
Kunstnere, journalister og andre i formidlende professioner 
arbejder til daglig med at bringe historier til verden om menne-
sker, samfundet og livet. Men beretninger fra deres personlige 
liv kan også vække refleksion, genkendelighed og genklang 
hos mange. Artikelserien ’Kendte liv’ har fokus på offentligt 
kendte personer, som har det til fælles med hinanden og man-
ge andre, at de på nært hold kender til, hvordan et problema-
tisk forbrug af rusmidler kan påvirke livet.

KENDTE LIV: 
INTERVIEW MED 
JESPER SKIBBY 

Foto: Petra Kleis
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”Jeg kunne ikke lide 
varemærket som 

ham den sjove, men 
jeg følte ikke, jeg 

kunne være andet”
At han brugte doping under sin tid som professionel cykelrytter, har Jesper 
Skibby for længst erkendt offentligt. Senere kom også en fortælling om et 

stort forbrug af benzodiazepiner og to selvmordsforsøg til. Det handlede alt 
sammen om at forsøge at dæmpe frygten for ikke at være god nok.

AF KARINA LUISE ANDERSEN

Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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Uanset hvor udmattende en etape i Tour de 
France eller Giro d’Italia havde været, havde den 
professionelle cykelrytter Jesper Skibby altid en 
kvik bemærkning til de sammenstimlede journa-
lister. De mange danske cykelfans elskede hans 
overskud til ikke at tage sig selv alt for alvorligt, 
selvom det var tydeligt at se på hans sportslige 
engagement og præstationer, at han var meget 
seriøs omkring sin karriere. Men bag det store 
smil og de sjove bemærkninger gemte sig en 
dyb præstationsangst, som fik Jesper Skibby ud 
i doping med EPO og et problematisk forbrug af 
stoffer som benzodiazepiner.

”Jeg har jo prøvet kokain og den slags, men fordi 
jeg er en introvert person med ADHD, så virker 
det jo ikke på andre måder, end at jeg kunne hol-
de mig vågen et par timer længere. Jeg havde i 
forvejen krudt i røven og kravlede på væggene, 
så kokain gjorde mig bare til endnu mere ’mig’. 
Men det var jo ikke det, jeg havde brug for. Jeg 
ville jo væk fra mig selv,” fortæller Jesper Skibby.

Det er forklaringen på, hvorfor han aldrig har følt 
sig tiltrukket af andre stoffer end dem, der enten 
fremmede hans præstationer som sportsudøver 
eller ”dæmpede” ham som menneske.

”Jeg søgte mere flugt fra mig selv og den, jeg var. 
Og når man er sådan en, der fyrer oneliners af og 
bum bum til journalisterne, så spørger de ikke om 
mere, og så kunne jeg jo ”gemme” mig. Men den 
ene gang, hvor der var en journalist fra B.T., som 
havde set mig ”bag tæppet” og havde skrevet en 
artikel, hvor han kaldte mig en gnaven, introvert 
og primadonna-agtig person, ja, da blev jeg fak-
tisk glad. Der følte jeg, at lidt af vægten kom af 
mine skuldre, for: ”Gud! Han havde sgu da set 
den rigtige Jesper.””

Doping var et spørgsmål om overlevelse
I 2006 udgav Jesper Skibby bogen ’Forstå mig 
ret’, hvor han åbent og ærligt fortæller om sin 
brug af doping under sin karriere som profes- 
sionel cykelrytter med bl.a. erythropoietin, bedre 
kendt som ’EPO’.

”Dengang var det bare dagligdag for mig, og jeg 
følte mig ikke afhængig af at dope mig, men det 
var jeg jo. Og selvom der engang var en læge, 
der sagde til mig, at man ikke kan blive afhængig 
af dopingmidler, så sagde jeg ham imod, for-
di det kan man jo psykisk. Det handler om ens 
selvværd og bliver faktisk et spørgsmål om over-
levelse, ikk’? Til sidst brugte jeg noget bare for 

at tage ud på en træningstur, fordi jeg turde ikke 
lade være,” siger Jesper Skibby.

Han har dog aldrig følt sig presset til at bruge 
doping af andre end sig selv. Men det var en del 
af sportsmiljøet, og risikoen for ikke at være 
lige så god som de andre, hvis man undlod at 
tage det, ville Jesper Skibby og mange andre 
ryttere ikke løbe.

”Nu er det noget andet. Jeg tror virkelig ikke, at 
de unge cykelryttere i dag bruger doping. De 
vil gerne væk fra det image og anerkendes for 
deres præstationer som noget, de opnår uden 
hjælp fra doping. Det kan være, de bruger an-
dre metoder så, det ved jeg ikke. Men du skal 
tænke på, at dengang var vi alle sammen gået 
ud af niende klasse, havde ingen uddannelse, og 
det eneste, vi ville være, var professionelle cykel- 
ryttere. Det er jo ikke særligt langsigtet, så det 
var nu, vi skulle præstere! I dag har de jo krafte-
deme alle sammen en uddannelse og er cand.
merc.er og har en fremtid bagefter. Men for min 
generation føltes det som om, at ”det er nu eller 
aldrig, du beviser dig selv”, og så er doping bare 
næste skridt på vejen for at blive bedre. Og hvis 
jeg så kun blev 40 år på grund af det, så var det 
fint nok. Så havde jeg da levet livet.”

Varemærket som ham den sjove cykelrytter
Det var ikke kun professionelt, at Jesper Skibby 
mærkede præstationspresset tynge sine skuldre. 
Også menneskeligt følte han, der var meget at 
leve op til. De mange kvikke bemærkninger, som 
journalisterne og danskerne elskede ham for, var 
et forsøg på at gemme sig bag en facade, som 
han ikke kunne lide at have, men som han heller 
ikke følte, at han kunne tillade sig at lægge fra 
sig. Den følelse blev endnu værre, da den pro-
fessionelle karriere som cykelrytter var slut. For 
hvis han ikke var cykelrytter, hvad var han så?

”I Danmark er det jo sådan, at når man har været 
højt profileret sportsudøver og så stopper, jamen, 
så kan man lige så godt låse sig inde på døds-
gangen. Man eksisterer ikke mere. I udlandet sy-
nes jeg, man er bedre til stadig at se noget i de 
mennesker,” siger Jesper Skibby og fortsætter: 

”Jeg kunne ikke lide varemærket som ham den 
sjove, men jeg følte ikke, jeg kunne være andet. 
Slet ikke nu, hvor jeg ikke var cykelrytter mere. 
Og så bliver det fandeme hårdt lige pludselig at 
føle sig tvunget til at tænke: ”Ok, jeg skal bibe-
holde mit varemærke, men jeg gider faktisk ikke 50
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have det varemærke, men hvordan fanden slip-
per jeg af med det?” Jeg kunne ikke finde ud af at 
være mig selv og se nogen værdi i det.”

Mens han var professionel cykelrytter, var han 
så småt begyndt at bruge benzodiazepiner, bl.a. 
Stesolid og Valium, til at dæmpe sin præstations-
angst. Da hans cykelkarriere stoppede, eskale-
rede forbruget kraftigt. På et tidspunkt lykkedes 
det ham dog at trappe ned og til sidst komme 
helt ud af forbruget af medicinen. Men det vare-
de kort. En hovedskade, han engang havde fået 
under et cykelstyrt, havde givet ham epilepsi, og 
det skulle han nu have medicin for.

”Da var jeg ellers lige kommet væk fra Stesolid 
og Valium. Men så kom jeg op til en eller anden 
gammel læge, og så sagde han: ”Du skal have 
noget, der hedder Fenemal”, og så sagde jeg: 
”Nå, det er da sikkert skide godt”, for jeg anede 
ikke, hvad det var, vel? Men så tog jeg noget af 
det der Fenemal, og så følte jeg mig bare totalt 
skæv, og så ringede jeg til min belgiske læge, 
som gav mig den største skideballe, for nu var 
jeg fandeme faldet i igen, og hvad fanden var det 
for en lortelæge, der havde givet mig den medi-
cin? Han fortalte mig, at Fenemal var den sam-
me ”gruppe” af benzodiazepiner som Valium og 
Stesolid. Det vidste jeg jo ikke, inden jeg tog det, 
vel? Så der røg jeg i igen”.

”Det gør ikke ondt at bede om hjælp”
Jesper Skibbys forbrug af benzodiazepiner vare-
de flere år. Hen ad vejen førte det til selvmords-
forsøg, store bekymringer hos familie og venner 
og nogle ’uheldige’ offentlige episoder, bl.a. en 
meget omtalt tv-optræden, hvor mange antog, 
at Jesper Skibby havde været direkte beruset 
på skærmen. I sidste ende blev det Flemming 
Østergaard, den daværende bestyrelsesfor-
mand for Parken, som blev afgørende for, at Jes-
per Skibby tog det første skridt til at komme ud af 
sine stofproblemer.

”Jeg var ude og køre bil og skulle tisse, og så 
var jeg så skæv, at jeg bare kørte ind på græs-
plænen foran Rigshospitalet og gik ud af bilen og 
stillede mig og tissede midt i det hele. Og det var 
der én, der havde set og så fortalt til Flemming 
Østergaard,” griner Jesper Skibby, men bliver 
hurtigt alvorlig igen.

”Jeg arbejdede for Flemming på det tidspunkt, 
og han ringede til mig og sagde: ”Jeg skal have 
dine bilnøgler, for du har et narkoproblem”, og jeg  

svarede: ” Jeg har da ikke noget narkoproblem, 
og hvad fanden skal du med mine bilnøgler?” 
Og så sagde han bare: ”Du får dem igen senere, 
og du kan bare tage bussen indtil videre”. Der-
efter ringede han til epilepsiafdelingen på Rigs- 
hospitalet og aftalte med dem, at jeg kun måtte få 
udleveret én uges dosis af Fenemal ad gangen. 
Så der vendte det hele for mig. Det, Flemming 
egentlig sagde til mig, var: ”Vi elsker dig alle 
sammen og vil dig det bedste, men nu skal du 
yde noget, ikk’?””

Jesper Skibby får stadig Fenemal, men holder sig 
til at tage den dosis, han har brug for mod sin epi-
lepsi. Og han understreger, hvor vigtigt han sy-
nes, det er både at bede om og tage imod hjælp 
fra sine omgivelser. Hjælp fra hans venner og 
hans kone Mette har nemlig været afgørende 
for, at han har fået det godt med sig selv igen og 
ikke længere behøver at ”dope” sig – hverken 
på den ene eller anden måde.

”Da jeg kom ud af mit misbrug, gik jeg hen til 
Flemming på arbejde for at sige: ”Du bliver nødt 
til at hjælpe mig med det og det, for det har jeg 
brug for. Ellers kan jeg ikke finde rundt i det hele.” 
Senere mødte jeg Mette, og mine venner er der 
jo også for mig. De er alle sammen opmærksom-
me på, at der er mange ting, som pludselig kan 
stige mig over hovedet og få mig til at blive helt 
rundtosset. Fx bare at skulle skifte fra NemID til 
MitID,” griner Jesper Skibby og fortsætter:

”Det, jeg har lært af det her, er, at det gør ikke ondt 
at bede om hjælp. Og folk vil mægtig gerne hjæl-
pe og siger jo som regel ikke nej. Jeg kan ikke lide 
at se mig selv som et offer, for det er jeg virkelig 
ikke. Jeg ved godt, at jeg kan gøre noget ved det 
selv, og det, jeg kan gøre, er at bede om hjælp.” 

Jesper Skibby fortæller også, at det har betydet 
meget for hans vej til at få det bedre, at folk om-
kring ham er gode til at anerkende ham for alle 
de andre ting, han er og kan, udover at være cy-
kelrytter og være sjov.

”Os eks-sportsfolk har måske lidt ekstra brug for 
det der klap på skulderen, men generelt er det jo 
det, vi mennesker lever af. Det er jo ikke, at vi får 
så og så meget i løn om måneden. Det handler 
jo om at vide, at man er god nok som menneske,” 
siger Jesper Skibby og afslutter:
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”Da jeg var kommet ud af stofferne, stillede Flem-
ming Østergaard mig en dag ud på ledelsesgan-
gen i Parken og kaldte på alle direktørerne og 
sagde: ”Prøv at se Skibby her. Hvordan ser han 
ud? Han ser kraftedeme godt ud!” Og så sagde 
de alle sammen: ”Det er kraftedeme godt gået, 
Jesper!” Ja, det siger alle mennesker faktisk til 
mig, og det betyder virkelig noget for mig. Den 
der erkendelse af, at man har gjort noget godt. 
Shit, mand, det er bare den vildeste følelse!”
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