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Det blev ingen större tsunami den här gången. Det beror på att skalvet var av
en annan typ än det skalv som orsakade de kraftiga tsunamivågorna i Sydostasien 2004 då 230 000 människor dog. Var inträffade skalvet?

Antalet sjukskrivna har ökat under senare tid. Om man slår ihop antal dagar
människor är sjuka och delar med antalet personer som jobbar får vi veta hur
många dagar människor är sjuka i medeltal. Hur många dagar blir det per
person och år?

1 utanför Manila på Filippinerna
X norr om Japan
2 utanför ön Sumatra

1 32 dagar
X 83 dagar
2 7 dagar
1 böter
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Anders Behring Breivik var inte psykiskt sjuk under terrorangreppen den 22 juli
2011. Vad kan Breivik dömas till om domstolen anser att han är skyldig?

X vård på sjukhus
2 fängelse

4

5

6

7

Om du har köpt något som det är fel på och affären vägrar att byta varan så
finns det hjälp att få. Vad kallas de som hjälper dig mot en affär som t ex vägrar
att byta en vara?

Resan började i Southampton i södra England och skulle sluta i New York.
Fartyget kolliderade med ett isberg den 14 april 1912 klockan tjugo minuter i
tolv på natten och sjönk. 1 514 människor dog. Vilket fartyg?

Hur många rovdjur vill vi ha i Sverige? Varg: vi har 350, vi vill ha 450. Björn: vi
har 3 300, vi vill ha 1 800. Lodjur: vi har 1 500, vi vill ha 1 200. Av det här
rovdjuret har vi 650 djur och vi vill ha 850. Vilket djur?

Det kastas många ägg i Sverige. Ett nyvärpt ägg håller i tre månader om du
har det i kylskåp. Äggen bör enligt datummärkningen ätas inom 28 dagar. Alla
EU-länder har samma regler när det gäller datummärkning av ägg. Vad händer
om du lägger ett färskt ägg i vatten?

1

Allmänna reklamationsnämnden

X

Byteshjälpen

2

Bytesaffären

1 Lusitania
X Wilhelm Gustloff
2 Titanic
1 Iller
X Kungsörn
2 Järv

1 det sjunker
X det flyter
2 det går sönder
1 provet i bilkörning

8

Rikspolisstyrelsen har tagit bort ett prov när man söker till polisutbildningen.
Vilket prov har tagits bort?

X provet i svenska
2 provet i simning
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10

Den 8 april var det 200 år sedan Helsingfors blev Finlands huvudstad. Den 8
april 1812 skrev den ryske tsaren Alexander I ett brev där han sa att storfurstendömets huvudstad skulle flyttas till Helsingfors. Vilken stad var huvudstad tidigare?

Linköping säkrade SM-guldet efter seger med 3–1 i set borta mot Falkenberg.
Linköping var på väg att ordna guldet redan i tredje set, men Falkenberg
lyckades rädda två matchbollar och få till ännu ett set. Vilken sport?

A

1 Uleåborg
X Tammerfors
2 Åbo

1 herrvolleyboll
X herrinnebandy
2 damvolleyboll
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anställda. Vem representerar arbetstagare och arbetsgivare?

1 Affärsfacket/Svensk Affär
X Handels/Svensk Handel
2 Butiksfacket/Svensk Butik

2

Jordbävningen orsakade ingen större tsunami. Skalvet var horisontellt vilket
inte orsakar förskjutningar av havsbottnen. Skalvet som orsakade kraftiga
tsunamivågor i Sydostasien 2004 var vertikalt. Var inträffade jordbävningen?

1 utanför ön Sumatra
X norr om Östtimor
2 vid Taiwan

3

Anders Behring Breivik var inte psykiskt störd under terrorangreppen den 22
juli 2011, eller vid tiden för undersökningen och kan därför dömas till fängelse.
Den slutsatsen dras i den andra sinnesundersökningen som har offentliggjorts.
Vilket är det längsta fängelsestraff en person kan dömas till i Norge?

1 12 år
X livstid
2 21 år

Den varslade strejken bland butiks- och lageranställda har inställts. Båda parter har sagt ja till

1

medlarnas bud. Avtalet ger löneökningar på 710 kr/månad för butiksanställda och 665 kr för lager-

B

som kallar den för ett brott mot Nordkoreas internationella avtal. Vad heter Nordkoreas ledare?

1 Kim Il Sung
X Kim Jong Il
2 Kim Jong-Un

5

Det pågår troligen en maktkamp i Kina. Bo Xilai som tidigare var partichef i
Chongqing har uteslutits ur det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté
och från politbyrån. Enligt nyhetsbyrån Xinhua har Bo Xilai gjort sig skyldig till
allvarliga disciplinbrott. Vem är Hu Jintao?

1 Kinas president
X Kinas ambassadör i Stockholm
2 Kinas representant i EU
1
X
2

Röda korset och Röda halvmånens

6

Vapenvilan som fredssändebudet Kofi Annan hade medlat fram inleddes men
är troligen redan bruten. Annan hade i uppdrag att få slut på blodutgjutelsen
under upproret mot den syriska regimen. Vems uppdrag hade Annan?

1
X
2

i Centralafrikanska republiken

Den nordkoreanska raketuppskjutningen misslyckades. Sydkorea anser att flera militära provo-

4

kationer kan inträffa. Uppskjutningen fördöms även av USA, Japan, Tyskland och Storbritannien

EU och OECD:s
FN och Arabförbundets

Ett ytterligare fall av andeutdrivning har inträffat. En nu 14-årig flicka har berättat hur hon i tioårsåldern misshandlades av sina föräldrar. För att driva ut onda andar ur barnet slog de henne så illa

7

att hon måste föras till sjukhus. Föräldrarna är nu anhållna. Enligt UD finns det tiotusentals
gatubarn i huvudstaden Kinshasa - och en stor del av dem har fördrivits från sina hem efter att ha

i Republiken Kongo
i Demokratiska republiken Kongo

beskyllts för att vara häxor eller besatta av demoner. Var ligger Kinshasa?

8

Det var fel av Rikspolisstyrelsen att ta bort provet vid antagningen till polisutbildningen enligt ett riksdagsparti. Att kunna samtala med människor är
polisens viktigaste förstärkningsvapen, enligt partiet. Vilket prov togs bort?
Sverige är det EU-land där inflyttningen till städerna går snabbast. Malmö, Umeå och Stockholm

9

hör till EU:s mest snabbväxande städer. I dag finns det tolv städer i Sverige med mer än 100 000
invånare. Vad kallas inflyttning från landsbygden till städer?

Fler konsumenter vänder sig till ARN för att få tvister med företag prövade. Sedan 2011 har

10

anmälningarna ökat med 30 procent. Bilar, resor och bostäder är tvisteområden. Fler får också helt
eller delvis rätt hos ARN. Siffran för förra året var 43 procent. Vad betyder ARN?

I den danska filmen A Royal Affair blir den engelska prinsessan Caroline bortgift med den

11

schizofrene Kung Christian VII av Danmark. Hon inleder ett förhållande med kungens personlige
psykiater, doktor John Struensee. Vilka är det som spelar det vackra paret?

Björn Eriksson kom med förslag som ska hjälpa till att stävja våldet på landets hockey- och

12

fotbollsarenor. Här är ett: de avstängda huliganerna listas i ett nationellt register och avstängningstiden förlängs till tre år och gäller 150 till 300 meter från arenorna. Vad var Björn Eriksson tidigare?

1 provet i vapenhantering
X provet i svenska
2 provet i bilkörning
1 statsplanering
X stadsplanering
2 urbanisering
1
X
2

Allmänna reklamationsnämnden

1
X
2

Rihanna och Alexander Skarsgård

1
X
2

han var rikspolischef

Allmänna rikshjälpen
Allmänna resignationsnämnden

Alicia Vikander och Mads Mikkelsen
Lena Olin och Mikael Persbrandt

han var ambassadör i London
han var chef för MUST
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Meddelande
Under vårterminen 2012 utkommer Veckans
Nyheter under följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
och 23. Påsklov under vecka 15.
Rikstävlingen startade måndagen den 16
januari 2012 och pågår till fredagen den 8 juni
2012. För er som är osäkra på hur Rikstävlingen går till fanns en lathund som extramaterial
måndagen den 16 januari.
Ni som får problem med e-posten eller faxen
glöm inte att ni har fått användarnamn och
lösenord för inloggning på vår webbsida. På
webbsidan finns alltid det aktuella numret
av Veckans Nyheter.
Rätt svar till extrauppgift London A:
Nyckelord: olympiad
1. Oxford Street
2. Wembley
3. Piccadilly Circus
4. Themsen
5. Hyde Park
6. Big Ben
7. Tottenham
8. dubbeldäckare
Rätt svar till extrauppgift London B:
Nyckelord: Houses of Parliament
1. Buckingham Palace
2. Heathrow
3. tunnelbanan
4. Oxford Street
5. Arsenal
6. Westminster Abbey
7. Christopher Wren
8. Luftwaffe
9. Olympic Stadium
10. Baker Street
11. Harrods
12. dubbeldäckare
13. Notting Hill
14. Trafalgar Square
15. British Museum
16. Tower Bridge
17. Greenwich
18. Madame Tussauds

Version A.
1. utanför ön Sumatra (2). Skalvet
utanför Sumatra var horisontellt vilket
inte på samma sätt orsakar förskjutningar av havsbottnen. Vid skalvet
utanför Japan var skalvet vertikalt
vilket innebar att havsbottnen lyftes
och gav upphov till att enorma mängder vatten förflyttades. En annan
skillnad är styrkan på skalven. Skalvet utanför Japan i mars 2011 hade
en magnitud på 9,0 vilket är fyra
gånger så mycket som skalvet utanför Sumatra som var på 8,6. Jordskalvet som orsakade tsunamin i

Vecka 16 16/4 2012
www.karinforlag.se

december 2004 då 230 000 människor omkom hade en magnitud på
9,1, vilket är fem gånger så kraftigt
som skalvet utanför Sumatra. Jordskalvet som skakade Sydostasien är
en i raden av kraftiga skalv i ett seismologiskt aktivt område.
2. sju dagar per person (2).
3. fängelse (2). Se B3.
4. Allmänna reklamations… (1).
5. Titanic (2).
6. Järv (2).
7. det sjunker (1). Trots att bästföre-datumet gått ut håller ägg flera
veckor eller månader. Resursslöseri
tycker både producenter och konsumenter. Äggen som värps bör enligt
datummärkningen ätas inom 28 dagar efter värpdagen. Ett nyvärpt ägg
håller i tre månader om man förvarar
det i kylskåp. Bakgrunden till märkningen är att samtliga EU-länder har
samma regler när det gäller datummärkning av ägg. I många länder
förvarar man äggen i rumstemperatur
och många har också en stor risk för
salmonella. Testa själv ditt ägg! Gör
det gamla klassiska testet: man tar
en bunke och häller vatten i den och
lägger det råa ägget i vattnet. Sjunker ägget till botten är det färskt och
flyter det upp till ytan har det blivit för
gammalt.
8. provet i svenska (x).
9. Åbo (2). Den 8 april 1812 beordrade tsaren Alexander I att huvudstaden skulle flyttas från Åbo till
Helsingfors. Han ville flytta huvudstaden närmare Ryssland och längre
bort från fienden Sverige. Bytet av
huvudstad var svårt då stora delar av
Helsingfors centrum hade förstörts i
en brand 1808. Helsingfors grundades år 1550.
10. herrvolleyboll (1).
Version B.
1. Handels/Svensk Handel (x).
2. utanför ön Sumatra (1). Se A1.
3. 21 år (2). Massmördaren Anders
Behring Breivik var inte psykiskt störd
när han begick sina dåd och kan
därför dömas till fängelse. Det är
psykiatrikerna Agnar Aspaas och
Terje Törrisen som på nytt sinnesundersökt Anders Behring Breivik. De
båda anser att Breivik inte är allvarligt psykiskt sjuk men har försvagad

Bakgrundsmaterial

förmåga till en realistisk värdering av
sitt förhållande till omvärlden. De drar
också slutsatsen att det finns en hög
risk för upprepade våldshandlingar.
Rapporten ändrar den tidigare undersökningen som konstaterade att Breivik är psykotisk och inte straffrättsligt
tillräknelig.
4. Kim Jong-Un (2). Kim Il Sung
(1912–94) var nordkoreansk politiker
och landets ledare från statens utropande 1948. Kim Jong Il (1941–
2011) blev Nordkoreas ledare efter
sin far Kim Il Sung. Kim Jong Un
(1983-) blev Nordkoreas ledare efter
sin far Kim Jong Il.
5. Kinas president (1). Bo Xilai, den
kinesiska staden Chongqings tidigare
partisekreterare, har uteslutits ur
Kommunistpartiets politbyrå. Utrensningen av Bo Xilai har beskrivits som
en seger för den liberala falangen i
Kommunistpartiet. Bo Xilai var fram till
för någon månad sedan en av Kinas
mäktigaste män och sågs som solklar
att ta plats i kommunistpartiets allra
högsta maktskikt. Nyhetsbyrån Xinhua berättar om hur Bo Xilais hustru
Gu Kailai nu gripits misstänkt för inblandning i mordet på den brittiske
affärsmannen Neil Heywood, som
hittades död i Chongqing den 11:e
november 2011.
6. FN och Arabförbundets (2).
7. i Demokratiska republiken Kongo (2).

8. provet i svenska (x).
9. urbanisering (2). Sverige är det
EU-land där inflyttningen till städerna
(urbaniseringen) går snabbast. Enligt
statistikorganet Eurostat ökade folkmängden i Sveriges mest tätbefolkade delar med 17,3 promille under
2010. Det är mer än tre gånger snabbare än EU-snittet. Jämfört med
Malmö har tillväxttakten ökat mera
bara i Utrecht i Nederländerna, Nicosia på Cypern, Braga i Portugal och i
Uleåborg i Finland. Urbaniseringen
har dock ännu så länge gått längre i
Belgien, Nederländerna och Storbritannien än i Sverige.
10. Allmänna reklamations… (1).
11. Alicia Vikander och Mads… (x).
12. han var tidigare rikspolis… (1).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Rätt svar A: 222 122 1x21 B: x12 212 2x2 1x1

LONDON

A

vecka 16, 2012

1
2
3
4
5
6
7
8

-

1. En lång gata med många affärer
2. Här spelar Arsenal
3. Både namnet på ett torg och en tunnelbanestation
4. Flyter genom London och ut i Nordsjön
5. En stor park mitt i London
6. Visar tiden i London
7. Fotbollslag i London
8. Speciella bussar i London

LONDON

B

vecka 16, 2012

-

1
2
3
4

-

5

-

6

-

7
8

-

9

-

10
11
12

-

13

-

14
15

-

16
17
18

-

1. Drottningens bostad i London

10. Här bodde Sir Arthur Conan Doyles hjälte

2. Många av oss landar här

11. Det går att köpa allt från nålar till elefanter

3. Det bästa sättet att färdas i London

12. Ses ofta i londontrafiken

4. Londons mest berömda shoppinggata

13. Stadsdel i London samt namnet på en film

5. Spelar på Wembley

14. Torget har fått sitt namn efter ett sjöslag 1805

6. Här gifte sig Prins William och Kate Middleton

15. Här finns det över tretton miljoner föremål

7. Arkitekten till Sankt Pauls-katedralen.

16. Bro som finns på nästan alla vykort

8. Förstörde delar av London under kriget

17. Här går 0-meridianen

9. Byggnad för den stora idrottshändelsen

18. Här finns de flesta kända personerna

