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Beslutet kom bara två dagar 
efter att Wikileaksgrunda-
ren Assanges juridiska före-
trädare Dinah Rose lämnat 
in sina argument till dom-
stolen. Men det dröjer ändå 
minst 14 dagar innan den 
svenska utredningen mot 
Assange om misstänkta sex-
brott kan fortsätta.

Under tiden kan han vän-
da sig till Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter i 
Strasbourg. Ett avslag där 
och saken är slutligt av-
gjord. Då väntar en snabb 
överlämning till Stockholm 
med svensk polis.

– Inom fyra dagar efter 
ankomsten ska han ställas 
inför häktningsdomare, sä-
ger Karin Rosander, infor-
mationsdirektör på åklagar-
myndigheten.

Bara fördröja
Överåklagare Marianne 
Ny, som leder den svenska 
utredningen, vill inte kom-

mentera förrän efter en 
häktningsförhandling mot 
Assange.

Skulle Europadomstolen 
ta upp fallet kan den ålägga 
brittiska myndigheter att 
inte överlämna Assange 
medan frågan avgörs. I så fall 
ska den brittiska regeringen 
föra talan i fallet, varken 
brittiska eller svenska åkla-
garmyndigheten. Då väntar 

sannolikt fortsatt husarrest i 
Storbritannien för Assange.

Borgström lugn
Advokat Claes Borgström 
representerar de två kvin-
nor som Assange misstänks 
ha förgripit sig på. Han tror 
att Europadomstolen på sin 
höjd kan fördröja en över-
lämning till Sverige.

– Det troliga är att Europa-
domstolen inte tar upp det 
eftersom regelverket inte 
är något märkvärdigt, men 
tar den upp det kommer 
den naturligtvis att ansluta 
sig till den uppfattning som 
alla andra jurister har, säger 
Borgström.

Svensk polis har under 
tiden särskild beredskap 

för nätattacker mot institu-
tioner som regeringen och 
riksdagen.

– Vi har haft beredskap 
ända sedan det första be-
slutet väntades. De här 
grupperna har genomfört 
attacker tidigare så det är 
klart att det finns en hot-
bild, säger Anders Ahlqvist, 
IT-brottsexpert på Rikspo-
lisstyrelsen.

Assange har motiverat sitt 
motstånd mot överlämning 
med att han tror att Sverige 
skulle kunna lämna honom 
vidare till USA, något som 
experter betecknar som 
uteslutet.

Ninna Bengtsson
TT

– Det var en ren slump att 
jag hittade det. Jag hällde ut 
mynten för att se hur många 
det var och då såg jag det här 
som blänkte lite extra, säger 
Karin Mattsson, den 72-åri-
ge Piteåbo som hittade ett av 
mynten.

Först såg hon ingen skill-
nad mellan det falska myn-
tet och de andra. Det krävs 
en extra titt för att se olikhe-
ten, men efter avslöjandet 
fortsätter fynden strömma 
in. Experter menar också att 
det är en skicklig förfalsk-
ning som krävt mycket tid 
från den som ligger bakom.

– Jag skulle tro att man gör 

en gjutform som ristar in ett 
negativ av myntet i. Och det 
är inte lätt gjort, säger Ian 
Wiséhn, museidirektör på 
Kungliga Myntkabinettet.

– Man får vara bra försla-
gen.

Karin Mattsson har ingen 
aning om var hon har kom-
mit över myntet. Det har inte 
heller Ann-Marie, 66, som 
inte vill framträda med sitt 
fullständiga namn när hon 
pratar med Expressen. Hon 
tror dock att hon fick myntet 
i samband med att hon köpte 
mineralvatten i Stockholm 
på nationaldagen.

Konstnärsgrupp?
Peter Bengtsen är doktorand 
i konsthistoria och visuella 
studier vid Lunds universi-
tet. Enligt honom handlar 
de falska mynten om att ge 
makten en känga.

– Man använder myntet 
som är ett uttryck för mo-
narken och i förlängningen 

också statsmakten, i och 
med att det är förbehållet 
Riksbanken att trycka peng-
ar, för att undergräva deras 
auktoritet, säger han.

Bengtsen kan inte uttala 
sig om vem som ligger bak-
om, men ser vissa likheter 
mellan de falska mynten 
och de falska löpsedlar som 
konstnärsgruppen Guilty-
Guilty från Stockholm har 

spridit. TT har utan fram-
gång sökt representanter för 
gruppen.

Utöver spekulationer om 
vem som ligger bakom myn-
ten, så spekuleras det också 
på internet i hur högt sam-
larvärdet kommer att bli.

Sebastian Orre
TT

Det är i dag ovanligt med 
förfalskningar av mynt. Tidi-
gare är det främst tiokronor 
som har förfalskats.

Ett känt exempel på för-
falskade tiokronor är de så 
kallade rysstiorna – tiokronor 
som tillverkades av en falsk-
myntarliga i Ukraina. Samtliga 
av mynten var daterade till 
1991 fastän de första äkta 
tiokronorna kom ut först ett 
år senare.

När ligan avslöjades 1994 

hittade man 10 000 rysstior i 
fabriken.

Konstnären Pär Lindblom 
ligger bakom ännu en förfalsk-
ning, dock i mindre skala. Han 
gjorde tio kopior av tiokronan 
i äkta guld och signerade 
dem. Nio av mynten skickade 
han ut i omlopp. Ett av dem 
har sedan dess köpts av 
Kungliga myntkabinettet för 
5 000 kronor.
Källa: Kungliga Mynt-
kabinettet

Förfalskade mynt

ROBOTDANS. En fjäderklädd robotsvan 
som dansar ett stycke ur baletten Svansjön. Det 
tekniska konstverket har konstruerats till gårda-
gens invigning av det internationella mötet Täll-
berg forum i Dalarna. Robotsvanen har konstru-
erats av professor Lars Asplund och hans kollegor 
vid Mälardalens högskola och dansrörelserna har 
skapats av koreografen Åsa Unander-Scharin. 
Asplund säger att han främst ser roboten som en 
samling motorer, elektronik och datorprogram 
som ska fungera ihop. Arbetet med svanen har 
tagit nästan två år. (TT)

Hett läge om nya 
lärarlönerna
STOCKHOLM. Det hettar till ordentligt i förhand-
lingarna om nya lärarlöner.

Först nobbade facken ett arbetsgivarförslag och 
det började talas om medling och konflikt.

Men ett nytt förslag dök upp vid lunchtid i går 
från arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och 
Landsting till lärarfacken, ett bud som innebar 
vissa förändringar jämfört med det förslag som 
facken först nobbat, enligt uppgifter till TT. Men 
båda facken sade nej även till det andra förslaget. 
(TT)

Sverige redo hjälpa syrier
STOCKHOLM. Ingen syrier som söker skydd i 
Sverige får i dag avslag, och syrierna har snabbt 
blivit den fjärde största gruppen asylsökande.

Sverige är också berett att ta emot syrier inom 
den så kallade flyktingkvoten.

– Vi står redo att 
hjälpa UNHCR att 
vidta åtgärder, precis 
som vi gjorde förra 
året med flyende 
vid gränsen mellan 
Libyen och Egypten, 
säger Oskar Ekblad, 
avdelningschef i 
asylprövningen och 
chef för den svenska 
flyktingkvoten på 
Migrationsverket. 
(TT)

Säkerhet på tågstationer 
granskas efter olyckor
NORRKÖPING (TT). Efter flera allvarliga olyckor 
och brister i säkerheten ser Trafikverket nu över 
flera av sina tågstationer och anläggningar. Bland 
annat ska säkerheten förbättras på åtta stora 
bangårdar.

De stationer som berörs är bland annat bangår-
dar i Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Gävle och 
Hallsberg. Arbetet ska pågå i två år.

I en rapport som kom i fjol om elolyckor på 
järnväg konstaterar Elsäkerhetsverket att antalet 
omkomna i olyckor har ökat under en tioårspe-
riod. (TT)
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kvinnor har varje vecka svårt att sova på grund av 
jobbet. Nära en femtedel av männen har samma 
problem, visar Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöunder-
sökning. Allra vanligast är sömnsvårigheterna bland 
gymnasielärare. (TT)

SVERIGE. Skickligt gjorda

Falskmyntare hånar kungen
Förfalskade enkronor 
har hittats runt om i Sve-
rige. De är förvillande lika 
originalet förutom på en 
viktig detalj: i stället för 
”Sveriges konung” står 
det ”Vår horkarl till kung” 
under bilden av kung 
Carl XVI Gustavs ansikte.

GRUNDLÖST. En enig brittisk Högsta 
domstol avfärdar Julian Assanges 
sista överklagan inom det brittiska 
rättsväsendet som ”grundlös”. Euro-
padomstolen är nu hans sista chans 
att undgå överlämning till Sverige.

STOCKHOLM. Brittisk Högsta domstol avfärdar överklagan

Halmstrå kvar 
för Assange

 FOTO: PER GROTH/SCANPIX

Andelen bifall på asyl-
ansökningar från syrier
mätt i förhållande till
andelen avslag.
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Kriminalvården informerar 
aldrig om hur en hämtning går 
till av säkerhetsskäl. Den kan 
ske med ett inhyrt plan eller 
reguljärt flyg. Man talar inte 
heller om till vilken flygplats 
Assange kommer att föras 
eller vilket häkte han ska 
förvaras på.

Det är Stockholms tingsrätt 
som avgör om han ska vara 
fortsatt frihetsberövad. Med 
tanke på medieintresset är 
det sannolikt att förhand-

lingen kommer att ske i 
tingsrättens säkerhetssal 
på Bergsgatan. En tidpunkt 
för åtal kommer att anges. 
Häktningsbeslutet går att 
överklaga till Svea hovrätt.

Efter det kommer Assange 
att höras av polis, eventuellt 
med överåklagare Marianne 
Ny närvarande. Hon ska där-
efter avgöra om det krävs yt-
terligare utredningsåtgärder. 
Därefter ska hon pröva om 
anklagelserna mot Assange 

står sig och fatta ett beslut i 
åtalsfrågan.

Generellt kan man säga att 
det alltid är svårt att bevisa 
sexualbrott när den misstänk-
te nekar och ord står mot ord. 
Här tillkommer problemet att 
bevisningen har nästan två år 
på nacken. Det var i augusti 
2010 som Assange påstås ha 
utsatt två svenska kvinnor 
för våldtäkt och sexuellt 
ofredande.

Så här går det till i Sverige

ROBOTDANS. En fjäderklädd robotsvan som

dansar ett stycke ur baletten Svansjön. Det

tekniska konstverket har konstruerats till

gårdagens invigning av det internationella mötet

Tällberg forum i Dalarna.

Robotsvanen har konstruerats av professor Lars

Asplund och hans kollegor vid Mälardalens

högskola och dansrörelserna har skapats av

koreografen Åsa Unander-Scharin. Asplund säger

att han främst ser roboten som en samling

motorer, elektronik och datorprogram som ska

fungera ihop. Arbetet med svanen har tagit

nästan två år.
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Beslutet kom bara två dagar 
efter att Wikileaksgrunda-
ren Assanges juridiska före-
trädare Dinah Rose lämnat 
in sina argument till dom-
stolen. Men det dröjer ändå 
minst 14 dagar innan den 
svenska utredningen mot 
Assange om misstänkta sex-
brott kan fortsätta.

Under tiden kan han vän-
da sig till Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter i 
Strasbourg. Ett avslag där 
och saken är slutligt av-
gjord. Då väntar en snabb 
överlämning till Stockholm 
med svensk polis.

– Inom fyra dagar efter 
ankomsten ska han ställas 
inför häktningsdomare, sä-
ger Karin Rosander, infor-
mationsdirektör på åklagar-
myndigheten.

Bara fördröja
Överåklagare Marianne 
Ny, som leder den svenska 
utredningen, vill inte kom-

mentera förrän efter en 
häktningsförhandling mot 
Assange.

Skulle Europadomstolen 
ta upp fallet kan den ålägga 
brittiska myndigheter att 
inte överlämna Assange 
medan frågan avgörs. I så fall 
ska den brittiska regeringen 
föra talan i fallet, varken 
brittiska eller svenska åkla-
garmyndigheten. Då väntar 

sannolikt fortsatt husarrest i 
Storbritannien för Assange.

Borgström lugn
Advokat Claes Borgström 
representerar de två kvin-
nor som Assange misstänks 
ha förgripit sig på. Han tror 
att Europadomstolen på sin 
höjd kan fördröja en över-
lämning till Sverige.

– Det troliga är att Europa-
domstolen inte tar upp det 
eftersom regelverket inte 
är något märkvärdigt, men 
tar den upp det kommer 
den naturligtvis att ansluta 
sig till den uppfattning som 
alla andra jurister har, säger 
Borgström.

Svensk polis har under 
tiden särskild beredskap 

för nätattacker mot institu-
tioner som regeringen och 
riksdagen.

– Vi har haft beredskap 
ända sedan det första be-
slutet väntades. De här 
grupperna har genomfört 
attacker tidigare så det är 
klart att det finns en hot-
bild, säger Anders Ahlqvist, 
IT-brottsexpert på Rikspo-
lisstyrelsen.

Assange har motiverat sitt 
motstånd mot överlämning 
med att han tror att Sverige 
skulle kunna lämna honom 
vidare till USA, något som 
experter betecknar som 
uteslutet.

Ninna Bengtsson
TT

Sverige

– Det var en ren slump att 
jag hittade det. Jag hällde ut 
mynten för att se hur många 
det var och då såg jag det här 
som blänkte lite extra, säger 
Karin Mattsson, den 72-åri-
ge Piteåbo som hittade ett av 
mynten.

Först såg hon ingen skill-
nad mellan det falska myn-
tet och de andra. Det krävs 
en extra titt för att se olikhe-
ten, men efter avslöjandet 
fortsätter fynden strömma 
in. Experter menar också att 
det är en skicklig förfalsk-
ning som krävt mycket tid 
från den som ligger bakom.

– Jag skulle tro att man gör 

en gjutform som ristar in ett 
negativ av myntet i. Och det 
är inte lätt gjort, säger Ian 
Wiséhn, museidirektör på 
Kungliga Myntkabinettet.

– Man får vara bra försla-
gen.

Karin Mattsson har ingen 
aning om var hon har kom-
mit över myntet. Det har inte 
heller Ann-Marie, 66, som 
inte vill framträda med sitt 
fullständiga namn när hon 
pratar med Expressen. Hon 
tror dock att hon fick myntet 
i samband med att hon köpte 
mineralvatten i Stockholm 
på nationaldagen.

Konstnärsgrupp?
Peter Bengtsen är doktorand 
i konsthistoria och visuella 
studier vid Lunds universi-
tet. Enligt honom handlar 
de falska mynten om att ge 
makten en känga.

– Man använder myntet 
som är ett uttryck för mo-
narken och i förlängningen 

också statsmakten, i och 
med att det är förbehållet 
Riksbanken att trycka peng-
ar, för att undergräva deras 
auktoritet, säger han.

Bengtsen kan inte uttala 
sig om vem som ligger bak-
om, men ser vissa likheter 
mellan de falska mynten 
och de falska löpsedlar som 
konstnärsgruppen Guilty-
Guilty från Stockholm har 

spridit. TT har utan fram-
gång sökt representanter för 
gruppen.

Utöver spekulationer om 
vem som ligger bakom myn-
ten, så spekuleras det också 
på internet i hur högt sam-
larvärdet kommer att bli.

Sebastian Orre
TT

Det är i dag ovanligt med 
förfalskningar av mynt. Tidi-
gare är det främst tiokronor 
som har förfalskats.

Ett känt exempel på för-
falskade tiokronor är de så 
kallade rysstiorna – tiokronor 
som tillverkades av en falsk-
myntarliga i Ukraina. Samtliga 
av mynten var daterade till 
1991 fastän de första äkta 
tiokronorna kom ut först ett 
år senare.

När ligan avslöjades 1994 

hittade man 10 000 rysstior i 
fabriken.

Konstnären Pär Lindblom 
ligger bakom ännu en förfalsk-
ning, dock i mindre skala. Han 
gjorde tio kopior av tiokronan 
i äkta guld och signerade 
dem. Nio av mynten skickade 
han ut i omlopp. Ett av dem 
har sedan dess köpts av 
Kungliga myntkabinettet för 
5 000 kronor.
Källa: Kungliga Mynt- 
kabinettet

Förfalskade mynt

ROBOTDANS. En fjäderklädd robotsvan 
som dansar ett stycke ur baletten Svansjön. Det 
tekniska konstverket har konstruerats till gårda-
gens invigning av det internationella mötet Täll-
berg forum i Dalarna. Robotsvanen har konstru-
erats av professor Lars Asplund och hans kollegor 
vid Mälardalens högskola och dansrörelserna har 
skapats av koreografen Åsa Unander-Scharin. 
Asplund säger att han främst ser roboten som en 
samling motorer, elektronik och datorprogram 
som ska fungera ihop. Arbetet med svanen har 
tagit nästan två år. (TT)

Hett läge om nya 
lärarlönerna
STOCKHOLM. Det hettar till ordentligt i förhand-
lingarna om nya lärarlöner.

Först nobbade facken ett arbetsgivarförslag och 
det började talas om medling och konflikt.

Men ett nytt förslag dök upp vid lunchtid i går 
från arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och 
Landsting till lärarfacken, ett bud som innebar 
vissa förändringar jämfört med det förslag som 
facken först nobbat, enligt uppgifter till TT. Men 
båda facken sade nej även till det andra förslaget. 
(TT)

Sverige redo hjälpa syrier
STOCKHOLM. Ingen syrier som söker skydd i 
Sverige får i dag avslag, och syrierna har snabbt 
blivit den fjärde största gruppen asylsökande.

Sverige är också berett att ta emot syrier inom 
den så kallade flyktingkvoten.

– Vi står redo att 
hjälpa UNHCR att 
vidta åtgärder, precis 
som vi gjorde förra 
året med flyende 
vid gränsen mellan 
Libyen och Egypten, 
säger Oskar Ekblad, 
avdelningschef i 
asylprövningen och 
chef för den svenska 
flyktingkvoten på 
Migrationsverket. 
(TT)

Säkerhet på tågstationer 
granskas efter olyckor
NORRKÖPING. Efter flera allvarliga olyckor och 
brister i säkerheten ser Trafikverket nu över flera 
av sina tågstationer och anläggningar. Bland 
annat ska säkerheten förbättras på åtta stora 
bangårdar.

De stationer som berörs är bland annat bangår-
dar i Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Gävle och 
Hallsberg. Arbetet ska pågå i två år.

I en rapport som kom i fjol om elolyckor på 
järnväg konstaterar Elsäkerhetsverket att antalet 
omkomna i olyckor har ökat under en tioårspe-
riod. (TT)
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kvinnor har varje vecka svårt att sova på grund av 
jobbet. Nära en femtedel av männen har samma 
problem, visar Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöunder-
sökning. Allra vanligast är sömnsvårigheterna bland 
gymnasielärare. (TT)

SVERIGE. Skickligt gjorda

Falskmyntare hånar kungen
Förfalskade enkronor 
har hittats runt om i Sve-
rige. De är förvillande lika 
originalet förutom på en 
viktig detalj: i stället för 
”Sveriges konung” står 
det ”Vår horkarl till kung” 
under bilden av kung 
Carl XVI Gustavs ansikte.

GRUNDLÖST. En enig brittisk Högsta 
domstol avfärdar Julian Assanges 
sista överklagan inom det brittiska 
rättsväsendet som ”grundlös”. Euro-
padomstolen är nu hans sista chans 
att undgå överlämning till Sverige.

STOCKHOLM. Brittiska Högsta domstolen avfärdar överklagan

Halmstrå kvar 
för Assange

 FOTO: PER GROTH/SCANPIX

Andelen bifall på asyl-
ansökningar från syrier
mätt i förhållande till
andelen avslag.
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Kriminalvården informerar 
aldrig om hur en hämtning går 
till av säkerhetsskäl. Den kan 
ske med ett inhyrt plan eller 
reguljärt flyg. Man talar inte 
heller om till vilken flygplats 
Assange kommer att föras 
eller vilket häkte han ska 
förvaras på.

Det är Stockholms tingsrätt 
som avgör om han ska vara 
fortsatt frihetsberövad. Med 
tanke på medieintresset är 
det sannolikt att förhand-

lingen kommer att ske i 
tingsrättens säkerhetssal 
på Bergsgatan. En tidpunkt 
för åtal kommer att anges. 
Häktningsbeslutet går att 
överklaga till Svea hovrätt.

Efter det kommer Assange 
att höras av polis, eventuellt 
med överåklagare Marianne 
Ny närvarande. Hon ska där-
efter avgöra om det krävs yt-
terligare utredningsåtgärder. 
Därefter ska hon pröva om 
anklagelserna mot Assange 

står sig och fatta ett beslut i 
åtalsfrågan.

Generellt kan man säga att 
det alltid är svårt att bevisa 
sexualbrott när den misstänk-
te nekar och ord står mot ord. 
Här tillkommer problemet att 
bevisningen har nästan två år 
på nacken. Det var i augusti 
2010 som Assange påstås ha 
utsatt två svenska kvinnor 
för våldtäkt och sexuellt 
ofredande.

Så här går det till i Sverige

En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke

ur baletten Svansjön. Det tekniska konstverket

har konstruerats till gårdagens invigning av det

internationella mötet Tällberg forum i Dalarna.

Robotsvanen har konstruerats av professor Lars

Asplund och hans kollegor vid Mälardalens

högskola och dansrörelserna har skapats av

koreografen Åsa Unander-Scharin. Asplund säger

att han främst ser roboten som en samling

motorer, elektronik och datorprogram som ska

fungera ihop. Arbetet med svanen har tagit

nästan två år.

© Nya Wermlands-Tidningen
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Beslutet kom bara två dagar 
efter att Wikileaksgrunda-
ren Assanges juridiska före-
trädare Dinah Rose lämnat 
in sina argument till dom-
stolen. Men det dröjer ändå 
minst 14 dagar innan den 
svenska utredningen mot 
Assange om misstänkta sex-
brott kan fortsätta.

Under tiden kan han vän-
da sig till Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter i 
Strasbourg. Ett avslag där 
och saken är slutligt av-
gjord. Då väntar en snabb 
överlämning till Stockholm 
med svensk polis.

– Inom fyra dagar efter 
ankomsten ska han ställas 
inför häktningsdomare, sä-
ger Karin Rosander, infor-
mationsdirektör på åklagar-
myndigheten.

Bara fördröja
Överåklagare Marianne 
Ny, som leder den svenska 
utredningen, vill inte kom-

mentera förrän efter en 
häktningsförhandling mot 
Assange.

Skulle Europadomstolen 
ta upp fallet kan den ålägga 
brittiska myndigheter att 
inte överlämna Assange 
medan frågan avgörs. I så fall 
ska den brittiska regeringen 
föra talan i fallet, varken 
brittiska eller svenska åkla-
garmyndigheten. Då väntar 

sannolikt fortsatt husarrest i 
Storbritannien för Assange.

Borgström lugn
Advokat Claes Borgström 
representerar de två kvin-
nor som Assange misstänks 
ha förgripit sig på. Han tror 
att Europadomstolen på sin 
höjd kan fördröja en över-
lämning till Sverige.

– Det troliga är att Europa-
domstolen inte tar upp det 
eftersom regelverket inte 
är något märkvärdigt, men 
tar den upp det kommer 
den naturligtvis att ansluta 
sig till den uppfattning som 
alla andra jurister har, säger 
Borgström.

Svensk polis har under 
tiden särskild beredskap 

för nätattacker mot institu-
tioner som regeringen och 
riksdagen.

– Vi har haft beredskap 
ända sedan det första be-
slutet väntades. De här 
grupperna har genomfört 
attacker tidigare så det är 
klart att det finns en hot-
bild, säger Anders Ahlqvist, 
IT-brottsexpert på Rikspo-
lisstyrelsen.

Assange har motiverat sitt 
motstånd mot överlämning 
med att han tror att Sverige 
skulle kunna lämna honom 
vidare till USA, något som 
experter betecknar som 
uteslutet.

Ninna Bengtsson
TT

– Det var en ren slump att 
jag hittade det. Jag hällde ut 
mynten för att se hur många 
det var och då såg jag det här 
som blänkte lite extra, säger 
Karin Mattsson, den 72-åri-
ge Piteåbo som hittade ett av 
mynten.

Först såg hon ingen skill-
nad mellan det falska myn-
tet och de andra. Det krävs 
en extra titt för att se olikhe-
ten, men efter avslöjandet 
fortsätter fynden strömma 
in. Experter menar också att 
det är en skicklig förfalsk-
ning som krävt mycket tid 
från den som ligger bakom.

– Jag skulle tro att man gör 

en gjutform som ristar in ett 
negativ av myntet i. Och det 
är inte lätt gjort, säger Ian 
Wiséhn, museidirektör på 
Kungliga Myntkabinettet.

– Man får vara bra försla-
gen.

Karin Mattsson har ingen 
aning om var hon har kom-
mit över myntet. Det har inte 
heller Ann-Marie, 66, som 
inte vill framträda med sitt 
fullständiga namn när hon 
pratar med Expressen. Hon 
tror dock att hon fick myntet 
i samband med att hon köpte 
mineralvatten i Stockholm 
på nationaldagen.

Konstnärsgrupp?
Peter Bengtsen är doktorand 
i konsthistoria och visuella 
studier vid Lunds universi-
tet. Enligt honom handlar 
de falska mynten om att ge 
makten en känga.

– Man använder myntet 
som är ett uttryck för mo-
narken och i förlängningen 

också statsmakten, i och 
med att det är förbehållet 
Riksbanken att trycka peng-
ar, för att undergräva deras 
auktoritet, säger han.

Bengtsen kan inte uttala 
sig om vem som ligger bak-
om, men ser vissa likheter 
mellan de falska mynten 
och de falska löpsedlar som 
konstnärsgruppen Guilty-
Guilty från Stockholm har 

spridit. TT har utan fram-
gång sökt representanter för 
gruppen.

Utöver spekulationer om 
vem som ligger bakom myn-
ten, så spekuleras det också 
på internet i hur högt sam-
larvärdet kommer att bli.

Sebastian Orre
TT

Det är i dag ovanligt med 
förfalskningar av mynt. Tidi-
gare är det främst tiokronor 
som har förfalskats.

Ett känt exempel på för-
falskade tiokronor är de så 
kallade rysstiorna – tiokronor 
som tillverkades av en falsk-
myntarliga i Ukraina. Samtliga 
av mynten var daterade till 
1991 fastän de första äkta 
tiokronorna kom ut först ett 
år senare.

När ligan avslöjades 1994 

hittade man 10 000 rysstior i 
fabriken.

Konstnären Pär Lindblom 
ligger bakom ännu en förfalsk-
ning, dock i mindre skala. Han 
gjorde tio kopior av tiokronan 
i äkta guld och signerade 
dem. Nio av mynten skickade 
han ut i omlopp. Ett av dem 
har sedan dess köpts av 
Kungliga myntkabinettet för 
5 000 kronor.
Källa: Kungliga Mynt-
kabinettet

Förfalskade mynt

ROBOTDANS. En fjäderklädd robotsvan 
som dansar ett stycke ur baletten Svansjön. Det 
tekniska konstverket har konstruerats till gårda-
gens invigning av det internationella mötet Täll-
berg forum i Dalarna. Robotsvanen har konstru-
erats av professor Lars Asplund och hans kollegor 
vid Mälardalens högskola och dansrörelserna har 
skapats av koreografen Åsa Unander-Scharin. 
Asplund säger att han främst ser roboten som en 
samling motorer, elektronik och datorprogram 
som ska fungera ihop. Arbetet med svanen har 
tagit nästan två år. (TT)

Hett läge om nya 
lärarlönerna
STOCKHOLM. Det hettar till ordentligt i förhand-
lingarna om nya lärarlöner.

Först nobbade facken ett arbetsgivarförslag och 
det började talas om medling och konflikt.

Men ett nytt förslag dök upp vid lunchtid i går 
från arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och 
Landsting till lärarfacken, ett bud som innebar 
vissa förändringar jämfört med det förslag som 
facken först nobbat, enligt uppgifter till TT. Men 
båda facken sade nej även till det andra förslaget. 
(TT)

Sverige redo hjälpa syrier
STOCKHOLM. Ingen syrier som söker skydd i 
Sverige får i dag avslag, och syrierna har snabbt 
blivit den fjärde största gruppen asylsökande.

Sverige är också berett att ta emot syrier inom 
den så kallade flyktingkvoten.

– Vi står redo att 
hjälpa UNHCR att 
vidta åtgärder, precis 
som vi gjorde förra 
året med flyende 
vid gränsen mellan 
Libyen och Egypten, 
säger Oskar Ekblad, 
avdelningschef i 
asylprövningen och 
chef för den svenska 
flyktingkvoten på 
Migrationsverket. 
(TT)

Säkerhet på tågstationer 
granskas efter olyckor
NORRKÖPING (TT). Efter flera allvarliga olyckor 
och brister i säkerheten ser Trafikverket nu över 
flera av sina tågstationer och anläggningar. Bland 
annat ska säkerheten förbättras på åtta stora 
bangårdar.

De stationer som berörs är bland annat bangår-
dar i Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Gävle och 
Hallsberg. Arbetet ska pågå i två år.

I en rapport som kom i fjol om elolyckor på 
järnväg konstaterar Elsäkerhetsverket att antalet 
omkomna i olyckor har ökat under en tioårspe-
riod. (TT)

INRIKES I KORTHET.
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kvinnor har varje vecka svårt att sova på grund av 
jobbet. Nära en femtedel av männen har samma 
problem, visar Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöunder-
sökning. Allra vanligast är sömnsvårigheterna bland 
gymnasielärare. (TT)

SVERIGE. Skickligt gjorda

Falskmyntare hånar kungen
Förfalskade enkronor 
har hittats runt om i Sve-
rige. De är förvillande lika 
originalet förutom på en 
viktig detalj: i stället för 
”Sveriges konung” står 
det ”Vår horkarl till kung” 
under bilden av kung 
Carl XVI Gustavs ansikte.

GRUNDLÖST. En enig brittisk Högsta 
domstol avfärdar Julian Assanges 
sista överklagan inom det brittiska 
rättsväsendet som ”grundlös”. Euro-
padomstolen är nu hans sista chans 
att undgå överlämning till Sverige.

STOCKHOLM. Brittisk Högsta domstol avfärdar överklagan

Halmstrå kvar 
för Assange

 FOTO: PER GROTH/SCANPIX

Andelen bifall på asyl-
ansökningar från syrier
mätt i förhållande till
andelen avslag.
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Kriminalvården informerar 
aldrig om hur en hämtning går 
till av säkerhetsskäl. Den kan 
ske med ett inhyrt plan eller 
reguljärt flyg. Man talar inte 
heller om till vilken flygplats 
Assange kommer att föras 
eller vilket häkte han ska 
förvaras på.

Det är Stockholms tingsrätt 
som avgör om han ska vara 
fortsatt frihetsberövad. Med 
tanke på medieintresset är 
det sannolikt att förhand-

lingen kommer att ske i 
tingsrättens säkerhetssal 
på Bergsgatan. En tidpunkt 
för åtal kommer att anges. 
Häktningsbeslutet går att 
överklaga till Svea hovrätt.

Efter det kommer Assange 
att höras av polis, eventuellt 
med överåklagare Marianne 
Ny närvarande. Hon ska där-
efter avgöra om det krävs yt-
terligare utredningsåtgärder. 
Därefter ska hon pröva om 
anklagelserna mot Assange 

står sig och fatta ett beslut i 
åtalsfrågan.

Generellt kan man säga att 
det alltid är svårt att bevisa 
sexualbrott när den misstänk-
te nekar och ord står mot ord. 
Här tillkommer problemet att 
bevisningen har nästan två år 
på nacken. Det var i augusti 
2010 som Assange påstås ha 
utsatt två svenska kvinnor 
för våldtäkt och sexuellt 
ofredande.

Så här går det till i Sverige

ROBOTDANS. En fjäderklädd robotsvan som

dansar ett stycke ur baletten Svansjön. Det

tekniska konstverket har konstruerats till

gårdagens invigning av det internationella mötet

Tällberg forum i Dalarna.

Robotsvanen har konstruerats av professor Lars

Asplund och hans kollegor vid Mälardalens

högskola och dansrörelserna har skapats av

koreografen Åsa Unander-Scharin. Asplund säger

att han främst ser roboten som en samling

motorer, elektronik och datorprogram som ska

fungera ihop. Arbetet med svanen har tagit

nästan två år. (TT)

© Enköpings-Posten

Nyhetsklipp - Greatness PR Uttag 2012-06-25 Källa: Retriever

Sida 4 av 21



Den dansande robotsvanen
TEKNIK & KONST  UDDA FÅGEL
Smålandsposten. Publicerat i print 2012-06-15. Profil: Kunder, Tällberg Foundation.
TT. Sida: 15.

oo

B15 

SVERIGE FREDAG

STORBRITANNIEN (TT)

En enig brittisk Hög-
sta domstol avfärdar 
Julian Assanges sista 
överklagan inom det 
brittiska rättsväsendet 
som ”grundlös”. Europa-
domstolen är nu hans 
sista chans att undgå 
överlämning till Sverige.

Beslutet kom bara två 
dagar efter att Wikileaks-
grundaren Assanges juri-
diska företrädare Dinah 
Rose lämnat in sina argu-
ment till domstolen. 

Men det dröjer ändå 
minst 14 dagar innan den 
svenska utredningen mot 
Assange om misstänkta 
sexbrott kan fortsätta.

Under tiden kan han vända 
sig till Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter 
i Strasbourg. 

Ett avslag där och saken 
är slutligt avgjord. Då vän-
tar en snabb överlämning 
till Stockholm med svensk 
polis.

– Inom fyra dagar efter 
ankomsten ska han stäl-
las inför häktningsdoma-
re, säger Karin Rosander, 
informationsdirektör på 
åklagarmyndigheten.

Överåklagare Marianne 

Ny, som leder den svens-
ka utredningen, vill inte 
kommentera förrän efter 
en häktningsförhand-

ling mot Assange. Skulle 
Europadom stolen ta upp 
fallet kan den ålägga brit-
tiska myndigheter att inte 

överlämna Assange med-
an frågan avgörs. 

I så fall ska den brittiska 
regeringen föra talan i fal-
let, varken brittiska eller 
svenska åklagarmyndig-
heten.  Då väntar sannolikt 
fortsatt husarrest i Storbri-
tannien för Assange.

Advokat Claes Borgström 
representerar de två kvin-
nor som Assange miss-
tänks ha förgripit sig 
på. Han tror att Europa-
domstolen på sin höjd kan 
fördröja en överlämning 
till Sverige.

Svensk polis har under 
tiden särskild beredskap 
för nätattacker mot insti-
tutioner som regeringen 
och riksdagen.

– Vi har haft beredskap 
ända sedan det första 
beslutet väntades. De här 
grupperna har genomfört 
attacker tidigare så det är 
klart att det finns en hot-
bild, säger Anders Ahl-
qvist, IT-brottsexpert på 
Rikspolisstyrelsen.

Assange har motiverat 
sitt motstånd mot över-
lämning med att han tror 
att Sverige skulle kunna 
lämna honom vidare till 
USA, något som experter 
betecknar som uteslutet.

BESLUT • EUROPADOMSTOLEN SISTA CHANSEN ATT UNDGÅ ÖVERLÄMNING

Bara halmstrån 
kvar för Assange

FICK NEJ
Julian Assange fick inte gehör för sitt sista överklagande 
i det brittiska rättsväsendet.  
 FOTO: KIRSTY WIGGLESWORTH/AP/ARKIV

TEKNIK & KONST • UDDA FÅGEL

Den dansande robotsvanen
 ■ En fjäderklädd robot-

svan som dansar ett 
stycke ur baletten Svan-
sjön. Det tekniska konst-
verket hade konstruerats 
till gårdagens invigning 
av det internationel-
la mötet Tällberg forum 
i  Dalarna. Robotsvanen 
har gjorts av professor 

Lars Asplund (bilden) och 
hans kollegor vid Mälar-
dalens högskola och dans-
rörelserna har skapats av 
koreo grafen Åsa Unander-
Scharin (bilden). Asplund 
säger att han främst ser 
roboten som en samling 
motorer, elektronik och 
datorprogram.  (TT)
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Sverige redo hjälpa fler syrier
 ■ Sverige är redo att ta 

emot fler flyende syrier 
som kvotflyktingar. Ing-
en syrier som söker skydd 
får i dag avslag men snart 
kan fler också få uppe-
hållstillstånd. Chefen för 
FN:s fredsbevarande styr-
kor anser att konflikten 
i  Syrien är att betrakta 

som inbördeskrig. Jaber 
Zain är politisk aktivist. 
Han anser det betydelse-
fullt om Migrationsverket 
bedömer situationen som 
inre väpnad konflikt. 

– Folk som befinner 
sig här kan känna någon 
slags ro, då de inte riskerar 
att utvisas. (TT)
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Mynt hånar Carl XVI Gustav
 ■ Förfalskade enkronor 

har hittats runtom i Sve-
rige. De är förvillande lika 
originalet förutom på en 
viktig detalj: i stället för 
”Sveriges konung” står 
det ”Vår horkarl till kung” 
under bilden av kung Carl 
XVI Gustavs ansikte.

– Det var en ren slump 

att jag hittade det. Jag 
hällde ut mynten för att se 
hur många det var och då 
såg jag det här som blänk-
te lite extra, säger Karin 
Mattsson, den Piteåbo som 
hittade ett av mynten.

Hon har ingen aning 
om var hon har kommit 
över myntet. (TT)
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Livstid yrkas för mord på par
 ■ Åklagarna yrkar på 

livstids fängelse för män-
nen som åtalats för mor-
det på ett lantbrukarpar 
utanför Alingsås.

När rättegången avslu-
tades i går, beslöt Alingsås 
tingsrätt att de två åtala-
de ska förbli häktade tills 
vidare. Domen meddelas 
den 27 juni. Men tings-

rätten kan när som helst 
besluta att de åtalade ska 
släppas, om man så vill. 
Ett sådant beslut skulle 
sannolikt innebära att de 
åtalade kommer att frias i 
domen.

Lantbrukarparet Torg-
ny och Inger Antby hitta-
des mördade på sin gård 
i Långared i oktober. (TT)

Tipsa nyhetschefen
Tel 0470-77 06 07 E-post: nyheter@smp.se
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Låst läge om lärarlönerna
 ■ Läget är helt låst när 

det gäller lärarnas nya 
löner.  Arbetsgivarna 
anser att de sträckt sig 
så långt det går – fackens 
respons är att budet gav 
för lite. Kommer parterna 
inte överens kan det bli en 
lärarstrejk i höst.

Gårdagen var en hetsig 

dag i förhandlingarna om 
de nya lönerna för landets 
lärare. Först nobbades ett 
avtalsförslag från arbets-
givarparten Sveriges 
Kommuner och Lands-
ting. Vid lunch lades ett 
nytt bud, men under efter-
middagen kom ett nytt 
nej från lärarfacken. (TT)

Säkerhet på stationer granskas
 ■ Efter flera allvarliga 

olyckor och brister i säker-
heten ser Trafikverket nu 
över flera av sina tågsta-
tioner och anläggningar. 
Bland annat ska säkerhe-
ten förbättras på åtta sto-
ra bangårdar. De stationer 
som berörs är bland annat 
bangårdar i Malmö, Hel-

singborg, Trelleborg, Gävle 
och Hallsberg. Arbetet ska 
pågå i två år. 

I en rapport som 
kom i fjol om elolyck-
or på järnväg konstate-
rar El säkerhetsverket att 
antalet omkomna i olyck-
or har ökat under en tio-
årsperiod. (TT)

Stort behov av sällsynt blod
 ■ Det råder stor brist 

i  landet på blod från per-
soner med sällsynta blod-
grupper. I Stockholm kan 
ett hundratal patienter 
behöva få sådant blod som 
ofta inte finns i svenska 
lager utan måste impor-
teras. Nu startar Blod-
centralen i Stockholm 

en kampanj för att hitta 
blodgivare med sådana 
ovanliga blodgrupper, sär-
skilt de som har ursprung 
i Afrika, Asien och Syd-
amerika. Förutom de blod-
grupper som är vanliga 
i Norden finns ett 30-tal 
blodgruppssystem i värl-
den. (TT)

SÅ HÄR GÅR DET TILL I SVERIGE
 ■ Kriminalvården informerar 

aldrig om hur en hämtning går 
till av säkerhetsskäl. 

 ■ Det är Stockholms tingsrätt 
som avgör om han ska vara 
fortsatt frihetsberövad. En 
tidpunkt för åtal kommer att 
anges. Häktningsbeslutet går 
att överklaga till Svea hovrätt.

 ■ Efter det kommer Assange 
att höras av polis, eventuellt 

med överåklagare Marianne Ny 
närvarande. Hon ska därefter 
avgöra om det krävs ytterligare 
utredningsåtgärder. Därefter 
ska hon pröva om anklagel-
serna mot Assange står sig och 
fatta ett beslut i åtalsfrågan.

 ■ Generellt kan man säga att 
det alltid är svårt att bevisa 
sexualbrott när den misstänkte 
nekar och ord står mot ord. (TT)

? En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke

ur baletten Svansjön. Det tekniska konst-verket

hade konstruerats till gårdagens invigning av det

internationella mötet Tällberg forum i Dalarna.

Robotsvanen har gjorts av professor Lars

Asplund (bilden) och hans kollegor vid

Mälardalens högskola och dansrörelserna har

skapats av koreografen Åsa Unander-Scharin

(bilden). Asplund säger att han främst ser

roboten som en samling motorer, elektronik och

datorprogram.
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Den dansande 
robotsvanen
■ En fjäderklädd 
robotsvan som dansar 
ett stycke ur baletten 
Svansjön. 

Det tekniska konst-
verket har konstruerats 
till invigningen av det 
internationella mötet 
Tällberg forum i 
Dalarna som inleddes i 
går. (TT)

Livstid yrkas 
för dubbelmord
■ Kammaråklagare 
Daniel Larson vill att de 
två män som står 
åtalade för dubbelmor-
det på ett äldre lantbru-
karpar i Långared i 
oktober i fjol döms till 
livstids fängelse. 
Männen får stanna kvar 
i häktet, meddelade 
Alingsås tingsrätt i går 
eftermiddag. (TT)

Sverige redo 
hjälpa fler syrier
■ Ingen syrier som 
söker skydd i Sverige 
får i dag avslag, och 
syrierna har snabbt 
blivit den fjärde största 
gruppen asylsökande. 
Sverige är också berett 
att ta emot syrier inom 
den så kallade fl ykting-
kvoten. (TT)

Första turkiska 
statsbesöket
■ Turkiets president 
Abdullah Gül kommer 
till Sverige den 10–12 
september på statsbe-
sök, det första som en 
turkisk president gör 
här. 

Gül ska träffa bland 
andra kung Carl Gustaf 
och statsminister 
Fredrik Reinfeldt. (TT)

LUND

Det fi nns fl er planeter i 

galaxen som liknar vår 

egen än vad veten-

skapsmännen tidigare 

har trott. 

Det menar forskarna bak-
om en ny artikel i tidskrif-
ten Nature. Jorden är en 
så kallad stenplanet och 
sådana skapas ur tunga 
grundämnen som järn. 

Tidigare har man där-

Skojare lurar 
mattan av äldre
■ En man i 75-årsål-
dern i Göteborg fi ck i 
onsdags besök av en 
man som uppgav att 
han sålde äkta mattor.

Besöket slutade med 
att 75-åringen var 
10 000 kronor och två 
äkta mattor fattigare.

 Polisen varnar nu för 
mattbedragare. (TT)

STOCKHOLM (TT)

Försvaret kan drabbas 

av nya besparingar. Nu 

ska regeringen tillsätta 

en arbetsgrupp för att se 

över försvarets behov.

– Det är en djup klyfta 

mellan regering och 

försvarsmakt, säger 

militärstrategen Stefan 

Ring.

En arbetsgrupp med bland 
annat tre moderata statsse-

kreterare kommer att se 
över frågan. Men Peter Hult-
qvist (S), ordförande i för-
svarsutskottet är skeptisk 
till ytterligare besparingar.

Underfi nansiering
– Vi har länge framfört 

att det fi nns en underfi nan-
siering inom försvarsmak-
ten, bland annat kostnader 
för personal och materiel. 
Det har man från regering-
ens sida inte velat kännas 
vid, säger han.

Enligt en promemoria 

från regeringskansliets 
budgetavdelning, som 
Svenska Dagbladet har läst, 
får försvaret inga nya 
anslag. Där framgår att För-
svarsmakten ska klara in-
köpet av nya så kallade Su-
per-Jas-plan utan ökade 
anslag, skriver tidningen. 

Arbetsgrupp
Försvarsminister Karin 

Enström vill inte kommen-
tera uppgifterna utan hän-
visar till att arbetsgruppen 
ännu inte är tillsatt.

”Frågan om tillsättandet 
av en arbetsgrupp bereds 
nu i regerings-
kansliet och som 
alltid lämnar ing-
en politik reger-
ingen utan att va-
ra samordnad mel-
lan de fyra allians-
partierna”, säger 
Enström i en 
skriftlig kommen-
tar.

Hon skriver att en 
försvarsberedning kommer 
att tillsättas. 

Militärstrategen Stefan 
Ring vid Försvarshögskolan 

jämför regering-
ens beslut om hur 
man hanterade 
frågan kring ma-
terielförsörjning-
en 2009–2011. 

Hård kritik
Då fi ck reger-

ingen hård kritik 
från Riksrevisio-

nen som i en rap-
port konstaterade att för-
svaret inte själv fi ck be-

Stridsmateriel.  Försvaret kan tvingas att tvingas att klara nya inköp av så kallade Super-Jas plan utan ökade anslag.

Försvarets behov ska ses  

Karin Enström

STOCKHOLM (TT)

Justitieminister Beatrice 

Ask plågas av att polisen 

klarar upp färre brott än 

tidigare, trots stora 

pengatillskott. En 

medarbetare ska syna 

arbetet hos de 21 

polismyndigheterna.

– Det är orimligt att vi läg-
ger så mycket nya resurser 
utan att se några resultat, 
sade Beatrice Ask (M) efter 
en debatt i riksdagen där 
hon fi ck frågor om varför 
andelen uppklarade fall 
sjunker.

Enligt Rikspolisstyrel-
sens (RPS) egen statistik 
för årets första kvartal sjö-
nk andelen uppklarade fall, 
där en person har kunnat 
bindas till ett brott, till 17 
procent. Det var den lägsta 
siffran på åtta år.

Ändå är satsningar på po-

lisen ett av Moderaternas 
och alliansregeringens hu-
vudområden. I april bad 
Ask Brottsförebyggande rå-
det att utvärdera vad sats-
ningarna har resulterat i, 
ett uppdrag som ska slutre-

dovisas hösten 2014. Och 
RPS och åklagarmyndighe-
ten ska granska kvaliteten 
i brottsutredningar.

Ask har också givit en av 
sina statssekreterare i upp-
drag att besöka var och en 

av de 21 polismyndigheter-
na före hösten. 

Han ska utröna hur poli-
sen arbetar med utredning-
ar.

Lars Larsson

Blekinge 23 % 
Dalarna  20 % 
Gotland  8* % 
Gävleborg 23 % 
Halland  16 % 
Jämtland 26 % 
Jönköping 20 % 
Kalmar  14 % 
Kronoberg 17 % 
Norrbotten 23 % 
Skåne  16 % 
Stockholm 15 % 
Södermanland 18 % 

Uppsala  18 % 
Värmland 28 % 
Västerbotten 23 % 
Västernorrland 20 % 
Västmanland 19 % 
Västra Götaland 15 % 
Örebro  21 % 
Östergötland 18 % 
Riket  17 % 

Siffrorna avser perioden 
januari–mars 2012. 
Ett personuppklarat brott 

innebär att det 
fi nns en misstänkt 
person samt att åtal har 
väckts, att strafföreläg-
gande har utfärdats eller 
att åtalsunderlåtelse har 
meddelats.
*Gotland är den minsta 
polismyndigheten och till-
fälliga förändringar i antal 
anmälningar kan slå ge-
nom stort.

Källa: Rikspolisstyrelsen.

Uppklarade brott per län

Län följt av uppklarningsprocent. 

Polisens utredningsarbete synas

Hopp om liv 

Foto: PER GROTH / SCANPIX
Roboten Robocygne är 
skapad av Lars Asplund 
och kollegor på Mälar-
dalens högskola i Väs-
terås

? En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke

ur baletten Svansjön.

Det tekniska konst- verket har konstruerats till

invigningen av det internationella mötet Tällberg

forum i Dalarna som inleddes i går.

Bildtext: Roboten Robocygne är skapad av Lars

Asplund och kollegor på Mälardalens högskola i

Västerås

© Blekinge Läns Tidning

Visa liknande träffar

Den dansande robotsvanen

Karlshamns Allehanda 2012-06-15

Den dansande robotsvanen

Sölvesborgs-Tidningen 2012-06-15
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JAgAr SVArTA HÅL
Ett innovativt röntgenteleskop har skickats upp i 
rymden på ett två år långt uppdrag för att hitta svarta hål 
och andra energitäta himlafenomen, rapporterar den 
amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa. Det så kallade 
Nustar-teleskopet, som färdas i omloppsbana kring jor-
den, ska samla information som ska hjälpa astronomer 
att bilda sig en uppfattning om hur galaxer bildats.  
 Foto: Nasa/aP

MOTTOg MEDALJ
Israels president Shimon Peres fick i onsdags av pre-
sident Barack Obama motta frihetsmedaljen, USA:s 
högsta civila utmärkelse. ”Ingen individ har gjort så 
mycket under så många år för att bygga upp vår alli-
ans och föra våra två nationer närmare varandra”, sade 
Obama. Han påpekade att Peres, som i dag är 88 år, har 
samarbetat med alla amerikanska presidenter sedan 
John F Kennedy.  Foto: susaN Walsh/aP

rOBOTDANS
En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke ur 
baletten Svansjön. Det tekniska konstverket har kon-
struerats till gårdagens invigning av det internationella 
mötet Tällberg forum i Dalarna. Robotsvanen har kon-
struerats av professor Lars Asplund och hans kollegor 
vid Mälardalens högskola och dansrörelserna har ska-
pats av koreografen Åsa Unander-Scharin. Arbetet med 
svanen har tagit nästan två år. Foto: Per Groth/scaNPix

I korthet

Anja Pärson först ut  
av sommarvärdarna
Stockholm
Sommar i P1 har pre-
miär den 23 juni och 
inleds med Västerbot-
tens alpina stjärnan 
Anja Pärson. I juli är 
det dags för heidi An-
dersson, armbryter-
skan från Ensamheten.

Det är en blandad skara 
som ska sommar-
prata men det är 
många från nöj-
esbranschen. 
Skådespelare, ar-
tister och förfat-
tare kommer att 
dela med sig av 
sina tankar och 
spela musik. 

Här är några 
datum att lägga 
på minnet:
■■ 24 juni, David 

Hellenius, pro-
gramledare.
■■ 28 juni, Karin 

Falck, f.d tv-pro-
ducent och regis-
sör bland annat till  
succéserien Varuhuset.
■■ 30 juni, Yngwie Malms-

teen, gitarrist och kompo-
sitör.

■■ 6 juli, artisten Neneh 
Cherry.
■■ 12 juli, Daniel Ek, vd och 

grundare av Spotify.
■■ 15 juli, Thorsten Flinck, 

artist. 
■■ 20 juli, Elsa Billgren, 

programledare och vinta-
gebloggare ska ge mode-
tips. 
■■ 26 juli, Christer Björk-

man, producent för melo-
difestivalen.
■ 1 augusti,   
Soran Ismail,  
komiker. 
■ 3 augusti,  
Ebbot Lundberg, 
musiker och låt-
skrivare. 
■ 4 augusti, Han-
nes Holm, film-
regissör och ma-
nusförfattare.
■ 12 augusti, 
Martina Haag, 
författare, ma-
nusförfattare 
och skådespe-

lare. 
■ 15 augusti, Ison 

Glasgow, artist och ra-
diopratare. Ska prata om 
sitt liv och sin tid i USA.

Jessica söderlund

samhälle

redo hjälpa  
fler flyktingar 
från Syrien
Stockholm · Ingen syrier som söker skydd får i dag 
avslag men snart kan fler också få uppehållstillstånd.
Sverige är redo att ta 
emot fler flyende syri-
er som kvotflyktingar. 
”Det här har stor bety-
delse”, säger Jaber Zain 
till tt.

I år ska Sverige, i samråd med 
FN:s flyktingorgan UNHCR, 
ta emot 1 900 så kallade kvot-
flyktingar. Inom den ramen 
finns uppemot 600 platser 
avsedda för akuta insatser. 
Ännu har UNHCR inte bett 
om hjälpen – men konflikten 
i Syrien blir allt grymmare 
och flyktingströmmarna till 
grannländerna ökar.

–  Vi står redo att hjälpa 
UNHCR att vidta åtgärder, 
precis som vi gjorde förra 
året med flyende vid gränsen 
mellan Libyen och Egypten, 
säger Oskar Ekblad, chef för 
den svenska flyktingkvoten 
på Migrationsverket.

– Jag föreställer mig att i 
den stund en evakuering kan 
bli aktuell så är Sverige ett av 

de första länder man ringer 
till, fortsätter Ekblad.

2010 och 2011 var Syrien 
det 13:e största ursprungs-
landet för asylsökande i Sve-
rige. När konflikten förvär-
rats har de i år vuxit till fjärde 
största grupp.

I relation till andelen av-
slag fick ungefär var tionde 
syrier bifall på ansökan i bör-
jan av 2011. I år är andelen 88 
procent, och 100 procent i 
maj och juni.

Det beror på att fler syri-
er anses ha individuella skäl 
till asyl, att Migrationsverket 
i januari införde stopp för 
ut- och avvisningar till Syri-
en och att verket helt enkelt 
i det osäkra läget helt avstått 
från att fatta beslut – i ett så 
kallat verkställighetsstopp.

Inbördeskrig
I veckan ansåg chefen för 
FN:s fredsbevarande styr-
kor att konflikten i Syrien 
är att betrakta som inbör-
deskrig. Inom mycket kort 
ska Migrationsverket vara 
klart med ett nytt rättsligt 
ställningstagande om sin 
syn på konflikten.

Jaber Zain är bördig från 
Syrien och aktiv i syriska op-
positionen. Han anser det 
betydelsefullt om situatio-
nen bedöms som inre väp-
nad konflikt. Även om utvis-
ningsstopp redan råder har 
det ändå inneburit ett oros-
moment för de asylsökande 

att vänta på – eller inte bevil-
jas – uppehållstillstånd.

–  Folk som befinner sig 
här kan känna någon slags 
ro, då de inte riskerar att ut-
visas.

Tomas BengTsson (TT)
FAktA

Syriska asylsökande
■■ 2010 sökte 421 syriska med-

borgare asyl i Sverige, vilket 
ökade till 640 i fjol. Till och med 
den 12 juni har 912 syrier sökt 
asyl hittills i år.
■■ Mätt i förhållande till andelen 

avslag fick 11 procent av syrier-
na bifall på sina asylansökningar 
i januari i fjol. Med eskaleringen 
av konflikten ökade det till att bli 
totalt 30 procent under hela fjol-
året. I år är andelen 88 procent, 
och 100 procent i maj och juni.
■■ Januari–maj i år var syrierna 

den fjärde största gruppen 
asylsökande i Sverige efter so-
maliska, afghanska och serbiska 
medborgare.
Källa: Migrationsverket. (TT)

Jaber Zain.
Foto: bertikl ericsoN/scaNPix

VärlDeN rUNt

Elsa Billgren.

Anja Pärson.

Stockholm

Hett läge om  
nya lärarlöner
■■ Det hettar till ordentligt  

i förhandlingarna om nya 
lärarlöner.

Först nobbade facken ett 
arbetsgivarförslag och det 
började talas om medling 
och konflikt.

Men ett nytt förslag dök 

upp vid lunchtid i går från 
arbetsgivarparten Sveri-
ges Kommuner och Lands-
ting till lärarfacken, ett 
bud som innebar vissa för-
ändringar jämfört med det 
förslag som facken först 
nobbat, enligt uppgifter 
till TT. 

Men båda facken sade 
nej även till det andra för-
slaget. (TT)

En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke

ur baletten Svansjön. Det tekniska konstverket

har konstruerats till gårdagens invigning av det

internationella mötet Tällberg forum i Dalarna.

Robotsvanen har konstruerats av professor Lars

Asplund och hans kollegor vid Mälardalens

högskola och dansrörelserna har skapats av

koreografen Åsa Unander-Scharin. Arbetet med

svanen har tagit nästan två år

© Norran
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INGEN SVANLIG ROBOT
Aftonbladet. Publicerat i print 2012-06-15. Profil: Kunder, Tällberg Foundation. Sida: 18.

18 Aftonbladet
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Alla vet varför det är bra att spara. För ju mer vi sparar, desto mer oberoende av lön, räntor och 
världsekonomi är vi. Och vem gillar inte känslan av att vilken dag som helst kunna packa ihop sina 
saker och gå. Ut genom dörren, ut till friheten, ut och göra det där man verkligen vill göra. Så sätt 
fart på ditt sparande på seb.se/frihet eller besök närmaste kontor. Välkommen!

äh-nu-struntar-
jag-i-det-här-och-
öppnar-en-kennel-

Alla borde ha 

pengar på sparkontot.

Äntligen en appassimento från den
välkända Amaroneproducenten
Allegrini. Hittar du den inte i din
butik, fråga e�er den!

Varunummer: 5367
Allegrini Appassimento
89 kr. 750 ml. 13,5% vol.T
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NYHET!
I ORDINARIE
SORTIMENT.

Efter ett 115 år tillsammans  
dog kärleken mellan Bibi och 
 Poldi.

Nu ska ett svartsjukedrama 
återförena sköldpaddsparet.

Världens äldsta kärleksdjurpar, 
Bibi och Poldi, har varit tillsam
mans sedan barnsben.

Men efter 115 år tog kärlekssagan 
slut. Sköldpaddorna valde att gå 
skilda vägar. De var osams och  Bibi 
verkade trött på sin make.

– De står helt enkelt inte ut med 
varandra längre, sa djurparksche
fen Helga Happ till Austrian Times 
förra veckan.

Bibi tvingade Poldi att flytta ut 
från deras gemensamma hem  

i djurparken i Klagenfurt i Öster
rike.

Förförerska för 50 000 kr
Djurparken försökte med äkten

skapsrådgivning, romantiska mål
tider och lek.

Ingenting tycktes hjälpa.
Men än är hoppet inte ute för att 

kärleksgnistan ska tändas på nytt. 
Nu tar djurparken till andra meto
der.

Djurexperter har tagit in en 
 modell av en sköldpaddshona, värd 
närmare 50 000 kronor, i naturlig 
storlek.

Verkar tända på idén 
Tanken är att Bibi ska bli svart

sjuk på den nya kvinnan och ta till
baka Poldi.

Än så länge har Bibi bara sniffat 
lite på sköldpaddsmodellen.

– Men vi såg hur Poldi klättrade 
på modellen, så han såg ut att gilla 
den, säger Helga Happ.
 Emmelie Wallroth

Efter 115 hårda år: Nu ska 
kärleken bli en skalbaggis

?

Till vänster den fejkade älskarinnan.

IngEn sVanlIg 
robot På Tällberg 
 forum i Dalarna kan man se 
den här robotsvanen dansa  
ett stycke ur  baletten Svan
sjön. Bygget har  tagit nästan 
två år, och svanen har kon
struerats av professor Lars 
Asplund vid Mälardalens hög
skola.  Dansrörelserna har 
skapats av  koreografen Åsa 
UnanderScharin.  foto: PER GROTH/SCANPIX

svartsjuka ska läka  Bibis lust för sin make Poldi ska förhoppningsvis väckas till liv igen – med en 
konstgjord hona. foto: CEN/SHELLING OUT/ALL OvER PRESS

INGEN SVANLIG ROBOT På Tällberg forum i

Dalarna kan man se den här robotsvanen dansa

ett stycke ur baletten Svansjön. Bygget har tagit

nästan två år, och svanen har konstruerats av

professor Lars Asplund vid Mälardalens hög-

skola.

Dansrörelserna har skapats av koreografen Åsa

Unander-Scharin.

© Aftonbladet
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ÖREBRO och OMVÄRLDEN
FREDAG 15 JULI
Nerikes Allehanda. Publicerat i print 2012-06-15. Profil: Kunder, Tällberg Foundation. Sida: 2.

M
an vet vad man har men
inte vad man får. Tryggt
och säkert? Nja, inte alltid.
Tänker tanken när jag läser

ytterligare en artikel här i NA om ÖSK-
krisen, tränarbytet och bytet av sportchef.
Ibland är förändring enda möjligheten
för att gå framåt. Kosta vad det kosta
vill. Och det kan gälla det mesta här i
livet.

ÖSK:s minst sagt mediokra resultat
under våren påverkar inte bara fotbol-
len utan naturligtvis också hela Örebro.
Ett vinnarlag vidarebefordrar stjärnglans
åt oss alla och innebär naturligtvis också
både direkt och indirekt mer pengar för
näringsidkarna. På samma sätt smittar den
där trista nedåtgående spiralen, Plötsligt
är det fler och fler av oss som faller in i
”det går aldrig”, en rätt farlig refräng.

Kan inte låta bli att undra över vad det

är som egentligen hänt med ÖSK. Och
varför, förstås. Mycket handlar det givet-
vis om psykologi på högsta nivå. En och
annan förlorad match kan man bortse
ifrån för att ge järnet på nästa. Men uteblir
segrarna helt är det svårare. Kanske är det
inte främst mer fysisk träning som behövs
utan snarare mer psykisk styrka. Och det
är allt annat än enkelt.

Jag vill gärna tänka att vi är många som
kan rätt mycket, som sitter på en räcka
av färdigheter som vi bara som genom ett
trollslag kan förverkliga. Vi besitter möj-
ligheter som kan försätta berg. Det gäller
bara att ha den rätta inställningen, att ha
gott självförtroende, att se det halvfulla
glaset och att våga ett och annat sned-
språng som kan visa sig vara den spikraka
vägen framåt. Egentligen är det samma typ
av resonemang som kring barnuppfostran.
Krabaten som hela tiden får veta att du

kan, du vill, du klarar det, får naturligtvis
mycket bättre skolresultat än kompisen
som likt ett mantra fått lära sig att han
eller hon inte duger något till. Så peppra
med självförtroende, skulle jag vilja råda
ansvariga inom ÖSK.

Att fotboll i allra högsta grad är psykologi
visade också resultatet i första EM-match-
en. Ett tidigt mål är inte alltid en fördel.
Av någon anledning växte sig osäkerheten
starkare för varje minut. I kväll gäller det
igen. Det är bara att hoppas att spelarna
fullständigt lyser av självsäkerhet. För ing-
enting är omöjligt.

ÖREBRO och
OMVÄRLDEN

Ny väg.Trafikverket inviger
motorväg på E6mellan Knäm
och Lugnet ochmellan Skee
och Ejgst i Bohuslän. Ström-
stad.

PRO-kongress. Pensionärs-
organisationen PRO håller
kongress sompågår till den
18 juni. Socialminister Göran
Hägglund och Socialdemo-
kraternas partiledare Stefan
Löfven talar. Conventum,
Örebro.

Tällberg Forum.Årets tema
är ”Omhur världen förändras
med teknologi”och pågår till
den 17 juni.Tällberg, Leksand

Hultsfredsfestivalen. Pågår
till den 16 juni med bland
andraThe Cure,The Stone
Roses ochThe Cardigans.

Wateraid.Kronprinsessan
Victoria och prins Daniel
besök påWateraid, Skepps-
bron. Stockholm.

Kungliga medaljer.Kung
Carl Gustaf och drottning
Silvia delar ut kungensmed-
aljer. Slottet, Stockholm

Vätternrundan startar.
Första start kl 19.30.Motala

Cykelseminarium.Om
Vätternrundan, reger-
ingens cykelutredning
medmera. Folkets hus,
Motala

Fotbolls-EM för her-
rar. Fortsättermed
bland annatmatch-
en Sverige - England
som spelas kl 20.45
i Kiev, Ukraina och
visas i TV4.

Går på lina. Stunt-
mannenNikWallenda
planerar att gå på lina
över Niagarafallen. Det
är över 100 år sedan någon
gjorde ett liknande försök.
Niagarafallen/Ontario, USA.
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ÖREBRO. Knivskuren 50-åring utom fara ...................................................... 2
ÖREBRO. Samarbete för byggande .............................................................. 10

Träffsäkert. Sikta mot fotografen, rådde Ingegärd Johansson Sigvard Andersson, när han skulle kasta en fotboll genom några hål i ett träplank under en fem-
kamp vid Lerbäcks Hembygdsgård i går. Och knepet fungerade ganska bra: Två bollar av tre lyckades han sätta. Femkampen var en aktivitet under Svenska pen-
sionärsföreningens, SPF Lerbäcks, friskvårdsdag på torsdagen, där man också kunde ägna sig åt bland annat gympa och tipspromenad. Där fanns också lotter
och fika till försäljning. BILD: VERONICALJUNG-NIELSEN

2ggoommoorrrroonn Mest klart och uppe-
håll. 14 till 18 grader.
Svag vind.
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Lycka kan vara ett snedsprång

Ny väg. Trafikverket inviger motorväg på E6

mellan Knäm och Lugnet och mellan Skee och

Ejgst i Bohuslän. Strömstad.

PRO-kongress. Pensionärsorganisationen PRO

håller kongress som pågår till den 18 juni.

Socialminister Göran Hägglund och

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven

talar. Conventum, Örebro.

Tällberg Forum. Årets tema är "Om hur världen

förändras med teknologi" och pågår till den 17

juni. Tällberg, Leksand

Hultsfredsfestivalen. Pågår till den 16 juni med

bland andra The Cure, The Stone Roses och The

Cardigans.

Wateraid. Kronprinsessan Victoria och prins

Daniel besök på Wateraid, Skeppsbron.

Stockholm.

Kungliga medaljer. Kung Carl Gustaf och

drottning Silvia delar ut kungens medaljer.

Slottet, Stockholm

Vätternrundan startar.

Första start kl 19.30. Motala

Cykelseminarium. Om Vätternrundan, regeringens

cykelutredning med mera. Folkets hus, Motala

Fotbolls-EM för herrar. Fortsätter med bland

annat matchen Sverige - England som spelas kl

20.45 i Kiev, Ukraina och visas i TV 4.

Går på lina. Stuntmannen Nik Wallenda planerar

att gå på lina över Niagarafallen. Det är över 100

år sedan någon gjorde ett liknande försök.

Niagarafallen/Ontario, USA.

© Nerikes Allehanda eller artikelförfattaren.
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DEN DANSANDE ROBOTSVANEN.
Landskrona Posten (2 liknande träffar). Publicerat i print 2012-06-15. Profil: Kunder, Tällberg Foundation.
TT. Sida: 10.

fredag 15 juni 2012

 XNÅGRA FRÅGOR
...till Anna Timgren från 
Allerum som på torsdagen 
vann affärsplantävlingen 
Venture cup, med Lundafö-
retaget Speximo.   

Priset innebär att ni utsågs 
till ”Sveriges nästa tillväxt-
företag”. Hur känns det?

– Underbart. Vi vet att vi 
har en bra produkt och det 
är roligt att andra också 
tror på den.

Varför vinner ni?
– För att vi har skrivit en 
väldigt bra affärsplan och 
för att vi har en bra mark-
nad som väntar på oss. Vår 
produkt är ett grönt alter-
nativ och det ligger rätt i ti-
den.

du är universitetslektor på 
Campus. Vad är din roll i 
företaget?

– Jag arbetar med pro-
duktutveckling och är kva-
litetsansvarig. Jag har gjort 
mycket av bakgrundsforsk-
ningen.

er produkt sägs vara ett 
hudvänligt alternativ för 
att stabilisera hudkräm. 
Vad innebär det för konsu-
menten?

– Istället för tensider som 
finns i alla hudkrämer har 
vi stärkelser som är helt 
naturliga och sällan ger al-
lergier. 

förutom äran får ni  
200 000 kronor. Vad ska de 
användas till?

– De går in i bolaget. Vi 
behöver verkligen hjälp 
med vår patentansökan så 
det är nog där vi lägger 
pengarna.

Truls nilsson
 

.

A10  Skåne Sverige Redigering: Agneta Jonsson

Rökutredning   underkäns
Utsatt kvinna får rätt i domstol

en enig brittisk Hög-
sta domstol avfärdar 
julian assanges sista 
överklagan inom det 
brittiska rättsväsen-
det som ”grundlös”. 
europadomstolen är 
nu hans sista chans att 
undgå överlämning till 
Sverige.

Stockholm. Beslutet kom 
bara två dagar efter att Wi-
kileaksgrundaren Julian As-
sanges juridiska företrädare 
Dinah Rose lämnat in sina 
argument till domstolen. 
Men det dröjer ändå minst 
14 dagar innan den svenska 
utredningen mot Assange 
om misstänkta sexbrott kan 
fortsätta.

Under tiden kan han vän-
da sig till Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter i 
Strasbourg. 

Ett avslag där och saken är 
slutligt avgjord. Då väntar 
en snabb överlämning till 
Stockholm med svensk po-
lis.

– Inom fyra dagar efter 

ankomsten ska han ställas 
inför häktningsdomare, sä-
ger Karin Rosander, infor-
mationsdirektör på åklagar-
myndigheten.

Överåklagare Marianne Ny, 
som leder den svenska ut-
redningen, vill inte kom-
mentera förrän efter en 
häktningsförhandling mot 
Assange.

Skulle Europadomstolen 
ta upp fallet kan den ålägga 
brittiska myndigheter att 

inte överlämna Assange 
medan frågan avgörs. 

I så fall ska den brittiska 
regeringen föra talan i fallet, 
varken brittiska eller svens-
ka åklagarmyndigheten. Då 
väntar sannolikt fortsatt 
husarrest i Storbritannien 
för Assange.

advokat Claes Borgström 
representerar de två kvin-
nor som Assange misstänks 
ha förgripit sig på. Han tror 
att Europadomstolen på sin 
höjd kan fördröja en över-
lämning till Sverige.

– Det troliga är att Euro-
padomstolen inte tar upp 

Wikileaks grundare julian assange är efterlyst av svenska myndigheter under sexualbrott 
påståenden härrör från ett besök i landet under 2010. Foto: KIRSTy WIggLeSWoRTh

Bara halmstrå kvar   för assange
anna Timgren.

Stockholm. I går var en 
hetsig dag i förhandlingar-
na om de nya lönerna för 
landets lärare. Först nob-
bades ett avtalsförslag från 
arbetsgivarparten Sveriges 
Kommuner och Landsting 
(SKL). Vid lunch lades ett 
nytt bud, men under efter-
middagen kom ett nytt nej 
från lärarfacken.

Lärarfacken och deras 
runt 200 000 medlemmar 
har gått ut hårt i årets av-
talsrörelse. Lönerna ska 
upp med 10 000 kronor i 
månaden och ett första tyd-
ligt steg ska tas i detta avtal, 
har det hetat från facken.

Mette fjelkner, ordförande 
för Lärarnas Riksförbund, 
säger att det finns flera skäl 
att säga nej till förslaget. 

Ett av dem är att avtalet 
skulle löpa på fem år.

– Men det skulle inte gå 
att säga upp, säger hon.

eva-Lis Sirén, ordförande 
för Lärarförbundet, säger 
att förslaget innehöll för 
lite och var för tunt.

I och med fackens nej 
kommer SKL att lägga ett 
förslag om ett ettårigt avtal 
på 2,6 procent och har ock-
så föreslagit frivillig med-
ling. Facken ska svara på 
frågan om frivillig medling 
på måndag.

Varken Mette Fjelkner 
eller Eva-Lis Sirén kan 
utesluta en strejk om inte 
parterna kommer överens. 
TT

fredrik gunér

Låst läge om 
lärarlönerna

Den DanSanDe robotSvanen. en fjäderklädd ro-
botsvan som dansar ett stycke ur baletten Svansjön. det 
tekniska konstverket har konstruerats till invigningen av 
det internationella mötet Tällberg forum i dalarna. ro-
botsvanen har konstruerats av professor Lars asplund 
och hans kollegor vid Mälardalens högskola och dansrö-
relserna har skapats av koreografen Åsa unander-Scha-
rin. TT Foto: PeR gRoTh

 

Kvinnan stördes av 
cigarettrök från gran-
nens balkong. Miljöför-
valtningen inspekte-
rade – när ingen rökning 
pågick – och tyckte det 
räckte med att stänga 
lägenhetens friskluft-
ventil. nu får kom-
munen bakläxa. ”en 
oerhörd seger”, säger 
kvinnan.

helSInGborG. Kvinnan som 
bor i ett hyreshus på Högas-

ten klagade till kommunen 
över att hennes grannars 
balkongrökande trängde in i 
hennes lägenhet. 

Miljöförvaltningen be-
sökte kvinnan för att ta reda 
på hur stort besvär rökning-
en egentligen var. Under 
den tid inspektören var på 
plats rökte dock grannarna 
inte men det hindrade inte 
kommunen från att ändå 
fatta beslut i ärendet. 

Lösningen blev att stänga 
det friskluftintag som bara 
sitter en och en halv meter 
från grannarnas balkong. 

Därmed var saken ur värl-
den – för kommunen.

Men det tycker inte Mark- 
och miljödomstolen dit 
beslutet överklagades av 
kvinnan. Hon var nämligen 
inte alls var nöjd med mil-
jönämndens beslut. Röken 
trängde ändå in.

”Det är något märkligt att 
nämnden har nöjt sig med 
att konstatera att störningen 
tycks upphöra om tillufts-
ventilerna hålls stängda, ut-
an att först bedöma om en 
störning faktiskt förelig-

ger...”, skriver domstolen i 
sitt beslut.

Rätten fortsätter därefter 
uppläxningen av kommu-
nen genom att påpeka det 
uppenbara. ”Inledningsvis 
bör nämnden utföra en in-
spektion när det befinner sig 
en eller flera rökande perso-
ner på grannbalkongen och 
tilluftsventilerna hålls öpp-
na.”

Vidare tycker rätten att det 
hade varit bra om kommu-
nen låtit de rökande gran-
narna delta i processen, 

” Vi har haft 
beredskap 

ända sedan det 
första beslutet 
väntades. de här 
grupperna har 
genomfört  
attacker tidigare 
så det är klart 
att det finns en 
hotbild.”

DEN DANSANDE ROBOTSVANEN. En fjäderklädd

robotsvan som dansar ett stycke ur baletten

Svansjön. Det tekniska konstverket har

konstruerats till invigningen av det internationella

mötet Tällberg forum i Dalarna.

Robotsvanen har konstruerats av professor Lars

Asplund och hans kollegor vid Mälardalens

högskola och dansrörelserna har skapats av

koreografen Åsa Unander-Scharin.

© Landskrona Posten eller artikelförfattaren.
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DEN DANSANDE ROBOTSVANEN.
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Svandans inviger möte
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2012-06-15. Profil: Kunder, Tällberg Foundation.
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Nyheter 

Skadestånd. Personliga ägodelar beslagtas när kriminella inte betalar

Ask synar 
hur polisen  
utreder saker
Ett besök hos var och 
en av de 21 polis-
myndigheterna av 
statssekreteraren ska 
hjälpa justitieminister 
Beatrice Ask (M) att 
förstå varför polisen 
klarar upp färre brott 
än tidigare, trots 
miljardsatsningar. 
Arbetet med utred-
ningar ska studeras 
särskilt. TT

Svandans inviger möte
En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke 
ur baletten ”Svansjön”. Det tekniska konstver-
ket har konstruerats till torsdagens invigning 
av det internationella mötet Tällberg forum 
i Dalarna. Robotsvanen har konstruerats av 
professor Lars Asplund och hans kolleger vid 
Mälardalens högskola och dansrörelserna har 
skapats av koreografen Åsa Unander-Scharin. 
Lars Asplund säger att han främst ser roboten 
som en samling motorer, elektronik och dator-
program som ska fungera ihop.

– När den sedan uppträder måste jag säga att 
jag berörs varje gång, säger han.

Arbetet med svanen har tagit nästan två år. TT

855 000
kronor
var smyckena värda som stals från prinses-
san Christina, kungens yngsta syster. Bland de 
förlorade dyrgriparna finns Gustav VI Adolfs 
manschettknappar och ett armbandsur av flätad 
guldtråd som tillhört den före detta kejsaren 
i Etiopien, Haile Selassie. En 19-årig bekant till 
prinsessan Christinas man har erkänt att han 
har tagit föremålen och sålt dem. Han åtalas nu 
för grov stöld.  TT

I korthet.

En Rolex Daytona 
beslagtagen från en 
dömd brottsling i 
Malmö. Värdet upp-
skattas till 135 000 
kronor, pengar som nu 
kan användas till att 
betala av brottsling-
ens skulder på totalt 
495 276 kronor. 
 foto: Kronofogden

65,8

Dömd till livstids fängelse 
för morden på Engla 
Höglund och Pernilla 
Hellgren, han är också dömd 
för försök till våldtäkt och 
grov våldtäkt på barn och 
barnpornogra�brott.

Kända brottslingars obetalda skadestånd

Dessa brottslingar är skyldiga Brottso�ermyndigheten mest

Anders Eklund, 47
Dömd till livstids fängelse 
för sju mord, 2011 omvandla-
des livstidsdomen till 30 års 
fängelse. 

Mattias Flink, 40
Dömd till livstids fängelse 
för grovt rån, mord och 
mordförsök.

Jackie Arklöf, 39
Dömd för två grova våldtäk-
ter, sex försök till våldtäkt, 
försök till rån, misshandel, 
olaga hot i ett fall, två fall av 
sexuellt ofredande och ett 
fall av ringa vapenbrott.

Niklas Eliasson, 26

Dömd till 14 års 
fängelse för grovt 
sexuellt utnytt-
jande av under-
årig, grov miss- 
handel och försök 
till grov misshan-
del. Hade oskyd-
dat sex med ton- 
års�ickor trots att 
han var hiv- 
smittad. 

Person med 
skyddade person-
uppgifter.

Dömd för grov 
fridskränkning, 
grov våldtäkt och 
grovt sexuellt 
utnyttjande av 
underårig.

Dömd för åtskil-
liga fall av miss- 
handel, grov miss- 
handel, kvinno-
fridskränkning, 
övergrepp i rätts- 
sak. Förekommer 
under 34 avsnitt i 
brottregistret.

Torterade och 
våldtog sin hustru 
under en lång tid. 
Mannens tre barn 
blev vittnen till 
�era av händel-
serna.

Dömd för försök 
till mord och grov 
misshandel. Kniv- 
högg som 18 åring 
en man och en 
kvinna i en trapp- 
uppgång på Öster- 
malm. Några år 
senare gick han
på nytt till attack 
med kniv. Dömdes 
för försök till mord.

Skyldig:
802 000 kr

Skyldig:
235 000 kr

Skyldig:
883 000 kr

Skyldig:
661 000 kr

Svenska brottslingars
skulder till Brottso�er-
myndigheten 2012

miljoner kronor
762 
Antal pågående ärenden: 34 120
Antal gäldenärer: 19 285

Indrivna belopp
2009, 2010, 2011

miljoner kronor

7,2
miljoner kr

Indrivna belopp
genom Krono-
fogdens speciella 
satsning
2011, 2012 till och med maj

Från skolfoto

Värdebeslag hos polisen

1,8
mkr

1,7
mkr

1,1
mkr

1,0
mkr

1,0
mkr

1,0
mkr

Skyldig: Skyldig: Skyldig: Skyldig: Skyldig: Skyldig:
Man, 37 år Man, 51 år Man, 43 år Man, 34 år Man, 23 år

Foto: Magnus Hallgren

Gra�k: Stefan Rothmaier

Foto: Conny SillénFoto: Polisen

Skulder
Indrivet

Exempel på brottslingars personliga 
ägodelar som Kronofogden har 
beslagtagit.

Klas Friberg, är mycket positiv till 
samarbetet med Kronofogden.

– Vi måste utnyttja regelverket 
mer och mer offensivt. Brottsling-
arna ska känna att det inte bara är 
en risk att de åker fast utan att vi 
också kommer åt pengarna som de 
tjänar genom sin brottslighet. 

I dag riktar polisen in sig på den gro-
va organiserade brottsligheten men 
Klas Friberg öppnar nu för en mer 
systematiskt kontroll av frihetsbe-
rövades tillgångar.

– I den så kallade vardagsbrotts-
ligheten kan vi bli bättre. Om vi har 
egendom i beslag så ser jag inget 
hinder att vi har en regelmässighet 
i att kontrollera med Kronofogden 
huruvida personen har en skuld 
som går att driva in eller inte, säger 
Klas Friberg.

Fakta. 

Brottsoffermyndigheten
 ○Ska arbeta för att främja brotts-

offers rättigheter och intressen. 
 ○Betalar ut brottsskadeersättning 

till offer som inte får sina skade-
stånd direkt från gärningsmännen. 

 ○Samlar också information och 
forskning kring brottsoffer. 

Brottsofferfonden
 ○drivs av myndigheten. ger pengar 

till organisationer och projekt som 
arbetar med brottsofferfrågor.

 ○finansieras av en avgift om 500 
kronor från personer som döms för 
brott med fängelse i straffskalan. 

 ○Personer som bär fotboja betalar 
50 kronor om dagen – upp till 6 000 
kronor. fonden får också privata 
donationer. Källa: Brottsoffermyndigheten

Brottslingarnas skulder    rekordstora 
vi aldrig hade kommit åt annars. 
Gör man en vanlig förrättning i 
hemmet så finns det ofta ingenting, 
säger Christer Davidsson.

Ofta har brottslingarna väldigt 
fina klockor men det är sällan det 
leder till några pengar.

– Det är mycket Rolex och Breit-
ling som cirkulerar men tyvärr är 
de väldigt ofta falska. Då lämnar vi 
tillbaka dem, säger Christer Davids-
son.

Men nyligen gjorde Kronofogden 
ett riktigt kap när den kunde utmä-
ta en Rolex Daytona värd 135 000 
kronor. Personen som blev av med 
klockan är sedan tidigare dömd för 
bland annat misshandel och nar-
kotikabrott. Han hade närmare en 
halv miljon i skulder bland annat till 
Brottsofferfonden.

Chefen för Rikskriminalpolisen, 

Lars Asplund, svanen och Åsa Unander-Scharin. 
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Försvaret skär ned
Försvaret får inga nya anslag, 
enligt en promemoria från rege-
ringskansliets budgetavdelning, 
som Svenska Dagbladet har läst. 
Där framgår att Försvarsmakten 
ska klara inköpet av nya så kallade 
super-Jas-plan utan ökade anslag, 
vilket innebär nedskärningar på 
andra områden. En arbetsgrupp 
med tre moderata statssekreterare ska ta reda 
på hur försvarets verksamhet kan bli billigare.

Försvarsminister Karin Enström vill inte 
kommentera uppgifterna om att ytterligare 
nedskärningar planeras i försvaret utan 
hänvisar till att arbetsgruppen ännu inte är 
tillsatt. TT

Karin 
Enström

Ny lag 
ska skydda 
utsatta barn
Utsatta barn ska få en 
egen socialsekreterare 
och kontrollen av kon-
taktpersoner skärps 
enligt det lagförslag 
som regeringen läm-
nade till Lagrådet på 
torsdagen.

– Min förhoppning 
är att det blir ett stärkt 
skydd, säger barn- och 
äldreminister Maria 
Larsson (KD). TT

En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke

ur baletten Svansjön. Det tekniska konstverket

har konstruerats till torsdagens invigning av det

internationella mötet Tällberg forum i Dalarna.

Robotsvanen har konstruerats av professor Lars

Asplund och hans kolleger vid Mälardalens

högskola och dansrörelserna har skapats av

koreografen Åsa Unander-Scharin. Lars Asplund

säger att han främst ser roboten som en samling

motorer, elektronik och datorprogram som ska

fungera ihop.

- När den sedan uppträder måste jag säga att jag

berörs varje gång, säger han.

Arbetet med svanen har tagit nästan två år.

Bildtext: Lars Asplund, svanen och Åsa Unander-

Scharin.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.

Nyhetsklipp - Greatness PR Uttag 2012-06-25 Källa: Retriever

Sida 11 av 21



Robotdans i Tällberg
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2012-06-15. Profil: Kunder, Tällberg Foundation. Sida: 5,6.

Polisen misstänker att tiggeriet 
i Göteborg är organiserat. Men 
så länge det sker frivilligt är 
det inte brottsligt.

Centerpartiet vill att det ska bli 
straffbart att organisera tiggeri. 
Om organisatörerna tvingar tig-
garna att sitta på gatorna eller inte 
ska inte spela någon roll.

– Det är inte tiggarna vi vill åt, 
de är oftast offer. Men det blir allt 
mer organiserat och de får nästan 

inga pengar själva. Även om de 
inte tvingas kan vi inte godkänna 
utnyttjandet av fattiga, säger Johan 
Linander, C, rättspolitisk talesman.

I GöteborG misstänker polisen att 
tiggeriet kan vara organiserat. Det 
betyder dock inte att det är brotts-
ligt. Det är skillnad på om släkting-
ar samarbetar och delar pengarna 
eller om de tvingas att tigga av nå-
gon som sedan tar pengarna. Det 
senare kan vara människohandel.

Göteborgspolisen har i omgång-
ar försökt komma fram till om det 
finns någon i bakgrunden som tjä-
nar pengar på de fattiga.

– I nuläget är det ingen fråga vi 
jobbar med. Skulle vi finna att det 
finns skäl att misstänka människo-
handel får vi titta närmare på detta, 
säger Jan Schütt, t f enhetschef vid 
Citypolisen.

I Stockholm har polisen i flera fall 
lyckats visa att ligor ligger bakom.

– Personer har förts till Sverige 
av kriminella grupper för att ut-
nyttjas. Handikappade och barn 
är mycket värdefulla brottsverktyg, 
säger Kajsa Wahlberg, kriminalin-
spektör vid rikspolisstyrelsen.

Tiggeri organiserat av ligor är 
dock svårt att utreda.

– De som tigger är lojala mot per-
sonerna de jobbar för, säger Kajsa 
Wahlberg.

Snezana BozinovSka
och karolina vikingSSon 

031-62 40 00  nyheter@gp.se

GÖTEBORGS-POSTEN fREdaG 15 juNi 2012 5

pengarna

*	Det är inte olagligt 
att tigga i Sverige. Men 
polisen ingriper om 
barn tigger eller vistas 
i ”olämpliga miljöer.”
*	Tidigare har både 
polisen i Stockholm 
och Göteborg direktav-
visat tiggare till Rumä-
nien. Något polisen har 

slutat med efter hård 
kritik från JO.
*	Nyligen kom också 
Migrationsverket 
med ett rättsligt ställ-
ningstagande: ”Alla 
EES-medborgare och 
deras medföljande 
familjemedlemmar får 
vistas i landet i tre må-

nader oavsett hur de 
försörjer sig så länge 
de inte begår brott och 
inte belastar bistånds-
systemen enligt social-
tjänstlagen.”
EES-medborgare är alla 
som bor i ett EU-land 
samt Norge, Island och 
Liechtenstein.

Bild: NETTaN KOcK

    De flesta som kommit till Göteborg den senaste tiden är fattiga romer från Bulgarien. 

tiggarna i Sverige

GP:s tipstelefon: 031-17 20 10  
Publicerade tips belönas.

n y h e t e r

i  ko r t h e t

C vill kunna straffa organisatörer

Spikmatta stoppade 24-åring 
G Ö t e B o r G :  En 24-årig man åtalades i går för grov 
vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri efter att i 
45 minuter försökt köra ifrån ett flertal polispatrul-
ler. Från Hisingen gick färden, stundtals i 200 kilo-
meter i timmen, via Olskroken tillbaka till Hisingen 
och över på 45:an innan polisens spikmatta stop-
pade honom söder om Trollhättan. Mannen körde 
då i 140.

– Jag kör alltid för fort, sa mannen när han slut-
ligen stoppats, och förklarar att han velat känna 
spänningen i att vara jagad.

robotdans i Tällberg
S t o c k h o l m :  En fjäderklädd robotsvan som dan-
sar ett stycke ur baletten Svansjön. Det tekniska 
konstverket har konstruerats till det internationella 
mötet Tällberg forum i Dalarna. Robotsvanen är 
gjord av professor Lars Asplund och hans kollegor 
vid Mälardalens högskola och dansrörelserna av 
koreografen Åsa Unander-Scharin. Asplund säger 
att han främst ser roboten som en samling motorer, 
elektronik och datorprogram som ska fungera ihop. 
Arbetet med svanen har tagit nästan två år. (TT)

greenpeace vill stänga ringhals 
G Ö t e B o r G :  Kärnkraftverket i Ringhals har dåliga 
säkerhetsmarginaler vid jordbävningar och över-
svämningar, visar en rapport från Greenpeace.

– De som har skrivit rapporten åt oss tycker att 
bristerna i Ringhals är så allvarliga att det borde tas 
ur bruk, säger Martina Krüger, ansvarig för Green-
peace klimat- och energiarbete.

Greenpeace rapport bygger på så kallade 
stresstester som har gjorts vid flera europeiska 
kärnkraftverk, däribland Ringhals, sedan kärn-
kraftsolyckan i Japan i fjol.  (TT)

ask synar hur polisen utreder
S t o c k h o l m :  Ett besök hos var och en av de 21 
polismyndigheterna av statssekreteraren ska hjälpa 
justitieminister Beatrice Ask (M) att förstå varför 
polisen klarar upp färre brott än tidigare, trots  
miljardsatsningar. Arbetet med utredningar ska  
studeras särskilt.

– Det är orimligt att vi lägger så mycket nya  
resurser utan att se några resultat, sade Ask efter 
en debatt i riksdagen.  (TT)

eva ÅkeSSon: Det blir 
tyvärr färre  
naturvetare,  
färre specialist-
sjuksköterskor 

och färre samhällsvetare. 
Rektorn vid Uppsala universitet, om konsekvenserna 

när universitetet, efter sparkrav från regeringen, 
tvingas dra in uppemot 2 000 utbildningsplatser  

nästa år. (TT).

Stroken gjorde 
Claes Månsson 
riktigt rädd – 
Hallå eller! på 
www.gp.se

Lyxbåtar på 
besök i Göte-
borgs hamn är 
inte ovanligt – 
men alltid lite 
spännande att 
titta på.

Mest läst  
på gp.se

Stockholm: En fjäderklädd robotsvan som dansar

ett stycke ur baletten Svansjön. Det tekniska

konstverket har konstruerats till det

internationella mötet Tällberg forum i Dalarna.

Robotsvanen är gjord av professor Lars Asplund

och hans kollegor vid Mälardalens högskola och

dansrörelserna av koreografen Åsa Unander-

Scharin. Asplund säger att han främst ser

roboten som en samling motorer, elektronik och

datorprogram som ska fungera ihop. Arbetet med

svanen har tagit nästan två år. (TT)

© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren.
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Robot och minister diskuterar världens utmaningar i Tällberg
Webfinanser. Publicerat på webb 2012-06-14 21:37. Profil: Kunder, Tällberg Foundation.

Mer Ekonomi Startskottet för årets Tällberg

Forum har gått. Företagsledare, politiker, forskare

och entreprenörer möttes på Tällberg Forums

invigningsdag för att lyssna till en mängd

fängslande och engagerade talare och ämnen.

Men när Tällberg Forum, som i år handlar om att

bättre förstå hur teknologi format och formar våra

samhällen, invigdes idag fanns inte bara

människor på plats.

Bland årets 300 deltagare fanns även roboten

Robocygne, som var den första upp på scen

dansande till musik från Svansjön. Robocygne

har lärt sig dansa av koreografen Åsa Unander-

Scharin och är skapad av Lars Asplund och

kollegor på Mälardalens högskola. Under

fredagen kommer också robothuvudet Fur Hat,

från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm att

delta i ett panelsamtal tillsammans med

finansmarknadsminister Peter Norman och

historikern Adam Hochschild.

Öppningssessionen inleddes sedan med en

livespelning av trombonisten Nils Landgren, följt

av ett tankeväckande öppningstal av W Brian

Arthur, om människans kapacitet att

åstadkomma förändring genom att bättre förstå

hur teknologi och natur agerar i samspel.

Deltagarna gavs därefter tid till eftertanke och

diskussion, genom rundabordssamtal med nya

bekantskaper från världen över.

Anders Ynnerman, direktör på Norrköpings

Visualiseringscenter C, Anita Goel från

Nanobiosym Diagnostics (USA) och

entreprenören Naveen Jain på Intelius (USA)

förde samtalet vidare genom att ge en inblick i

framtidens teknologiska lösningar och

banbrytande exempel på vetenskapliga framsteg.

Mobil hälsa och hur nanoteknologi kan användas

för att diagnostisera sjukdom, samt innovativa

sätt att förmedla teknologi till världen var två av

de ämnen som diskuterades.

Deltagarna fortsatte sedan med en naturpromenad i det

vackra området kring Tällberg och sjön Siljan, ledsagade

av 30 naturguider från Dalarna. Öppningsdagen

avslutades med ett gästabud, där gästerna serverades

en traditionell dalamiddag till tonerna av svensk

folkmusik. Årets Tällberg Foundation

spelmansstipendium delades även ut till årets stipendiat

Emma Lagerberg från Malung.

- Jag hoppas att forumet hjälper till att fördjupa och

förnya debatten om teknologins roll i

samhällsutvecklingen. Teknologin är ett uttryck för

människans fantasi och drivkrafter, säger Bo Ekman,

grundare av Tällberg Foundation.

Tällberg Forum har sedan 2005 samlat hundratals

beslutsfattare och tänkare kring frågan Hur i hela

världen kan vi leva tillsammans? De årliga mötena har

ägt rum sedan 1981. I år fokuserar Tällberg Forum

ytterligare på människans potential att förändra och

förbättra med hjälp av teknologi.

Tällberg Forum går av stapeln i Tällberg i Dalarna. Där

samlas världen den 14-17 juni, när globala ledare,

innovatörer, företagsledare, forskare och kulturutövare

tillsammans tar sig an några av vår tids stora globala

utmaningar.

För mer information, kontakta Charlotta Åsell, presschef

på 0707- 45 66 06 eller press@tallbergfoundation.org.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdesk

'

Beställ årsredovisningar - från hela världen gratis

© Webfinanser

Se webartikeln på http://ret.nu/30LLTIFl
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Bildnotiser torsdag
Tidningarnas Telegrambyrå. Publicerat i print 2012-06-14 16:28. Profil: Kunder, Tällberg Foundation.

PÅ JAKT EFTER SVARTA HÅL. Ett innovativt

röntgenteleskop har skickats upp i rymden på ett

två år långt uppdrag för att hitta svarta hål och

andra energitäta himlafenomen, rapporterar den

amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa.

Det så kallade Nustar-teleskopet, som färdas i

omloppsbana kring jorden, ska samla information

som ska hjälpa astronomer att bilda sig en

uppfattning om hur galaxer bildats. Uppgifter om

exempelvis supernovor är också en viktig mätare

för att bedöma hur snabbt universum expanderar.

(TT)

Foto: Nasa/AP

ROBOTDANS. En fjäderklädd robotsvan som

dansar ett stycke ur baletten Svansjön. Det

tekniska konstverket har konstruerats till

gårdagens invigning av det internationella mötet

Tällberg forum i Dalarna. Robotsvanen har

konstruerats av professor Lars Asplund och hans

kollegor vid Mälardalens högskola och

dansrörelserna har skapats av koreografen Åsa

Unander-Scharin. Asplund säger att han främst

ser roboten som en samling motorer, elektronik

och datorprogram som ska fungera ihop. Arbetet

med svanen har tagit nästan två år. (TT)

Foto: Per Groth/Scanpix

SMÄDELSE PÅ ENKRONA. Den blanka enkronan i börsen

såg alldeles vanlig ut. Men när Karin Mattsson i Piteå

granskade den närmare såg hon skillnaden. I stället för

"Sveriges konung" stod det "Vår horkarl till kung" på

enkronan. "Den första reaktionen var att jag trodde att

jag såg fel", säger hon till Piteå-Tidningen. På

Riksbanken konstaterar man att det ser ut som ett

riktigt mynt - så när som på textraden. "Det är väldigt bra

gjort", säger Mårten Gomer, teknisk expert. (TT)

Foto: Jens Ökvist/Piteåtidingen/Scanpix

PERES MOTTOG MEDALJ. Israels president Shimon

Peres fick i onsdags av president Barack Obama motta

frihetsmedaljen, USA:s högsta civila utmärkelse. "Ingen

individ har gjort så mycket under så många år för att

bygga upp vår allians och föra våra två nationer närmare

varandra", sade Obama. Han påpekade att Peres, som i

dag är 88 år, har samarbetat med alla amerikanska

presidenter sedan John F Kennedy. (TT)

Foto: Susan Walsh/AP

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren.
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Den dansande robotsvanen
Upsala Nya Tidning (3 liknande träffar). Publicerat på webb 2012-06-14 15:07. Profil: Kunder, Tällberg Foundation.

En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke

ur baletten Svansjön. Det tekniska konstverket

har konstruerats till dagens invigning av det

internationella mötet Tällberg forum i Dalarna.

(TT)

En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke

ur baletten Svansjön. Det tekniska konstverket

har konstruerats till torsdagens invigning av det

internationella mötet Tällberg forum i Dalarna.

Robotsvanen har konstruerats av professor Lars

Asplund och hans kollegor vid Mälardalens

högskola och dansrörelserna har skapats av

koreografen Åsa Unander-Scharin. Lars Asplund

säger att han främst ser roboten som en samling

motorer, elektronik och datorprogram som ska

fungera ihop.

-När den sedan uppträder måste jag säga att jag

berörs varje gång, säger han.

Arbetet med svanen har tagit nästan två år.

© Upsala Nya Tidning

Se webartikeln på http://ret.nu/B57LZr32

Visa liknande träffar

Den dansande robotsvanen

Svenska Dagbladet 2012-06-14 15:13

Den dansande robotsvanen

Bohusläningen 2012-06-15

Den dansande robotsvanen

Dalarnas Tidningar 2012-06-14 15:14
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Den dansande robotsvanen
Nya Lidköpings-Tidningen (6 liknande träffar). Publicerat på webb 2012-06-14 15:04. Profil: Kunder, Tällberg Foundation.

En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke

ur baletten Svansjön. Det tekniska konstverket

har konstruerats till dagens invigning av det

internationella mötet Tällberg forum i Dalarna.

(TT)

© Nya Lidköpings-Tidningen

Se webartikeln på http://ret.nu/NYaqC7kn

Visa liknande träffar

Den dansande robotsvanen

Länstidningen Södertälje 2012-06-14 15:11

Den dansande robotsvanen

Folket 2012-06-14 15:18

Den dansande robotsvanen

Norrtelje Tidning 2012-06-14 15:08

Den dansande robotsvanen

Hela Hälsingland 2012-06-14 15:08

Den dansande robotsvanen

ttela 2012-06-15

Den dansande robotsvanen

Tidningarnas Telegrambyrå 2012-06-14 16:22
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Den dansande robotsvanen
Västerviks Tidningen (33 liknande träffar). Publicerat på webb 2012-06-14 14:57. Profil: Kunder, Tällberg Foundation.

En fjäderklädd robotsvan som dansar ett stycke

ur baletten Svansjön. Det tekniska konstverket

har konstruerats till torsdagens invigning av det

internationella mötet Tällberg forum i Dalarna.

Robotsvanen har konstruerats av professor Lars

Asplund och hans kollegor vid Mälardalens

högskola och dansrörelserna har skapats av

koreografen Åsa Unander-Scharin. Lars Asplund

säger att han främst ser roboten som en samling

motorer, elektronik och datorprogram som ska

fungera ihop. -När den sedan uppträder måste

jag säga att jag berörs varje gång, säger han.

Arbetet med svanen har tagit nästan två år.

© Västerviks Tidningen

Se webartikeln på http://ret.nu/xrxHtpsr

Visa liknande träffar

Den dansande robotsvanen

Barometern 2012-06-14 15:04

Den dansande robotsvanen

Nerikes Allehanda 2012-06-14 15:08

Den dansande robotsvanen

Göteborgs-Posten 2012-06-14 15:04

Den dansande robotsvanen

Eskilstuna-Kuriren 2012-06-14 15:06

Den dansande robotsvanen

Blekinge Läns Tidning 2012-06-14 14:59

Den dansande robotsvanen

Hallands Nyheter 2012-06-14 15:02

Den dansande robotsvanen

Helagotland 2012-06-14 15:16

Den dansande robotsvanen

Arbetarbladet 2012-06-14 15:05

Den dansande robotsvanen

Länstidningen Östersund 2012-06-14 15:08

Den dansande robotsvanen

Södermanlands Nyheter 2012-06-14 15:03

Den dansande robotsvanen

Norrbottens-Kuriren 2012-06-14 15:01

Den dansande robotsvanen

Helsingborgs Dagblad 2012-06-14 16:15

Den dansande robotsvanen

Borås Tidning 2012-06-14 15:04

Den dansande robotsvanen

Tidningarnas Telegrambyrå 2012-06-14 14:44

Den dansande robotsvanen

Östersunds-Posten 2012-06-14 15:07

Den dansande robotsvanen

Hallandsposten 2012-06-14 15:04

Den dansande robotsvanen

Metro 2012-06-14 14:55

Den dansande robotsvanen

Dagbladet Sundsvall 2012-06-14 15:12

Den dansande robotsvanen

VLT 2012-06-15

Den dansande robotsvanen

Vestmanlands Läns Tidning 2012-06-14 15:08

Den dansande robotsvanen

Norrländska Socialdemokraten 2012-06-14 15:06

Den dansande robotsvanen

Piteå-Tidningen 2012-06-14 15:07

Den dansande robotsvanen

Allehanda.se 2012-06-14 15:08

Den dansande robotsvanen

Aftonbladet 2012-06-14 15:11

Den dansande robotsvanen

Norran 2012-06-14 14:59

Den dansande robotsvanen

TTELA 2012-06-14 15:05
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Den dansande robotsvanen

Västerbottens-Kuriren 2012-06-14 15:13

Den dansande robotsvanen

Gefle Dagblad 2012-06-14 15:08

Den dansande robotsvanen

Bohusläningen 2012-06-14 15:09

Den dansande robotsvanen

Norrköpings Tidningar 2012-06-14 15:04

Den dansande robotsvanen

Sundsvalls Tidning 2012-06-14 15:08

Den dansande robotsvanen

Smålandsposten 2012-06-14 15:02

Den dansande robotsvanen

Östgöta Correspondenten 2012-06-14 15:01
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TV: Robot i fjädrar dansar svansjön
Sundsvalls Tidning. Publicerat på webb 2012-06-14 13:02. Profil: Kunder, Tällberg Foundation.

Den dansande roboten Robocygne tog två år att

skapa. Nu ska den dansa ett solo ur Svansjön vid

invigningen av Tällberg Forum inför beslutsfattare

och företagsledare från hela världen.

© Sundsvalls Tidning

Se webartikeln på http://ret.nu/GeyPhvW9
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Robotdans vid Siljan
Dagens Industri. Publicerat i print 2012-06-12. Profil: Kunder, Tällberg Foundation.
MOSSE WALLÉN. Sida: 40.

Bäddar inflationssiffror 
för lägre ränta? Kl 9.30

Läs senaste  
numret av 
Dagens industri 
i din läsplatta

Sudokulösning 
  Läs mer 2 9 7

1
1 6 3 8 4
8 9 6 4
2 9 6

1 2 9 5
6 7 1 8 3

7
5 6 4

5 4 2 9 1 3 6 7 8
7 8 9 6 4 5 3 1 2
1 6 3 7 8 2 9 5 4
8 9 6 2 5 4 7 3 1
2 1 5 3 9 7 8 4 6
4 3 7 1 6 8 2 9 5
6 2 4 5 7 9 1 8 3
3 7 8 4 2 1 5 6 9
9 5 1 8 3 6 4 2 7

Mark Huckvale's Su Doku Puzzle Generator Rating: Easy Mon Jun 11 10:04:32 2012

I år är Tällberg Forum tillbaka i Tällberg  
i Dalarna efter fjolårets utflykt till Sigtuna.

Temat är den nya tekniken och bland 
deltagarna finns flera robotar.
Det stora Tällbergtältet, som 
rymmer tusen personer, är 
redan på plats i försommar-
grönskan, liksom Bo Ekman 
som tittar ut över det stor-
slagna, milsvida dalaland-
skapet.

Det är här de 300 delega-
terna från 60 länder ska 
inleda årets forum med en 
guidad tur ute i naturen.

”Det är bra att inleda 
genom att sitta på en stubbe”, 
säger Bo Ekman, vd för och 
grundare av Tällberg Forum.

En annan viktig ingredi-
ens är musiken. Lördagens 
konsert Music out of the 
Earth innehåller stycken ur 
Stravinskijs Eldfågeln och 
Carl Orffs Carmina Burana.

”Vi har integrerat musi-
ken, poesin och naturen. 
Vetenskapen och konsten 
som mänskliga kreativitets-
yttringar står ganska nära 
varandra”, säger Bo Ekman.

Temat ”Beyond our ima-
gination” handlar om den 
nya tekniken som nanotek-

nik, bioteknik och digitalise-
ring. Flera robotar deltar.

”Kan rapa och blinka”
”En robot ska dansa Svan-
sjön och en annan ska intro-
ducera en del av paneldelta-
garna. Den kan både skratta, 
tala, rapa och blinka”, säger 
Bo Ekman.

En av grundfrågorna vid 
varje Tällberg Forum är vad 
som sker härnäst.

”Den stora frågan är: Vad 
är det vi inte ser?”, säger Bo 
Ekman.
Har någon prickat rätt?
 ”Nej, ingen. Vi vill betona 
teknikens underskattade 
men centrala roll för sam-
hällsutvecklingen och den 

ekonomiska utvecklingen. 
För det är ju så att det inte 
precis var ekonomerna som 
uppfann hjulet, Ipoden eller 
Walkman”, säger Bo Ekman.

”En världsstjärna”
Bland de stora kanonerna 
som ska delta nämner han  
W Brian Arthur, Peter Nor-
man och Arthur I Miller.

”Arthur från Santa Fe 
Institute i Kalifornien skrev 
boken ’The nature of techno-
logy’. Han är en världsstjärna 
och en av de skarpaste inom 
hur teknikutveckling går till. 
Ständigt nyfikne Peter Nor-
man spelar en viktig roll 
inom finansmarknadsut-
vecklingen men har även 

betinget att vara ägare till de 
statliga bolagen. Arthur I 
Miller är en vetenskapshis-
toriker och filosof som går på 
djupet”, berättar Bo Ekman.

”Bra att öva lite”
Bland deltagarna finns också 
Jan Eliasson, nyutnämnd 
vice generalsekreterare i FN.

”Det är bra för Jan Elias-
son att få öva sig lite innan 
han åker till FN”, säger Bo 
Ekman.

Förutom de 300 delega-
terna räknar han med att 
ytterligare 100 medföljare, 
experter och journalister del-
tar.

Bakom Tällberg Forum, 
med en budget på cirka 11 

miljoner kronor, står Täll-
berg Foundation som spons-
ras av näringslivet och  
institutioner. Den största 
spon sorn i dag är Postkodlot-
teriet. 

Tällberg Foundation är 
också med i en entreprenörs-
utbildning i Afrika och ska i 
höst arrangera ett forum om 
internationellt samarbete i 
Sydafrika. Medarrangör är 
Tabo Mbeki Foundation.

Årets Tällberg Forum 
hålls den 14–17 juni och är 
det åttonde storforumet 
sedan starten 1981.

MOSSE WALLÉN
mosse.wallen@di.se

08-573 652 66

Robotdans vid Siljan
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HOPPFULL. Bo Ekman,  
vd för och grundare av  
Tällberg Forum.

HAR VIKTIG ROLL. Peter 
Norman, finansmarknads
minister.

DELTAR. Jan Eliasson,  
nyutnämnd vice general
sekreterare i FN. 

Future research leaders

Vill du vidga dina vyer?
Då kan du söka bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.

För att uppmuntra rörligheten mellan akademi och näringsliv har SSF ett 
program kallat Strategisk mobilitet. Nu utlyser vi bidrag som täcker lönen under 
4-12 månader för tjänstgöring i näringslivet för universitetsforskare eller inom 
högskolan för den som är verksam inom industrin. Det går bra att dela upp 
tjänstgöringen i olika perioder och man får även arbeta deltid under vistelsen.

Bidragsmottagaren ska bedriva forskning eller teknisk 
utveckling inom stiftelsens ansvarsområde som är 
naturvetenskap, teknik och medicin. Läs mer på vår 
hemsida, www.stratresearch.se, eller kontakta 
Joakim Amorim, SSF, tel 08 - 505 816 65.

Sista ansökningstid är tisdag den 11 september kl 14:00.

Ta genvägar.

Gå på Moderna museet 
när det är stängt.

Privat visning av konsthändelser som ”Turner, Monet, Twombly”. Det är 
bara ett exempel på berikande upplevelser vi bjuder Di-prenumeranter på. 

Läs mer på di.se/diguld

I år är Tällberg Forum tillbaka i Tällberg i Dalarna

efter fjolårets utflykt till Sigtuna. Temat är den

nya tekniken och bland deltagarna finns flera

robotar.

Det stora Tällbergtältet, som rymmer tusen

personer, är redan på plats i

försommargrönskan, liksom Bo Ekman som tittar

ut över det storslagna, milsvida dalalandskapet.

Det är här de 300 delegaterna från 60 länder ska

inleda årets forum med en guidad tur ute i

naturen.

"Det är bra att inleda genom att sitta på en

stubbe", säger Bo Ekman, vd för och grundare av

Tällberg Forum.

En annan viktig ingrediens är musiken. Lördagens

konsert Music out of the Earth innehåller stycken

ur Stravinskijs Eldfågeln och Carl Orffs Carmina

Burana.

"Vi har integrerat musiken, poesin och naturen.

Vetenskapen och konsten som mänskliga

kreativitetsyttringar står ganska nära varandra",

säger Bo Ekman.

Temat "Beyond our imagination" handlar om den

nya tekniken som nanoteknik, bioteknik och

digitalisering. Flera robotar deltar.

"Kan rapa och blinka"

"En robot ska dansa Svansjön och en annan ska

introducera en del av paneldeltagarna. Den kan

både skratta, tala, rapa och blinka", säger Bo

Ekman.

En av grundfrågorna vid varje Tällberg Forum är

vad som sker härnäst.

"Den stora frågan är: Vad är det vi inte ser?",

säger Bo Ekman.

Har någon prickat rätt?

"Nej, ingen. Vi vill betona teknikens underskattade men

centrala roll för samhällsutvecklingen och den

ekonomiska utvecklingen. För det är ju så att det inte

precis var ekonomerna som uppfann hjulet, Ipoden eller

Walkman", säger Bo Ekman.

"En världsstjärna"

Bland de stora kanonerna som ska delta nämner han W

Brian Arthur, Peter Norman och Arthur I Miller.

"Arthur från Santa Fe Institute i Kalifornien skrev boken

'The nature of technology'. Han är en världsstjärna och

en av de skarpaste inom hur teknikutveckling går till.

Ständigt nyfikne Peter Norman spelar en viktig roll inom

finansmarknadsutvecklingen men har även betinget att

vara ägare till de statliga bolagen. Arthur I Miller är en

vetenskapshistoriker och filosof som går på djupet",

berättar Bo Ekman.

"Bra att öva lite"
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Bland deltagarna finns också Jan Eliasson,

nyutnämnd vice generalsekreterare i FN.

"Det är bra för Jan Eliasson att få öva sig lite

innan han åker till FN", säger Bo Ekman.

Förutom de 300 delegaterna räknar han med att

ytterligare 100 medföljare, experter och

journalister del-tar.

Bakom Tällberg Forum, med en budget på cirka

11 miljoner kronor, står Tällberg Foundation som

sponsras av näringslivet och institutioner. Den

största sponsorn i dag är Postkodlotteriet.

Tällberg Foundation är också med i en

entreprenörsutbildning i Afrika och ska i höst

arrangera ett forum om internationellt samarbete

i Sydafrika. Medarrangör är Tabo Mbeki

Foundation.

Årets Tällberg Forum hålls den 14-17 juni och är det

åttonde storforumet sedan starten 1981.
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