Pressemeddelelse
Peter Olesen indbyder til en pause fra stress
og jag ved et af Odenses mange stillesteder
»Der er da ikke et eneste stille sted i den forjagede og larmende
by«, sagde Peter Olesens gode veninde. »Jo, det skal jeg vise dig,
at der er«, lød svaret. Dokumentationen foreligger nu i form af
bogen Stille Odense. Her viser Peter Olesen rundt til 25 stille
steder i Danmarks tredjestørste by.

Sammen med fotografen Henrik Bjerregrav har Peter Olesen cyklet Odense
tynd for at finde de bedste stillesteder, hvor odenseaneren kan slappe af,
finde fornyet energi og nyde de rolige dele af storbyen, mens man lader op
til dagens næste opgave. Med Stille Odense under armen kommer man
rundt til De Hemmelige Haver, Gerthasminde, Munke Mose, Ansgar Anlæg,
Borgerhus-parken og mange flere steder.
Peter Olesen boede selv i Odense 1968-1972, hvor han var journalistelev på
hedengangne Fyns Tidende. I dag bor han i København, men kommer ofte
tilbage til Odense for at besøge venner og nyde den fynske hovedstad. Trods
sin fortid og mange besøg i byen har arbejdet med bogen også budt på over
raskelser for forfatteren:

»

Det har været spændende at nærstudere min kære, gamle uddannelsesby
igen. Noget af det mest overraskende har været at følge, hvor meget midt
byen de senere år er blevet skånet for bilende trafik. Forbilledligt!«
Stille Odense er en efterfølger til bestselleren Stille København, der udkom i
2016 og som indtil videre er trykt i fire oplag.
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