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”Fotografer som utforskar
potatisens värld kommer att
bli rikligt belönade.”
NeBambi Lutaladio på FN:s livsmedelsorgan
FAO. 2008 är potatisens år och en fototävling ska uppmärksamma rotfruktens roll. TT

Tyskar bygger
dödspyramid
Miljoner gravar ryms i miljonbygge
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Snart kan du bli begraven
som en egyptisk farao. Du
och några miljoner andra.
En monumental gravpyramid ska byggas på den
tyska landsbygden.
Varje byggsten kommer
också att vara en grav och
de tyska skaparna räknar
med att pyramiden ska
växa lager för lager i tusentals år och bli det största
byggnadsverket i mänsklighetens historia.
– Den nya pyramiden är
inte ett monument för en
kung, den kommer att vara
till för alla, säger Jonas
Obleser, en av de första som
kommer att begravas i
jättepyramiden, till BBC.
Pyramidformen har man
valt för att den är oerhört
yteffektiv. En pyramid som
är lika hög som Kaknästor-

Den tyska pyramiden jämförd
med Chefrens pyramid i Egypten. Bilden är ett montage.

net, 155 meter, med en bas
stor som sex fotbollsplaner
kan rymma gravar för drygt
halva Sveriges befolkning.
På sikt kan det bli en 300 meter hög pyramid med plats
för 41 miljoner människor.

– Vi gör det här för att
världen vill det, säger Jens
Thiel, en av eldsjälarna
bakom projektet, till BBC.
Enligt Thiel finns det en
stor efterfrågan på att bli
begravd i pyramiden. Planerna presenterades i Berlin i måndags, och i skrivande stund har drygt 900
personer redan beställt en
grav.
– Byggandet kan starta
nästa år om vi håller den
nuvarande takten, säger
Jens Thiel till metro.se.
Den som vill bli begravd i
pyramiden får betala ungefär 6 500 kronor. För den
som hellre vill få sin aska
spridd för vinden går det
bra att ha en minnessten i
pyramiden.
TOMAS LUNDIN
tomas.lundin@metro.se

Munkprotest Tibetaner i exil marscherar
ASHWINI BHATIA/AP PHOTO

199 kr/mån

för Sony Ericsson K530i i 24 månader.
Ring för hela månadsbeloppet.

Hundratals tibetaner som lever i exil i Indien marscherar i protest mot att Kina får ordna OS senare i år. De vandrar under sex månader och planerar vara framme i Tibet i augusti.
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SCANPIX

Välkommen till våra butiker:

BRASILIEN. Nyligen rullade
den femmiljonte etanolbilen ut i trafiken i Brasilien
– världens biobränsleland
nummer ett. Branschen
spår att hälften av alla bilar
i den sydamerikanska jättenationen kommer att ha
etanoltank om fem år.
Av alla personbilar som
tillverkas i Brasilien i dag
drivs 90 procent på biobränsle från sockerrör, hävdar biltillverkarnas organisation Anfavea.
Brasilien började investe-

En tredjedel av Sveriges etanol kommer från Brasilien.

ra i etanol redan under oljekrisen på 70-talet. I dag har
alla bensinstationer i landet
etanol som alternativ. I fjol
producerades 22 miljarder
liter av drivmedlet, och bara
15 procent exporterades. TT

Dröm om enat
Cypern väcks igen
CYPERN. Drömmen om ett
enat Cypern har återuppväckts. Cyperns nyvalde
president kommunisten
Dimitris Christofias möter
turkcyprioternas ledare
Mehmet Ali Talat den 21
mars. Avsikten är att försöka få i gång samtalen
om en återförening, sa
FN-talesmannen José Díaz,
som representerar FN:s
fredsstyrka på Cypern.
Medelhavsön delades
1974 när turkiska trupper
invaderade norra delen
som svar på ett försök till
kupp av grekcypriotiska
extremister.
TT
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Fem miljoner bilar
på etanol i Brasilien

