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Peter Olesen opfordrer os til at kikke ned

Peter Olesen har gennem årene skrevet hele syv Kik op-bøger om 
København, Frederiksberg, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg. 
På den måde har han inspireret børn og voksne til at give sig tid til 
at kikke op, når de går rundt i byen. Med Kik ned er turen for første 
gang kommet til at vende blikket nedad for at se, hvad der mon 
gemmer sig nede i gadebilledet – og det er ikke så lidt!

»Når du læser Kik ned, skal du vide, at der er tale om helt ubeskrevet land, næsten 
’grundforskning’... ingen ved noget, hverken Københavns Museum eller Hofor. De 
gode designerne har bare designet, ikke været regnet for meget, når det f.eks. gælder 
dæksler, riste om træer og til regnvand m.m. Jeg vil anbefale alle at gå ud i byen 
– og kikke ned. Ikke i mobiltelefonen, men i den helt særlige verden, der gemmer 
sig nede. Så vil man opdage sin by på en helt ny måde,« fortæller forfatteren og 
arkitekturkritikeren Peter Olesen.

At kikke ned har altid fascineret Peter Olesen, og i denne bog fører han læserne ind i en 
fantastisk og stort set ubeskrevet designverden med dæksler, vandløbs- og afløbsriste, 
træhulsriste, klinke- og brostensmønstre. Læserne kommer også tre eller lidt flere trin 
ned til butikker, cafeer, restauranter, offentlige toiletter, kirkekrypter og metrostationer.

Kik ned viser eksempler fra København og Frederiksberg og fra enkelte andre danske 
byer, store som små. Hver by sit udtryk og sit design, og flere steder har dygtige 
designere og formgivere været sat på opgaverne bl.a. Anton Rosen og formentlig 
Thorvald Bindesbøll.

Kom med Peter Olesen og fotograf Henrik Bjerregrav på en spændende tur gennem en 
ellers upåagtet verden, og opdag en overflod af smukt og fornemt design.

Peter Olesen (født 1946) er forfatter og journalist. Siden 1988 har han skrevet og 
redigeret 67 bøger, mange af dem om København. Gennem årene har han modtaget en 
lang række priser og legater.
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