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Ny bog: Rejseberetning fra
verdenskendt dansk løbe-entusiast
I løberkredse kender alle danskeren Jesper Kenn Olsen. Han har som den eneste
i verden løbet Jorden rundt, både på tværs (World Run 1) og på langs (World
Run 2). Sammenlagt over 63.000 kilometer. Disciplinen kaldes ultraløb, og hans
rejseberetning fra kloden rundt på langs kan nu læses i bogen ”Kunsten at ville"
udgivet af Haase og Søns Forlag.
I bogen fortæller Jesper Kenn Olsen hele historien om sit opsigtsvækkende projekt
World Run 2. I perioden 2008-2012 løb han gennemsnitligt en maraton om dagen
fra Nordkapp i Norge, gennem Europa, Mellemøsten og Afrika til Kap Det Gode
Håb og videre fra det sydligste Chile gennem Sydamerika og Nordamerika til målet i
Newfoundland – 28 lande og 36.917 kilometer senere.
Han fortæller om at løbe alene og sammen med andre, om ikke at give op, når man
er faret vild i et øde terræn, når forsyningsbilen bryder sammen i en brandvarm
ørken eller i den tynde luft i fire kilometers højde. Når der dag efter dag bliver kastet
sten efter en, når man bliver sat i fængsel, eller når sygdom sætter kroppen ud
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af spil. Og han fortæller, hvordan han langsomt adopterer de kulturer, han løber
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igennem – og om de komplikationer, det indimellem medfører, som da han f.eks.
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stifter bekendtskab med begrebet flerkoneri.

UDKOMMER 4. nov. 2013

At nå sit mål er ifølge Jesper Kenn Olsen først og fremmest et spørgsmål om at ville

Download af forsider, forfat-

kunne. Dernæst om benhårdt arbejde, disciplin og lysten til at udforske verden uden
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fordomme. Beretningen om World Run 2 er meget mere end en fortælling om et løb.
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