
 
 
Nuclear Nation 
Quiz - 2011-11-25
 
1. När det är spelning på Nuclear Nation brukar det komma mycket folk. Det gör det ibland även 
annars och då kan det bli långa köer som ringlar sig runt Linköping. Under tidigt 2000-tal kunde NN-
besökare vid ett festtillfälle slippa kötristeseen och gå direkt in på festen förutsatt att de uppfyllde ett 
krav. Vad skulle två NN-besökare göra för att få gå före i kön?
A: Bära likadana kläder
B: Kunna texten till Headhunter utantill och sjunga den tvåstämmigt
C: Vara fastkedjade i varandra
  
2. Ni befinner er just nu på synthquiz med den anrika synthföreningen Nuclear Nation, men det var 
inte helt självklart att vi skulle heta just så. Vilket annat namn fanns som förslag?
A: Eclipse
B: Solaris
C: SUN
  
3. Apoptygma Berzerk gjorde 98 en spelning i Leipzig från vilken i alla fall en liten del kom med på 
skivan APBL98. Trots att bandet körde på som hårdast med en Depeche-cover som folk verkade 
uppskatta, så fick spelningen ett snöpligt slut. Men vad hände?
A: Det utbröt en mindre en brand i ljudteknikerbåset pga. underdimensionerade elkablar.
B: Spelningen råkade äga rum samma kväll som kraftverket Holzkohle fallerade, vilket ledde till 
Leipzigs hittills största elavbrott.
C: Trots att Apoptygma ville köra en låt till, så stängde polisen ner konserten i förtid.
  
4. En inställd spelning är också en spelning brukar man säga och ett band som skulle ha spelat på NN 
för ett antal år sedan, men som tyvärr fick ställa in p.g.a. sjukdom var... ja, vilket band då?
A: Covenant
B: VNV Nation
C: Tyskarna från Lund
  
5: Ett band som dock har spelat på NN är LOWE. Några av bandmedlemmarna har faktiskt gästat oss 
ytterligare en gång, men då i ett annat band. Vilket?
A: Spark!
B: Statemachine
C: Sturm Café
  
6. Den spelningen var på det som sedermera blev hårdrocksstället The Rock. Och länge var det krig 
mellan hårdrockare och syntare, men någonstans svängde detta och flera band gjorde cover på ett 
känt hårdrocksband, Die Krupps gick så långt att de släppte en hel hyllningsskiva själva. Vilket band 
var det de hyllade?
A: Algaion
B: Metallica
C: Mayhem
 



 
 
7. Apropå covers, Cat Rapes Dog, dessa svenska underbarn, har också gjort ett antal covers. Den 
kanske minst uppenbara är ”Christian Rights”, men vilka gjorde den först? En ledtråd är att de tog sitt 
namn från en tjeckoslovakisk protestgrupp där bland annat Vaclav Havel ingick.
A: Zastava
B: CZ Škorpion
C: Charta 77
  
8. Apropå politiska grupperingar så sjöng Jean-Luc de Meyer en gång med en dansk grupp som tog sitt 
namn från en grupp brittiska ”terrorister”, vad hette de?
A: Birmingham 6
B: Birmingham 4
C: Birmingham 88
  
9. På tal om städer så gick finalen av årets Eurovision Song Contest som bekant i Düsseldorf och 
hur hemskt och orättvist det än var så vann inte Jedward. Trots det har Düsseldorf en anrik och fin 
musikhistoria, men vilket av följande band grundades inte där:
A: Die Krupps,
B: Welle Erdball
C: Neu!
  
10. Något jag själv måste skriva under på är att ett bra artistnamn kan förstärka ett bands image. Men 
vilket band grundades av en man som under en period använde pseudonymen Grothesk?
A: Skinny Puppy
B: Apoptygma Berzerk
C: Birmingham 88
  
11. En annan som använt sig av artistnamn är Bill Leeb från Front Line Assembly, under namnet 
Wilhelm Schroeder var han med och startade, ja, vilken grupp?
A: Intermix
B: Skinny Puppy
C: Noise Unit
  
12. När vi ändå är inne på Front Line Assembly så skapades flera av deras skivomslag av Bills fru 
Carylann Loeppky. Apropå fruar så gjorde Enigmaskaparen Michael Cretu och hans fru 1984 en cover 
på ”Big in Japan” med titeln ”Japan ist Weit”. Vad heter hon?
A: Sandra
B: Anna
C: Carola
  
13. Att Covenant under klär sig synnerligen städat under sina liveframträdanden är väll för de flesta 
ett faktum lika bekant som att Call the Ships to port kommer att spelas på NN. Men så har det inte 
alltid varit, under bandets tidigare era uppträdde de på scen i bland annat en helt annan utstyrsel som 
bandet själva kategoriserade som vadå?
A: som Aliens i invasionsmundering
B: som Rymdsamurajer
C: Som besättningsmän på ett av imperiets flaggskepp
  
14. Apropå Covenant så figurerar de i en scen i den svenska filmklassikern Festival. Men vad hette den 
fiktiva popstjärnan i den filmen?
A: Marc
B: Paul
C: Jean
  
15. Utslagsfråga: Hur många nin-skivor äger Bill Krado? 81
 


