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aarhusianske idrætshelte i 100 år er en spændende gennemgang af idrættens historie i Aarhus, der begynder
med pionerernes små fremskridt under primitive forhold i en tid, hvor entusiasmen og amatøridealerne er de
bærende drivkræfter, og følger udviklingen op igennem det 20. århundrede, indtil publikumsinteressen og
resultaterne kulminerer med seksdagesløb i Aarhus Hallen og et væld af danske mesterskaber i fodbold,
håndbold, atletik, boksning og svømning samt ikke mindst verdensmesterskaber og olympiske medaljer i

cykelløb både på bane og landevej.
Bogen fortæller om op- og nedture og om triumfer og tragedier, og beretningen er krydret med et væld af
anekdoter og hidtil ukendte historier, der går bag om de aarhusianske idrætsudøvere og deres ledere og

trænere, og som afslører sandheden om nogle af de mysterier og skandaler, der prægede avisernes forsider –
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