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1 Göran Persson

1

I lördags den 21 januari slutade socialdemokraternas ordförande Håkan Juholt.
Han valde att göra detta i Oskarshamn. Vem är nu ordförande efter Juholt?

X ingen
2 Mona Sahlin

2

3

4

En person har anklagats i Stockholms tingsrätt för olaglig fildelning. Det gäller
den typ av fildelning som de flesta svenskar som fildelar använder sig av. Vad
kallas den teknik som flera fildelare använder?

Riksdagen har haft en minnesstund för Raoul Wallenberg. Svensken räddade
livet på tiotusentals judar i slutet av andra världskriget. Var räddade
Wallenberg judar?

En elvaårig pojke är misstänkt för knivrån. I fredags (20/1) hämtades han av
polisen. Det är mycket sällan som unga personer gör så grova brott. Kungen
har varit i staden för att få reda på vad som händer. Vilken stad gäller det?

1 torrent-teknik
x norton-teknik
2 inter-teknik
1 i Berlin i Tyskland
X i Budapest i Ungern
2 i Warszava i Polen
1 Östersund
X Sundsvall
2 Malmö
1 9090

5

Under cirka 90 minuter natten till onsdagen i förra veckan var det svårt att
komma fram på det viktiga larmnumret till SOS Alarm. Vilket larmnummer?

X 90150
2 112

6

7

Nyheten om en övergiven innebandypojke fick stora rubriker i nyheterna. Men
problemet var att pojken aldrig blev lämnad av sin pappa och då var nyheten
inte sann. Vad brukar en sådan här nyhet kallas?

Efter tio år i samarbete med japanska Sony har det här företaget sålt sin halva
för nio miljarder kronor. Nu finns inte längre några nya produkter med det här
tillverkningsnamnet. Vilket tillverkningsnamn?

1 tidningssänke
X tidningsanka
2 tidningsplanka
1 Ericsson
X Svensson
2 Ohlsson
1 Ellen och Bertil

8

Förnamnens tio i topp för 2011. Flicknamn: 2:a Maja 3:a Elsa. Pojknamn:
2:a Lucas 3:a Oscar. Vilka var de vanligaste flick- och pojknamnen 2011?

X Alice och William
2 Majken och Bengt
1 Kodak

9

Ibland tror vi att stora partier och företag är kvar för alltid. Det företag som för
många är lika med kamera och film håller på att gå i konkurs. Vilket företag?

X Primus
2 Vespa

10

Filmgalan Golden Globe i Los Angeles är nu över. Bästa drama: The
descendants. Bästa komedi/musikal: The artist. Vilken film blev Bästa
animerade film?

1

Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet

X

Lånaren Arrietty

2

Nalle Puh - Nya äventyr i Sjumilaskogen
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I lördags den 21 januari avgick socialdemokraternas ordförande Håkan Juholt.
Han valde att göra detta i Oskarshamn. Vem är nu ordförande efter Juholt?

1 Thomas Östros
X ingen
2 Per Nuder

2

Riksdagen ska ta ställning till om Sverige ska ansluta sig till euroländernas
pakt. Regeringen kommer troligen att säga ja till europakten. S tvekar eller
säger nej. SD och V (nej) samt Mp (oklart). Vilket är syftet med pakten?

1
X
2

att utesluta Grekland och Italien
att tvinga Tyskland att betala mer
att få ordning på vissa euroländers
statsfinanser

januari 1945 av de sovjetiska styrkor som intog Budapest. Vad hände troligen med Wallenberg?

1 han dog i Moskva 1947
X han dog i Sibirien 1967
2 han dog i Östberlin 1957

4

Centerpartiet vill att Sverige ska erkänna Palestina som en egen stat. Utrikesminister Carl Bildt säger nej. Bildt menar att en stat måste uppfylla vissa
grundläggande kriterier. Först måste palestinierna erkänna Israel och vice
versa. Vilka två delar består Palestina av?

1 Sinai och Västbanken
X Västbanken och Gaza
2 Golanbergen och Gaza

5

Den 34-åring som åtalats för delaktighet i en massaker i Kosovo 1999 har
dömts av Stockholms tingsrätt för folkrättsbrott, mord, försök till mord och grov
mordbrand. Den 14 maj 1999 gick serbiska krigare in i Cuska och dödade 41
personer i byn. Vilken påföljd dömde Stockholms tingsrätt ut?

1 internering
X förvaring
2 livstids fängelse

Nu är det tio år sedan Fadime Sahindal mördades i Uppsala av sin far. 70 000 unga i Sverige

1 Gudrun Schyman
X Nyamko Sabuni
2 Tiina Rosenberg

Riksdagen har haft en minnesstund för Raoul Wallenberg. Den svenske diplomaten räddade livet

3

6

på tiotusentals judar i Budapest i Ungern under andra världskrigets slutskede. Wallenberg greps i

upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med enligt Ungdomsstyrelsen.
Min inställning har hela tiden varit att vi behöver en lagstiftning mot tvångsäktenskap och att
dispensen mot barnäktenskap behöver tas bort. Vem säger det här?

Det var presidentval i söndags (22/1) i Finland. Om ingen av kandidaterna når minst 50 procent blir

7

8

9

(Sannfinländarna), Paavo Lipponen (Socialdemokraterna). Vilket parti representerar Sauli Niinistö?

1 Folkdemokraterna
X Samlingspartiet
2 Svenska folkpartiet

Nyheten om en övergiven innebandypojke fick enormt mediegenomslag. Men
problemet var att pojken aldrig blev lämnad av sin pappa och därmed var
ursprungsnyheten inte sann. Vad brukar en sådan här nyhet kallas?

1 tidningsplanka
X tidningsanka
2 tidningstorka

Läkaren Annika Dahlqvist tycker att resultaten från Livsmedelsverkets undersökning, som visar att

1 SVT-dieten
X BBC-dieten
2 LCHF-dieten

det en andra valomgång mellan de två toppkandidaterna. Här är några av kandidaterna: Sauli
Niinistö, Pekka Haavisto (De gröna), Paavo Väyrynen (Centerpartiet), Timo Soini,

svenskar inte riktigt tror på högfettdiet, är nedslående. Det är tråkigt att det är så få som har förstått
att det är nyttigt att äta naturligt fett. Naturligt fett är inte farligt, det är vetenskapligt belagt. Vad
kallas Dahlqvists bantningsmetod?

viktigt fall eftersom det kan bli prejudicerande. Vad kallas den teknik som flera fildelare använder?

1 torrent-teknik
x flour-teknik
2 kärn-teknik

11

47 fåglar sågs på en och samma gång på den kända fågelsjön Tåkern i
Östergötland. Det var en mäktig syn. Det tidigare rekordet är 29 fåglar från
december 2009, säger chefen vid Tåkerns fältstation. Vilken fågel?

1 råka
X trana
2 havsörn

12

J Edgar Hoover var chef för FBI i USA i många år. Nu har Clint Eastwood gjort
en film om FBI-chefen med Leonardo DiCaprio i huvudrollen. Filmen J Edgar är
en så kallad biopic. Vad är en biopic-film?

1 en 3D-film
X en biografifilm
2 en biograffilm

En person har ställts inför Stockholms tingsrätt i det första fildelningsmålet i Sverige som rör den

10

typ av fildelning som de flesta svenskar som fildelar använder sig av. Det här är ett principiellt
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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.
Version A.
1. ingen (x).
2. torrent-teknik (1).

En person har
åtalats inför Stockholms tingsrätt i det första
fildelningsmålet i Sverige som rör den typ av
fildelning som de flesta svenskar som fildelar
använder sig av. Det handlar alltså om torrenttekniken, och det här är ett principiellt viktigt
fall eftersom det kan bli prejudicerande. Utfallet i målet kan få effekter på hur stor risk vanliga svenska fildelare tar när de laddar ner/ upp
mer än 1 fil i taget. I ett tidigare fall har en
torrent-fildelare nämligen bara fått dagsböter
efter att bara ha laddat ner/upp 1 fil i taget. Nu
handlar det istället om ett sextiotal filer som en
privatperson anklagas för att ha fildelat under
ett knappt år. I stämningen mot 24-åringen står
ungefär att han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet... olovligen gjort sammanlagt 60 filmverk tillgängliga genom att överföra dem i
nätverk på Internet med fildelningsprotokollet
Bittorrent, mellan den 23:e februari och den
5:e december 2010. Bittorrent är ett filöverföringsprotokoll. Det effektiviserar nedladdningar
av stora och populära filer genom att låta alla
nedladdare hjälpa varandra. Effektiviteten
kommer av att den del av den totala datamängden en användare laddat ner distribueras
vidare till andra användare som inte fått just
denna del.

3. i Budapest i Ungern (x). Raoul
Wallenbergs öde ska utredas igen.
Det kan finnas nya dokument, säger
utrikesminister Carl Bildt. Det är 67 år
sedan den svenske diplomaten greps
av sovjetisk trupp. Tiotusentals människoliv räddades genom de insatser
som Raoul Wallenberg och andra
diplomater från neutrala stater tillsammans med ungerska medhjälpare, judiska organisationer och Röda
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Korset genomförde i andra världskrigets slutskede. Den 19 mars 1944
ockuperades Ungern av Hitlers Tyskland. Adolf Eichmann fick i uppdrag
att i samarbete med en tyskvänlig
ungersk regering leda den nazistiska
förintelsen av dåvarande Ungerns
uppskattningsvis 700 000 judar. Den
svenska legationen i Budapest, under ledning av minister Carl Ivan
Danielsson och legationsrådet Per
Anger, började under denna tid att på
olika vis ge skydd till de ungerska
judar som kunde visa på någon form
av anknytning till Sverige. Man utfärdade provisoriska pass, intyg om
inresevisum, samt intyg om att personen ansökt om svenskt medborgarskap. Dessa dokument kom att
spela en viktig roll för många människors räddning. I juli 1944 anlände
Raoul Wallenberg för att leda och
utvidga skyddsverksamheten, som
kom att sysselsätta fler än 300 personer. Uppdraget hade tillkommit på
initiativ av amerikanska War Refugees Board och finansierades också
från USA. Läget för Budapests judar
förvärrades dramatiskt i och med de
ungerska nazisternas (pilkorsarna)
maktövertagande den 15 oktober
1944. I förhandlingar med den nya
ungerska regeringen lyckades Wallenberg så småningom utverka dess
godkännande för 4500 svenska
skyddspass. Innehavaren kunde
därmed kräva skydd från pilkorsregimens övergrepp, och slippa bli
uttagen till deportering. Wallenberg
försvann från Budapest den 17 januari 1945. Ryska styrkor hade då intagit Pest-sidan av staden. Wallenberg
arresterades efter att frivilligt ha mött
de ryska trupperna och begärt att bli
förd till militärhögkvarteret i östra
Ungern. Hans senare öde i rysk
fångenskap har ännu inte blivit klarlagt. Enligt ryska uppgifter avrättades
Wallenberg i Ljubljanka-fängelset i
Moskva 1947.
4. Malmö (2).
5. 112 (2).
6. tidningsanka (x).
7. Ericsson (1).
8. Alice och William (x).
9. Kodak (1).
10. Tintins äventyr: … (1).

Bakgrundsmaterial

Version B.
1. ingen (x).
2. att få ordning på vissa… (2).
3. han dog i Moskva 1947 (1). Se A3.

4. Västbanken och Gaza (x). Utrikesminister Carl Bildt (M) avvisar
förslagen, från bland andra regeringspartnern Centern, om att det är dags
att erkänna Palestina. Bildt säger att
en palestinsk, fullödig stat inte är möjlig utan att Israels ockupation av palestinska områden upphör. Folkpartiledaren Jan Björklund avvisar också
Centerpartiets förslag om att det är
dags för Sverige att, förutom ett erkännande, också säga ja till Palestina
i FN. Först måste palestinierna erkänna Israel och vice versa. Han kan
möjligen tänka sig att uppgradera
palestiniernas ställning i FN, men fullt
medlemskap är uteslutet, säger han.
Socialdemokraternas utrikespolitiske
talesman Urban Ahlin undrar om Bildt
menar att det inte kan bli något erkännande från svensk sida förrän det
finns ett fredsavtal. Är det så kan palestinierna få vänta mycket länge,
kanske för evigt med tanke på hur
fredssamtalen gått hittills, enligt Ahlin.
5. livstids fängelse (2).
6. Nyamko Sabuni (x). Det är nu 10
år sedan Fadime Sahindal mördades
av sin pappa för att hon själv ville
välja pojkvän. Nu föreslår en utredning att tvångsgifte ska kriminaliseras.
Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni
ger utredningen sitt fulla stöd. Min
inställning har hela tiden varit att vi
behöver en lagstiftning mot tvångsäktenskap och att dispensen mot barnäktenskap behöver tas bort. Tvångsäktenskap och barn som gifts bort
förekommer fortfarande i Sverige.
Utredningen är ännu inte klar men
förmodligen kommer den att föreslå
att möjligheten till att få dispens för att
få gifta sig som barn tas bort. Vi kommer dessutom att föreslå en uttrycklig
kriminalisering av tvångsäktenskap
och barnäktenskap, säger utredaren
Göran Lambertz.
7. Samlingspartiet (x).
8. tidningsanka (x).
9. LCHF-dieten (2).
10. torrent-teknik (1). Se A2.
11. havsörn (2).
12. en biografifilm (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: x1x 22x 1x11 B: x21 x2x xx2 12x

Nordens geografi

1. Vad heter de fem
nordiska länderna?
Skriv på kartan.
2. Sätt ut punkter för
de fem ländernas
huvudstäder och
skriv på kartan vad
de heter.
3. Vad heter de
omgivande haven?
Skriv på kartan
4. Vad heter de
största öarna?
Skriv på kartan
5. Vad heter de
största sjöarna?
Rita och skriv på
kartan.
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VÅRA DOMSTOLAR
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HÖGSTA DOMSTOLEN
Högsta domstolen prövar mål som överklagas från någon av de sex
hovrätterna i landet. Alla överklagade mål tas inte upp till prövning. I
allmänhet krävs det att HD meddelat prövningstillstånd. Huvudregeln
är att prövningstillstånd lämnas bara om HD:s dom eller beslut kan
få betydelse som prejudikat, dvs ge ledning för hur andra liknande
fall skall bedömas i framtiden av tingsrätter och hovrätter.

HOVRÄTT
En hovrätts huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de
tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Det finns sex hovrätter i landet; Svea hovrätt i
Stockholm, Göta hovrätt i Jönköping, Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö, Hovrätten
för Västra Sverige i Göteborg, Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall och Hovrätten för
Övre Norrland i Umeå. Chefen i hovrätten kallas hovrättspresident.

TINGSRÄTT
Det finns 48 tingsrätter i Sverige. Om man är missnöjd med en tingsrättsdom kan man i de flesta fall
överklaga domen till nästa instans, hovrätten. Tingsrättens uppgifter är framför allt att handlägga och avgöra
brottmål och tvistemål. Dessutom beslutar tingsrätten i sådana ärenden som rör t ex namnändring, adoption,
förmyndarskap och godmanskap. Vissa tingsrätter är också fastighetsdomstol och fem tingsrätter är även
miljödomstol. Tingsrätten har lokal förankring genom att de mål och ärenden som prövas kommer från de i
domkretsen ingående kommunerna. Allmänhetens rättsuppfattning är representerad genom nämndemän
som är politiskt valda. Vid tingsrätterna tjänstgör omkring 500 domare. En lagman är tingsrättens chef.
Lagmannen är tillsammans med rådmännen tingsrättens ordinarie domare. Vid tingsrätterna tjänstgör också
tingsnotarier. Tingsnotarierna arbetar bl.a. som protokollförare men kan också döma i vissa enklare mål.

Våra lagar.
Domstolarna dömer efter de lagar som riksdagen beslutar om. De
tillämpar också andra författningar, t.ex. av regeringen beslutade
förordningar. Genom Sveriges anslutning till Europeiska unionen
(EU) är domstolarna också skyldiga att döma i enlighet med de
rättsregler som gäller för EU.

Allmänhetens rättsuppfattning.
Nämndemän som är politiskt valda representanter för
befolkningen inom domkretsen medverkar i dömandet. Dessa
nämndemän utses av kommunfullmäktige för en tid om fyra år.
Till tingsrätterna finns mer än 5 000 nämndemän knutna

