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En JUBILEUMSSKRIFT om min FANTASTISKA MOR

Festyra i Altea • Kerstin 70 år!

Svaller, svaller, skvaller...

Kerstin från Råneå 
– 70 år på toppen

Årets
KALAS

i Altea
Alla var där!

Skandaler, fester, karlar

– TAR DET
 ALDRIG SLUT?

Tidningen med det senaste!!!

”Jag har haft ett fantastiskt liv!”



Kerstin, 70 år:

DJUREN har varit mina bästa vänner!
Finns det något un-

derbarare än att vakna 
av en kattklo som river en på 
kinden? Att bli inträngd i ett 
litet hörn i sin dubbelsäng av 
sin stora, lurviga hund? Att få 
dela sin frukost med sina kat-
ter och sin papegoja?

Om du frågar Kerstin så är 
svaret på frågorna, nej.

Djuren är Kerstins bästa 
vänner. De har en central 
plats i hennes liv. De delar 
hennes vardag. De delar hen-
nes liv – i glädje och sorg.

Det började tidigt. Kerstin 
fick som barn en liten hund-
valp som hon döpte till Silva. 
Den följde henne under hela 
hennes uppväxt. Silva fick 
dock dela med sig av Kerstins 
kärlek till ett lamm, Snövit. 
Snövit föddes i en lagård nära 
Kerstins farföräldrar. Kerstin 

förälskade sig, tjatade till 
sig det lilla lammet och tog 
med sig det hem. Snövit 
hade dock vissa omställ-

ningsproblem. Hon 
var inte van 

att bo inne i 

ett vanligt hus och hade svårt 
att bli rumsren. Men Kerstin 
fann på råd och knöt upp en 
papperspåse på rumpan på 
lammet. Vad lammet tyckte 
om det förtäljer inte histo-
rien… Snövit växte så små-
ningom upp och blev ett får. 
Och, vad som hände med det 
vill Kerstin helst inte veta.

Latent vegetarian
Kerstins kärlek till djur 
gjorde att hon under många 
år under sin uppväxt hade 
svårt att dricka mjölk. Senare 
har det utvecklats till att gälla 
även kött… Man får inte tala 
om att det är ett dött djur man 
äter, då slutar Kerstin att äta.

Man eller hund?
När Kerstin flyttat ner till 
Stockholm och börjat träffa 
Jan ville hon gärna skaffa 
hund. Det ville inte Jan. Där 
stod de, med olika uppfatt-
ningar och kom inte överens. 
Efter ett gräl med Jan, åkte 
han ut ur hennes lägenhet. 

Det gick en tid och Ker-
stins nyvunna frihet firades 
med valpköp. En dvärgpudel 

som även den fick namnet 
Silva. Så småningom ville 
Jan komma tillbaka. Då sa 
Kerstin, då får det bli MED 
hund. Och, så blev det.

Fem valpar
Silva fick så småningom fem 
valpar. Fyra av dem såldes 
men en av dem, Lilling, var 
lite mindre begåvad, så henne 
fick Kerstin behålla. Nu hade 
hon två pudlar, två barn och 
en man. Det innebar att det 
låg 16 skor innanför dörren i 
lägenheten… minst.

Charlie-Boy
Man kan inte ha en frisersa-
long utan papegoja. Kerstin 
fick tips om en amazon-pape-
goja som behövde byta hem 
och slog till. Inköpet gjordes 
under en av hennes mans 
turnéer och till barnen sa hon: 

”berätta inte för pappa att jag 
köpt en papegoja”. Så fort 
Jan kom innanför dörren sa 
lillflickan, Pia: ”Mamma har 
INTE köpt en papegoja!” Så, 
kan det gå.

Charlie fick bo på salongen 
och trivdes bra med det. Där 

Ett djur 
sviker aldrig!
Till skillnad mot karlar...

Kerstin har alltid haft en 
förkärlek till pudlar. 
Här, med dvärgpudeln 
Silva i famnen.

MJAO!

Nalle. 
En trogen vän
under många år.
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Kerstin, 70 år:

DJUREN har varit mina bästa vänner!

 

Kerstins hem 
= djurens hem
Många djur har genom 
åren haft sitt hem hos 
Kerstin:
• Det började i unga år 
med hunden Silva, en 
blandning mellan finsk 
och lapsk spets.

• Senare ett litet lamm, 
som fick heta Snövit.

• Den nya lilla dvärg-
pudeln, som också 
fick heta Silva, som så 
småningom fick valpar 

- Lilling, Ögat, Lulle och 
två små valpar till.

• Charlie, även kallad 
Chalie-Boy. Papegojan 
som är över 40 år men 
fortfarande finns vid 
Kerstins sida.
• Nalle, en ”Goose 
Bay”-hund, trogen vän i 
många år.

• Katterna, Missan, 
Snuttis, Popsi och Misse.

• Marsvinen Majros och 
Jonas.
• De 2 dvärgpapegojorna 
som inga namn hade.

• De 20 zebrafinkarna 
som katterna tycket så 
mycket om... kanarie-
fåglarna gick också åt...

• King. Vi får aldrig 
glömma denna hund. 
Troget flyttade han med 
sin matte till Spanien. 
Lärde sig till och med 
lite spanska!

Kerstin är inte rädd av sig. 
Hon delar gärna med sig av 

sin kärlek – även till en lejonunge...
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var det liv och rörelse hela 
dagarna. Dock uppstod vissa 
problem med hans ovårdade 
språk.

”Håll käften!”, skrek han 
till Kerstins kunder. Det var 
det enda han kunde säga. 
Efter mycket träning hyfsade 
han till sitt språk och säger 
numera ”go´da, go´da!”, när 
man talar till honom.

Hundar, katter, marsvin 
och zebrafinkar…

Efter Silva och Lilling sa Ker-
stin: ”Aldrig mer en hund!”. 
Det kan kännas så, när man 
precis mist en kär vän.

Men en natt drömde Ker-
stin om en stor svart hund. 
När hon vaknade visste hon 
att det var vad hon skulle ha. 
Hon köpte Nalle, en Goose 
Bay (blandning mellan New 
Foundland och Labrador). 
Han gav henne sin kärlek i 
16 år.

Barnen släpade också hem 
djur, marsvin, kaniner och 
dansmöss. Aldrig att Kerstin 
sa nej till ett nytt husdjur i 
familjen. Men det var Kerstin 
som köpte de 20 zebrafin-

karna. De som pep och skrek 
så att folk höll på att bli galna. 
Men, det hörde inte Kerstin, 
hon hörde musik, ”hör, det 
svänger!”.

King – el Rey
Efter Nalle köpte Kerstin 
King, en ståtlig vit kungs-
pudel. Han fick, tillsammans 
med katten Snuttis och Char-
lie, flytta med Kerstin till 
Spanien, när hon beslutat att 
tillbringa vintrarna i varmare 
klimat. 

King ville alltid vara nära 
sin älskade matte. Satt bred-
vid henne i soffan, sov i hen-
nes säng, delade hennes mat. 
Ja, han följde henne som en 
skugga.

En hunds liv är dock kort 
och numera finns inte King 
längre. Han dog förra året i 
cancer. Kerstin sörjer än men 
kanske blir det en ny hund så 
småningom…

Fåraherde
Kerstins lilla stuga i Sverige 
ligger på hennes dotters gård i 
Kårstaby, Vallentuna. På går-
den bedrivs lammuppfödning. 

Livet kan ta underliga vägar, 
Kerstin som sagt att hon ald-
rig skulle bli ”bondmora”, är 
numera ganska nära…

Varje sommar är hon går-
dens fåraherde. Tillsammans 
med gårdens bordercollie, 
Catie, jagar hon dagligen in 
de lamm och får som rymt ur 
sina hagar. Talar dem till rätta 
och hoppas att de lyssnar. Att 
de förstår är ju självklart.

Ett djur sviker aldrig
Ja, Kerstins liv har alltid varit 
fyllt av kärlek till och från 
djur. Så har det alltid varit 
och så kommer det att förbli. 
Ett djur sviker aldrig.

 

Kerstins älsklingar 
under sommaren...

Catie (infälld) hjälper henne att 
hålla koll på  rymlingarna.

¡Holla!
Hablo español.

Var ska en Kung (King) sitta om inte i fåtöljen...



För att lyckas i livet krävs

En stadig grund 
att stå på!

Kerstin 
föddes 

30 november 1933 i Råneå, 
ett samhälle utanför Luleå i 
Norrbotten.

Mamma Brita, som arbe-
tade som pianolärarinna och 
hemmafru såg till att Kerstin 
alltid fick vad hon behövde, 
av kärlek om omvårdnad.

Pappa Ernst, folkskollärare 
på orten, var en sträng man, 
men hade ett gott hjärta.

Kerstins barndom är fylld 
av ljusa minnen från Norr-
botten. 

Som barn grävde de långa 
gångar under skaren på vin-
tern. Farligt, men roligt!

Kerstins familj bestod, för-
utom av mamma och pappa, 
även av tre äldre syskon. 
Rune är äldst, efter honom 
kom Inga-Britt, sedan Olle 
och sist  Kerstin.

Mamma Brita ville inte 
att Kerstin skulle fastna  i 
Norrbotten, utan upp-
muntrade sin yngsta 
dotter att ta steget ut i 
den stora världen.

Kerstin emigrerade 
till USA när hon var 
16 år gammal. Bodde 
hos sin kusin Barbara 
och hennes föräldrar i 
Chicago. Var tyvärr för 
ung att utöva sitt yrke, 

frisör, arbetade därför som 
manikyrist på Helena Ruben-
steins skönhetsinstitut.

På Kerstins betyg efter sin 
anställning står det ”du får 
tillbaka din anställning, när-
helst du återkommer”.

Inte illa!

Moderslycka!

Inte utan 
mina döttrar...

Vilken 
lycka!

Att bli mor! Men sanningen 
är den att Kerstin höll på att 
få slag då hon första gången 
såg sin förstfödda - ”men, så 
FUL hon är!”.

– Mina barn är det viktigas-
te för mig, säger Kerstin. Näst 
efter husdjuren, förstås.

När Camilla föddes, 1963, 
hade Kestin fullt upp med 
sin sångkarriär. Småbarns-
åren är ju ändå mest en tran-
sportsträcka, så Camilla fick 
dagmamma. Det är roligare 
med barn som kan prata med 
en, resonerade Kerstin. 

Camilla växte upp och bör-
jade prata. Då ställde hon för 
många och svåra frågor att 
hon petades in i skolan ett år 
för tidigt.

Pia var lite tystare, så hon 
fick vänta tills hon var 7 år.

Kerstin uppfostrade sina 
döttrar till att tycka om musik, 
uppskatta naturen och att bli 
självständiga kvinnor och tro 
på att allt är möjligt, om man 
bara vill.

Hon var ingen ”bullmam-
ma”, något som gjorde att 
Camilla ifrågasatte om hon 
verkligen kunde baka bullar. 
Då bakade hon. En gång.

– Mamma är en förebild på 
många områden och har gett 
mig en bra grund att bygga 
på, säger Camilla.

– Mamma finns alltid till för 
mig, säger Pia.

Mamma Brita.

Pappa Ernst.

Moderslycka! 
Första dottern, Camilla, 
föddes den 1 april 1963.
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Mor och dotter.
Pia föddes den 
10 mars 1967.

Kerstin blev mormor 1986, 
och igen 1987, och igen 
1990, och igen 2002 och 
igen 2003. Fem pojkar! Klas, 16 år

Joakim, 13 år Joel, 16 år

Sirage, 6 mån.

Sohaib, 1,5 år



Endast 
15 år 

gammal var Kerstin då hon 
öppnade sin första damfrise-
ring. Och detta efter endast 3 
månaders utbildning. Hon lär 
sig fort.

Senare tog sången över, 
men vid 36 års ålder var det 
dags igen. Kerstin slog upp 
portarna för ”Salon Chanson” 
på Rådmansgatan i Stock-
holm.

– Jag tycker om att vara min 
egen, att rå över mig själv, 
säger Kerstin till MOR.

Hon inredde lokalen själv, 
målade, spikade och satte upp 
lampor. Sen var det dags för 

invigninsfesten. Alla var där! 
Under de 19 å r som Kerstin 

hade sin salong friserades 
kvinnor och män av Kerstin 
och hennes anställda.

Kerstin gjorde festfrisyrer, 
sminkade brudar, räddade 
håret på kunder som färgat 
eller permanentat sig själva, 
ställde upp sena kvällar och 
på helger. Hon åkte till och 
med på hembesök ibland.

Kerstin åkte ofta på frisör-
kurser, för att ständigt vara 
up-to-date. Barnen fi ck sen 
agera försökskaniner...

Att vara frisör innebär inte 
bara att man måste vara duk-
tig på att fi xa hår, man måste 

även vara en bra samtals-
partner. Och det är verkligen 
Kerstin. Många är de kunder 
som genom åren lättat sitt 

hjärta för Kerstin. Kommit 
hem med ett ljusare sinne och 
ett fi nare hår!

Håret är huvudsaken

19 år med 
Salon Chanson

”Ladies in Blue”

Tjejer som tar ton
1982 
blev 

Kerstin dirigent för Stock-
holmspolisens Damkör.

Då sjöng de mest 3-stäm-
miga visor, men det skulle 
Kerstin snart ändra på. Hon 
hade stora visioner. Skrev 
egna arrangemang på sväng-
iga låtar, satte upp shower på 
teatrar. 

1988 var Lasse Lönndahl 
gästartist i körens show på 
Jarlateatern. 1993 var det 

Lasse Berghagens tur, då på 
Folkan.

Kerstin ledde tjejerna i 19 
år – fi ck dem att showa, dan-
sa, sjunga solo och att MÅLA 
LÄPPARNA RÖDA!

Kerstin ledde även mans-
kören, ”Stockholms arbeta-
resångförening” och ”Solna 
pensionärskör Evergreens”.

Färgglada tjejer på turné 
i Paris!

”Ladies in Blue” har sjungit 
in en CD och turnerat 
fl itigt både i Europa och 
USA.

Det är inte alltid man 
hinner med sitt eget hår...

Använd

Cadum-
tvål

<annons>

Bli lika vacker som Kerstin Dahl!
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Det har ryktats om att 
Kerstin har setts i en tun-
nelbanevagn i Stockholm... 
men är det verkligen hon?

  VECKANS
       VISDOM

Bättre att lystra 
till den sträng som brast, 

än att aldrig 
spänna en båge. 

Kerstin tipsar!
Så får du Kerstins

KÄRLEKSKÄRLEKS
ÖGON

1

2

3

4

5

Steg för steg.

Plocka fram 
smink och 
förstorings-
spegel.
Sitt i dagsljus.

Måla dit 
eyelinern.
Var nog-
grann.

Noppa bort 
vita hår i 
ögonbrynen 
och markera 
brynen med en 
penna.

Prisad
Kerstin vann 1a pris
på maskeraden!
Ingen kände igen henne. 
(Håret har hon skrapat 
upp från golvet på 
damfriseringen där
hon arbetade...)

Så får du Kerstins

KÄRLEKSKÄRLEKS

Lägg på 
ögonskugga. 
Var djärv, 
gärna rosa 
eller guld!

Tuscha 
fransarna, 
igen och igen 
och igen...
blink ;-)

Kerstin vann 1a pris
på maskeraden!
Ingen kände igen henne. 
(Håret har hon skrapat 
upp från golvet på 
damfriseringen där
hon arbetade...)

B
rö

st...m
idja

...h
ö
fte

r o
ch

 lå
r gör kvinnan!

Hur CRAZYkan man bli?




