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Udbrud Michael Rasmussen Hent PDF Han var hele Danmarks kylling fra Tølløse, da han tog den prikkede
bjergtrøje i Tour de France i 2005. Men drømmen bristede, allerede i 2007. Han blev smidt ud af det store

franske etapeløb, iklædt den gule trøje, netop som han stod foran sit livs sejr.

Navnet Michael Rasmussen er siden gået over i historien som et traume. For dansk idræt og for international
cykelsport.

I denne bog ser Michael Rasmussen tilbage på den person, han var, og den han blev, både før og efter Tour de
France. Han trækker sin kompromisløse natur op. Han fortæller om sit retsopgør mod dobbeltstandarden i
cykelsporten. Han fortæller om sin personlige deroute, affæren, skilsmissen, og hvad der fik ham op igen.

Han kommer med indrømmelser. Og han langer ud mod alle dem, der trak ham ned fra tinderne for ti år siden
og ikke ville lade ham kæmpe sig tilbage på to hjul.

Bogen ser også fremad. I et ærligt og ukrukket sprog giver bogen et unikt indblik i Michael Rasmussens syn
på elitesport. Hvad det kræver, og hvorfor det indimellem strider imod vante forestillinger i landet, der både

har fostret den grimme ælling og Janteloven.

Michael Rasmussen skriver: »Sportens ånd er ikke sportens væsen. Selv de fineste og højeste idealer kan ikke
eksistere uden væsen. Forsøger vi at skjule sandheden, er vi ikke længere jorden tro. Sportens væsen giver os
ikke lov til at tage doping, men til at være krigere på lige fod med andre krigere – i sportens arena. Sporten er
ikke samfundet, men på en særlig måde det modsatte af samfund og sammenhængskraft. Sportens væsen

repræsenterer et brud med det konventionelle. Sportens væsen er at gå længere.«

Bogen er en gave til alle, der elsker sportens væsen, dens store vindere og rebelske natur. Den giver stemme
til et menneske, der gik hele vejen og betalte prisen, ligesom den beretter indgående om, hvad Michael

Rasmussen laver i dag og ønsker for i morgen.

Bogen er fortalt til forfatter, historiker, debattør og cykelsportsentusiast Mikael Jalving.

 

Han var hele Danmarks kylling fra Tølløse, da han tog den prikkede
bjergtrøje i Tour de France i 2005. Men drømmen bristede, allerede i
2007. Han blev smidt ud af det store franske etapeløb, iklædt den

gule trøje, netop som han stod foran sit livs sejr.

Navnet Michael Rasmussen er siden gået over i historien som et
traume. For dansk idræt og for international cykelsport.

I denne bog ser Michael Rasmussen tilbage på den person, han var,
og den han blev, både før og efter Tour de France. Han trækker sin

kompromisløse natur op. Han fortæller om sit retsopgør mod
dobbeltstandarden i cykelsporten. Han fortæller om sin personlige
deroute, affæren, skilsmissen, og hvad der fik ham op igen. Han

kommer med indrømmelser. Og han langer ud mod alle dem, der trak
ham ned fra tinderne for ti år siden og ikke ville lade ham kæmpe sig

tilbage på to hjul.



Bogen ser også fremad. I et ærligt og ukrukket sprog giver bogen et
unikt indblik i Michael Rasmussens syn på elitesport. Hvad det

kræver, og hvorfor det indimellem strider imod vante forestillinger i
landet, der både har fostret den grimme ælling og Janteloven.

Michael Rasmussen skriver: »Sportens ånd er ikke sportens væsen.
Selv de fineste og højeste idealer kan ikke eksistere uden væsen.
Forsøger vi at skjule sandheden, er vi ikke længere jorden tro.

Sportens væsen giver os ikke lov til at tage doping, men til at være
krigere på lige fod med andre krigere – i sportens arena. Sporten er
ikke samfundet, men på en særlig måde det modsatte af samfund og
sammenhængskraft. Sportens væsen repræsenterer et brud med det

konventionelle. Sportens væsen er at gå længere.«

Bogen er en gave til alle, der elsker sportens væsen, dens store
vindere og rebelske natur. Den giver stemme til et menneske, der gik
hele vejen og betalte prisen, ligesom den beretter indgående om,
hvad Michael Rasmussen laver i dag og ønsker for i morgen.

Bogen er fortalt til forfatter, historiker, debattør og
cykelsportsentusiast Mikael Jalving.
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