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En 56-årig man sköt i tisdags ihjäl sin dotter. Mannen har i flera år hotat
sin dotter. Kvinnan har haft en svensk pojkvän. Var skedde mordet?

a i Norrköping
b i Uppsala
c i Malmö

2

Alla barn, ungdomar och vuxna i en kommun ska i framtiden kunna
lämna förslag till de som bestämmer i kommunen. Vem bestämmer i en
kommun?

a kommunfullmäktige
b skolstyrelsen
c polisen

3

Ett svenskt lastfartyg råkade i fredags i sjönöd 15 distansminuter söder
om Almagrundets fyr utanför Sandhamn i Stockholms skärgård. Hur
lång är en distansminut?

a 10 meter
b 1 852 meter
c 60 meter

4

Byggnaden är till salu för 200 miljoner kronor. Den är 155 meter hög
och byggdes 1963-67 av 3 500 kubikmeter betong. Den väger 10 600
ton.

a Kaknästornet
b Malmö central
c Långe Jan på Öland

5

Sifo är ett företag som undersöker vilka partier människor vill rösta på. I
den senaste mätningen får ett parti 42,4 procent av rösterna. Vilket
parti?

a miljöpartiet
b socialdemokraterna
c folkpartiet

6

Det ena företaget är finskt och det andra är svenskt. De är två av
världens största tillverkare av mobiltelefoner. Det ena företaget går
mycket bra och det andra går mindre bra. Vilka företag?

a Motorola/Samsung
b Nokia/Ericsson
c Siemens/Sony

Thomas Johansson vann och Jennifer Capriati vann. Vad vann de?

a Franska mästerskapen
b Australian Open
c Davis cup

Skidåkare har avlidit i laviner i de franska Alperna. Flera hade åkt
utanför skidbacken. Vad kallas det att åka utanför skidbacken?

a störtlopp
b slalom
c offpist

USA har tagit taliban- och al-Qaidafångar i Afghanistan. Fångarna har
först till ett läger som kallas Guantánamo Bay. På vilken ö ligger
fånglägret?

a Cuba
b Florida
c Texas

En Boeing 767 från SAS på väg från Washington till Köpenhamn
tvingades i lördags landa sedan oljetrycket sjunkit i en av de två
motorerna. Planet landade i Keflavik. Var ligger Keflavik?

a i Turkiet
b på Nya Zeeland
c på Island
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En 56-årig man sköt i tisdags ihjäl sin dotter i Uppsala. Mannen har i
flera år hotat sin dotter. Kvinnan har haft en svensk pojkvän. Vad kallas
det när ett samhälles män anser sig veta bäst och självklart ska ha all
makt över alla i familjen och samhället?

a ateism
b patriotism
c patriarkat

2

I dag kan inte medborgarna i en kommun lämna förslag direkt till
kommunfullmäktige. Regeringen föreslår nu i en proposition att alla
invånare i en kommun ska kunna lämna förslag direkt till
kommunfullmäktige. Vem fattar beslut i frågan?

a regeringen
b kommunfullmäktige
c riksdagen

Opinionsmätningar ger nu socialdemokraterna en ökning bland
väljarna. I Sifomätningen får socialdemokraterna 42,4 procent. Med
stöd av ett annat riksdagsparti skulle socialdemokraterna få ett
regeringsunderlag på 53,5 procent om det vore val i dag. Vilket parti
kan ge Göran Persson det stödet?

a vänsterpartiet
b folkpartiet
c miljöpartiet

Riksdagen vill stoppa barnäktenskap i Sverige dvs förbjuda äktenskap
för alla under 18 år. Barnäktenskap bland invandrarflickor ska i
fortsättningen förhindras. I dag krävs tillstånd för personer som är under
15 år och vill gifta sig. Vem ger det tillståndet?

a Skolverket
b länsstyrelsen
c kyrkan

Indien provsköt på fredagen en robot av typen Agni. Roboten kan föra
med sig kärnvapen. Det kan vara fråga om versionen Agni II, som kan
bära en stridsspets på ett ton upp till 2 500 kilometer. Roboten
avfyrades från testanläggningen i Chandipur i delstaten Orissa i östra
Indien. Vilket land känner sig mest hotat av testskjutningen?

a USA
b Storbritannien
c Pakistan

6

Två av världens största tillverkare av mobiltelefoner har visat sina
bokslut för 2001. Det ena företaget går mycket bra med stora vinster
och det andra går mindre bra med stora förluster. Vilka företag?

a Nokia/Ericsson
b Motorola/Samsung
c Siemens/Sony

7

All import till EU-länderna av animaliska livsmedel och foder från Kina
har förbjudits av EU-kommissionen. Orsaken är att matvarorna
innehåller höga halter av förbjudna ämnen, bl a olika ämnen som
framkallar cancer. Vad är animaliska livsmedel?

a produkter från bergarter
b produkter från växter
c produkter från djur

8

Under en novembervecka förra året innehöll avloppsvattnet från
universitetssjukhuset i Umeå 50 gram av denna flytande metall, det är
så mycket att det kunde ha förgiftat flera sjöar. Det höga utsläppet
upptäcktes vid en stickprovskontroll. Vilken metall?

a järn
b kvicksilver
c koppar

9

Alessandra Mussolini vill bli ny ledare för högerpartiet Nationella
alliansen. Partiet är det näst största i den italienska regeringen.
Alessandra Mussolini är barnbarn till Italiens tidigare diktator Benito
Mussolini. Vad heter regeringschefen i Italiens regering?

a Hamid Karzai
b Thomas Ravelli
c Silvio Berlusconi

Den sista större privata tv-kanalen i Ryssland, TV 6, har slutat sända
sina program. Den ryska regeringen har dragit in sändningstillståndet.
Journalisterna på TV 6 anklagar myndigheterna för att vilja tysta kritiska
röster. Var arbetade president Putin innan han blev president?

a hos MI6
b hos CIA
c hos KGB

En tidigare biologilärare på Livets Ords skola i Uppsala har anmält
kyrkans tre skolor till Skolverket. Verket gjorde då en utredning som
läraren anser är bristfällig. Skolverket har godkänt att skolan jämställer
evolutionsläran med bibelns skapelseberättelse. Vem skrev 1859 "Om
arternas uppkomst"?

a Charles Lindbergh
b Charles Darwin
c Charles Dickens

Polen, Ungern, Lettland och San Marino blir Sveriges motståndare i
fotbollskvalet. Till vilken turnering?

a OS 2004 i Grekland
b VM 2002 i Japan/Sydkorea
c EM 2004 i Portugal
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Adressruta
Med detta nummer börjar tävlingen! Skapa lag
och för in resultaten. All information som du behöver finns på våra webbsidor.

Rätt svar A: bab abb bcac
Rätt svar B: cca bca cbc cbc
Rätt svar Nöjeskrysset: X11 221 1X12
Version A.
1. I Uppsala (b).
2. Kommunfullmäktige (a). ”Att
kunna lämna förslag till kommunen
poängterar att den lokala demokratin
är beroende av att vi alla bryr oss och
visar engagemang”, säger demokratiminister Britta Lejon. Kommunpolitiker har befarat att förslaget ska leda
till att fullmäktigeledamöterna blir
dränkta i förslag från medborgarna.
Men det tror inte Lejon och hänvisar
till att systemet funnits i Finland utan
att det orsakat problem. Politikerna i
respektive kommun får avgöra om
systemet ska införas. Det kan leda till
att medborgarnas demokratiska inflytande blir olika i kommunerna.
3. 1 852 meter (b).
4. Kaknästornet (a).
5. Socialdemokraterna (b).
6. Nokia/Ericsson (b).
7. Australian Open (b).
8. Offpist (c). Minst fem skidåkare
har dödats i laviner i den franska
delen av Alperna. Tre av offren var
offpist-åkare som hittades döda efter
att ha svepts med i en lavin nära
Mont Joly, ovanför skidorten Megève.
Det handlade om en offpist-guide och
hans två kunder. I Prapoutel les 7
Laux i Isère-området dödades en 23årig kvinna av snömassorna när hon
var ute och åkte offpist med sju andra
personer.
9. Cuba (a). USA:s försvarsminister
Donald Rumsfeld tillbakavisar kritiken
mot USA:s fångläger på Kuba. Fångarna från Afghanistan behandlas
rättvist och humant. Den internationella kritiken mot hur fångarna behandlas på Guantánamo Bay har
växt. Bilderna av fångar på knä med
handfängsel, svarta glasögon och
hörselskydd för öronen har utlöst
protester från människorättsorganisationer såväl som politiker i allierade
länder som Tyskland och Storbritannien.
10. På Island (c). En Boeing 767 kan

flyga med bara en motor, men piloterna måste då landa på närmast
möjliga flygplats. Vid landningen hade
planet flugit i 38 minuter med bara en
motor.
Version B.
1. Patriarkat (c).
2. Riksdagen (c). Se A 2.
3. Vänsterpartiet (a). Socialdemokraterna får 42,4 procent i januaris
Sifomätning. Med stöd av vänsterpartiet skulle Göran Persson få ett regeringsunderlag på 53,5 procent om det
vore val. De borgerliga får 42,5 procent medan miljöpartiet hamnar under riksdagsspärren. Skillnaden mellan blocken är nu 11 procent. Undersökningen bygger på intervjuer med
2.829 personer som gjordes mellan 7
och 24 januari. I den får s 42,4 procent, plus 2,6 procentenheter sedan
december, v 11,1 (+0,1), mp 3,2 (0,7), m 23,5 (-0,1), kd 9,1 (-0,7), fp
4,7 (-0,2) och c 5,2 (-0,7).
4. Länsstyrelsen (b). Barnäktenskap
bland exempelvis invandrarflickor ska
i fortsättningen förhindras. Det anser
riksdagens lagutskott som uppmanar
regeringen att snabbt föreslå en lagändring. I dag kan utländska flickor
under 18 år som bor i Sverige gifta
sig om det är möjligt enligt hemlandets regler. De svenska myndigheterna accepterar då äktenskapet. Om
äktenskapet skett utomlands är det
också giltigt i Sverige om det följer
hemlandets regler. Är någon under
15 år, krävs dock länsstyrelsens godkännande. En rad riksdagsledamöter
har motionerat om en höjning av giftermålsåldern till 18 år för alla. De
pekar bland annat på att tidiga giftermål leder till att unga invandrarkvinnor inte får gå färdigt i skolan, inte lär
sig svenska tillräckligt bra och får
problem att integreras i det svenska
samhället.
5. Pakistan (c).
6. Nokia/Ericsson (a). För 2001 redovisar Nokia en vinst på 5 350 mil-

joner euro dvs drygt 49 miljarder kronor. 2001 gjorde Ericsson en förlust
på 30,3 miljarder kronor. Det usla
resultatet förklaras främst av att Ericssons telefoner gett en förlust på 17
miljarder kronor samtidigt som företaget haft omstruktureringskostnader på
15 miljarder kronor. På ett år har en
femtedel av de anställda försvunnit
från Ericsson. Vid årsskiftet var antalet
anställda nere på 85 000 personer.
7. Produkter från djur (c).
8. Kvicksilver (b). Halten kvicksilver
på 7,2 mikrogram per liter är tiofalt
mer än normalvärdet. I somras framkom det att två kilo kvicksilver ligger
bundet i tandläkarhögskolans 300
meter långa avloppsrör. Det härrör
från den tid då amalgam användes
flitigt utan fungerande avskiljningssystem. ”Vi tror att det här utsläppet
kommer från tandläkarhögskolans
avloppsrör”, säger en miljösamordnare
på sjukhuset.
9. Silvio Berlusconi (c).
10. Hos KGB (c). Press- och mediedepartementet motiverade beslutet
med att bolaget tvingats i likvidation av
en minoritetsägare. Jevgenij Kiseljov,
som är vd och programledare vid TV
6, sade att personalen kommer att
fortsätta att kämpa för att få ta över
sändningstillståndet.
Pressminister
Michail Lesin har tidigare sagt i intervjuer att personalens chanser att få ta
över licensen "är mycket stora". Samtidigt fortsatte myndigheterna att hålla
fast vid att stängningen av TV6 enbart
beror på ekonomiska och juridiska
orsaker. ”Man kan inte tala om en
förändrad situation för pressfriheten i
Ryssland”, säger regeringens vice
administrationschef Alexej Volin.
11. Charles Darwin (b).
12. Fotbolls-EM 2004… (c).
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1. På Ronnums herrgård mellan Trollhättan och Vänersborg bor en kvinnlig filmstjärna. Hon ska
vara där i 6 veckor medan hon spelar in Lars von Triers "Dogville". Vem är hon?
1. Bridget Fonda
x. Nicole Kidman
2. Kate Beckinsale
2. Brandsta City Släckers, Mendez och Afro-dite har gått vidare till Schlagerfinalen i Globen.
Ytterligare en artist är klar för final, vem?
1. Javiera
x. Martin
2. Tom Nordahl
3. Kristin Kaspersen leder Schlager-SM tillsammans med Claes Åkeson. Privat har hon en ny
man vid sin sida, också han programledare. Vem är han?
1. Hans Fahlén
x. Robert Aschberg
2. Adam Alsing
4. Steven Soderbergh har regisserat en mycket "stjärnrik" film. Julia Roberts, George Clooney
och Brad Pitt är bara några av de stora namnen. Vad heter filmen?
1. Vanilla sky
x. Human Nature
2. Ocean´s Eleven
5. NRJ Radio Awards 2002 visades på kanal 5 för en dryg vecka sedan. Vem/vilka tog hem
priset för både "Bästa svenska artist" och "Bästa nordiska artist"?
1. Titiyo
x. Lambretta
2. Roxette
6. På NRJ-galan var Regina Lund en av presentatörerna. Hon "stal" dessutom en kyss av en
mycket känd sångare, vem?
1. Ronan Keating
x. E-Type
2. Patrik Isaksson
7. Sigourney Weaver är nog mest känd som Ellen Ripley från Alien-filmerna. Vad heter
Sigourney egentligen?
1. Susan Alexandra Weaver
x. Sandra Anne Weaver
2. Sophie Weaver
8. Vad heter "stjärnskottet" Jennie Löfgrens nya album?
1. Get the party started
x. Meant to be

2. A woman´s word

9. Han är 36 år, skådespelare med smeknamnet "The Machine", ska gifta sig med
skådespelerskan Denise Richards och fick nyligen Golden Globe-priset för "Bäste manlige
skådespelare" i en tv-serie. Vad heter han?
1. Charlie Sheen
x. Emilio Estevez
2. Eric McCormack
10. Baren är nu igång för femte säsongen. En tidigare deltagare fick en ny chans att delta. Vem
är hon?
1. Viktoria
x. Kija
2. Sandra

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
x11 221 1x1 2
Nästa nummer kommer 2002-02-11 Vecka 7

