Kongeetapen.
(Over højtaler: Vi stiller om til studiet, hvor vi netop nu vil transmittere fra Kongeetapen i Post Mord –
Danmark Rundt.)
Dennis Rytter:
Tak for det. Vi sidder her i studiet og er vældig spændte på dagens kongeetape, der som sædvanligt finder
sted her i Vejle. Hvad siger du Jørgen Slet … er du vågen?
Jørgen Slet:
Jaa … Dennis Rytter. Jeg sidder her og kigger på det dejlige Grejsdalen … denne skønne dal, der ligger som
en kvindes kønsorganer. Jeg kommer til at tænke på min tid i Haiti. Dejlige damer med skønne Grejsdale.
Og det er her – inspireret af denne dal – at kongeetapen rejser sig, stor og mægtig. Enhver rytters drøm.
Enhver rytters mareridt. Her skal udkæmpes en kamp på liv og død. Og her kan man jo sige, at Post Mord er
den rigtige sponsor.
Dennis Rytter:
Det er rigtigt Jørgen Slet. Og hvad ser vi nu. Der er en rytter i udbrud. Det er fantastisk spændende. Vil han
mon holde helt til målstregen?
Jørgen Slet:
Helt alene strider han sig ind mod Vejle. Ind på kulminationen på denne dags ridt. Ind mod Kongeetapen.
Ene mand mod naturen.
Dennis Ritter:
Nu når han ind på Kiddes Vej. Han slider og slæber … Han kan ikke nås. Nu er der slet ikke nogen der kan nå
ham. Han er en sikker vinder … og det er jo ikke så mærkeligt. Post Mord har ikke haft råd til at hyre mere
end en rytter. Men han har alligevel gennemført på bedste vis. Og jeg kan se, at vi nu får ham ind i studiet
til et lille interview.
(Et postbud kommer ind med en taske over skulderen)
Dennis Ritter:
Et stort tillykke med sejren her på Kongeetapen i Vejle. Du har vundet her på legendariske Kiddesvej. Hvad
betyder denne sejr for dig.
Postmand Per:
Det var dejligt. Så kan jeg holde pause helt til i morgen.
Jørgen Slet:
Se på denne kæmpe af et postbud. Kraften lyser ud af uniformen, der signalerer sejrsikkerhed og … forfald.
Han er vartegnet på en hendøende rase, der ellers med et citat fra en af vore store film altid har sagt: ”I
regn og slud, posten skal ud”. Beskriv med dine egne ord, hvad du tænker om Post Mord Danmark Rundt.
Postmand Per:
Løbet startede jo i tirsdags i Skagen, hvor jeg begyndte på dette års brevudbringning. Egentlig havde Post
Mord regnet med et større felt, men der var ikke flere breve i år, end at jeg selv kunne bringe dem ud.
Første etape gik fra Skagen over Ålborg, ned over Thy og til Holstebro. Det er jo ellers en af Post Mords
hoved målgrupper, da de her helt ude i den rådne banan, ikke er særlig meget på de elektroniske medier.
Derfor havde jeg da også 16 breve og 2 pakker med på denne etape – en lille tilbagegang fra sidste år. I går
kørte vi så fra Holstebro over Randers og Århus videre til Esbjerg, hvor vi her til morgen startede for at ende
her i Vejle. Jylland rundt med årets post på 3 dage. Skal man have noget med på næste års etape, skal breve

være Post Mord i hænde senest den 10.januar. Pakker skal allerede være indleveret, ellers kommer de først
med om 2 år.
Dennis Rytter:
Det lyder som en sand slutspurt. Men kan Post Mord holde til at have disse leveringstider?
Postmand Per:
Bakke op – og pakke ned, som vi altid siger i Post Mord. Altså det går op og ned. Det er dagens etape et
godt eksempel på. Vi – det vil sige jeg – Danmarks sidste post – og ledelsen i Post Mord tror stadig på, at vi
med sejren i dag, stadig har en chance for at vinde hele løbet. Kampen om Danmark.
Jørgen Slet:
Dejligt at høre disse optimistiske ord fra en post, der ikke ville have en chance blandt damerne på Haiti.
Mandesport mangler manpower. Lad mig få lov til fremover at kommentere curling for kvinder.
Dennis Ritter:
Og med disse ord siger vi tak fra Vejle og håber på en ligeså spændende etape henover Fyn i morgen. God
vind til Posten.

