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Musik

Frankie Goes To Hollywood, Huey
Lewis & The News och Jennifer Rush
är samtliga artister med storhetstiden
på 1980-talet. De hade var för sig en
hit med en gemensam låttitel fast
det var olika låtar.
Vilken var låttiteln?

1. I think of you
X. The power of love
2. Missing
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Samhälle

En högtidsdag infördes efter
amerikansk förebild i Sverige 1931.
En nordisk kommitté av köpmän
bildades 1949 för att verka för
sedens spridning. Därför firas dagen
samtidigt i Skandinavien, andra
söndagen i november, utom i
Danmark, där dagen firas 5 juni som
är Danmarks nationaldag.
Vilken är högtidsdagen?
1. Fars dag
X. Alla hjärtans dag
2. Mors dag
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Humor

En irländsk komiker blev känd för
sin TV-show på 1960–80-talen med
satiriska monologer och grova
skämt, ofta om katolska kyrkan
och på dialekt. Sittande på en
barstol med ett glas inom räckhåll
småpratade han med publiken.
Vad hette komikern?
1. Tommy Cooper
X. Alf Garnett
2. Dave Allen
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Astronomi

En astronom har gett namn åt en
riktig olycksdag. Han kom fram till
att det fanns ett antal sådana
dagar i almanackan. Idag kallar
man vilken dag som helst där allt
går åt skogen för en sådan dag.
Vem var astronomen?
1. Galileo Galilei
X. Johannes Kepler
2. Tycho Brahe
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Djur

Guldfisken finns naturligt i östra Asien,
förvildad i Europa och i fångenskap i
Kina sedan 900-talet e.Kr. Vildformen
är upp till 30 cm lång och olivgrön
med silver- eller bronsfärgade sidor
och ljus buk. Guldfisken äter alger,
bottendjur och plankton.
Vilken familj tillhör guldfisken?
1. Karpfiskar
X. Sebrafiskar
2. Blåsfiskar
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Livsmedel

En teknik används för behandling av
bl. a. mjölk så att stora fettkulor slås
sönder, varvid fettet fördelas jämnt i
vätskan och mjölken inte "gräddar
sig”. Vätskan pressas under högt
tryck genom trånga kanaler så att
fettkulorna splittras.
Vad heter tekniken?
1. Pastörisering
X. Homogenisering
2. Kondensering
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Musik

En rockgrupp bildades i Norrköping
1971, bestående av bl.a. bröderna
Per "Plura" Jonsson och Carl Jonsson
samt Tony Thorén. Gruppen slog 1980
igenom med ”Musik för miljonärer”.
Därefter har en rad album med
poetiska texter på svenska givits ut.
Vad heter gruppen?
1. Trettioåriga Kriget
X. Bob Hund
2. Eldkvarn
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Sport

Inom simningen förekommer ett
tävlingsmoment där fyra lika långa
delsträckor simmas med olika simsätt,
individuellt med ordningen fjäril-,
rygg-, bröst- och frisim samt i lagkapp
rygg-, bröst-, fjäril- och frisim.
Vad kallas tävlingsformen?
1. Medley
X. Kravell
2. Sculler
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TV

En amerikansk TV-serie om
storstadspolisers vardag spelades in
1981-1987, seriens skapare var Steven
Bochco och Michael Kozoll. Distriktet
skildras som underbemannat och
man följer tillvaron på olika nivåer i
polisarbetet.
Vad heter serien?
1. Uppdrag Mord
X. Boomtown
2. Spanarna På Hill Street
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Sevärdheter

Schönbrunn är en slotts- och
parkanläggning. Lustslottet vid
Schönbrunn påbörjades 1696 med
syfte att i storslagenhet konkurrera
med slottet i Versailles. Under Maria
Teresias tid tillkom ett menageri, det i
dag äldsta existerande.
I vilken stad ligger Schönbrunn?

1. Geneve
X. Wien
2. Salzburg
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Mode

En brittisk modeskapare, född 1934,
och företrädare för 1960-talets s.k.
minimode gjorde bl.a. lårkorta kjolar
och experimenterade med syntetiska
material som PVC, viskos och
stretchnylon. Plaggen var en reaktion
mot 1950-talets konservativa mode.
Vad heter modeskaparen?
1. Vivienne Westwood
X. Mary Quant
2. Stella McCartney
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Historia

En praktfull ädelstensbesatt tron krönt
av en fågel av guld och safirer
skapades 1628–35 för den indiske
mogulkejsaren Shah Jahan. Iranska
trupper förde 1739 bort tronen och
den försvann. En kopia av tronen
blev sedan en symbol för Irans
monarki.
Vad kallades tronen?
1. Påfågelstronen
X. Flamingotronen
2. Örntronen

Facit
Fråga 1 – Musik
Frankie Goes To Hollywood, Huey Lewis & The News och Jennifer Rush är samtliga artister
med storhetstiden på 1980-talet. De hade var för sig en hit med en gemensam låttitel fast
det var olika låtar.

Vilken var låttiteln?

Rätt svar - X - The power of love
Fråga 2 – Samhälle
En högtidsdag infördes efter amerikansk förebild i Sverige 1931. En nordisk kommitté av
köpmän bildades 1949 för att verka för sedens spridning. Därför firas dagen samtidigt i
Skandinavien, andra söndagen i november, utom i Danmark, där dagen firas 5 juni som är
Danmarks nationaldag. 

Vilken är högtidsdagen?

Rätt svar - 1 - Fars dag
Fråga 3 – Humor
En irländsk komiker blev känd för sin TV-show på 1960–80-talen med satiriska monologer
och grova skämt, ofta om katolska kyrkan och på dialekt. Sittande på en barstol med ett glas
inom räckhåll framförde han monologer formade som småprat med publiken.

Vad hette komikern?

Rätt svar - 2 - Dave Allen
Fråga 4 – Astronomi
En astronom har gett namn åt en riktig olycksdag. Han kom fram till att det fanns ett antal
sådana dagar i almanackan. Idag kallar man vilken dag som helst där allt går åt skogen för
en sådan dag. 

Vem var astronomen?

Rätt svar - 2 - Tycho Brahe

Facit
Fråga 5 – Djur
Guldfisken finns naturligt i östra Asien, förvildad i Europa och i fångenskap i Kina sedan 900-talet
e.Kr. Vildformen är upp till 30 cm lång och olivgrön med silver- eller bronsfärgade sidor och ljus buk.
Guldfisken äter alger, bottendjur och plankton. 

Vilken familj tillhör guldfisken?

Rätt svar - 1 - Karpfiskar
Fråga 6 – Livsmedel
En teknik används för behandling av bl a mjölk så att stora fettkulor slås sönder, varvid fettet fördelas
jämnt i vätskan och mjölken inte "gräddar sig”. Vätskan pressas under högt tryck genom trånga
kanaler så att fettkulorna splittras. 

Vad heter tekniken?

Rätt svar - X - Homogenisering
Fråga 7 – Musik
En rockgrupp bildades i Norrköping 1971, bestående av bl.a. bröderna Per "Plura" Jonsson och Carl
Jonsson samt Tony Thorén. Gruppen slog 1980 igenom med ”Musik för miljonärer”. Därefter har en
rad album med poetiska texter på svenska givits ut. 

Vad heter gruppen?

Rätt svar - 2 - Eldkvarn
Fråga 8 – Sport
Inom simningen förekommer ett tävlingsmoment där fyra lika långa delsträckor simmas med olika
simsätt, individuellt med ordningen fjäril-, rygg-, bröst- och frisim samt i lagkapp rygg-, bröst-, fjäriloch frisim. 

Vad kallas tävlingsformen?

Rätt svar - 1 - Medley

Facit
Fråga 9 – TV
En amerikansk TV-serie om storstadspolisers vardag spelades in 1981-1987, seriens skapare var Steven
Bochco och Michael Kozoll. Distriktet skildras som underbemannat och man följer tillvaron på olika
nivåer i polisarbetet. 

Vad heter serien?

Rätt svar - 2 - Spanarna På Hill Street

Fråga 10 – Sevärdheter
Schönbrunn är en slotts- och parkanläggning. Lustslottet vid Schönbrunn påbörjades 1696 med syfte
att i storslagenhet konkurrera med slottet i Versailles. Under Maria Teresias tid tillkom ett menageri,
det i dag äldsta existerande.

I vilken stad ligger Schönbrunn?

Rätt svar - X - Wien
Fråga 11 – Mode
En brittisk modeskapare, född 1934, och företrädare för 1960-talets s.k. minimode gjorde bl.a.
lårkorta kjolar och experimenterade med syntetiska material som PVC, viskos och stretchnylon.
Plaggen var en reaktion mot 1950-talets konservativa mode. 

Vad heter modeskaparen?

Rätt svar - X - Mary Quant
Fråga 12 – Historia
En praktfull ädelstensbesatt tron krönt av en fågel av guld och safirer skapades 1628–35 för den
indiske mogulkejsaren Shah Jahan. Iranska trupper förde 1739 bort tronen och den försvann. En kopia
av tronen blev sedan en symbol för Irans monarki. 

Vad kallades tronen?

Rätt svar - 1 - Påfågelstronen
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