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Danmark har fått ett
utbrott av minkinfluensa, en så kallad
humaninfluensa som
överförts till djur från
människor.
Hittills har minkinfluensan dock inte smittat
tillbaka på människor,
enligt de danska myndigheterna. Och det är
inte säkert att den kommer att göra det heller.
– Vi känner till utbrottet sedan i fredags, säger
Jan Rehnberg på den
svenska socialstyrelsens
presstjänst.
– I det här läget, när
minkar på ett antal farmar i Danmark smittats, är detta inte i första hand ett fall för oss.
Men vi följer självklart
utvecklingen.
På Jordbruksverket i
Sverige har man inga
uppgifter alls om att
den ”danska” minkinfluensan skulle finnas hos
svenska minkar.
Utbrottet i Danmark
har skett på minst elva
minkfarmar i Holstebroområdet på Jylland, skriver den danska tidningen Berlingske tidende.
Enligt Else Smith, centerchef på sundhetsstyrelsen (socialstyrelsens
danska motsvarighet),
finns det klara paralleller mellan minkinfluensan och H1N1, den så
kallad svininfluensan.
Smith konstaterar dock
att man ännu inte sett
att minkinfluensan har
gått den andra vägen
och smittat människor.
– Och skulle den göra
det, så kan man räkna med att det viruset
skulle likna ett H3N2virus som vi haft i flera
år, säger Else Smith till
Berlingske tidene, med
hänvisning till att det är
en ”vanlig” säsongsinfluensa.
ALEXANDER AGRELL
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procent av svenskarna har
i dag en mycket positiv
inställning till Röda Korset,
mot 42 procent i mars i år,
enligt en undersökning som
Dagens Nyheter presenterar.
Allmänhetens förtroende
har dalat efter avslöjandet
om att en av organisationens
högre chefer misstänks för
att ha förskingrat miljonbelopp. (TT)

Så kan man
också se
på Sverige
Så här bor 9 292 359 svenskar.
”Aha-kartan” visar att det är Stockholm, Göteborg och Malmö som gäller
och att det är dit som flyttlassen gått.
Den avslöjar också att det återstår
mycket regionalpolitik innan hela
Sverige kan börja leva.
Att Sverige är havande med
hela Storstockholm vet väl
alla. I de sexton kommunerna bor nästan två miljoner människor med en inflyttning på cirka 65 000 i
fjor. Kartogrammet gör den
bilden ännu tydligare.
På samma sätt dominerar Göteborgs- och Malmöregionerna i västra och södra Sverige, bägge med en
rejäl inflyttning under 2008
och första halvåret 2009.
Och man behöver inte vara
skapt som en nors för att se
att det är glest mellan stugorna i den andra halvan av Sverige. Nästan alla
kommunalråd norr om
Dalälven har fått se sin befolkning minska samtidigt
som avstånden mellan bensinmackar, småbutiker och
postkontor bara vuxit.
– Man kan säga att det
handlar om en regionalpolitisk karta, eller rättare ett
kartogram, säger Nicklas
Guldåker som bland annat arbetar med kartor och
geografiska informations-

system vid institutionen
för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds
universitet.
Kartogrammen föddes
2004 vid universiteten
i engelska Sheffield och
Michigan i USA. Med hjälp
av statistiska data och matematiska algoritmer skapas en värde-per-yta-relation som ruckar på landgränserna och skapar en
aha-upplevelse i betraktarens öga.
Nicklas Guldåker menar
att styrkan är att man ska
se något annat än en karta,
att man ska få en tankeställare och grepp om ett större
sammanhang.
– Tillämpningen av kartogram ökar och blir ett bra
komplement till stora informationsmängder.
I dag finns knappt sjuhundra av Worldmappers
”aha-kartor” på nätet.
TEXT: STIG
LARSÉN
stig.larsen
@sydsvenskan.se

Efter bara ett ögonkast ska Worldmappers kartogram ge betraktaren en tankeställare och
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grepp om ett större sammanhang.

FAKTA
Worldmapper och
annorlunda kartor
● Projektet, som startade 2004,
leds av kartografer vid universiteten i Sheffield, Storbritannien
och Michigan, USA.
● Med hjälp av en variabel och

matematiska modeller deformeras kartan. Till exempel leder
en hög befolkningstäthet till att
ytan växer medan en låg gör att
den krymper.
● I dag finns sjuhundra kartogram som täcker runt tvåhund-

ra länder. De beskriver allt från
hur jordens befolkning fördelar
sig till import av kött och export
av leksaker.
● Kartorna finns på
www.worldmapper.com

Återkallat pass får hem brottslingar
STOCKHOLM

Att återkalla personens
pass samtidigt som en
internationell efterlysning utfärdas har blivit ett effektivt sätt för
svensk polis att snabbt
få brottslingar som
gömmer sig utomlands
utlämnade till Sverige.
– Man slipper ett långt
utlämningsförfarande som

ibland tar månader, säger
Kent Widing, kriminalkommissarie på Rikskriminalpolisens internationella
polisenhet.
Främst Sydostasien har
blivit en tillflyktsort för efterlysta svenska brottslingar som rymt från fängelse
eller flytt undan gripanden,
anhållanden, häktningar
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och väntande straff.
Men polisen använder
inte bara efterlysningar via
Interpol för att få tag i dem.
Om brottslingens pass återkallas blir följden att personen automatiskt vistas illegalt i det nya landet. Därför
kan migrationsmyndigheterna mycket snabbare besluta att personen ska avvisas, säger Widing.

– En förutsättning är att
personen är internationellt
efterlyst, häktad i sin frånvaro i Sverige eller har avvikit från fängelsestraff som
ska avtjänas här.
Utlämning av internationellt efterlysta tar ofta flera
månader och styrs av strikt
byråkratiska regler. Men
Widing uppger att om personens pass har återkallats

kan utlämningen vara verkställd inom 10–14 dagar.
Hur ofta använder ni er
av den här metoden?
– I år så är det kanske vid
fem–sex tillfällen, företrädesvis i Thailand.
Han uppger också att länderna i Sydostasien är ganska lätta att samarbeta med
när metodiken används.
TOMAS BENGTSSON/TT

Malmö 20-21 oktober kl 8-17
Vi visar upp ett antal av våra färdiga, prisvärda byggnationer
och bjuder på lättare förtäring. Välkommen!

www.dinbil.se

Vi har vår egen
Transportbilsverkstad
Ring och boka på
040-38 01 99 el 46

VW MALMÖ
Kabingatan 1
040-33 00 00

