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JULEPOSTHUSET
21. december
""
╔═════════════════════════════════════════╗
║
║
║
LYD:
║
║
║
║
CLS FLYVEMASKINE - INT
║
║
CLS GRØNLAND ØDEMARK EXT
║
║
CLS LUFTHAVN INTERIØR (Søndre Strøm.) ║
║
Flylanding
║
║
Mikrofonklik
║
║
Mikrofonstemme kaptajn og stewardesse ║
║
Trin i sne
║
║
║
╚═════════════════════════════════════════╝
(CLS FLYVEMASKINE - INT)
(KLIK)
STEWARDESSE:

(MIKROFONSTEMME)
Vi nærmer os nu Kangerdlugssuaq Lufthavn på Grønland - vi be'r
passagererne spænde deres cigaretter og gør opmærksom på at
sikkerhedsseler ikke længere er tilladt. - Tak.
(KLIK)

PEDERSEN:

Hør - det var da mærkeligt, Madsen ...

MADSEN:

Va...ba...beha'r ?

PEDERSEN:

Det hun sagde i højttaleren - stewardessen .

MADSEN:

Jeg har sådan nogle propper i ørerne. Jeg kan ikke høre så meget ?

PEDERSEN:

Det var Dem selv, der ville med op at flyve.

MADSEN:

Va ?
(KLIK)

STEWARDESSEN: ..æh..hæh...det var forkert før....undskyld ....mener..... Vi gør
opmærksom på, at De ikke længere må ryge Deres stolerygge , og De
bedes rette cigaretterne op til lodret position...nej !! ... lige et øjeblik ....
kaptajn Andersen ! Kaptajn And.....
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(KLIK)
PEDERSEN:

Det var da heller ikke rigtigt !

MADSEN:

Undskyld - jeg kan ikke rigtigt høre. Ku' De tale højere ?

PEDERSEN:

De kunne være blevet hjemme i Juleposthuset !
(KLIK)

STEWARDESSE:

...undskyld....undskyld.....jeg blev så forvirr.... og jeg er helt ny .....Va '
? ....Jo, jeg siger det også nu.
Vi lander nu an til lægning i....nej ! Vi lægger an til landing i
Slungergassuaq..... Kungerdlassu ... i Grønland.
De bedes spænde Deres stolesæder - CIGARETTER !! ...bedes bælte
Deres sikkerhedsryg. Nejjjj ! De er ... vi lander ..... og så må De ikke
sidde på Deres røg....Seler !! - De bedes .... Kaptajn Andersen - Jeg er
så ulykkelig......
(KLIK)
(KAN MAN MARKERE, AT ET FLY LANDER ? INT !!!)

PEDERSEN:

Så landede vi, Madsen !

MADSEN:

Vabehar ? - Jeg kan ikke høre, fordi der kom sådan et bump !

PEDERSEN:

Det var fordi, vi landede i Grønland !

MADSEN:

Va' ?
(KLIK)

KAPTAJN:

Her er kaptajn Andersen . - Vi er netop landet i Grønland. Tak, fordi
De fløj med vores flyvemaskine.
Nu skal De ikke være ked af det, Ingrid.......

STEWARDESSE:

(HULKENDE) Joooo......

KAPTAJN:

Nejjjj..

STEWARDESSE:

(HULK) Joooo.....

KAPTAJN:

Nej - nej....

STEWARDESSE:

(HULK) J.....SLUK DEN DER !
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KAPTAJN:

Va - ouvw !
(KLIK)

MADSEN:

Postmester ! - Jeg tror, vi er landet.

PEDERSEN:

Jo, Madsen ...

MADSEN:

Hov ! - Så er de væk !

PEDERSEN:

Va' ?

MADSEN:

Propperne i ørerne ! De er væk ! Jeg kan høre igen !

PEDERSEN:

Til lykke med det . - Så er De måske klar til at gå ud af maskinen ?

MADSEN:

Det kan De tro, postmester ! - Ih, det er spændende ! - Jeg har aldrig
før været i Grønland .

PEDERSEN:

Det har jeg heller ikke, Madsen.
(CLS ÆNDRES TIL UDENDØRS I POLARNATTEN)

MADSEN:

Jamen... det er jo helt mørkt !

PEDERSEN:

De skal se - det er nok nat, Madsen .

MADSEN:

Selvfølgelig .

PEDERSEN:

Det kender vi jo også hjemmefra.
(TRIN I SNE)

MADSEN:

Men der er lys på lufthavnsbygningen ! - Og sne ! Masser af sne !

PEDERSEN:

Tænk, hvis vi nu finder ham Christian fra radioen allerede her !

MADSEN:

Ihh - jeg er så spændt, at jeg ku' spise corn-flakes !!!

PEDERSEN:

Han må jo ha' at vide, at han godt kan komme hjem og holde jul . At
brevene allerede er hos julemanden.

MADSEN:

Og koldt ! - Hvor er her dog koldt !

PEDERSEN:

Ja. Det var godt, vi huskede vores luffer.
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MADSEN:

Ja. - Postmester ! - Jeg synes, vi er gode til at gøre vores pligt !

PEDERSEN:

Mellem os sagt, Madsen : Vi er en pryd for postvæsenet !

MADSEN:

Synes De ?

PEDERSEN:

Så absolut !
STOLTHEDSSANG
(MEL.: POSTEFFEKTIVITETSSANG)
(KAN VI OPRETHOLDE FODTRIN ? - I TAKT ?)
For hvis
ham fra radioen
løber rundt med eskimoen
for at se, hvor julemanden ka' vær' henne og hvis
det er slut med roen,
og hvis der er is på koen,
så er postens funktionærer raske svende !
Vi ta'r
straks afsted til kulden.
Når blot luffens vrang er ulden,
er det uden mindste surhed eller skulen.
Vi står
båd' på ski og pinde,
når vi prøver på at finde
ham, vi søger i det fri i snevejrs-hulen,
så'n så Christian kan komme hjem til julen.
Vi må spørge helt diskret,
om der' nogen, der har set
ham på denn' polaritet.
Og hvis den slags spørgsmål fører frem til noget,
må vi se at komme videre med toget !

MADSEN:

De går allesammen ind der, Pedersen . Skal vi...

PEDERSEN:

Det skal vi, Madsen ! - Efter Dem !

MADSEN:

Nej, nej - efter Dem. De fryser sikkert mere end jeg.

PEDERSEN:

Overhovedet ikke ! Jeg har jo mine luffer ! - Efter Dem !

MADSEN:

Nej, nej, nej, nej ! - Efter Dem, postmester !
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PEDERSEN:

Der må jeg nu nok ha' lov til at indvende ....

DAME:

Tuav'ingua ! - Qa ! Tuavit - aischa idioterssuit mardluk !

BEGGE:

Undskyld ! - Umppfhp ....undskyld Madsen/Pedersen !
(CLS NU INT. LUFTHAVN I SØNDRE STRØM.)

PEDERSEN:

Der er mange mennesker, hva' Madsen !

MADSEN:

Det er jo også jul !

PEDERSEN:

Snart, ja ! - Det vil næsten være for nemt, hvis han er lige her ...

MADSEN:

Hov ! Se der !

PEDERSEN:

Hvor ?

MADSEN:

Vejskiltet ! - Se, der er skilte i alle mulige retninger !

PEDERSEN:

De har ret, Madsen ! - Og på det der skilt, står der netop : NORD !

MADSEN:

Ja, og Christian sagde jo, at han ville tage mod nord !

PEDERSEN:

De har ret, Madsen . - Vi er på rette spor !
Lige så snart , det bliver lyst, så rejser vi videre.

MADSEN:

Hvornår bli'r det lyst ? - Efter mit ur skulle ...

PEDERSEN:

Tidsforskellen, Madsen ! - Tidsforskellen ...
Klokken er noget helt andet heroppe !

MADSEN:

Så forstår jeg bedre. - Det er jo midt om natten.

PEDERSEN:

Det bli'r nok snart lyst , Madsen.

MADSEN:

Ja - og så ta'r vi afsted !

PEDERSEN:

Netop ! - Madsen - vil De gå over til informationen og undersøge flg.:
1. Hvad er klokken - og hvornår bli'r det lyst .
2. Har De set Christian fra radioen
og
3. Vi skal mod nord. - Hvorfra afgår toget fra ?

MADSEN:

...tre ting ja.
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PEDERSEN:

Så holder jeg udkig så længe. - Tænk, hvis han dukkede op.

MADSEN:

Ja. - Det må være derovre ..... information ..... Christian ....mod nord ....
toget ...og hvornår er det nat ...ikke nat .... hvad er klokken.
Hvornår er det nord ......hvor går Christian .... og hvad er toget ...Ja !
Goddag - det må vist være min tur ikke sandt. - Jeg mener, der er jo
ikke andre !

AQISSINGUAK OLSEN: Allo !
MADSEN:

...øh... Hallo ! - Har De set Christian fra radioen - det er en herre, der
går rundt med en mikrofon ?

AQISSINGUAK OLSEN: paisíngilara.
MADSEN:

Overassistent Madsen ! - Ser De, hr Pajsingilara -vi ville gerne vide,
om De havde set Christian ? -Altså ham med mikrofonen ?

AQISSINGUAK OLSEN: ajorqauk paisíngilara ..
MADSEN:

Nå - vi skal ha' fornavnet med. Det er meget sympatisk ! Men ham med mikrofonen .....

AQISSINGUAK OLSEN: tuscharpara kisiane aama aperivunga sunana ? Mikrofone suna ?
Kina mikrofoneqarpa ? kalaalerq ímaqaluunit qavdlunak
mikronerssuarqarpa ? ajorqaok qavdlunatut paisingilara !
MADSEN:

NU er det for meget til at være fornavnet. - Æhm .... jeg sku' også
finde ud af, hvornår toget går mod nord .

AQISSINGUAK OLSEN: Suna ?
MADSEN:

Nord ! - Hvornår det går mod nord ! - Toget ! ...æhhh ....Tog ! Tog,
tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog...tuuu-uuu-uuuutt. Tchu tschu tschu...

AQISSINGUAK OLSEN: Ahhh -TOGE !
MADSEN:

Ja ! - Hvornår går toget mod nord ?

AQISSINGUAK OLSEN: (HAN LER)
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