Pressemeddelelse
I sin bog nummer 27 om København sætter
Peter Olesen spotlys på byens mange broer
Store og små, brede og smalle, rette og skæve. København er fuld af
broer, der med hver sin form og farve binder hovedstaden sammen.
Sammen med fotograf Henrik Bjerregrav fortæller han om Broerne
i København.
Alene inden for de seneste år har København fået adskillige nye broer – til glæde for
både cyklister og fodgængere. Med deres arkitektoniske særpræg er broerne med til
at forme en by i rivende udvikling. Men også de gamle ikoniske broer præger fortsat
bybilledet til glæde og gavn.
Blandt rosen er der imidlertid også ris. For Olesen mener blandt andet, at vi mangler
belysning på flere af byens gamle broer – noget kommune og bygherrer ellers er
kommet godt efter ved de mange nye broer.
Broerne i København vil lokke os ud på broerne, så vi lærer dem at kende, lærer at
holde af dem og lærer at bruge dem flittigt. Med Peter Olesen som guide besøger vi
broer over vand (lige fra Inderhavnsbroen til Snorrebroen), broer over land (såsom
Kastelsbroerne og Åbuen) og broer under konstruktion.
Det er på tide, at der bliver gjort status over byens broer, mener Peter Olesen. Broer
fascinerer os. De forbinder mennesker og bringer os tættere sammen. For vi er »et land
af brobyggere«, som han skriver i bogen.
Peter Olesen er forfatter og journalist. Han har siden 1988 skrevet og redigeret mere
end 50 bøger, heraf 27 om København. Han har modtaget en lang række priser og
legater for sit ihærdige og inspirerende arbejde.
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