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Köszönetnyilvánítás

Köszönet Ling Jüen Hemnek a kínai és Gun Roosnak a finn fordításokért. Köszönöm Midori Poppének a japán anyaggal való munkát.
Thor Kristian Gothaas is több, általam nem beszélt nyelvről fordított. Bredo Berntzen megosztotta velem gazdag tudását Mensen
Ernstről. Ole Magnus Strand Jensvoll pedig a számítástechnikában
nyújtott segítséget azokon a területeken, melyeken tudásom nem
bizonyult elégségesnek. Benedicte Strand is segítségemre volt, sőt
képes volt együtt élni egy időnként végsőkig elkeseredett íróval.
Köszönöm Kjell Vigestadnak és Runar Gilbergnek, a Kondis lap
szerkesztőségének, hogy régi számokat kölcsönöztek ki számomra, és
ezzel segítették a munkám. Köszönöm Per Lind tippjét egy könyvvel kapcsolatban, melynek révén gazdag anyagból tudtam válogatni.
Köszönöm az angliai Barbara Mitchellnek a segítséget. Köszönöm
továbbá professzor John Hobermannak Texasból az építő jellegű
lelkesítést, és köszönöm az Ausztráliában élő Maurie Plantnek
a vicces anekdotákat.
A következő személyek olvasták a kézirat egészét vagy egyes részeit, és
szolgáltak tanáccsal az írásban:
Marius Bakken, Oslo
Kjartan Fløgstad, Oslo
Matti Goksøyr, Oslo
Thor Kristian Gotaas, Brumunddal
Andreas Hompland, Oslo
Jakob Kjersem, Tresfjord
Roger Kvarsvik, Bergen
Knut Anders Løken, Oslo
Sigmund Hov Moen, Oslo
Lars Myhre, Jessheim
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a fu tás kultúrtörténete

Külön köszönet John Bale professzornak és Peter Radford professzornak Angliában, hogy olyan sok időt szántak a velem való
beszélgetésekre, és készségesen válaszoltak újbóli megkereséseimre.
Bale könyvei és cikkei késztettek arra, hogy az anyagot más szemmel
lássam. Nagy segítségemre volt Peter Radford a futás történelme
iránti lelkesedése, és hogy saját tulajdonú, kiadatlan forrásanyagait rendelkezésemre bocsátotta. A munka záró szakaszában Matti
Goksøyr, a norvég sporttörténet professzora, Norvégia Testnevelési
Főiskolájának tanára szolgált hasznos tanácsokkal. Köszönöm a kiadó szerkesztőjének, Hans Petter Bakketeignek a rengeteg segítséget
és a könyvbe vetett bizalmat.
És Henry Rono is hatalmas köszönetet érdemel. Hosszú időn
keresztül készségesen válaszolt minden kérdésemre. Alig akad más,
akit jobban érdekelne a futás története, mint őt.
Köszönöm az alábbi intézmények dolgozóinak segítőkészségét:
Norvégia Testnevelési Főiskolájának Könyvtára, Oslo
British Library, London
Oslói Nemzeti Könyvtár, különösen a könyvtárközi kölcsönzés
dolgozói, Else, Britt, Hilde és Sidsel
Ringsakeri Városi Könyvtár, Brumunddal
Oslói Egyetemi Könyvtár
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