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Lars Elstrup Carsten Fog Hansen Hent PDF LARS ELSTRUP – FRA INDERSIDEN er den hudløse fortælling
om Lars Elstrup, fodboldspilleren, der spillede sig ind i danskernes hjerter, da han sparkede Danmark i
semifinalen i kampen mod Frankrig under EM ’92. Det er en personlig beretning om et følelsesmæssigt

turbulent liv, hvor lammende præstationsangst, tvivl og depression fylder det hele på trods af den
fodboldmæssige succes.

I 1993 beslutter Lars Elstrup at gøre op med de autoriteter, han føler bestemmer over og definerer hans liv, og
den konkurrencementalitet, han er opdraget med hjemmefra og lever med hver dag, og som han ikke kan
holde ud mere. Han siger farvel til topfodbold fra den ene dag til den anden og flytter ind i sekten Solens
hjerte, hvor han søger en ny begyndelse og en spirituel vej videre. Men Elstrups farvel til fodbold betyder

ikke farvel til de dæmoner, der plager ham.

Bogen er et nuanceret portræt af en af dansk fodboldhistories mest skandaleombruste fodboldspillere. Men
det er samtidig også et portræt af dansk og europæisk topfodbold og den præstationskultur og det

psykologiske pres, Lars Elstrup oplevede i de klubber, han spillede for. Klubber som tæller danske Randers
Freja, Brøndby og OB, hollandske Feyenoord og engelske Luton.
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