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HÅLANDA. Country-
drottningen Kerstin 
Dahlberg är tillbaka.

Med sitt nya band 
Kerstin Dahlberg & 
Country 4 U skedde en 
efterlängtad come back 
i Danmark.

– Det var ett kul 
återseende med många 
kramar och tårar. 
Responsen var total, 
säger Kerstin till Ale-
kuriren.

Kerstin Dahlberg bor sedan 
tio år tillbaka i Hålanda där 
hon tillsammans med sin 
man driver Fyrfota Vänner, 
ett hund- och kattpensionat.

– Vi trivs alldeles förträff-
ligt. Arbetet har emellertid 
inneburit att jag har fått lägga 
musiken åt sidan.

Inbitna schlagerfantas-
ter kanske minns att Kerstin 
Dahlberg sjöng i den svens-
ka Melodifestivalen 1983, 
samma år som Carola Hägg-
kvist vann med låten ”Främ-
ling”.

– Jag framförde ”Här är 
min sång till dig” och kom 
på en delad sjätteplats.

Countrykretsar
Mest känd är ändå Ker-
stin Dahlberg inom coun-
trykretsar. Hon var ett ståen-
de inslag på julcountryshow-
en på Avesta Teater under 20 
års tid.

– Det var Mats Rådberg 
som höll i trådarna där, be-
rättar Kerstin.

Musiken återupptog hon 
för cirka ett år sedan med ny-
bildade bandet Kerstin Dahl-
berg & Country 4 U. Premi-
ärspelningen ägde rum för 
en tid sedan på Scandinavian 
Country Festival i Silkeborg, 
Danmark.

– Festivalarrangören hade 
hittat mig via Facebook. Det 

var himla kul att få komma 
tillbaka till Danmark där jag 
medverkat på ett 25-tal festi-
valer tidigare under min kar-
riär, säger Kerstin.

Succé
Det blev stor succé och pu-
bliken applåderade fram fem 
extranummer. Två timmar av 
autografskrivning, fotografe-
ring samt intervjuer med inte 
mindre än fem radiokanaler 

gav en kvittens på att allt hade 
gått över förväntan.

– I mitt fall kändes det som 
en come back. En härlig upp-
levelse, säger Kerstin.

Fler framträdanden är att 
vänta vad det lider.

Bejublad come back av Kerstin Dahlberg
– Gjorde succé på countryfestival i Danmark

Kerstin Dahlberg & Country 4 U gjorde premiärsuccé på Scandinavian Country Festival i Sil-
keborg för några veckor sedan. Kerstin, som bor och arbetar i Hålanda, stod på scenen till-
sammans med Claes Bergholtz, Benny Jonsson, Lennart Eslon, Christer Palmgren och Björn 
Arvidsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

www.ahlaforsif.se
Nu finns Ahlafors IF på Facebook!

HÖSTFEST
Lördag 11 september kl 21-01
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Varje fredag 17- 20
Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

En cirkusfest för alla åldrar �
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Vinnare i tävlingen 
”Finn Fem Fel”
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