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Det finns starka kopplingar mellan idrott och musik, ett ämne som vi tidigare berört på
forumet några gånger (snart dags för en mer om-sida, kanske?). Vissa lag förknippas

omisskännligen med vissa sånger, som Liverpool FC, vars 40-talshit ”You’ll never walk
alone” är emblematisk för både laget och staden. För Glasgow Rangers FC, Tina Turners

”You’re simply the best” spelar en likartad roll. Men tänk en sång som är emblematisk för
en hel sport! – och jag ger dig ”Take me out to the ball game”, eller det var snarare så att

låtskrivarparet Norworth och Von Tilzer gav den till det amerikanska folket, denna hyllning
till baseballsporten och dess lokala rötter. Amy Whorf McGuiggan berättar historien om

sången i Take Me Out to the Ball Game: The Story of the Sensational Baseball Song
(University of Nebraska Press) som Peter Dahlén läst med stort nöje.
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Under 1850-talet blev baseballsporten en etablerad

institution i det amerikanska samhället. Ett par

decennier senare, under 1880-talet, växte

nöjesformen vaudeville fram, anpassad för en

urban och diversifierad publik. Vaudeville bestod av

blandad artistunderhållning och dess storhetstid var

1890 till 1930, då radio och talfilm blev alltför

mäktiga konkurrenter på nöjesmarknaden.

På Vaudeville-scenerna fanns sångare, akrobater,

komiker, sketchgrupper med mera. Det var i denna

miljö som baseballsportens mest kända sång, ”Take

Me Out to the Ball Game”, föddes 1908. Hur detta

gick till, och hur sången med tiden kommit att bli

baseballsportens främsta hymn, dess

”nationalsång”, berättar Amy Whorf McCuiggan i

sin utomordentligt trevliga bok Take Me Out to the

Ball Game. The Story of the Sensational Baseball Song. Sången skrevs av Jack Norworth & Albert Von Tilzer, två

låtskrivarproffs som aldrig själva varit på en baseballmatch (de kom sig dock iväg på sådan senare)! Det var många

som i kommersiellt syfte skrev sånger med baseballmotiv under denna tid, men just Norworth & Von Tilzer lyckades

få till en kombination av musik och lyrik som kom att bli bestående.

Det socialt signifikativa i sammanhanget är att både baseball och vaudeville var folkliga och jämförelsevis egalitära

inrättningar som gav möjligheter till en karriär för vanligt folk, europeiska immigranter och, om än i mer begränsad

utsträckning, svarta. Det skapades också många kontaktytor och samarrangemang mellan vaudeville- respektive

baseballbranschen. Vaudeville-teatrarna dog ut under 1930-talet, men många inslag kom att tas över inom baseball

som underhållning före, under och efter matcher, allt för att locka en större publik.
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Här kan man lyssna på originalet från 1908. En annan tidig inspelning, beledsagad av ett underbart bildspel, finns

här. Mången känd person har sedan spelat in sången, exempelvis Gene Kelly och Frank Sinatra i musicalfilmen Take

Me Out to the Ball Game från 1949: vilka artister, se och njut! En annan stor artist, Doris Day, har också gjort den,

liksom John Fogerty och Bruce Springsteen, vars version finns att höra på denna CD, spår 10.

So c’mon, evryhopa – have a go, singa-a-long:

Katie Casey was baseball mad.

Had the fever and had it bad;

Just to root for the home town crew,

Ev'ry sou Katie blew.

On a Saturday, her young beau

‘Called to see if she'd like to go,

To see a show but Miss Kate said, ”No,

I'll tell you what you can do.”

”Take me out to the ball game,

Take me out with the crowd.

Buy me some peanuts and Cracker Jack,

I don't care if I never get back,

Let me root, root, root for the home team,

If they don't win it's a shame.

For it's one, two, three strikes, you're out,

At the old ball game.”

Katie Casey saw all the games,

Knew the players by their first names;

Told the umpire he was wrong,

All along good and strong.

When the score was just two to two,

Katie Casey knew what to do,

Just to cheer up the boys she knew,

She made the gang sing this song:

”Take me out to the ball game,

Take me out with the crowd.

Buy me some peanuts and Cracker Jack,

I don't care if I never get back,

Let me root, root, root for the home team,

If they don't win it's a shame.

For it's one, two, three strikes, you're out,

At the old ball game.”
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