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Mando Diao firar ett år på Svensktoppen
Skivbolagen trodde inte på idén. Mando Diao trodde inte låten skulle ha en chans på listan, men nu firar ”Strövtåg i
hembygden” ett år på Svensktoppen.

Carolina Norén tillsammans med Mats Björke och Björn Dixgård i Mando Diao. Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio.

– Vi trodde inte ens att låten skulle gå in på listan, vi blir fortfarande överraskade varje vecka när vi får höra att den ligger kvar,
berättar Björn Dixgård och Mats Björke för Svensktoppens Carolina Norén.

Björn Dixgård avslöjar också att bandet stötte på en hel del motstånd när de ville släppa sin skiva ”Strövtåg i hembygden” med
Frödingtolkningar.

– De flesta skivbolagen i Sverige trodde inte på idén, men vi stod på oss och hittade till slut ett som ville satsa. Att vi nu legat ett år
på Svensktoppen betyder mycket för oss. Vi märker till exempel när vi är ute och spelar att vi nått ut till en bredare publik, säger
Björn Dixgård. 

”Strövtåg i hembygden” toppade listan under 29 veckor i rad. Det innebär att den nu ligger på fjärdeplatsen på rekordlistan över
låtar som legat etta flest veckor i rad. Mando Diao har under året inte legat sämre än på en andraplats.

– Jag tror att många behöver den här typen av musik idag. Allt går så snabbt, alla jobbar så hårt. Man behöver få stanna upp,
blicka tillbaka till sina fäder eller sina rötter. Vi behöver alla tid till eftertanke, säger Björn Dixgård.

Musiken till ”Strövtåg i hembygden” är skriven av Björn Dixgård och Gustaf Norén och är från Mando Diaos album ”Infruset” som
helt består av tonsatta Gustaf Fröding-dikter. Mando Diao har tidigare bara legat en gång på Svensktoppen, då med låten
”Nothing without you”, som 2010 fick en niondeplacering som bäst och höll sig kvar på listan i två veckor.

Tolv låtar har genom Svensktoppens historia legat längre än ett år på listan:
     1. Du är min man, 278 veckor 
     2. Om du lämnade mig nu, 240 veckor
     3. Håll mitt hjärta, 142 veckor 
     4. Guldet blev till sand, 110 veckor 
     5. I did it for love, 97 veckor 
     6. En dag i sänder, 79 veckor 
     7. Till min kära, 73 veckor
     8. Två mörka ögon, 71 veckor    
     9. Gabriellas sång, 68 veckor 
   10. De sista ljuva åren, 65 veckor 
   11. Curly Sue, 54 veckor 
   12. Strövtåg i hembygden, 53 veckor

Låtar som legat etta flest veckor i rad: 
     1. Du är min man, 38 veckor 



     1. Du är min man, 38 veckor 
     2. Guldet blev till sand, 36 veckor 
     3. When you tell the world you´re mine, 35 veckor 
     4. Strövtåg i hembygden, 29 veckor 
     5. För att du finns, 26 veckor  

Sändningstid: 
Svensktoppen, söndag kl. 11.03-12.00 i P4. Även i appen Sveriges Radio Play.

Mer info på Svensktoppens hemsida: 
sverigesradio.se/p4/svensktoppen  
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För mer information, vänligen kontakta: 
Carolina Norén, producent och programledare 
carolina.noren@sverigesradio.se  
070-215 63 05 
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