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i Berlin (tornet på Alexanderplatz)

världsutställningen 1889. Byggnaden var vid invigningen 300 meter hög och var världens högsta

X

i New York (Empire State Building)

byggnad ända fram till 1930. Var ligger den?

2

i Paris (Eiffeltornet)

Nu kommer sommaren och många av oss reser utomlands. Den här byggnaden blev färdig till

1

2

3

4

5

6

A

Elizabeth II av Storbritannien är drottning sedan den 6 februari 1952. Hon
kröntes i Westminster Abbey den 2 juni 1953. Elizabeth II är drottning även för
andra länder än Storbritannien. Bland andra vilket land?

USA:s utrikesminister Hillary Clinton har varit på besök i Sverige. Hon är
världens mäktigaste kvinna. Hon ville egentligen bli något annat. Vad ville
Hillary Clinton bli?

De olympiska sommarspelen hålls i år i London. Stockholm har också haft
sommarspel. Huvudarena var då Stockholms stadion. Vid spelen blev Sverige
bästa nation. Vilket år hade Stockholm sommar-OS?

En 15-åring har polisanmälts sedan han gått in på en jämnårig persons
Facebook-konto och skrivit falska meddelanden i dennes namn. Brottet kan ge
dagsböter eller upp till två års fängelse. Vad brukar det här brottet kallas?

Om du blir biten av en huggorm: Uppsök sjukhus. Håll den bitna kroppsdelen
still, helst i högläge. Lämna bettstället i fred. Undvik att äta och dricka före
vård. Vad är det speciella med huggormen?

1 Indien
X Australien
2 Irland
1 USA:s första kvinnliga president
X FN:s generalsekreterare
2 chef för Röda korset
1 1985
X 1901
2 1912
1 dateface
X facerape
2 rapenet
1 den är fridlyst
X finns bara söder om Mälaren
2 har aldrig funnits på Gotland
1 Hudiksvall

7

Solskenshistoria. På den här orten går solen inte alls ner mellan 26 maj och
14 juli. Det är midnattssol. Vilken ort?

X Kiruna
2 Umeå

8

Förhandsfavoriten höll hela vägen i årets Let's dance. På fredagskvällen vann
fotbollsspelaren tillsammans med sin danspartner. Vilka vann?

En tidning har listat EM:s tio största stjärnor. 1) Cristiano Ronaldo 2) Xavi Hernandez 3) Wayne

9

1

Pernilla Wiberg och Magnus Wislander

X

Sigrid Bernson och Anton Hysén

2

Molly Nutley och Calle Sterner

1 Italien

Rooney 4) Zlatan Ibrahimovic 5) Robin van Persie 6) Bastian Schweinsteiger 7) Karim Benzema 8)

X Portugal

Iker Casillas 9) David Silva och 10) Andrej Sjevtjenko. För vilket land spelar Ronaldo i EM?

2 Spanien

Här är Sveriges EM-trupp i fotbolls-EM. Målvakter: Andreas Isaksson, Johan Wiland och Pär
Hansson Försvarare: Mikael Antonsson, Andreas Granqvist, Olof Mellberg, Jonas Olsson, Martin

10

Olsson, Behrang Safari och Mikael Lustig. Mittfältare: Emir Bajrami, Rasmus Elm, Samuel
Holmén, Kim Källström, Sebastian Larsson, Anders Svensson, Pontus Wernbloom och Christian
Wilhelmsson, Anfallare: Johan Elmander, Tobias Hysén, Zlatan Ibrahimović, Markus Rosenberg
och Ola Toivonen. För vilket lag spelar Anders Svensson?

1 IF Elfsborg
X Helsingborgs IF
2 IFK Göteborg
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Nu kommer sommaren och många av oss reser utomlands. Hagia Sofia
byggdes ursprungligen som en kristen kyrka åren 532–537 av Justinianus I.
Byggnaden omvandlades till moské efter Konstantinopels fall år 1453. Hagia
Sofia var en gång världens största kyrka. Var ligger den?
Elizabeth II av Storbritannien är drottning sedan den 6 februari 1952. Kröningen ägde rum i

2

Westminster Abbey 2 juni 1953. Elizabeth II är statsöverhuvud för bland andra Australien, Kanada
och Nya Zeeland. Vem var premiärminister när Elizabeth blev drottning?

De olympiska sommarspelen i Stockholm var för första gången ett världsevenemang. Huvudarena

3

var Stockholms stadion som invigdes OS-året. Vid spelen erövrade de svenska idrottarna 24 guld,
24 silver och 17 bronsmedaljer och blev bästa nation. Vilket år hade Stockholm sommar-OS?

Nyhetsmagasinet Fokus har publicerat årets kommunrankning. Sveriges bästa kommuner att bo i

4

2012 1. Habo 2. Knivsta 3. Lund 4. Gnosjö 5. Danderyd 6. Sollentuna 7. Lomma 8. Vallentuna
9. Öckerö 10. Kungsbacka. Fokus har listat Sveriges kommuner utifrån var det är bäst att vara
ung, äldre, ha familj och att arbeta. Var ligger Habo kommun?

120 statschefer och politiska ledare väntas komma till invigningen av OS i London. Enligt brittiska

B

1 i Kairo
X i Damaskus
2 i Istanbul
1 Winston Churchill
X Neville Chamberlain
2 Margaret Thatcher
1 1903
X 1901
2 1912
1 vid Vätterns västra strand
X mellan Gävle och Söderhamn
2 på Öland

Lukasjenko kommer inte till invigningen av OS i London. Vilken ytterligare ledare kommer inte?

1 Frankrikes François Hollande
X Tysklands Joachim Gauck
2 Rysslands Vladimir Putin

6

USA:s utrikesminister Hillary Clinton har varit på besök i Sverige. Hon är
världens mäktigaste kvinna med stort inflytande på vad som händer i världspolitiken. Det kunde ha blivit annorlunda för Hillary Clinton. Vad kunde Hillary
Clinton ha varit i dag?

1 USA:s första kvinnliga president
X FN:s generalsekreterare
2 chef för Världsbanken
1
X
2

när vi är mycket solbrända

7

Nu börjar stickmyggornas ägg att kläckas. Som bäst mår mygg i våtmark och
fuktigt väder. Vad är det som lockar myggen att söka sig till människan och
suga blod?
Trafikverket föreslår att vissa hastighetsbegränsningar ska upphöra i Sverige.
Därefter ska hastighetsgränserna vara 30, 40, 60, 80, 100, 110 och 120
kilometer i timmen. Vilka hastigheter försvinner?

1
X
2

10, 70 och 105 kilometer i timmen

En 15-åring har polisanmälts sedan han gått in på en jämnårig persons Facebook-konto och skrivit

1 dateface
X facerape
2 rapenet

5

8

9

UD kommer det vara första gången i historien som så många internationella ledare på den nivån
samlas. Syriens Bashar al-Assad, Zimbabwes Robert Mugabe, och Vitrysslands Aleksandr

falska meddelanden i dennes namn. Juridiskt sett är brottet allvarligt och trots att många utsätts för
det får polisen inte in några stora mängder av anmälningar. Brottet kan ge dagsböter eller upp till
två års fängelse enligt Rikspolisstyrelsen. Vad brukar brottet kallas?

Huggormar är en fara för människor och djur. Om du blir biten av en huggorm: Uppsök sjukhus

10

eller vårdcentral. Håll den bitna kroppsdelen still, helst i högläge. Lämna bettstället i fred. Undvik att
äta och dricka före vård enligt Giftinformationscentralen. Vad är det speciella med huggormen?

11

12

Förhandsfavoriten höll hela vägen i årets Let's dance. På fredagskvällen vann
fotbollsspelaren tillsammans med sin danspartner. Vilka vann?

Känner du dig iakttagen trots att ingen annan befinner sig i närheten? I så fall
är du inte ensam. Allt fler verkar tro att de befinner sig i en hemlig dokusåpa,
enligt en ny rapport. Vad kallas den här inbillningen?

vissa färger på våra kläder
svett och koldioxiden från utandningsluft

20, 50 och 130 kilometer i timmen
50, 70 och 90 kilometer i timmen

1
X
2

den är fridlyst

1
X
2

Anna Le Moine och Jörgen Jönsson

den finns bara söder om Dalälven
den har aldrig funnits på Gotland

Sigrid Bernson och Anton Hysén
Molly Nutley och Calle Sterner

1 Truman show-inbillning
X Matrix-inbillning
2 Falling Down-inbillning
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Meddelande

Vi som gör Veckans Nyheter önskar alla lärare
och elever en lång och
skön sommar.
Under höstterminen 2012 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 och 51.
Höstlov i vecka 44.
Veckans Nyheter utkommer nästa
gång måndagen den 20 augusti.

Viktigt meddelade!
Tyvärr går det inte att mata in nya
resultat i Rikstävlingen. Arbetet med
att återställa webbsidornas funktion
fortsätter. Arbetet kommer att fortsätta terminen ut. Det innebär att vi på
redaktionen manuellt kommer att
utse en vinnare i de olika nivåerna.

Gör så här: skicka in de resultat som ni inte har kunnat
lägga in i systemet. Alla inlagda resultat kommer att
användas då vi utser vinnare. (Både de resultat som
redan finns i vår databas och
de resultat som ni skickar
in.) Använd det speciella
formuläret som mall. Resultaten måste vi ha på redaktionen senast fredagen den 8
juni klockan 16.00. Vinnarna
kommer att publiceras måndagen den 11 juni klockan
12.00.
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.
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Rätt svar till extrauppgiften Sommarvärlden:
1. Thomas G:son och Peter Boström
2. Marie Fredriksson och Per Gessle
3. Watch the throne
4. Singing my heart out
5. Isaac Asimov
6. Arthur Dent
7. Jenny Han
8. Emma Granholm
9. Ridley Scott
10. Mads Mikkelsen
Version A.
1. i Paris (Eiffeltornet) (2).
2. Australien (x).
3. USA:s första kvinnliga… (1).
4. 1912 (2).
5. facerape (x). En 15-åring från
Norrköping har polisanmälts sedan
han gått in på en annan persons
Facebook-konto och skrivit falska
meddelanden i dennes namn – ett så
kallat facerape. Juridiskt sett är brottet allvarligt. En väldigt stor del av
våra ungdomar har råkat ut för det
här, men många inser nog inte att de
kan anmäla det, säger en ITbrottsexpert på Rikspolisstyrelsen.
Facerape kan ses som en omskrivning för benämningen dataintrång –
ett brott som kan ge dagsböter eller
upp till två års fängelse. Ungdomars
inställning till internet gör också att
både de som roar sig med facerapes,
och de som utsätts för det, inte inser
att det är en brottslig handling.
Många har svårt att förstå att det är
samma regler som gäller på internet
som i verkliga livet.
6. den är fridlyst (1).
7. Kiruna (x)
8. Sigrid Bernson och Anton… (x).
9. Portugal (x).
10. IF Elfsborg (1).
Version B.
1. i Istanbul (2).
2. Winston Churchill (1).
3. 1912 (2).
4. vid Vätterns västra strand (1).
Fokus har listat Sveriges kommuner
utifrån var det är bäst att vara ung,
äldre, ha familj och att arbeta. Undersökningen är baserad på en
mängd olika variabler som till exempel valdeltagande och anmälda brott.

Bakgrundsmaterial

Undersökningen görs årligen av Fokus. Kategorin ”att vara ung” baseras
bland annat på statistik om lärartäthet,
idrottsföreningar och psykisk hälsa.
Totalrankningen är en sammanvägning av de olika kategorierna. Sveriges sämsta kommuner att bo i 2012:
290. Haparanda, 289. Bjuv, 288. Södertälje, 287. Munkfors, 286. Ljusnarsberg, 285. Flen, 284. Malmö, 283.
Hagfors, 282.
Grums och 281. Ragunda.
5. Rysslands Vladimir Putin (2).
Vladimir Putin tänker inte närvara vid
invigningen av OS i London, rapporterar tidningen The Guardian. Beslutet
tolkas som en tydlig markering gentemot Storbritannien. Häromveckan
nobbade Putin ett G8-möte i USA och
angav tidsbrist som skäl. I stället
skickade han premiärminister Dmitrij
Medvedev. Nu verkar Putin göra
samma sak vid sommar-OS i London.
Putins agg mot landet ska ha flera
orsaker. Det handlar bland annat om
den diplomatiska konflikten som uppstod när Kremlkritikern Aleksandr
Litvinenko förgiftades i London 2006,
anklagelser om att Ryssland kränker
mänskliga rättigheter, att Storbritannien vägrar utlämna ryska regimkritiker i
exil och om ländernas olika syn på
upproret i Syrien. Den förre brittiske
EU-ministern säger: Det här är ytterligare ett bevis för att Putin intar en
mer nationalistisk auktoritär hållning
samtidigt som han förkastar västerländska värderingar. Han vill inte
komma till ett demokratiskt land och
inse hur impopulär han är på grund av
sin vägran att stödja rättsstaten och
rättvisan hemma i Ryssland.
6. USA:s första kvinnliga… (1).
7. svett och koldioxiden från… (2).
8. 50, 70 och 90 kilometer… (2).
Enligt Trafikverket: att ta bort hastighetsgränserna 50, 70 och 90 skulle
kunna spara 30 människoliv varje år.
Dessutom är prognosen att det skulle
bli 10 000–20 000 ton mindre koldioxidutsläpp och nästan 2 miljarder i
minskade samhällsekonomiska trafikantkostnader per år.
9. facerape (x).
10. den är fridlyst (1).
11. Sigrid Bernson och… (x).
12. Truman show-inbillning (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: 2x1 2x1 xxx1 B: 212 121 22x 1x1

Rapportering av resultat i Rikstävlingen.
Skicka enbart in resultat som du tidigare inte har lagt in i systemet på
Karin Förlags webbsidor!
För att vara med i tävlingen krävs minst 10 inrapporterade resultat.
Skicka till redaktionen@karinforlag.se
eller till faxnummer: 08-55440634

vecka

namn på lag

poäng

antal elever

nivå

Vem rapporterar:________________________________________
För klass och skola:______________________________________
E-postadress:___________________________________________
Tel:___________________________________________________
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Benny Andersson och Björn Ulvaeus

skrivit den här texten?

1
X
2

Musik. På årets Peace & Love i Borlänge uppträder Roxette, Rihanna, Billy
Idol, Wolfmother, Regina Spektor och Skrillex. Sedan Roxette gjorde
comeback 2009 har de turnerat över hela världen. Den 27 juni i Borlänge gör
Roxette årets enda Sverigespelning. Vilka är Roxette

1
X
2

Kylie Minogue och Jason Donovan

3

Musik. Jay-Z och Kanye West på Ericsson Globe i Stockholm. Kanye West
och Jay-Z har slagit sig samman. Världens två största rapstjärnor åker på
gemensam turné. De har gjort ett album tillsammans. Vad heter albumet?

1 Watch the throne
X Everything’s Alright Forever
2 Harvest Moon

4

Musik. Svenska elektropopduon Lissi Dancefloor Disaster vill förändra världen.
Tillsammans utgör Josefin Lindh och Johan Tilli elektropopbandet Lissi
Dancefloor Disaster. I höst släpper paret sin första riktiga skiva. Vilken av
följande är deras?

1 Automatic for the People
X Isn’t she lovely
2 Singing my heart out

5

Böcker. Stiftelsetrilogin. Stiftelsetrilogin är den klassiska SF-berättelsen om
det stora vintergatsimperiets nedgång och fall. Stiftelsen, som skapas av
veten-skapsmannen Hari Seldon, har till uppgift att bevara människosläktets
kunskaper. Med hjälp av psykohistoria – som Hari Seldon utvecklat, kan det
väldiga skeendet förutses och påverkas i lämplig riktning. Vem är författaren?

1 Isaac Asimov
X Rudyard Kipling
2 Edgar Allan Poe

6

Böcker. Liftarens guide till galaxen, del 1-5 av Douglas Adams. Det hela börjar
med att han vaknar en morgon och får reda på att hans hus ska rivas. När han
beklagar sig för sin kompis Ford Prefect, visar det sig att Prefect är en
besökare från en annan planet och att problemet är mycket större. Hela jorden
ska utplånas av de fruktade Vogonerna för att ge plats åt en hypergalaktisk
expressled. Vad heter berättelsernas huvudperson?

1 Max Spillwater
X Arthur Dent
2 Sam Smile

7

Böcker. Sommar för evigt (del 3) Belly har haft två stora kärlekar i sitt liv. Men
hon valde Jeremiah. Jeremiah som alltid funnits där och som aldrig svikit
henne. Och efter att ha varit oskiljaktiga i snart två år är Belly säker på att
Jeremiah är hennes livs kärlek. De bestämmer sig för att gifta sig på stranden i
Cousins. Vem har skrivit Sommar för evigt?

1 Jenny Han
X Aase Berg
2 Becca Fitzpatrick

Musik. Why, Why can't this moment last forevermore Tonight, Tonight eternity's an open door No

1

2

Don't ever stop doing the things you do Don't go In every breath I take I'm breathing you… Vem har

Böcker. Sjutton år och skitsnygg. Man är borta i två veckor, och när man kommer tillbaka har

8

allting förändrats. Varför? Jag har ingen aning. Nåt har hänt. Nåt måste ha hänt. För de beter sig
annorlunda. Allihop. Diana, Suss och Hugo. Till och med Alexa min flickvän. Felix är sjutton år och
skitsnygg. Han är kaxig och självsäker, tjejerna älskar honom. Vem är författaren?

Film. Prometheus. Astronauter undersöker ett sedan länge övergivet rymdskepp på en

9

10

Urban String och Diisa Peace
Thomas G:son och Peter Boström

Marie Fredriksson och Per Gessle
Ann Wilson och Tony Irving

1 Martin Jern
X Jenny Jägerfeld
2 Emma Granholm

denna okända livsform. Hon hoppas kunna bevisa Guds existens. Vem är filmens regissör?

1 Daniel Espinosa
X Stanley Kubrick
2 Ridley Scott

Film. Han fick priset som bästa skådespelare på Cannesfestivalen.
Debuterade i Pusher 1996. Har haft ledande roller i Älskar dig för evigt och i
Efter bröllopet, Casino Royale, Flammen & Citronen och A Royal affair. Vem är
han?

1 Mads Mikkelsen
X Peter O'Toole
2 Gary Oldman

främmande planet. Den enorma farkostens väggar påminner om revben. Doktor Elizabeth Shaw
(Noomi Rapace) övertygar ett multinationellt företag att finansiera en expedition för att besöka

