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Pandemi: från den 29 september gäller: Deltagarbegränsningar
för allmänna sammankomster och offentliga sammankomster tas
1 bort. Begränsningar för privata sammankomster tas bort. Regleringarna på serveringsställen inomhus tas bort. För vilken
grupp kvarstår vissa restriktioner?
En chef på en svensk myndighet häktades i torsdags misstänkt
2 för brott mot rikets säkerhet. Vad kan det betyda?

I söndags var det val i det här landet. Angela Merkel kommer
3 snart att lämna posten som förbundskansler. Vilket land?

Ambassadör Gui Congyou lämnar Sverige. Congyou har varit
ambassadör i Sverige sedan 2017. På grund av angrepp på t ex
4 svenska journalister har han flera gånger kallats till utrikesministern. Vilket lands ambassadör har Congyou varit?
Uppdraget i Mali med 400 svenska militärer är troligen det farligaste Sverige deltagit i. Mali är ett av världens fattigaste länder,
5 med terrorism och annan organiserad brottslighet. Försvarsminister Peter Hultqvist säger att det är viktigt att Sverige stannar
kvar i landet. Var ligger Mali?
Bristen på bensin har tvingat flera bensinstationer i Storbritannien
att stänga. Vid de som varit öppna de senaste dagarna har det
6 ofta varit långa köer. Regeringen uppmanade folk att hålla sig
lugna. Det råder ingen brist på bränsle! Få inte panik! Vad är
orsaken till bensinbristen?
Vulkanen Teneguía i naturområdet Cumbre Viejas har haft ett
utbrott. Lavan har förstört 100-tal hem, och 5 000 personer har
7 evakuerats. Senaste gången ett utbrott drabbade ön var 1971.
Var ligger vulkanen Teneguía?
Farliga produkter säljs på nätet. En test på 28 elektriska
produkter från Wish, Ebay och Aliexpress visade att 26 av dem
8 får inte säljas inom EU. När du köper produkter på nätet är du
själv importör och ingen garanterar att produkterna är säkra. Var
är troligen många av dess produkter tillverkade?

A

1 för dem som varit i Sydamerika
x för personer med förkylning
2 för ovaccinerade

1 spioneri
x hot mot riksdagen
2 sabotage mot vidkraftverk
1 Tyskland
x Italien
2 Österrike
1 Brasiliens
x Indiens
2 Kinas

1 norr om Kanada
x i Mellanamerika
2 i västra Afrika

1 svåra skyfall
x brist på lastbilschaufförer
2 lastbilschaufförerna strejkar

1 Tristan da Cunha
x São Miguel i Azorerna
2 på kanarieön La Palma

1 i Australien
x i Kina
2 i USA
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B

1

Utgifter ur höstbudgeten: Familjeveckan införs nästa år: Familjeveckan innebär att föräldrar till
barn mellan 4 och 16 år kan vara hemma och få ut 80 procent av inkomsten totalt sex dagar per år
- tre dagar per förälder. Billigare anställa sommarjobbare: För att stötta företag ur krisen ska det
bli billigare att anställa unga sommarjobbare även nästa sommar. Reklamskatten slopas för
idrottsföreningar: Regeringen vill slopa reklamskatten för de 1 600 idrottsföreningarna, som i
dagsläget betalar cirka 45 miljoner kronor i reklamskatt årligen. Vilken är statens största inkomst?

1 moms
x skatt på lön och skatt på företag
2 inkomst från statliga företag

2

Oppositionen riktar skarp kritik mot regeringens prioriteringar i höstbudgeten:
Det är nästan provocerande att börja diskutera familjeveckan när vi borde göra
allt för att stärka rättsväsendet. Det är fler människor i dag som är oroade för
säkerheten än för ledigheten. Vem har den här uppfattningen?

1 Ardalan Shekarabi
x Ulf Kristersson
2 Märta Stenevi

3

Det här landet och Europa genomgick de fasansfulla åren 1933–1945. Landet
reste sig ur askan efter kriget, återfick ekonomisk kraft och har utvecklat en
stabil demokrati. Den 26 september var det val i landet. Vilket land?

1 Island
x Tyskland
2 Irland

4

En chef på en svensk myndighet, som tidigare arbetat på både Säpo och Försvarsmakten, har
häktats på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Brottet
ska ha skett mellan september 2011 till november 2015. Vad kallas den verksamhet vars uppgift
är att förebygga, avslöja och bekämpa spionage?

1 inre spaning
x kontraspionage
2 Informationsbyrå (IB)

5

Den kinesiske ambassadören Gui Congyou lämnar sitt uppdrag. Congyou har
varit ambassadör i Sverige sedan 2017. På grund av angrepp på t ex svenska
journalister har han flera gånger kallats till utrikesdepartementet. Adaktusson
(KD): Han har under lång tid visat att han är olämplig för uppdraget som
ambassadör i en demokrati med yttrandefrihet. Vilken typ av stat är Kina?

1 kleptokrati
x teokrati
2 en kommunistisk diktatur

6

Den 23 september 2001 greps journalisten och författaren Dawit Isaak som är
svensk medborgare. Han har nu suttit fängslad i 20 års tid. I vilket land?

1 Eritrea
x Libyen
2 Nordkorea

7

Pandemin: från den 29 september gäller: Deltagarbegränsningar för allmänna
sammankomster och offentliga sammankomster tas bort. Begränsningar för
privata sammankomster tas bort. Regleringarna på serveringsställen inomhus
tas bort helt. För vilken grupp kvarstår vissa restriktioner?

1 för ovaccinerade
x för alla som är förkylda
2 för dem som varit i Afrika

8

Elpriser: I sommar har de regionala skillnaderna varit enorma och i norra Sverige är elen betydligt
billigare än i de sydligaste delarna av landet säger Vattenfall. I Norrbotten var elpriset, i början av
augusti, 55,29 öre per kilowattimme. Längst söderut i landet var elpriset 84,02 öre. Den främsta
anledningen till att priserna skiljer sig åt är att i norr producerar man mycket el, medan den stora
efterfrågan kommer från södra Sverige. Vem äger Vattenfall?

1 en grupp privata företag
x svenska staten
2 tre Brittiska företag

9

Vulkanen Teneguía i naturområdet Cumbre Viejas har haft ett utbrott. Lavan
har förstört 100-tal hem, och 5 000 personer har evakuerats. Senaste gången
ett utbrott drabbade ön var 1971. Var ligger vulkanen Teneguía?

1 Tristan da Cunha
x São Miguel i Azorerna
2 på kanarieön La Palma

10

Farliga produkter säljs på nätet. En test på elektriska produkter från Amazon
visade att av totalt 14 produkter hade 8 så allvarliga brister att de fått försäljningsförbud i Sverige. Ett annat test på 28 olika elprodukter från Wish, Ebay
och Aliexpress visade att i EU skulle 26 av dem fått försäljningsförbud. När du
köper produkter på nätet är du själv importör och ingen garanterar att
produkterna är säkra. Var är troligen många av dess produkter tillverkade?

1 i USA
x i Kina
2 i Japan
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1. Söndagen den 26 september var det val i Tyskland. Oavsett om det blir Olaf Scholz
eller Armin Laschet som vinner blir den nya förbundskanslern Europas mäktigaste
politiker. Så stor är tyska ekonomin och tyska inflytandet på EU. Vilket parti tillhör
Olaf Scholz?
2. Vem blev förbundskansler 1949 (1949-1963) när Förbundsrepubliken Tyskland
bildades?
3. Han var förbundskansler mellan 1969-1974. Han införde en ny tysk östpolitik för
vilken han fick Nobels fredspris 1971. Han var Tysklands första socialdemokratiska
förbundskansler. Vem är han?
4. Hon har under 16 år haft en unik roll i världspolitiken och manövrerat sig genom
finanskris, eurokris och migrationskris. När förbundskanslern nu lämnar politiken är
det dessutom frivilligt. Hon är uppväxt i Östtyskland och talar ryska. Just ryskan har
varit användbar vid samtal med Vladimir Putin, som var KGB-agent i Västtyskland
och talar tyska. Vem är hon?
5. Söndagen den 26 september är det val i Tyskland. Oavsett om det blir Olaf Scholz
eller Armin Laschet som vinner blir den nya förbundskanslern Europas mäktigaste
politiker. Så stor är tyska ekonomin och tyska inflytandet på EU. Vilket parti tillhör
Armin Laschet?
6. Han var kristdemokratisk politiker och förbundskansler 1982–1998. Han var en av
de största förespråkarna för ett enande av Väst- och Östtyskland och blev också det
återförenade Tysklands förste förbundskansler 1990. Han var förespråkare för en
långtgående ekonomisk och politisk europeisk union, Europeiska unionen. Vem är
han?
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Vecka 39, 2021

1

U

2

R

3

B

J

O

5

O
K
L

8

L

E

N

D

Ö

A
S

7

B
L

L

4

6

A

U

S

A
A

Det är världens till ytan största land
1. Den här bergskedjan är 2 500 kilometer lång. Bergen är också gräns mellan Europa
och Asien. Vad heter bergen?
2. Landet är världens till ytan största land och täcker delar av både Europa och Asien.
Vad heter landet?
3. Sjöns största djup ligger på 1 642 meter. Vad heter världens djupaste sjö?
4. Vad heter Rysslands huvudstad och största stad?
5. Den är Europas längsta och vattenrikaste flod och mynnar ut i Kaspiska havet. Vad
heter floden?
6. Vad heter bergen som ligger mellan Svarta havet och Kaspiska havet?
7. Vad heter floden som är 4 400 km lång och rinner mot nordöst ut i Norra ishavet?
8. Vad heter sjön som ligger norr om Karelska näset och är till ytan Europas största
sjö?
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1. En chef på en svensk myndighet som tidigare arbetat på både Säpo och Försvarsmakten häktades
misstänkt för brott mot rikets säkerhet. Han har häktats på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig
befattning med hemlig uppgift. Gärningen ska ha skett mellan september 2011 till november 2015.
Under denna period var den misstänkte anställd vid Säkerhetspolisen samt Försvarsmakten. Vad kallas
den verksamhet som syftar till att förebygga, avslöja och bekämpa spionage.?
2. Myndighetens uppgift är att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter
samt att bekämpa brott mot rikets säkerhet och att leda och bedriva verksamhet när det gäller terrorismbekämpning, bevaknings- och säkerhetsarbete som avser den centrala statsledningen. Vilken
myndighet?
3. År 1973 blev föfattaren rikskänd när han i den så kallade IB-affären avslöjade att det i Sverige fanns
en hemlig organisation inom underrättelsetjänsten som riksdagen inte kände till. Då avslöjandena
ansågs skada rikets säkerhet dömdes han till fängelse för spioneri. Vem är författaren?
4. Fritiof Enbom dömdes 1952 till livstids straffarbete för spionage i övre Norrland för sovjetisk räkning.
Enbom gjorde 1938 värnplikt vid Bodens artilleriregemente (A 8) och arbetade som stationskarl vid
Statens Järnvägar (SJ) i Boden. Rättegången har i efterhand kommit att ses som en rättsskandal då
Enbom troligen hade en viss egenskap. Vilken egenskap?
5. I slutet av augusti 2021 inleddes förhandlingarna i det första spioneriåtalet i Sverige på 18 år. En
svensk man som arbetat för Scania och Volvo ska enligt åtalet ha värvats som agent. Vem värvade
mannen?
6. Han var en svensk överste i flygvapnet. Han spionerade för Sovjetunionens räkning från omkring 1948
och fram till 1963 då han greps. Vid rättegången i tingsrätten dömdes han i juni 1964 till livstids
straffarbete för grovt spioneri. Straffet kom senare att reduceras till 20 års fängelse vilket innebar att han
frigavs efter halva tiden i september 1974. Vem var han?
7. Han var en svensk flygofficer som 1983 mot sitt nekande dömdes till sex års fängelse för grovt
spioneri av Stockholms tingsrätt för polsk räkning. Vid tiden för gripandet var han överstelöjtnant och
chef för flygstabens sambandsavdelning, samt hade tillgång till information om hela det militära
kommunikationssystemet. Gripandet skedde på huvudpostkontoret på Vasagatan i Stockholm av
Säkerhetspolisen sedan han försökt hämta ut ett poste restante-brev adresserat till en Sven-Roland
Larsson. Några veckor tidigare hade den polska ambassaden i Stockholm fått ett brev undertecknat
Sven-Roland Larsson med en rad hemliga uppgifter och en begäran om 25 000 kronor, om man ville ha
mer hemliga uppgifter. Vem var han?
8. Han var en svensk polis som spionerade för Sovjetunionen. En av svensk historias största spionskandaler. Han greps 1979 i Israel och dömdes till livstids fängelse för grovt spioneri. Han avvek dock
under en permission 1987 och rymde till Moskva efter en mycket uppmärk-sammad flykt. Han bodde
sedan under flera års tid i Ryssland, Libanon och Ungern innan han år 1994 av hälsoskäl frivilligt
återvände till Sverige. Han fortsatte avtjäna sitt straff fram till 1997 då han blev villkorligt frigiven. Vem
var han?

Veckans Nyheter
från när och fjärran

Meddelande

Effektivaste sättet att få kontakt med oss på Karin Förlag
är via e-post:
redaktionen@karinforlag.se
Under vårterminen 2021 utkommer
Veckans Nyheter under följande
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Höstlov i vecka 44
Uppstår det problem med e-posten
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. för ovaccinerade (2). De sista,
stora restriktionerna i samhället
släpps den 29 september. Men statsepidemiolog Anders Tegnell utesluter
inte restriktioner för ovaccinerade
personer över 16 år: De kommer ha
en större risk för att både bli sjuka,
smittade och smitta andra. Och därför
är det viktigt att man där har en lite
annan typ av regelverk. Vi är på väg i
ett stort skifte i vårt arbete, nu när det
är bestämt att restriktionerna kommer
att hävas. Det finns en direkt koppling
till vaccinationsarbetet. Det kommer
betyda att för dem som av olika skäl
inte är vaccinerade, när vi öppnar
upp, så kommer det finnas behov av
vissa rekommendationer gällande
den gruppen. Det är oklart vad det
skulle kunna handla om för åtgärder.
2. spioneri (1). Se B4.
3. Tyskland (1).
4. Kina (2).
5. i västra Afrika (2).
6. brist på lastbilschaufförer (x).
Regeringen uppmanar folk att hålla
sig lugna. Det råder ingen brist på
bränsle! Det råder bara brist på lastbilschaufförer! Få inte panik! Tanka
bara som vanligt! Det saknas runt
100 000 lastbilschaufförer i Storbritannien. Detta har det senaste halvåret lett till allt från utbredd varubrist
till att lönerna för lastbilschaufförer
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har stigit mot över 50 000 kronor i
månaden. Brexit är en del av förklaringen. Många av de EU-medborgare
som arbetade i Storbritannien har åkt
hem. Regeringens nya invandringssystem är konstruerat för att göra det
svårt för européer att arbetskraftsinvandra. Lastbilschaufför har hittills
inte funnits med på listan över kvalificerade jobb. Ovanpå detta kom pandemin. Nedstängningarna av stora
delar av den brittiska ekonomin förra
året gjorde att många av de brittiskfödda lastbilschaufförer som regeringen tänkte sig skulle ta de nya
jobben inte kunde genomföra sina
utbildningar. Igår meddelade regeringen att militären ska kliva in och
hjälpa till med lastbilschaufförsutbildningar och tester. Premiärminister
Boris Johnson uppges ha beslutat att
5 000 korttidsvisum ska ges till utländska lastbilschaufförer för att
lindra bristen. Boris Johnson vill inte
ha varubrist i affärerna, kaos på bensinmackarna och rubriker om att det
beror på brexit.
7. på kanarieön La Palma (2).
8. i Kina (x).
Version B.
1. skatt på lön och skatt på företag (x).

2. Ulf Kristersson (x). M-ledaren Ulf
Kristersson riktar skarp kritik mot
regeringens prioriteringar i höstbudgeten. En av regeringens satsningar i
budgeten är familjeveckan, något
som Moderaterna reagerar starkt på.
Det är fler människor i dag som är
oroade för säkerheten än för ledigheten. Jag tror att det där är en fundamental felbedömning – det där
löser inte Sveriges problem, säger
Kristersson. Magdalena Andersson:
Om det var så att vi inte satsade stort
på polisen så skulle jag förstå den
kritiken. Sanningen är att vi har satsat
dubbelt så mycket på polisen de senaste åtta åren jämfört med när alliansregeringen styrde i åtta år. Nästa
år får polisen mer pengar än de faktiskt har begärt.
Finansministern säger att hon delar
Ulf Kristerssons bild av att gängkriminaliteten, den organiserade brottsligheten, är det största problemet
som Sverige står inför.
3. Tyskland (x).

Bakgrundsmaterial

4. kontraspionage (x). En lagexpert
svarar på frågan: Vad är skillnaden på
spioneri och obehörig befattning med
hemlig uppgift? Den svenska myndighetschefen var till en början misstänkt
för spioneri, men misstänks nu för
grov obehörig befattning med hemlig
uppgift, och brotten ska ha begåtts
mellan 2011 och 2015. Det direkta
syftet är då inte att gå främmande
makt till handa, för då klassas det som
spioneri. Hur personen kommit över
uppgifterna spelar också stor roll när
åklagaren gör sin bedömning, det
skulle till exempel kunna röra sig om
uppgifter som anförtrotts personen i
jobbet.
5. en kommunistisk diktatur (2).
6. Eritrea (1).
7. för ovaccinerade (1). Se A1.
8. svenska staten (x).
9. på kanarieön La Palma (2).
10. i Kina (x).
Rätt svar till Korsord A:
1. Uralbergen
2. Ryssland
3. Bajkalsjön
4. Moskva
5. Volga
6. Kaukasus
7. Lena
8. Ladoga
Nyckelord: Ryssland
Rätt svar till Korsord B:
1. kontraspionage
2. säkerhetspolisen
3. Guillou
4. mytoman
5. Ryssland
6. Wennerström
7. Ströberg
8. Bergling
Nyckelord: spioneri
Rätt svar till Tysk höst:
1. Socialdemokraterna
2. Adenauer
3. Brandt
4. Merkel
5. Kristdemokraterna
6. Kohl
Nyckelord: Merkel

VN utkommer följande veckor: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 och 51.
Rätt svar A: 211 22x 2x B: xxx x21 1x2x

