
 

 

Læs og lær om 

Christian Eriksen 





Fakta om Christian Eriksen 

 

Christian Danneman Eriksen blev født i Middelfart 14. februar 1992. 1992 var 

for øvrigt det år, hvor det danske fodboldlandshold blev Europamestre, men 

dengang var Eriksen bare en baby og helt ligeglad med fodbold. Christians mor 

hedder Dorthe, og hans far hedder Thomas. Han har en lillesøster, der hedder 

Louise. Hun er fem år yngre end Christian. Louise så rigtig meget op til sin sto-

rebror og syntes ligesom ham, at fodbold var en sej sport. I dag spiller hun i 

klubben Kolding Q og har også været på det danske fodboldlandhold for kvin-

der. Når Christian er hjemme i Danmark, tager han tit ud for at se sin søster 

spille kamp. Louise er stolt af at være Christians lillesøster, men hun synes og-

så, det kan være lidt irriterende en gang imellem. Især når folk bare vil tale 

med hende for at få alt at vide om Christian.  



 ja nej 
Christian Eriksen hedder Danneman til mellemnavn   

Christian Eriksen blev født det år, hvor Danmark vandt EM   

Christian Eriksen har en storesøster, der hedder Louise   

Louise er professionel håndboldspiller   

Louise Eriksen har været på det danske fodboldlandshold   

Christian Eriksen vil gerne se sin søster spille fodboldkamp   



Da Christian Eriksen begyndte at spille fodbold 

 

Christian Eriksen var to år og 10 måneder, da han begyndte at spille fodbold. 

Det var hans far, som trænede ham. Og hvis Christian ikke spillede en god kamp, 

så fik han skæld ud af sin far i bilen på vej hjem fra kamp. Det var ikke rart, 

husker Christian Eriksen, så han forsøgte at svare sin far igen og komme med en 

forklaring på det dårlige spil. Men det hjalp nu ikke ret meget. Christians far 

skældte stadig ud. Christian synes også, det var lidt pinligt, når hans far stod 

på side-linjen og råbte, imens han spillede kamp. Han råbte efter Christian hele 

kampen, og Christian ville bare ønske, at han ville stoppe. Men det gjorde faren 

dog ikke. Måske var det præcis derfor, Christian Eriksen blev en rigtig god fod-

bold-spiller?  

I dag råber faren ikke mere, og han giver heller ikke så mange gode råd.  



 ja nej 
Christian Eriksens far var meget sød og stille.   

Christian Eriksen var flov over sin far   

Christian Eriksen begyndte at spille fodbold, da han var 10 år   

Det var hans far, der var hans træner   

Christian Eriksens far råbte tit, når de spillede kamp   

Han fik skæld ud af sin far, hvis han ikke scorede 2 mål   



 
Den første klub 

 

I Middelfart spillede Christian Eriksen fodbold, til han blev 13 år. Så 

skiftede han til Odense Boldklub (OB). Han spillede om det Danske  

Mesterskab for drenge, og OB kom i semi-finalen, hvor de dog tabte til 

Brøndby. Christian Eriksen blev kåret til DM-stævnets bedste tekniker. 

Året efter vandt OB og Eriksen det Danske Mesterskab for drenge. Eriksen 

scorede i finalen. Det var kampens eneste mål. 

Eriksen klarede sig rigtig godt i OB - først på U16 og så på U19. Han spil-

lede også på landsholdets U17. Rigtig mange klubber ude i Europa fik øje 

på Eriksen. Og der var flere klubber, som gerne ville tegne kontrakt med 

ham.  

 



 
. 

 ja nej 
Eriksen er født og opvokset i Odense   

Eriksens første klub var Middelfart   

Eriksen kom til OB, da han var 3 år   

Det første år, Eriksen spillede om DM for drenge, vandt han guld   

Eriksen spillede for OBs U17 og U19   

Eriksen spillede på U21 landsholdet   

Eriksen spillede på U17 landsholdet   

Mange klubber i Europa synes, Eriksen var dårlig   



 
Træning træning træning 

 

Christian Eriksen trænede hele tiden. Han fandt tid til at øve sig, selv 

når han var færdig med dagens træning i klubben. Også på regnvejrsdage 

kunne man se Christian Eriksen træne driblinger i vandpytterne. 

 

Han brugte også mange timer på at se videoer af datidens store fodbold-

spillere, som f.eks. Ryan Giggs, Zidane og David Beckham, bare for at 

lære af dem.  

Eriksen blev inviteret til både Barcelona i Spanien, Milan i Italien og 

Chelsea i England for at deltage i træning. Klubberne var meget  

interesserede i den unge dansker. 



 sandt falsk 

Christian Eriksen ville helst spille playstation som dreng   

Christian Eriksen trænede rigtig meget   

Han holdt altid fri, når han kom hjem fra træning   

Han så op til Ryan Giggs, Zidane og David Beckham   

Han stoppede som fodboldspiller, da han var 16   

Barcelona inviterede Eriksen til at træne i klubben   



Eriksen i Ajax 

 

Christian Eriksen nåede aldrig at spille i Superligaen, for da han var 16 

år, blev han købt af en stor hollandsk klub, Ajax Amsterdam. I Ajax 

Amsterdam kom han hurtigt på førsteholdet og skulle spille i den holland-

ske Æresdivision. Eriksen har sagt, at han godt kunne lide at starte sin 

fodbold-karriere i Ajax, fordi klubben er stor, men ikke for stor.  

Eriksen spillede 162 kampe for Ajax. Han scorede 33 mål og var med til 

at vinde den hollandske Æresdivision 3 gange i træk. 



 sandt falsk 

Eriksen kom til Ajax Amsterdam, da han var 16 år   

Ajax Amsterdam ligger i Holland   

I Ajax Amsterdam spillede han i Superligaen   

Eriksen kunne godt lide Ajax, fordi det var en kæmpestor klub   

Eriksen vandt Æresdivisionen med Ajax 3 gange   

Eriksen scorede 33 mål for Ajax Amsterdam   



Så til Tottenham Hotspur 

 

I 2013 blev Christian Eriksen solgt til Tottenham Hotspur for cirka 100 

millioner dollars. Tottenham ligger i det nordlige London i England. 

 

I sæsonen 2015/2016 blev holdet nummer 3 i Premier League.  

I sæsonen 2016/2017 blev holdet nummer 2 i Premier League. 

 

I Tottenham har Eriksen for alvor udviklet sig som spiller. Han scorer 

mange mål, og han er især farlig på dødbold-situationer. Han viser sig 

som en af de bedste spillere. Tottenhams træner Mauricio Pochettino er en 

glad mand. Han synes, ligesom Danmarks landsholds-træner Åge Hareide, 

at Eriksen er en af verdens bedste spillere.  



 sandt falsk 

Eriksen blev solgt til Manchester City i 2016   

Eriksen har scoret mange mål for Tottenham   

Tottenhams træner hedder Åke Hareide   

Mauricio Pochettino er træner for Tottenham   

Eriksen blev solgt for cirka 100 millioner kroner   

Tottenham er ikke glade for Christian Eriksen   



Hård træning 

 

Christian Eriksen siger: ”Du skal virkelig være stærk, både fysisk og  

psykisk. Det er ret svært for min kæreste, for selvfølgelig vil hun gerne 

have, at jeg går i byen med hende og hendes venner, men det passer bare 

ikke med min fodboldkarriere her i England. Hver tredje eller fjerde dag 

skal jeg præstere mit allerbedste. Folk tror, at professionelle fodbold-

spillere har et let job, at vi bare træner to timer og så går vi hjem. Men 

sådan er det ikke. Man skal hele tiden sørge for at være klar til næste 

kamp ved at hvile, sove, spise rigtigt og passe på kroppen. Nogle spillere 

har brug for sports-psykologer, men ikke mig. Jeg passer virkelig godt på 

mig selv.” 

 

 



 sandt falsk 

I Tottenham er det let at være fodboldspiller   

Eriksen kan gå i byen med sin kæreste, når han har lyst   

Eriksen skal passe godt på sig selv   

Eriksen har brug for en sports-psykolog   

Eriksen har ikke brug for en sports-psykolog   

Hver tredje eller fjerde dag skal han præstere sit bedste   



Christian Eriksen på landsholdet 

 

Christian Eriksen fik sin debut på landsholdet i marts 2010 i en lands-

kamp mod Østrig. Det var en træningskamp. Han blev derefter udtaget til 

VM i Sydafrika i 2010 og var turneringens yngste spiller.  

I 2011 scorede han sit første mål for landsholdet. Det var i en EM-

kvalifikationskamp mod Island.  

I 2010 blev han kåret til Årets Talent, og i 2011, 2013 og 2014 blev 

han kåret til Årets Spiller.  

Man siger, at Christian Eriksen er en af de allerstørste talenter på det 

danske landshold nogensinde.  



 falsk sandt 

Christian Eriksen fik sin debut på landsholdet i 2010   

Han scorede i sin første kamp mod Østrig   

Han scorede sit første landsholdmål mod Island   

Han var den næst-yngste spiller til VM i Sydafrika   

Han blev kåret til årets spiller i 2014   

Han var den yngste spiller til VM i Sydafrika i 2010   


