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Løb gennem tiden Thor Gotaas Hent PDF Thor Gotaas’ bog om løbesporten siden tidernes morgen er en

overraskende verdenshistorie fuld af usædvanlige og underholdende anekdoter og fortællinger fra antikken til
moderne maratonløb, grundlagt i New York. af et par glade gutter, der blev anset for at være komplet

vanvittige. Det overraskende er ikke, at vores moderne dyrkelse af løb ikke er noget nyt. Mennesket har altid
løbet, lige siden det lærte at gå. Det overraskende er mangfoldigheden af grunde til og former for denne

udmattende og samtidig så frisættende aktivitet. I Inkariget fx hvilede magten og infrastrukturen på et sindrigt
organiseret netværk af stafetløbere, der kunne bringe livsvigtige informationer, afgørende beskeder og

eftertragtede varer – som frisk fisk – rundt i riget ANMELDELSER ”Gotaas reserch løber lige uanstrengt hen
over kloden som gennem historien.” – The Observer ”Thor Gotaas tager os med på en helt rigtigt beregnet tur

gennem løbningens mærkværdige og mangfoldige verdenshistorie … Han gennemfører fuldstændig
uanstrengt med godt tempo, flow og rytme.” – Aftenposten

 

Thor Gotaas’ bog om løbesporten siden tidernes morgen er en
overraskende verdenshistorie fuld af usædvanlige og underholdende
anekdoter og fortællinger fra antikken til moderne maratonløb,
grundlagt i New York. af et par glade gutter, der blev anset for at

være komplet vanvittige. Det overraskende er ikke, at vores moderne
dyrkelse af løb ikke er noget nyt. Mennesket har altid løbet, lige
siden det lærte at gå. Det overraskende er mangfoldigheden af

grunde til og former for denne udmattende og samtidig så frisættende
aktivitet. I Inkariget fx hvilede magten og infrastrukturen på et
sindrigt organiseret netværk af stafetløbere, der kunne bringe

livsvigtige informationer, afgørende beskeder og eftertragtede varer
– som frisk fisk – rundt i riget ANMELDELSER ”Gotaas reserch
løber lige uanstrengt hen over kloden som gennem historien.” – The



Observer ”Thor Gotaas tager os med på en helt rigtigt beregnet tur
gennem løbningens mærkværdige og mangfoldige verdenshistorie …
Han gennemfører fuldstændig uanstrengt med godt tempo, flow og

rytme.” – Aftenposten
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