?
”Varför får man
inte bara vara
som man är,
visa hur man
är skapad?”
Text
The Real Group

Mitt liv
som
Fältartist

Visst, har det funnits

MÄN...

Den riktigt stora kärleken
drabbar inte Kerstin särskilt
ofta. Tyvärr.
Vid 21 års ålder snubblar hon
kyrkgången fram tillsammans
med Nisse Ruona (th).
Klänningen var för lång...
De bodde i Överkalix och i Haparanda. Efter några år gick de skilda vägar.

Bröst...m

Kerstins väg bar ner till Stockholm - och Jan Boquist (tv).
Stormande förälskade pressade de in sig i en fotoautomat
och tog en serie bilder, som
nu kommit ut i pressen.
De levde i ett lyckligt äktenskap som varade i 10 år.

a
idj

En tid efter Jan mötte Kerstin
mannen med de lejongula
ögonen – Gunnar
Lindholm (nedan,
th). “Gutte” var
en mycket
speciell man
som dock var
svår att leva
med...

öfter och lå
...h
r
g
ö
rk
v

“Har du sett
min lilla katt?”
Kerstin på
maskerad,
igen.

Queen of Gaza

Ja, det blev Kerstins namn,
när hon arbetade som
Fältartist nere i Gazaremsan.
Eller, kan det ha att göra med
att Kerstin snodde ihop en
bikini av gasbindor...?

Intresserad?

Fyll i nedanstående formulär.
Den man med flest rätt svar kan
vinna ett fint pris!
JA
NEJ
Jag är man
är ledig
är omtänksam
är musikalisk
är snygg
har pengar
är vuxen
gillar djur
har snygg bil
röker
mitt telnr:____________________
Lämna kupongen till Kerstin. Lycka till! 7

Musik ska byggas utav glädje

Det är tufft att vara kändis.
Kerstin skriver autografer...

Country Four låg länge 1:a på
Svensktopen med ”Nånstans
nångång”.

”Opopoppa” med Clabbe på
Solidens scen – gav medalj!
Kerstin med Sören Kristensens
orkester, 1959.

Vad vore livet utan
musik?
”ParKerstin fick komma med i
den me en nystartad grupp som hette
boy, is that the Chattanooga ”Papegojorna”. De sjöng i det
choo choo?” Musiken i otroligt populära programblodet. Det har verkligen met ”Refrängen” på radio
Kerstin. Musiken kom tidigt och turnerade fyra somrar i
in i hennes liv. Med en mor Folkparkerna.
som var pianolärarinna och
Sångjobben blev allt fler
en far som ledde en mängd och tills slut sade Kerstin upp
olika amatörorkestrar fanns sig på sitt frisörjobb för att
musiken naturligt i hennes ägna sig åt sången på heltid.
vardag från barnsben.
Det var knapert. Fil och fralla
till frukost, fil och fralla till
Ner till storstan
lunch och fil och fralla till
– Stockholm
middag. Att åka spårvagn
När Kerstin kom ner till hade hon inte råd med. Det
Stockholm, 1958, arbetade blev att ta till apostlahästarna.
hon som frisör. Det var ju Men, så höll hon figuren
trots allt det hon hade utbil- också. Smal om midjan som
dat sig till. Hon bodde hos sin en vidja.
syster, Inga-Britt, arbetade
på salongen på dagarna och
Ambassadeur by night
roade sig på kvällarna.
Varje stad har sin pulsåder. I
New York finns Broadway, I
Genombrottet
London Picadilly Circus, i
En kväll när hon var ute och Köpenhamn Ströget. Stockdansade på Embassy Club holm har även sin pulsåder
med sin syster, hände något – Kungsgatan – och dansressom kom att förändra Ker- taurangen Ambassadeur.
stins liv. Hon hade fått i upp1959-1963 sjöng Kerstin
drag av sin svägerska Gerd tillsammans med Sören Krisatt hälsa till orkesterledaren tensens orkester sex kvällar i
Karl-Olof Finnberg. Kerstin veckan, åtta månader om året
går fram till honom och häl- på Ambassadeur! På dagarna
sar, som hon blivit ombedd. satt Kerstin vid sin symaskin,
Hur det var, så blev det så att köpt på avbetalning, och skaKerstin fick sjunga en liten pade sina scenkläder, på kvälstump. Succén var given!
larna stod hon scen. Sextetten
Denna kväll ledde till att spelade ”snygg och städad
musik att dansa efter”, enligt
Sören.
Country Four
1965 startades ”Country
Four”. Då med Hasse Eriksson, Nils Nilsson, Stig Emanuelsson och Kerstin. Deras
första inspelning, ”Du är det
allra käraste”, rusade snabbt
upp till toppplacering på
listorna. Skivpressarna gick
för högtryck för att få ut den
efterfrågade skivan.
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Nästa hit, ”Nånstans nångång”, Laras tema ur Dr Zjivago, sålde än mer… och så
höll det på.
Turnéliv i Folkparkerna
Nu följde många somrar i
Folkparkerna med Country
Four. De kunde ha en spelning i Örebro, för att nästa
kväll spela i Östersund, för
att nästa kväll… Ja, det var en
hektisk tid. Dessutom körde
Kerstin turnébussen själv!
Fansen var som galna!
Kerstin skrev autografer på
löpande band.
Turnélivet blev till fler plattor. Fler plattor ledde till fler
studiojobb.
Under många år körade
Kerstin till våra svenska stjärnor. På nästan alla plattor från
60- och 70-talet finns hon
med i bakgrunden, inte sällan tillsammans med Kerstin
Bagge och Annica Risberg.
De startade senare gruppen
”Dolls”. Nu har vi kommit
fram till 70-talet.
Tre trallande jäntor
Dolls hade många jobb. Bland
annat var de kören i de ”Opopoppa”-program, som sändes
från Soliden-scenen på Skansen. Dolls blev väldigt populära och producerade några
plattor tillsammans.
De körade bland annat på
Melodifestivaler. Vad vore

DOLLS

Kerstin på ”grammis”

Clabbe och Göran Fristorps
”Dina bröst är som svalor som
häckar” (hette egentligen
”Sommaren som aldrig säger
nej”), om inte Kerstin funnits
med i bakgrunden? Sveriges
bidrag i Luxemburg 1973.
Eller, Lasse Berghagens
”Jennie, Jennie”? Då, 1975,
hölls den internationella
festivalen på Älvsjömässan i
Stockholm, när Sverige stod
värd efter ABBAs seger med
”Waterloo” i Brighton året
innan. Denna gång körade de
inte bara till Sveriges bidrag
utan även fem andra länders.
Sjöng bland annat på flammländska.

rigent. Man var tvungen att
kunna spela minst två instrument och att kunna sjunga,
för att komma in på SMI.
Kerstin som sjöng och bara
spelade piano funderade på
hur hon skulle fixa det här.
Hon löste det genom att
lära sig EN låt på gitarr. Men,
hon spelade den som om hon
inte hade gjort annat i sitt liv.
Hon kom naturligtvis in på
skolan.
Samtidigt med frisersalongens arbete pluggade hon
nu heltid under fyra års tid
och fick tills slut sin efterlängtade examen.

Kördirigenten Kerstin
Dubbelarbetande mamma 1982 blev Kerstin dirigent för
Nu hade Kerstin även öppnat Stockholmspolisens Damkör.
sin frisersalong i Stockholm, Kerstin repeterade med kören
Salon Chanson. Hon arbe- varje torsdagskväll och skrev
tade dag och natt, skötte om däremellan nya arrangemang
sina två döttrar och alla sina till tjejerna. Nu kom henhusdjur. Efter 19 år med nes nyförvärvade kunskaper
salongen, börjar hon att fun- till nytta. Det fanns ont om
dera på att börja omskola sig svängiga arr för damkör och
– dessutom!
Kerstin har sina egna idéer
om hur det ska låta. Den tidiSångpedagogutbildning
gare trestämmiga kören, upppå SMI
täckte till sin förvåning att de
Kerstin sökte in på Stock- numera sjöng både i fem och
holms Musikpedagogiska In- sex stämmor.
stitut (SMI) för att skaffa sig
Kören reste runt på turné.
en stadigare grund att stå på, 1982 var de i Lindau, 1986 i
som sångpedagog och kördi- Berlin och i Paris. 1988 tog

Kerstin på platta

de steget över Atlanten och
turnerade två veckor i USA.
Åter till Europa och ny turné
till Spanien och Fuengirola
1992. Med sig denna gång
hade de även dansaren Peter
Kleinwich och trollkarlen
Jonny Lonn.
Kerstin har en förmåga att
tro på sina körmedlemmar.
Tro att de kan. ”Allt går om
man bara vill”. Och, det ville
Kerstin. Hon hade stora planer för kören.
När kören firade 25-årsjubileum satte Kerstin upp
en stor show på Jarlateatern
i Stockholm. Gästartist var
Lasse Lönndahl men det var
kören som drog publik.
1993 var det dags för jubileum igen. Folkan hyrdes
in och Lasse Berghagen anlitades som gästartist. Lasse
ville läsa några dikter, men
Kerstin, som är en mycket
bestämd kvinna, sa nej, det
passar inte in i vår show.
Han gav sig och gjorde som
hon sa.
1999 satte Kerstin upp
sista showen med kören. Med
musikalen ”Säg det på en
söndag” av Andrew Lloyd
Webber, med helt nya körarr
skrivna av Kerstin, gjorde kören succé. Denna gång hade
Intima teatern hyrts in. Det
behövdes allt större lokaler
men det blev fullsatt!
Efter 19 år med kören
kände Kerstin att orken och
inspirationen var slut. Man
ska sluta på topp, och det
gjorde Kerstin.
– INGEN är som Kerstin!
Hon LYSER!, säger en av
körmedlemmarna om sin
forna dirigent.

Ett urval av de plattor
Kerstin sjungit in.
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MOR Vimlar

Livet är en fest!

Stallfåglarna Kerstin Dahl
och Camilla Boquist på
kräftskiva, hösten 2003.

Kerstin på kalas!

Pia i fin hatt!

Party-Kerstin!

Så här kul har Kerstin med tjejerna på verandan!

!
!
!
P
P
O
T
PRESS
HON HAR
GJORT DET!
har bildbeviset

Kerstin ställer kanske ut!

Vernissage
Enligt
obekräftade källor har MOR hört
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att Kerstin Dahl har planer på
att ställa ut sin konst.
Vi hoppas att det stämmer,

då det en längre tid har varit
en hel del hemlighetsmakeri
runt hennes konstnärsskap.
Att hon en längre tid har
målat kan grannar bekräfta då
det luktar terpentin från hennes bostad.
Nu hoppas vi att vi blir
inviterade till vernissaget.
Vi tar med
champagnen
och skålar
för Kerstins
nya karriär!

Pressgrannar
NSD
Januari
1953

LUCIA i svandun...

Galna barn på Gröna Lund!
Ett par?

SvD
mars
1979

”Svallerpress”
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MOR, har efter lång tid, lyckats få
en exklusiv telefonintervju med den
berömda Kerstin Dahl!
Hallå! HALLÅ!
Det är från tidningen ”MOR”.
Är det Kerstin Dahl? Den RIKTIGA
Kerstin Dahl?
– Ja, det är jag!
Vad roligt att höra. Det var inte lätt
att få tag i dig. Fullt upp, förstår
jag…
– Nja, jag hade visst glömt att sätta på
mobilen… man är lite virrig…
Hur känns det nu, så här inför din
stora dag?
– Det är lite nervöst, mycket att planera och tänka på. Jag har i alla fall fått
iväg de flesta inbjudningarna, men jag
glömde visst några av inbjudningskorten i Sverige. Min dotter skickar ner
dem med post. Det ska nog ordna sig!
Tur att man har barn…ja,
hur är vädret där nere?
– Soligt och skönt. Tog en promenad i
bergen igår. Underbart! Åtta timmar
uppför, jag ramlade fyra gånger, sydde
ihop ena knät på plats… efter det blev
det en härlig lunch med mina vänner
här nere.
Du verkar vara en väldigt positiv
kvinna.
– Ja, det måste man vara. Man ska inte
gnälla. Jag brukade säga till mina
barn, när de var små och ramlade och
slog sig ”ligg inte där och sjåpa dig,
upp med dig!”. Det har blivit starka
och positiva kvinnor av dem!
Du har ju upplevt så mycket i ditt
liv, sett så många olika platser
på vår jord och träffat så många
fantastiska människor. Hur har det
påverkat dig?
– Det mesta har jag ju glömt… men,
visst har jag varit privilegierad. Jag
har haft ett fantasiskt liv. Om jag fick
leva om mitt liv skulle jag inte ändra
på någonting.
Önskningar för framtiden?
– Hm… det skulle vara en trevlig man,
då. Nej, förresten. Jag köper en ny
hund i stället. Hunden älskar mig
kravlöst och har vett att sitta tyst när
jag tittar på TV.
Vad har du för planer för framtiden?
– Jag tänker fortsätta att leva som nu.
Äta frukost länge på morgnarna, måla
tavlor, promenera, läsa böcker, umgås
med mina djur, träffa vänner – ja,
njuta av livet!

Kerstin

Tusenkonstnären
< Byggare Kerstin
Välkommen in i Kerstins ”lillstuga”. Stugan, som Kerstin byggt
själv, är ett sk ”lyxdass” med
gästsäng, garderob, radio & TV
– och naturligtvis toa.
Kocken Kerstin >
Känner du dofterna?
Vitlök...paprika...spiskummin...
På den här gamla gasspisen har
Kerstin lagat många kryddiga
rätter – så kallad ”drakmat”.
Kerstin kan även sätta kakel...

”Upptäckande
består i att titta
på samma sak
som alla andra
och tänka något
annorlunda”

< Konstnären Kerstin
Kerstins tolkar de underbara
bergen i Spanien med olja och
penslar.
< Verklighetens berg
King uppskattade bergen lika
mycket som Kerstin.

Albert Szent Györyi,
Nobelpristagare i fysik.

< Trädgårdsmästare Kerstin
Kerstins gröna fingrar är väl
kända. Hennes trädgård svämmar
över av växter. Allt vackert ska
få plats, om det är ogräs spelar
ingen roll.
Musikern Kerstin >
Att Kerstin sjunger, dansar,
skriver körarr, spelar piano
och gitarr (en låt), det visste du.
Men att hon även är en fena på
tamburin, munspel, att vissla
och att dansa magdans
– det kanske du inte visste?

KLÄDDESIGNERN
KERSTIN

HALLÅ!
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