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Den 25-årige man som är misstänkt för mordet på Anna Lindh har erkänt.
Rättegången börjar troligen onsdagen den 14 januari i Stockholms tingsrätt.
Vad arbetade Anna Lindh som?

En tredjedel av alla växt- och djurarter i världen hotas av utrotning redan från
år 2050. Forskarna tror att det finns 30 000 000 arter. Vad tror man är orsaken
till utrotningen?

1 Statsminister
x Utrikesminister
2 Kommunpolitiker
1 Klimatförsämringar
x Överbefolkning
2 Översvämningar
1 9 kronor och 46 öre

3

OK-Q8 har höjt priset på bensin med 20 öre per liter. Vad kostar en liter
95-oktanig bensin efter höjningen?

x 12 kronor och 39 öre
2 6 kronor och 12 öre
1 Panda

4

10 000 djur kommer att slaktas och förstöras i Kina. Kineserna tror att djuren
sprider sjukdomen sars som är en lungsjukdom. Vilket djur är det?

x Sibetkatt
2 Asiatisk tiger
1 Solen

5

Skarpa bilder kommer nu från Spirit som har landat i Gusev-kratern på
planeten där man hoppas kunna finna spår av liv. Vilken planet?

x Månen
2 Mars

6

Den 26 december 2003 inträffade en katastrof i den iranska staden Bam.
Nästan hela staden rasade samman och många människor dog. Vad inträffade
i Bam?

1 Ett vulkanutbrott
x En jordbävning
2 En snöstorm
1 Tintin

7

Den här belgiska serien fyller 75 år i år. Den 10 januari 1929 började det första
äventyret för vår journalist och hans hund. Vilken serie?

x Snobben
2 Fantomen
1 Spanien och Portugal

8

Ledarna för de här två kärnvapenländerna har träffats i Islamabad för att
försöka lösa sin konflikt om området Kashmir. Vilka två länder är det?

x Brasilien och Argentina
2 Indien och Pakistan
1 Malmö

9

På nyårsnatten uppstod i ett våldsamt gräl mellan landshövding Anders Björck
och poliser som arbetade under natten. Var?

x Uppsala
2 Luleå
1 En matolja

10

Änkan efter en man som dog i lungcancer har fått 20 miljoner dollar i ersättning
från Brown & Williamson, som tillverkar Lucky Strike. Vad är Lucky Strike?

x En köksfläkt
2 En cigarett
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1

I Sverige kan barn och ungdomar bli tvångsomhändertagna. Det är personer
som har skolproblem, missbruksproblem, relationsproblem, kriminalitet eller
psykiska problem. Vad kallas lagen som myndigheterna använder?

1 BO
x LVU
2 ADSL

2

Ledarna för de två kärnvapenmakterna Pakistan och Indien, president Pervez
Musharraf och premiärminister Atal Bihari Vajpayee, möttes i veckan i
Islamabad. Länderna har en långvarig konflikt om ett område. Vilket område?

1 Kashmir
x Brunei
2 Lesotho

3

En konflikt har blossat upp mellan landshövdingen i Uppsala och
uppsalapolisen. Enligt landshövdingen utförde inte polisen sina arbetsuppgifter
på ett korrekt sätt under nyårsnatten. Vem är chef för länsstyrelsen i Uppsala?

1 Ulf Adelsohn
x Anders Björck
2 Björn Eriksson

4

Den 25-årige man som sitter häktad misstänkt för mordet på Anna Lindh har
erkänt. Rättegången börjar troligen onsdagen den 14 januari. Chefsrådman
Göran Nilsson vid Stockholms tingsrätt tror att rättegången kan klaras av på tre
eller fyra dagar. Vem ska bevisa 25-åringens skuld?

1 Rätten
x Juryn
2 Åklagaren

5

Postgirot har stängt mellan femtio och hundra konton för inbetalningar. Flera
affärsbanker följer efter och stoppar nu inbetalningar till olika konton. Vad
sysslar de företag med som har fått sina konton spärrade?

1 Bluffakturor
x Industrispionage
2 Skattefusk

6

Libyens beslöt den 19 december att stoppa sitt kärnvapenprogram och tillåta
internationella inspektioner av sina kärnanläggningar. 1992 beslöt FN att införa
sanktioner mot Libyen. FN upphävde sina sanktioner 2003 sedan Libyen gått
med på att betala 2,7 miljarder dollar i skadestånd och ta på sig ansvaret för ett
sprängattentat. Vilket attentat?

1 I Anchorage i Alaska
x I Marseille i Frankrike
2 Över Lockerbie i Skottland

7

Närmare 630 000 arbetsdagar gick förra året förlorade till följd av olika strejker
i Sverige. 2003 blev det värsta strejkåret sedan 1990. Vilken organisation stod
för det största antalet strejkdagar under 2003?

1 Svenskt Näringsliv
x Kommunalarbetarförbundet
2 Kommunförbundet

8

Nu börjar bilder komma till jorden från planeten Mars. Bilderna kommer från en
marslandare som i veckan landade i Gusev-kratern där man hoppas kunna
finna spår av liv. Vad heter marslandaren?

1 Gambler
x Soul
2 Spirit

9

Oron sprider sig vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Enligt
säkerhetschefen har händelserna lett till höjd beredskap. Även vid EUparlamentet, Europeiska centralbanken och Europol sprider sig oron. Vad
skapar oro?

1 Brevbomber
x Influensaepidemi
2 Mjältbrand

10

Den 26 december 2003 inträffade en katastrof med troligen över 35 000
dödsoffer. Jordbävningen förstörde nästan en hel stad. Var inträffade
jordbävningen?

1 Staden Tbilisi i Georgien
x Staden Bam i Iran
2 Staden Antalya i Turkiet

11

OK-Q8 har höjt priset på bensin med 20 öre per liter. Efter höjningen kostar en
liter 95-oktanig bensin 9 kronor och 46 öre. Bakom prishöjningen ligger höjda
priser på världsmarknaden. Hur stor del av bensinpriset är skatt?

1 Cirka 25 %
x Cirka 50 %
2 Cirka 70 %

12

Den här belgiska serien fyller 75 år i år. Den 10 januari 1929 började det första
äventyret för vår journalist och hans hund. Vilken serie?

1 Kronblom
x Asterix
2 Tintin
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Meddelande
Välkomna tillbaka till en spännande
vårtermin med Veckans Nyheter.
Nytt för denna terminen:
- Var med och slåss om 7 000 kr i
prispengar i vårterminens Rikstävling.
- Vinnaren i respektive klassnivå vinner 1 000 kronor till klasskassan.
- Antalet nummer för vårterminen är
höjt till 20 nummer.
- Inga uppehåll för sport- eller påsklov.
Version A.
1. Utrikesminister (x). Den misstänkte mannen har medgett angreppet på
Anna Lindh och effekterna av det,
säger mannens advokat. Advokaten
har de senaste veckorna tillsammans
med sin klient läst igenom förundersökningsprotokollet. Båda har kunnat
se den mycket starka tekniska bevisning som finns mot 25-åringen. Mannen har under alla tidigare förhör under polisutredningen envist nekat till
misstankarna om att ha mördat Anna
Lindh.
2. Klimatförsämringar (1). Brittiska
forskare har studerat sex regioner
runtom i världen och 1 103 djur- och
växtarter där. Med tre olika datormodeller för hur klimatet kan förändras
fram till 2050 har de undersökt vilka
möjligheter arterna har att överleva.
Vid den gynnsammaste klimatförändringen kommer 18 procent av arterna
att vara utrotningshotade av förhållandena 2050. Om det blir den värsta
tänkbara klimatutvecklingen är 35
procent hotade. De sex områden som
har studerats utgör en femtedel av
jordens landyta. Datorkörningar har
visat hur arterna kommer att bete sig
när klimatet förändras på grund av att
jordens medeltemperatur stiger - enligt
FN:s beräkningar med mellan 0,8 och
drygt 2 grader inom 50 år.
Ingen vet hur många arter som finns.
1,6 miljoner är namngivna, men man
antar att det finns mellan 2 och 100
miljoner arter. 30 miljoner är den mest
citerade uppskattningen, vilket skulle
innebära att 10 miljoner arter hotas.
3. 9 kronor och 46 öre (1).
4. Sibetkatt (x). Masslakt av sibetkatter, som misstänks ha spelat en roll i
spridningen av sars, är inledd i Kina,
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trots att WHO varnar för att det kan
förvärra situationen. WHO tycker att
masslakten är farlig, eftersom de
människor som är inblandade i processen kan smittas. - Djur som är
stressade utsöndrar starkare virusdoser. Så om sibetkatterna är på väg att
dödas, är jagade eller tillfångatagna,
kommer de att utsöndra virus snabbare. WHO uttrycker oro för att slakten
tar uppmärksamheten från det viktiga
arbete som återstår, nämligen att lista
ut om lungsjukdomen spritts från sibetkatter och andra djur till människor.
5. Mars (2). Nu börjar sensationella
bilder komma till jorden från planeten
Mars. Bilderna kommer från Marslandaren Spirit som har gjort en perfekt
landning i Gusev-kratern där man
hoppas kunna finna spår av liv. Färgbilderna visar detaljer från Marsytan.
6. En jordbävning (x).
7. Tintin (1).
8. Indien och Pakistan (2).
9. Uppsala (x).
10. En cigarett (2). Änkan stämde
tillverkarna av Lucky Strike efter makens död 1999. Han började röka vid
14 års ålder och kunde sedan aldrig
dämpa sitt tobaksbegär.
Version B.
1. LVU (x). Tvångsomhändertaganden
sker enligt lagen om vård av unga
(LVU) och för ansökningar om LVUvård. Det är socialförvaltningarna i
kommunerna som beslutar om omedelbara omhändertaganden. Men besluten prövas i efterhand av länsrätten,
som alltid ska avgöra om ett barn ska
vårdas enligt LVU. Orsakerna kan vara
att ungdomar lever i en miljö som är
farlig för dem, att de missbrukar alkohol eller droger eller att de ständigt
återfaller i brott.
2. Kashmir (1).
3. Anders Björck (x). Uppgifterna om
vad som egentligen hände utanför
landshövdingens residens på nyårsnatten går isär. Enligt landshövding
Anders Björck raglade berusade tonåringar omkring och riskerade att bli
överkörda. Trots detta ska en grupp
poliser ha stått och tittat upp i luften på
fyrverkerierna, varför landshövdingen
gick ner för att säga till. En av poliserna skriver i en promemoria att Björck
lade sig i och läxade upp poliserna

Bakgrundsmaterial

som försökte göra sitt jobb. Anders
Björck ska ha varit berusad och hotfull.
Polisen arbetade med att förhindra att
folk blev skadade när några kastade
fyrverkerier in i en folksamling.
4. Åklagaren (2).
5. Bluffakturor (1). Bankerna och
Postgirot stoppar nu blufföretagens
konton. Det är konton som används av
företag som till exempel ägnar sig åt att
skicka bluffakturor till andra företag
eller privatpersoner. Blufföretagens
konton omsätter totalt hundratals miljoner kronor. Totalt räknar Svensk Handel med att blufföretagen i dag omsätter i storleksordningen 1,5 miljarder
kronor om året.
6. Över Lockerbie i Skottland (2).
7. Kommunalarbetarförbundet (x).
Kommunal bidrog till att göra 2003 till
det värsta strejkåret sedan 1990. Över
70 000 kommunalanställda, till övervägande delen kommunalare, strejkade
under april och maj i fjol för högre löner.
Därmed gick ungefär 600 000 arbetsdagar förlorade. 1990 gick 770 000
arbetsdagar förlorade under en bankkonflikt.
8. Spirit (2).
9. Brevbomber (1). Säkerheten har
höjts vid Sveriges EU-representation i
Bryssel. Åtgärderna har vidtagits efter
upptäckten av flera nya brevbomber
riktade mot EU-personal och parlamentariker i Bryssel och andra länder. Under mellandagarna upptäcktes brevbomber riktade mot bland annat Europeiska centralbanken och Europol. Ett
brev exploderade i händerna på EUkommissionens ordförande Romani
Prodi. I måndags upptäcktes flera nya
brevbomber.
En
brittisk
EUparlamentariker fick en bomb skickad
till sitt hem i Manchester. En annan
bomb exploderade hos en tysk EUpolitiker.
10. Staden Bam i Iran (x).
11. Cirka 70 % (2).
12. Tintin (2).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Rätt svar A: x11 x2x 12x2 B: x1x 212 x21 x22 Nöjeskrysset: xx1 2x2 1212
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1. Vem av följande veteraner är fortfarande med och tävlar i Robinson?
1. Robban

x. Pål

2. Johan

2. Från vilken aktuell film kommer repliken: "Jag tror att vi är kosmiska tvillingar"?
1. Fäst vid dig

x. Tur och Retur

2. Freaky Friday

3. Vad heter Kylie Minogues nya album?
1. Body language

x. Can´t get you out of my head

2. Madonna

4. Rickard Sjöberg är programledare för en ny lek på TV4. En person tävlar mot hundra personer i publiken. Vad
heter programmet?
1. Hundra mot en

x. Bingolotto mini

2. Alla mot en

5. Vilka ligger bakom albumet "På vårt sätt"?
1. Bubbles

x. Miio

2. Sugababes

6. Han lider av kronisk sömnlöshet sedan han var 12 år, växte upp i Dublin, medverkat i filmer som "Uppdraget"
och "Hart´s war" och är nu bioaktuell i "S.W.A.T". Vad heter han?
1. Bruce Willis

x. Ben Affleck

2. Colin Farrell

x. Cecilia Hagen och Lennart Hoa
Hoa Dahlgren

2. Carl-Jan Granqvist och Lotta
Bromé

7. Vilka blev vinnare i På spåret?
1. Ingela Agardh och Stefan Holm

8. Countrysångaren Billy Ray Cyrus spelar läkare, i vilken serie?
1. Strong medicine

x. Everwood

2. Doktor Cassidy

9. Vad heter sångerskan som stack iväg till Las Vegas och gifte sig och 55 timmar senare skilde hon sig?
1. Britney Spears

x. Christina Aguilera

2. Nicole Richie

10. Milo Ventimiglia har en roll i Kanal 5:s serie Gilmore Girls. Vad heter hans rollfigur?
1. John

x. Jim

2. Jess

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
xx1 2x2 121 2
Nöjeskrysset på webben
Nöjeskrysset finns på webben (karinforlag.se), både för utskrift eller att göra direkt i webbläsaren, och är gratis
att använda.
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