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MiT KULTURFoRBRUG

Af Peter  B. Rasmussen

Det første, jeg læser om morgenen:  
Det er Børsen online – og der er rigtigt 
tidligt – nemlig klokken ca. 22.00, hvor 
Børsen online udkommer for næste 
dag. Ellers klokken 5 om morgenen, 
hvor min kæreste Line Bonde og jeg 
står op. næste step efter en løbetur 
langs Øresund er nydelsen med at læse 
papirudgaven af Børsen til mine havre-
gryn og morgenkaffe sammen med min 
søn Conrad på fire et halvt år. 

Det hører jeg: 
I bilen til arbejdet på kgs nytorv hører 
jeg gerne The Voice, baronens opfin-
delse og stationen, som stadig er ung, 
frisk, aktuel og ikke mindst sjov og 
underholdende. På  Iphone holder jeg 
samtidig øje med placeringen af da-
gens fartfotofælder og radarkontroller.

Det læser jeg: 
nyhedsoverblikket får jeg fra DR on-
line nyheder, samt TV2 nyheder og 
news.dk. Dertil kommer de faglige 

nyhedssites som Estate Media.dk, 
Ejendoms Watch.dk og Byens Ejen-
domme, samt indimellem Licitatio-
nen. Kun i ferier læser jeg bøger. Hvor 
jeg tidligere interesserede mig for bio-
grafier og fagliteratur, læser jeg nu kun 
ren underholdning – krimier. Aktuelt 
er det Jussi Adler olsen.

Det ser jeg, når jeg vil underholdes: 
Efter arbejde, spisning og oprydning  
og min dreng sover, ser jeg de seneste 
nyheder i TV2 news for derefter at vir-
kelighedsflugte i Netflix eller ViaTV. 

Jeg er fordybet i den amerikanske serie 
“scandal”. Efter at det er blevet muligt 
at downloade serier fra netflix, sker det 
forud for flyveture og ferier.

Det oplever jeg: 
Vi  ser hvert år Cirkusrevyen, Rytte-
riet samt The Crazy Cristmas show 
i Tivoli. nogle år har vi oplevet en 
Strauss-koncert med det østrigske or-
kester K&K Philharmoniker, som vi 
igen skal høre i DR’s koncertsal den 20 
februar. Jeg kan lide al aktuel ny pop 
og vil gerne opleve en David Guetta-
koncert og gerne på Ibiza. I den helt 
modsatte ende af musikskalaen har jeg 
i 15 år været til oktoberfest i Mûnchen, 
den store musik- og underholdnings 
-begivenhed med sks-syv millioner 
gæster. Den specielle musiksmag der-
fra har jeg arvet fra min far, og jeg har 
samlet over 300 cd’er med tysk schla-
ger- og polkamusik. En samling, som 
flere gange af familien er blevet beor-
dret ud af huset. Jeg lytter stadig gerne 
til musikken, men kun alene eller med 
mine brødre. 

pera@borsen.dk

Elsker den tyske polkamusik 
fra oktoberfesten i München
Indkøbsdirektør i Gefion Group Henrik nissen har over 300 cd’er med den tyske 
polka- og schlagermusik, som flere gange er beordret ud af huset

Henrik Nissen,  
indkøbsdirektør i Gefion Group.  
Foto Nicolai Lorenzen/PR-foto

FYLDEr År

Michael Alstrøm

60 Michael Alstrøm, 
advokat og partner i 

Lundgrens Advokatpart-
nerselskab, fylder tirsdag 60 
år. Han er jurist fra Køben-
havns Universitet i 1980 og 
kom til Lundgrens i 2010. Tid-
ligere har han været advokat 
og partner i Dahl Advokat-
firma og daværende Advo-
katfirmaet Westergaard & 
Alstrøm. Han rådgiver om 
offentlig-private samarbejder 
og er bl.a. partnerrepræsen-
tant i Gate 21, et partnerskab 
mellem kommuner, virksom-
heder og videninstitutioner, 
der arbejder for at gøre stor-
københavn til førende region 
i verden for grøn omstilling og 
vækst. Han er medlem af be-
styrelsen i den grønne klynge-
organisation Clean og dennes 
aktivitetsudvalg Smart City. 
Michael Alstrøm har desuden 
arbejdet med udvikling af big 
data-forretningsmodeller og 
har i mange år undervist på 
Københavns Universitet.

Morten Grunnet

Ulrik Sørensen

Morten Grunnet og Ulrik 
Sørensens biotekvirksomhed, 
Acesion Pharma har ved EY 
Entrepreneur of The Year 
2016 modtaget prisen i kate-
gorien Life Sciences. Katego-
rien omfatter kommercielle 
og videnskabeligt baserede 
selskaber, der bl.a. udvikler 
produkter inden for diagno-
sticering, behandling, kontrol 
og forebyggelse af sygdomme. 
Acesion Pharma er et spinout 
fra biotekvirksomheden Neu-
rosearch, hvor begge stiftere 
har været ansat. Morten Grun-
net og Ulrik Sørensen stiftede 
Acesion Pharma i 2011 med 
midler fra holdingselskabet 
Novo A/S og venturefon-
den Seed Capital Denmark. 
Virksomheden får prisen for 

med god entrepreneurånd at 
levere videnskab med et stort 
markedspotentiale inden for 
behandling af akut og kronisk 
hjerteflimmer. Morten Grun-
net er ph.d. og dr.scient. og 
har arbejdet mere end 15 år på 
ledelsesniveau i medicinal- og 
biotekbranchen. Han er CSO i 
virksomheden og desuden af-
delingsleder i medicinalvirk-
somheden H. Lundbeck. Ulrik 
Sørensen er ph.d. i medicinsk 
kemi og HD i organisation 
fra Copenhagen Business 
School og har arbejdet mere 
end 15 år i farma- biotekbran-
chen, bl.a. i neurosearch. 

Claus Myrup

Claus Myrup, siden 1984 
solobratschist i DR Symfoni-
orkestret, har modtaget  Peter 
Varmings Mindepris på 
25.000 kr. Peter Varming var 
indtil sin død i 2015 direktør 
for Beckett-Fonden, der støt-
ter almene formål, og han var 
den første formand for orke-
strets venneforening. 

HÆDEr

  Har I noget  
at fejre?
Indryk en profilannonce i Børsen. F.eks. i 
sam me størrelse som denne annonce  
(2 x 160mm). Sort-hvid: 12.960 kr. eller  
firefarvet: 15.460 kr.*

Kontakt Connie Pedersen på 72 42 30 60  
eller annonce@borsen.dk.

*Priserne er ekskl. moms.

I nYE jOB

en stilling hos Aalborg Engi-
neering, hvor han har kon-
strueret vandbårne kedler og 
kedelsystemer. Henrik Jens 
Sørensen skal styrke virksom-
hedens kompetencer inden for 
konstruktion og teknisk doku-
mentation.

Marianne  
Solhøj  
Nørskov

Marianne Solhøj Nørskov, 
38 år, er ansat som clinical 
program manager i mediko-
virksomheden Acarix. Hun 
er uddannet cand. scient. i 
biokemi og ph.d. fra Det na-
turvidenskabelige Fakultet på 
Københavns Universitet og 
kommer fra en stilling som 
senior clinical pharmacology 
scientist hos medicinalvirk-
somheden Novo Nordisk. 
Marianne solhøj nørskov får 
ansvaret for håndtering af 
virksomhedens kliniske pro-
gram, herunder identifikation 
af partnere til kliniske studier, 
myndighedsansøgninger og 
håndtering og afrapportering 
af kliniske studier.


