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John Eriksen Lars Fink Hent PDF John Eriksen var ikke en af de fodboldspillere, der blev nævnt på lige fod
med Preben Elkjær. Og hvor selv nutidens børn hører historier om Elkjær, så hører de yderst sjældent om

John Eriksen. Men det er en fejl! John Eriksen var den mest scorende danske fodboldspiller i Europa. Flere år
i træk var han topscorer i de ligaer, han spillede i. Det være sig den hollandske, franske og schweiziske. Men

på landsholdet kom han til at stå i skyggen af Preben Elkjær og fik kun i glimt mulighed for at vise sit
målinstinkt. Som da han ved VM i Mexico i 1986 scorede i den danske 2-0 sejr over Vesttyskland.

Som det danske publikum glemte, at der var andre angribere end Preben Elkjær, så endte John Eriksen senere
med at glemme sig selv, sit liv og karrieren blev afsluttet med et trist punktum, der ikke er værdigt for hans

glorværdige fodboldkarriere.
John Eriksen blev ramt af Demens i en ung alder og hans liv sluttede alt for tidligt i en alder af kun 44 år. De

sidste år af sit liv var han tvunget til at bo på plejehjem i fødebyen Svendborg.

"John Eriksen - angriberen, der forsvandt" er en gribende beretning om en af de helt store danske angribere,
der aldrig fik den berømmelse, han havde fortjent. Og så er det fortællingen om, hvordan en frygtelig sygdom

kan nedbryde et menneske og ende livet alt for tidligt.
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fodboldspiller i Europa. Flere år i træk var han topscorer i de ligaer,
han spillede i. Det være sig den hollandske, franske og schweiziske.
Men på landsholdet kom han til at stå i skyggen af Preben Elkjær og
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Som det danske publikum glemte, at der var andre angribere end
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sit liv og karrieren blev afsluttet med et trist punktum, der ikke er
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alt for tidligt i en alder af kun 44 år. De sidste år af sit liv var han

tvunget til at bo på plejehjem i fødebyen Svendborg.
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