1980-talet

80-talet, 80-talet
Vad kunde gå snett, vad kunde gå galet?
När Reagan löste tvisterna
och Europe låg på listorna

80-talet, 80-talet
När filmen G var idealet
Kungsan fylldes av kickers
och det kurra i magen på snubben med Snickers
87, 87
Vart har du tagit vägen nu?
- Just D

Fråga 1.
I slutet av 1980-talet framträdde det brittiska pojkbandet Bros med smashhits som I
Owe You Nothing och When Will I Be Famous? Bandets manager var ingen mindre än
Pet Shop Boys tidigare manager Tom Watkins. 1988 kommer albumet Push som når en
inte fullt så imponerande 20:e plats i Sverige. Trots flertalet fans i Sverige turnerar aldrig
bandet här. Bros bestod av tvillingbröderna Matt och Luke Goss samt en medlem till.
Vad hette han?

1. Craig Logan
X. Luke Perry
2. Scott Davidson

Fråga 2.
När Ronald Reagan i januari 1981 tillträdde sitt ämbete som USA:s 40:e
president hade världen två supermakter i USA och Sovjetunionen. När han
lämnade samma post i januari 1989 hade världen endast en supermakt kvar
med Sovjetunionen på randen till fullständig ekonomisk kollaps. Ronald Reagan
kapprustade helt enkelt ihjäl Sovjetunionen i ett initiativ han själv gärna
refererade till som world peace through superior fire power. Vad hette initiativet
officiellt?
1. Star Wars
X. Joint Communist Destruction Task Force (JCDTF)
2. Strategic Defense Initiative (SDI)

Fråga 3.
Den 7:e april 1986, mer än två år efter att serien visats i USA, kommer
succéserien Miami Vice till sist till statlig svensk television. Michael Mann stod
för regin och serien blir snabbt känd för sitt höga tempo, för de visuella
effekterna och inte minst för musiken. Stjärnorna i serien spelades av Don
Johnson och Phillip Michael Thomas som två Miami-Dade poliser som arbetar
undercover i Miami mot droger, illegalt spel, vapen och prostitution. Vad hette
rollfigurerna de spelade i serien?
1. David Starsky och Kenneth Hutch
X. Sonny Crocket och Ricardo Tubbs
2. Fox Mulder och Dana Scully

Fråga 4.
Tisdagen den 23:e februari 1983 poserar en 16 årig Samantha Fox topless på
den berömda Page Three i den brittiska tabloidtidningen The Sun. Med en
bakgrund från Londons East End, med ett vinnande leende och med ett bröst i
storlek 92D tog hon världen med storm. 1986 släpper hon singeln Touch Me (I
Want Your Body), vilken landar som respektabel 3:a på amerikanska Billboardlistan. Hennes berömmelse blir dock än mer känd när hon försäkrade sina
bröst. Vad var försäkringsvärdet?
1. £ 10 000
X. £ 25 000
2. £ 250 000

Fråga 5.
I januari 1982 släpper Commodore Business Machines sin modell 64 (VIC64,
C64 eller Commodore 64), vilken än idag är världens mest sålda datormodell
med mer än 17 miljoner sålda enheter och ett utbud på c:a 10 000 titlar. En av
hemligheterna bakom framgångarna med modellen var just utbudet i
kombination med ett förhållandevis lågt pris samt det faktum att enheten utan
anpassningar gick att ansluta till en vanlig TV. I den tekniska specifikationen
hittar vi en upplösning på 320x200 pixlar i 16 färger och ett RAM-minne på…
…ja, vadå?
1. 16 kB
X. 32 kB
2. 64 kB

Fråga 6.
”G” som i Gemenskap var budskapet i Staffan Hildebrands skildring av livet
efter skolan, om första kärleken, om musik och om att finna sig själv i filmen
med samma namn. En slags moral med en story snarare än en story med moral
skrev kritikerna. Rollistan inkluderar skådespelare som Niclas Wahlgren,
Magnus Uggla, Ewa Fröling och Ulf Brunnberg. Soundtracket som släpptes
som LP senare samma år sålde guld. Vilket år gick filmen upp på biograferna?
1. 1981
X. 1982
2. 1983

Fråga 7.
Sven-Göran ”Svennis” Eriksson är kanske Sveriges mest kände fotbollstränare
genom tiderna och tränade under 1980- och 1990-talen lag som IFK Göteborg,
Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio och 2001-2006 det engelska landslaget. Han
är även inte helt okänd för sina kvinnoaffärer. Svennis härstammar från
Värmland, men mer precist var i Värmland är han född?
1. Sunne
X. Torsby
2. Arvika

Fråga 8.
Fram till slutet av 1980-talet var Sverige begåvat med två statliga TV-kanaler:
TV1 och TV2 (komplett med en blinkande pil i ena hörnet av bilden när ett
program började i Den Andra Kanalen). Den numera framlidne Jan Stenbeck
ändrade på detta när han började sända den reklamfinansierade TV-kanalen
TV3 via satellit från London, vilket föranledde Socialdemokraternas Marita
”DDR-Marita” Ulvskog att motionera till Sveriges Riksdag om ett generellt
förbud mot parabolantenner i Sverige. När började TV3:s sändningar?
1. 1:a januari 1987
X. 31:a december 1987
2. 24:e december 1988

Fråga 9.
Glace-Bolaget (GB), som företaget hette fram till 1991, är Sveriges största
tillverkare av glass och står bakom mer än hälften av all glass som säljs i
landet. Företaget kontrolleras idag av Unilever men var på 1980-talet
fortfarande något av ett familjeföretag. 1984 heter årets nyheter från GB Joker,
Citron Splitt, Be-Bopp, Tom & Jerry och – inte minst – storsäljaren…
1. Finger
X. Nogger
2. Lollipop

Fråga 10.
En av de karaktärer som TV-serien Dallas uppmärksammades för var J. R.
Ewing – den ständigt intrigerande sonen i familjen, som aldrig försatte en chans
att ge sina personliga fiender ett tjuvnyp. J. R. var gift med den så småningom
gravt alkoholiserade Sue Ellen och arbetade med familjens ranch Southfork
som bas. Oljeindustrin i 1980-talets Texas var tuff och en av de mest
utmärkande konkurrenterna var J. R.:s egen svåger. Vad hette han?
1. Bobby Ewing
X. Cliff Barnes
2. Larry Hagman

Fråga 11.
I den dittills relativt outforskade genrekombinationen skräckfilmskomedi
debuterade denna ljusskygga varelse som reproducerade sig vid kontakt med
vatten och som absolut inte – under några omständigheter – fick matas efter
midnatt. Året var 1984, filmen hette Gremlins och för produktionen stod Steven
Spielberg. Vad kallades varelsen på bilden?

1. Gizmo
X. Mogwai
2. Gremlin

Fråga 12.
Bröderna Herreys vann Melodifestivalen och Eurovision Song Contest 1984
med låten Diggi-loo Diggi-ley på temat gyllene skor och var ett av Sveriges
första så kallade pojkband. 1985 vann de tidningen OKEJ:s tävling om Bästa
Svenska Artist med över dubbelt så många poäng som tvåan (Carola). Vilka
färger hade bröderna Per, Richard och Louis på skjortorna de bar när de vann?
1. Gul, grön respektive blå
X. Röd, turkos respektive blå
2. Gul, lila respektive röd

Fråga 13.
Stefan Edberg är en av Sveriges tennisgiganter, sportsmässigt överträffad
endast av Björn Borg. Han tillhörde världens tio bästa spelare åren 1985-1994
och var bland de fem bästa nio år i rad (1985-1993). Åren 1990-1992 rankades
han som världsetta under sammanlagt 72 veckor. 1985 års final i Australian
Open vanns av Stefan Edberg med segersiffrorna 6-4, 6-3, 6-3. Vem stod för
motståndet?
1. Mats Wilander
X. Boris Becker
2. Pete Sampras

Fråga 14.
1983 kommer den av många efterlängtade fjärde filmen med Clint Eastwood i
huvudrollen som den mest omtalade och kontroversielle polisen i San
Francisco: Dirty Harry. I filmen utkräver ett våldtäktsoffer hämnd på sina
angripare när Police Inspector Harry Callahan får i uppdrag att lösa brottet. Vad
heter filmen?
1. Sudden Impact
X. The Enforcer
2. Magnum Force

Fråga 15.
Här hemma i Sverige blev Magnus Uggla utslängd från Café Opera under en
händelse som ska ha gett upphov och inspiration till en av 1983 års allra största
svenska hits, nämligen singeln IQ från plattan Välkommen till folkhemmet. Från
och med den tar Ugglas texter en klart mer satirisk inriktning, något som
flertalet artistkollegor ofrivilligt fått erfara. Hur lång är Magnus Uggla?
1. 162 cm
X. 165 cm
2. 168 cm

Fråga 16.
Big Mac-index är ett index som första gången publicerades av tidskriften The
Economist den 6:e september 1986 och som ger en uppskattning av ett visst
lands prisnivå. Indexet bygger på att McDonald’s hamburgare Big Mac är en
över hela världen enhetlig och samtidigt inhemskt producerad vara. Kvoten
mellan en amerikansk Big Mac och samma produkt i andra länder omräknat i
dollar är en indikation på om ett lands valuta är över- eller undervärderad
gentemot dollarn. Vad kostade en Big Mac i Sverige 1989?
1. 18,50 kr
X. 21,00 kr
2. 24,00 kr

Fråga 17.
I en händelse som allmänt ska komma att kallas whiskey on the rocks går en
Sovjetisk U-båt ur whiskeyklassen på grund på Torumskär vid inloppet till
Gåsefjärden i Karlskronas skärgård, i militärt skyddsområde och bara ett par
hundra meter från Sveriges största marinbas. Datumet är den 27:e oktober
1981 och felnavigering är den officiella förklaringen från Sovjet. Sverige är på
helspänn, flertalet elitförband mobiliseras och det visar sig att U-båten är
bestyckad med atomvapen. Incidenten löses dock på diplomatisk nivå efter
bara ett par dagar och närmre än så här kommer Sverige aldrig Kalla Kriget.
Vad hette U-båten?
1. Roger
X. U-137
2. U-194

Fråga 18.
Sveriges herrlandslag i ishockey, populärt kallat Tre Kronor, är tveklöst landets
mest folkkära landslag. Namnet Tre Kronor användes första gången vid VM i
ishockey i Prag 1938. 1987 spelades VM i Wien och i Tre Kronors
laguppställning det året återfinns legendarer som Pekka Lindmark, Tommy
Albelin, Håkan Södergren, Bengt-Åke Gustafsson, Håkan Loob och Anders
”Masken” Carlsson. Sverige placerade sig något otippat på medaljplats, bl.a.
efter att ha slagit Kanada med 9-0. Vilken valör fick Sverige på medaljen?
1. Guld
X. Silver
2. Brons

Fråga 19.
Den 1:a augusti 1981 lanseras den amerikanska kabel-TV kanalen MTV när
John Lack inleder med orden ”Ladies and Gentlemen, Rock and Roll!” Kanalen
gör sig känd för musikvideos med slogans som ”It’s you, me and MTV” och ”I
want my MTV”. I den europeiska upplagan av kanalen (som lanseras sex år
senare) syns VJ:s som Ray Cokes och svenska Rebecca de Ruvo i program
som Most Wanted, Dial MTV och Awake On The Wild Side. Vilken var den
första musikvideon som visades i MTV?
1. Money For Nothing med Dire Straits
(inleds med orden ”I Want My MTV”)
X. You Better Run med Pat Benatar
2. Video Killed The Radio Star med The
Buggles

Fråga 20.
HAJK var ett barnprogram från Karlstad som sändes i TV åren 1971 – 2000 med
en programpolicy på backronymen Helfestligt, Allmänbildande, Jätteintresant
och Kunskapsorienterande. Programledaren inledde oftast hurtigt med den
egenhändigt påhittade hälsningsfrasen ”Tjipp!” med gravt utvecklad och
ganska långt gången värmländska och visade i sann scoutanda hur man kan
tillverka olika saker på egen hand; SVT:s alldeles egna McGywer. Programmet
innehöll även kortfilmer med bland andra den tecknade serien Goliat. Vad hette
programledaren?
1. Bengt Alsterlind
X. Ernst Kirchsteiger
2. Ulf Schenkmanis

Fråga 21.
Mot slutet av 1981 köper Refaat El-Sayed den ganska dekade Strängnäsbaserade penicillintillverkaren Fermenta av läkemedelskoncernen Astra. Genom
förmånliga lån från Electrolux kunde Fermenta expandera snabbt och ett tag var
El-Sayed miljardär på sina Fermenta-aktier. Framgångssagan renderade honom
titeln Årets svensk av Rapport 1985 och El-Sayed blev även känd för egna
varianter på kända ordspråk (som ”vi simmar alla i samma båt”). Luftslottet
sprängdes när det visade sig att El-Sayed saknade den doktorsexamen i
mikrobiologi han utgav sig att ha och när revisorer senare fann oegentligheter i
Fermentas redovisning åtalades han för bl.a. bokföringsbrott och brott mot
insiderlagstiftningen. Vilken blev påföljden?
1. Villkorlig dom och dagsböter
X. Sex års fängelse
2. Tre månaders färganalys på Norrtäljeanstalten

Fråga 22.
Kooperativa Förbundet (KF) är en konsumentkooperativ förening som genom
sitt sortiment Blå-Vitt under 1980-talet etablerade egna varor-segmentet i
svensk dagligvaruhandel. KF är också kända för att ha lyckats med
konststycket att driva restaurangen med Stockholms i särklass bästa läge
(Gondolen) i konkurs. Man driver även i Hammarby Sjöstad EU:s dyraste
mataffär. KF:s produktion har omfattat det mesta från mjöl och sylt till bildäck,
toalettstolar och glödlampor vilka har marknadsförts under egna varumärken
som LUMA, Gislaved, Björnekulla, Stockmos, Nordchoklad, Gustavsberg, m.fl.
Vad hette KF:s butiker på 1980-talet?
1. Willys, Lidl och Netto
X. Coop Forum, Coop Nära och Coop Konsum
2. Konsum, Domus och OBS!

Fråga 23.
Årets julklapp utses i Sverige varje år sedan 1988 av Handelns
Utredningsinstitut och är en aktuell sak som tros kunna sälja bra och även vara
tidstypisk för samtiden. Den ska vara en nyhet eller ha ett nyväckt intresse för
det snart gångna året och produkten ska svara för ett högt försäljningsvärde
eller säljas i ett stort antal enheter. Vilken av följande var årets julklapp 1988?
1. Wok
X. Videokamera
2. Bakmaskin

Fråga 24.
Vad är det här?
1. En 3½" floppy diskett
X. En 5¼" floppy diskett
2. En s.k. LP-skiva

Fråga 25.
Rubiks kub är ett tredimensionellt mekaniskt pussel som brukar tillskrivas den
ungerske skulptören och arkitekten Ernö Rubik. Varje sida på kuben är indelad i
3x3 mindre, färgade rutor och kubens olika skikt kan vridas i ett valfritt antal
kvartsvarv i förhållande till de andra skikten. I utgångsläget har alla rutorna på
en sida samma färg, men efter ett fåtal slumpmässiga vridningar har färgerna
blandats. Utmaningen ligger i att återställa kuben till utgångsläget med så få
vridningar, eller på så kort tid, som möjligt. Världsrekordet i tid ligger på 10,63
sekunder. Det är matematiskt bevisat att Rubiks kub alltid, oavsett utgångsläge,
kan lösas med ett visst minimum av vridningar. Vilket är det?
1. 13 st
X. 18 st
2. 23 st

FACIT
1.

Bros bestod av tvillingbröderna Matt och Luke Goss samt Craig
Logan.

1

2.

Ronald Reagans initiativ hette officiellt Strategic Defense Initiative (1
rätt), men kallades i folkmun för Star Wars (½ rätt för 1).

2

3.

Snutarna i Miami Vice hette Sonny Crocket och Ricardo Tubbs.

4.

Samantha Fox försäkrade sina bröst för £ 250 000.

5.

Commodore 64 har ett RAM-minne på 64 kB.

6.

Filmen ”G” hade premiär 1982.

X
2
2
X

7.

Sven-Göran Eriksson är född i Sunne i Värmland.

8.

Stenbecks TV3 började sända på Nyårsafton 1987.

9.

GB:s storsäljare sommaren 1984 hette Finger.

10. J. R.:s svåger och konkurrent i Dallas hette Cliff Barnes.
11. Varelsen i Steven Spielbergs film Gremlins hette Mogwai.
12. Färgerna på bröderna Herreys skjortor var röd, turkos respektive blå.
13. Stefan Edberg besegrade Mats Wilander i 1985 års final i Australian
Open.
14. Den fjärde filmen om Dirty Harry från 1983 heter Sudden Impact.
15. Magnus Uggla är 168 cm lång.
16. En Big Mac kostade 21,00 kr på McDonalds 1989.
17. U-båten som gick på grund utanför Karlskrona hette U-137.
18. Tre Kronor vann ishockey-VM 1987 (guld).
19. Första musikvideon i MTV var Video Killed The Radio Star med The
Buggles.

1
X
1
X
X
X
1
1
2
X
X
1
2

20. Programledaren i HAJK hette Bengt Alsterlind (1 rätt), men även Ulf
Schenkmanis har varit programledare (½ rätt för 2).

1

21. Refaat El-Sayed dömdes till sex års fängelse.

X
2
2
X
2

22. KF:s butiker hette Konsum, Domus och OBS!
23. Årets julklapp 1988 var en bakmaskin.
24. Bilden föreställer en 5¼" floppy diskett.
25. Rubiks kub kan alltid lösas med ett minimum av 23 vridningar.

