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I Sverige var det många som vaccinerades mot den här sjukdomen år 2009. I
Tyskland var det inte alls så många och i t ex Polen var det inga alls som
vaccinerades. Vilken sjukdom ville man skydda sig emot?

FN:s generalförsamling (där världens alla länder sitter) säger: FN fördömer de
utbredda och systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter och stöder
Arabförbundets plan för presidentens avgång. Vilket land gäller det?

Man pratar just nu om religiösa slaktmetoder. Judarna har en slaktmetod som
kallas skäktning och köttet kallas kosher. Vad kallas den muslimska
slaktmetoden?

Regeringen ska arbeta för att bryta den här befolkningsgruppens utanförskap i
Sverige. Man ska satsa extra pengar på utbildning, arbete, hälsa och social
omsorg. Vilken befolkningsgrupp?

När Kronprinsessan Victorias barn är fött kommer kanonsalvorna att dåna. 42
skott ska sjkutas för att fira att en ny tronarvinge är född. Varifrån kommer man
att skjuta salut med 42 skott?

Bensinbolagen höjde sina priser med 15 öre till 15:08 kronor per liter 95oktanig bensin. Det är första gången som bensinen kostar mer än 15 kronor
per liter. Vad kostade en liter bensin för 50 år sedan, 1962?

Företagets tre serverhallar i Luleå kommer att släppa ut stora mängder värme
som inte återvinns. Värmen kommer från datorprocessorer som förbrukar lika
mycket ström som 40 000 villor. Vilket företag äger serverhallarna?

Detroit vann hemma mot Nashville med 2-1. Segern var historisk. Därmed
hade Philadelphias rekordsvit från säsongen 1975/1976 och Bostons från
1929/1930 raderats ut. På vilket sätt blev Detroits vinst historisk?

IOK-presidenten Jacques Rogge tycker att Sverige ska söka vinter-OS 2022.
Med Sveriges fina traditioner i vinteridrotter är inget omöjligt, säger Rogge. Ett
vinter-OS har aldrig ägt rum i Sverige. Var skulle vinter-OS genomföras?

Milan vann med 4-0 i en Champions League match. Zlatan Ibrahimovic fick två
assist och ett mål. För de brittiska motståndarna var det den största förlusten
någonsin i Europaspel. Vilket lag förlorade?

A

1 mot Hongkonginfluensan
X mot fågelinfluensan
2 mot svininfluensan
1 Syrien
X Tunisien
2 Egypten
1 halal
X mekka
2 medina
1 samer
X romer
2 judar
1 från Skeppsholmen i Stockholm
X från Kärnan i Helsingborg
2 från Högvakten i Karlskrona
1 7,80 kr per liter
X 78 öre per liter
2 11,80 kr per liter
1 Facebook
x Google
2 Symantec
1 22 matcher utan någon utvisning
X 22 raka vinster på hemmais
2 100 mål på 22 matcher
1 i Östersund och Åre
X i Sälen och Idre
2 i Åre och Storlien
1 Chelsea
X West Bromwich
2 Arsenal
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I Sverige vaccinerades 60 procent av befolkningen 2009 och vi fick 0,31 dödsfall per 100 000

B

0,47. Mot vad vaccinerades befolkningen?

1 mot Hongkonginfluensan
X mot fågelinfluensan
2 mot svininfluensan

President Christian Wulff avgår. Wulff anklagas för maktmissbruk. Efter Wulffs
avgång utför ordföranden för Förbundsrådet (Bundesrat) presidentens uppgifter. Bundesrat är parlamentets första kammare. Landets president är inte
direktvald av folket. Vilket land?

1 Schweiz
X Österrike
2 Tyskland

Med 137 röster för, 12 emot och 17 nedlagda röster antog FN en icke-bindande resolution.

de länder som röstade emot. Var antogs resolutionen?

1 i FN:s säkerhetsråd
X i FN:s generalförsamling
2 i FN:s Internationella domstol

4

Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter från 1,75 procent till
1,50 procent. Trots att reporäntan nu sänks så har inte bankerna följt med med
sina boräntor. Räntemarginalen är kanske den allra största intäktskällan för
bankerna. Hur stor är räntan i genomsnitt på ett 3-månaders bolån?

1 ca 4,30%
X ca 6,50%
2 ca 1,50%

5

Det pågår en diskussion om religiösa slaktmetoder. Skäktning kallas den slaktmetod som föreskrivs inom judendomen. Den innebär att halspulsådrorna på
djuret skärs av med en kniv. Köttet kallas kosher. Vad kallas den muslimska
slaktmetoden?

1 halal
X sharia
2 haram

1

2

3

invånare, enligt EU:s smittskyddsinstitut. I Tyskland som vaccinerade åtta procent av invånarna var
dödlighetstalet detsamma. Och i Polen som inte vaccinerade alls hade man ett dödlighetstal på

Resolutionen fördömer de utbredda och systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter i
Syrien och stöder Arabförbundets plan för Bashar al-Assads avgång. Ryssland och Kina var bland

Regeringen har antagit en 20-årig strategi för att bryta den här befolkningsgruppens utanförskap i

6

Sverige. Utvecklingsarbetet ska framför allt ske inom utbildning, arbete, hälsa och social omsorg.
Befolkningsgruppen har funnits i cirka 500 år i Sverige. Vilken befolkningsgrupp?

1 Samer
X Romer
2 Ålänningar

infektioner gör att barnets hjärna inte kan utvecklas. Vilket av följande länder har undernäring?

1 Mali
X Malta
2 Monaco

8

Ledande bensinbolag höjde på fredagen sina riktpriser med 15 öre till 15:08
kronor per liter 95-oktanig bensin. Det är första gången som bensinen kostar
mer än 15 kronor per liter. Hur stor del av bensinpriset är skatt?

1 ca 20%
X ca 70%
2 ca 50%

9

Facebooks tre serverhallar kommer att släppa ut stora mängder värme som
inte återvinns. Värmen kommer från datorprocessorer som förbrukar lika
mycket ström som 40 000 villor. Var kommer serverhallarna att ligga?

1 i Oskarshamn
x i Halmstad
2 i Luleå

10

Detroit vann hemma mot Nashville med 2-1. Segern var historisk. Därmed
hade Philadelphias rekordsvit från säsongen 1975/1976 och Bostons från
1929/1930 raderats ut. På vilket sätt blev Detroits vinst historisk?

1 22 matcher utan någon utvisning
X 22 raka vinster på hemmais
2 100 mål på 22 matcher

11

IOK-presidenten Jacques Rogge tycker att Sverige ska söka vinter-OS 2022.
Med Sveriges fina traditioner i vinteridrotter är inget omöjligt, säger Rogge. Ett
vinter-OS har aldrig ägt rum i Sverige. Var skulle vinter-OS genomföras?

1 i Östersund och Åre
X i Falun och Leksand
2 i Piteå och Älvsbyn

Undernäring dödar 2,6 miljoner barn varje år. Hunger i unga år ger fysiska och psykiska men för

7

resten av livet enligt Rädda Barnen. Brist på näring i födan i kombination med sjukdomar och

Milan vann med 4-0. Stor segerorganisatör blev Zlatan Ibrahimovic, med två assist och ett mål.

12

Zlatan Ibrahimovic har nu gjort mål i fyra raka hemmamatcher i Champions League. För de brittiska
motståndarna var det den största förlusten någonsin i Europaspel. Vilket lag förlorade?

1 Liverpool
X Aston Villa
2 Arsenal
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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 Nöjesvärlden:
1. Bodyguard
2. Lykke Li
3. Rolling In The Deep
4. i Finland
5. Ann Petrén/Sven-Bertil Taube
6. Alicia Vikander
7. Alec Guinness
8. i Danmark
9. James Joyce
10. Jason Diakité
Version A.
1. mot svininfluensan (2). Se B1.
2. Syrien (1). FN:s generalförsamling
kräver ett slut på president Bashar alAssads blodiga tillslag mot oppositionen. Protesterna mot Bashar alAssads regim har pågått sedan i
mars i fjol. Enligt FN har minst 6.000
människor dött i upproret. Omvärlden
har sökt ett sätt att påverka regeringen men Ryssland och Kina har satt
sig emot alla försök till ingripande.
Regeringarna i Moskva och Peking
anser att situationen är en intern
angelägenhet och har anklagat västvärlden för att vilja ingripa militärt.
Arabförbundet stängde i höstas av
Syrien på grund av våldet och skickade senare in observatörer för att
utröna läget i landet. Observatörsuppdraget avbröts, men sedan dess
har arabländerna sagt sig vilja återuppta uppdraget med FN:s hjälp.
Med 137 röster för, 12 emot och 17
nedlagda röster antog generalför-
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samlingen den icke-bindande resolutionen på torsdagen.
Resolutionen fördömer de utbredda
och systematiska kränkningarna av
mänskliga rättigheter i Syrien och
stöder Arabförbundets plan för Bashar al-Assads avgång.
Ryssland och Kina - som tidigare
stoppat en liknande resolution i säkerhetsrådet - var bland de länder
som röstade emot.
3. halal (1).
4. romer (x). Regeringen har antagit
en 20-årig strategi för att bryta romernas utanförskap i Sverige. 46
miljoner kronor satsas de fyra kommande åren för en rad projekt: Jobb:
Arbetsförmedlingen bör samverka
med kommunerna om stöd till romers
etablering
på
arbetsmarknaden.
Brobyggare i skolan: Skolverket bör
upphandla utbildning för brobyggare i
förskola, förskoleklass och grundskolor. Hälsokommunikatörer: med
romsk språk- och kulturkompetens
bör prövas i samarbete med berörda
landsting. Skolverket bör beskriva
romska elevers situation när det gäller gymnasiebehörighet och att gå
vidare till gymnasieskolan. Skolverket
bör beskriva situationen för romska
barn i förskola och förskoleklass.
Skolinspektionen bör granska hur
skolorna i kommunerna uppfyller
skollagens krav för romska barn när
det gäller skolplikt, undervisning och
rätten till särskilt stöd. Jag skäms
över den svenska historien av övergrepp mot romer, säger integrationsminister Erik Ullenhag. Romerna
har funnits i cirka 500 år i Sverige
och har en mycket lång historia av
förtryck och utanförskap. Många
romer i Sverige i dag har inte gått ut
grundskolan och saknar förankring
på arbetsplatsen. Förväntningarna
från den svenska skolan är låga på
romer och det saknas en utbildningstradition inom den romska gruppen. .
5. från Skeppsholmen... (1).
6. 78 öre per liter (x). Snittpriser på
bensin i dåtidens kronor:
1951 0:56 1952 0:56 1953 0:57 1954 0:58
1955 0:60 1956 0:62 1957 0:67 1958 0:71
1959 0:73 1960 0:73 1961 0:72 1962 0:78
1963 0:75 1964 0:74 1965 0:77 1966 0:85
1967 0:88 1968 0:88 1969 0:86 1970 0:84

Bakgrundsmaterial

9. i Östersund och Åre (1).
10. Arsenal (2).
Version B.
1. svininfluensa (2). I Sverige vaccinerades 60 procent av befolkningen
mot svininfluensa 2009. När influensan klingat av var facit 0,31 dödsfall
per 100 000 människor, enligt EU:s
smittskyddsinstitut ECDC. I Tyskland
som bara vaccinerat åtta procent av
invånarna var dödstalet detsamma.
Och Polen som inte vaccinerade alls
hade ett dödlighetstal på 0,47. Vi kom
fram till att sex dödsfall undveks med
massvaccinationsprogrammet, säger
Smittskyddsinstitutet. Någon förklaring till resultatet av vaccineringen i
olika länder har inte lämnats. ECDC
utreder fortfarande och har inga svar
ännu. Socialstyrelsen säger att Sverige gör en egen utredning som ännu
inte är klar.
2. Tyskland (2).
3. i FN:s generalförsamling (x). Se A2

4. ca 4,30% (1).
5. halal (1).
6. Romer (x). Se A4.
7. Mali (1). Uppskattningen att vart
tredje dödsfall bland barn beror på
undernäring kan vara i underkant, då
dödsorsaken i läkarens utlåtande ofta
anges vara något annat. Om tendensen inte bryts, så kommer 450 miljoner barn att få allvarliga men under en
15-årsperiod då deras kroppsliga
tillväxt har hämmats av undernäring.
Även för de som barn som överlever
långvarig undernäring, så blir verkningarna mycket allvarliga och inte
möjliga att läka skriver forskarna bakom rapporten från Rädda barnen.
Brist på näring i födan i kombination
med sjukdomar och infektioner gör att
barnets hjärna inte kan utvecklas till
fullo. Beräkningar tyder på att intelligensen hos omkring 170 miljoner
barn har hämmats då de inte fått näringsrik kost under de första levnadsåren.
8. ca 70% (x).
9. i Luleå (2).
10. 21:a raka vinster på... (x).
11. i Östersund och Åre (1).
12. Arsenal (2).

7. Facebook (1).
8. 22 raka vinster på hemmais (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: 211 x1x 1x12 B: 22x 11x 1x2 x12

Nöjesvärlden
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1

Musik: Whitney Houston har avlidit. Hon sålde 170 miljoner album och singlar.
I Will Always Love You är kanske den sång som förknippas mest med Whitney
Houston. Sången var ledmotiv i en film där Houston också spelade den
kvinnliga huvudrollen mot Kevin Costner. Vilken film?

1 A Perfect World
X Dansar med vargar
2 Bodyguard

2

Musik. Den svenska Grammis-galan avgjordes på Kungliga Operan i
Stockholm. Veronica Maggio vann kategorin Årets pop och fick samtidigt,
tillsammans med Christian Walz, pris i klasserna Årets kompositör och Årets
textförfattare. Vem blev Årets artist och släppte Årets album?

1 Laleh
X Lykke Li
2 Lena Philipsson

3

Musik. Den amerikanska Grammy-galan avgjordes i Los Angeles. Brittiska
soulpopstjärnan Adele vann stort. Hennes 21 utsågs både till bästa album och
bästa popalbum med en vokalist. Hon prisades även för att ha skrivit årets
sång. Vad heter årets sång?

1 Dancing On My Own
X Standing In My Rain
2 Rolling In The Deep

4

Film. Science fiction-filmen Iron Sky som handlar om hur nazister invaderar
jorden från månen, diskuterades på Berlins filmfestival. Året är 2018. En
amerikansk astronaut upptäcker en nazist på månen. Det visar sig att himlakroppens baksida är koloniserad av nazister som lyckades fly undan Andra
världskriget. Var har filmen producerats?

1 i Finland
X i USA
2 i Tyskland

5

Film. Lisa Aschans Apflickorna tog hem kategorin Bästa film när Guldbaggegalan avgjordes på Cirkus i Stockholm. Apflickorna belönades också i kategorierna Bästa manus och Bästa ljud. Vilka fick pris för Bästa kvinnliga huvudroll
(Happy End) och Bästa manliga huvudroll (En enkel till Antibes)?

1 Helen Sjöholm/Johannes Brost
X Ann Petrén/Sven-Bertil Taube
2 Linn Bülow/Reine Brynolfsson

6

Film. Nu är det full fart för vår svenska filmstjärna. Hon har filmat färdigt Anna
Karenina och arbetar just nu med The seventh son. Hon medverkar även i
Kronjuvelerna och i A royal affair. Vem är hon?

1 Alicia Vikander
X Lolo Elwin
2 Anna Maria Grip

7

Film. I filmen Tinker, tailor, soldier, spy spelar Gary Oldman problemlösaren
George Smiley inom den brittiska underrättelsetjänsten. Vem har tidigare gjort
rollen som George Smiley?

1 George Formby
X Alan Bates
2 Alec Guinness

8

Böcker. I Elefantskötarnas barn frågar författaren Peter Hoeg Är det någonsin
för sent att få en lycklig barndom? Vi möter den fjortonåriga Peter och hans
syskon Tilte och Hans som bor i en prästgård på Finö. Tillsammans med sin
hund, Basker III, ger de sig ut för att söka vad som har hänt deras försvunna
föräldrar. Var sker alla konstigheter i boken?

1 i Danmark
X på Färöarna
2 på Island

9

Böcker. Ulysses har nyöversatts av Erik Andersson. Det är över sextio år
sedan Ulysses översattes till svenska och fick titeln Odysseus. Det verkar vara
ett oerhört arbete att översätta den irländske författarens bok. Vem har skrivit
Odysseus?

1 George Orwell
X James Joyce
2 H.G. Wells

10

Kändis. Timbuktu är en svensk hip-hop artist. Artistnamnet kommer från
staden Timbuktu i Mali, där hans far har sina rötter. Timbuktu har gett ut flera
album, däribland Lifestress, Bright Lights, The Conspiracy, The Botten is Nådd
och Alla Vill Till Himmelen Men Ingen Vill Dö. Vad heter han egentligen?

1 Nicholas Nickleby
X Jason Diakité
2 David Copperfield

