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Apropos alt Peter H. Olesen Hent PDF Forlaget skriver: Genrebetegnelsen digte dækker - i dette tilfælde -
over korte og endnu kortere digte og tekster, ofte blot linjer eller titler, fragmenter af sange, ideer,

observationer, branderter, ansatser, åbninger - samt en enkelt prosatekst.
Forfatteren arbejder som sangskriver og sanger i gruppen Olesen-Olesen, hvilket fint afslører sig her og der i
både form og indhold, rim og referencer. Men billedkunsten er også en aktiv modspiller i manuset. Ligesom

naturen contra kulturen er et vigtigt omdrejningspunkt.

Peter H. Olesen har høstet stor anerkendelse for sine dansksprogede tekster.
Anmelder Klaus Lynggård skrev d. 3/10 2005 i Information: Tillad mig her at påstå at få på denne side af

C.V. Jørgensen har så godt greb om det sungne dansk som tekstforfatter Peter H. Olesen.

Lars Bukdahl noterede sig i sin anmeldelse af Olesens debutbog Jeg vil være hvor jeg ikke er i
Weekendavisen at Peter H. Olesens to bøger bekræfter til tusmørkegrå overflod, at øjne virkelig kan nynne.

Peter H. Olesen har tidligere udgivet Jeg vil være hvor jeg ikke er samt bogen Jack Kerouac i Jylland og
andre sange. Førstnævnte blev indstillet til en Bukdahls Bet.
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