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Sjukdomen covid-19 fortsätter att sprida sig i landet. Hittills har 2 086 142
personer har fått minst en dos vaccin, vilket motsvarar 25,5 procent av den
vuxna befolkningen. När kommer alla över 18 år fått minst en vaccindos?

40 världsledare har träffats på ett digitalt miljömöte i USA. USA lovar att minska
utsläppen med 50-52 procent från 2005 års nivå. Ryssland, Brasilien, Kina och
Indien hörde till länderna som inte gav några nya klimatlöften. Vem deltog från
Sverige?
Sveriges utsläpp av växthusgaser var 50 miljoner ton år 2019, vilket motsvarar
en minskning om 2,4 procent jämfört med 2018. Totalt har Sveriges utsläpp
minskat med 29 procent sedan 1990. Vad är en växthusgas?

Det här företaget vill stänga massa- och pappersproduktionen vid fabrikerna i
Kvarnsveden och Borlänge. Stängningen berör 440 personer. Behovet av
papper har minskat kraftigt i Europa. Vilket företag?

Fåren skyddas av två lager av ull. Det yttre lagret består av längre hårstrån som
skyddar mot regn. Under detta finns ett lager med kortare, mjukare hår som
skyddar mot kyla. I tröjorna används garn som innehåller båda hårtyperna,
vilket gör tröjorna både varma och vattenavvisande. Det finns 500 000 får i
landet men endast 343 960 invånare. Vilket land?

Det var i november 2020 som en stor bolid kom in i atmosfären med ett brak
och lyste upp himlen innan den slog ned nära byn Ådalen utanför Enköping. Det
var meteoritjägare som till slut hittade den 14 kilo tunga rymdstenen. Vem som
äger stenen kan avgöras i domstol. Vem äger troligen rymdstenen?

I torsdags den 23 april var det Världsbokdagen som är instiftad av Unesco
1995. En klassiker: en roman av den brittiske författaren och nobelpristagaren
William Golding. Efter en flygkrasch upptäcker en grupp engelska skolpojkar
(6-12 år) att de befinner sig på en öde ö i Stilla havet. Pojkarna har evakuerats
från England på grund av ett kärnvapenkrig. Ingen vuxen finns på ön och
pojkarna organiserar sig, glada över sin nyvunna frihet. Vad heter boken?

Fotboll: Sex brittiska klubbar, tre spanska och tre italienska ville börja med ett
nytt europeiskt mästerskap. Dvs ersätta det europeiska förbundet Uefa:s
turnering, som rymmer de bästa lagen från respektive land. Hela projektet har
redan lagts ned. Vi gjorde ett misstag, vi ber om ursäkt för det, konstaterade
Arsenal. Vad skulle ligan kallas?

A

1 den 15 augusti 2021
x den 1 januari 2022
2 den 15 augusti 2022
1 Kronprinsessan Victoria
x Carl Bildt
2 Per Bolund
1 syre
x koldioxid
2 väte
1 Electrolux
x Assa Abloy
2 Stora Enso

1 Australien
x Island
2 Nya Zeeland

1 Enköpings kommun
x Naturhistoriska riksmuseet
2 markägaren

1 Flugornas herre
X Skriet från vildmarken
2 Räddaren i nöden

1 The Super League
x The Royal League
2 The European League
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B

1

Hittills har 2 796 778 vaccindoser getts i Sverige. 2 086 142 personer har fått
minst en dos. 710 636 personer har fått två doser enligt nationella vaccinationsregistret. När kommer alla över 18 år fått sin vaccindos?

1 den 15 augusti 2021
x den 1 januari 2022
2 den 15 augusti 2022

2

40 världsledare bjöds in till Joe Bidens digitala miljömöte. USA lovar att minska utsläppen med 5052 procent från 2005 års nivå. Japan vill minska utsläppen med 46 procent till 2030. Kanada lovar
att minska utsläppen med 40-45 procent mot 2005 års nivå. Storbritannien meddelade att landet
kommer att kapa sina utsläpp med 78 procent till 2035 mot 1990. Ryssland, Brasilien, Kina och
Indien hörde till länderna som inte gav några nya klimatlöften. Vem deltog från Sverige?

1 Jimmie Åkesson
x Carl Bildt
2 Per Bolund

3

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom
Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton år 2019, vilket motsvarar en minskning
om 2,4 procent jämfört med 2018. Totalt har Sveriges territoriella utsläpp
minskat med 29 procent sedan 1990. Vad är Sveriges mål till 2030?

1 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990
x 33 procent lägre 2030 jämfört med 1990
2 29 procent lägre 2030 jämfört med 1990

4

De konservativa tyska partierna CDU och CSU har enats om Armin Laschet
som gemensam kandidat till posten efter Angela Merkel. Miljöpartiet i Tyskland
har utsett Annalena Baerbock till sin kandidat. Vad kallas Tysklands motsvarighet till vår statsminister?

1 förbundskansler
x premiärminister
2 parlamentsledare

5

De baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen utvisar tillsammans fyra diplomater från
Ryssland. Utvisningen görs i solidaritet med Tjeckien som är inblandat i gräl med Ryssland om en
dödlig explosion i Tjeckien 2014. Tjeckien har utvisat 18 ryska diplomater och planerar att utvisa
fler. Ryssland har svarat med att utvisa 20 tjeckiska diplomater och säger att man även kommer
att utvisa baltiska diplomater. Vad har Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien gemensamt?

1 militärt samarbete med Ryssland
x tidigare ockuperade av Sovjetunionen
2 stort handelsunderskott med Ryssland

6

EU har förslag till ny lagstiftning (artificiell intelligens) som kan innebära att
användningen av biometrisk övervakning som ansiktsigenkänning i princip
förbjuds i Europa. Vilket land i världen använder redan ansiktsigenkänning?

1 Japan
x Kanada
2 Kina

7

Företaget vill stänga massa- och pappersproduktionen vid bruken i Kvarnsveden, Borlänge och Veitsiluoto, Finland. Nedläggningarna berör 670 personer
i Finland och 440 personer i Sverige. Pappersefterfrågan i Europa har minskat i
över ett decennium och minskat ytterligare på grund av pandemin. Vilket
företag?

1 Atlas Copco
x Stora Enso
2 SKF

8

Det var i november 2020 som en stor bolid kom in i atmosfären med ett brak
och lyste upp himlen innan den slog ned nära byn Ådalen utanför Enköping. Det
var meteoritjägare som till slut hittade den 14 kilo tunga rymdstenen. Vem som
äger stenen kan avgöras i domstol. Vem äger troligen rymdstenen?

1 Sveriges geologiska undersökning
x Statens kulturråd
2 markägaren

9

I torsdags den 23 april var det Världsbokdagen som är instiftad av Unesco
1995. En klassiker: en roman från 1951 av J.D. Salinger. Romanen handlar
om den sextonårige Holden Caulfields upplevelser under några decemberdagar
sedan han blivit utsparkad från sin internatskola. Vad heter boken?

1 Den allvarsamma leken
X Räddaren i nöden
2 Försoning

10

Fotboll: Sex brittiska klubbar, tre spanska och tre italienska ville börja med ett
nytt europeiskt mästerskap. Dvs ersätta det europeiska förbundet Uefa:s
turnering, som rymmer de bästa lagen från respektive land. Hela projektet har
redan lagts ned. Vi gjorde ett misstag, vi ber om ursäkt för det, konstaterade
Arsenal. Vad skulle ligan kallas?

1 The Super League
x The Royal League
2 The European League
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1. Vad kallas skog som aldrig har utsatts för mänsklig påverkan såsom jordbruk och
skogsbruk?
2. Vad kallas det när man hugger ner alla träd på ett stort område?
3. Det här ämnet finns i barr- och lövved och är den del av veden som är viktigast vid
framställning av pappersprodukter. Vilket ämne?
4. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog. Tall och björk. Vilket är det
tredje vanligaste trädet i våra skogar?
5. Det är en råvara som används vid pappersframställning och som främst tillverkas av
trävirke. Vad kallas råvaran?
6. Det är en rättighet för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att
illfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra
växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot
markägare och mot andra människor. Vad kallas rätten som vi alla har?

Nöjesvärlden
Det är roligt att läsa klassiker

1

Det är en roman från 1719 av Daniel Defoe om en man som överlever ett
skeppsbrott och vistas på en nästan öde ö i 28 år. En av mannens följeslagare
på ön är Fredag. Vad heter boken?

1 Robinson Kruse
X Baron Münchenhausens
märkvärdiga resor och äventyr
2 Djungelboken

2

Romanen är skriven av Jonathan Swift år 1726. Boken handlar om en man
som i sin färd mot Ostindien lider skeppsbrott på fyra mycket speciella ställen.
Vad heter boken?

1 Moby Dick
X Gullivers resor
2 Greven av Monte Cristo

3

Tom Sawyers äventyr är en roman från 1876. Boken handlar om pojken Tom
Sawyer. Efter att mamman dött, bor han hos sin moster i den lilla byn St.
Petersburg i Missouri vid Mississippifloden. Han skolkar från skolan samt busar
med sin moster och de andra invånarna i byn. Tom umgås gärna med
Huckleberry Finn, som är en fattig luffarpojke. Vem är författaren?

1 Arthur Conan Doyle
X Jack London
2 Mark Twain

4

Det är en skräckroman skriven av Mary Shelley, utgiven 1818. Det kan vara
den första sciencefictionromanen. Till slut är det en sak som särskilt intresserar
honom - kroppens uppbyggnad och varifrån livets principer utgår. Han studerar
anatomi och intresserar sig för döden för att på så sätt få svar om livets
uppkomst. Efter en tid finner han att han är benägen att skänka liv åt döda ting
och bestämmer sig för att skapa en egen varelse från död materia. Vad heter
boken?

1 Dr Jekyll och Mr Hyde
X Frankenstein
2 Världarnas krig

5

Alice i Underlandet är en bok av en brittisk författaren publicerad 1865. Boken
handlar om sjuåriga Alice som sitter och har tråkigt, då helt plötsligt en vit kanin
dyker upp. Han plockar upp en klocka ur sin västficka och säger Kära nån, jag
är sen! Kaninen skuttar vidare och Alice, som blir nyfiken på kaninen, springer
efter honom. Han skuttar ner i ett kaninhål, och när Alice tittar ner faller hon.
Vem är författaren?

1 Jerome K. Jerome
X Lewis Carroll
2 Charles Dickens

6

Det är en roman från 1954 av den brittiske författaren och nobelpristagaren
William Golding. Efter en flygkrasch upptäcker en grupp engelska skolpojkar
(6-12 år) att de befinner sig på en öde ö i Stilla havet. Pojkarna har evakuerats
från England på grund av ett kärnvapenkrig. Ingen vuxen finns på ön och
pojkarna organiserar sig så gott de kan, glada över sin nyvunna frihet. Vad
heter boken?

1 Flugornas herre
X Skriet från vildmarken
2 I ljusets makt

7

Jorden runt på 80 dagar är en roman skriven 1872–1873. I London slår den
äkta brittiske gentlemannen och Reformklubbmedlemmen Phileas Fogg vad
om att han kan resa jorden runt på 80 dagar (något fullkomligt otänkbart på den
tiden. Han tar med sig sin betjänt Jean Passepartout. Vem är författaren?

1 Rudyard Kipling
X Joseph Conrad
2 Jules Verne

8

Det är en roman från 1951 av J.D. Salinger. Boken har kallats för en generationsroman. Romanen handlar om den sextonårige Holden Caulfields upplevelser under några decemberdagar sedan han blivit utsparkad från sin
internatskola. Han hamnar i bråk med sin rumskamrat om en flicka och det
slutar med att Holden reser iväg en lördagskväll. Vad heter boken?

1 Den allvarsamma leken
X Räddaren i nöden
2 Försoning
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Meddelande
Under vårterminen 2021 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23. Påsklov i vecka 14.
Effektivaste sättet att få kontakt med
oss på Karin Förlag är via e-post:
redaktionen@karinforlag.se
Uppstår det problem med e-posten
glöm inte att ni har fått användarnamn och lösenord för inloggning på
vår webbsida. På webbsidan finns
alltid det aktuella numret av Veckans
Nyheter.
Version A.
1. den 15 augusti 2021 (1).
2. Per Bolund (2). Se B2.
3. koldioxid (x).
4. Stora Enso (2) Se B7.
5. Island (x). En stickning kan vara
den perfekta hemmahobbyn under en
pandemi. Så verkar många tycka för
nu har sticktrenden lett till garnbrist.
Särskilt populär är den isländska
naturullen, som är vad som behövs
om man ska sticka sig en egen lopapeysa, som den klassiska islandströjan heter på isländska. Efterfrågan
på isländskt garn är mycket, mycket
större än vad de klarar av att producera på Island. Vi har fått ungefär en
tiondel av det vi har orderlagt. Det är
leveranstider på upp till ett år, säger
en garninköpare.
Källa: SvD
6. markägaren (2). Rymdstenen
hittades på mark som ägs av Johan
Benzelstierna von Engeström på
Refvelsta gods. Han hävdar nu
äganderätten till meteoriten och har
tagit strid mot upphittarna. Upphittarna hävdar å sin sida att de är de
rättmätiga ägarna av meteoriten från
Ådalen. Eftersom det inte finns någon
tydlig lagstiftning som talar om vad
som gäller för meteoriter kan striden
mellan markägaren och upphittarna
komma att avgöras i domstol.
Meteoriten är inlämnad till Naturhistoriska riksmuseet. Naturvårdsverket
konstaterar att sten finns med bland
sådant som inte är tillåtet att ta med
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sig utan markägarens medgivande.
LRF:s äganderättsexpert tror att
markägaren kommer att gå segrande
ur striden. Men generellt gäller att
stenplockning på annans mark inte
ingår i allemansrätten. Stöd för detta
finns i Jordabalken där det står att
sten, grus, torv tillhör fastighetsägaren.
7. Flugornas herre (1).
8. The Super League (1).
Version B.
1. den 15 augusti 2021 (1).
2. Per Bolund (2). Vi ska lämna en
ren och vacker värld till kommande
generationer yttrade Kinas ledare Xi
Jinping under den inledande sessionen på klimattoppmötet som USA:s
president Joe Biden bjudit in till. Men
några nya löften, förutom en vag
formulering om att Kina ska börja
minska på kolkraften 2025, kom han
inte med. Kina är världens största
utsläppare av koldioxid och en avgörande pusselbit för att Parisavtalets
mål om att den globala temperaturökningen inte ska överstiga 1,5 grader ska nås. Men Kinas klimatpolitik
håller inte, menar flera bedömare. De
är särskilt kritiska till att Kina fortsätter fjättra sig vid kolenergi medan
andra länder fasar ut kolet. Utsläppen
inte bara ökar, Kina planerar också
att bygga nya fabriker. Kina har en
hel flotta kolkraftverk som ska byggas på 2020-talet, säger Karl Hallding, forskare vid Stockholm environment institute (SEI). För många
kom det därför som en överraskning
när USA:s klimatsändebud John Kerry och hans kinesiske kollega Xie
Zhenhua i förra veckan kom överens
om att USA och Kina ska samarbeta
om klimatet.
3. 63 procent lägre 2030 jämfört
med 1990 (1).
4. förbundskansler (1). Tysklands
miljöparti De gröna är för närvarande
Tysklands största parti, enligt en
opinionsmätning som genomförts av
Bild am Sonntag fem månader före
valet. De gröna får 28 procent enligt
opinionsundersökningen,
medan
styrande CDU/CSU får stöd av 27
procent. En anledning kan vara att
De gröna nyligen har utsett Annalena
Baerbock till kanslerkandidat i valet

Bakgrundsmaterial

till den tyska förbundsdagen den 26
september. Det är första gången som
det tyska miljöpartiet väljer att försöka
bli regeringsbildande parti. Alliansen
CDU/CSU har valt en kanslerkandidat;
Armin Laschet. Socialdemokraterna
SPD, som sitter i regering tillsammans
med CDU/CSU, fick 13 procent i opinionsmätningen.
5. tidigare ockuperade av Sovjetunionen (x).
6. Kina (2).
7. Stora Enso (x). Kvarnsvedens bruk
i Borlänge har två pappersmaskiner
med en sammanlagd årlig kapacitet
på 565 000 ton superkalendrerat (SC)
tidningspapper och förbättrat tidningspapper, som används för tidningar,
magasin, kataloger, bilagor och detaljhandelsreklam. Bruket har också
ett integrerat termomekaniskt massabruk för barrved (TMP) med en årlig
kapacitet på 900 000 ton. Källa: Stora
Enso
8. markägaren (2). Se A6.
9. Räddaren i nöden (x).
10. The Super League (1).
Rätt svar till Korsord A:
1. urskog
2. kalhygge
3. cellulosa
4. gran
5. pappersmassa
6. allemansrätten
Nyckelord: skogen
Rätt svar till Nöjesvärlden:
1. Robinson Kruse
2. Gullivers resor
3. Mark Twain
4. Frankenstein
5. Lewis Carroll
6. Flugornas herre
7. Jules Verne
8. Räddaren i nöden

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: 12x 2x2 11 B: 121 1x2 x2x1

