
DAGENS NYHETER Sondagen den 8 April 1962

^Nationalsang' i Indiana blev
scblagern Barndomshemmet

"Arhundradets varldsschlager" utses pa sondag kvall i radion:
lyssnarroster skall da fa avgora vilken ay de tio tidigare utvalda
melodierna som skall bedomas som toppen av det hela. Ingen av de
klassiska evergreens, Stardust, Night and Day, Blue Skies och sa
vidare, finns med; de melodier som favoriseras ar overvagande
lessna, suckande och veniodiga: det gratmilda ligger nara till hands.

Vi har inventerat de tio mest lockande melodierna och presente-
rar dem har; artalen inom parentes anger den tidsperiod inom* vilken
de segrat. Omkring ferritusen lyssnare har rostat efter varje omgang.
"O, SOLE MIO" (1900—1909) ar

en mycket gammal neapolitansk folk-
sang. Den kultiverades av italienar-
en di Capua och lanserades av En-
rico Caruso. Sven Nyblom har skri-
vit den svenska texten.

"BARNDOMSHEMMET" (1910—
1919) ar fran bfirjan en amerikansk
sang. Den skrevs och tonsattes 1899
av amerikanen Paul Dresser, som
fatt iden av sin beromdare lands-
man Theodor Dreiser. "On the Banks
of Wabash", hette sangen da, och den
slog bra darover, valdes bl a till
"nationalsang" i staten Indiana. Tex-
ten till det svenska "Barndomshem-
met", som stamningsmassigt ligger
nara den amerikanska, skrevs av
Karl Ewert, som ar pseudonym for
Karl Ewert Christenson.

"I MIN BLOMMIGA BLA KRINO-
LIN" (1920—1925) ar en av sang-
erna i "Irene", en musical fran 1919
av amerikanerna Joe McCarthy
(text) och Harry Tierney (musik).
Den hentte da "In my sweet little
Alice blue gown". Den svenska tex-
ten skrev S S Wilson, dvs Anita
Hallden.

"RAMONA" (1926—1930) ar skri-
ven och tonsatt av en kalifornisk

j musiklararinna, Mabel Wayne, som
reste runt och underyisade i sang
i olika smaskolor. "Ramona" skrev
hon som ett litet experiment. Ett
grammofonkonsortium fick korn pa
den, och lararinnan blev beromd
over en natt. Pa den forsta plattan
sjong Bing Crosby, men hans namn
var inte utsatt. Den svenska texten
till "Ramona" skrev Gosta Stevens.

"GAMLE SVARTEN" (1931—
1935) hette pa originalspraket "OF
faithful" och skrevs ihop av ameri-
kanerna Michael Carr och Hamil-
ton Kennedy. Att den med uppen-
barligen aldrig sinande kraft drab-
bar oss i Sverige beror pa Sven-
Olof Sandberg, som bade oversatt
och -sjungit den.

"NAR LJUSEN TANDAS DAR-
HEMMA" (1936—1940) kompone-
rades av Joel Lyons och Sam Hart
jamte ett antal opreciserade figurer
med rubriken The Vagabonds. Den
hette i Amerika "When it's lamp-
lighting time in the valley". Den
hemkara eftermiddagsromantiken
oversattes till svenska av Anita

Hallden, som ocksa skrev texten till
den blommiga bla krinolinen.

"LILI MARLEEN" (1941—1945)
foddes fram av den tyske komposi-
toren Norbert Schultze, men det
drojde inte lange innan hon spred
sig till andra sidan fronten: hennes
brollop ar vi val mest fortrogna
med i den engelska versionen. Till
svenska oversattes hennes lite ve-
modiga visa av Gunilla Sandberg,
vars make Sven-Olof gjorde sitt
for att popularisera den.

"HARRY LIME THEME" (1946—
1950) komponerades av den oster-
rikiske cittraspelaren Anton Ka-
ras. Karas satt och spelade pi en
taverna i Sievering, nar han upp-
tacktes av den brittiske filmregis-
soren Carol Reed, som befann sig
pa orten for ateljetagningarna till
filmen "Den tredje mannen". Han
importerade Karas till London, och
det sages att Karas komponerade
"Harry Lime Theme" nar den
grymme regissoren last in honom.

"OH, MEIN PAPA" (1951—1955)
spred sig som en visslande farsot
kort efter det att Paul Burkhard
haft Tysklandspremiar p& operetten
med samma namn. Det var Lys As-
sia som sjon i begynnelsen — till
gladje for de manga svenskor som
ville prova pa den gjorde Britt G
Hallquist en b'versattning.

"QUE SERA SERA" (1956—
1960) skrevs av Jay Livingstone
och Ralf Evans, och Doris
Day lanserade den i den exotiska
thrillern "Mannen som visste for
mycket". Till Sverige kom melodin
via filmen och via Oll^ Helander,
som skrev den svenska texten, till
inneborden lika beskedligt farak-
tig som originalet "Det .som sker
det sker". S£ det sa.


