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Delade meningar om avokadon
Västvärlden frossar i avokado – supergrön
saken, som egentligen är ett bär, och
som tillskrivs diverse hälsobring
ande egenskaper. Svenskarna
är inget undantag. Men
i London och Danmark
växer frågetecknen.
Britterna är besatta av
avokado, rapporterar tid
ningen The Independent, som
också skriver om nyöppnade Londonrestaurangen Firedog,
där man vägrar servera avokado. Restaurangen vill lära
Londonborna att upptäcka andra nyttigheter, som fänkål,
rödbetor och granatäpple.
Avokadofrossandet har en baksida. I Danmark nobbar nu
butikskedjor Netto och Aldi avokado som har odlats i provinsen
Petorca i Chile, en av världens största avokadoexportörer.
Anledningen är en färsk rapport från miljöorganisationen
Danwatch. I den berättas hur floder i Petorca torrläggs av de
vattenslukande avokadoodlingarna, rapporterar Sydsvenskan.
Enligt inköpsansvariga på Ica är vi i Sverige världstrea
i avokadokonsumtion per capita, skriver tidningen.
(TT)

Svensk förlag klart
för paret Obama

I dag tisdag kommer det svenska förlaget
som vann budgivningen om paret Oba
mas böcker offentliggöra sitt köp, enligt
agenten Philip Sane, som är nordisk
underagent och sålde rättigheterna till
Sverige, Norge och Danmark.
Under bokmässan i London för en
dryg vecka sedan var Bonnierförlagen,
Norstedts och nystartade Polaris
bland annat med i budgivningen,
enligt branschtidningen Svensk
bok handel, och budgivningen var
uppe i mångbiljonbelopp. Penguin
Random House betalade en halv
miljard svenska kronor för världs
Eftertraktad bland
rättigheterna till Barack och Michelle
förlagen.
Obamas självbiografier.
(Di)

Stockholm Art Week fyller fem
I dag tisdag inleds den femte upplagan av Stockholm Art Week.
Mellan den 21 och 26 mars arrangerar huvudstadens största
gallerier och konstinstitutioner olika evenemang för att visa
sina konstnärer och sin verksamhet. Under veckan hålls den
nordiska mässan för nordisk konst, Market art fair, konstnärs
drivna mässan Supermarket art fair och en lång rad konstnärs
samtal och särskilda vernissage.
(Di)
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Rutorna ska fyllas i så att varje rad, vågrätt och lodrätt, och varje
3x3-ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att någon siffra förekommer två gånger.
Lösning finns på sista sidan i dagens tidning.
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Det uppfräschade torget ska vara klart till
sommaren.

Brunkebergs
Lyxiga hotell och restauranger ska ge den
Tre år efter Swedbank flyttade
från Brunkebergstorg är det
dags för Petter Stordalens
nya hotell och restauranger
att invigas.
Därmed tas det första steget
i den omvandling som är tänkt
att återskapa folklivet på denna
ödsliga plats.
När övriga Europa fortfarande var i färd
med att återuppbygga krigsårens sönder
bombande stadskärnor började man
i Stockholm att självmant riva historisk
bebyggelse. Stadskärnan skulle moder
niseras och bilismen ges företräde.
Från Tegelbacken och rakt under
Brunkebergstorg går i dag Klaratunneln.
Bygget av biltunneln innebar att alla
fastigheter längs dess sträckning revs.
Journalisten Jan Olof Olsson, känd
som signaturen Jolo, skrev i ett kåseri:

”En okunnig amerikansk turist lär
i sommar ha frågat om det var ryssar eller
tyskar som haft sönder Stockholm. Han
bör ha kunnat få det stolta svaret att det
har vi gjort alldeles själva.”

Genom rivningsvågen raderades allt
folkliv på det tidigare så livliga Brunke
bergstorg. Banker och kontor byggdes
i 1970talets dominerande arkitektur
stil, brutalismen. Det är en hård och karg
byggnadsstil, dominerad av betong, glas
och plåt.
Fotgängare förpassades under jord
på det nya Sergels torg och inomhus i den
nybyggda Gallerian mellan Brunke
bergstorg och Regeringsgatan.
Malmskillnadsgatan från Brunke
bergstorg och norrut blev ökänt för gatu
prostitution och den närliggande plattan
på Sergels torg blev marknadsplats för
droghandel.
Men nu är det meningen att åtmin
stone Brunkebergstorg ska leva upp igen.

”Jag välkomnar allt som tillför liv. Det
kan i alla fall inte bli sämre än vad det är”,
konstaterar Stella Fare, välkänd före detta
Stockholmspolitiker, som har skrivit
boken ”Brunkeberg – och torget som
försvann”, och leder stadsvandringar på
platsen.
”Jag hoppas mycket på förändring
arna av torget. Det är viktigt att få dit
folkströmmarna. Det måste bli naturligt
att man rör sig där så att vi får ett mer
levande stadsliv”, säger hon.

Innan grävskoporna drog in för 50 år
sedan kantades torget av butiker och
hantverkare. Där fanns Brunkebergs
teatern, en biograf med 530 platser,
restauranger, teater och flera hotell.
Brunkebergs hotell invigdes 1841 men
blev efter kort tid ett förnämt bostads
hus med hyresgäster som Aftonbladets
grundare Lars Johan Hierta. I samma
hus startades Handelshögskolan som
höll till där från 1909 till 1926 när skolan

