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Regeringen har beslutat att förbjuda alla större folksamlingar. Det
är ett unikt beslut, ingen regering har använt den här möjligheten
1 tidigare, säger justitieminister Morgan Johansson. Beslutet gäller
från och med den 12 mars och tillsvidare. Hur många får högst
samlas?
Regeringen kommer inte att stänga landets skolor, enligt
utbildningsministern: Att t ex föräldrar som arbetar inom vården
2 skulle behöva vara hemma med sina barn skulle försvåra arbetet
med att begränsa smittspridningen, säger hon. Vem är
utbildningsminister?
Nu är det officiellt att WHO (Världshälsoorganisationen) klassar
3 coronautbrottet som en pandemi. Vilket är kravet för att en
epidemi ska bli en pandemi?

A

1 5 personer
x 50 personer
2 500 personer

1 Isabella Löwengrip
x Miriam Bryant
2 Anna Ekström

1 att fler än 100 000 smittas
x att flera världsdelar är drabbade
2 att sjukdomen varar mer än 5 veckor
1 Danmark

Länder i vår närhet stänger sina gränser. Vilket av följande länder
4 har stängt sin gräns?

x Finland
2 Island

För andra året i rad hamnar den här myndigheten i topp när
5 svenskarnas förtroende för olika samhällsinstitutioner mäts.
Vilken myndighet har vi stort förtroende för?

1 polisen

Hyllor i matbutikerna gapar tomma när coronautbrottet tycks ha
fått folk att storhandla som aldrig förr. Försäljningen av pasta, och
6 konserver skjuter i höjden. Vad brukar människor som samlar mat
för kristider kallas?

1 sneakers

Tysklands huvudstad Berlin har fått stora problem med dessa djur
7 som bökar sönder trädgårdar och parker. Vilka djur har invaderat
centrala delar av Berlin?

1 rävar

Förbundet har beslutat att avsluta säsongen 2019-2020, vilket
innebär att allt spel i SHL, SDHL, allsvenskan och ettan, inklusive
SM-slutspel och samtliga kvalspel ställs in. Beslutet innebär att
8 ingen svensk mästare kommer att koras i någon kategori. Därför
kommer samtliga lag att tillhöra samma serier även kommande
säsong. Vilken verksamhet?

x bilbesiktningen
2 Postnord

x squirrels
2 preppers

x vildsvin
2 harar

1 ishockey
x handboll
2 innebandy
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1

Regeringen har beslutat att stoppa alla allmänna sammankomster med mer än 500 personer. Det
är ett unikt beslut, ingen regering har använt den här möjligheten tidigare, säger justitieministern.
Skulle någon ändå arrangera ett evenemang med fler än 500 personer har polisen befogenhet att
upplösa det. Det är också straffbart enligt lag och kan ge böter eller fängelse upp till sex månader.
Beslutet gäller från och med den 12 mars och tillsvidare. På vilken grund fattades beslutet?

1 kommunal ordningsstadga
x med hjälp av grundlagen
2 inom ramen för ordningslagen

2

Regeringen kommer inte att stänga landets skolor och det finns stora skäl för
det, enligt utbildningsministern: Att t ex föräldrar som arbetar inom vården skulle
behöva vara hemma med sina barn skulle försvåra arbetet med att begränsa
smittspridningen. Vem är utbildningsminister?

1 Anders Tegnell
x Björn Olsen
2 Anna Ekström

3

En forskargrupp har fått fram de 30 000 bokstäver som är det nya coronavirusets hela arvsmassa. Förändringar i virusets arvsmassa kan ske när viruset
gör kopior av sig själv och överförs från en person till en annan. Förändringarna
är så små att de knappast ändrar virusets egenskaper, som hur smittsamt eller
farligt det är. Vad kallas det när ett virus ändrar skepnad?

1 emancipation
x manipulation
2 mutation

4

Premiärminister Conte: hela landet sätts i karantän: Alla idrottsevenemang ställs
in och biografer, teatrar samt museum ska vara stängda. Bara de med giltiga
skäl får resa. Offentliga folksamlingar är förbjudna, som bröllop, dop och
begravningar. Skolor och lärosäten ska vara stängda till den 3 april och landets
samtliga skidorter stängs. Vilket land?

1 Bulgarien
x Italien
2 Belarus

5

För andra året i rad hamnar den här myndigheten i topp när svenskarnas
förtroende för olika samhällsinstitutioner mäts i den årliga Förtroendebarometern. För de politiska partierna och riksdagen minskar förtroendet. 35 %
svarar att de har förtroende för riksdagen i år jämfört med 55 % för 10 år sedan.
Vilken myndighet har vi stort förtroende för?

1 polisen
x bilbesiktningen
2 Postnord

6

Länder i vår närhet stänger sina gränser. Vilket av följande länder har stängt sin
gräns?

1 Danmark
x Finland
2 Island

7

Finska Vinterkriget slutade den 13 mars för 80 år sedan. Finland tvingades till ett fredsavtal med
Sovjetunionen och lämna ifrån sig östra delar av Finland, bland annat Karelska näset. 8 000
svenskar tjänstgjorde som soldater i Finland. Vintern 1939 till 1940 uppmättes temperaturer på -20
till -40 °C. Vem ledde den finska armén under Vinterkriget?

1 Zacharias Topelius
x Gustaf Mannerheim
2 Väinö Linna

8

Företaget vill bygga sitt raffinaderi i Lysekil för att kunna omvandla tjockolja till
bensin och diesel. Den nya anläggningen har en lägre genomströmning av
råvaror och lägre utsläpp än tidigare förslag. Men den planerade utbyggnanden
har väckt stark kritik på grund av de ökade koldioxidutsläppen. Vilket företag?

1 Shell
x Gulf
2 Preem

9

Landets ekonomi är till stor del beroende av oljepriserna. Värdet på rubeln
minskar i takt med att oljepriset sjunker. Inom kort kan oljepriset vara ner på
25 dollar per fat. Vilket land är så gott som totalt beroende av olje- och
gasexport?

1 Storbritannien
x Ryssland
2 Ungern

Veckans Nyheter har tidigare uppmärksammat filmen En officer och spion av Roman Polanski.
1894 skakas Frankrike av en rättsskandal då kaptenen Alfred Dreyfus döms mot sitt nekande för
spioneri och landsförräderi. Efter att Dreyfus deporterats till den ökända Djävulsön börjar officeren
Georges Picquart nysta i fallet och kommer en komplott på spåren. Det fanns ett gift i Frankrike,
det finns i Europa och Sverige även i dag. Vilket gift?

1 nepotism
x militarism
2 antisemitism

10
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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. År 1842 infördes något mycket viktigt för Sveriges utveckling till ett demokratiskt land. Vad infördes?
2. När Karl XIII var gammal och var utan arvingar, blev det nödvändigt att välja en tronarvinge. I valet kom en fransk marskalk att
väljas till tronen. Kung blev han från år 1818, efter att Karl XIII avlidit. Vilket släktnamn hade den nya kungen?
3. Den14 augusti 1814 vinner Sverige slaget vid Kjölbergs bro. Konventionen i Moss sluts. Därmed är Sveriges senaste krig slut.
Med vilket land slöts konventionen i Moss?
4. Det var svåra tider i Sverige under början och mitten av 1800-talet. För många svenskar fanns en lösning. Vilken?
5. Under 1870 började utbyggnaden av järnvägsnätet. Ny teknik i stålproduktionen ledde till utnyttjandet av nya järnfyndigheter i
Norrland. Samtidigt utvecklades pappers- och massaindustrin. Vad kallas den här processen?
6. Män i Sverige fick detta 1907 och Sveriges kvinnor 1919. Vilken rättighet fick befolkningen?
7. Österrike-Ungerns tronföljare Franz Ferdinand och hans hustru mördades den 28 juni 1914 av nationalisten Gavrilo Princip. Denna
händelse kom att bilda upptakten till första världskriget. Var skedde detta?
8. Den här ön var en demilitariserad zon under första världskriget. Vilken ö?.
9. Planen uppkallades efter USA:s dåvarande utrikesminister och var ett amerikanskt initiativ för att ekonomiskt bidra till återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget. Vad kallas planen?
10. Under vissa tider under de senaste 200 åren flyttade människor från landsbyggden in till städerna. Vad kallas denna process?
11. ATP antogs av riksdagen den 14 maj 1959 med endast en rösts övervikt. Vad innebär ATP?
12. Tidigare fanns i Sverige folkskola och realskola. Vad kallas den skolform som ersatte de tidigare?
13. Många frireligiösa, nykterhetsvänner, kvinnor och arbetare slöt sig samman i olika föreningar. Vad kallas dessa föreningar?
14. Andra världskriget rasade under åren 1939–1945. Vilken var Sveriges officiella hållning under kriget?
15. Under 1950-talet ledde det ökande välståndet till att en ungdomskultur uppstod. Ett nytt ord kom att användas för första gången.
Vilket ord?
16. Efter andra världskriget kom många människor till Sverige för arbete eller skydd. Vad kallas dessa människor?
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Meddelande
Under vårterminen 2020 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23. Påsklov i vecka 16.
Effektivaste sättet att få kontakt
med oss på Karin Förlag är via epost:
redaktionen@karinforlag.se
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. 500 personer (2).
2. Anna Ekström (2). Sverige följer
inte efter Danmark och Norge – det
blir inga stängningar av skolor enligt
utbildningsminister Anna Ekström.
Stängningar av alla skolor i dag skulle försvåra arbetet med att minska
smittspridningen, säger Ekström (S).
Hon förklarar att Sverige väljer en
annan väg än grannländerna med att
förhållandena skiljer sig. Förhållandena skiljer sig inte bara mellan länder, utan också regionalt. Mitt tyngsta
argument emot en stängning är att
om mammor och pappor i viktiga
samhällsfunktioner skulle stanna
hemma och ta hand om barn i stället
för gå till jobbet. Det skulle minska
möjligheten att begränsa smittspridningen och vårda dem som blir sjuka.
Hon påpekar också att de som ofta
blir barnvakter är mor- och farföräldrar och att regeringen vill undvika att
fler äldre smittas.
3. att flera världsdelar är drabbade (X).

4. Danmark (1).
5. polisen (1).
6. preppers (2).
7. vildsvin (X). Det finns minst 6 000
vildsvin i Berlin. Varthelst det finns
matavfall, komposter eller något ätbart i Berlins grönområden och trädgårdar kommer vildsvinen och bökar.
Skogsförvaltare tror att det kan bli
svårt få bort vildsvinen från Berlin.
Det är inte lätt att organisera jakt där

det bor så många människor. Berlin
har en befolkning på 3,5 miljoner på
en yta av nära 900 kvadratkilometer.
8. ishockey (1).
Version B.
Ordningslagen (1993:1617 ) är en lag,
som innehåller särskilda föreskrifter
om allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet.
Hittills har polismyndigheten fått
ställa in eller upplösa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning för att återställa ordningen. Brott
mot ordningslagen kan straffas med
böter eller fängelse i högst sex månader.
2. Anna Ekström (2).
3. mutation (2). Trevor Bedford,
evolutionsbiolog vid Fred Hutchinson
Cancer Research Center har med sin
forskargrupp läst av viruset, och fått
fram de 30 000 bokstäver som är det
nya coronavirusets hela arvsmassa. Men viruset från olika infekterade
personer kommer i allmänhet att skilja sig åt på ett handfull ställen, eftersom det kan ha skett mutationer, en
eller fem eller något annat litet antal,
säger han. Sådana små förändringar
i virusets arvsmassa kan ske när
viruset gör kopior av sig själv och
överförs från en person till en annan,
ungefär som vid viskleken, när någon
hör fel på ett ord eller en bokstav.
Mutationerna är så små att de knappast ändrar virusets egenskaper,
som hur smittsamt eller farligt det är.
Mutationer uppstår i genomsnitt två
gånger i månaden i det nya coronaviruset. Utifrån dem bygger forskarna
upp ett släktträd, ett så kallat fylogenetiskt träd, som visar virusets ursprung och utveckling. Fylogenetik är
läran om hur olika organismer eller
grupper av organismer är släkt med
varandra.
4. Italien (x).
5. polisen (1).
6. Danmark (1).
7. Gustaf Mannerheim (x). Vinterkriget utkämpades mellan Finland
och Sovjetunionen, sedan Sovjetunionen den 30 november 1939, tre
månader in i andra världskriget, anfallit Finland. Efter hårt och envist

1. inom ramen för ordningslagen (2).

Bakgrundsmaterial

motstånd tvingades Finland den 13
mars 1940 gå med på fred och göra
landavträdelser, bland annat Karelska
näset.
8. Preem (2). Preems ansökan om
nytt miljötillstånd för raffinaderiet i
Lysekil från hösten 2016, har väckt
hård kritik. Men det kommer att dröja
ytterligare flera månader innan bolaget
och motståndarna får besked om hur
det blir med den planerade utbyggnaden. Mark- och miljööverdomstolen,
som haft förhandlingar i fallet i veckan,
kommer med sitt yttrande först den 15
juni. Det är främst de ökade koldioxidutsläppen som stått i fokus i debatten.
Preems planer, som bland annat
handlar om att omvandla restprodukten tjockolja till bensin och diesel med
mindre miljöpåverkan, skulle leda till
en ökning av koldioxidutsläppen med
en miljon ton om året. Grundproblemet är att man vill göra en utbyggnad
för tillverkning av fossila bränslen.
9. Ryssland (x).
10. antisemitism (2).
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. folkskolan
2. Bernadotte
3. Norge
4. utvandring
5. industrialisering
6. rösträtt
7. Sarajevo
8. Åland
9. Marshallplanen
10. urbanisering
11. pension
12. grundskola
13. folkrörelser
14. neutralitet
15. tonåring
16. invandrare
Nyckelord: fred i tvåhundra år

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Rätt svar A: 22x 112 x1 B:222 x11 x2x2

