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A

Botniabanan mellan Kramfors och Umeå håller på att byggas. Däremot
är det inte säkert att Norrbotniabanan kommer att byggas. Mellan vilka
orter skulle den gå?

a mellan Umeå och Gävle
b mellan Umeå och Sundsvall
c mellan Umeå och Haparanda

Nordkorea lovade 1985 att inte tillverka sådana här vapen. Nu bryter
landet det löftet. Vilka vapen handlar det om?

a ubåtar
b atomvapen
c bombflygplan

Det har varit kallt i Sverige och Finland. I byn Storbo i Idre var det -43,1 a DN
grader och i Kiutaköngäs i Kuusamo i östra Finland var det -41,9
b SVT
grader. Vem mäter vädret i Sverige?
c SMHI
97 700 pojkar och flickor fick namn under 2002. Vilka var de två
populäraste namnen?

a Lotta och Simon
b Sandra och Mikael
c Emma och Oskar

Det verkar som om ålfisket i Sverige är i kris. Antalet ålyngel som tar sig a i Sargassohavet
den långa vägen till Europa och Sverige har minskat. Var lägger ålen
b i Medelhavet
sin rom?
c i Svarta havet
Det kan bli ont om ägg i landet och särskilt till påsk. Varför kommer det
att bli så?

a värphönsen är sjuka
b vi köper inga ägg från Finland
c värphönsens burar byggs om

I landets musikskolor kostar olika att få spela ett instrument. Från gratis
till 1 300 kronor. Vad heter Sveriges största musikskola?

a Svenska musikskolan
b kommunala musikskolan
c barnens musikskola

Regeringen har bestämt att Inga Björk-Klevby ska bli Sveriges
representant i Elfenbenskusten i Afrika. Vad är hennes titel?

a journalist
b riksdagsman
c ambassadör

a Tyskland
Två av de stora stenskulpturer som finns på Påskön är till salu i USA.
Stenskulpturerna tror man har tillverkats av öbefolkningens förfäder
b Chile
mellan åren 1000 och 1400. Experter misstänker att det är kopior. Vilket c Ryssland
land äger Påskön?
Åtta hästar, som tillhör världens största hästras, gick ner sig i en damm
utanför skånska Röstånga i lördags. Alla kunde efter ett dramatiskt
räddningsarbete fås upp levande på torra land. Vad heter hästrasen?

a Shetlandsponny
b Gotlandsruss
c Shirehästar
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En politisk kommentator på SVT har i flera år intervjuat statsminister
Göran Persson i hemlighet, med löfte att inte sända intervjuerna förrän
efter statsministerns avgång. Efter kritik mot att journalisten samtidigt
arbetade som politisk kommentator i Aktuellt beslutade SVT att
avstänga honom från jobbet. Vad heter han?

a Lars Adaktusson
b K G Bergström
c Eric Fichtelius

2

Landet lämnar icke-spridningsavtalet om kärnvapen som
undertecknades 1985. Landet kan troligen tillverka kärnvapen med
hjälp av plutonium producerad i Yongbyon norr om huvudstaden
Pyongyang. Vilket land?

a Libyen
b Nordkorea
c Syrien

3

Det har varit låga temperaturer i Sverige och Finland under senare tid. I
byn Storbo i Idre var det -43,1 grader och i Kiutaköngäs i Kuusamo i
östra Finland var det -41,9 grader. Hur kallt kan det egentligen bli som
mest?

a -273,15 °C
b -60.15 °C
c -100,15 °C

4

a fat
Oljekartellen Opec ska besluta hur mycket mer olja som behövs för att
ersätta produktionsbortfallet i strejkdrabbade Venezuela och det
b tråg
väntade bortfallet vid ett eventuellt krig i Irak. På världsmarknaden finns c kar
varje dag 77 miljoner enheter. Vad kallas en sådan oljeenhet?

1

5

När det är kallt i Sverige räcker inte vår egen elproduktion till. Hälften
kommer från vattenkraft och hälften från kärnkraften. Det ökade
svenska elbehovet täcks då av import. Hälften från Danmark och
resterande el från Polen, Tyskland och Norge. Hur producerar
danskarna en stor del av sin el?

B

a genom vattenkraftverk
b genom kärnkraftverk
c genom kolkraftverk

6

1958 beslutades att kvinnor kunde prästvigas i Sverige och sedan 1993 a regeringen
får ingen prästvigas som inte accepterar präster av båda könen. Nu
b kyrkomötet
anser en grupp präster att även kvinnoprästmotståndare måste få
c ärkebiskop K G Hammar
prästvigas. Vem kan besluta om detta?

7

a genom fingeravtryck
Nästa vecka börjar EU kontrollera alla asylsökande. Det ska förhindra
att flyktingar söker asyl i mer än ett EU-land. Femton EU-länder
b med blodprov
använder nu det nybildade Eurodac-registret. Hur kommer kontrollen att c med DNA-analys
genomföras?
De senaste fyra åren har antalet återkallade körkort ökat. Störst ökning
återfinns bland unga förare. Främsta orsakerna är rattfylleri och
bristande respekt för trafikreglerna. Förra året blev 4 000 personer i
åldern 20 till 24 år av med körkortet, vilket innebär en ökning med 50
procent på fyra år. Vem återkallar körkort?

a socialstyrelsen
b riksdagen
c länsstyrelsen

På Tycho Braheskolan i Helsingborg finns 935 elever och 89 anställda.
Det är en händelse i höstas då utomstående klev in i ett klassrum och
misshandlade en elev som ligger bakom skolans reaktion. Hur har
skolan reagerat?

a genom att minska antalet elever
b vakter kontrollerar varje elev
c låser alla dörar elektroniskt

10

En ny gymnasieskola växer fram. En gymnasieexamen införs och det
individuella programmet försvinner. Alla elever har rätt att börja i den
sektor de väljer, även de som saknar betyg från grundskolan i
matematik, svenska och engelska. Vem har lagt fram förslaget?

a lärarförbunden
b Elevorganisationen
c gymnasiekommittén

11

Två av de stora stenskulpturerna på Påskön är till salu i USA. Experter a Chile
misstänker att det är kopior. Stenskulpturerna tros ha tillverkats av den b Kanada
polynesiska befolkningens förfäder mellan åren 1000 och 1400. Påskön c Portugal
tillhör ett land. Vilket?

12

Dakarrallyt startade i Marseille den 1 januari. I år kommer man inte att
gå i mål i Dakar. I stället ligger målet i den egyptiska orten Sharm el
Sheikh vid Röda havet. Loppet är 8 557 km långt. Vem av följande
personer vann den 9:e etappen på motorcykel?

8

9

a Oscar Svärd
b PG Lundmark
c Stefan Schwarz
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Bakgrundsmaterial

Välkomna tillbaka till en spännande vårtermin!
En ny omgång av Rikstävlingen börjar imorgon (2003-01-13) och vi hoppas att antalet deltagare fortsätter att öka. I förra
omgången var det ungefär 110 aktivt deltagande lag, och de flesta hängde med väldigt länge. Slutresultaten hittar ni här:
http://www.karinforlag.com/vn/2002ht.htm
Hör gärna av er med synpunkter på tävlingen och/eller Veckans Nyheter.
Rätt svar A: cbc cac bcbc, B: cba acb acc cab, Nöjeskrysset: 121 XX1 2x21

Version A.
1. Mellan Umeå och Haparanda (c).
2. Atomvapen (b). Nordkorea har
tidigare hotat med att lämna det internationella avtalet mot spridning av
kärnvapen som regimen i Pyongyang
undertecknade 1985. FN-organet
IAEA (Internationella atomenergiorganet) uppmanar Nordkorea att
snabbt släppa in inspektörerna igen.
Annars kommer IAEA att ta upp konflikten om kärnreaktorerna i FN. FN:s
säkerhetsråd har makt att fatta beslut
om ekonomisk bestraffning och till
och med krig mot Nordkorea. Den
nordkoreanska regimen gav i förra
veckan inspektörerna från IAEA order
att ge sig av från landet.
3. SMHI (c).
4. Emma och Oskar (c). Antalet
namn ökar hela tiden. Mycket beror
på invandringen, säger SCB. Mohammed och Ali är exempel på arabiskklingande namn som når upp till
de hundra vanligaste namnen. Anglosaxiska importer som Wilma, Nathalie, Jennifer, Nicole, William, Liam,
Noah och Melvin är ganska vanliga.
Vanligast var Emma och Oskar, som
gavs till 1 223 respektive 1 158 barn.
5. I Sargassohavet (a). Ålen tillhör
Östersjöns naturliga fiskbestånd.
Ålen leker vid Saragassohavet och
vandrar sedan norrut och kommer till
Sverige efter 3 år. Den är då 7-8 cm
lång och är en glasål. Ålen vandrar
upp i åar, älvar och sjöar och förvandlas i sötvattnet till gulål. Hanen
stannar i sötvatten i 9 år medan honan stannar här i 25 år. Därefter
vandrar den åter ut i havet och byter
åter dräkt till blankål. Den slutar att
äta och börjar sin vandring ner till
Sargassohavet för att leka. Sannolikt
dör ålen efter leken. Den kan bli
mycket gammal. En ål i fångenskap

har blivit 88 år. År 2000 fiskade
svenska fiskare upp 447 ton ål ur
havet, vilket kan jämföras med 1 209
ton 1970.
6. Värphönsens burar… (c). Orsaken är att äggproducenterna i Sverige nu måste låta sina värphöns leva i
en bättre miljö än tidigare. Alla burar
ska byggas om. Hela omställningen
av tillvaron för hönsen kommer att
hålla på fram till december i år, och
under tiden kommer det att vara svårare för konsumenten att få tag på
ägg. Hönorna kan inte värpa lika
många ägg som vanligt under flyttkarusellen. Mellan 30 och 40 procent av
alla ägg säljs inför påsken.
7. Kommunala musikskolan (b).
8. Ambassadör (c).
9. Chile (b).
10. Shirehästar (c). En Shirehäst är
en kallblodig hästras från England.
Shirehästarna hör till de största och
starkaste i världen. Mankhöjden är ca
175 cm men kan bli över 180 cm och
vikten ca 1,0-1,2 ton.
Version B.
1. Eric Fichtelius (c).
2. Nordkorea (b).
3. –273,15 °C (a).
4. Fat (a). Krisen i Venezuela där
oljeproduktionen lamslagits av en
drygt fem veckors strejk, samt krigshotet i Irak har fått oljepriset att stiga
med 25 procent under de två senaste
månaderna. Om även Iraks export
faller bort i händelse av en amerikansk militär attack försvinner ytterligare två miljoner fat per dag från
världsmarknaden. Opec vill ha ett
pris på 22-28 dollar per fat. Det priset
anses inte hota den globala ekonomiska tillväxten.
5. Genom kolkraftverk (c).
6. Kyrkomötet (b). Svenska kyrkans

högsta beslutande organ är Kyrkomötet, som är den kyrkliga motsvarigheten till Sveriges riksdag. Kyrkomötet
har 251 valda ledamöter som fr o m år
2000 sammanträder två gånger årligen i Uppsala. I år sammanträder
Kyrkomötet 15-18 maj samt 18-21
september. Biskoparna deltar också i
Kyrkomötets arbete, men har inte
rösträtt. Liksom riksdagen har Kyrkomötet utskott som bereder de ärenden
som ska behandlas.
7. Genom fingeravtryck (a). Syftet
med Eurodac är att kontrollera att en
asylsökande bara söker asyl i ett enda
EU-land. Den som ertappas med ett
förflutet som asylsökande i ett annat
EU-land ska enligt EU:s regler direktavvisas dit. Sådana avvisningar har
tidigare varit krångliga, men ska enligt
ett färskt beslut av EU:s justitieministrar nu verkställas snabbare. Eurodac
är ett system för att insamla, överföra
och jämföra fingeravtryck som ett led i
skapandet av ett europeiskt asylsystem. Börjar gälla i femton europeiska
länder den 15 januari, i Danmark först
den 1 mars. Eurodac-registret är ett
gemensamt spärregister för asylsökande, flyktingar och illegala invandrare i Luxemburg. Alla uppgifter lagras i
tio år.
8. Länsstyrelsen (c).
9. Låser alla dörrar… (c).
10. Gymnasiekommittén (c).
11. Chile (a).
12. P G Lundmark (b).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, -, 10, 11, 12, 13, 14, 15, -, 17, 18, 19, 20, 21
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1. "The Osbournes" har visats på MTV ett tag och från 27 januari kan vi se dokusåpan på TV4. I såpan får vi
följa familjen Osbournes liv, pappa Ozzy, mamma Sharon och barnen Kelly och Jack. Men Ozzys och Sharons
äldsta dotter har valt att inte medverka i serien och bor i gästhuset. Vad heter hon?
1. Aimee

x. Laura

2. Mary

2. Vem är sångerskan bakom låten "I'm gonna getcha good!"?
1. Robyn

x. Shakira

2. Shania Twain

3. Dennis Franz och Rick Schroder spelar poliserna Sipowicz och Sorenson i en amerikansk dramaserie. Vad
heter serien?
1. På spaning i New York

x. Law and Order

2. FBI-Files

4. När hemlige agenten Clark Devlin skadas får hans chaufför, spelad av Jackie Chan, rycka in och tar hjälp av
ett klädesplagg samt en kvinnlig agent, spelad av Jennifer Love Hewitt. Vad heter filmen som är bioaktuell nu?
1. The Jacket

x. The Tuxedo

2. The Pants

5. Han heter egentligen Marshall Bruce Mathers III, har smeknamnet Slim Shady, hade som liten en snuttefilt
som hette "Woobie" och är nu aktuell som Jimmy i musikfilmen 8 Mile. Vad är hans artistnamn?
1. Sting

x. Eminem

2. Prince

6. Carina Lidbom blev den stora vinnaren i tv-leken "På spåret". Vem var hennes manlige medtävlare?
1. Tommy Engstrand

x. Lennart "Hoa-Hoa" Dahlgren

2. Björn Hellberg

7. Hon har sålt över 30 miljoner deckare. Böcker Iskällaren och Skulptrisen har visats som deckarserier på SVT.
Hennes senaste bok heter Ormars skepnad. Vad heter hon?
1. Patricia Cornwell

x. Kathy Reichs

2. Minette Walters

8. Lena Frisk, Ola Lindholm och Carin Hjulström-Livh leder SVT:s nya direktsända pratshow under varsin
sjuveckorsperiod i vår. "Ola 21:30" sänds ifrån Stockholm, "Carin 21:30" kommer att sändas ifrån Göteborg.
Från vilken stad komer ståupp- komikern Lena att sända ifrån?
1. Umeå

x. Malmö

2. Kalmar

9. I serien "Band of brothers" får vi följa Easy-kompaniets fallskärmsjägare under andra världskriget. Serien är
gjord av Steven Spielberg och en mycket känd skådespelare. Vad heter han?
1. Clint Eastwood

x. Robert Redford

2. Tom Hanks

10. De vanligaste namnen på nyfödda under 2002 var Emma och Oscar, men många av kändisarna i Sverige
väljer gärna ovanliga namn till sina barn. Kristian Luuk döpte sin dotter till Smilla och Regina Lunds son heter
Wiggo Love Linblå. Vad heter Lena Philipsson och Måns Herngrens son?
1. Noa Månfare

x. Noa Stjärnfall

Möjliga graderingar
 9-10 rätt Master of Fame and Gossip (MFG)
 7-8 rätt Knows all About the Industry (KAI)
 4-6 rätt Barely Made It (BMI)
 0-3 rätt Much To Learn (MTL)

Rätt svar
121 xx1 2x2 1
Nästa nummer kommer 2003-01-27 Vecka 05
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