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Gamla nyheter. Hur låter det?
Inget vidare eller hur?
Gamla nyheter brukar vara ointressanta.
Gamla nyhetstidningar använder vi när vi skyddar golvet från  
målarfärg eller ska slå in fisk.
De brukar kännas rätt värdelösa.

Ändå har vi samlat ihop en massa gamla nyheter i den här boken.
Det är inte så konstigt som det först verkar vara.
När vi satt och pratade om 8 SIDORs 25 första år började vi bläddra i  
de gamla tidningarna.
Vi upptäckte, överraskade, att många av de gamla nyheterna faktiskt  
var riktigt intressanta. Nu var de intressanta på ett annat sätt än  
när de skrevs.
En del händelser hade vi glömt.
Det var nyttigt att komma ihåg dem.
En del kom vi ihåg men när vi läste dem blev det tydligt att Sverige  
och världen hade förändrats.
En del nyheter påminde oss om obehagliga saker. Vi mindes stämningen  
och rädslan när Olof Palme mördades.
Andra var desto roligare. Som när Sverige tog brons i fotbolls-VM.

Att läsa de gamla tidningarna var som en blandning av tidsmaskin,  
historie-lektion och roliga timmen.

Vi kom på att andra säkert också ville följa 8 SIDOR bakåt i tiden.
Därför ville vi dela med oss av nyheterna vi hittade.
Vi  har vi samlat några av dem här.

25 ÅR MED NYHETER
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”
Socialdemokraten Olof Palme har 
haft en jobbig månad. 

Först hade hans parti sitt stora 
möte – partikongressen. Sen började han gräla 
med Centerpartiets ledare Thorbjörn Fälldin.
Arbetarpartiet Socialdemokraterna har haft 
sitt stora möte. Då träffas alla män och kvin-
nor som tycker att socialdemokraterna för en 
bra politik. Politik är hur landet ska skötas. 
På mötet talar de om nästan allt. De talar om 
arbete, bostäder, barn, krig, skatter, löner med 
mera. Partiledaren Olof Palme höll ett långt 
tal. Det handlade om att Sverige inte vill att 
ubåtar och militärflygplan från andra länder 
ska komma in på svenskt område.

Det var mitt viktigaste tal jag nånsin hållit, 
sa Palme efteråt. Han blev på nytt vald till        

socialdemokraternas partiledare.

Nästa år är det val igen.
Centerpartiets ledare Thorbjörn Fälldin berät-
tade att hans parti och det lilla partiet kristen 
demokratisk samling (kds) ska samarbeta 
nästa val. Det betyder att det ska stå namn på 
medlemmar från kristen demokratisk samling 
på centerns valsedlar. På det sättet har centern 
chans att bli ett större parti. Och då kan det 
hända att de borgerliga partierna blir så stora 
att de vinner över de socialistiska. Idag har vi 
socialistisk regering i Sverige.
- Det är valfusk, säger Olof Palme.
- Nej det är det inte säger Thorbjörn Fälldin.
De har inte slutat bråka ännu.”

ur 8 SIDOR nr 1 - 1984

PALMES JOBBIGA MÅNAD
Oktober 1984

Kommentar:
Palme och socialdemokraterna hade vunnit 
valet några månader tidigare. Palme hade 
kritiserats av flera militärer för att vara  
för snäll mot Sovjetunionen. Man misstänkte 
att Sovjet skickade ubåtar att spionera på 
Sverige. Några månader senare mördades 
Olof  Palme.
Samarbetet mellan centerpartiet och kristen 
demokratisk samling ledde till att Alf Svens-
son kom in i riksdagen. I valet 1991 kom kds 
till sist över 4%-spärren och in i riksdagen.

Detta var 8 SIDORs första nummer!
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”
Han är fenomenal!

Gunde skidåkaren vinner prak-
tiskt taget alla lopp han ställer upp i.

Gunde Svan vann fem-milen på rekord-tid.
Han var över en minut före tvåan de Zolt.

Han älskar att vinna.
Det är en underbar känsla att stå överst på 
prispallen.
Det kan ni kanske inte förstå, som aldrig stått 
däruppe.

Gunde berättar om femmilen:
Jag gick upp tidigt på morgonen. Sen provade 
jag fram rätt skidor som gled bra.
Första varvet ville jag ta det lugnt.  

Och det gick precis som jag ville,

Sen åkte jag lugnt, men snabbt. Jag tänkte hela 
tiden på att jag inte skulle köra slut på mig.

Ja, hela loppet gick just som jag ville. Jag är 
jätte-lycklig att jag vann guld.”

ur 8 SIDOR nr 3 - 1985
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KUNG 
GUNDE

Februari 1985

Kommentar:
Det var VM i längskidåkning i Seefeld i 
Österrike. Gunde Svan tog  guld på femmilen,  
tremilen och var med i stafettlaget som tog 
brons.  
Totalt under sin karriär tog Gunde Svan  
11 VM- och OS-guld.



25 år med nyheter

”
Sverige sörjer.  
Statsminister Olof Palme är död. 
Han sköts ner mitt i centrala 

Stockholm.
Olof Palme och hans fru var väg hem efter en 
bio-föreställning. En man följde efter dem.
Mannen sköt Olof Palme i ryggen.
En kula snuddade vid Lisbet Palme. 
Hon klarade sig utan skador.
Mördaren försvann springande  
från mord-platsen.
Polisen spärrade genast av flera kvarter.
De letade efter spår av mördaren.
På måndagen var mördaren  
fortfarande på fri fot.
Polisen tror att mordet var noga planerat.
Budet om Palmes död kom som en chock på 
lördag-morgonen.
Tio-tusentals människor samlades runt om i 
landet. De ville hylla minnet av Olof Palme.
I Göteborg samlades 60 000 människor i ett 
jättelikt fackel-tåg.
I Stockholm deltog 10 000 människor i en 
minnes-högtid.

Världen har mist en stor man. Han kämpade 
för fred och rättvisa åt förtryckta människor.
Olof Palme vägrade att ge upp sitt privat-liv.
Han hade ingen liv-vakt  
den kväll han blev mördad.
Palme ansåg att det var varje människas 
rättighet att kunna gå ute på gatorna i fred.
I dag är han borta. Mördad av en okänd man.
Ingvar Carlsson är utsedd  
till ny stats-minister.”

ur 8 SIDOR nr 8 - 1986

VI SÖRJER PALME
Mars 1986  

Kommentar:
Sveriges statsminister Olof Palme mördades 
sent på kvällen den 28  februari. 
Fler poliser arbetade med mordet på Palme  
än man gjort med  något annat brott i Sverige. 
Trots detta har man ännu inte hittat  
mordvapnet eller den som sköt Palme.
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”
En man går genom porten till 
sitt arbete vid kärnkraftverket i 
Forsmark.

En klocka ringer. Det är för mycket  
radio-aktivitet på hans skor.

Larmsignaler ljuder. Alla anställda får lämna 
sin arbetsplats. Några stannar kvar för att 
undersöka om kärnkraft-verket läcker.
Rapporter kommer från hela landet. Överallt 
mäter man upp hög radioaktiv strålning.
Radioaktiviteten har kommit någon annanstans 
ifrån.
Efter några timmar meddelar Sovjet,  
att en fruktansvärd katastrof har hänt  
i staden Tjernobyl i Ukraina i Sovjet.
Ett kärnkraftverk har exploderat,  
berättar man.

Radio-aktiviteten har spritt sig till Sverige med 
vinden och fallit ner över landet.”

ur 8 SIDOR nr 16 - 1986

Kommentar:
Den 25 april inträffade en allvarlig kärnkrafts-olycka i Tjernobyl i  Sovjet,  
idag ligger Tjernobyl i landet Ukraina. 
Sovjet berättade inte  för andra länder om olyckan. Men när vinden hade blåst radioaktiviteten till 
det svenska kärnkraftverket i Forsmark,  upptäcktes olyckan. 
Olyckan berodde både på att reaktorn i Tjernobyl var dåligt  byggd och att de som styrde reaktorn 
hade kopplat bort flera säkerhetssystem.

KÄRNKRAFT-OLYCKA
Maj 1986

7
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”
På Röda torget i Moskva stirrar 
människorna upp i skyn. De tror 
inte sina ögon. Ett litet sport-plan 

tänker landa mitt på torget!
Föraren heter Mathias Rust. Han är 19 år.
Han kommer från Västtyskland.
Mathias landar.  
Han omringas av nyfikna Moskva-bor.
Det här är en freds-resa, säger Mathias.
Han skriver autografer till människorna.
Sedan griper polisen honom.

Mathias Rust lurade hela det sovjetiska  
försvaret. Sovjet har tusentals jakt-plan.
Ingen stoppade honom. Mathias flög fem 
timmar från Helsingfors till Moskva.

Sovjets ledare Gorbatjov avskedade genast 
försvars-ministern och chefen för luft-försvaret. 
Gorbatjov tyckte det hela var pinsamt.
Stora Sovjet lurades av en 19-årig pojke i ett 
litet sport-plan.
Mathias Rust sitter fortfarande i fängelse i 
Moskva.”

ur 8 SIDOR nr 24 - 1987

HAN 
LANDAR 
MITT 
I 
MOSKVA

Juni 1987

Kommentar:
1989 var Sovjets ledare i full fart med att införa 
mer demokrati.  
Mathias Rust gav Sovjets ledare Gorbatjov 
chansen att sparka några av  sina motståndare. 
Rust greps och dömdes till fyra års fängelse 
men släpptes efter 15 månader i fängelse.
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”
Jag tror att dom är här i Sverige. 
De körde över bilen till Finland. 
Sen tog de färjan tillbaka.

Det är vad jag tror, sa damen på bussen till sin 
väninna.
Damen på bussen är säker.
Polisen söker desperat.
Stig Bergling var spion.
Han berättade om svenska försvars-hemlighet-
er för sovjetiska militärer.
Nu har han flytt – vart vet ingen utom han 
själv och hans fru.
I Sverige tvistas om vilka som har ansvaret för 
Berglings flykt.
Var det Säpo, säkerhetspolisen eller var det 
Kriminal-vårds-styrelsen?
Justitie-ministern Sten Wickbom säger, att de 
ansvariga kanske mister sina jobb. Många an-
ser att Sten Wickbom själv bör lämna sitt jobb 
som landets högste chef för lag och ordning.
Det är helt klart att Stig Berglings fru har varit 

till stor hjälp vid flykten. Hon har ordnat med 
flykt-bilar skaffat fram pengar  
och packat resväskor.
Hon är efterlyst av polisen för medhjälp till 
Berglings flykt.
Damen i bussen sa med ett varmt leende till sin 
väninna:
Du, Vera, det här är verklig kärlek det.
Håller du inte med om det!”

ur 8 SIDOR nr 42 - 1987

9

JAKTEN PÅ 
DEN FÖRSVUNNE SPIONEN

Oktober 1987

Kommentar:
Spionen Stig Berling flydde på ett löjligt 
enkelt sätt. När han hälsade på sin fru gick 
han ut bakvägen ur huset. Poliserna vaktade  
den andra dörren. 
Bergling höll sig borta i flera år innan han  
frivilligt kom tillbaka till Sverige.
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”
Det är tidigt på morgonen den 
4 juni. Tusentals soldater rör sig 
mot Himmelska fridens torg i 

Peking. Det är soldater i pansarvagnar och på 
lastbilar. De har vapen i händerna.
På Himmelska fridens torg finns tusentals 
studenter. De vet att soldaterna kommer.  
De har väntat på dem.
Men ingen vet hur fruktansvärd den här mor-
gonen kommer att bli.
Pansarvagnarna rullar in på torget. De kör 
över människorna och krossar dem. Soldater 
skjuter ner människor som flyr.
Över tusen människor dör på Den himmelska 
fridens torg
Kinas ledare är skyldiga till att fruktansvärt 
massmord på obeväpnade demonstranter.
Nu är Himmelska fridens torg tomt på folk. 
Det är bara soldater kvar. De står bakom ett 
långt staket. Soldaterna riktar sina vapen mot 
människorna på andra sidan staketet.
Odjur, ropar människorna!
Ni har mördat våra kamrater!

Runt om i världen fördömer ledare morden i 
Peking.
Jag känner en djup avsky mot att våld har 
använts mot fredliga demonstranter. Kontak-
terna mellan Kina och USA blir sämre, säger

USAs president George Bush.
Jag är chockad och förfärad över händelserna 
i Peking, säger Englands ledare Margaret 
Thatcher.
Sveriges utrikesminister Sten Andersson 
fördömer de kinesiska ledarnas brutala våld.
I Sverige demonstrerade kineser utanför Kinas 
ambassad.
Många grät och visade öppet sin sorg. De 
krävde att flaggan på ambassaden skulle halas 
på halv stång.
Det är fortfarande osäkert vem som gav order 
om stormningen av Himmelska fridens torg.
De flesta tror att det är Kinas premiärminister 
Li Peng och presidenten Deng Xiaoping som 
bär ansvaret.

De är rädda att förlora sin makt i Kina. De 
ville visa vem som bestämmer i landet.
Våldets män har segrat i Kina just nu. Men 
studenternas och arbetarnas rop på rättvisa 
och demokrati kan inte tystas.
Det går inte att styra ett land med våld och 
hat.
Förr eller senare kommer ledarna att tvingas 
lyssna på folket.”

ur 8 SIDOR nr 20 - 1989

DRÖMMEN OM FRIHET 
KROSSADES MED VÅLD

Juni 1989
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Kommentar:
Mellan 15 april och 4 juni hölls stora studentdemonstrationer på den  
Himmelska fridens torg i Peking. Studenterna ropade Leve demokratin,  
leve friheten! I Kina är det fortfarande inte tillåtet att prata om  
massakern på Himmelska fridens torg. 2006 gick Google i Kina med på att ta  
bort sökresultat som berättade om massakern.
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Människorna skrattar och kra-
mar om varandra. Det som har 
hänt är så otroligt.

Den höga muren mellan Östtyskland och 
Västtyskland rivs. Hundratusentals människor 
strömmar in i Västtyskland. Pubar och affärer 
har öppet dygnet runt. Det är fest på gatorna.
Många gråter vid muren. De gråter av glädje.
Andra gråter av sorg. De minns alla de som 
dött när de försökte fly över gränsen till Väst-
tyskland.

Muren byggdes 1961. Den delade landet 
Tyskland i två länder. Släktingar och vänner 
hamnade på olika sidor om muren.
I 28 år har östtyskarna varit instängda i sitt 
eget land. Nu öppnas gränsen. De allra flesta 
östtyskar vill bara åka till väst för att titta och 
handla. De åker hem igen på kvällen.
Nu behöver de ju inte längre fly över gränsen.”

ur 8 SIDOR nr 40 - 1989

MUREN 
ÖPPNAS

November 1989 

Kommentar:
1961 byggdes muren runt västra Berlin. 
Den skulle hindra människor  
i det kommunistiska Östtyskland att fly. 
Många försökte ändå. Några få lyckades.  
Flera hundra dödades. 
Hösten 1989 gav Östtysklands ledare efter  
för människornas protester. Muren öppnades.
Ett år senare blev Tyskland ett enda land igen.

12



25 år med nyheter

”
Det svarta håret har blivit grått. 
Ansiktet har rynkor.
Nelson Mandela är en gammal 

man när han äntligen lämnar fängelset.  
Han är 71 år.
I 28 år har han suttit fängslad.
Söndagen den 11 februari 1990 går han  
ut genom grindarna.
Han håller sin fru Winnie i handen.
Utanför fängelset väntar  
tiotusentals människor.
Alla vill se Mandela.

Några timmar senare talar Nelson Mandela 
inför en jättelik folkmassa i Kapstaden.

Vi vill bygga ett Sydafrika där både svarta och 
vita kan leva i fred, säger Mandela.

Han håller talet vid Stadshuset.
Därifrån kan man se fängelseön Robben Is-
land. Där satt Mandela fängslad i tjugo år. 
Nu hyllas han som en kung. Fången Mandela 
har blivit en viktig person i Sydafrika.”

ur 8 SIDOR nr 6 - 1990

Kommentar:
Nelson Mandela hade kämpat mot apartheid i 
nästan hela sitt liv.  
Apartheid var ett system som betydde att svar-
ta människor inte hade  samma rättigheter som 
de vita. Nelson Mandela fängslades för att han  
ville ha rättvisa i Sydafrika.
Han satt i fängelse i 27 år. 
Efter frigivningen blev Mandela Sydafrikas pres-
ident och han fick också Nobels fredspris.

HAN ÄR 
FRI

Februari 1990 

13
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”
Litauen har lämnat Sovjet. 
Landet är inte längre en 
socialistisk sovjetrepublik.

Det är ett eget land.
Det bestämde Litauens parlament i söndags.
Litauen har tillhört Sovjet sedan andra världs-
kriget. Folket ville aldrig tillhöra Sovjet.
Nu slåss den lilla republiken Litauen mot jät-
ten Sovjet.

Litauen har också valt en ny president.
För första gången på fyrtio år valdes en man 
som inte är kommunist. Han heter Vytautas 
Landsbergis. Han är musikprofessor och 57 
år.
Landsbergis är ledare för folkfronten Sajudis.
Folkfronten kämpar för ett fritt Litauen.

Nu undrar alla hur Sovjets ledare Gorbatjov 

ska göra. Låter han Litauen lämna Sovjet?
Han är säkert rädd för att andra republiker 
ska göra samma sak. Många länder stöder 
Litauens kamp för frihet. Kanske vågar inte 
Gorbatjov hindra Litauen. Då får han ovänner 
i andra länder.”

ur 8 SIDOR nr 10 - 1990

Kommentar:
Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov hade 
börjat införa demokrati.  
Men många länder som tillhörde Sovjetunionen 
vill bli fria. Litauen var först. Året efter förklarade 
sig Estland, Lettland och många andra länder 
som tillhört Sovjetunionen som självständiga.

LITAUEN 
LÄMNAR 
SOVJET

Mars 1990
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”
Lothar de Maiziere och hans 
parti CDU vann valet i Östtysk-
land.

Det firade han genom att dricka ett stort glas 
skummande öl.

Hela partiet har jobbat hårt de senaste veck-
orna. Vi kände på oss att vi kunde göra ett bra 
val, sa Lothar de Maiziere efter valsegern.

Alla partier i valet vill att Östtyskland och 
Västtyskland ska bli ett enda land.
CDU vill att det ska gå snabbt. Det gillade öst-
tyska folket. De vill inte vänta flera år på att få 
det bättre.

Det krist-demokratiska partiet CDU är ett 
borgerligt parti.
Nästan hälften av det östtyska folket röstade 
på det partiet.

Nu väntar västtyska affärsmän och företag på 

att få börja arbeta i Östtyskland.
Man vill starta nya företag och sälja bilar, TV, 
radioapparater, mikrougnar och massor av 
annat.

Kommunistpartiet gjorde ett bättre val än vän-
tat. Partiet fick nästan lika många röster som 
socialdemokraterna.

Efter Östtysklands första fria val ska CDU nu 
bilda regering.
I regeringsarbetet vill CDU samarbeta med så 
många partier som möjligt.

Det kommer inte att dröja länge förrän Öst-
tyskland och Västtyskland är ett enda land. Det 
landet kommer att heta Tyskland.
Nu ska de båda ländernas regeringar träffas. 
De ska bestämma hur det ska gå till när Tysk-
land blir ett land.”

ur 8 SIDOR nr 11 - 1990

15

ETT ENDA 
TYSKLAND

Mars 1990

Kommentar:
1989 hade Berlinmuren öppnats och  
människor hade kunde resa fritt  mellan  
Öst- och Väst-Tyskland. 
Det stod snart klart att de två tyska  staterna 
skulle återförenas och bli ett land.   
I valet i mars röstade de  flesta för  
en återförening och den 3 oktober 1990  
var Tyskland ett enda land,   
efter att ha delats efter andra världskriget.
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”
Söndagen den 20 maj mördades 
åtta palestinska arbetare i 
närheten av Tel Aviv i Israel av 

en israelisk man.

Palestinier sörjde sina döda.
De gick ur på gator och torg och visade sin 
avsky för blodbadet.

Israeliska soldater sköt mot demonstranterna. 
Tio palestinier dödades.  
Flera hundra skadades.
Det palestinska folkets tålamod börjar ta slut. 
Intifadan, upproret, mot Israel fortsätter nu 
med ökad styrka. Folket kräver att de ska 
skyddas. De kräver, att ledarna omedelbart 
måste börja prata om fred.
Upproret har nu spritt sig in i landet Israel.

Nyligen kom en rapport från Rädda Barnen. 
Den berättar, att de palestinska barnen  
drabbas hårt.  
159 barn har dödats de senaste två åren.
De israeliska soldaterna säger, att de har rätt 
att skjuta på barn som kastar sten på dem.
Men över hälften av de dödade barnen var 
inte ens i närheten av någon stenkastning.”

ur 8 SIDOR nr 20 - 1990

Kommentar:
I många år har det varit bråk 
mellan palestinier och israeler.  
Palestinierna vill ha ett eget land.  
Många gånger har det funnits  hopp om fred. 
Men ingenting har hänt.
Palestinierna har gjort uppror flera gånger. 
Upproren kallas intifada. Den första intifadan 
började 1987. Över tusen palestinier dödades. 
År 2000 började den andra intifadan som 
slutade med att Israel lämnade Gaza och 
byggde en mur runt delar av Väst-banken

Juni 1990

DERAS 
TÅLAMOD 
BÖRJAR 
TA SLUT
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” I söndags morse började det stora 
markkriget i Persiska viken.
Tusentals stridsvagnar från USA 

och andra länder rullade in i Kuwait för att 
driva bort Iraks soldater. Amerikanska soldat-
er landade med fallskärm i Kuwaits huvudstad. 
Franska soldater tågade in i Irak.

Irakiska soldater ger upp utan strid, säger 
amerikanska militärer.
Vi slår tillbaka de anfallande trupperna, säger 
Iraks radio.
Det är svårt att veta vad som är sant. Militärer 
från båda länderna bestämmer vilka uppgifter 
som ska lämnas till tidningar och radio.
Ingen vet hur många som har dödats i kriget.

Bilder från kriget visar att amerikanska  
soldater har tagit många irakiska krigsfångar.
Det är möjligt att Irak snart tvingas att ge upp.

Förra veckan försökte Sovjetunionens ledare 
Gorbatjov stoppa kriget i Persiska viken.
Han träffade en av Iraks ledare.
De kom överens om att Irak skulle lämna  
Kuwait inom tre veckor.

USAs president Bush ogillade Gorbatjovs 
förslag. Bush ville att Irak skulle lämna Kuwait 
inom en vecka. Han vill också att Irak ska 
betala kostnaderna för att bygga upp Kuwait 
efter kriget.
Vi fortsätter kriget till Saddam Hussein säger 
ja till våra krav, säger Bush.”

ur 8 SIDOR nr 8 - 1991

MARKKRIGET 
HAR BÖRJAT

Februari 1991

Kommentar:
I augusti 1990 hade Irak anfallit Kuwait. 
FN hade infört ekonomiska  straff mot Irak 
och hade hade också samlat många soldater 
från hela världen i Iraks grannland Saudi  
Arabien. De flesta soldaterna kom  från USA. 
Om Irak inte lämnade Kuwait skulle de 
USA-ledda soldaterna  anfalla. Den 17 jan-
uari började bombningar av Iraks soldater, 
vägar  och flygfält. Den 23 februari började 
markkriget och bara 100 timmar senare 
hade Irak förlorat.



25 år med nyheter

18

”
För sex veckor sedan bröt sig 
Kroatien ur Jugoslavien.
Kroaterna bildade ett eget land.

De ville inte längre vara  
en delstat i Jugoslavien.

Delstaten Serbien går inte med på att Kroatien 
blir ett eget land.
Därför är kroater och serber i krig  
med varandra.

Utrikesministrarna från Holland, Luxemburg 
och Portugal har försökt få slut på kriget i 
Jugoslavien. De har träffat ledarna för de 
stridande.

I söndags vägrade serbernas ledare att komma 
till samtalen om fred.

Serbien får nu hela skulden till att kriget i 
Jugoslavien fortsätter.

Vi har misslyckats att skapa fred. Det finns 
ingen möjlighet att få slut på striderna, säger 
den holländske utrikesministern.

Striderna mellan kroater och serber är hårda. 
Tidigare i veckan dödades åttio kroatiska 
poliser i den lilla staden Daij.
De misshandlades innan de dödades. Flera 
poliser fick halsarna avskurna.

Kroaternas sorg och vrede är stor. De vill få 
vapen så att de kan försvara sig mot serberna.

Det är krig i vårt land. Serbien anfaller 
Kroatien. Serberna får hjälp av jugoslavisk mil-
itär, säger Kroatiens president Franjo Tudjman.

Kroatien tänker be Förenta Nationerna, FN, 
om hjälp att få slut på striderna.”

ur 8 SIDOR nr 26 - 1991

Augusti 1991

INGEN FRED 
                      I JUGOSLAVIEN
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Kommentar:
Jugoslavien bildades när flera andra länder slogs ihop efter första världskriget.
Det var svårt att hålla ihop landet där de olika delarna inte ens hade samma språk och religion.
1991 bestämde kroaterna i norra Jugoslavien att de ville ha ett eget land.
Snart följde bosnier och slovener efter.
Det blev början på ett långt och våldsamt krig.
Tiotusentals människor dödades när olika folkgrupper stred om makten.
Del efter del av Jugoslavien blev egna länder.
År 2003 försvann namnet Jugoslavien från alla kartor.

I stället finns nu länderna Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, 
Montenegro och Makedonien.
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”
Förra veckan förändrades 
världen. Sovjets president Michail 
Gorbatjov blev kidnappad av 

sina egna medarbetare i regeringen.
De försökte tvinga honom att sluta vara presi-
dent. De låste in honom. 
Till folket sa de att han var för sjuk för att 
vara president. Det var en lögn.
Gorbatjovs medarbetare ville själva ta makten. 
Det var en statskupp.

Folket lät sig inte luras. De litade inte alls på 
den nya presidenten och de kommunistiska le-
darna. De gick ut på gatorna och mötte modigt 
stridsvagnar och militär.

Ryska rådsrepublikanens president Boris Jelt-
sin ledde kampen mot de nya tyrannerna.
Gatorna fylldes av hundratusentals människor.
De demonstrerade mot den nya ledningen.

Kuppmakarna tvekade när de såg folkets stora 

mod. Till sist gav de upp. Statskuppen miss-
lyckades.

När Gorbatjov friges är han sliten och trött. 
Han hyllar folkets hjältemodiga kamp.

Kuppledarna fängslas och kastas i fängelse. 
Folkets besvikelse över kommunisterna är total.
Till och med Gorbatjov tvingas lämna partiet.

Kommunistpartiet i Sovjet har haft makten i 
mer än sjuttio år.
Partiet tog makten i en statskupp 1917. Efter 
den misslyckade statskuppen förra veckan har 
partiet blivit förbjudet.
I rasande fart växer nu nya partier upp i hela 
Sovjet. Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, 
Ukraina och de andra republikerna i Sovjet blir 
fria stater. 
Folket segrade. Kommunismen dog.”

ur 8 SIDOR nr 29 - 1991

Augusti 1991

Kommentar:
1991 blev det tydligt att det stora landet 
Sovjetunionen höll på att förändras.
Landets ledare ville ha mer demokrati. 
Alla gillade inte  det. 
I augusti försökte en grupp politiker ta 
makten i landet med hjälp av militären.
Det misslyckades. Sovjet fortsatte sin väg 
mot demokrati och många nya länder 
föddes, bland annat Ryssland.

FOLKET SEGRADE I SOVJET
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”
Statsminister Ingvar Carlsson 
och hans socialdemokratiska 
regering har avgått. Om ett par 

veckor får Sverige en ny statsminister och en 
ny regering.

Moderatledaren Carl Bildt gjorde ett bra val 
och leder det största borgerliga partiet. Han 
får försöka bilda en ny regering med ett eller 
flera partier. Han kan samarbeta med centern, 
folkpartiet och kds.
Tillsammans bestämmer de vilka personer 
som ska sitta i regeringen. Det arbetet ska 
vara klart om två veckor. En ny statsminister 
ska också väljas. Det kan bli Carl Bildt för att 
han leder det största borgerliga partiet.

Men det kan bli krångligt i riksdagen i höst. 
De borgerliga partierna är oroliga. De har 
fått för få röster för att bilda en stark regering 
tillsammans.
Två nya partier kom in i riksdagen. Det är ny 

demokrati och kds, kristdemokratiska sam-
hällspartiet.

Ny demokrati är ett problem för de borgerliga. 
Folkpartiet och kds vill inte regera tillsam-
mans med ny demokrati. De borgerliga kan 
behöva ny demokratis röster i riksdagen.
Annars kan ny demokrati säga nej till borger-
liga förslag. Då blir det en svag regering.

349 riksdagsmän väljs i valet.
154 blir socialister. 170 blir borgerliga. För 
att säkert vinna en omröstning måste man ha 
175 röster. Det får ingen. Men med hjälp av ny 
demokratis 25 röster kan antingen socialiste-
rna eller de borgerliga vinna en omröstning. 
Därför blir ny demokrati ett viktigt parti.

Miljöpartiet får inte vara med i riksdagen  
längre. Partiet fick för få röster.”

ur 8 SIDOR nr 32 - 1991

Kommentar:
Vid valet 1991 förändrades politiken i 
Sverige. 
Socialdemokraterna  förlorade makten och 
moderaten Carl Bildt blev statsminister. 
Två nya  partier kom in i riksdagen,  
Krist-demokraterna och Ny demokrati.  
Ny  demokrati åkte ut vid nästa val men hann 
påverka mycket under tiden  de var med.

September 1991

REGERINGEN AVGÅR
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KRIG PÅ 
MOSKVAS 
GATOR

Oktober 1993

Kommentar:
1993 var Sovjet delat i många mindre länder. 
Ryssland var det största  av de nya länderna.
Men det var fortfarande oroligt i landet. 
Många var missnöjda med  
hur landet styrdes.
Många var oroliga för att det skulle bli ett 
riktigt krig. Men striderna tog slut och
Jeltsin behöll makten.

”
Vi ser otäcka bilder på TV.
Parlamentet i Moskva brinner.
Det är krig på Moskvas gator.

Tusentals människor gick i helgen mot polisen 
med påkar.
Många skadades och dödades.
Människorna är motståndare till presidenten 
Boris Jeltsin.

Jeltsin var trött på att alltid gräla med männi-
skorna i parlamentet, den ryska riksdagen. De 
var osams om allt. Han förbjöd dem att styra 
landet. Folket ska välja en ny riksdag, sa han. 
Presidenten och riksdagen blev bittra fiender.

Politikerna i riksdagen vägrade att lämna hu-
set. De bestämde att Rutskoj skulle vara 
Rysslands nye president istället.  
Nu hade landet två presidenter. 
En av dem måste förlora. Kriget var nära.

Jeltsin stängde av elektricitet och telefonerna 
till parlamentet.
Jeltsin trodde att ledamöterna skulle ge upp 
och komma ut.
De vägrade.
Deras ledare Rutskoj hoppades att militären 
i Ryssland skulle stödja honom. Den som har 
soldaterna på sin sida segrar.

Människorna samlades utanför parlamentet. 
Rutskoj sa till dem att ta makten i TV-huset.
Den som har makten där, bestämmer vad 

ryssarna ska få se och höra i TV. Det blev en 
blodig strid om TV-huset. Den slutade med att 
Jeltsins soldater segrade.

Rutskoj fick aldrig militärens hjälp. När denna 
tidning trycks har Jeltsins soldater skjutit mot 
parlamentet. De flesta ledamöterna har gett 
upp. De har lämnat huset med händerna över 
huvudet.

Hundratals människor har dött i striderna. 
Det verkar som om Rutskoj har förlorat kriget 
om makten i Ryssland.”

ur 8 SIDOR nr 34 - 1993    
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”
Det är OS-final i ishockey.
Kanada ska skjuta sitt sista 
straffslag. Paul Kariya tar sats 

och åker mot det svenska målet.
Kanadensaren skjuter ett högt skott. Salo 
ligger på isen, men får upp benskyddet och 
räddar.

Sedan bryter guldjublet ut.
Spelarna stormar in på isen för att krama om 
guld-klimpen Tommy Salo.
Alla får glädjefnatt och dansar av glädje. 
Till sist ligger spelarna i en hög på isen och 
kramas.

Sverige är olympiska mästare i ishockey.
Tusentals människor trängs och trivs på Ser-
gels torg i Stockholm.
Alla väntar på ishockey-hjältarna.

Tre Kronor är på väg hem från OS.
23 guldmedaljer har de med sig.
Flygplanet från Norge kommer.
Planet med spelarna kör ett varv i luften över 
Sergels torg.
Människorna jublar och viftar med svenska 
flaggor.

Sverige har vunnit OS-guld i ishockey för 
första gången.
Det måste firas. Många på torget såg matchen 
på TV.

Tjugofemtusen människor firar Tre Kronor på 
Sergels torg.
De sjunger nationalsången och är glada.
Mycket glada!”

ur 8 SIDOR nr 8 - 1994

Kommentar:
1994 var det OS i norska Lillehammer. 
I det svenska hockey-landslaget spelade 
bland andra Peter Forsberg, Mats Sundin, 
Kenny Jönsson och Håkan Loob. 
OS-finalen avgjordes på straffar efter att det 
stått 2-2 efter full tid. 
2006 tog Sverige OS-guld i ishockey nästa 
gång.

Mars 1994

GULD!
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”
För första gången har Nato-plan 
släppt bomber på serbiska sol-
dater i Bosnien.

Förenta Nationerna, FN bad Nato om hjälp 
att bomba.
FN ville hindra serberna från att anfalla staden 
Gorazde.

Amerikanska F 16-plan flög från en flygplats i 
Italien.
De släppte bomber på serbiska soldater utan-
för staden Gorazde.
FN har bestämt att staden ska vara ett fredat 
område.
Inga soldater får slåss där.
Serbernas ledare struntar i det.
Serbiska soldater har marscherat in i staden. 
Invånarna har flytt för sina liv. Människor har 
dödats.

FN och Nato vill skrämma serberna. Nato har 
moderna bombplan och skulle lätt vinna ett 
krig mot serbiska plan.

FN har inga egna plan utan ber Nato om 
hjälp.
Nato har flygplan i hela Europa.

Ingen vet vad serbledarna tänker göra. Förut 
har serberna hotat att skjuta FN-soldater om 
Nato-plan bombade serberna.

Om FN ber oss om hjälp, så är vi beredda att 
bomba igen, säger president Clinton i USA.”

ur 8 SIDOR nr 13 - 1994

FN BOMBADE SERBER
April 1994

Kommentar:
1992 ville även Bosnien bli självständigt och 
lämna Jugoslavien. 
Då blev det krig mellan de olika  
folkgrupperna i Bosnien, kroater,  serber och 
bosniska muslimer. 
Bosnienserberna fick hjälp av Jugoslavien 
och hade mest vapen och soldater. 
FN försökte stoppa  kriget  
men lyckades inte så bra. 
Till sist fick NATO hjälpa FN.

24
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”
Tomas Brolin sparkar en hård 
boll i mål. Alla svenska spelare 
jublar.

Det är femton minuter kvar av matchen mot 
Rumänien.
Alla tror att Sverige ska vinna kvartsfinalen i 
fotbolls-VM.
Men Rumänien hinner också göra ett mål in-
nan matchen är slut. Det står 1-1.

Det blir förlängning av matchen.

I förlängningen gör Rumänien mål mot 
Sverige. Strax efteråt sparkar Stefan Schwartz 
omkull en rumänsk spelare.
Han blir utvisad från planen.
Sverige kämpar hårt.
Det är spännande.

Så gör Sverige mål och förlängningen slutar 
oavgjort.

Nu måste Sverige och Rumänien ha straff-
sparks-tävling.

Alla spelare är nervösa.
Sveriges målvakt Tomas Ravelli räddar två 
straffsparkar.
Sverige vinner matchen med 7-6 och Tomas 
skriker av lycka.
De svenska spelarna kramar om Tomas.

Rumänerna ligger kvar på fotbollsplanen och 
gråter.
De är utslagna från fotbolls-VM.”

ur 8 SIDOR nr 26 - 1994

Kommentar:
Sommaren 1994 var lång och het. 
Sverige spelade fotbolls-VM i USA.
Matcherna sändes under de varma  
sommarnätterna.
Det gick fantastiskt bra för svenskarna. 
Sverige slutade trea i VM  och över hela Sverige 
firades bronset.
Mest spännande var kvartsfinalen  
mot Rumänien. 
Matchen avgjordes på straffar.

Juli 1994

RAVELLI ÄR SVERIGES HJÄLTE
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”
Tom Johnsson är insvept i en filt.
Hans fot är skadad och han har 
svårt att gå. En sjukvårdare håller 

upp en påse med en slang.
Slangen sitter fast i Toms hand.
Genom slangen rinner näring till den frusne 
och hungrige Tom.

Kvinnan bredvid Tom var med och plockade 
upp honom ur havet. Tom var ombord på 
färjan Estonia. Färjan kantrade och sjönk ner 
i havet.
Allt gick fruktansvärt fort.

Tom föll över bord i det kalla och stormiga 

havet. Han hamnade vid en livflotte. I den satt 
två unga flickor och en man. Mannen drog upp 
Tom i flotten.

Flera gånger kastades vi ur flotten men vi lyck-
ades ta oss upp igen, berättar Tom. Den fjärde 
gången försvann flickorna.
Tom lever. Nästan alla hans kamrater är döda. 
De hann aldrig hoppa ur den sjunkande båten.

Mer än 800 människor dog i den fruktansvärda 
katastrofen.”

ur 8 SIDOR nr 38 - 1994

TOM SÖRJER KAMRATERNA
Oktober 1994

Kommentar:
Färjan Estonia sjönk en mörk och stormig 
natt på Östersjön.
Några människor överlevde och kunde 
berätta om de hemska timmarna  
på havet.
Fler än 800 människor dog.
En utredning visade att en del av fören på 
fartyget slitits bort av vågorna och att färjan 
då börjat ta in vatten.



25 år med nyheter

27

”
När nyårsklockorna klämtar in 
det nya året blir Sverige medlem i 
EU, Europeiska Unionen.

Svenska folket har röstat  
och ja till EU vann klart.
Men nästan varannan svensk röstade nej till 
att bli medlemmar i EU.

Svenska folket tyckte att det var ett viktigt val.
Aldrig tidigare har så många röstat i en 
folkomröstning.

Ja-röstarna röstade ja för att de tycker
att Sveriges ekonomi blir bättre, 

att EU ska arbeta för fred, att fler jobb kom-
mer att ordnas åt de arbetslösa,  
att Sverige får vara med och bestämma i EU.

Nej-röstarna röstade nej för att de tycker att 
EU är odemokratiskt. 
Den svenska riksdagen får mindre makt.
Vårt grannland Danmark är redan med i EU.
Finland kommer med vid nyår precis som 
Sverige.
Snart ska också Norge rösta.”

ur 8 SIDOR nr 44 - 1994

Kommentar:
Inför folkomröstningen om EU var striden 
hård mellan EU-vännerna och motståndarna. 
EU-vännerna vann omröstningen. 
Då var EU-motståndarna förtvivlade. 
Men när åren gått har också många  
motståndare börjat tycka bättre om EU. 
I dag är det få svenskar som vill  
att Sverige ska lämna EU.

November 1994

SVENSKARNA SÄGER 
JA TILL EU
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”
Den svenska golfspelaren Annika 
Sörenstam har gjort det igen.
Hon har vunnit den stora  

golftävlingen US Open för andra gången!

I helgen spelade Annika Sörenstam  
sin allra bästa golf.
De långa smala golfbanorna i USA  
passade Annika fint.
Annika träffade bollen alldeles rätt. Hela tiden 
hamnade bollen nära hålet. Hon fick ner bol-
len i hålet med väldigt få slag.
Annika vann. Tvåan använde sex fler slag mer 
än Annika för att få ner bollen.  
I golf är sex slag en stor skillnad.
Annika vann US Open för andra året i rad.

Att vinna en gång var underbart.  
Att vinna två gånger är mer än underbart,  
sade Annika Sörenstam.

Annika är bara 25 år. Hon kan spela golf i 
många år till. Men hon behöver inte spela 
för att tjäna pengar. Annika har redan tjänat 
många miljoner på golfen.”

ur 8 SIDOR nr 23 - 1996

GOLF-ANNIKA 
VANN IGEN

Juni 1996

Kommentar:
Annika Sörenstam var en av de bästa 
idrottare Sverige har haft. 
Hon hade otroliga framgångar på världens 
golfbanor och vann det mesta som  
gick att vinna innan hon slutade 2008.
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”
Nordirland är en liten del av den 
stora ön Irland.
Men det är inte landet Irland 

som bestämmer i Nordirland.
Det är Storbritannien som styr Nordirland.

Det har varit bråk i Nordirland i många år.
De flesta i Nordirland är protestanter.
De vill tillhöra Storbritannien.
En stor grupp nordirländare är katoliker.
De vill att Nordirland ska tillhöra Irland.

Bråken mellan grupperna 
har varit som ett krig.
Motståndare har skjutit ihjäl varandra och 
bombat varandra.
Många människor har dött.

I fredags kom grupperna överens om fred.
Irlands ledare Bertie Ahern och Storbritan-
niens ledare Tony Blair var med i diskussion-
erna. De satt i dagar och nätter.
Till slut kom de överens.

Storbritannien fortsätter att styra Nordirland.
Men Nordirland ska få en egen riksdag där 
både katoliker och protestanter ska vara med. 
Och landet Irland ska också få vara med och 
bestämma en del saker om Nordirland.”

ur 8 SIDOR nr 16 - 1998

Kommentar:
Redan 1994 hade både de katolska och de 
protestantiska terroristerna  kommit överens 
om en vapenvila på Nordirland.
Trots vapenvilan utfördes flera terrordåd. 
Men den 10 april undertecknades ett avtal  
som bestämde att människorna på Nord- 
irland skulle få bestämma mycket  själva, men 
fortsätta att vara en del av Storbritannien. 
Sex veckor  senare hölls en folkomröstning 
på Nordirland och i republiken Irland  om 
avtalet. De flesta röstade ja till avtalet.

April 1998

NORDIRLAND HOPPAS FÅ FRED
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”
Tusentals ljus har lyst upp 
mörkret på Hisingen i Göteborg.
Hela helgen har nya ljus tänts 

utanför det sönderbrända huset.
Ljusen tänds till minne av de ungdomar som 
dog i branden i fest-lokalen.

Runt ljusen samlades många människor.
Föräldrar, släktingar och vänner hade med sig 
blommor och lappar med hälsningar till de 
döda och skadade.
Människor som inte kände någon kom också 
med ljus och blommor.
De är också ledsna.

Branden har fått människor över hela Sverige 
att sörja.
Det är den värsta brand som hänt i Sverige 
på mer än hundra år.

Över 60 unga människor dog i branden.
Mer än 100 människor skadades.
50 är svårt skadade och är kvar på sjukhus.
De flesta av de döda var barn till invandrare.
Den yngsta som dog var bara 12 år gammal.

Det började som en fest i torsdags kväll.
Några ungdomar hade hyrt lokalen och ord-
nat en fest.
Vid midnatt började det brinna.
Branden spred sig snabbt.
Fest-lokalen fylldes av rök och eld. Människor 
blev rädda och försökte fly.
Men alla kunde inte komma ut.

Det blev för trångt.
Bara en av de två utgångarna gick att använda.
Den andra gick det inte att komma ut genom.
Många blev kvar inne i fest-lokalen.
De flesta dog av den giftiga röken.
Många skadades när de hoppade ut genom 
fönstren.

De ungdomar som ordnade festen hade släppt 
in alldeles för många människor.
Brandkåren hade bestämt att det bara fick vara 
150 i lokalen. Det var 300 eller 400 människor 
på festen.
Polisen säger att de som ordnade festen kanske 
kommer att straffas.

Polisen vet ännu inte varför 
det började brinna.
Var branden en olycka?
Eller var det någon som tände eld med flit?

På många skolor i hela Sverige samlades elever 
och lärare i måndags för att tala om branden.
Många av de döda bodde i Angered i 
Göteborg.
Där var måndagen en sorgedag.
Skolorna hade inga lektioner.
I stället samlades elever och lärare för att min-
nas de döda.

På lördag planeras en stor minnes-högtid 
i Göteborg.”

ur 8 SIDOR nr 45 - 1998

LJUS OCH BÖNER TILL 
MINNE AV DE DÖDA

November 1998
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Kommentar:
Branden i Göteborg chockade Sverige. 
När det blev klart varför branden började kändes allt 
ännu mer meningslöst. 
Ett gäng ungdomar hade tänt eld. 
De ville hämnas för att de inte fick komma in på festen.
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”
Tusentals människor flyr varje 
dag från kriget i Kosovo.
Flyktingarna från Kosovo 

berättar att soldater från Serbien 
har jagat bort dem.
De berättar att de serbiska soldaterna har 
mördat människor och bränt ner hela byar.

Flera hundratusen kosovoalbaner har flytt 
från sina hem.

För en vecka sedan började USA och de andra 
länderna i Nato att bomba landet Serbien. 
Nato-länderna vill tvinga Serbien att sluta 
kriga i Kosovo.
Nato-länderna säger att de bara bombar 
platser där det finns soldater och vapen.

Serberna berättar att bomberna träffat vanliga 
bostäder också.
De berättar att flera hundra människor har 
dödats av bomber.
Serbiens ledare vill inte skriva på något  
freds-avtal om Kosovo.
Därför har Nato-länderna anfallit Serbien.

Vi måste skydda människorna i Kosovo.  

Vi tänker bomba tills de serbiska soldaterna 
slutar att kriga, säger USAs president Bill 
Clinton.
Flygplan från bland annat USA, Storbritan-
nien, Frankrike och Tyskland anfaller Serbien.

Men Serbiens ledare Slobodan Milosevic säger 
att bomber inte kan få serberna att ändra sig.

USA och de andra länderna är brottslingar 
som anfaller oss, sade Slobodan Milosevic.

Flera länder tycker att Nato-länderna gör fel 
som börjat kriga med Serbien.
De säger att bara Förenta Nationerna FN får 
bestämma om något land ska bombas.  
Ryssland och Kina vill stoppa Natos anfall.

USA kan inte bestämma över världen själv, 
säger Rysslands ledare Boris Jeltsin.

Det är fruktansvärda saker som händer i 
Kosovo. Det är bara anfall med flyg som kan 
stoppa kriget, säger Storbritanniens 
försvarsminister George Robertson.”

ur 8 SIDOR nr 24 - 1987

Oktober 1987

FLER TVINGAS FLY 
FRÅN KRIGET I KOSOVO
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Kommentar:
Kosovo var en del av Serbien, men människorna som bodde där  
behandlades sämre än andra människor i Serbien. 
1996 började kosovoalbanska rebeller anfalla serbiska soldater. 
Serberna slog tillbaka hårt. 
Resten av världen försökte få serberna att stoppa kriget.
När fredsförhandlingarna inte gav något resultat började NATO 
bomba  Serbien för att serbernas soldater skulle lämna Kosovo.
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”
Grattis Charlotte.
Nu är du hela Europas sång-
drottning.

När Charlotte Nilsson sjöng 
Take me to your heaven
i lördags jublade människor i många länder.
De tyckte att Charlotte var bäst i 
schlager-festivalen.

Det blev en spännande röstning.
Många var nervösa innan det blev klart 
att Sverige vann före Island.

I Sverige har många sagt att hennes låt 
är för dålig.
Nu får de hålla tyst.
Nästa år blir det schlager-fest i Sverige.”

ur 8 SIDOR nr 22 - 1999

Kommentar:
Charlotte Perelli hette tidigare Nilsson. 
Det var Charlotte Nilsson  som vann den 
svenska melodifestivalen och gick till final. 
Hennes låt  var utskälld av de svenska 
experterna men de andra länderna 
älskade den.

Maj 1999

GRATTIS 
CHARLOTTE - DU VAR BÄST
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”
Det är eftermiddag i den lilla 
staden Kisa. Två män kliver in på 
Östgötabanken.

Männen har rånarluvor framför ansiktet.
De håller vapen i händerna.
Männen rånar banken på pengar.
Utanför banken väntar en tredje rånare. 
Han håller vakt.

Rånet tar tio minuter. De tre rånarna flyr i 
en grön Saab. En polisman försöker stoppa 
rånarna strax utanför staden. Rånarna skjuter 
mot honom. De kastar handgranater efter 
honom. Polismannen lyckas fly undan de galna 
rånarna.

Rånarna byter bil.
Ungefär en timme senare försöker två andra 
poliser stoppa rånarna.
Poliserna misslyckas. Rånarna skjuter ihjäl 
polismännen.

Men en av rånarna blir skadad.
Rånarna lyfter honom ur bilen innan de 
fortsätter att fly.

Den skadade rånaren är 28 år.
Han vårdas nu på sjukhus i Linköping.

En annan rånare lyckades fly till Stockholm. 
Där tar han in på hotell. Polisen griper mannen 
i en trappuppgång utanför Stockholm.
Polisen tvingas först skjuta rånaren i bröstet. 
Rånaren vårdas nu på sjukhus i Stockholm.
När den här tidningen skrivs har polisen ännu 
inte hittat den tredje rånaren.

De tre rånarna är alla med i en organisation 
som vill kasta ut alla invandrare från Sverige.
Organisationen är nazistisk.”

ur 8 SIDOR nr 22 - 1999
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RÅNARNA DÖDADE TVÅ POLISER

Juni 1999

Kommentar:
Försommaren 1999 chockades Sverige av mordet 
på två poliser i Malexander i Östergötland.
Poliserna mördades av tre bankrånare.
Poliserna hamnade i strid med rånarna.
När poliserna hade gett upp sköts de till döds på 
nära håll av rånarna.
Alla rånarna greps så småningom och dömdes till 
livstids fängelse.
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” I Malmö har folk pratat om bron 
i många år.
Folk har tyckt olika.

En del har varit glada.
Några har varit oroliga.
Men nästan alla har varit nyfikna.

De har undrat samma sak:
Vad kommer att hända när bron är klar?
Kommer Malmö och Sverige 
att bli annorlunda?
Kommer det att bli bättre eller sämre?
Ingen har kunnat svara på frågan.
Men snart får alla veta.
Nu är det bara trettio dagar kvar. Lördagen 
den 1 juli öppnar bron över Öresund.
Då går det att åka bil och tåg från Malmö 
till Köpenhamn.

Nästan allt är klart på bron.
Snart ska linjerna målas på vägen.
Sedan är en av världens längsta broar färdig.
Sverige och Danmark sitter ihop.

Nu börjar det bli nervöst. Allt måste fungera 
när bron öppnar.

Det säger Thomas Hedberg och Marie Bosund.
De arbetar på Öresundsbrons 
informations-kontor.

Dagen då bron öppnar kommer bilköerna 
att vara långa.

Många kommer säkert att göra allt för att 
komma över bron först.
Det kommer att bli besvärligt.
Vi kan bara hoppas att folk är på gott humör.

Alla som åker över bron måste betala en 
bro-avgift.
Pengarna ska betalas vid en betal-station.
Allt måste fungera vid betal-stationen. Annars 
kommer bilköerna vid bron att bli långa.

Hela den första sommaren kommer att 
bli besvärlig.
Massor av människor är nyfikna 
och vill prova bron.

Vi måste få folk att förstå att det kan bli kö i 
sommar. De måste vara beredda på det.
Annars kommer folk att bli besvikna och 
prata illa om bron, säger Marie Bosund.

I höst tror alla att trafiken blir lugnare 
på bron.
Då är inte folk så nyfikna på bron längre och 
trafiken minskar.

Då kommer vi också att veta om något blev 
annorlunda när bron byggdes eller om allt är 
som vanligt.”

ur 8 SIDOR nr 22 - 2000

Maj 2000

HÄR GÅR VÄGEN 
TILL DANMARK
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Kommentar:
I många år var det bråk om bron mellan Sverige och Danmark. 
Men när den väl stod där blev den älskad. 
Plötsligt förändrades Skåne.  
Köpenhamn kom närmare, liksom danskarna. 
Köpenhamn har blivit mer svenskt och Malmö mer danskt.
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”
Tiotusentals människor hade 
kommit till Göteborg för att 
demonstrera i helgen.

De flesta demonstrerade också fredligt mot 
Europeiska Unionen, EU.
Men deras demonstrationer förstördes av 
hundratals maskerade bråkmakare.
De hamnade i blodiga bråk med polisen.
De maskerade demonstranterna började kasta 
gatsten mot polisen.
Polisen försökte jaga bort dem med batonger, 
hundar och hästar.

Tre demonstranter blev skjutna av polisen.
En blev träffad i magen.
Han är mycket svårt skadad.
Polisen säger att de sköt för att skydda en 
skadad polis som blev överfallen.
I många timmar höll striderna på inne i Göte-
borgs centrum.
Huliganerna slog sönder det mesta efter Ave-
nyn.

Fler än femtio poliser blev skadade. 
En polis blev mycket svårt skadad.
Minst lika många demonstranter skadades.
Polisen grep över femhundra människor.
Många av dem hade kommit från andra 
länder. 
De säger att de ville stoppa politikernas möte.

De maskerade demonstranterna säger att det 
var polisens fel att det blev bråk.
De tycker att polisen använde för mycket våld.

Polisen säger att en del demonstranter ville ha 
bråk.
De hade kommit till Göteborg för att slåss.
Polisen och regeringen ska göra undersöknin-
gar för att ta reda på exakt vad som hände vid 
bråken.”

ur 8 SIDOR nr 25 - 2001

Kommentar:
Sverige hade varit ordförande i EU och det 
avslutades med ett möte mellan EU-ländernas 
ledare och USAs president George W Bush.  
Fredliga demonstrationer samlade 
femtio tusen människor. 
Men det som märktes var de våldsamma 
demonstrationerna. 
Det hade tidigare varit bråk vid ett toppmöte 
i Nice och senare under året blev det bråk 
också i Genua.

Juni 2001

BRÅKMAKARE 
FÖRSÖKTE STOPPA EU-MÖTET
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”
Räddningsarbetarna har gett upp.
Det går inte att hitta fler levande 
människor under de krossade 

husen i New York.
Fler än femtusen människor dog när terroris-
terna anföll USA.

USAs president George W Bush säger att 
USA ska hämnas.

Nu är det krig, säger han.

USA ska kriga mot terroristerna i världen.
Krigsfartyg och krigsflygplan är klara att  
anfalla. Men ännu vet ingen hur kriget  
kommer att fortsätta.

Många tror att USA kommer att anfalla  
landet Afghanistan.
I Afghanistan bor terrorist-ledaren Usama bin 
Ladin. USAs president tror att han är ledare 
för terroristerna som anföll USA.
Nu flyr människorna från Afghanistan.
De vill fly innan USA anfaller landet.

ur 8 SIDOR nr 38 - 2001

ALLA 
SÖRJER 
DE DÖDA

September 2001

Kommentar:
Sedan den 11 september 2001 har världen 
varit annorlunda.
Efter terroristernas anfall mot USA började 
kriget mot terrorismen.
Det betydde bland annat att USA anföll Irak 
och Afghanistan.
De var på jakt efter terrorister och helst 
deras ledare.
Jakten pågår fortfarande.
Rädslan för terrorister märker också vi 
svenskar.
Vi blir mer övervakade och kontrollerade 
än tidigare och i Afghanistan finns nu också 
svenska soldater.
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” I flera veckor har USAs president 
George Bush hotat att anfalla 
Afghanistan.

USA vill stoppa terroristerna som gömmer sig 
i Afghanistan.
Afghanistans ledare har inte velat gripa 
terrorist-ledaren Usama bin Ladin.

I söndags kväll började USAs anfall  
mot Afghanistan.
Flygplan började bomba flera olika platser  
i landet.

Vi har gett Afghanistans ledare gott om tid att 
gripa terroristerna.
Nu får de skylla sig själva, sade USAs president 
George Bush i ett tal i TV.

USA har fått hjälp av Storbritannien.
Flygplan från de båda länderna anfaller 
Afghanistan tillsammans.
Fler än fyrtio andra länder samarbetar 
med USA.

Vi anfaller bara militärernas 
och terroristernas läger.
Vi ska skada Afghanistan ledare som hjälper 
terroristerna.
Vi ska få bort terroristerna.
Inga vanliga människor kommer att dödas, 
sade George Bush.
Det är svårt att veta om det stämmer.
Få journalister finns i Afghanistan och kan 
berätta om vad som händer.
Efter det första anfallet berättade människor 
i huvudstaden Kabul att minst tjugo personer 
dödats.
Flera viktiga hus har förstörts.
Nu flyr folk från Afghanistans städer.

Kriget kan hålla på länge.
Kriget har börjat med att flygplan anfaller. 
Men troligen kommer kriget att fortsätta 
på marken.
Soldater från USA kommer att åka in i 
Afghanistan för att leta terrorister.”

ur 8 SIDOR nr 41 - 2001

Oktober 2001

USA BOMBADE 
AFGHANISTAN
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Kommentar:
USA anföll Afghanistan för att stoppa 
terroristerna som fick hjälp av landets regering.
Talibanernas regering jagades bort. 
Afghanistan blev demokratiskt.
Men terroristerna stoppades inte och kriget 
har inte tagit slut. 
Det fortsätter än.
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”
Sedan nyårsdagen ska man betala 
med euro i länderna Belgien, 
Finland, Frankrike, Grekland, 

Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Förut hade de länderna sina egna pengar som 
pesetas, franc, mark och så vidare.
Men nu har de pengarna bytts ut mot euron.

Sverige, Storbritannien och Danmark är de tre 
EU-länder som inte har euro.
Storbritannien och Danmark vill inte ha det.
Sverige har inte bestämt sig ännu. En del poli-
tiska partier vill att det ska bli en folkomröst-
ning om det i Sverige.

Om du nu reser till ett annat EU-land ska du 
alltså handla med euro.

EU-länderna vill ha samma pengar av flera 
olika skäl. Länderna tror att det blir lättare att 
sälja och köpa saker mellan länderna. Det blir 
lättare att resa mellan länderna.
Framför allt minskar risken för krig mellan 
länderna eftersom de nu måste samarbeta mer.

Nu har alla euro-länderna samma centralbank.
Den ligger i staden Frankfurt i landet 
Tyskland.
Den heter europeiska centralbanken.

Om Sverige väljer att byta kronan mot euro 
kommer vår svenska riksbank att styras av den 
europeiska centralbanken.

I länderna som har bytt till euro kan man fort-
farande använda sina gamla pengar ett tag till.
Men i de flesta länderna ska man ha växlat in 
sina gamla pengar före mars månad.
I länderna Belgien och Luxemburg har man 
hela året på sig att växla in de gamla pengarna 
mot euro.

Vad ändras när länderna får euro?
Det blir troligare billigare att handla för alla, 
eftersom man nu kan jämföra priser lättare 
mellan länderna.
Men om priserna sjunker kan det leda till 
arbetslöshet.
Om företagen får in färre pengar kanske de 
måste avskeda folk.
Eller så höjer företagen priserna på sina varor.
Då kan pengarna bli mindre värda. Det kallas 
inflation.

Många av EU-länderna som nu bytt till euro är 
rädda för inflation.
Den europeiska centralbanken kommer att ar-
beta mest med att se till att det inte blir någon 
hög inflation i Europa.”

ur 8 SIDOR nr 3 - 2002

NU BETALAR HALVA 
EUROPA MED EURO

Januari 2002
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Kommentar:
Den första januari 2002 började 12 länder handla 
med euro-sedlar och euro-mynt. 
Sedan några år tillbaka hade ländernas banker 
och regeringar använt euro, men nu var det dags 
för människorna att använda den nya valutan 
i affärerna. 
Senare har också Cypern, Malta,  Slovakien och 
Slovenien infört euron.
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”
Kriget i Irak är slut.
Arbetet för att skapa ett fredligt 
och demokratiskt land har börjat.

Det kan bli mycket svårare arbete än någon 
tänkt sig.

Irak idag är på sätt och vis tre olika länder.
Det var engelsmännen som slog ihop de tre 
delarna till ett land för hundra år sedan.
Ett område var kurdiskt, ett var shia-muslimskt 
och ett var sunni-muslimskt.
Människorna i de tre delarna har haft svårt 
att komma överens.

I förra veckan samlades ledarna för många av 
Iraks folkgrupper och politiska partier i ett 
tält ute i öknen.
Där ska de försöka att komma överens om hur 
Irak ska styras.
Men mötet började dåligt.
Ledarna för flera viktiga grupper vägrade att 
komma till mötet förra veckan. Det tycker att 
USA bestämmer för mycket.

Än så länge är det USA som bestämmer i Irak.
USA har bestämt att amerikanen Jay Garner 
ska ordna val och se till att Irak får nya lagar.
Ingen vet hur lång tid det kommer att ta.
Läget i Irak kan bli krångligt.
USA vill ha en irakisk regering som gillar USA. 
Det är inte säkert att människorna i Irak vill 
ha det.
Flera av de irakiska ledare som fått hjälp av 
USA har blivit mördade.
USAs ledare hade räknat med att irakierna 
skulle bli lyckliga när de amerikanska soldat-
erna kom. Så blev det inte.
En del har blivit lyckliga.
Andra har blivit arga.
De vill inte att USA ska bestämma i Irak. 
Många blev bara rädda. De var rädda under 
kriget och rädda under bråken som startade 
när Irak plötsligt inte hade några lagar eller 
poliser.”

ur 8 SIDOR nr 17 - 2003

Kommentar:
Den 20 mars 2003 anföll soldater från USA och 
flera andra länder Irak. De sade att de 
invaderade eftersom Irak hade förbjudna vap-
en.  Den 9 april kom amerikanska soldater till 
Bagdad och den 1 maj var  kriget slut. 
Men fortfarande är det inte lugnt i landet.  
Varje dag dödas människor av våld.

April 2003

HAN BER FÖR FRED I IRAK
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”
Svenska folket sörjer  
Anna Lindh.  
Vid varuhuset NK lägger folk 

blommor för att hedra och minnas henne.

Mordet på utrikesministern Anna Lindh 
chockade Sverige.
Bara några dagar före folkomröstningen om 
euron mördades hon.
Anna Lindh besökte NK med en väninna.
Plötsligt blev hon angripen  
av en man med kniv.
Mannen högg henne flera gånger med kniven. 
Hon dog dagen efter på sjukhuset.
Anna Lindh hade inga livvakter med sig. 
Säkerhetspolisen, Säpo, tyckte inte att hon 
behövde något skydd.

På fredag blir det en minnesstund för Anna 
Lindh i Stockholm. Det kommer mer än tusen 
gäster från Sverige och andra länder.
Minnesstunden kommer att sändas  
i Sveriges television.”

ur 8 SIDOR nr 38- 2003

MÄNNISKOR
SÖRJER 
ANNA LINDH

September 2003

Kommentar: 
Maud Olofsson är glad.  
Dagen innan 8 SIDOR nummer 38 trycktes 
hade svenska folket röstat nej till euron. 
Olofsson hade arbetat hårt  
för att det skulle bli ett nej. 
Men hon är nog också ledsen,  
för tidigare samma vecka hade något tragiskt 
hänt. Anna Lindh hade mördats.
Anna Lindh var en av dem som kämpade 
hårdast för att Sverige skulle byta kronor 
mot euro. 
Bara några dagar före folkomröstningen 
blev hon mördad.
Partierna var överens om att genomföra 
folkomröstningen ändå.
Svenskarna sade nej till euron.
Efter några veckor grep polisen mördaren.
Mordet hade ingenting med 
folkomröstningen att göra.
Mördaren sade att han inte visste varför han 
mördade henne. 
Han dömdes till livstids fängelse.
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Kommentar:
På några veckor hade USA besegrat 
Iraks militärer.
Landets ledare  Saddam Hussein flydde. 
När han hittades hamnade han 
framför en domstol.
Saddam dömdes till döden och hängdes. 
Men de hemliga vapen USA sagt 
att han haft fanns inte. 
Det var för att stoppa vapnen kriget började.
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” I ett halvt år lyckades Saddam 
Hussein gömma sig.
Ända sedan kriget mot Irak tog 

slut har tusentals amerikanska soldater letat 
efter Iraks förre ledare.

Saddam Hussein kom undan när de amerikanska 
soldaterna anföll huvudstaden Bagdad.
Sedan dess har ingen sett honom.
Inte förrän i helgen.

Då greps Saddam Hussein 
av amerikanska soldater.
Saddam Hussein hade långt skägg 
och långt hår.
Annars var han sig lik.

Han har hållit sig gömd i några släktingars hus 
ute på landet.
De amerikanska soldaterna hittade honom 
i ett källarrum.
Det var en av hans släktingar som till slut 
berättade var han fanns.

Ingen vet riktigt säkert vad som kommer att 
hända med Saddam Hussein nu.
Det ska bli en rättegång.
Det finns många brott som Saddam Hussein 
kan åtalas för.

Saddam Hussein styrde Irak hårt i många år. 
Hans motståndare dödades eller hamnade 
i fängelse.
Han anföll kurderna i Irak med giftig gas när 
de inte ville lyda.
Flera gånger startade han krig 
mot andra länder.

Det var många människor som blev lyckliga 
när de fick reda på att Saddam Hussein gripits.
Kurderna i Irak var kanske lyckligast. Saddam 
Hussein har varit deras största fiende.

Rädslan har funnits kvar även efter kriget. Folk 
har varit rädda för att Saddam Hussein skulle 
kunna ta makten igen.
Nu kan det inte bli så.

USAs ledare var också lyckliga.
De har fått mycket skäll.
Många har sagt att kriget mot Irak har varit fel 
och misslyckat.
När Saddam Hussein är gripen tycker många 
att kriget var rätt.”

ur 8 SIDOR nr 51/52 - 2003
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SOLDATER FRÅN USA 
GREP SADDAM

December 2003
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”
Torsdagen den 11 mars blev en 
dag som folk i Spanien aldrig 
glömmer.

Den började som en alldeles vanlig arbetsdag i 
Spaniens huvudstad Madrid.
Morgontrötta människor var på väg till sina 
arbeten.
Massor av människor trängdes i pendeltåg och 
tunnelbana.

Klockan är några minuter i åtta när det 
händer.
Flera bomber sprängs nästan samtidigt.
Tågvagnar slits sönder av de våldsamma ex-
plosionerna.

På några minuter dödas nära 200 helt oskyl-
diga människor.
1400 personer skadas.

Det var fruktansvärt.
Tågen såg ut som om de hade skjutits sönder 

av raketer.
Det var blödande människor överallt. 
En kvinna sprang omkring och letade efter sin 
treåriga dotter, säger läkaren Carlos Blanco till 
tidningen Aftonbladet.

Bomberna var utlagda vid tre olika stationer.
Polisen säger att det var tio bomber. Några av 
bomberna sprängdes lite senare.
Polisen säger att de var till för att döda och 
skada räddningsarbetarna.
Folk i Spanien och resten av Europa är
chockade över det grymma bombdådet.

Dagarna efter dådet samlades människor för 
att sörja och protestera mot våldet på många 
ställen i Spanien.
I flera andra länder var det också protester mot 
terror och våld.”

ur 8 SIDOR nr 12 - 2004

Kommentar:
Morgonen den 11 mars sprängdes en serie 
bomber på fyra av Madrids  pendeltåg. 
191 personer dödades och 1800 skadades.
Spanska polisens undersökningar visade senare 
att det var terrorister som lagt ut  bomberna. 
Terroristerna hade varit inspirerade av 
terroristgruppen al- Qaida.

Mars 2004

SPANJORERNA 
SÖRJER OCH BER OM FRED
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”
Guld
Sällan har vi sett en sådan 
segerglädje.

Höjdhopparen Stefan Holm skriker ut sin 
lycka efter OS-guldet i höjdhopp.
Tävlingen blev en riktig nagelbitare.
Spänningen var otrolig.

Stefan var illa ute och nära att missa medalj.
Men han redde ut det hela och vann tävlingen 
på 2.36.

Guld
Sällan har vi sett en så överlägsen segrare. 
Carolina Klüft vann sitt OS-guld i sjukamp 
hur lätt som helst. De andra tjejerna hade inte 
skuggan av en chans. Carolina Klüft var 517 
poäng bättre än tvåan i tävlingen.

Den lilla smålandsjäntan är redan en av Sverig-
es största idrotts-stjärnor. Vi kan få se henne ta 
många fler medaljer i framtiden.

Guld
Sällan har vi sett en sådan fullträff.
Christian Olsson nöjde sig inte med att vinna 
OS-guld i tresteg. I finalen klippte han till med 
sitt längsta hopp någonsin. Kung Christian 
hoppade 17 meter och 79 centimeter. Det är ett 
prydligt svenskt rekord och det längsta hoppet 
i världen i år.
Christian Olsson är bara 24 år och har redan 
vunnit guld i OS, VM och EM.”

ur 8 SIDOR nr  35- 2004
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GULD! GULD! GULD!
Oktober 2004

Kommentar:
De olympiska spelen i Aten 2004 blev en 
svensk fest.
Tre friidrottare tog guld och fick sällskap
av Henrik Nilsson och Markus Oskarsson i 
kanot.
Ara Abrahamian tog silver i brottning.
Det gjorde också det svenska hästlandslaget 
i hoppning.
Och dessutom blev det svenskt brons i 
segling.
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”
Flodvågorna som kom dånande 
in mot stränderna var mer än tio 
meter höga. De svepte med sig 

hus, bilar och människor.

Bilar flög runt som papperslappar, säger 
norrmannen Rolf Fossheim till tidningen 
Dagens Nyheter.
Han och hans familj var några av de turister 
som överlevde flodvågen som svepte in mot 
turistorten Phuket i Thailand.

Flodvågorna drabbade länderna Indien, 
Burma, Indonesien, Thailand, Sri Lanka, 
Maldiverna och Bangladesh.

Det var en mycket kraftig jordbävning i havet 
utanför Indonesien som skapade de väldiga 
vågorna.

Jordbävningen var en av de fem kraftigaste 
någonsin.

Det är väldigt svårt att säga hur många män-
niskor som har dödats av flodvågorna.
I tisdags sade nyhetsbyråer att 26 tusen män-
niskor hade dött.
Men det kan vara ännu fler dödade. Många 
tusen människor är försvunna.

Värst var det i länderna Sri Lanka och Indonesien.
Bara i de två länderna har troligen fler än tjugo 
tusen människor dödats.
I Sri Lanka har en miljon människor blivit 
hemlösa.
Sverige och många andra länder har skickat 
hjälparbetare till områdena.”

ur 8 SIDOR nr 53 - 2004

Kommentar:
Julen 2004 lärde vi oss ett nytt ord. Det var då 
de flesta av oss för första gången hörde talas 
om en tsunami och förstod vilka skador 
en jättevåg kan ställa till med. 
Tsunami-katatstrofen 2004 är en av de största 
katastrofer som hänt i världen. 
Fler än två hundra tusen människor dog. 
Det var svårt att förstå annandag jul 2004 när 
tv och radio började berätta om något som 
hette tsunami.

December 2004

TUSENTALS 
DÖDADES 
AV JÄTTEVÅGORNA
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”
Det är mer än en vecka sedan en 
kraftig storm blåste in över södra 
Sverige.

Sju människor dog i stormen.
Hus och byggnader förstördes.
Vägar blockerades av nedfallna träd. 
Tågen kunde inte köra eftersom det låg träd 
på rälsen. Flera flygplatser fick stänga.

På måndagen var fortfarande tiotusentals 
människor utan ström. 
Många saknar också vatten och telefon.
Kronobergs län i Småland blev hårt drabbat. 
Där har över 17 tusen människor varit utan 
ström i mer än en vecka. Ingen vet när alla får 
strömmen tillbaka.
Kanske dröjer det flera veckor.
Många människor, framförallt äldre personer, 

klarar sig inte utan ström.
Ett hundratal personer har blivit tvungna att 
lämna sina hem.
De får bo i tillfälliga bostäder där det finns el.

Många som har lämnat sina hem är rädda för 
att tjuvar ska göra inbrott i hemmen.

Inbrotten har ökat i Småland sedan stora delar 
av landskapet blev strömlöst, sade polismästare 
Anders Kärsgård, vid en presskonferens i förra 
veckan.
Frivilliga beredskaps-poliser ställer upp och 
hjälper dem som lämnat sitt hem.
De vaktar hemmen så att inga tjuvar kommer 
dit och stjäl saker.”

ur 8 SIDOR nr 3 - 2005
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Januari 2005

Kommentar:
Den 8 och 9 januari blåste orkanen Gudrun 
över Sverige. 
Sturups flygplats och Öresundsbron fick 
stängas och människor uppmanades att  
hålla sig inomhus. 
Som mest var över 300 tusen hushåll 
utan ström.  
Orkanen Gudrun fällde lika mycket skog 
på en dag, som man normalt  
hugger ner på tre år.

TUSENTALS ÄR 
FORTFARANDE UTAN STRÖM
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”
Leonna Watts sitter i resterna av 
sitt hus i New Orleans.
I över 60 år bodde hon där.

I förra veckan kom orkanen Katrina och 
förstörde allt.
Leonna Watts hus är ett av många tusen som 
förstördes när orkanen kom.
På några timmar förvandlade miljonstaden 
New Orleans till ett katastrofområde.
Överallt fanns döda och skadade människor. 
Det tog lång tid innan räddningsarbetet kom 
igång.
USAs regering får skäll.
Många tycker att hjälparbetet har varit för 
dåligt och för långsamt.
Många människor kan ha dött i onödan.”

ur 8 SIDOR nr 36 - 2005

Kommentar:
Inte bara fattiga länder drabbas av 
naturkatastrofer.
När orkanen Katrina drog in över södra USA 
blev det tydligt att inte ens det rika USA 
kunde skydda sig mot oväder.
De skydd som hade  byggts fungerade dåligt 
och hjälpen tog lång tid.

September 2005

ORKANEN 
TOG 
HENNES HEM
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” I helgen blev Christer Fuglesangs 
drömmar verklighet. Med vrå-
lande motorer lyfte rymdfärjan 

Discovery mot himlen. I fjorton år hade han 
väntat på det. Så länge är det sedan Fuglesang 
blev utsedd till Sveriges astronaut. Natten till 
söndagen blev han den förste svensken i rymden. 
Tillsammans med de andra astronauterna på 
rymdfärjan Discovery har han kommit till 
rymdstationen ISS.
Där ska Christer Fuglesang stanna i tio dagar. 
Han ska lämna rymdstationen två gånger och 
arbeta på utsidan av ISS. Där ska han bland 
annat göra om elsystemet på rymdstationen.

Det första försöket att skicka iväg rymdfärjan 
Discovery misslyckades.
Vädret var för dåligt.
Astronauterna var lyckliga när det andra 
försöket lyckades.

Här sitter fem människor som bara skrattar, 
hälsade rymdfärjans chef Mark Polansky efter 
starten.
Efter uppskjutningen skulle de försöka sova. 
Astronauterna har mycket arbete framför sig i 
rymden innan färjan vänder tillbaka till jorden.
Christer Fuglesangs första dag i rymden 
började med musik. 
Efter några timmars sömn väcktes  
astronauterna ombord på Discovery  
med Beatles sång Here comes the sun.”

Ur 8 SIDOR nr 50/51 - 2005

FUGLESANG 
ÄR FÖRSTE 
SVENSK I 
RYMDEN

December 2005

Kommentar:
Christer Fuglesang fick göra det som de 
flesta drömt om någon gång.  
Han fick ta raketen till rymden och sväva 
runt tyngdlös. 
Den första  turen gick så bra att han fick ta 
ännu en tur 2009.
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” I förra veckan blev människor 
över hela världen oroliga.
Flera amerikanska banker och 

försäkringsbolag fick slut på pengar. 
Det blev kris i USA och oron spreds till andra 
länder.

Överallt var människor bekymrade för vad 
som ska hända med deras sparade pengar, lån, 
jobb och aktier.
Det som händer i USA  
påverkar oss i Sverige också.
Många svenska företag äger aktier i USA.
När aktierna minskar i värde  
kan de förlora pengar.
Många svenskar sparar pengar i aktiefonder.
Många fonder har också köpt amerikanska 
aktier.

När de blir ekonomisk oro kan räntan stiga. 
Då blir det dyrare för alla som har lån.
Företag som säljer saker till USA  
kanske säljer mindre.
Alla som samarbetar med amerikanska 
företag kan råka illa ut.

Hur krisen ska sluta vet vi ännu inte. USAs 
regering har satsat pengar på att rädda 
bankerna. Om en bank går i konkurs drabbar 
det många företag och människor.

Krisen i USA beror på att för många banker 
lånade ut för mycket pengar.
När priserna på bostäder minskade fick män-
niskor svårt att betala lånen.
Till slut hade så många förlorat pengar att 
bankerna hamnade i kris.

Det kommer att bli tuffare tider i Sverige.
Fler människor blir av med jobbet och fler 
kommer att få problem med pengar.
Det skriver regeringen  
i sin rapport om framtiden.
Först om ett par år räknar regeringen med att 
det blir bättre tider.

Regeringen vill satsa pengar på att sänka skat-
ter nästa år.
Alla som har jobb får sänkt skatt. 
Företagen får också sänkta skatter.

Regeringen ger också mer pengar till f
orskning, vägar och järnvägar.
Det ska också bli billigare 
att vara med i a-kassan.
Den som blir arbetslös kan få pengar  
från a-kassan.
Förra året höjdes avgiften kraftigt. Många 
människor lämnade då a-kassan.”

ur 8 SIDOR nr 39 - 2008

September 2008

KRIS I USA GER TUFFA TIDER
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Kommentar:
Hösten 2008 tog pengarna slut för flera amerikanska banker. 
Det blev  början på en ekonomisk kris som spred sig över världen. 
Efter ett år började experterna se slutet på krisen. 
Men det blev ett lika tufft  år som väntat. 
Många människor förlorade jobben och företag förlorade  pengar. 
Hela länder, som Island, höll på att gå i konkurs.

55



25 år med nyheter

56

”
Barack Obama är vald till USAs 
president.
Om två månader flyttar han in i 

Vita huset i Washington och blir president på 
riktigt.
Redan nu har arbetet börjat för Barack 
Obama, som snart blir världens mäktigaste 
man.
Hans dagar är fyllda av möten med gamla och 
nya makthavare. Samtidigt väljer han vilka 
som ska bli ministrar i hans regering.
Pressen på Barack Obama är stor. 
Människor i många länder räknar med att 
Barack Obama kommer att förändra världen.
De tror att många problem kommer att lösas 
när han blir president.

Säkerheten kring Barack Obama är enorm.
Det är många terrorister som vill mörda USAs 
president. 
Nu är också rasister ett hot.
Det finns människor som inte vill att en svart 
man ska vara president i USA.”

ur 8 SIDOR nr 46 - 2008

MÅNGA 
HOPPAS PÅ 
OBAMA

Kommentar:
Barack Obama vann valet och gjorde succé 
i världen. Överallt möttes  han av jubel och 
efter mindre än ett år som president  
fick han Nobels fredspris. 
Men i USA är det fler som tycker illa om  
presidenten bland annat för att han försöker 
göra om sjukvården.

November 2008
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men de är tvärtom riktigt intressanta.
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att Sverige och världen har förändrats.
En del av nyheterna påminner oss om obehagliga saker. 
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