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Våra nordiska grannländer
1. Vad heter en av världens mest kända hoppbackar som ligger utanför Oslo?
2. På den här ön ligger en av Europas nordligaste orter. Vad heter den orten?
3. Petter Northug tillhör världstoppen inom sin sport. Vilken sport?
4. Norges längsta fjord är 205 km lång och på sitt djupaste ställe 1308 meter.
Vad heter fjorden?
5. Vilket namn hade Oslo mellan 1624 och 1925?
6. Island är en republik. Vad är Norge?
7. Det finns en norsk ögrupp i Arktis. Öarna har 2 800 invånare i residensstaden
Longyearbyen. Vad kallas öarna?
8. Vilket är ett av världens allra rikaste länder?
9. Vad kallas Norges riksdag?
10. Han vann Eurovision Song Contest 2009 i Moskva med låten Fairytale. Vem är
han?
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För första gången på fyra miljoner år har den här gasen i luften ökat kraftigt.
Det är när man eldar med kol, olja och naturgas som gör att den här gasen
ökar. Vilken gas gäller det?

Australien har gjort en svensk till landets första hedersmedborgare. Premiärminister Julia Gillard sa att medborgarskapet var ett uttryck för djup tacksamhet
för allt Australien vunnit tack vare att så många av dem som räddades kom till
Australien. Svensken ledde under andra världskriget en räddningsaktion av
judar i Ungern. Vem var han?

USA:s utrikesminister John Kerry, Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och
Sveriges utrikesminister Carl Bildt samt Danmarks, Finlands och Norges
utrikesministrar ska träffas för att prata om området kring Nordpolen. Var hålls
mötet?

Bluff inom livsmedelsindustrin blir allt vanligare. Bland annat har man smugglat
kött från Rumänien och sedan sålt det som nötkött. Vilket kött märktes om till
nötkött?

Reningsverket i ryska Kaliningrad är försenat igen. Nu rinner orenat avloppsvatten från en halv miljon människor rakt ut i Östersjön. Sverige har till och med
betalat 140 miljoner för reningsverket. Var ligger Kaliningrad?

År 1638 kom fartyget Kalmar Nyckel in i hamnen i dagens Wilmington i
Delaware, USA. Det var början till en svensk koloni. 1655 togs den över av
Nederländerna (Holland). Vad kallas kolonin?

1 syre
X koldioxid
2 lustgas

1 Anders Celsius
X Raoul Wallenberg
2 Gustaf Dalén

1 i Paris
X i London
2 i Kiruna
1 kött från åsna
X kött från räv
2 kött från häst
1 mellan Lettland och Litauen
X mellan Litauen och Polen
2 mellan Estland och Lettland
1 Nya Sverige
X Nya Elfsborg
2 Nya Korsholm
1 hyenor

7

Minst 26 djur har skjutits av tjuvskyttar i en nationalpark i Centralafrikanska
republiken, säger Världsnaturfonden. Vilka djur?

X gnuer
2 elefanter
1 Kanada

8

One Direction har varit i Sverige och Friends arena i Stockholm. De sjöng bland
annat What makes you beautiful. Varifrån kommer One Direction?

X Storbritannien
2 Nya Zeeland

9

10

Abeba Aregawi slog det svenska rekordet på 1 500 meter när hon vann
Diamond League-premiären på nytt världsårsbästa 3.56,60. Vem hade det
gamla rekordet från 1997 på 4.05,49?

Det var fullsatt i Scandinavium i Göteborg när SM-finalen i handboll avgjordes.
IFK Kristianstad förlorade matchen med 27-28. Vilket lag blev svenska mästare
i handboll?

A

1 Malin Ewerlöf
X Frida Eldebrink
2 Louice Halvarsson
1 Redbergslids IK
X HK Drott
2 Alingsås HK
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B

1

Australien har utsett en svensk diplomat till landets första hedersmedborgare. Premiärminister
Julia Gillard sa att medborgarskapet var ett uttryck för djup tacksamhet för allt Australien vunnit
tack vare att så många av dem som räddades kom till Australien. Svensken ledde under andra
världskriget en räddningsaktion av judar i Ungern. Han fördes bort av sovjetisk militär 1945 och
mördades troligen i Lubjankafängelset i Moskva 1947. Vem var han?

1 Fridtjof Nansen
X Raoul Wallenberg
2 Sven Hedin

2

I dag finns det unga människor (16-29 år) som under en treårsperiod varken
jobbar eller studerar enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen. Det är ofta
ungdomar som har blivit passiva genom svårigheter i grundskolan och
gymnasiet, genom kriminalitet och genom droger. Hur många är de?

1 700
X 7 000
2 77 000

3

Minst 22 människor dödades och hundratals skadades när hundratusentals
islamister krävde ny lagstiftning i Bangladeshs huvudstad. En islamistisk
organisation, Hefajat, vill att regeringen ska införa dödsstraff för den som
smutskastar islam och dess profet. Vad heter huvudstaden i Bangladesh?

1 Karachi
X New Delhi
2 Dhaka

4

Det var den 10 maj 1933 för åttio år sedan. På Opernplatz (i dag Bebelplatz)
utanför Humboldt-universitetet tändes det stora bokbålet. Nazisterna brände
böcker. I vilken stad?

1 Prag
X Wien
2 Berlin

5

Bland andra USA:s utrikesminister John Kerry, Rysslands utrikesminister
Sergej Lavrov och utrikesminister Carl Bildt samt Danmarks, Finlands och
Norges utrikesministrar samlas för ett möte i Arktiska rådet. Var hålls mötet?

1 i Washington
X i Moskva
2 i Kiruna

6

Tre kvinnor som befarades ha varit kidnappade i tio år eller mer hittades i
veckan vid liv, inlåsta i ett hus i Cleveland. I vilken delstat i USA ligger
Cleveland?

1 i Ohio
X i Alaska
2 i Hawaii

7

Reningsverket i ryska Kaliningrad (tidigare Königsberg) blir försenat minst ett
år. Nu rinner orenat avloppsvatten från en halv miljon människor rakt ut i Östersjön. Reningsverket började byggas på 70-talet och skulle varit klart för 10 år
sedan. Sverige har till och med betalat 140 miljoner. Var ligger Kaliningrad?

1 mellan Lettland och Litauen
X mellan Litauen och Polen
2 mellan Estland och Lettland

8

Kvinnor som dör under förlossningen och barn som inte överlever sin första levnadsdag är
fortfarande ett stort problem i världen. Tre miljoner barn dör under sin första månad i livet. Det
visar en ny rapport från Rädda barnen. Var är förhållandena värst?

1 i Mellanamerika
X i Afrika söder om Sahara
2 i Afrika norr om Sahara

9

Kriminalitet i livsmedelsindustrin är allt vanligare. Det handlar om allt från ommärkning och smuggling, till mat som tillverkats på ett olagligt vis. Det var bland annat hästkött från Rumänien som
märktes om till nötkött i den så kallade hästköttsskandalen. Vem rapporterade detta?

1 Läkare Utan Gränser
X Europol
2 Lutherhjälpen

10

1638 anlöpte fartyget Kalmar Nyckel hamnen i dagens Wilmington i Delaware, USA. Målet var att
skapa en svensk koloni i Nordamerika och importera varor som t ex skinn och tobak till Sverige.
1655 togs kolonin över av Nederländerna. Vad kallas kolonin?

1 Nya Sverige
X Nya Elfsborg
2 Nya Korsholm

11

Den senegalesiska sångaren Youssou N'Dour och den finländska tonsättaren
Kaija Saariaho har fått Polarpriset. Vem av följande har inte fått priset?

1 Björk
X Paul Simon
2 Justin Timberlake

12

Abeba Aregawi slog det svenska rekordet på 1 500 meter när hon vann
Diamond League-premiären på nytt världsårsbästa 3.56,60. Vem hade det
gamla rekordet från 1997 på 4.05,49?

1 Malin Ewerlöf
X Frida Eldebrink
2 Louice Halvarsson
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Version Korsord A.
1. Holmenkollen
2. Nordkap
3. längdskidåkning
4. Sognefjord
5. Kristiania
6. monarki
7. Svalbard
8. Norge
9. Stortinget
10. Rybak
Nyckelord: Kristiania

del redan kända kriminella nätverk
som t ex den italienska maffian har
också gett sig in i matbranschen.
5. mellan Litauen och Polen (x).
Reningsverket i ryska Kaliningrad blir
försenat ytterligare minst ett år. Avloppen från den ryska enklaven Kaliningrad är en av Östersjöns stora
miljöskandaler. Mängden fosfor som
sprids härifrån är lika stor som från
hela Sverige. Reningsverket började
byggas på 70-talet och skulle ha varit
klart för 10 år sedan, men Sovjetunionens sammanbrott, rysk byråkrati
och ointresse har gjort att det går
alldeles för långsamt. Efter en nystart
2010 var målet att allt skulle vara
klart i början av 2012, men det höll
inte. Istället lovade Ryssland så sent
som för en månad sedan att det skulle vara klart nu i maj, för att invigas i
början av juni. Då avslutar Ryssland
ordförandeskapet i Östersjöstaternas
råd. Sveriges miljöminister tog upp
frågan med Rysslands premiärminister Medvedev på miljötoppmötet i S:t
Petersburg.
6. Nya Sverige (1).
7. elefanter (2).
8. Storbritannien (x).
9. Malin Ewerlöf (1).
10. HK Drott (x).

Version A.
1. koldioxid (x).
2. Raoul Wallenberg (x).
3. i Kiruna (2).
4. kött från häst (2).
Hästköttsskandalen är bara ett exempel på att kriminalitet inom livsmedelsindustrin är ett allt större problem
i Europa. Matkriminaliteten som Europol arbetar med handlar om allt
från ommärkning och smuggling, till
mat som tillverkats på ett olagligt vis
och kan innehålla skadliga ämnen.
Europol genomför tillsammans med
myndigheter i EU-länderna razzior
med tillslag i hamnar, lagerlokaler
och hos matproducenter. Det var
bland annat hästkött från Rumänien
som märktes om till nötkött i den så
kallade hästköttsskandalen. Rumänien har sedan EU-inträdet fördubblat
sin export av hästkött till andra EUländer. Europol arbetar på uppdrag
av flera länders regeringar med att
utreda ommärkningen av hästkött. En

Version B.
1. Raoul Wallenberg (x).
2. 77 000 (2).
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström säger om problemet med ungdomar som hamnat utanför systemet:
Det är ett allvarligt samhällsproblem
och regeringens viktigaste fråga
handlar ju om att minska utanförskapet, som annars kan riskera att bli
långvarigt. Vi gör en hel del saker,
dels försöker vi få tag i de här ungdomarna där de befinner sig. De finns
inte hos Arbetsförmedlingen och då
är det viktigt att vi letar reda på dem,
där har Arbetsförmedlingen anställt
särskilda medarbetare som har särskild kunskap om ungdomars situation. Vi har också extra satsningar på
att motivera ungdomar till utbildning
med ett extra högt studiebidrag på
drygt 6 500 kronor per månad.
3. Dhaka (2). En nybildad radikal
islamistisk organisation, Hefajat, står
bakom demonstrationen. Kampen

Meddelande
Rikstävlingen gör ett uppehåll under vårterminen 2013. Tävlingen
återkommer till höstterminen 2013
i en ny och uppdaterad version.
Uppstår det 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.
Under vårterminen 2013 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23.

Bakgrundsmaterial

gäller om Bangladesh ska styras sekulärt eller strikt religiöst. Hefajat vill
att regeringen ska införa dödsstraff för
den som smutskastar islam och dess
profet. Andra krav är att män och
kvinnor ska hållas åtskilda på exempelvis arbetsplatser och i skolor.
Bangladeshs regering har hittills helt
avfärdat gruppens krav med hänvisning till att landet styrs av sekulära
och liberala lagar.
4. Berlin (2).
5. i Kiruna (2).
6. i Ohio (1).
7. mellan Litauen och Polen (x).
8. Afrika söder om Sahara (x). Tre
miljoner barn dör under sin första
månad i livet. De allra flesta dör den
allra första dagen – hela en miljon
barn överlever inte sin första dag. Det
visar en ny rapport från Rädda barnen. Skillnaden mellan de 176 rankade länderna är avgrundsdjup. För en
kvinna i Sverige är risken en på 14
100 att hon dör i samband med graviditet eller förlossning, medan i KongoKinshasa dör var trettionde kvinna i
samma situation. Av de rankade länderna är samtliga tio länder i botten på
listan belägna i Afrika söder om Sahara. De mammor som har det bäst bor i
Norden och Nederländerna – Finland
ligger i topp, före Sverige. Föga förvånande mår västvärldens kvinnor bra
generellt, utom i USA, som oväntat
nog ligger ganska långt ner på listan.
De tio främsta:
1 Finland
2 Sverige
3 Norge
4 Island
5 Nederländerna
6 Danmark
7 Spanien
8 Belgien
9 Tyskland
10 Australien

De tio sämsta:
167 Elfenbenskusten
168 Tchad
169 Nigeria
170 Gambia
171 Centralafrikanska republiken
172 Niger
173 Mali
174 Sierra Leone
175 Somalia
176 Kongo-Kinshasa

9. Europol (x).
10. Nya Sverige (1).
11. Justin Timberlake (2).
12. Malin Ewerlöf (1).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Rätt svar A: xx2 2x1 2x1x B: x22 221 xxx 121

