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Nu är alla Norrtågs avgångar mellan Luleå och Umeå inställda. Problemen
beror på att de nya tågen inte fungerar i vinterväder. Det är snö och is som gör
att bromsarna inte fungerar. Var är tågen tillverkade?

För 30 år sedan vann Storbritannien Falklandskriget. Argentina menar nu att
Storbritannien har stulit öarna. Premiärminister Cameron säger att Storbritannien skulle gå i krig igen för att försvara öarna. Var ligger Falklandsöarna?

Antalet människor som dog i trafikolyckor 2012 var det näst lägsta sedan mitten
av 1940-talet med knappt 300 dödade. Men det finns en grupp trafikanter som
skadas mer och mer just nu. Vilken grupp?

I Australien rasar bränder och nu hotar katastrofen delstaten New South Wales
där temperaturen i Sydney är 43 grader. Det brinner runt huvudstadsområdet.
Vad heter Australiens huvudstad?

A

1 i Kina
X i Frankrike
2 i Sverige
1 i Stilla havet
X i Sydatlanten
2 i Nordatlanten
1 lastbilschaufförer
X cyklister
2 gångtrafikanter
1 Melbourne
X Sydney
2 Canberra
1 kanon

5

Luften i Peking är just nu den sämsta på många år. Pekingborna upp-manas att
stanna inomhus. Vad kallas den här typen av luftföroreningar?

X smog
2 lågtryck
1 söder om Sydafrika

6

Det är oroligt i Mali och i Centralafrikanska republiken. Var i Afrika ligger de här
länderna?

X norr om Egypten
2 norr om ekvatorn

7

8

9

10

I Sèrves utanför Paris finns ett exemplar av en 1 kilo vikt. Den kallas för prototypen till viktenheten 1 000 gram (ett kilo). Nu visar mätningar att prototypen har
gått upp i vikt. Varför har Internationella kilogramprototypen ökat i vikt?

Det amerikanska biblioteket, Library of Congress, lagrar allt för framtiden.
Biblioteket måste gå igenom 400 miljoner inlägg varje dag, eftersom man
beslutat att spara ned allt. Vad sparar det amerikanska biblioteket?

Hon är en av världens fem mest lovande skådespelare enligt juryn bakom
brittiska filmgalan Bafta. Den har nominerat henne till årets Rising star-pris. Hon
har medverkat i filmerna A royal affair och Anna Karenina. Vem är hon?

Sveriges förbundskapten Pia Sundhage vann priset som Årets tränare 2012 på
Fifas Ballon d'Or-gala i Zürich. Hon ledde USA-laget till OS-guld i somras i
London. Vilket lag är Sundhage förbundskapten för?

1 på grund av för hög värme
X på grund av luftföroreningar
2 på grund av för många besökare
1 alla telefonsamtal till utlandet
X alla privata brev
2 tweets
1 Ruth Vega Fernandez
X Alexandra Nilsson
2 Alicia Vikander
1 damlandslaget i ishockey
X damlandslaget i fotboll
2 damlandslaget i innebandy
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B

1

Hur länge klarar det svenska försvaret att hålla stånd under ett begränsat
militärt angrepp, enligt överbefälhavare Sverker Göranson?

1 sex månader
X ett år
2 en vecka

2

Partiets idégrupp föreslår att invandringen till Sverige släpps helt fri samt att man avskaffar skolplikten, inför platt skatt och tillåter polygami. Enligt partiet är öppna gränser nödvändigt, bl a på
grund av brist på arbetskraft och den höga andelen äldre människor i Sverige. Vilket parti?

1 Pensionärspartiet
X Centerpartiet
2 Piratpartiet

3

Fem personer som misstänks vara inblandade i guldrånet har häktats. Tre är
misstänkta på sannolika skäl för grovt rån, samt två personer är misstänkta för
medhjälp till grovt rån. Var häktades de fem personerna?

1 Norsborgs tingsrätt
X Landskrona tingsrätt
2 Södertälje tingsrätt

4

Tågkaoset i Norrland fortsätter. Under början på veckan var samtliga Norrtågs avgångar mellan
Luleå och Umeå inställda. Problemen beror på att de nya tågen inte fungerar som de ska i vinterväder. Det är snö och is som gör att bromsarna inte fungerar ordentligt. Var är tågen tillverkade?

1 i Ryssland
X i Frankrike
2 i Sverige

5

Antalet omkomna i trafikolyckor 2012 var det näst lägsta sedan mitten av 1940talet med knappt 300 dödade. De värsta åren med flest trafikdödade är 1965
och 1966 med 1 313 omkomna per år. Vad har bidragit till utvecklingen enligt
Trafikverket?

1 färre 18-åringar som kör bil
X minskad trafik
2 säkrare bilar och fartkameror

6

I Australien rasar bränder och nu hotar katastrofen delstaten New South Wales där temperaturen i
Sydney är 43 grader. I New South Wales brann det på omkring 90 olika ställen under veckan och
bränderna har omringat huvudstadsområdet. På ön Tasmanien har vildmarksbränder förstört över
hundra hem. Vad heter Australiens huvudstad?

1 Melbourne
X Sydney
2 Canberra

7

För 30 år sedan vann Storbritannien Falklandskriget. Argentinas nyvalde president Fernandez de
Kirchner menar nu att Storbritannien har stulit öarna från Argentina. Premiärminister Cameron
säger att Storbritannien skulle gå i krig igen för att försvara öarna. Var ligger Falklandsöarna?

1 nordöst om Eldslandet
X utanför Río de la Plata
2 väster om Påskön

8

Det amerikanska nationalbiblioteket lagrar alla tweets för framtiden. Biblioteket
måste gå igenom 400 miljoner inlägg varje dag, eftersom man beslutat att
katalogisera och spara ned allt som skrivs på Twitter. Efter fem år av arkivering
har samlingen nu 170 miljarder tweets. Vilket bibliotek?

1 Library of Congress
X Carnegie libraries in Washington, D.C.
2 District of Columbia Public Library

9

I Sèrves utanför Paris förvaras sedan 1800-talet prototypen till viktenheten 1000 gram. Den
cylinderformade metallen kallas för Internationella kilogramprototypen (IPK). Nu visar mätningar av
forskare att IPK har gått upp i vikt. Varför har Internationella kilogramprototypen ökat i vikt?

1 på grund av oxidation hos metallen
X på grund av luftföroreningar
2 på grund av energivind från solen

10

Hon är en av världens fem mest lovande skådespelare enligt juryn bakom
brittiska filmgalan Bafta. Den har nominerat henne till årets Rising star-pris. Hon
har medverkat i filmerna A royal affair och Anna Karenina. Vem är hon?

1 Sissela Kyle
X Bergljót Árnadóttir
2 Alicia Vikander

11

Den franska socialistregeringen tänkte införa en inkomstskatt på 75 procent för de allra rikaste,
men en domstol underkände förslaget. En mycket känd fransk skådespelare valde att bege sig till
Ryssland för att undgå den planerade rikemansskatten. President Vladimir Putin har beviljat
honom ryskt medborgarskap. Vem är skådespelaren?

1 Jean Renoir
X Gerard Depardieu
2 Jean Gabin

12

Sveriges förbundskapten Pia Sundhage vann priset som Årets tränare 2012 på
Fifas Ballon d'Or-gala i Zürich. Hon ledde USA-laget till OS-guld i somras i
London. Vilket lag är Sundhage förbundskapten för?

1 damlandslaget i handboll
X damlandslaget i fotboll
2 damlandslaget i volleyboll
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Meddelande

Rikstävlingen gör ett
uppehåll under vårterminen 2013. Tävlingen
återkommer till höstterminen 2013 i en ny och
fräsch skepnad.
Veckans Nyheter välkomnar
alla lärare och elever tillbaka
till vårterminen.
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. Påsklov i vecka 14.
Version Korsord A.
1. Expressen
2. fysik
3. våren
4. Bulgarien
5. finansminister
6. Juholt
7. Södertälje
8. svininfluensa
9. Estelle
10. Kebnekaise
Nyckelord: nyårslöfte
Version A.
1. i Frankrike (x). Det är till exempel
snö och is som gör att bromsarna
inte fungerar ordentligt. Även förra
vintern var det problem med tågen.
Norrtåg har haft återkommande problem med de nya tågen från Frankrike som inte lever upp till funktionskraven att klara 35 minusgrader. För
Norrtåg har det blivit en dyr affär med
alla avgångar som måste ersättas
med bussar.
2. i Sydatlanten (x). Se B7.
3. cyklister (x). Se B5.

Vecka 3 14/1 2013
www.karinforlag.se

4. Canberra (2).
5. smog (x).
6. norr om ekvatorn (2).
7. på grund av luftföroreningar (x).
8. tweets (2). Den amerikanska
kongressens bibliotek samlar på dina
tweets. Hittills har biblioteket lagrat
170 miljarder meddelanden från det
sociala forumet. Sedan 2010 har
Kongressbiblioteket i USA ett avtal
med nätforumet Twitter om att lagra
alla publika meddelanden som skickats sedan 2006. Tanken är att arkivet
ska kunna användas av forskare.
9. Alicia Vikander (2).
10. damlandslaget i fotboll (x).
Version B.
1. en vecka (2).
2. Centerpartiet (x). Centerpartiets
idégrupp tänker föreslå att invandringen till Sverige släpps helt fri. Vi
har länge talat om människors lika
rätt och värde och det här är den
naturliga följden av det, säger Per
Ankersjö, ordförande i partiets grupp
som utformar förslaget. Enligt Ankersjö är öppna gränser nödvändigt,
bland annat på grund av brist på arbetskraft och den höga andelen äldre
människor. Vi håller på att dö ut i
många delar av Sverige. Det finns en
väldigt hög andel äldre människor på
många ställen. Samtidigt måste vi ha
nya generationer som tjänar pengar
och ser till att det finns pengar till
pensioner och trygghetssystem, säger han.
3. Södertälje tingsrätt (2).
4. i Frankrike (x). Se A1.
5. säkrare bilar och fart… (2). Antalet omkomna i trafikolyckor förra året
var det näst lägsta i modern tid och
stannade preliminärt vid knappt 300
dödade. För att i framtiden pressa
ned dödstalen ytterligare blir cyklisterna nästa målgrupp. Det minskande
antalet omkomna beror till stor del på
att antalet mötesfria vägar ökar. Men
förnyelsen av den svenska bilparken
ger det största bidraget till säkerheten, enligt Trafikverket. Mötesfria
vägar, säkrare bilar, rondeller och
fartkameror har bidragit till den positiva utvecklingen. De nyare bilarna är
så väldigt mycket bättre än de äldre,
framför allt på grund av antisladdsystemen,
bältespåminnarna
och

Bakgrundsmaterial

krocksäkerheten. Andra viktiga säkerhetsdetaljer är automatiska nödbromssystem, hjälpmedel för att hålla
bilen på rätt kurs och alkolås.
6. Canberra (2).
7. nordöst om Eldslandet (1). På
morgonen den 2 april 1982 landsatte
den argentinska militärjuntan ett 60-tal
kommandosoldater ur ett elitförband
på östra Falklandsöarna. Målet var att
ta tillbaka öarna, som ligger drygt
femtio mil från den argentinska kusten, från britterna. Storbritanniens
dåvarande premiärminister Margaret
Thatcher svarade med att skicka dit
flottan. Två månader senare hade
totalt 800 soldater på båda sidorna
stupat och engelsmännen vunnit
kampen om öarna. Nu sker återigen
en upptrappning kring de små öarna
utanför Argentina. Premiärminister
David Cameron säger att Storbritannien skulle gå i krig igen för att försvara
öarna. Argentinas nyvalde president
Cristina Fernandez de Kirchner publicerade förra veckan ett öppet brev där
hon i hårda ord talade om hur Storbritannien stulit öarna från Argentina och
argumenterade för att de tillhör Argentina. I mars ska de
3 000 invånarna
på Falklandsöarna hålla en folkomröstning. En överväldigande majoritet
väntas rösta för att öarna ska fortsätta
att vara brittiska. Storbritannien har
800 soldater, ett nytt militärt flygfält för
att ta emot tunga militära transporter,
stridsflyg - samt en kärnvapenbestyckad ubåt - vid Falklandsöarna.
8. Library of Congress (1). Se A8.
9. på grund av luftföroreningar (x).
10. Alicia Vikander (2).
11. Gerard Depardieu (x).
12. damlandslaget i fotboll (x).
Extrauppgift: Nya ord
1. conversesjukan
2. emoji
3. grexit
4. hen
5. hubot
6. nomofobi
7. zlatanera
8. Tintingate
9. kopimism
10. överklassafari

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: xxx 2x2 x22x B: 2x2 x22 11x 2xx
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EN TILLBAKABLICK PÅ 2012
1. I november 2012 visar en tidning hur politiker från Sverigedemokraterna hotar och
förolämpar personer på en gata i Stockholm. De beväpnar sig också med metallrör.
Vilken tidning är först med att visa detta?
2. I december 2012, på Nobeldagen, får pristagarna i kemi, medicin, litteratur och
ekonomi sina medaljer av kung Carl Gustaf i Stockholm. Vilket nobelpris saknas?
3. I april-maj 2012 inträffade detta underbara i Sverige. Vad kom i april-maj?
4. I juli 2012 fick flera hundra bärplockare lämna sina tältläger efter konflikter med
lokalbefolkningen i Mehedeby i Uppland. Varifrån var de flesta bärplockarna?
5. I september 2012 berättar Anders Borg om vad regeringen vill göra i framtiden med
sänkt skatt och satsningar på vägar och järnvägar. Vad är Anders Borg?
6. I januari 2012 tvingas han att lämna posten som Socialdemokraternas partiledare. Vad
heter han?
7. I augusti 2012 döms en gängledare till livstids fängelse för bland annat anstiftan till
mord. Det visar sig dock senare att en nämndeman varit jävig och rättegången måste tas
om. Var sker detta?
8. I juni 2012 uppdagas att flera hundra personer drabbats av den neurologiska sjukdomen narkolepsi efter att de blivit vaccinerade mot den här sjukdomen. Vilken sjukdom?
9. I februari 2012 föder kronprinsessan Victoria en liten flicka på Karolinska sjukhuset i
Stockholm. Vad heter barnet?
10. I mars 2012 inträffar en flygolycka i den svenska fjällvärlden. Ett plan från den norska
militären kraschar på ett berg. Vilket berg?

Nya ord

1

2

3

vecka 3, 2013

Det är ett nytt namn på en uppsättning hälsoproblem som kan orsakas av tygskor med platta sulor. Traskar du runt i platta gympaskor med tunna sulor kan
du få ont i hela kroppen. Vissa läkare kallar det skämtsamt för en sjuka. Vad
kallas sjukan?

En uppsättning animerade symboler som du kan använda i till exempel
e-postmeddelanden. Symboler för att uttrycka känslor i elektronisk text. Vilket
är ordet?

Greklands eventuella utträde ur EMU. Hur skulle ett grekiskt utträde ur EMU
påverka hela den Europeiska unionen? Vilket ord används för ett eventuellt
grekiskt utträde ur EMU?

1 plattfotssjukan
X svampsjukan
2 conversesjukan

1 emoji
X japani
2 ifoni
1 grexit
X gremu
2 grefall
1 ten

4

Det här ordet är en ersättning för pronomen hon och han. Vilket är ordet?

X sen
2 hen

5

6

Ordet är en benämning på en människoliknande robot. I en nära framtid, eller
kanske i en parallell nutid är dessa lika vanliga som mobiltelefoner. Vilket är
ordet?

Ordets innebörd är skräck för att inte ständigt vara tillgänglig och uppkopplad
mot nätet med mobiltelefonen. Du kan ha drabbats av ett tillstånd som kan
framkalla både stress och panikkänsla. Vilket är ordet?

1 zenro
X hubot
2 roboti
1 nomofobi
X twentyfourfobi
2 hissfobi
1 borgman

7

Det nya ordet betyder att någon klarar något med kraft, och dominerar. Vilket är
ordet?

X zlatanera
2 stefanera

8

9

Ungdomsavdelningen på biblioteket på Kulturhuset i Stockholm flyttade ut
album med tecknade serier ur hyllorna med motiveringen att de ger en nidbild
av exempelvis afrikaner och har ett kolonialt perspektiv. Ordet är bildat som
uttryck för en skandal som kan få en makthavare på fall. Vilket är ordet?

Det här är ett ord för nätpiraternas egen religion som har blivit officiellt erkänd i
Sverige. Politisk och religiös ideologi med informationsfrihet som ledstjärna.
Vilket är ordet?

1 Tintingate
X Watergate
2 Lööfgate

1 megapix
X kopimism
2 robbery
1 moderatresa

10

Ordets innebörd är bussresor för att se hur människor från andra socioekonomiska klasser lever. Vilket är ordet?

X överklassafari
2 klassresa

