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JULEPOSTHUSET
8. december
""
LYD:
╔═════════════════════════════════════╗
║
CLS POSTHUS
║
║
CLS BORNHOLMERBÅD INT
║
║
CLS BORNHOLMERBÅD EXT (SØGANG) ║
║
POSTHUSDØR KLEMTER
║
║
DAMPSKIBSFLØJTE
║
║
SOVEPOSELYNLÅS
║
║
LARMENDE LØBENDE BØRN
║
║
MÅGESKRIG
║
║
MÅGEKLATS-KLASK
║
║
║
║
║
╚═════════════════════════════════════╝
(CLS POSTHUS )
PEDERSEN:

Åh - jeg kan næsten ikke sige, hvor lettet jeg er, Madsen.

MADSEN:

Prøv alligevel, Postmester !

PEDERSEN:

Efterlysningen har virket ! Julemandens breve er fundet!

MADSEN:

Han sagde kun "en stor bunke breve" .

PEDERSEN:

Jamen ,det var jo, fordi vi også sagde sådan i efterlysningen i radioen,
ikke sandt !

MADSEN:

Nå ja.

PEDERSEN:

Jeg må straks afsted. - Hvem var det så Madsen ?
Det var Dem, der ku' tale med ham.

MADSEN:

Ja, det var jo fra silderøgeriet i Nexø. - Det er på Bornholm.

PEDERSEN:

Tak, det ved jeg, Madsen.
(SKRIVER)
S-i-l-d-e-r-ø-g-e-r-i-e-t- i N-e-k-s-ø .......Hvor sagde De, det lå ?

MADSEN:
PEDERSEN:

På Bornholm.
..p-å B-o-r-n-h-o-l-m...- Og navnet - jeg må ha' det hele med !

JULEPOSTHUSET afs. 8 - side 2
MADSEN:

Han hedder Anker Sillehoved.

PEDERSEN:

Det behøver jeg ikke skrive ned. Det kan jeg godt huske. - Og nu Madsen - må De alene passe Juleposthuset - jeg tager båden til
Bornholm !

MADSEN:

Hvilken båd ?

PEDERSEN:

Bornholmerbåden ! - Jeg ta'r min sovepose med. Det kan jeg huske fra,
da jeg var på lejrskole som barn. Det er aldrig til at få køjer.
(DØREN KLEMTER ÅBEN)

SLADDERVORN:

Her er jeg med kamillethes-breve. - Hvordan går det med Madsen ?

PEDERSEN:

Ikke så godt. - Det var godt, De kom. Jeg bli'r desværre nødt til at gå. Tjenesterejse , De ved.
(HVISKER) Ikke vække mistanke, Madsen.

MADSEN:

Jamen, jeg hader....

PEDERSEN:

A! A! A! A!

MADSEN:

(HVISKER) ..... jeg er glad for, at De vil ha' ulejlighed, fru
Sladdervorn.

SLADDERVORN:

Det manglede bare. Nu skal jeg skænke op. Punkt 1: - Vi bruger ikke
sukker i kamille-the. Det ødelægger smagen.

MADSEN:

Kunne..... (HVISKER) Kunne man så ikke bare spise det uden
kamille-the ?

PEDERSEN:

Farvel så længe ! - Og Madsen - pas godt på "det-De-ved-nok" !
(POSTHUSDØREN KLEMTER)

SLADDERVORN:

En stor mundfuld - taaaaak .

MADSEN:

PHØIIITPfudderapapapap......

SLADDERVORN:

Hvad siger De ?

MADSEN:

(HVISKER) PHØIIITPfudderapapapap......
(BORNHOLMERBÅDENS DAMPFLØJTE)
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PEDERSEN:

(CLS OMBORD PÅ STOPFULD FÆRGE)
Det er spændende. Jeg har ikke været på Bornholmerbåden, siden jeg
var barn. - Og dengang var jeg jo ikke nær så stor som nu ...undskyld ...
sikken et mylder ! Nu er det bare med at finde et sted at rulle sin sovepose ud - så jeg kan
være udhvilet til i morgen, hvor jeg endelig får fat på julemandens
b...sss Pedersen dog ! - Måske er der nogen, der lytter.
Jeg tror jeg lægger mig her. Rulle rulle rulle ud - og så ned og knurre .
(SOVEPOSELYNLÅS)
Aaaahhh - jeg glæ-æ-æder mig.

BILLETTØR:

Undskyld - måtte jeg se Deres rejsehjemmel.

PEDERSEN:

Vabe....undskyld...
(SOVEPOSELYNLÅS)

BILLETTØR:

Deres rejsehjemmel - ....Jeg vil gerne se Deres billet .

PEDERSEN:

Selvfølgelig - det manglede bare. Nu skal De se - her har vi den værsågod .

BILLETTØR:

Tak - det er i orden. Sov godt.

PEDERSEN:

Tak i lige måde .

BILLETTØR:

Hva'beha'r ?

PEDERSEN:

...god arbejdslyst, mener jeg.

BILLETTØR:

Tak
(SOVEPOSELYNLÅS)

PEDERSEN:

Nå det var det .... jeg glæ-æ-æ-æder mig...

DAME:

Undskyld hr ...

PEDERSEN:

Vabe...undskyld lige et....
(SOVEPOSELYNLÅS)

PEDERSEN:

Ja - hvad kan jeg hjælpe Dem med ?
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DAME:

Nå, det er såmænd ikke noget. Det var kun for hyggens skyld. Jeg ville
bare byde Dem på en kop the - hvis De har lyst ?

PEDERSEN:

Tja ...ser De...

DAME:

Jeg skal besøge min søster i Allinge-Sandvig. Hun er lidt syg - så jeg
har taget noget kamillethe m...

PEDERSEN:

Det er sødt af Dem, men jeg er nødt til at sove - ellers får jeg ikke
lukket et øje.

DAME:

Så må De undskylde jeg forstyrrede.

PEDERSEN:

Det gør ikke spor.
(SOVEPOSELYNLÅS)

PEDERSEN:

Så ! - Nu skal det gøre godt -- jeg glæ-æ-æder gør jeg. Jeg glæder mig.
(LARMENDE LØBENDE BØRN)

PEDERSEN:

AA-av ! UUhups ! Hyyyy - pas dog på, hvor I træder !
(SOVEPOSELYNLÅS)
Vil I godt løbe en anden vej, når I leger. - Det er jo ikke for at være sur,
men jeg prøver at sove.
(SOVEPOSELYNLÅS)
NU skulle der nødigt være mere ba......
(LØBENDE LARMENDE BØRN )
AA-av ! UUhups ! Hyyyyyyyyy.....
(SOVEPOSELYNLÅS)
Nej. - Her kan jeg ikke være. - Jeg lægger mig ud på dækket. Ud i fri
luft. - Der er også meget rarere - ikke så tilrøget - fred og ro. Og det er
en varm sovepose.

DAME:

De vil måske gerne ha' noget the nu ?

PEDERSEN:

æh...næ tak. - Jeg lægger mig udenfor. Der er lidt fredeligere.

DAME:

Jeg håber da ikke, det er fordi jeg forstyrrede Dem ?
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PEDERSEN:

Overhovedet ikke. Det var fordi de trådte på mig.

DAME:
PEDERSEN:

Hvad siger De ? - Jeg har da ikke trådt på....
Børnene !

DAME:

Har jeg trådt på børnene. Hvordan kan De dog sige sådan noget ?

PEDERSEN:

Undskyld - jeg må udenfor.
(CLS ÆNDRING. - VI ER NU PÅ DÆKKET I IKKE RINGE
SØGANG )

PEDERSEN:

Endelig fred og ro. Ingen forstyrrelser.
(MÅGEKLATS-KLASK )
(MÅGESKRIG)

PEDERSEN:

Åh nej - nu gælder det om at komme ned i posen.
(MÅGEKLATS-KLASK )
(MÅGESKRIG)
Lidt hurtigt tror jeg.
(SOVEPOSELYNLÅS)
Aaaaah - brrrr - her bli'r nok hurtigt varmt. - Hvordan mon det går med
overassistent Madsen hjemme på posthuset ?
(DAMPSKIBSFLØJTE)

SLADDERVORN:

Og husk nu ! - En kop hver halve time !

MADSEN:

(HVISKER) Ja. Ja. - Selvfølgelig . Farvel fru Sladdervorn.

SLADDERVORN:

Farvellll.
(POSTHUSDØR KLEMTER)

MADSEN:

Hyyyyyyy puh ! - Jeg hader kamille-the !!
Men fru Sladdervorn havde også et brev til julemanden. Nu må jeg
gøre fuldstændig som reglementet foreskriver.
Og så må jeg passe på. Jeg må våge dag og nat. Fra nu af skal ingen
julemandspost sporløst forsvinde fra dette posthus.
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Det bli'r vanskeligt ! Meget vanskeligt !
Hø - og nu sidder postmester Pedersen sikker og f'erer sig i salonerne
på den fine Bornholmerbåd. Hø !
(DAMPSKIBSFLØJTE)
(CLS UDENDØRS MIDT PÅ HAVET I STÆRK SØGANG)
PEDERSEN:

Brrrrr - uuuuhhh etc.
SØSYGE-SANGEN
(MEL. MISTRØSTIGHEDSSANGEN)
Jeg mærker, min mave vibrerer jeg'r træt - jeg er slap som en klud.
Men jeg holder tæt, skønt det gærer,
for intet må slippe ud.
HVORFOR
sku' posten forsvinde så langt ud til havs ?
HVORFOR
sku' posten vær' grufuld at få tilbaws ?
Min mave med middagens nødder
roterer, som timerne går.
Snart mærkes den i mine fødder snart under mit hovedhår.
HVORDAN
kan maven ta' på turné uden ro ?
HVORDAN
kan maven dog føles som en jo-jo ?
Jeg tror aldrig , jeg får det bedre !
Jeg håber, at skibet går ned !
For så går jeg til mine fædre
i maveløs ro og fred .
HVOOOOÅÅÅUUUUU
(RESTEN AF MELODIEN JAMRES DER, MENS DER SKRUES OP
FOR SØGANG OG BLÆST)
(DAMPFLØJTE)

BILLETTØR:

Hallooo -haloo hr. !

PEDERSEN:

Ååååh (SOVEPOSELYNLÅS)
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BILLETTØR:

Hallooo - vi er i havn nu. Vi er på Bornholm.

PEDERSEN:

...I land ?

BILLETTØR:
PEDERSEN:

Ja.
..rigtigt land ? Som ikke vipper ?

BILLETTØR:

Vi er på Bornholm .

PEDERSEN:

Som ligger helt stille ?

BILLETTØR:

Helt stille, ja . - Vi er i Rønne !

PEDERSEN:

Jamen, jeg sku' til Nexø ?

BILLETTØR:

Det er på den anden side af øen. De tager bare en bus .

PEDERSEN:

Tak skal De ha' . Jeg har det allerede bedre.

BILLETTØR:

God ferie !

PEDERSEN:

Jeg er skam på arbejde .

BILLETTØR:

God arbejdslyst så !

PEDERSEN:

Sov godt !

BILLETTØR:

Tak.

PEDERSEN:

Så er det nu, Pedersen. Det bli'r en stor dag !!
(MÅGEKLAT-KLASK)
(MÅGESKRIG)
K E N D I N G
╔══════════╗
║
║
╔════════════════════════════╬══════════
╬═══╗
║
║
╚═══╝
╚════════════════════════════╝

