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STORYNbakom låten

tidiga 1920-talets creolkultur och ett 
förebud om vad som komma skulle. Den 
första rockinspelningen spelades i en 
något monoton tung 4/4-dels takt för att 
den skulle vara lätt att dansa till. Corrine, 
Corrina spelades redan då som dansmusik 
i lantliga danslador! 
   Efter den första inspelningen 1928 har 
det gjorts mängder av coverinspelningar i 
många musikstilar. En sökning i Sveriges 
Radios grammofonarkiv ger 173 träffar, 
de flesta utländska och ibland förekommer 
samma artist med flera inspelningar. 
Troligen är det minst 200 artister som 
spelat in låten bara i USA, Storbritannien 
och Norden.
   Musikstilarna har varierat; hillbilly 
blues, jazz, country, rytm ń´ blues, cajun, 
western swing, rock, tonårspop, etc.
Under 1930- och 40-talen var det främst 
blues och jazz, sedan rock och i Sverige 
dansband. Några artister har haft stora 
succéer med låten. Den första kom 1940 
med Bob Willis and his Texas Play Boys 
följd av Big Joe Turners rockversion 1956.

Dansband på 60-talet
Ray Peterson (1939-2005), från Denton, 
Texas, även känd för sin stora hitlåt Tell 
Laura I Love Her, hade 1960 den största 
framgången genom tiderna med Corrine, 

Corrina. Låten blev då känd för en större 
publik även i Sverige där den mest spelats 
av jazzband sedan 1930-talet. Tre år senare 
tog även Bob Dylan upp låten men ändra-
de en del både på melodin och texten…
 På 1960-talet började även svenska dans-
band spela Corrine, Corrina och många har 
gjort grammofoninspelningar. Den för-
knippas dock främst med dansbandet 
Black Jack genom filmen med samma 
namn. 
   Nästa år fyller Corrine, Corrina 80 år vil-
ket visar att bra melodier är odödliga och 
behåller sin popularitet genom generatio-
ner och musikgenrer.
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The House of the Rising Sun, sina rötter 
bland blues/folksongs i den amerikanska 
södern under tidigt 1900-tal.
    De exakta rötterna är ovissa men den 
kända historien om Corrine, Corrina börjar 
1926. Då spelade Blind Lemon Jeffersson 
in en låt med en annan melodi men där 
sista versen är väldigt lik Corrine, Corrina.
   Som upphovsmän till originallåten står 
Armenter Chatmon (1893–1964), med 
artistnamnet Bo Carter, som svarade för 
melodin tillsammans med J Mayo 
Williams. Texten skrevs av Mitchell Paris. 
I början av december 1928 gjordes den 
första inspelningen i New Orleans av Bo 
Carter, sång och gitarr. Och bara någon 
vecka senare spelade Jackson Blue Boys, 
där Bo Carter också ingick, in låten fast 
orden Corrine, Corrina var då utbytta 
mot Alberta, Alberta.

Gränsöverskridande låt
Corrine, Corrina var redan från början en 
klart gränsöverskridande låt och låten 
var populär bland både afro-amerikaner 
och vita i städer och landsbygd i Missis-
sippideltat. Låten var då en 12-takters 
blues men hade även influenser från 
exempelvis ragtime, jazz, country och 
1920-talets hawaiigitarrinspelningar. 
Corrine, Corrina var både ett eko från det 

       Corrine , Corrina – snart 80 år!
Exempel på utländska 
artister/band som spelat 
in CORRiNE, CORRiNa:
Bo Carter mfl, 1928 (första inspelningen) 

Jackson Blue Boys, 1928(med bla Bo Carter)

Red Nichols and his Five Pennies, 1930 
(med bla Benny Goodman) 

Roy Fox orkester,1932

Bing Crosby, 1936

Bob Willis & his Texas Playboys, 1940–
1980 flera ggr 

Ragtime Band of New Orleans, 1953

Big Joe Turner 1956 (första stora hiten)

Bill Haley & The Comets ,1958

Ray Peterson bl a, 1960 (största hiten)

Pat Boone, 1961

Bob Dylan bl a, 1962

Jerry Lee Lewis bl a, 1965

Muddy Waters bl a, 1966

Steppen Wolf, 1970

Marianne Faithful, 1971

Phil Spector, 1991

Eric Clapton, 1992

Många förknippar Cornnie 
Corrina med filmen Black 
Jack där den framfördes. 
Musikerna Tony Ljung-
ström och Dave Mc Shane 
medverkade i filmen och 
Tony bildade sedan det i 
dag verksamma dansbandet 
Black Jack som fortfarande 
spelar den populära låten 
varje danskväll…

Det finns låtar som spelas av många dansband år efter år och alltid   

verkar lika populära. Ett lysande exempel är Corrine, Corrina som gärna 

förknippas med Black Jack på grund av att låten hade en framträdande 

plats i filmen med samma namn. FÅR JAG LOV har grävt fram den långa 

storyn bakom den flitigt spelade hitlåten.

text: Inge Nilson  foto: Svensk Filmindustri (SF)

– Ja, det är vår mest önskade låt och under 
alla åren från 1991 har vi snart spelat den 
2000 gånger, säger Tony Ljungström, 
sångare och med sedan starten i Black 
Jack.

 När regissören Colin Nutley skulle göra 
en dansbandsfilm 1990 engagerades Tony 
Ljungström som sångare i det fiktiva film-
bandet Black Jack. Tony var vid den tiden 
med i Per Lundgrens som senare upp- 
löstes. Tony bildade då det ”riktiga” dans-
bandet Black Jack som finns i dag.

Låtarna till filmen Black Jack valdes av 
filmens musikproducent Lars Åke 
Svantesson tillsammans med Tony, Colin 
och Frituna Produktionsbolag. Lars-Åke 
svarade också för arrangemanget till bland 
annat Corrinalåten och spelar dessutom 
de flesta av instrumenten till playbackmu-
siken i filmen. När Corrine, Corrina spelas 
i filmen är en full Robert (Reine Bryn-
olfsson) uppe på scenen och sjunger med i 
refrängen: Corrine, Corrina I love you 
sooo…

Lång historia
 Men Corrine, Corrina är betydligt äldre 
och har en intressant historia som passerar 
en lång rad musikstilar. Den har liksom 
flera andra kända rock- och poplåtar, till 
exempel Midnight Special, Oh, Carol och 

Exempel på svenska 
artister/band som 
spelat in CORRiNE, 
CORRiNa:
Erik Frank och Novelty accordion 
1936–68

Thore Jederby och Swing Swingers 1937

Åke Fagerlunds orkester 1939

Papa Bues Viking Jazzband bl a 1958

Olle Helanders Blues 1964

Jerry Williams bl a 1972

Leif “Burken” Björklund 1974

Gert Lengstrand 1978

Hasse andersson och Kvinnaböske Band 
1984

Putte Wickman 1997

Exempel på dans-
band som spelat in 
CORRiNE, CORRiNa:
Sven-ingvars 1961–89

Bosse Påhlssons 1975

Trastinis 1976

Vikingarna 1978

Thorleifs bl a 1987

Black Jack 1990

Contrazt 1991

Sten & Stanley 1993

Mats Bergmans 1999

Bennys 2005

Ray Peterson fick en 
stor hit med Corrine, 

Corrina 1960.

Vill du lyssna på
en mycket tidig inspelning 

av Corrine, Corrina?
Gå till www.youtube.com/

watch?v=kWio933pPSk


