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Gennem årene er der kommet SÅ mange bøger om sportstjerner, aktuelle og glemte, der til det
sidste forsøger at vride sympati eller kroner ud af det læsende folk, eller sportsinteresserede,
som på et tidspunkt fulgte idolerne i tykt og tyndt.

Og nogle gange er emnet og indholdet i bøgerne altså noget for tyndt til at opretholde gejst og
fokus og også til, at man gider gå i gang med den næste, der sikkert ligner den forrige.....

Efter endt læsning af bogen her må vi så erkende, at vi nu har rigeligt med blod på tanden til at
gå igang med de kommende.

Den er da også skrevet af en forfatter, der forstår sig på det menneskelige aspekt og ikke bare
går efter præstationer, steder og oplevelser. Og som forstår sig på, at cykelhelten her ikke bare
var en cykelhelt, men som var et menneske, hvis liv bestod af mange kapitler, såvel før og
under og i særdeleshed som EFTER karrierens højdepunkter med efterfølgende dyk.

Det er journalistik i særklasse. Ikke fordi vi igen og igen stifter bekendtskab med alle de
episoder og store øjeblikke, der gjorde Jesper Skibby til en legende. Eller fordi vi igen og igen
bliver taget med til de steder, lande og lokaliteter, der var en del af Skibbys liv.

Næh, fordi vi nærmest bliver placeret til højbords, når Jesper Skibby fortæller sin forfatter om,
hvad der skete i livet, forud for og efter de mange store øjeblikke.

Og fordi forfatteren bruger sig selv og sin person som bindeled mellem Jesper Skibby og
læseren, så vi virkelig får et nuanceret billede af en sportsmand, der var drevet af trang til
opmærksomhed, der bragte ham til verdens tinde, og efterfølgende til de dybeste dale.

Og som uden store armbevægelser får ham til at fortælle, hvordan han klarede skismaet
mellem andre folks forventninger og hans egen manglende gnist.
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Tonny Vorm bliver en del af fortællingen uden at fylde for meget. Han konfronterer f.eks. Skibby
stille og roligt med anekdoter, som sportsmanden så kommenterer. Han får gode, alment
gyldige betragtninger frem i Skibby; at det er da meget rart at kunne køre i en fed bil og tjene
masser af penge, men det er stadig anerkendelsen, man går efter. Underforstået: Budskabet til
os alle er, at penge er ligegyldige, hvis ikke opmærksomheden og interessen er til stede: Læs:
Husk at give det til dine børn.

Vorm fortæller også en del om, hvordan han har arbejdet med bogen og delagtiggør os læsere i
de chancer, han tager og de mails, han sender eksempelvis til Brian Askvig, der tidligere har
skrevet en Skibby-biografi. 

Angst og uro. Jeg hæfter mig ved ordene, hedder det et sted i bogen, hvor Vorm så reflekterer
over Skibbys egne ord og giver læsere et godt indtryk af, hvordan man som formidler kan levere
et førstehåndsindtryk af de følelser, som en af hovedpersonerne momentvis oplever som
bærende.

Ja, én af hovedpersonerne. For i bogen er der to. En der har noget på hjertet, og en anden der
har evner for og erfaring nok til at kunne få åbnet det hjerte.

Jesper Skibby var dengang for snart mange år siden en af Danmarks absolut mest vindende
cykelryttere. Og kendt af ikke bare sportsfolk for sine muntre og kække bemærkninger i
medierne. Tonny Vorm forsøger på enhver tænkelig måde, og lykkes godt med det, gennem
interviews med kendisser og sportsfolk, at trænge igennem facaden og få klarlagt, hvem Jesper
egentlig er - bag facaden.

Og hvordan han har klaret sine op- og nedture.

Og hvordan han mener, at mange sportsfolk ganske enkelt er drevet af forholdet, eller det
manglende forhold, til faderen.

Den scene kan man bruge i alle mulige andre sammenhænge væk fra sportens verden.

Og det er det, der gør bogen super.
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