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 JULEPOSTHUSET 
 
 11. december 
 
 "" 
 
 
          ╔══════════════════════════════╗ 
          ║ LYD:                      ║ 
          ║                           ║ 
          ║ CLS GADE MED LIREKASSE    ║ 
          ║ CLS STORMAGASIN           ║ 
          ║ STEMMEGAFFEL              ║ 
          ║ ELEVATORKLOKKE            ║ 
          ║ ELEVATORDØR               ║ 
          ║ ELEVATOR ?                ║ 
          ╚══════════════════════════════╝ 
 
 

(CLS GADE MED JULEMYLDER. EN LIREKASSE SPILLER 
JULENS TONER) 
 

PEDERSEN: Stormagasinet. - Skulle Madsen ha' ret ? - Hvis han har ret, så sidder 
stormagasinets julemand - snyde-julemanden, det er hvad han er - så 
sidder han derinde med alle julemandens breve.  
Jeg bli'r vred - men jeg bli'r også glad. - HVIS de er der. 
 

MAND I: Idiot - så se Dem dog for ! 
 

PEDERSEN: Undskyld - det må De undskylde ! - Sikken en masse mennesker - hvor 
i alverden er indgangen. 
 

KVINDE I: Flyt Dem dog, menneske ! 
 

PEDERSEN: Undskyld ! - Jeg prøver at følge med strømmen, så kommer jeg nok 
derhen. - Undskyld - det var ikke for at mase. - Nå, der er indgangen - 
eller det var dog en mærkelig dør. Det er sådan en stor dreje-rundt - nå, 
men de går allesammen derind.- Uuups! 
 

MAND II: Ikke mase De der ! 
 

PEDERSEN: Det må De undskylde, men det er ikke med vilje, jeg maser - jeg bli'r 
mast, og så kan De jo nok forstå..... 
 

MAND II: Gå nu bare ind. 
 

PEDERSEN: Det var en underlig dør. Og helt mast sammen er man - som sul i en 
tønde. - Undskyld frue - det er ikke med vilje. -Det er heller ikke til at 
se en hånd for sig. 
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(CLS ÆNDRES TIL STORMAGASIN-CLS) 
 
Så er vi vist inde. 
 
(CLS ÆNDRES TIL GADELYD MED LIREKASSE) 
 
Og så er vi vist ude. Det var mærke... 
 
(CLS ÆNDRES TIL STORMAGASIN-CLS) 
 
Og inde. Det er ligesom at køre i karrusel. Bortset fra, at man selv skal 
bevæge sig.- Hov - nej nu var det ikke min skyld ! - 
 

KVINDE II: De skal holde Dem i bevægelse ! - Ellers stopper De jo det hele ! 
 

PEDERSEN: Undskyld så ! 
 

KVINDE II: Idiot ! 
 

PEDERSEN: ...øh..ja...lidt - sammen med Madsen. -  
Jeg må se at få det her overstået og finde den snyde-julemand. - Det var 
godt, jeg slap ud af den dreje-rundt-dør. Eller rettere: Slap ind ! - 
Sikken de farer rundt allesammen. - Det er nok ekspedienterne. 
 
 
STORMAGASINS-EKSPEDIENT-SANGEN 
 
(MEL.: POSTEFFEKTIVITETSSANGEN) 
 
(4 ekspedienter synger) 
(De starter med at slå tonen an ) 
 
(STEMMEGAFFEL: PLINGGG) 
 

EKSPEDIENTER: MIIII -mimimimimiiiiiii - mi - miii. 
 
Viiii' en 
flok ekspedienter, 
der' på dupperne og henter 
alt fra hylderne til byen og til landet. 
Kunder- 
ne kan bare vælge. 
Vi er ansat til at sælge, 
det, de bytter efter jul til noget andet. 
Folk for- 
langer dit og datten - 
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slips og badevand til katten - 
sko og skjorter og en ryg-klønings-maskine - 
kop og 
krus og skifterammer - 
fransk parfume og en hammer - 
og til hunden en cigar og brillantine ! 
Stress og åndenød hos os er ren rutine. 
Skønt det hele er så smart, 
er det ikke særligt rart, 
for det står os pluds'lig klart: 
At de folk, der køber gaver til hinanden - 
DE KAN IKKE TRO EN DØJT PÅ JULEMANDEN ! 
 

EKSPEDIENTER: (LAG PÅ LAG, SÅ DET BLI'R EET SAMMENSURIUM) 
 
a)Nej, det er da også underligt, for når nu det var julemanden, der sku' 
komme med gaverne ? 
 
b)Gaverne sku' jo altså ellers komme fra julemanden, hvorfor render de 
så selv rundt og køber. 
 
c) Jeg havde tænkt, at de sku' ta' og blive hjemme - så julemanden kan 
få en chance til at købe ind. 
 
d) Det kan jeg heller ikke forstå - det må bygge på en stor mistillid. De 
tror ikke, julemanden kan klare den. 
 

PEDERSEN: Julemanden, ja. -Jeg må finde den snyde-julemand. Brevene, Pedersen. 
- Brevene ! - Undskyld, frue ... 
 

EKSPEDITRICE: Va' sku' det være ? 
 

PEDERSEN: Jeg leder efter julemanden, De ku' vel ikke... 
 

EKSPEDITRICE: Dette er afdelingen for dameundertøj og lingeri. Ku' jeg friste med 
noget til fruen. 
 

PEDERSEN: Jeg er desværre ikke gift. - Forstår De, jeg er postmester. 
 

EKSPEDITRICE: Eller til en, der står Dem nær ? 
 

PEDERSEN: ..øh...Madsen ? 
 

EKSPEDITRICE: Vi har lige fået nogle meget pikante nye franske BH'er. 
 

PEDERSEN: Næææh... 
EKSPEDITRICE: Nu skal De se her. Denne her er med A-skål. 
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PEDERSEN: Jeg tror ikke , Madsen vil blive særligt begejstret for........ 

 
EKSPEDITRICE: De må simpelthen prøve den. 

 
PEDERSEN: Ikke når jeg er i uniform ! - Og i det hele taget, nej. Jeg leder efter..... 

 
EKSPEDITRICE: Vi har sikkert det, De leder efter. Vi har et meget stort udvalg. - Julen, 

De ved. - Prøv nu lige at mærke på kvaliteten af denne franske BH - vi 
har også flere farver. - Jeg er sikker på, at Deres frk. Madsen vil blive 
.... 
 

PEDERSEN: ..øh næh...Madsen er en mand ! 
 

EKSPEDITRICE: Jamen, har De da slet ingen kvindelige bekendte ? 
 

PEDERSEN: ....det skulle da lige være fru Sladdervorn, hun ... 
 

EKSPEDITRICE: Skal jeg pakke den ind med det samme ? - Det bli'r sådan en yndig 
pakke. - Skal det så være med A-skål ? 
 

PEDERSEN: Undskyld, jeg ved ikke..... men hvad betyder "A-skål" ? 
 

EKSPEDITRICE: Det er størrelsen af .... 
 

PEDERSEN: (AFBRYDER HASTIGT) - Ja,ja - ja, ja !!  
 

EKSPEDITRICE: A-skål ? 
 

PEDERSEN: Som jeg kender fru Sladdervorn, er det nok nærmere .... salat-skål. 
 

EKSPEDITRICE: De mener - største størrelse. 
 

PEDERSEN: ...nok...jo, sikkert ..... 
 

EKSPEDITRICE: Og hvad er så yndlingsfarven ? 
 

PEDERSEN: Rød ! - Rød er jo postfarven ! Og julefarven ! - Men jeg skulle sådan 
set bare spørge, hvor julemanden befinder sig . 
 

EKSPEDITRICE: Ved De ikke det ? - Han bor på Grønland ! 
 

PEDERSEN: Jeg tænker på stormagasinets julemand - snyde-julemanden . 
 

EKSPEDITRICE: Nåh - han sidder oppe i legetøjsafdelingen og uddeler pebernødder. - 1. 
sal. Elevatoren er lige bag Dem. 
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PEDERSEN: Tak for hjælpen. De har været meget elskværdig. 
EKSPEDITRICE: De kan hente pakken til Deres veninde i kasse 1. -Det er lige ved 

udgangen. - God jul ! 
 

PEDERSEN: Æhhh tak. - Elevatoren......jamen, det er jo lige her. 
 
(ELEVATORKLOKKE) 
 

ELEVATORFØRER: Stuen ! - Parfumeriafdeling, kiosk og bogafdeling, damelingeri, 
fødevarer, vin, hvidevarer, pinocchio-kugler, hatteafdeling og 
håndklæder. - Vi kører op. 
 
(ELEVATORDØR LUKKER) 
 
(ER DET NØDVENDIGT AT HØRE ELEVATOREN KØRE ?) 
 

KVINDE I: Undskyld hr. - men De står på min fod ! 
 

PEDERSEN: Jeg er også ked af det, men hvor skal jeg ellers stå ? 
 

KVINDE I: Nej, det kan jeg godt se. Det er meget tæt herinde. 
 

 (ELEVATORKLOKKE) 
 

ELEVATORFØRER:1. sal ! - TV, video , grammofonplader, møbelafdeling, sport og fritid, 
lamper, pinocchio-kugler, legetøjsafdeling og julemanden. - Vi kører 
op ! 
 
(ELEVATORDØR LUKKER) 
 

PEDERSEN: Der sidder han - og bestikker de små med pebernødder. 
 

JULEMANDEN: Og det var så nok for i dag, kære børn. - Nu er jeres gamle julemand 
træt. - 
Kom igen i morgen - og tag far og mor med. Ho ho ho ! 
 

BARN: Har du også pebernødder med i morgen, julemand ? 
 

JULEMANDEN: Det kan du tro, min dreng. - Hvis du så husker at ta' far og mor med ! - 
Ho ho ho ! 
 

PEDERSEN: Du store stempelpude ! - Han kommer denne her vej. 
 

BARN: Hvor står din kane med rensdyrene, julemand ? 
 

JULEMANDEN: ...øh...dem er jeg på vej hen til. 
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BARN: Elevatoren ? - Hvorfor ta'r du med elevatoren ? 
JULEMANDEN: ...for at komme ned til mine rensdyr. 

 
(ELEVATORKLOKKE) 
 

ELEVATORFØRER:1. sal ! - TV, video , grammofonplader, møbelafdeling, sport og fritid, 
lamper, pinocchiokugler, legetøjsafdeling og julemanden -næh, 
julemanden har fri. - Vi kører ned ! 
 

PEDERSEN: (IND OVER ELEVATORFØRERENS REPLIK) 
Pedersen. Følg den julemand ! - Du må med ! 
 
(ELEVATORDØR LUKKER) 
 

ELEVATORFØRER:Nå, har den været streng i dag. 
 

JULEMANDEN: Det kan jeg love dig. Ungerne er ved at rive mig i stykker, og æder 
pebernødder, så jeg må passe på fingrene. 
 

ELEVATORFØRER:Så skal du hjem og slappe af nu, hva' ? 
 

JULEMAND: Næh du - du sku' bare vide. Jeg har een ting til, jeg skal ha' ordnet, 
inden jeg kan lægge mig. 
 

PEDERSEN: (LAVT) Een ting til - aha. 
 

ELEVATORFØRER: Stuen ! - Parfumeriafdeling, kiosk og bogafdeling, damelingeri, 
fødevarer, vin, hvidevarer, pinocchiokugler, hatteafdeling, håndklæder 
OG rensdyr. 
 

JULEMANDEN: Ho ho ho ! 
 

PEDERSEN: Han går mod udgangen. Efter ham Pedersen ! - Han må ikke slippe 
væk ! 
 

EKSPEDITRICE: Hallo hr. - Der var De nok gået uden BH'en til Deres veninde ! - Her 
skal De se - er den ikke pænt pakket ind. 
 

PEDERSEN: Jamen, jeg har ikke tid til....jeg skal nå... 
 

EKSPEDITRICE: Jeg har lavet en rød sløjfe - samme farve som BH'en. - Det bli'r 210 
kroner. 
 

PEDERSEN: Jeg er ved at forfølge en mand... 
 

EKSPEDITRICE: Det bli'r Deres veninde ked af at høre. 
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PEDERSEN: Jeg har ikke tid til at forklare. - Her er pengene. 
 

EKSPEDITRICE: Og her er pakken. - Rigtig god jul ! 
 

PEDERSEN: I lige måde ! - Ihhh hvor blev han nu af ? 
Han må være smuttet ud ! 
 

MAND 1: Se Dem dog for ! 
 
(CLS GADE MED LIREKASSE) 
 

 PEDERSEN: Dér ! - Om hjørnet - snige sig, Pedersen ! 
Sniiige sig ! 
 
(MEL. POSTEFFEKTIVITETSSANGEN) (SIDSTE VERS) 
 

PEDERSEN: Rundt om 
hjørnet, hen ad gaden, 
langs med muren og facaden, 
hurtigt hen forbi det nye hus, de bygger. 
Over 
vejen, ind i porten 
på Stationsvej nr. 14. 
Her er koldt og klamt og ikke nog't, der hygger - 
men man holder sig i skyggen, når man skygger. 
Jeg er meget, meget spændt, 
for jeg tror, min jagt er endt. 
Men det hus virker bekendt ! 
Manden går med tunge trin i sne og frost-grus 
ind ad bagindgangen til vort juleposthus !!!! 
 
Du store ekspres-brev ! - Stormagasinets snyde-julemand sniger sig 
lige ind ad bagindgangen til juleposthuset !!!! 
 
KENDING 
 
══════════════════╦════════════════╗ 
            ╔═════╬═════╗          ║ 
            ╚═════╬═════╬══════════╝ 
                  ╚═════╝ 


