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13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!

1. Zero - Båtlåt

2. tre - Den gyllene fregatt

3. Norrköping - Lugnare vatten

4. Bo Setterlind - Drömmens skepp

5. Poseidon - Skärgårdsfrun

6. Cornelis Vreeswijk - Sloop Jon B

7. Harry Belafonte - Banana boat song

8. Harry Brandelius - Det har kommit en båt med bananer

9. likör - Måste vägen till Curacao...

10. USA - Erie Canal

11. Ingetdera! - Balladen om briggen Blue Bird

12. Sven-Bertil Taube - Vals på Mysingen

13. vid ekvatorn - Så länge skutan kan gå
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Båtar

1. Robert Karl-Oskar Broberg kallade sig bara för Robban eller Robban Broberg i början
av sin karriär. Under en period mellan åren 1974-1982 valde han i stället ett annat
artistnamn, vilket?

1 Hero x Nero 2 Zero

2. På 1960-talet spelade Hootenanny Singers in Den gyllene fregatt. Sången handlar om en
skeppsgosse som erbjuder sig att simma ut till ett fiendeskepp och sänka det. Han lyckas,
men sviks sedan av sin kapten. Sången har anor från slutet av 1600-talet och Sir Walter

Raleigh. En segelfregatt är en bestyckad fullriggare. Hur många master har en fullriggare?
1 två x tre 2 sju

3. Nu ska vi ta oss till Lugnare vatten tillsammans med Kjell Höglund. Lycksalighetens ö
som omämns i texten är ett sagospel av diktaren Atterbom (år 1824) som bygger på en

folksaga. Atterbom lär ha inspirerats av ön Esterön i Bråviken.
Vilken stad ligger närmast Bråviken?

1 Norrköping x Linköping 2 Jönköping

4. Vi seglar vidare, men nu tillsammans med Staffan Percy. Det är han som tonsatt dikten
Drömmens skepp, som är skriven av....

1 Dan Andersson x Nils Ferlin 2 Bo Setterlind

5. Nu ska vi hålla både babord och styrbord i Skärgårdsfrun med Evert Taube. I visan
omnämns havsguden Neptun med sin treudd. Neptun eller Neptunus är den romerska

havsguden. Vad heter havsguden i den grekiska mytologin?
1 Poseidon x Apollo 2 Hades

6. Sloop John B med The Beach Boys...känner ni igen melodin? Sången fick en svensk
text på 1960-talet. Den texten handlade också om en båt, vem skrev den?

1 Evert Taube x Cornelis Vreeswijk 2 Olle Adolphson

7. Nu ska vi bege oss ner till hamnen och lasta en båt med bananer. Det är stora, tunga
klasar att lyfta. Vi får jobba hela natten och får bara lite rom att dricka. Å andra sidan
har vi trevligt sällskap av en riktig gentleman! Vem är det som sjunger?

1 Gene Kelly x Bob Marley 2 Harry Belafonte

8. Ibland går det undan! Bananbåten är färdiglastad och faktiskt redan framme i Sverige.
Så - Det har kommit en båt med bananer! Vem sjunger?

1 Harry Martinsson x Harry Brandelius 2 Harry Hjörne

9. Nu är alla bananer både lastade och lossade. Tillsammans med Povel Ramel
styr vi nu kosan mot Curacao, som är en ö i Västindien. Curacao är i och för

sig också en dryck. Vilken slags dryck är det?
1 sherry x konjak 2 likör

10. Helt plötsligt befinner vi oss nu på en pråm och tar oss fram på Erie Canal med
hjälp av Bruce Springsteen och hans mulåsna vid namn Sal. I vilket land
glider vi fram?

1 Irland x USA 2 Nederländerna

11. Fram med näsdukarna! Balladen om briggen Blue Bird av Hull av Evert Taube
sjungs av Olle Adolphson. Det är en gripande sång - men stämmer texten med
verkligheten? Dog Karl Stranne, fastsurrad vid masten? Var det snöstorm jul-
aftonen 1872 i Bohuslän?

1 Karl Stranne dunknade! x Det var snöstorm! 2 Ingetdera!

12. Så beger vi oss till motsatta sidan av Sverige och seglar i en bris på Mysingen.
Vi tar sikte på Utö, där vi lägger till för natten. Vem är det som sjunger?

1 Sven-Bertil Taube x Gustaf Torrestad 2 Bertil Boo

13. Till sist lyssnar vi till en av Evert Taubes mest älskade sånger. Så länge skutan
kan gå framförs av Gustaf Torrestad. Var förekommer det passadvindar?

1 norra halvklotet x vid ekvatorn 2 södra halvklotet


