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En himmel full av stjerner. Blått hav så langt du ser. En jord der blomster
gror. Kan du ønske mer? Sammen skal vi leve hver søster og hver bror.
Små barn av regnbuen og en frodig jord. Så börjar den norska versionen av
Pete Seegers sång My Rainbow Race som är skriven av Lillebjörn Nielsen.
Senast sjöng 40 000 människor den här sången. Var skedde det?

1 på Sergels Torg i Stockholm
X i Ørstedsparken i Köpenhamn
2 på Youngstorget i Oslo

1 V och MP

2

På första maj talade partiordförande Stefan Löfven i Göteborg och i Södertälje
talade partiledare Jonas Sjöstedt. Från vilka partier är Löfven och Sjöstedt?

X M och S
2 S och V
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Francois Hollande fick flest röster i den första valomgången i franska
president-valet. Han möter i en andra omgång presidenten Nicolas Sarkozy. I
vilken byggnad i Paris bor och arbetar den franska presidenten?

En man som hållit gisslan i London har gripits. Brittisk polis evakuerade delar
av London. Tottenham Court Road i centrala London, nära British Museum och
University of London, stängdes. Vilken polis skötte gisslandramat?

Man ska bekämpa insekterna kring nedre Dalälven även i år. Området kommer
att besprutas med biologiska medel som gör att kläckningen av insektslarver
förhindras. Vilken insekt ska bekämpas?

På valborgsmässoafton hälsar vi våren välkommen med eldar och sjunger
vårvisor. Tal hålls till våren. Eldarna tändes ursprungligen för att jaga bort både
rovdjur och övernaturliga varelser innan djuren den 1 maj släpptes ut på bete
för första gången under våren. Vilket datum är det alltid valborgsmässoafton?

Riksbanken har visat de nya svenska sedlarna som ska tas i bruk hösten 2015.
De har tagits fram av en jury. Det vinnande förslaget kallas Kulturresan. Vilken
berömd svensk finns inte med på de nya sedlarna?

David Baxter i Alaska har hittat en fotboll. Det är Misaki Murakamis fotboll som
han blev av med när fjolårets förödande tsunami slog till mot östra Japan. På
bollen stod hans namn. Vilket hav har fotbollen seglat över?

Det kliar och irriterar men är inte livshotande. Forskare har hittat en svaghet
hos de svampar som orsakar det här obehaget. Svampen har det
vetenskapliga namnet Malassezia globolosa. Vilket är obehaget?

En alienfilm igen. The Avengers. Vår värld ska den här gången räddas av ett
kraftfullt gäng: Hulken, Iron Man, asaguden Thor, Black Widow och Hawkeye.
Åskguden Loke kommer till jorden för att förslava mänskligheten. Vilken av
hjältarna saknas?

A

1 i Bastiljen
X i Notre-Dame de Paris
2 i Elyséepalatset
1 Säpo
X Interpol
2 Scotland Yard
1 humlor
X myggor
2 bin

1 1 maj
X 31 april
2 30 april

1 Astrid Lindgren
x Greta Garbo
2 Jonas Alströmer
1 Stilla havet
X Indiska oceanen
2 Atlanten
1 tandvärk
X vårtor
2 mjäll

1 Captain America
X Han Solo
2 Ellen Ripley
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En himmel full av stjerner. Blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror. Kan du ønske

B

Lillebjörn Nielsen. Senast sjöng 40 000 människor den här sången. Var skedde det?

1 i Ørstedsparken i Köpenhamn
X på Sergels Torg i Stockholm
2 på Youngstorget i Oslo

Francois Hollande segrade i den första valomgången i franska presidentvalet.
Han möter i en andra omgång den sittande presidenten Nicolas Sarkozy. På
tredje plats i valet kom Nationella frontens Marine Le Pen. I vilken byggnad i
Paris bor och arbetar den franska presidenten?

1 i Sacré-Cœur
X i Paris Saint-Lazare
2 i Elyséepalatset

Det råder stor brist på sjuksköterskor. Rekryteringen av sommarvikarier har försenats på grund av

och de flesta lärare?

1 staten/privat
X landsting/kommun
2 privat/kommun
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Ett fackförbund varslar om konflikt på public serviceföretagen SVT, SR, UR och
Radiotjänst. Konflikten bryter ut onsdagen den 9 maj klockan 16 om inte avtal
träffats innan dess. Vilket fackförbund gäller det?

1 Unionen
X Handelsanställdas förbund
2 Svenska Journalistförbundet
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En 19-årig kvinna har bragts om livet. En 16-årig pojke och en 39-årig kvinna
har häktats för mord/anstiftan till mord. Enligt polisen är det ett hedersbrott. Var
har detta hedersmord begåtts?

1 i Falun
X i Landskrona
2 i Gällivare
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Den kinesiska premiärministern Wen Jiabao har besökt Volvo. Volvos
säkerhetskunnande hör till det som den kinesiska ägaren är mycket
intresserad av. Vem äger Volvo?

1 Geely Automobile
X Daimler AG
2 Toyota Motor Corporation
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Multiresistenta bakterier har påträffats i Hjälmaren. Bakterierna kan ge upphov
till sjukdomar som är svåra att behandla enligt Smittskyddsinstitutet. Vilken av
vår viktigaste medicin kan vara verkningslös mot den typen av bakterier?

1 Esberitox
X Pfizer
2 penicillin

Sedan den 1 augusti 2007 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur

två städer som ska få trängselskatt. Vilka städer?

1 Örebro och Västerås
X Gävle och Umeå
2 Uppsala och Linköping

Riksbanken har visat de nya svenska sedlarna som ska tas i bruk hösten 2015.
De har tagits fram av en jury. Det vinnande förslaget kallas Kulturresan. Vilken
berömd svensk finns inte med på de nya sedlarna?

1 Evert Taube
x Greta Garbo
2 Alfred Nobel
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mer? Sammen skal vi leve hver søster og hver bror. Små barn av regnbuen og en frodig
jord. Så börjar den norska versionen av Pete Seegers sång My Rainbow Race som är skriven av

det löneuppror som pågår. Sjuksköterskestuderande kräver 24 000 kronor som ingångslön.
Sveriges lärare kräver också stora löneökningar. Vilken arbetsgivare har de flesta sjuksköterskor

Stockholms innerstad. Från den 1 januari 2013 kommer trängselskatt att tas ut för svenskregistrerade fordon som passerar betalstationer i Göteborg. Nu finns det ett förslag för ytterligare

Det blir insektsbekämpning kring nedre Dalälven även i år. Området kommer att besprutas med
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biologiska medel. Genom att sprida medlet Vectobac G från helikopter och från marken ska
kläckning av insektslarver förhindras. Vilken insekt ska bekämpas?

fanns det 70 000 exemplar av K6 i Storbritannien. Vad ska säljas?

1 de röda telefonkioskerna
X de röda brevlådorna
2 de röda regnmätarna

I filmen The woman in black är stämningen dyster. Vad vi möter är ett
viktorianskt England. Skräcken står som spön i backen. Vem spelar huvudrollen?

1 Michael Caine
X Daniel Radcliffe
2 Dirk Bogarde

Nu ska ett antal av de klassiskt brittiska säljas. Modell K6 ritades av arkitekten Sir Giles Scott och
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1 getingar
X myggor
2 knott

introducerades 1936 i samband med kung Georg V:s jubileum. Den tillverkades fram till 1968. Då
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Meddelande
Viktigt meddelade!

Kan du ønske mer ?
Sammen skal vi leve
hver søster og hver bror.
Små barn av regnbuen
og en frodig jord.

På grund av omfattade förändringar i våra webbsidors uppbyggnad
har störningar i funktionssätt uppkommit. Tyvärr går det inte att
mata in nya resultat i Rikstävlingen. Vi hoppas att alla problem är
lösta inom kort.

Noen tror det ikke nytter.
Andre kaster tiden bort med prat.
Noen tror at vi kan leve av
plast og syntetisk mat.
Og noen stjeler fra de unge
som blir sendt ut for å sloss
Noen stjeler fra de mange
som kommer etter oss

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.

Refräng:
si det til alle barna!
Og si det til hver far og mor:
Ennå har vi en sjanse
til å del e et håp på jord.

Rikstävlingen startade måndagen den 16
januari 2012 och pågår till fredagen den 8 juni
2012.
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 Sportvärlden:
1. 1 deltagare
2. damlandslaget i fotboll
3. Barcelona
4. Giro d’Italia
5. David Beckham
6. Jesse Owens
7. 1920 i Belgien
8. Dallas
9. superettan
10. linjelopp på cykel
Rätt svar Våra nya sedlar:
1. 20 kronor Astrid Lindgren
2. 50 kronor Evert Taube
3. 100 kronor Greta Garbo
4. 200 kronor Ingmar Bergman
5. 500 kronor Birgit Nilsson
6. 1 000 kronor Dag Hammarskjöld
Version A.
1. på Youngstorget i Oslo (2).
40 000 människor samlades på
Youngstorget i Oslo, för att sjunga
Lillebjørn Nilsens version av den
amerikanske sångaren Pete Seegers
visa. Enligt Breivik har den indoktrinerat flera generationer av skolungdomar med sin multikulturella propaganda.
En himmel full av stjerner.
Blått hav så langt du ser.
En jord der blomster gror.
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si det til alle barna!
Og si det til hver far og mor:
Ennå har vi en sjanse
til å del e et håp på jord

2. S och V (2).
3. i Elyséepalatset (2).
4. Scotland Yard (2).
5. myggor (x). Det blir myggbekämpning kring nedre Dalälven även
i år. Regeringen säger ja, och området kommer att besprutas med biologiska medel. Genom att sprida medlet Vectobac G från helikopter och
från marken ska kläckning av mygglarver förhindras i delar av Heby,
Tierp, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandviken. Länsstyrelsen i
Gävleborg utarbetar samtidigt en
långsiktig strategi för att komma åt
grundorsakerna till det mångåriga
myggproblemet, bland annat olämplig vattenreglering.
6. 30 april (2).
7. Jonas Alströmer (2).
8. Stilla havet (1).
9. mjäll (2).
10. Captain America (1).
Version B.
1. på Youngstorget i Oslo (2). Se A1.

2. i Elyséepalatset (2).
3. landsting/kommun (x). Det råder
stor brist på sjuksköterskor och
hundratals sjuksköterskor saknas till
sommaren. Rekryteringen av sommarvikarier har försenats på grund
av det löneuppror som pågår där
sjuksköterskestudenter kräver 24
000 kronor som ingångslön. Det finns
sjuksköterskor som arbetat i 15 till 20
år och fortfarande inte nått en lön på

Bakgrundsmaterial

24 000 kronor vilket förorsakar att
vissa börjat söka jobb i utlandet. I
Norge kan man få en lön på 35 000
kronor i månaden och bemanningsföretagen i Danmark kan betala upp
mot 90 000 kronor. Sjuksköterskor är
på väg att bli Sveriges största exportvara om man inte gör något åt problemet. Det är ett kvinnodominerat
yrke där kvinnor utgör 90 procent.
4. Unionen (1). Fackförbundet Unionen
varslar om konflikt på public serviceföretagen
SVT, SR, UR och Radiotjänst. Konflikten bryter
ut onsdagen den 9 maj klockan 16 om inte avtal
träffats innan dess. På SVT berörs personal på
programkontrollen och kopplingscentralen, där
Unionens medlemmar inte kommer att hantera
SVT 2, SVT 24, Kunskapskanalen och SVT
World. SVT 1 och Barnkanalen undantas. På
Sveriges Radio berör varslet bland annat områdessupport inom teknik och IT. På Radiotjänst i
Kiruna varslar Unionen om total arbetsnedläggelse för samtliga medlemmar. Totalt omfattar
varslet närmare 200 av Unionens medlemmar
inom public service. Enligt Unionen beror
varslet om konflikt på att public serviceföretagen vill tvinga fram sämre arbetstidsvillkor för
medlemmar som redan jobbar mycket oregelbunden och obekväm arbetstid. Unionen har
också krävt löneökningar med en garanti på
minst 320 kronor i månaden medan arbetsgivaren vill ha en lägre individgaranti på 215 kronor.

5. i Landskrona (x).
6. Geely Automobile (1).
7. penicillin (2). Multiresistenta bakterier som har påträffats i Hjälmaren
kan ge upphov till sjukdomar som är
svåra att behandla. Antibiotikaresistens är ett folkhälsoproblem, säger
Livsmedelsverket. Det är viktigt att vi
identifierar de här bakterierna och
riktar motinsatser för att förhindra att
de kommer ut i miljön, säger Smittskyddsinstitutet. Bakterierna e.coli
och enterokocker som påträffats i
Hemfjärden i Hjälmaren är sådant
som vi människor naturligt bär på,
men när immunförsvaret är svagt kan
det leda till urinvägsinfektioner, blodförgiftning och sårinfektioner. De multiresistenta bakterierna kan ha hamnat i Hjälmaren genom ett reningsverk
som tar hand om avloppsvatten eller
genom nötkreaturs och andra djurs
avföring.
8. Uppsala och Linköping (2).
9. Alfred Nobel (2).
10. myggor (x). Se A5.
11. de röda telefonkioskerna (1).
12. Daniel Radcliffe (x).

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 2x2 2121 B: 22x 1x1 222 x1x

Våra nya sedlar

vecka 18, 2012

Skriv en kortfattad berättelse om de sex personer som finns på våra nya
sedlar. Vilka är de sex svenskarna?
1. 20 kronor. Vem:__________________________________________

2. 50 kronor. Vem:__________________________________________

3. 100 kronor. Vem:_________________________________________

4. 200 kronor. Vem:_________________________________________

5. 500 kronor. Vem:_________________________________________

6. 1000 kronor. Vem:________________________________________

Sportvärlden

Vecka 18, 2012
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Sommar-OS i Aten 1896. Deltagande nationer: 14 Aktiva: 245 (enbart herrar) Tid: 6-15 april.

tävlade för Sverige under sommar-OS i Aten 1896?

1 46 deltagare
X 26 deltagare
2 1 deltagare

2

Sverige fick en fruktad motståndare i London. Förbundskapten Thomas
Dennerby ville att hans landslag skulle slippa möta Japan i OS. Tyvärr ville
lotten annat. Grupp F Japan Kanada Sverige Sydafrika. De två bästa lagen i
varje grupp samt de två bästa grupptreorna når kvartsfinal. Vilket landslag?

1 herrlandslaget i volleyboll
X damlandslaget i handboll
2 damlandslaget i fotboll

3

Chelsea är klar för Champions league-final. Vi måste vara stolta. Det var en
bra match och vi brukar ju göra mål här. Det är ett av de bästa sätten att ta sig
till final, att slå ut ett av världens bästa lag, sade Chelsea-anfallaren Didier
Drogba efter matchen. Vilka var Chelseas motståndare?

1 Barcelona
X Inter
2 Juventus

4

Gustav Larsson kör cykelklassikern som startar i danska Herning den 5 maj.
Larsson är med i det belgiska stallet Vacansoleils niomannatrupp. Vilket
cykellopp ska Larsson delta i?

1 Vuelta a España
X Giro d’Italia
2 Tour de France
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Fyra fotbollsnationer ska bli en i OS. England, Nordirland, Skottland och
Wales, fyra suveräna fotbollsförbund spelar OS-fotbollen för Storbritannien.
Förbunds-kaptenen Stuart Pearce funderar på att en känd spelare kan bli
ledaren i truppen. Vem kan bli ledare för det brittiska OS-laget i fotboll?

1 David Beckham
X Carl Jenkinson
2 Nicklas Bendtner

Sommar-OS i Berlin 1936. Deltagande nationer: 49. Aktiva: 4066 (3738 herrar - 328 damer) Tid: 1

1 Avery Brundage
X Jack Beresford
2 Jesse Owens

1
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Antalet grenar: 43. James Connolly från USA blev de moderna olympiska spelens första segrare, 1
527 år efter de antika spelens sista segrare, Prinsen av Armenien. Han vann tresteg. Hur många

augusti-16 augusti. Antalet grenar: 129. Sverige tog sex guld, fem silver och tio brons. I nationstävlingen kom Sverige på femte plats. Internationellt sett var spelens store man en amerikan. Vem
vann 100 meter, 200 meter, stafetten 4x100 meter och längd?

VM i ishockey för herrar 2012 ska spelas i Finland och Sverige 4-20 maj. Det blir den 76:e VM-
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turneringen. Spelorter blir Helsingfors och Stockholm. Den grupp som Sverige tillhör, samt två
kvartsfinaler, ska spelas i Sverige. Finlandsgruppen, samt två kvartsfinaler, semifinaler och
medaljmatcher, ska spelas i Helsingfors. Vilket år spelades VM i ishockey för första gången?

1 1931 i Polen
X 1928 i Schweiz
2 1920 i Belgien

NHL-spelare i Tre Kronor: Jhonas Enroth, målvakt, Buffalo, Victor Hedman, back, Tampa Bay,
Gabriel Landeskog, forward, Colorado. Jonathan Ericsson, back, Detroit, Henrik Zetterberg,
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forward, Detroit, Johan Franzén, forward, Detroit, Niklas Kronwall, back, Detroit, Niklas
Hjalmarsson, back, Chicago, Viktor Stålberg, forward, Chicago, Marcus Krüger, forward, Chicago,

1 Dallas
X Pittsburgh Penguins
2 Carolina Hurricanes

Jakob Silfverberg, forward, Ottawa, Loui Eriksson, forward. I vilket lag i NHL spelar Loui Eriksson?

9

Hammarby som ledarlag. Hammarby tog sin fjärde raka seger efter 2-0 borta
mot Brage. Sebastian Castro-Tello gjorde 1-0 i slutet av den första halvleken,
och när Andreas Dahl sedan slog en frispark som Christophe Lallet kunde
nicka in via en back var matchen avgjord. Vilken division leder Hammarby?

1 division 1
X allsvenskan
2 superettan

Sommar-OS i Peking 2008. Antalet nationer: 204 Antalet deltagare: 10 708 Tid: 8 - 24 augusti
Antalet idrotter/grenar: 28/302. Svenska medaljörer: Gustav Larsson Cykel tempolopp Silver,
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Thomas Johansson och Simon Aspelin Tennis dubbel Silver. Rolf-Göran Bengtsson Hästhoppning
Silver. Fredrik Lööf Segling Star-klassen Brons. Anders Ekström Segling Star-klassen Brons.
Emma Johansson Silver. I vilken sportgren tog Emma Johansson silver?

1 200 meter fjärilsim
X linjelopp på cykel
2 K-1 200 meter

