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1

Vänsterpartiets partiledare slutar. Hon misstänks för att ha fuskat med skatten.
Vad heter hon?

1 Margareta Winberg
x Maud Olofsson
2 Gudrun Schyman

2

En katastrof har inträffat i Colima i Mexico. Colima ligger 75 mil väster om
huvudstaden Mexico City. Vad har hänt i Colima?

1 skogsbränder
x pestepidemi
2 en jordbävning

3

Sveriges äldsta invånare heter Johanne Svensson och hon fyllde 111 år i
fredags. Johanne Svensson föddes den 24 januari 1892. Vem var kung i
Sverige då?

1 Gustaf Vasa
x Oscar ll
2 Carl XVl Gustaf

4

På tisdag är det val i det här landet. Riksdagen heter Knesset och
premiärministern Ariel Sharon. Vilket är landet?

1 Ryssland
x Israel
2 Norge

5

Det svenska fartyget Seawheel Rhine kolliderade med ett holländskt fartyg i
Engelska kanalen i lördags. Vad hände?

1 båda sjönk
x det svenska sjönk
2 det holländska sjönk

Det finns nya stora gas- och oljefynd i Barents hav. Var ligger Barents hav?

1 i norra Ryssland
x vid Svarta havet
2 i Östersjön

7

Hiphopstjärnan Eminem har huvudrollen i en ny film. Vad heter den?

1 8 mile
x Kopps
2 Bats

8

Sifo undersöker vilka partier människor vill rösta på. Partierna är:
Vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet, folkpartiet,
moderaterna, och kristdemokraterna. Vilket parti är störst med 39,8 %?

1 centerpartiet
x socialdemokraterna
2 miljöpartiet

9

Serena Williams har vunnit fyra grandslamtitlar i följd. Hon vann nu senast
Australian Open. Övriga är Maureen Connolly, Margaret Court, Martina
Navratilova och Steffi Graf. Vilken sport?

1 golf
x tennis
2 simning

Det har varit Konståknings-EM i Malmö. Herrarnas EM-final vanns av en ryss.
Vad heter han?

1 André Agassi
x Jevgenij Pljusjtjenko
2 Ian Thorpe
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1

En färgstark politiker lämnar arenan. Gudrun Schyman avgår som partiledare
för vänsterpartiet. Ekobrottsmyndigheten kommer att granska om Schyman har
gjort sig skyldig till skattebrott. Vem kan efterträda Schyman?

1 Chris Heister
x Thomas Östros
2 Lars Ohly

2

Den frikände Joy Rahman får det högsta skadestånd som beviljats i Sverige.
Justitiekanslern har beslutat att Rahman ska få 8,2 miljoner kronor. Rahman
dömdes 1994 till livstids fängelse för mord på en äldre kvinna i Sätra i
Stockholm. Han dömdes i tingsrätt och hovrätt men fick resning. Var?

1 i högsta domstolen
x av regeringen
2 i kammarrätten

3

En jordbävning har inträffat i Mexico. Skalvets epicentrum låg i Colima som
ligger 75 mil väster om Mexico City. Skalvet mätte enligt de mexikanska
myndigheterna 7,6 på richterskalan. Var ligger Colima?

1 vid Stilla havet
x vid Mexikanska golfen
2 vid Karibiska havet

4

Under åren 1994-2001 inträffade det 3 000-4 000 polisrapporterade
singelolyckor med personskador i Sverige. Trafikforskare tror nu att det i 25%
av fallen finns en speciell orsak. Vilken orsak?

1 kollision med djur
x tekniska fel på bilen
2 trötthet hos föraren

5

En före detta agent som uppges ha mördat Olof Palme förnekar dådet. Han
säger att han aldrig ha varit i Stockholm och att han vid tidpunkten för mordet
var i Namibia. I vilket land var mannen säkerhetsagent?

1 Sydafrika
x Irak
2 Spanien

6

Under förra läsåret gick drygt 46 procent av alla ungdomar som slutat
gymnasiet vidare till högre studier. Men det är stor skillnad mellan olika delar
av landet. Högst andel har Kalmar län där 52,2 procent läser vidare. Vilket län
har lägst andel?

1 Västerbottens län
x Gotlands län
2 Norrbottens län

7

En stor del av de miljöbrott som anmäls till åklagare läggs ner. Förra året
ökade antalet avskrivna fall med 60 procent. Åklagarna prioriterar att utreda
allvarliga brott som berör många personer t ex ett alltför högt utsläpp från en
industri. Vem har ansvar för att miljölagarna efterlevs?

1 Vägverket
x Vattenfall
2 Naturvårdsverket

8

Världsekonomiskt forum har blivit en samlingspunkt för världens ledare sedan
det inrättades 1971. På mötet samlas världens beslutsfattare från företag,
regeringar och kulturvärlden för att diskutera mänsklighetens stora frågor. Var
äger mötet rum i år?

1 Versailles i Frankrike
x Bretton Wood i USA
2 Davos i Schweiz.

9

Var femte elev i nian och i årskurs två på gymnasiet har blivit utsatt för brott,
visar en undersökning bland 10 000 elever. Det finns riskbeteenden bland t ex
pojkar: skolk, mobbar andra, har god ekonomi och dricker sig fulla. Vilket brott
utsätts eleverna oftast för?

1 rån
x misshandel
2 stöld

10

Det finns stora ryska gas- och oljefynd i Barents hav norr om Murmansk på
Kolahalvön. Staden blir utskeppningshamn för en omfattande oljeexport till
USA. Oljan ska nå Murmansk via en ny 300 mil lång ledning från oljefält i
Sibirien. Vad kallas en sådan ledning?

1 pipeline
x pipett
2 piruett

11

Serena Williams har vunnit fyra titlar i följd. Hon vann nu senast Australian
Open. Hon är den femte och de övriga är: Maureen Connolly, Margaret Court,
Martina Navratilova och Steffi Graf. Vilken sporttitel gäller det?

1 madisonslam
x openslam
2 grandslam

12

På tisdag är det val i Israel. Premiärminister Ariel Sharons parti Likud, som
lovat fortsätta de två senaste årens hårda politik mot palestinierna, väntas inte
få majoritet i den israeliska riksdagen. Vad kallas parlamentet?

1 Sejmen
x Nationalförsamlingen
2 Knesset

B
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Meddelande
Inget meddelande denna vecka.

Version A.
1.
Gudrun
Schyman
(2).
Ekobrottsmyndigheten i Malmö ska
granska
vänsterledaren
Gudrun
Schymans skatteaffärer. Schyman
begärde i sin deklaration avdrag för
en rad resor och krogbesök som
riksdagen eller partiet redan betalt.
Skattenämnden i Simrishamn har
underkänt avdrag på drygt 120 000
kronor och kräver vänsterledaren på
90 000 kronor, varav 15 500 kronor
för att hon lämnat falska uppgifter.
Enligt Gösta Ivarsson som är chef för
Ekobrottsmyndigheten i Malmö kan
Schyman ha gjort sig skyldig till
skattebrott, vilket straffas med böter
eller fängelse upp till två år. Enligt
skattenämnden i Simrishamn: Hon
upptaxeras med 120 371 kronor på
grund av att avdrag för resor, middagar och annat underkänts. Den nya
förvärvsinkomsten blir 479 700 kronor. Hennes skattepliktiga kapitalvinst höjs med 30 334 kronor sedan
hon deklarerat försäljningen av en
tomt i Gladsax på Österlen felaktigt.
Hon ska betala skattetillägg med
drygt 15 504 kronor. Tillägget utgör
40 procent av skatten på 70 787 kronor, det vill säga summan av de avdrag där skattemyndigheten anser
det uppenbart att Schyman lämnat
oriktiga uppgifter. Totalt krävs vänsterledaren på 90 398 kronor mer i
skatt och tillägg för inkomståret 2001.
Skattemyndighetens handlingar innehåller en lång rad exempel på hur
Gudrun Schyman agerat tvärtemot
vänsterpartiets officiella skattemoral.
2. En jordbävning (2).
3. Oscar ll (x).
4. Israel (x). Premiärminister Ariel
Sharons Likud väntas bli klart största
parti. De dryga 30 mandat Likud
väntas få i parlamentet Knesset
räcker dock inte långt. Sharon måste
få ihop en koalition på över 60 i en
majoritetsregering.
5. Det holländska… (2).
6. I norra Ryssland (1). Ryska oljebolag ska förse USA med omkring tio
procent av dess konsumtion. Både
hamn- och pipelinebygget kräver
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omfattande investeringar som kommer att sätta fart på den nordvästryska ekonomin. Dessutom planeras
olje- och gasutvinning från Barents
hav. Det så kallade Sjtokmanfältet
norr om Murmansk innehåller jättelika
mängder naturgas. Rörledningar som
förbinder Murmanskområdet med
södra Ryssland planeras för att kunna föra gasen till konsumenter söderut. Finland har reagerat positivt på
den planerade oljeexporten från
Murmansk. Orsaken är minskat tryck
på Östersjön när det gäller oljetransporter och transporter som kan leda
till miljökatastrofer. Av samma skäl
oroas Norge av den kommande oljetrafiken till USA, som delvis kommer
att gå längs landets kust.
7. 8 mile (1).
8. Socialdemokraterna (x). Effekterna av Gudrun Schymans skatteaffärer har inte hunnit påverka mätningen som genomfördes under perioden 6 till 23 januari och bygger på
intervjuer med 2.838 personer.
Så här fördelar sig väljarsympatierna
i januari, med förändringen från decembermätningen inom parentes:
Vänsterpartiet 8,1 (-0,9), socialdemokraterna 39,8 (-0,4), miljöpartiet 4,3 (0,1), centerpartiet 6,2 (-0,1), folkpartiet 14,8 (+0,9), moderaterna 16,9
(+1,1), kristdemokraterna 7,7 (-0,1).
9. Tennis (x). Grandslam innebär att
vinna:
Franska
mästerskapen,
Wimbledon och US Open och Australian Open.
10. Jevgenij Pljusjtjenko (x).
Version B.
1. Lars Ohly (2).
2. I högsta domstolen (1). Efter att
Högsta domstolen beviljat honom
resning friades han av Svea hovrätt i
maj förra året. Rahman har suttit
inspärrad i åtta år på två av landets
tyngsta riksanstalter, Kumla och Hall.
Av de drygt 8,2 miljonerna utgör sju
miljoner ersättning för lidande. Resten gäller förlorad arbetsförtjänst. JK
motiverar sitt beslut i första hand med
att Rahman har varit frihetsberövad
under en mycket lång tid. Den långvariga fängelsevistelsen har orsakat
ett synnerligen stort lidande för honom.
3. Vid Stilla havet (1).

Bakgrundsmaterial

4. Trötthet hos föraren (2). Trötthet
orsakar många trafikolyckor. 25 procent eller en fjärdedel av singelolyckorna orsakats av trötthet. Eftersom det
inträffar 3 000-4 000 polisrapporterade singelolyckor med personskador
varje år kan alltså så många som 1
000 orsakas av trötthet. Mellan 150
och 200 av de 3 000-4 000
singelolyckorna krävde dödsoffer under de undersökta åren. Det skulle
betyda att 40-50 personer dödas varje
år i olyckor som orsakats av att någon
somnat bakom ratten eller styret.
5. Sydafrika (1). Den utpekade säger:
”i början på 1986 var jag i Namibia där
jag var chef för den militära säkerhetstjänsten och samlade in information
från samarbetsmän i Angola”. Mannen
uppger att det är upp till polisen, inte
privata utredare, att presentera bevis
mot honom om sådana finns. Om
motivet för mordet på Olof Palme säger han: ”Så vitt jag vet så är svenskar
ett fredligt folk och jag vet inte ens om
den sydafrikanska regeringen var
tillräckligt arg på svenskarna på den
tiden för att mörda deras statsminister”.
6. Gotlands län (x).
7. Naturvårdsverket (2).
8. Davos i Schweiz (2).
9. Stöld (2). Det är när riskbeteendena börjar tidigt i åldrarna och när eleverna har en kombination av riskbeteenden som det är fara för att eleverna
ska hamna i grövre missbruk och
kriminalitet, menar forskarna. De ungdomar som är minst utsatta är de som
har föräldrar som vet var de är på
helgerna, som har organiserade fritidssysselsättningar, som går i en bra
skola. Stöld är det vanligaste brottet
eleverna utsätts för. Men också rån,
misshandel och sexuella övergrepp är
en del av elevernas vardag. De som
har drabbats mest av brott är de som
själva begår brott. Hela 75 procent av
eleverna i nian hade själva begått
något brott det senaste året.
10. Pipeline (1).
11. Grandslam (2). Se A 9.
12. Knesset (2).
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1. Vilket blev det mest sålda albumet i Sverige 2002?
1. Magnus Uggla - Klassiska
mästerverk

x. Shakira - Laundry service

2. Kent - Vapen och ammunition

2. I filmen "Rocksystrar" spelar Susan Sarandon den före detta groupien Lavinia som blir kontaktad av sin bästis
efter 20 år. Vem spelar rollen som bästisen?
1. Goldie Hawn

x. Bette Midler

2. Kim Bassinger

3. Barbados sångare Mathias Holmgren slog igenom i "Fame Factory". Nu deltar hans nye pojkvän i samma
program. Vad heter han?
1. Johan Thorsell

x. Per Norberg

2. Fabien Attié

4. Han heter egentligen Kjell Wallmark, slog igenom med "Playing with fire" och har nu släppt singeln "Last
night" och satsar på genombrott i USA. Vad är hans artistnamn?
1. Darren Hayes

x. Brolle Jr

2. Blue

5. Vem i Robinson blev inte utröstad utan lämnade ön och tävlingen p.g.a. sjukdom?
1. Augustin

x. Charles

2. Nicklas

6. Många vinnare blev det på NRJ Radio Awards, Bästa internationella manlige artist: Robbie Williams, Bästa
internationella kvinnliga artist: Pink och Bästa internationella grupp: Red Hot Chili Peppers. Vem fick
specialpriset för mest spelade artist 1993 - 2003?
1. Christina Aguilera

x. Mariah Carey

2. Jennifer Lopez

7. Josef Fares är nu klar med sin nya film, uppföljaren till "Jalla! Jalla!". Filmen handlar om några poliser och
deras försök att rädda sin nedläggningshotade station. Fares Fares, Sissela Kyle och Eva Röse spelar några av
rollerna. Vad heter filmen?
1. Kopps

x. Kropp

2. Korps

8. Lena Philipsson kommer att vara Schlager-SM:s programledare i Jönköping den 15 februari tillsammans med
en annan artist. Vem är den andra programledaren som bl.a. kommer att sjunga en "hånlåt" om sin fiende Bert
Karlsson?
1. Pernilla Wahlgren

x. Charlotte Nilsson

2. Carola

9. En svensk ståuppkomiker har gjort en film där han våldgästar och underhåller människor runt om i Sverige.
Filmen heter "Hemlängtan" och finns på video och DVD. Vem är komikern?
1. Jan Bylund

x. Thomas Pettersson

2. Ted Åström

10. I stället för Spårlöst försvunnen kommer TV3 i vår att sända Blåsningen. Carina Lidbom, Arne Hegerfors och
Thomas Ravelli är tre av de blåsta offren. Vem kommer att vara programledare?
1. Robert Aschberg

x. Birgitte Söndergaard

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
211 x2x 1x1 2
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2. Ulf Larsson

