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Info ExpressEN interaktiv TIDNING

Forskare: ”Skogen utsätts för 
tryck från många håll”

Levande skogar med olika växter och djur, skogar i vilka man kan vandra, 
jaga eller plocka bär och svamp – kommer de att finnas kvar när trycket 
på skogsproduktionen ökar?                                                                       Sidan.5

Skogens träd kan förädlas till många andra produkter som nu görs av olja. Men hur stor blir miljöpåverkan?

Betygssättningen måste 
vara objektiv!

Hjärnexperiment för-
ändrar innebörden av liv

Varje träd som återplan-
teras kan inte rädda pla-
neten, men det kan vara 
ett litet steg i rätt riktning
Eftersom det sker många in-
itiativ och nya lagstiftningar 
som förbjuder plast, och fos-
silfria alternativ kommer att 
använda mer träd, kommer 
detta initiativ inte vara annat 
än fördelaktig.                    S.2

Scranos rootkit använder 
giltigt certifikat för att 
spionera                        

Det borde inte vara acceptabelt 
att så pass många bedöms på så 
pass olika sätt av olika lärare 
och får det svårare eller lättare 
att uppnå höga betyg beroende 
på skolan de går till eller... . S.6

Vill du resa runt i Europa i sommar?

Ett nyligen upptäckt rootkit 
använder ett giltigt certifikat 
för att installeras på offrens 
datorer. Den skadliga koden 
stjäl inloggningsuppgifter och 
använder sociala medier.   S.8

Är du 18 år? Är du redo för ett äventyr och vill upptäcka Europa? 
Anmäl dig till initiativet DiscoverEU så har du chans att resa gratis 
i sommar. EU delar ut omkring 20 000 resekort till unga.

Europa ligger för dina fötter. Ta första steget!                                S.6

Immunofluorescent stains for neu-
rons (green), astrocytes (red), and 
cell nuclei (blue) in a region of 
the hippocampus of a pig's brain 
left untreated 10 hours after death 
(left) or subjected to perfusion with 
the BrainEx technology. Ten hours 
postmortem, neurons and astrocy-
tes undergo cellular disintegration 
unless salvaged by the BrainEx 
system.Stefano G. Daniele / Zvo-
nimir Vrselja / Sestan Laboratory; 
Yale School of Medicine          S.12
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NÄSTA GENERATION  
MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID

Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 148 Wh/km, CO2 40 g/km. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på bild är extrautrustad. 

Uppgraderat på över 100 punkter. Med bland annat en större bensinmotor och elmotor för mer kraft, nya 
körlägen med förfinad fyrhjulsdrift för bättre kontroll och bättre batterikapacitet för längre eldrift.

MER KRAFT, MER KONTROLL, MER KLIMATSMART

MITSUBISHI CENTER MALMÖ 
AGNESFRIDSVÄGEN 129 

MALMÖ 
 

NU FÖR  OMGÅENDE  LEVERANS  

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 
NU FRÅN 229 900 KR KAMPANJ! 

SPARA  
UPP TILL 40 000 KR! 

Just nu har vi flera lagerbilar på kampanj av vår prisbelönade Mitusbishi Eclipse Cross.  
Gäller både Business-paket samt Komfort-paket. Välkommen in på en provtur hos oss!  

 
Bränsleförbrukning NEDC blandad körning 7,0 -7,7 l/100 km, CO2 159-175/km. WLTP 7,8-8,7/100 km, CO2 159-175g/km. Fyrhjulsdrift finns som tillval.  

MITSUBISHI CENTER MALMÖ 
AGNESFRIDSVÄGEN 129, MALMÖ 

 
ÖPPETTIDER MÅN-FRE 08-18, LÖR-SÖN 11-15  
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Miljöproblemet b lir bara värre, och det är något som bekymrar många. Andelen skogar vars träd 
hänsynslöst avverkas f ortsätter att öka. P laneten lider m ed m änskligheten i  m isstagen som 
människor gör och felaktiga åtgärder som tas och beslut som fattas.

Jag som tidningschef känner skuld och skam när jag varje dag efter att ha sett min tidning ser på 
mina barn, medveten om att min tidning bidrog till ett mer allvarligt miljöproblem. Jag är väl medve-
ten om skadan som gradvis sker och förvärras varenda gång jag lämnar ännu en tidning i ännu en 
brevlåda. Det ska inte vara så. Jag kan inte fortsätta göra allmänheten uppmärksam på förorening, 
klimatförändringar och miljöproblem när min tidning också indirekt bidrar till miljöförstöring. Samti-
digt älskar jag också tidningar allmänt (speciellt min) och brinner för det jag gör, och jag har försökt 
att hitta det bästa alternativet för tidningen.

Det är därför Info Express kommer att så snart som möjligt ta flera åtgärder för att förbättra miljön 
och förhoppningsvis lämna den i ett minst lika bra, om inte bättre, skick än den var innan. Vi kommer 
inte att använda “upp till 80%” miljövänligt papper; istället kommer vi att lägga ned ett stort fokus på 
att återplantera träd. Varje träd som återplanteras kan inte rädda planeten, men det kan vara ett litet 
steg i rätt riktning. Eftersom det sker många initiativ och nya lagstiftningar som förbjuder plast, och 
fossilfria alternativ kommer att använda mer träd, kommer detta initiativ inte vara annat än fördelaktig.

Info Express kommer att ge våra annonsörer möjlighet till miljövänlig annonsering, där de kan välja 
att bidra till att stödja vårt projekt med återplanteringen av träd genom att annonsera, och får då en 
specifik s tämpel som bekräftar att det ä r en m iljövänlig annons. Varenda m iljövänlig annons ger 
pengar till vår återplanteringsprojekt som gör att fler träd kan återplanteras.

Slutligen kommer vi såklart att ge tidningens läsare en chans att hjälpa till om de vill.
 Om ni vill välja att hjälpa oss plantera träd, eller om ni vill tipsa oss om var vi kan plantera träd, 
få ni gärna vara med oss.
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Forskare: ”Skogen utsätts för tryck från många håll”

Levande skogar med olika växter och djur, skogar i vilka 
man kan vandra, jaga eller plocka bär och svamp – kom-
mer de att finnas kvar när trycket på skogsproduktionen 
ökar? Går det att öka produktionen på ett hållbart sätt, 
utan att möjligheterna att nå miljö- och hållbarhetsmålen 
minskar?

Skogens träd kan förädlas till många andra produkter som nu görs av olja. Men hur stor blir miljöpåverkan?

Stora förhoppningar ställs idag på 
att skogen ska ge oss de råvaror som 
behövs för att vi ska ställa om till ett 
fossilfritt samhälle med en biobaserad 
ekonomi. Globala hållbarhetsmål som 
rör miljön samt våra nationella mil-
jömål ställer krav på bättre styrning 
och planering samt på sparsamhet.

Förutom att som idag producera ma-
terial till timmer och till papperstill-
verkning ser vi att skogen kan bidra 
till att rädda klimatet, både genom att 
ge oss mer bioenergi och genom att 
hjälpa till att ta upp och lagra in kol 
från atmosfärens koldioxid. Inlag-
ringen sker i och med att träden byg-
ger in kolet i sin biomassa när de väx-
er. Skogens träd kan framöver även 
komma att förädlas till många andra 
produkter som nu görs av olja.

– Skogen utsätts för tryck från många 
håll, säger Cecilia Akselsson, forskare 
vid Institutionen för naturgeografi och 
ekosystemvetenskap, Lunds universi-
tet. Om man nu ökar trycket på uttag 
av skogsbiomassa kan miljöpåverkan 
vara stor, t ex på biologisk mångfald, 
kemin i marken, vattenkvalitén och 
långsiktig produktivitet. Olika miljö- 
och hållbarhetsmål riskerar också att 
komma i konflikt med varandra. Ex-
empel på en konflikt som kan uppstå 
är den mellan produktion av bioen-
ergi, bevarandet av biodiversitet och 
bevarandet av skogar som vi kan vara 
i och njuta av.

Skogen som råvaruproducent
Ekonomiskt har skogen stor betydelse 
i Sverige och drygt halva landarealen 
används i någon grad för produktion 

av timmer och ved till pappersmassa 
enligt Skogsstyrelsen. Men redan nu 
är det traditionella skogsbruket inte 
bara till nytta utan leder även till po-
tentiella konflikter.

Sveriges riksdag har beslutat om 16 
miljömål varav sex tydligt berör sko-
gen. Dessa är: Levande skogar, Ett 
rikt växt- och djurliv, Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, Gift-
fri miljö och Begränsad klimatpåver-
kan.
 
– Miljömålet Levande skogar är ett 
av alla de miljömål som inte kommer 
uppnås till mål-året 2020, säger Ceci-
lia Akselsson. Redan nu fungerar det 
alltså inte riktigt bra och om vi bru-
kar skogen hårdare kan det också få 
effekter på lång sikt.

För att öka produktionen kanske fler 
skogar kommer att gödslas, vilket 
kan leda till ökad kväveutlakning från 
skogsmark. Ett intensivare skogsbruk 
innebär också att man börjar köra mer 
i skogen med risk för fler körskador. 
Körskadorna leder i sin tur till att nä-
ring, kol -i form av nedbrutna växtde-
lar och gifter i marken eroderas fram 
och förs med regnvatten ut i bäckar 
och sjöar.

Skogen och klimatet – vad blir netto-
effekten?
Ett varmare klimat kan medföra att 
skogen växer mer och produktionen 
ökar. En ökad tillväxt i skogen kan 
hjälpa oss att nå det globala hållbar-
hetsmålet Bekämpa klimatföränd-
ringarna. Genom att lagra in mer kol i 
form av biomassa i växande skog och 

i marken, ökar upptaget av koldioxid 
ur luften. Men ett förändrat klimat kan 
även motverka en sådan produktions-
ökning genom att det blir mer skador 
på skogen på grund av stormar, torka 
och insektsangrepp.
Miljömålet Levande skogar är ett av 
alla de miljömål som inte kommer 
uppnås till mål-året 2020.

Klimatförändringarna ligger bakom 
vår strävan att minska användningen 
av fossila bränslen och efterfråga för-
nybar energibiomassa. Detta har med-
fört att uttaget av avverkningsrester i 
form av grenar och toppar ,förkortat 
grot, har ökat under de senaste 15 - 20 
åren. Även detta kan dock få konse-
kvenser i miljön och Cecilia Aksels-
son och hennes kollegor har bland 
annat visat att försurningspåverkan 
från skogsbruket ökar i och med det 
ökade uttaget. Detta försvårar för oss 
att uppnå miljömålet Bara naturlig 
försurning.

Hur mycket hjälp vi kan få av sko-
gen när det gäller att ta bort koldiox-
id från atmosfären och lagra in kol i 
trädens biomassa beror slutligen på 
både klimatets direkta effekter, såsom 
förändrad temperatur och fuktighet, 
och på andra indirekta effekter, såsom 
förändringar i hur mycket skog som 
avverkas och i hur mycket avverk-
ningsrester som tas ut.

– Vad kolinlagringens nettoresultat 
blir är i dagsläget svårt att bedöma, 
säger Cecilia Akselsson.

Skogen är en viktig resurs och ska 
vara det även i framtiden
En sammanvägning av produktions- 
och miljömål
Det går alltså inte bara att tänka på hur 
mycket skogen kan producera, man 
måste även tänka på andra ekosys-
temtjänsterna och miljömål. Cecilia 
Akselsson har som en del i ett arbete 
för Energimyndigheten, gjort beräk-
ningar av effekterna av ett ökat utta-

get av grot. Målet var att med hjälp av 
resultat från modeller och experiment 
bedöma vilken uttagsnivå av avverk-
ningsrester som ger störst energinytta 
samtidigt som den inte påverkar för-
utsättningarna att nå de svenska mil-
jökvalitetsmålen negativt.

– Vi bedömde att det högsta uttaget 
som inte ger negativa effekter för mil-
jömålen var ett uttag av grot på hälf-
ten av alla hyggen i landskapet och ett 
uttag av stubbar på var femte hygge. 
Men det blir bara hållbart att ta ut så 
mycket om regler och rekommenda-
tioner följs. Redan idag vet vi att re-
kommendationer ofta inte följs och att 
det är svårt att följa upp om de följs.

– Siffrorna vi tog fram på hur stor 
andel av hyggen där man kan ta ut 
avverkningsrester är en bra start, fort-
sätter Cecilia Akselsson, men sedan 
måste man se hur man kan planera 
för större områdens skogsuttag, så att 
man inte planerar för vart enskilt be-
stånd för sig, utan ser dem som delar i 
ett helt landskap.

Hur får vi ett hållbart odlingsland-
skap?
Cecilia Akselsson har nu skiftat in-
riktning på sin forskning, från att ta 
fram mer exakta siffror på miljöeffek-
ter av skogsbruk till att arbeta med 
skogen som en del av hela landska-
pet. Ett så kallat landskapsperspektiv 
gör det bland annat lättare att studera 
hur vattenkvalitet och biodiversitet 
förändras över tid, eftersom båda på-
verkas av vilka marktyper som finns, 
hur de sköts och hur de hänger ihop i 
landskapet.

I ett nytt forskningsprojekt vill Ceci-
lia Akselsson dels studera hur skogs- 
och jordbruk ska bedrivas så det blir 
så bra som möjligt för de ekosystem-
tjänster som berörs. Hur får man de 
rekommendationer som forskare får 
fram att verkligen gå igenom? Det 
planerar Cecilia Akselsson att samar-
beta med jurister och statsvetare för 
att få mer kunskap kring.

– Idag är det svårt att planera ur ett 
landskapsperspektiv – det går inte att 
kräva att markägare anpassar sig till 
att en granne har använt sin mark på 
ett visst sätt. Jag tror att det kommer 
krävas någon typ av styrmedel för det, 
något som motiverar en skogsägare 
att anpassa skogsbruket så att miljö- 
och hållbarhetsmål kan uppnås.

– Skogen är en viktig resurs och ska 
vara det även i framtiden, avslutar 
Cecilia Akselsson. Men samtidigt ska 
vi inte tänka att skogen löser alla pro-
blem och att vi kan fortsätta slösa en-
ergi. Vi måste utveckla tekniker som 
minskar energiåtgången och vi måste 
lära oss att spara energi för att uppnå 
ett hållbart samhälle.

Av Pia Romare

Info Express tackar till Lund Universitet för 
medgivande till publicering av spännande 
och intressanta artiklar. www.lu.se.

www.xtakes.com 

takes
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Vill du resa runt i Europa i sommar?
Är du 18 år? Är du redo för ett äventyr och vill upptäcka Europa? 
Anmäl dig till initiativet DiscoverEU så har du chans att resa gratis i 
sommar. EU delar ut omkring 20 000 resekort till unga.

Europa ligger för dina fötter. Ta första steget!

Vad är DiscoverEU?
DiscoverEU är ett EU-initiativ som 
ger dig som är 18 år möjlighet att resa 
runt i Europa. Du kommer för det 
mesta att resa med tåg (det finns un-
dantag så att de som bor på öar eller 
i avlägsna områden också kan delta), 
så du kan sitta och se Europas många 
vackra städer och landskap susa förbi. 
Resan är också ett sätt att träffa an-
dra resenärer, bli mer självständig, få 
större självförtroende och känna dig 
mer som europé. Varje år hålls två an-
sökningsomgångar och om du har tur 
kan du få ett resekort från EU.  

När kan jag söka nästa gång?
Nästan 30 000 ungdomar fick ett re-
sekort 2018. Nästa ansökningsom-
gång pågår mellan den 2 maj kl. 12 
och den 16 maj kl. 12 (svensk tid). 
Den 2 maj dyker knappen ”Sök nu” 
upp på den här sidan.

Du måste vara född mellan den 2 juli 
2000 och den 1 juli 2001, vara med-

borgare i ett EU-land, det vill säga ett 
land som är med i EU vid tidpunkten 
för juryns beslut om vem som får resa, 
och fylla i ditt id- eller passnummer i 
ansökningsblanketten på nätet. För att 
tävla om ett resekort behöver du bara 
göra en frågesport. Om du väljs ut kan 
du resa i mellan 1 och 30 dagar någon 
gång den 1 augusti 2019–31 januari 
2020. Varför inte ta vara på möjlighe-
ten att uppleva fri rörlighet, upptäcka 
Europas mångfald och kultur, få nya 
vänner och, inte minst, lära dig mer 
om dig själv?

Har du en funktionsnedsättning eller 
ett hälsoproblem som gör det svårt att 
resa? Då kan du få extra stöd.

Kan jag resa med kompisar?
Javisst! Det bestämmer du själv. Du 
kan resa ensam eller med kompisar. 
Du kan ha högst fyra kompisar i din 
grupp.

Du kan också stämma träff och sam-

ordna dina resplaner med andra 
DiscoverEU-resenärer, till exempel 
genom Facebookgruppen för Disco-
verEU. Gå med i gruppen nu för att 
kontakta andra deltagare.

 ”En hel värld väntar. Packa din rygg-
säck, ta med din bästa vän och åk!”
 
Vad förväntas av mig?
Eftersom du blir DiscoverEU-ambas-
sadör ber vi dig att dela med dig av 
dina erfarenheter på Instagram, Fa-
cebook, Twitter eller andra sociala 
medier. Märk inläggen med #Disco-
verEU. Du kan också hålla en presen-
tation på din skola eller i din hemort. 
Ta chansen att vinna fina priser ge-
nom att delta i foto- och videotävling-

en #DiscoverEU #Competition! Du 
kan få inspiration från bilderna och 
videoklippen i de tidigare tävlings-
omgångarna.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tidigare ansök-
ningsomgångar? I vårt faktablad kan 
du läsa mer om initiativet och ta del 
av några deltagares erfarenheter.

Europa ligger för dina fötter. Ta 
första steget!

Info Express

Foto: Pixabay

Källa: https://europa.eu/
youth/discovereu_sv

Det borde inte vara acceptabelt att så 
pass många bedöms på så pass olika 
sätt av olika lärare och får det svårare 
eller lättare att uppnå höga betyg be-
roende på skolan de går till eller deras 
klasskompisars prestationer. Enligt en 
mätning från Skolverket som offent-
liggjordes den femte februari 2019 
förekommer det fortfarande skillna-
der i betygssättning och bedömning 
på olika skolor och gymnasium. Detta 
inträffar trots att problemet med be-
tygssättningen och bedömningsskill-
naderna påträffats och bevisats på oli-
ka sätt flera år tidigare. Enligt studien 
är Skolverket medveten om att be-
dömningen sker olika på olika skolor, 
där läraren då sätter betyg utifrån hur 
bra eleverna presterar i genomsnitt på 
just den skolan. Vad den slutsatsen 
innebär är att kraven för ett A blir hår-
dare på en skola eller ett gymnasium 
där eleverna i snitt presterar bra och
lägre där eleverna i snitt presterar 
sämre.

Ett betyg är inte bara något man får 
som kvitto på det man har presterat 
och de kunskaper och förmågor som 
är med en, utan det kan vara skill-
naden mellan att bli antagen till ens 
förstahandsval och gå sin drömut-
bildning eller inte lyckas. Detta avgör 
en individs liv, och i sin tur framtid, 
vilket medför allvarliga konsekven-
ser för alla de individer som har bli-
vit orättvist bedömda. Betygen måste 
vara objektiva och därför inte sättas 
av läraren som undervisar eleverna 
i ämnet. En objektiv bedömning kan 
göras genom att exempelvis skicka 
prov och inlämningar mellan olika 
skolor så att de bedöms och betygs-
sätts av andra lärare än de lärare som 
eleverna har. Antingen det, eller så 
kan flera prov utfärdas av Skolverket
så att lärarna kan stämma av elevens 
kunskap genom hela kursen och ge 
betyget som de har presterat på Skol-
verkets prov. Att sätta betyg på eleven 
genom en hel kurs efter enbart

Skolverkets krav hade gjort bedöm-
ningen mer övervägande objektiv.
Dessutom uppstår ett annat problem 
med betygssättningen, nämligen att 
betygskraven är otydliga både för oss 
elever och för lärarna som ska bedöma 
oss. För ett E (i ett teoretiskt ämne) är 
kraven oftast att man ska kunna göra 
“enkla” framställningar av någonting 
och komma “med något exempel” 
som stödjer ens slutsatser. För ett C 
ska man kunna göra “välgrundade” 
framställningar av någonting, samti-
digt som man ger “flera utförliga ex-
empel”.
För ett A ska man kunna göra “myck-
et välgrundade” framställningar av 
någonting, och ge “ett par väl utför-
liga och nyanserade exempel”. Lärare 
är människor, och alla människor kan
påverkas av olika faktorer som sin-
nesstämning och bemötandet av elev-
en och låta det påverka deras analys 
av situationen. Om läraren avgör vad 
som är “bra” och vad som är “myck-

et bra”, kan lärarens bild av eleven 
väga in i bedömningen och vara det 
som bedöms istället. Detta i sin tur 
kan inte leda till ett sakligt betyg, ef-
tersom elevens beteende och lärarens 
intryck av eleven avgör betyget de får.
Ett fall under 2016 bekräftade be-
dömningens otillförlitlighet. Enligt 
en artikel från Aftonbladet, “Lämna-
de in samma uppgift - fick tre olika 
betyg” hade tre elever lämnat in sam-
ma skoluppgift och fått D, C och B 
i betyg. Trots klagomål om orättvist 
betygssättande och uppmärksamman-
de fall, verkar det som att Skolverket 
inte aktivt har gjort någonting för att 
förebygga dessa betygsskillnader, 
vilket bekräftas av deras nya rapport. 
Kravet för olika betyg beskrivs fort-
farande med vaga ord som “grund-
läggande”, “väl” och “mycket väl”. 
Om det svenska skolsystemet ska ge 
alla elever en rättvis chans att ansöka 
till gymnasiet eller universitetet, bör 
betygssättningen eller bedömningen 
vara mer strukturerad och tydlig.
Ett rättvist system hade inte enbart 
kunnat hjälpa individer att avgöra till 
vilken grad de bemästrar olika för-
mågor, utan det hade också kunnat 
hjälpa dem att i tid analysera sina fel 
och brister och ge de en ärlig chans att 
aktivt kunna arbeta med dem i tid. Ett 
mer rättvist system hade också kunnat 
förhindra att elever väljer att hoppa av 
från gymnasiet eller högskolan, för att 
de med en ärlig betygssättning hade 
kunnat avgöra vilka kurser de hade 
kunnat klara av innan utbildningen 
hade påbörjats.

Vox Adolescentia
hello@infoexpress.se

Betygssättningen måste vara objektiv!
Nyhetsmorgon i TV4 från 
2016-04-08: Tre elever lämna-
de in identiska svar på en skriv-
uppgift. Ändå fick alla tre olika 
betyg. Här berättar de själva 
om experimentet som väcker 

starka känslor i skolvärlden. 
Published on Apr 8, 2016
Foto/Källa: youtube.com

Växtpulver i processat kött kan minska hälsoriskerna
Köttbullar med rödbetsblastspulver eller falukorv med torkade hav-
tornsblad? Sådana här charkprodukter, ”laddade” med olika typer av 
antioxidant-rika rester från grönsaksodlingar, kan komma att ham-
na i mataffärernas kyldiskar. Labbtester visar att vissa antioxidanter 
helt eliminerade den skadliga oxidationen som forskare tror ligger 
bakom cancer- och hälsoriskerna med processat kött. Men alla var 
inte bra - vissa tvärtom förvärrade oxidationen.

Det är doktoranden i livsmedelstek-
nik Stina Burri som i sitt avhandlings-
arbete vid LTH, Lunds universitet, 
experimenterat med totalt 29 olika an-
tioxidanter, varav de elva bästa sedan 
testades i köttbullar.

– Vi bör dra ner på vårt köttätande. 
Samtidigt är köttfärs i form av korv 
och köttbullar populära och en realitet 
i många personers stressade vardag, 
inte minst barnfamiljer. Då är det bra 
om de kan bli lite nyttigare än idag, 
säger hon. 
Stina Burri och hennes forskarkolle-
gor har valt växtråvaror som både är 
bra för miljön och är ekonomiskt rea-
listiska för tillverkare att använda. 

– De är restprodukter från grönsakso-
dlingar som annars kasseras, exem-
pelvis blast, blad och grönsaksskal av 
olika slag. De innehåller ofta rikligt 
med antioxidanter.

Stina Burri har inte bara studerat en 
uppsjö av antioxidanter. Hon har ock-
så laborerat med parametrarna salt- 
och fetthalt, mängden antioxidanter, 
fläsk- eller nötfärs, längd på lagrings-
tid samt stekning eller fritering. De 
sistnämnda är valda med tanke på att 
industriellt producerad mat förfriteras 
och lagras för att sedan tillagas hem-
ma.

– Det blir fasligt massa data. Men vi 
måste blanda in de viktigaste parame-
trarna eftersom effekten av antiox-
idanterna påverkas av hur köttsmeten 
ser ut i övrigt och hur den tillagas. 

Så, vilka blev bäst i test? Var det nå-
gon som kraftig minskade oxidation, 
det vill säga den negativa effekt som 
processat kött ger upphov till och 
som är skadlig för våra kroppar? Ja, 
rödbetsblast eliminerade nästan all 

oxidation. Bra fungerade även som-
markyndel, svarta vinbärsblad och 
”lökfnas”, det yttersta bruna skalet på 
lök. Också havtornsblad och olivpo-
lyfenofenoler (rester från olivolje-till-
verkningen) gav goda resultat. 

Sämre var det med vissa från ”om-
gång ett”, exempelvis rosenkvitten 
och lingonpulver som betedde sig 
pro-oxidativt, det vill säga de ökade 
den oxidativa stressen. Dessa kvalade 
av naturliga skäl inte vidare till nästa 
omgång.

När det gäller övriga parametrar gav 
nötfärs, fyra procent salt, tjugo pro-
cent fett, en dags förvaringstid och 
stekt, bäst resultat. Särskilt kort lag-
ringstid var viktig, då längre lagrings-
tid ökade oxidationen.

Smaken, då? Hur påverkades den? 
Det varierar, enligt Stina Burri. Men 
de som gav bäst effekt, såsom rödbe-
stblast, var antioxidanthalten så hög 
i extrakten att mycket lite behövdes 
och smaken därför inte påverkades.

– Sommarkyndel, som också gav bra 
resultat, gav däremot köttbullarna en 
angenäm ”örtig” smak. Här får före-
tag bedöma om dessa köttbullar ska 
komma ut i produktion, exempelvis 
i form av ”antioxidantrika örtbullar” 
eller liknande, säger Stina burri.
Sådana här studier ger upphov till nya 
frågor. 

– Exempelvis vet vi att vi får en ef-
fekt i tjocktarmen, men vi undrar ock-
så om det händer något i tunntarmen, 
vilket är relativt outforskat, säger Åsa 
Håkansson, forskare i livsmedelstek-
nologi och Stina Burris handledare. 

Efter WHO:s rapport 2015 (skanna 
och se faktaruta) har forskningen es-

kalerat. Många vill lösa hälsoproble-
men med processat kött. Stina Burris 
forskning ingår i ett stort EU-finansie-
rat projekt. Ingen använder motsva-
rande extrakt av hållbara antioxidan-
ter. Köttmodellsystemet för att testa 
antioxidanterna har utvecklats i Lund.

Försöken har gjorts i tre steg:
1, Först testades 28 antioxidanter, 
vanligtvis torkade och nermalda till ett 
pulver och sedan extraherade. Dessa 
testades i ett så kallat köttmodellsys-
tem, bestående av de järninnehållan-
de proteinerna i kött blandat med en 
olja som lätt oxiderar. På så sätt kunde 
forskarna se vilka antioxidanter som 
funkade bäst. Det var i det här steget 
som forskarna såg att några fungerade 
jättebra medan några få var kraftigt 
pro-oxidativa och gick därmed inte 
vidare till ”köttbullssteget”.  

2, I nästa steg testades köttbullar med 
olika egenskaper (salthalt, fetthalt, 
köttsort, tillagningssätt och lagring) 
för att ta reda på vilken kombination 
av egenskaper som gav upphov till 
mest oxidation. Den mest oxidations-
benägna köttbullen blandades och 
testades med de bästa antioxidanterna 
från köttmodellsystemet för att se om 
reaktionen kunde motverkas i en rik-
tig produkt. Vilket den kunde. (Den 
exakta siffran är ännu opublicerad). 

3, I det sista steget ville forskarna 
se om konsumtionen av köttbullar-
na med antioxidanter ledde till att 
man i lägre omfattning drabbades av 
tjock- och/eller ändtarmscancer av de 
antioxidantrika köttbullarna än utan. 
Detta gjordes genom att möss mata-
des med en diet bestående 80 procent 

vanligt musfoder och 20 procent av 
köttbullar, vilket motsvarar en vuxen 
människas köttkonsumtion. Efter die-
ten undersöktes tarmslemhinnan samt 
halten av olika biomarkörer som be-
rättar om den pågående inflammatio-
nen förvärrats eller försvagats.

De olika köttbullsblandningarna fick 
ätas av möss som före försöken fick 
låg koncentration DSS, Dextran Sulfat 
Sodium,(irriterande för tarmslemhin-
nan som orsakar låggradig inflamma-
tion) i cykler i dricksvattnet för att få 
en kronisk inflammation i tarmslem-
hinnan, eftersom en tjocktarmscan-
cer alltid föregås av en inflammation 
och väntan på tumörutveckling skulle 
vara långt mer tidskrävande. Resul-
taten visar att antioxidanterna hade 
en önskvärd effekt genom att minska 
graden av inflammation i jämförelse 
med de möss som åt köttbullar utan 
antioxidanter men resultaten är ännu 
opublicerade.
 
Samarbetspartners och finansiering: 
Doktorandprojektet på LTH är en 
del av det EU-finansierade projektet 
SUSMEATPRO (Sustainable Ingre-
dients for Healthier Meat Products). 
Projektet är ett samarbete mellan fors-
kare från Sverige, Danmark, Finland, 
Estland och Lettland, vars gemen-
samma mål är att hitta antioxidanter 
effektiva nog att motverka den skadli-
ga oxidationen i köttprodukterna.

Info Express tackar till Lund 
Universitet för medgivande 
till publicering av spännan-
de och intressanta artiklar. 
www.lu.se.

Stina Burri. Bild: Jonas Andersson.

Sommarkyndel, svarta vinbärsblad och lökskal... Antioxidantrika växtrester kan oskaddliggöra 
de negativa hälosriskerna med processat kött. Bild: Jonas Andersson.

HÄLSA
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Scranos rootkit använder giltigt 
certifikat för att spionera
Ett nyligen upptäckt rootkit använder ett giltigt certifikat för 
att installeras på offrens datorer. Den skadliga koden stjäl in-
loggningsuppgifter och använder sociala medier.

Rootkits är ett slags falska drivrutiner 
som installeras för att dölja den skad-
liga koden. Typiska egenskaper är att 
rootkits är beständiga och i och med 
att de installeras som drivrutiner får 
tillgång till kärnprocesser.

Som tur är är rootkits ganska svåra att 
sprida och installera på främmande 
datorer eftersom drivrutiner oftast är 
signerade med giltiga certifikat. Root-
kits står för mindre än en procent av 
världens all skadlig kod, och är oftast 
förknippade med riktade attacker. 
Moderna operativsystem ska inte in-
stallera drivrutiner (eller rootkits) om 
de inte är korrekt signerade med ett 
giltigt certifikat. Men saken kommer 
i en annan dager om utvecklare av ett 
rootkit på något sätt kommit över ett 
giltigt certifikat, vilket tycks vara fal-
let med Scranos.

Enligt it-säkerhetsföretaget Bitdefen-
der har utvecklarna av Scranos, för-
modligen olovligen, kommit över ett 
giltigt certifikat utgivet till det kine-

siska företaget Yun Yu Health Mana-
gement Consulting (Shanghai) Co., 
Ltd.

Bitdefender skriver i ett pressmedde-
lande att Scranos finns kommersiellt 
tillgängligt i det vilda, men verkar 
inte riktigt moget då utvecklarna ver-
kar testa olika konfigurationer och 
olika typer av nyttolast. Bitdefender 
siar dock om att Scranos kan komma 
att få stor spridning, om inte annat för 
att Scranos har bredare plattforms-
stöd, inklusive Android-mobiler, och 
har en hög förmåga att infektera just 
mobiler.

TechWorld Summit 4 juni 2019, nät-
verka med 300 IT-proffs och få samti-
digt en heltäckande överblick av den 
senaste tekniken.

Scranos tycks sprida sig via trojani-
serade applikationer som crackade 
mjukvaror eller applikationer som 
utges för att vara e-bokläsare, vide-
ospelare, drivrutiner eller till och med 

antivirus-produkter. Om offret kör 
en infekterad fil kommer Scranos att 
installera sig som en drivrutin och 
kontakta sin kommandoserver för att 
ta emot vidare instruktioner om vilka 
övriga typer av skadlig kod den ska 
ladda ned och installera.

Scranos kan installera och köra en 
lång lista av olika program vars syf-
te är att stjäla kontouppgifter, ta över 
konton inom sociala media, lägga till 
prenumeranter på olika Youtube-ka-
naler, komma över betalningsinfor-
mation, installera tillägg i webbläsare 
och mycket annat. Scranos är enligt 
Bitdefender öppet att hyra för cyber-
kriminella som vill placera sin egen 
kod på offrens datorer.

Det är enligt uppgift mycket svårt att 
upptäcka Scranos på ett direkt sätt, 
men den lämnar förstås spår efter de 
aktiviteter nyttolasten kan utföra i 
offrets namn och med hjälp av offrets 
stulna konton. Scranos är skickligt ut-
vecklad för att imitera användarbete-
enden. Om man misstänker att man är 
infekterad ska man hålla koll på akti-
vitetsloggar, betalhistorik eller andra 
beteenden och aktiviteter som använ-
daren inte utfört. Scranos går att av-
lägsna med rätt verktyg. Bitdefender 
har uppmärksammat utfärdaren av det 
aktuella certifikatet.

Artikel av: Lars Dobos - www.idg.se

Källa/Foto: national.ro
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Framtidens elvägar ska bidra till klimatmålen

Vägsträckor som kan ladda elfordon under färd kommer 
att testas på två platser i Sverige – Gotland och Skåne. 
Ramboll är med i konsortiet Elväg Syd som under de 
kommande tre åren ska genomföra ett av demonstra-
tionsprojekten för elväg i Lund.

Konsortiet där Ramboll deltar består 
av nio aktörer från näringsliv, univer-
sitet och offentlig sektor. Ramboll har 
rollen som teknisk projektledare och 
kvalitetsansvarig och kommer även 
att biträda projektledaren på Innova-
tion Skåne. Tekniken är framtagen av 
Elonroad och utgörs av en skena som 

ligger på eller i vägbanan och som ak-
tiveras i kortare sektioner under for-
donet. Via skenan laddas det eldrivna 
och batteriförsedda fordonet, som kan 
vara bil, buss eller lastbil, under färd.

En viktig del av arbetet, förutom att 
göra ett fullskaligt tekniskt test, blir 

Grafik: Peter Nyrell

att räkna på samhällsnyttan, en del 
som Ramboll ansvarar för. Ramboll 
kommer även att svara för slitagemät-
ning och friktionsmätning.

- Det finns i dag för få tillgängliga 
lösningar på klimatutsläppen från 
vägtrafiken, som kan implementeras 
och få en snabb effekt. Elvägar kan 
minska klimatpåverkan från framför 
allt tunga fordon. Elonroads teknik 
kan ladda både bussar, lastbilar och 
personbilar under färd och skapar 
nya möjligheter att elektrifiera tunga 
transporter och linjelagd busstrafik. 
Även för eldrivna personbilar adde-

rar tekniken stora värden då den ger 
möjlighet till radikalt mindre batte-
ripaket i elbilarna. Därför tror vi på 
elvägsmodellen, säger Lars Brümmer 
på Ramboll som samordnar projektet.

Demonstrationsprojektet kommer att 
pågå under tre år på en sträcka som är 
cirka 1 kilometer.

Läs mer på Trafikverkets sida och hos 
Innovation Skåne. 

Källa: ramboll.se
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Så påverkar livsstilen våra gener

Det senaste decenniet har kunskapen om hur våra gener påver-
kas av vår livsstil - ett forskningsfält som kallas epigenetik - ökat 
explosionsartat. Forskare vid Lunds universitets Diabetescen-
trum har sammanfattat det vetenskapliga kunskapsläget inom 
epigenetik kopplat till fetma och typ 2-diabetes i en reviewarti-
kel i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism.

Epigenetiska mekanismer (se fakta-
ruta) kontrollerar aktiviteten i olika 
gener. Störningar i dessa kan leda till 
sjukdomar som bland annat fetma och 
typ 2-diabetes. Den här översikten 
summerar vilken roll som förändring-
ar i epigenetiska mönster har i olika 
kroppsvävnader som är av betydelse 
för ämnesomsättningen, exempelvis 
i fettväv, skelettmuskulatur, langer-
hanska öar (som bland annat innehåll-
er de insulinproducerande cellerna), 
lever och blod, kopplat till fetma och 
typ 2-diabetes.

– Epigenetik är fortfarande ett ungt 
forskningsfält, men vi vet idag att 
epigenetiska mekanismer har betydel-
se för sjukdomsutvecklingen. Likaså 
påverkas de epigenetiska mönstren 
av sjukdom. Variationer i arvsmassan 
(DNA), ålder, träning och kost bidrar 
också till epigenetiska variationer, sä-
ger Charlotte Ling, professor och pi-
onjär inom fältet epigenetik och dia-
betes som tillsammans med forskaren 
Tina Rönn författat översikten.

Här sammanfattas de senaste 
rönen inom respektive kategori:

Charlotte Ling och Tina Rönn. Foto: Stig-Åke Jönsson och Sara Liedholm

Epigenomet påverkas av en mängd olika 
faktorer såsom genetiska variationer i 
arvsmassan, ålder, träning och kost. Il-
lustration: Tina Rönn

Kostens betydelse
Forskning visar att kosten påverkar 
epigenomet i flera vävnader som är 
viktiga för ämnesomsättningen. Arti-
kelförfattarna skriver att det gjorts fle-
ra interventionsstudier (då man delat 
in deltagare i grupper med varierande 
kosthållning efter olika principer då 
man studerat olika dieters effekt på 
epigenomet. Några exempel:

Fettrik kost under fem dagar ledde till 
både ändrad genaktivitet och DNA 
metyleringsmönster i skelettmuskula-
tur och fettväv.
Mättat eller fleromättat? I en studie 
fick deltagarna under sju veckor äta 
muffins som bakats med antingen 
mättat eller fleromättat fett. Alla del-
tagarna gick upp lika mycket i vikt, 
men de som åt mycket mättat fett 
drabbades i högre utsträckning av 
bukfetma och lagrade sitt fett i levern. 
DNA-metyleringen i fettväven skilde 
sig också åt mellan de båda grupper-
na.
– Både bukfetma och fett som lagras i 
exempelvis muskler och lever är risk-
faktorer för diabetes och hjärt-kärl-
sjukdomar. En annan viktig iaktta-
gelse var att det verkade enklare att 
öka antalet metyleringsförändringar 
genom att äta en fettrik kost än att 
senare bli av med dem med hjälp av 
en kontrollerad kost, säger Charlotte 
Ling.

Fysisk aktivitet
Det är väl känt att regelbunden trä-
ning förebygger och förhindrar att 
personer med hög risk för typ 2-dia-
betes utvecklar sjukdomen. Motion 
har positiva effekter på sockeromsätt-
ningen och hela kroppens energiba-
lans, liksom på immunförsvaret.

Artikelförfattarna beskriver flera stu-
dier som visat att träning påverkar 
DNA-metylering (se faktaruta) och 

genernas funktion i skelettmuskulatur 
och fettväv.
En studie från 2013 visar att epige-
netiska förändringar som uppstår un-
der träning påverkar omsättningen av 
fettsyror i fettväv genom att öka akti-
viteten i specifika gener.
Motion under kortare eller längre tid 
har en tydlig påverkan på DNA-me-
tylering och detta skiljer sig åt mellan 
både gener och vävnader.
– Epigenetik kan förklara varför olika 
människor svarar olika på träning, sä-
ger Tina Rönn.

Åldrande
Åldrande är kopplat till ökad bukfet-
ma, insulinresistens och typ 2-diabe-
tes. En ökad förståelse för de åldersre-
laterade mekanismerna som leder till 
fetma och typ 2-diabetes kan därför 
leda till nya och förebyggande be-
handlingsmetoder.

Forskningen visar att:
Åldrandeprocessen präglas av större 
variation i epigenomet i och med att 
generna förlorar eller förvärvar nya 
metyleringar.
Fetma verkar ha en inverkan på ål-
dersframkallade epigenetiska föränd-
ringar vilket kan innebära att det finns 
en molekylär länk mellan åldrande 
och fetma.
– Även om DNA-metylering är en 
stabil epigenetisk markör, vet vi att 
epigenomet ändras över tid, säger 
Charlotte Ling.

Genernas betydelse
Våra gener styrs i en extremt kom-
plex process som startar i genens 
molekylära byggstenar, de sk nukle-
otiderna, som bygger upp strängen av 
DNA. Lägg sedan till DNA-metyle-
ring, RNA-molekyler och histon-mo-
difikationer (kemiska grupper som 
binder till och påverkar de proteiner 
kring vilka vår långa DNA-spiral är 
uppsnurrade), som alla också påver-
kas av både genetiska och miljömäs-
siga faktorer.

Studier visar att:
Eftersom DNA-metylering huvudsak-
ligen äger rum på specifika ställen i 
vårt DNA, kan ärftliga variationer i 
genernas sammansättning påverka 
möjligheten för metylgrupperna att 

alls fästa till generna.
En studie på langerhanska öar från 
bukspottkörteln visar att hälften av 
alla genvarianter som kan kopplas till 
typ 2-diabetes också skapar eller tar 
bort ställen där DNA-metylering kan 
ske, varav en del av dessa även kun-
de kopplas till genernas funktion och 
cellernas förmåga att utsöndra insulin.
Olika genvarianter kan reglera effek-
ten på metabola tillstånd såsom BMI 
(Body Mass Index) och HbA1C ge-
nom skillnader i mängden DNA-me-
tylering.

Kan man ärva epigenomet?
Det är en spännande och utmanande 
tanke att epigenetisk ärftlighet bidrar 
till evolutionen, skriver författarna. 
Epigenomet är föränderligt, och kan 
anpassa sig fortare till de senaste de-
cenniernas stora förändringar i vår 
livsstil än vad våra gener hinner änd-
ras till följd av mutationer. Under fos-
terstadiet sker den mest aktiva epige-
netiska programmeringen av fostrets 
gener. Artikelförfattarna beskriver att 
det en kvinna utsätts för under gravi-
diteten inte bara påverkar henne själv 
och hennes ofödda barn, det påverkar 
även hennes barnbarn genom att det 
präglar fostrets egna könsceller. Både 
ägganlag och det som senare ska bli 
spermier bildas redan under fosters-
tadiet och utgör delar av arvsmassan 
inuti könscellerna.

– För att kunna belägga att epigenetis-
ka förändringar kan ärvas mellan flera 
generationer, måste man ha kunnat 
påvisa förändringar även i den fjärde 
generationen, och vad vi vet finns det 
idag bara svaga bevis för att epigene-
tiska förändringar ärvs mellan gene-
rationer mellan människor, berättar 
Tina Rönn.

Det publiceras nu allt fler studier om 
överföringen av epigenetisk informa-
tion från pappan. Bland annat har man 
sett att även spermier har ett epigenom 
som påverkas av omgivningsfaktorer 
och som sannolikt har en påverkan på 
nästa generation:

Bland annat visar en studie från 2016 
att DNA-metylomet i spermier från 
fetmaopererade män, som genomgått 
bariatrisk kirurgi, ändrades efter ope-

rationen.
Även träning har förmågan att ändra 
metylomet i spermier, har en tidiga-
re studie visat, men huruvida dessa 
förändringar ärvs och är till nytta för 
barnen är oklart.
Hur kan epigenetik bidra till nya be-
handligar?

Det är sedan tidigare känt att regel-
bunden motion och hälsosam kost kan 
förhindra att individer i riskzonen för 
typ 2-diabetes utvecklar sjukdomen. 
Det är därför viktigt att tidigt kunna 
identifiera dessa individer.

Epigenetiska markörer kan i fram-
tiden bli möjliga att använda för att 
förutse vem som löper hög risk att 
drabbas av fetma och typ 2-diabetes, 
under förutsättning att de är lätta att 
mäta, som exempelvis i blod, skriver 
artikelförfattarna.
Nya teknologiska metoder som gör 
det möjligt att rikta läkemedel mot 
ett specifikt mål kan ge oss möjlighet 
att utveckla nya behandlingsmetoder. 
Dessa skulle kunna riktas mot epige-
netiska förändringar eftersom dessa 
kan ändras.
Det finns redan läkemedel som har 
effekt på DNA-metylering och his-
tonmodifiering. Dessa har testats med 
goda resultat vid exempelvis leukemi. 
Författarna menar att epigenetiska lä-

kemedel även skulle kunna ha effekt 
vid fetma och typ 2-diabetes då stu-
dier i flera fall visat att de förbättrar 
insulinsekretion.

– Eftersom typ 2-diabetes är en kro-
nisk sjukdom skulle det behövas livs-
lång medicinering och man måste 
därför väga fördelar mot nackdelar 
och studera eventuella biverkningar 
först, säger Charlotte Ling.

Fakta/Epigenetik
I kroppens celler finns vår arvsmas-
sa, DNA, som innehåller gener. Ge-
nerna ärver vi och de kan inte ändras. 
DNA-metylering är den del i epigene-
tiken som utforskats mest (och som 
denna översikt handlar om) och inne-
bär att kemiska föreningar, sk metyl-
grupper, sätter sig på generna vilket 
påverkar deras funktion.

Då de första studierna inom epigene-
tik och typ 2-diabetes gjordes för drygt 
tio år sedan analyserades DNA-me-
tyleringar på utvalda kandidatgener 
eller små delar av arvsmassan. Med 
senare teknik blev det möjligt att ana-
lysera arvsmassans samtliga gener 
i dess minsta beståndsdelar där me-
tyleringarna sitter, sk CpG-sites. I dag 
går det att studera hela epigenomet 
med en teknik som heter ”hel-ge-
nom-bisulfit-sekvensering” (WGBS), 

då analyseras DNA metylering över 
80 procent av alla CpG-sites i hela 
arvsmassan (genomet). Epigenomet 
inkluderar förutom DNA-metylering 
även olika histonmodifikationer och 
små icke-kodande RNA.
Publikation
Epigenetics in human obesity and 
type 2 diabetes

Cell Metabolism online 11 april 
2019, https://doi.org/10.1016/j.
cmet.2019.03.009

Sara Liedholm / www.uu.se

Info Express tackar till Uppsala Universitet 
för medgivande till publicering av spännan-
de och intressanta artiklar. www.uu.se.

Tokyo satsar på att få fler programmerare inom IT-området bland annat 
genom att införa programmering för alla elever i Japans skolor.

Undervisningen kommer att börja i 
femte klass, där barnen kommer att 
få lära sig saker som hur man får en 
LED-lampa att blinka med hjälp av 
enkla kommandon. Detta är viktigt 
med tanke på att IT växer sig allt 
större och blir mer betydelsefullt i 
samhället, i takt med att internatio-
nell konkurrens ökar. Detta medför 

att landet siktar på att skapa fler po-
tentiella IT-tekniker och program-
merare och Japans mål är att få fler 
unga intresserade av IT tidigt, för att 
de lättare kan tränas till specialister 
senare.

Genom olika tekniska utmaning-
ar som exemplet med LED-lampor 

hoppas man kunna få eleverna att 
behärska grundläggande kunskaper 
som att programmera och hantera 
information och i sin tur utveckla 
förmågor som logiskt tänkande ge-
nom försök och misslyckanden.

“Lärarna ser bara växande pro-
blem, och därför är det bara rea-
listiskt att ge eleverna en känsla för 
grunderna i början” uppgav Yuta 
Tonegawa, ledare för utbildnings-
organisationen “Programmering för 
alla”. Hon beskrev behovet av att ha 
lektioner som får elever intresserade 
av ämnet.
Japan kommer att behöva a 290 000 
arbetare inom IT 2020 och ca 590 
000 år 2030, om pågående utveck-
ling fortsätter som den gör enligt 
avdelningen för ekonomi, handel 
och industris beräkningar år 2016. 
Det året har ett av regeringens råd 
gällande industriell konkurrens be-
slutat att göra programmering obli-
gatorisk i grundskolan.

Programmering var en nödvändig 
del av Japans mellanstadie, som nu-
mera kommer att vara mer djupgå-
ende, liksom obligatorisk. På gym-
nasienivå kommer programmering 
att införas som en obligatorisk in-
formationskurs.

Många andra länder har startat med 
att lära barn programmering. Syd-
korea började ge plats för ämnet i 

läroplanen för både låg- och mellan-
stadium redan 2007, i deras genom-
gång av
utbildningssystemet. Storbritannien 
införde obligatorisk programmering 
sedan 2014, för elever mellan fem 
till sexton år gamla. 

Att göra programmering obligato-
risk och införa det i skolorna är “ett 
steg framåt, men fortfarande otill-
räckligt jämfört med andra länder”, 
uppger Ken Sakamura som undervi-
sar i datavetenskap på Tokyo Uni-
versitet. “Vi måste byta ut innehållet 
[i läroplanen] så att det är aktuellt, 
genom att göra programmering dess 
eget ämne, annars riskerar vi att 
hamna bakom resten av världen.”

Trots det är det en utmaning att för-
se alla elever med programmerings-
kunskaper. Praktiska hinder finns 
kvar, såsom erhållning och utdel-
ning av datorer i klassrummet, såväl 
som att
utbilda lärare inom ämnet. 

Borde Sverige göra likadant? 

Info Express
Källa: https://asia.nikkei.com/

Economy/Coding-will-be-manda-
tory-in-Japan-s-primary-schools-

from2020

Programmering kommer att vara ett obligatoriskt 
ämne för alla elever i mellanstadiet i Japan från och 
med april år 2020. Detta sker för att landet vill ha fler 
kunniga inom just programmering och IT och för att 
det avser att det är i behov av fler som besitter kunska-
per inom dessa områden.

Foto: Pixabay



1. Välsorterad vinkällare och en guidad tur på vinfältet i Halland 
På Ästad Vingård i Halland kan du bo mitt i en lantlig idyll och träda in 
i en hel värld av vin. Gå en guidad tur ute på vinfältet, kliv in i ett vineri, 
drick ett glas vin i vinbaren eller utmana dina smaksinnen med vinprov-
ning i vinkällaren. 

2. Idyllisk vinodling och vinterapi bland gröna kullar i Italien 
På Borgo Condé Wine Resort i Forli i Italien handlar allt om druvan. Här 
erbjuds både guidade turer där man kan få smaka på viner från odlingen 
och spabehandlingar med vinterapi. En tillflyktsort för alla vinälskare.  
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Vin är för många mer en livsstil snarare än ett intresse. 
Resesajten Secret Escapes har nu listat fem hotell som 
vinälskaren på resande fot inte får missa. Från vinkällare 
i Sverige till ekologiska vingårdar i Italien - här är fem 
hotell där vinupplevelsen står i fokus. 

3. Vinkällare på ett slott i Lot-dalen i Frankrike
Beläget uppe på en klippa i Lot-dalen, med en vacker utsikt i alla vä-
derstreck, ligger det medeltida slottet Château de Mercuès. En enorm 
trappa leder ner till den underjordiska källaren där slottets viner – som 
kommer från den egna vingården – lagras i lugn och ro. 

4. Italiensk vinresort med flera hektar ekologiska ägor 
Altarocca Wine Resort i Orvieto i Italien är en oas för lyxsökaren, och 
charmar sina besökare med nästan trettio hektar ekologiska vingårdar. 
Här kan du utforska det traditionella umbriska köket och samtidigt av-
njuta en vinprovning i hotellets gemytliga vinkällare. 

Fem hotell för alla vinälskare

Ästad

Condé

Château de Mercuès.

5. Vingård i Sydafrika med slående utsikt 
På De Zalze Lodge i Stellenbosch i Sydafrika kan du bo på en vingård 
med slående utsikt över Stellenboschs berg och grönskande natur. Här 
ingår även en vinprovning med hotellets kunniga personal i priset. Ett 
måste för vinentusiasten. 

Källa: www.secretescapes.se  

DeZalze

I ett nytt experiment där man återfick 
blodcirkulationen i hjärnorna på ett 
par grisar några timmar efter att de 
har slaktats och man har kunnat upp-
mäta aktiviteten på hjärncellerna efter 
slaktningen.

Resultaten motbevisar en tidigare 
föreställning om att hjärnceller tar 
bestående skada efter att individen 
har dött, enligt NBC News. Resulta-
ten visar istället på att ett däggdjurs 
hjärna behåller en förut bortsedd ka-
pacitet för återhämtning av viss akti-
vitet i hjärncellerna flera timmar efter 
bortgången, uppger författaren Nenad 
Sestan, professor i neurologi, genetik 
och psykiatry på Yale School of Med-
icine i New Haven enligt NBC News.

“Den huvudsakliga innebörden av 

den här studien är att celldöd i hjär-
nan äger rum över en större tidsperi-
od än vad man hade trott förr” sade 
Sestan under en nyhetskonferens den 
16:e april. Istället för att celldöden 
sker redan efter ett par sekunder eller 
enstaka minuter efter döden, visar den 
nya forskningen att det är en gradvis 
process, och att själva celldödspro-
cessen i vissa fall kan stoppas eller 
motarbetas.
Forskarna betonar fortfarande att de 
inte observerat några tecken på en ak-
tivitet som hade behövts för att åter-
gå till en normal hjärnfunktion hos 
hjärncellerna. Med den låga aktivi-
teten kan man inte exempelvis återfå 
medvetandet. Forskningen kan sam-
manfattas med Sestans egna ord: “Det 
här är ingen levande hjärna. Men det 
är en aktiv hjärna på cellulär nivå.”

In radical experiment, scien-
tists restore activity in pigs' 
brains hours after slaughter

New finding challenges the long-held 
view that brain cells undergo sudden and 
irreversible damage after death.

In a radical experiment that has some 
experts questioning what it means to 
be "alive," scientists have restored 
brain circulation and some cell acti-
vity in pigs' brains hours after the ani-
mals died in a slaughterhouse.

The results, though done in pigs and 
not humans, challenge the long-held 
view that, after death, brain cells un-
dergo sudden and irreversible damage.

Instead, the findings, published Wed-
nesday in the journal Nature, show 
that the brain of a large mammal "re-
tains a previously underappreciated 
capacity for restoration" of circulation 
and certain cellular activities hours 
after death, said study senior author 
Nenad Sestan, a professor of neuro-
science, comparative medicine, gene-
tics and psychiatry at Yale School of 
Medicine in New Haven.

"The main implication of this finding 
is that … cell death in the brain oc-
curs across a longer time window that 
we previously thought," Sestan said 
during a news conference yesterday. 
Rather than happening over a course 
of seconds or minutes after death, "we 
are showing that … [it's] a gradual, 
stepwise process," and that in some 
cases, the cell death processes can be 
postponed or even reversed, Sestan said.

Still, the researchers stressed that 
they did not observe any kind of ac-
tivity in the pigs' brains that would 
be needed for normal brain function 
or things like awareness or conscio-
usness. "This is not a living brain," 
Sestan said. "But it is a cellularly ac-
tive brain."

The work could provide scientists 
with new ways of studying the brain, 
allowing them to examine functions 
in the entire, intact brain in a way that 
hasn’t been possible before. This in 
turn could help scientists better un-
derstand brain diseases or the effects 
of brain injury, the researchers said.

Although the current study was done 
in pigs and not humans, pig brains are 
larger and more human-like compa-
red with rodent brains.

’BRAINEX’
In the study, the researchers develo-
ped a novel system for studying in-
tact, postmortem brains, dubbed Brai-
nEx. It’s a network of pumps that pipe 
a synthetic solution — a substitute for 
blood — into the brain’s arteries at a 
normal body temperature.

Using BrainEx, the researchers stu-
died 32 postmortem pig brains that 
were obtained from a pork-processing 
facility (which would have otherwise 
been discarded). The brains were pla-
ced in the BrainEx system four hours 
after the pigs’ death, and were allowed 
to ”perfuse” with the synthetic blood 
substitute for six hours.

During this time, the BrainEx system 
not only preserved brain cell structure 
and reduced cell death, but also re-
stored some cellular activity. For ex-
ample, some cells were metabolically 
active, meaning they used glucose 
and oxygen and produced carbon di-
oxide. Other cells reacted with an in-
flammatory response when stimulated 
with certain molecules.

In contrast, ”control” brains that were 
not treated with BrainEx rapidly de-
composed.

”We can see dramatic differences 
between the brains we are treating 
with our technology” and control bra-
ins, Sestan said.

ETHICAL CONCERNS
Dr. Neel Singhal, an assistant profes-
sor of neurology at the University of 
California, San Francisco, who wasn’t 
involved with the study, said the work 
was ”thought provoking,” because of 
some of the ethical issues raised. For 
example, although scientists are a long 
way from being able to restore brain 
function in people with severe brain 
injuries, if some restoration of brain 
activity is possible, ”then we would 

have to change our definition of brain 
death,” Singhal told Live Science.
The researchers did not see any signs 
of consciousness, nor was this a goal 
of the research. In fact, the synthetic 
blood solution included several chemi-
cals that block neural activity, the kind 
of activity that would be needed for 
consciousness.

What’s more, if any type of organized 
electrical activity — the kind needed 
for consciousness — had appeared, 
the researchers were prepared to take 
action to stop that activity by using 
anesthesia and lowering brain tempe-
rature, said study co-author Stephen 
Latham, director of Yale’s Interdisci-
plinary Center for Bioethics. In other 
words, terminating the experiment if 
this happened.

In a commentary published alongside 
the study, Nita Farahany, a professor of 
law and philosophy at Duke Universi-
ty, and colleagues called for more gui-
delines around the ethical issues raised 
by the study, which they say ”throws 
into question long-standing assump-
tions about what makes an animal ― 
or a human ― alive.”

Such issues include how to detect 
consciousness to begin with and how 
long systems like BrainEx should be 
allowed to run.

FUTURE WORK
Because the study lasted for only 6 
hours, more research is needed to 
know whether BrainEx can preserve 
brains for longer than this time.

In addition, a lot of questions remain 
about how similar this model is to the 
brain environment. The system does 
not use real blood, and the brain is not 
bathed in fluid as it is inside the skull, 
Singhal said.

But if the system can be used in futu-
re brain research, this ”could lead to a 
whole new way of studying the post-
mortem brain,” Andrea Beckel-Mit-
chener, the team lead at the National 
Institutes of Health’s BRAIN Initiati-
ve, which co-funded the research, said 
in a statement. ”The new technology 
opens up opportunities to examine 
complex cell and circuit connections 
and functions that are lost when spe-
cimens are preserved in other ways,” 
Beckel-Mitchener said. The work also 
could stimulate research on ways to 
promote brain recovery after loss of 
blood flow to the brain, such as during 
a heart attack.

Still, the study didn’t come close to 
being able to revive a brain, pig or 
human, after death. ”Basically, when 
the brain loses circulation, it’s like a 
very intricate building has just [star-
ted] crumbing into a million pieces,” 
Singhal said. The new work suggests 
that this method ”can restore some of 
the foundation” but there’s still the ca-
thedral of the brain to be built on top of 
that foundation, he said.   
                               Källa: NBCNEWS
Originally published on Live Science.
The Science of Death: 10 Tales from 
the Crypt & Beyond
6 Big Mysteries of Alzheimer’s Disease
10 Things We Learned About the 
Brain in 2018

Hjärnexperiment förändrar 
innebörden av liv
Efter ett experiment lyckades man åter-
få aktivitet i döda djurs hjärnceller, något 
man inte trodde vore möjligt sedan tidigare.

Immunofluorescent stains for neurons (green), astrocytes (red), and cell 
nuclei (blue) in a region of the hippocampus of a pig's brain left untrea-
ted 10 hours after death (left) or subjected to perfusion with the BrainEx 
technology. Ten hours postmortem, neurons and astrocytes undergo cel-
lular disintegration unless salvaged by the BrainEx system.Stefano G. 
Daniele / Zvonimir Vrselja / Sestan Laboratory; Yale School of Medicine



HOROSKOP-MAJ 2019 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende
   Maj kommer att vara till nytta för karriären. 
Väduren är väl medveten om att personliga 
relationer måste gå åt sidan för lite. När det 
gäller långsiktiga relationer har du inget att 
oroa dig för. Din partner kommer att förstå, 
du kan även förvänta dig support. Men i frä-
scha relationer kan denna frånvaro av upp-
märksamhet innebära problem.
  På grund av tidigare händelser kan det vara 
en aning hektiskt. Arbete kan komma att krä-
va en stor del av din egna tid. Men om Vädu-
ren håller ut, kommer det snart en belöning. 
Visa en stark vilja, men var inte envis. Om 
du springer in i en tvist, ta ett steg tillbaka. 
Detta lönar sig både i relationer och på ar-
betsplatsen.
  Just nu kanske du känner att det inte finns 
något slut på allt arbete. Men stressa inte upp 
dig, det är farligt.
  Frisk luft får dig definitivt att må bättre, sär-
skilt innan du går och lägger dig. Du kommer 
sova bättre.
  Tänk på dig själv och lyssna på din kropp. 
Du borde inte pressa gränserna hela tiden. 
Tacka nej till kvällens inbjudan och stanna 
hemma och slappna av istället

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam
 Du kanske inte är säker på dina åsikter och 
tankar i maj. Andra kommer inte att märka 
dock. Därför kan du fungera som en naturlig 
auktoritet på utsidan. I karriär kommer Oxen 
inte att stöta på några problem. Nuförtiden är 
finanserna också mycket viktiga, liksom din 
undermedvetna vilja att rädda dem.
  I maj kan du hitta en busgrabb i ditt närom-
råde. Var försiktig. Några avundsjuka perso-
ner kan vilja utnyttja dig om du är rastlös. 
Stjärnorna, tvärtom, antyder att denna peri-
od skall fastställas för Oxen när det gäller 
familj, som kommer att vara användbar för 
långsiktig planering.
  Har du ont om tid på kvällarna bör du läsa 
vetenskaplig forskning istället för skönlittera-
tur.
  Du behöver inte oroa dig. Läkare gör dig 
inte illa, däremot kan de hjälpa.  

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett 
sinne för humor och kreativitet
  Maj kommer att omsätta 180 grader. Stjär-
norna kommer slutligen till Tvillingen när 
det gäller kärlek. Långsiktiga relationer, 
som kan ha upplevt en nedgång och mindre 
problem i år, kommer att komma till liv och 
trivas igen. Obligationen mellan dig kommer 
att vara väldigt stark nu. Enstaka människor 
kommer också att ha sin chans. Var inte rädd 
för att gå ut.
  Horoskopet antyder att du bör försöka be-
finna dig på en åskådarplats i maj, åtminstone 
när det gäller din karriär. Kanske balanserar 
du redan på tunn is. Din tid finns och kom-
mer. Nu är det bra att sakta ner lite. Om en 
tvilling hamnar i tvist, kommer det att vara 
viktigtt att säkerställa att du behåller lugnet 
och kontrollerar ditt humör.
  Använd stjärnornas stöd när du begär pro-
jekt. Nu är rätt tid att komma på en idé och 
briljera.
  Det ser inte bra ut just nu. Idag är helt enkelt 
inte din dag.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig 
och avvaktande
  I maj kommer varje kräfta att dra nytta av 
att investera sin tid och ansträngning i kar-
riären. Solen i Oxen ger en mycket fruktbar 
period, liksom uthållighet. Du kommer nu att 
uppleva några bra stunder med dina vänner. 
Boka minst en kväll för dem. Det är viktigt 
att koppla av och ladda batterierna för nästa 
arbetsvecka.
  I maj, om du inte kommer att ha ögonen 
vidöppna, kan du missa värdefull informa-
tion, som kan orsaka svårigheter. Var försik-
tig även om din hälsa, underskatta inte kraf-
ten i att förebygga. Kräftor som längtar efter 

sällskap med det motsatta könet bör vara 
uppmärksama i juni enligt horoskopet.
  Damma av dina kunskaper i ett främmande 
språk. Det ser ut som att du snart får använd-
ning för det.
  Det finns en risk för mindre skador p.g.a. 
tanköshet. Var försiktig.
Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen 
är lejonet
  Lejonen kommer också att njuta av livet i 
maj. Venus inflytande på detta stjärntecken 
är nu väldigt stark, det är därför du är före 
mycket äventyr och flirta. Det gäller inte bara 
nya och bara nya relationer, men också för 
långsiktiga. Du kommer känna att du är ny 
kär i igen. Se till att du inte försummar din 
familj.
  Den balanserade tiden i maj kan användas 
i första hand för att ta itu med långsiktiga 
frågor. Till exempel, kommer investering-
arna att löna sig nu. Men fatta beslut med 
försiktighet, fall inte för bedrägliga transak-
tioner. Lejonet kommer också njuta av aktiv 
avkoppling, de behöver du trots allt.
  Lägg din uppmärksamhet på dina skyldig-
heter, om du skjutit upp dem alldeles för 
länge. Senare kommer de bokstavligen att 
sluka dig.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och 
noggrann är jungfrun
  I personligt liv står du inför ett stort dilem-
ma i maj. För att lösa det ordentligt bör du 
följa ditt hjärta, bara det som kommer att ge 
dig lycka. Inte konstigt att de säger att vi se-
nare ångrar vad vi inte upplevde, inte vad vi 
gjorde fel. Även dåliga erfarenheter bidrar 
till att utveckla din personlighet.
  Stress kommer inte att undvika Jungfrun 
den här månaden heller. Maj kommer att 
kräva din fulla uppmärksamhet på jobbet. 
Ett problem kommer att visas, som du måste 
ta itu med omedelbart. Du kommer inte att 
kunna skjuta upp det. Lyckligtvis, kan du en-
ligt stjärnorna räkna med stöd från din familj. 
Kom ihåg att för mycket stress kan inverka 
negativt på din hälsa.
  Tänk inte på hämnd bara för att din kollega 
gör bättre ifrån sig än du. Otur kanske vänder 
sig mot dig.
  Åk på en resa. Om vädret är för dåligt så 
planera åtminstone en resa.

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
  I karriären kommer Vågen att uppleva en 
lugn period. Horoskopet rekommenderar 
verkligen dig inte att ligga tillbaka på dina 
laureller efter föregående utgång. Det kan 
märkas av överordnade. På måndagens fritid 
kommer du att vara glad att ägna din tid till 
kultur och konst, vilket berikar dig genom 
erfarenheter och intressanta konversations-
ämnen.
  I maj, kan du njuta av en stabil period. Skad-
or och sjukdomar kommer undgå dig, så du 
behöver inte oroa dig för ditt tillstånd den här 
månaden. Du kommer att ha tillräckligt med 
ledig tid, med tanke på att Vågar nu kommer 
att gå igenom en bra period både i karriären 
och relationer.
  Du borde ta din väns råd och besöka stället 
som rekommenderades.
  Du är ingen robot; din kropp behöver vila 
lite då och då.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk 
mot andra
  Enligt horoskopet bör Skorpionen vara upp-
märksam på överdriven trovärdighet i maj. I 
din omgivning finns det en hel del mindre 
tricksters. Oavsett om det är en potentiell 
partner, finansiell rådgivare eller orättvis av-
sikter för en kollega, var verkligen försiktig. 
Överskottet av energi kan ventileras när du 
gör sport du gillar.
  I maj kommer du njuta av en avkopplande 
semester med en annan person. Det är dags 
för Skorpioner att få lite vila. Dras bara inte 
in för mycket av de omgivande händelserna. 

KORSORD

Om du inte ger tillräckligt med uppmärk-
samhet åt ditt jobb, kan det enligt horoskopet 
leda till problem. Du kan missa viktig infor-
mation.
  Det är hög tid att göra dig av med dåliga 
vanor. Stjärnorna gynnar dig nuförtiden.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med läng-
tan och ansträngning.
  Maj kommer att fortsätta att vara mycket 
positivt för Skytten. Du är före en period 
när din fantasi kommer att vara väldigt rik, 
så du kommer inte ha problem med att hit-
ta lösningen för problem som andra inte kan 
hantera. Det kan användas både i personlivet 
och på jobbet. Folk kommer att vara glada 
att komma till dig för råd och du kommer att 
vara där för dem.
   Tänk på att överskott av stress är dåligt för 
din hälsa. Skytten bör lära sig att koppla av 
i maj. Utnyttja den lugna situationen på job-
bet och gå på en studieresa, kanske med dina 
vänner. Du kommer att se att du kommer till-
baka fylld med ny styrka, som kommer att 
återspeglas i dina prestationer på jobbet.
   Du är full av intressanta idéer. Var inte rädd 
för att utnyttja dem!
  Det faktum att du mår dåligt kan orsakas 
av trötther. Kropp och sinne är förknippade, 
glöm inte det.
  
Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, för-
siktiga, envisa och allvarliga
  Den här månaden kommer att vara till för-
del för karriären. Även om maj inte kommer 
vara lätt för Stenbocken, för att de kommer 
att behöva ta itu med några hinder, efter att 
de äntligen övervinnats, kommer en förtjä-
nad belöning att vänta på dem. Överordnade 
kommer säkert att märka din flitighet, så du 
är ett steg närmare din karriärutveckling. Det 
räcker att bara fortsätta i din insats.
  I maj kommer du kanske att uppleva en 
smärre kris i långsiktig relation. Horoskopet 
rekommenderar Stenbocken att i händelse av 
meningsskiljaktigheter med sin partner, bör 
de gå lugnt och försiktigt. Emotionellt lad-
dade scener kommer inte att lösa någonting. 
Den enda utvägen är att tala öppet, och pro-
blemet kommer snart att lösas.
  Tycker du inte att dina saker är i en stor röra 
den senaste tiden? Var uppmärksam på dess 

organisation och ordning.
  Du borde lugna ner dig. Och nuförtiden är 
det extra bra. Var försiktig så du inte blir för-
kyld.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för ex-
perimentering
  I maj är vattumännen framför harmoni på 
alla områden. Det är dock viktigt att se upp 
för familjen. En av medlemmarna kommer 
att hitta sig i trubbel och det är upp till dig att 
låna dem en hjälpande hand. Du bör undvika 
för tidig fördömelse, det skulle bara skräm-
ma den olyckliga personen borta.
  För singel individer födda i detta tecken 
finns det störst chans att träffa din själsfrän-
de i maj. Kanske efter en lång tid, kommer 
du gå tillbaka till samhället och njuta av 
närvaron av det motsatta könet. Även i ditt 
arbete kommer du inte släppa bakom andra 
kollegor. Denna period är mycket effektiv för 
Vattumannen.
  Damma av dina kunskaper i ett främmande 
språk. Det ser ut som att du snart får använd-
ning för det.
  Det finns en risk för dåligt humör. Du kom-
mer känna det som att alla är mot dig, men 
bli inte förtvivlad. Det blir bättre igen.

Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har 
stark självuppfattning och inspiration
  När det gäller långsiktiga relationer kan 
maj vara en positiv period för fiskarna också. 
Enligt horoskopet borde du också spendera 
lite tid med din familj. Det finns någon som 
kommer att behöva hjälp i din omgivning, 
även om de kanske avvisar det. Försök att få 
förtroende för den här personen. Den vänlig-
het du ska visa kommer att returneras till dig 
flera gånger.
  Maj kommer att vara ganska öppen peri-
od. I din karriär, stanna åt sidan. På så sätt 
kommer du inte förstöra något. Provocera 
inte andra kollegor. Utnyttja denna mängd 
ledig tid och spendera det med de människor 
du älskar. Denna månad kommer att vara en 
lycklig period för Fiskarna. Du kommer att 
ladda och få tillbaka förlorade energi.
  Känn frihet att gå upp tidigt för att ta en 
jogginrunda eller träna lite. Du kommer se en 
förändring väldigt snart.                      

Källa: skyhoroskop.se
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DAN HYLANDER & RAJ MONTANA BAND
Det legendariska bandet släpper ny 
musik och ger sig ut på vägarna igen! 
Den 25 januari får Raj Montana-fan-
sen sitt lystmäte när det efterlängtade 
nya albumet “Indigo” äntligen släpps. 
Detta följs av en vårturné som kom-
mer till Malmö Live den 26 april!

För första gången på 34 år ställde sig 
originaluppsättningen av Dan Hylan-
der & Raj Montana Band på en scen 
framför ett utsålt KB hösten 2017. 
Upplevelsen och mötet med publiken 
gav bandet ny energi och man be-
stämde sig omgående för att återför-
enas och spela in en ny platta.

Under sommaren har bandet gjort 
en serie spelningar, bland annat fle-
ra slutsålda kvällar på anrika Nalen i 
Stockholm och en fullsatt konsert på 
Slagthusets Teater. En sak var säkert: 
det var tydligt att publiken saknat 
DH&RMB!

Raj Montana Band bildades av Dan 
Hylander 1978, tillsammans har de 
gett ut klassiska album som ”Döende 

oskuld”, ”September”, ”Bella notte”, 
”Calypso” och ”Om änglar och sjak-
aler” med klassiska låtar som ”Höst”, 
”Farväl till Katalonien”, ”Svart kaf-
fe”, ”Skuggor i skymningen” och 
”21/3”.

Dan Hylander har efter Raj Montana 
Bands uppbrott med stor framgång 
skrivit och producerat musik åt andra 
artister som Thorsten Flinck, Totta 
Näslund, Kal P Dal, Sven-Ingvars, 
Tomas Ledin, Larz-Kristerz, Chris-
tina Lindberg, Niels Jensen, Björn 
Skifs. Han har också haft en fram-
gångsrik solokarriär och bland annat 
fått två Rockbjörnar.

Dan Hylander & Raj Montana Band 
2019 är:
Dan Hylander – sång
David Carlson – gitarr
Clarence Öfwerman – keyboards
Ola Johansson – bas
Pelle Alsing – trummor
Hasse Olsson – hammond

Källa: www.kulturbolaget.se
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Lodrätt
9

1. Fruktsaft	  som	  finlandssvensken	  
10 11

påstås	  ha	  i	  granen	  (5)

2. Människobyn	  (9)
12 13 14

3. Saknar	  kanske	  den	  andtrutne	  (10)
15

4. Slut	  på	  kor	  (5)
16 17 18 19

5. Är	  nandu	  och	  emu	  (9)

6. Kan	  lag	  bli	  och	  du	  av	  lag	  (4)
20 21

7. Vapened	  (5)

8. Föregår	  raketuppskjutning	  (9)
22 23 24 25 26 27

15. Kan	  konformen	  vara	  en,	  om	  än	  
28

transparent.	  Kan	  chokladägget	  	  kanske
29 30

bli.	  Eller	  måhända	  en	  fågel	  av	  	  
31

Ulrica	  Hydman	  Vallien.	  (10)
32 33

16. Nåtlare	  som	  kan	  finnas	  i	  låda	  och

Vågrätt har	  egen	  gata	  i	  såväl	  Malmö	  som	  

1. Violinist	  on	  a	  Bike	  till	  vardags	  (7)21. Beskrevs	  förr	  med	  Jante.	  Har Lund	  (9)

5. Gunnar	  och	  Bosse	  från	  Malmö	  (7) nu	  blivit	  slagträ	  i	  debatt	  (9) 17. Här	  finns	  både	  örtagård	  och

9. Tänker	  Nisse	  sjöman	  (3) 22. Askvariant	  (4) kryddgård	  (9)

10. Där	  spelas	  futsal	  (7) 24. Beskriver,	  märkligt	  nog,	  torrt	  (4)19. Aktuellt	  kan	  det	  vara

11. Var	  ratad	  liberal	  symbol	  (7) 26. Baron	  och	  Präst	  som	  Hets	  (5) 23. Känd	  Tottenhamsupporter	  (5)

12. Flärdfri	  (5) 29. Den	  bäste	  av	  dem	  som 25. Hos	  denne	  Lars	  fick	  Carl	  Fredrik	  Hill

13. Nyckelord	  (4) vattnades	  (7) vistas.	  Nu	  trängs	  elever	  där.	  (5)

14. Etymologiskt	  ursprung	  för 30. Är	  hus	  men	  inte	  villa	  (7) 27. Fickort	  (5)

såväl	  Mat-‐Tina	  som	  Hamlet	  (4) 31. Kan	  kurva	  vara	  (3) 28. En	  typ	  av	  person	  som,	  enligt

16. Badam-‐Powells	  skapelse	  (9) 32. Konstnärerna	  John,	  Ivar,	  Ove	   Allen	  Ginsberg,	  sover	  i	  allas

18. Musicerande	  Lovisa	  (5) och	  Per-‐Erik	  (7) sängar	  (4)

20. Taipan	  och	  krait	  (5) 33. Rymmer	  välkänt	  torn	  (7)

Välkommen till Seniormässan
– Sveriges största mötesplats 

för seniorer

Seniormässan i Malmö
24-26 april 2019

Mässgatan 6
Mässgatan 6, 215 32 Malmö www.seniormassan.se

Varmt välkommen 
att inspireras!

underBARA BARN 27-28 april 
2019 Premiär i Malmö

HOS OSS ÄR ALLA VÄLKOMNA.
MEN VI LÄGGER STÖRST FOKUS PÅ DE SMÅ.

Gravid? Nybliven förälder? Eller rutinerad och gammal i 
gemet med flera barn? Vi tar alla på lika stort allvar – på 
underBARA BABY & underBARA BARN bjuder vi på inspi-
ration, shopping, nyheter, tips och allt där emellan. Helt 
enkelt den perfekta mixen som gör underBARA BARN & 

BABY till Sveriges bästa barnmässor.

Kort och gott – det finns något för alla.

Mässgatan 6
Mässgatan 6, 215 32 Malmö

www.underbarabarn.se



Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta mar 2019. Uppläggnings- och 
administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. 

Bränsleförbrukning blandad körning från 7,1 l/100 km, CO2-utsläpp 161–185 g/km (NEDC 127–147 g/km).**

SUPERB COMBI STYLE TSI DSG Adventure Edition  

NU: 298 800 kr (Ord.pris 351 000 kr)

Privatleasing från 3 499 kr / mån*  Serviceavtal 100 kr / mån ŠKODA 
CONNECT

ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

APPLE 
CARPLAY

FÖLJ DIN INRE GPS.
Välj en bil som kan ta dig precis dit du vill, vart din inre kompass än pekar.  
Nya KODIAQ är en sjusitsig SUV med fyrhjulsdrift och generös utrustning. 
SUPERB Adventure Edition är en utmärkt allroundbil med mjuk komfort, 
hög säkerhet och bekväm DSG automatväxellåda. Och fyrhjulsdrift  
om du önskar ännu mer framkomlighet.  
 
Välkommen in och provkör!

 Canton Soundsystem  Elbaklucka  Backkamera  Takräcke aluminium  Läderklädsel 
 Bränslevärmare med appstyrning  3-zons Climatronic  Dragkrok  Mörktonade rutor

Privatleasing från 3 894 kr / mån*  Serviceavtal 100 kr / mån

ŠKODA KODIAQ STYLE TSI 190 DSG 4x4 Adventure Edition

NU: 308 700 kr (Ord.pris 352 700 kr)

Agnesfridsv. 181. Tel: 040–670 13 00
Öppettider påsk: Skärtorsdag 9–18, Långfredag stängt,  
Påskafton 11-15, Påskdagen stängt, Annandag påsk 11–15

Gneisv. 6. Tel: 046–31 28 70
Öppettider påsk: Skärtorsdag 9–18, Långfredag stängt,  
Påskafton 11-14, Påskdagen stängt, Annandag påsk 11–14 skodamalmo.se

.se


