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BBritt-Marie Dalgärde har alltid varit intresserad av 
musik, och spelar ofta på sin synt i hemmet i Rättvik. 
Ibland får hon låtidéer som hon jobbar vidare på, och 
det var just vad som hände en dag för några år sedan.

– Det bara kom en melodi, och efter 45 minuter var 
den klar, berättar Britt-Marie.

Melodin blev sedan liggande utan text, men när 
Britt-Maries far senare avled så skrev hon en text som 
en hyllning till honom. Britt-Marie fick hjälp med 
halva texten av Karin Ritäkt från Falun, tidigare 
sångerska i Martinez, och titeln blev Vi ses snart igen.

– Det är en hyllning till dem vi minns och älskat, 
menar Britt-Marie.

När låten var klar ville Britt-Marie presentera låten 
för dansbanden, som ju var presumtiva köpare. Hon 
åkte till Dansbandsveckan i Malung förra sommaren, 
och i en paus gick hon ned till Lasse Stefanz och läm-
nade över en demoinspelning av låten. Hon berättade 
för bandet att hennes stora dröm var att de skulle spela 
in en av hennes låtar. Bandet lovade att lyssna på ski-
van och sedan hände inte så mycket. 

Det blev en lång väntan men framåt våren hörde de 
av sig och sa att de gillade låten, och att det fanns 
möjlighet att den kom med på nästa skiva! Och visst 
blev det så. Olle Jönsson, sångare i bandet, sjöng in Vi 
ses snart igen som nu finns med på Lasse Stefanz senaste 
album Cuba Libre.

– Det är hedrande, men ofattbart – jag tror inte jag 
har fattat det än, utbrister Britt-Marie. 

Utvald bland tusentals
Och visst ska hon vara stolt. 

– Vi får in 3 000–4 000 låtförslag varje år, säger 
Christer Ericsson, gitarrist i bandet. 

– Efter en första gallring återstår 400 låtar som alla  
i bandet och personalen får lyssna på och betygsätta på 
en skala mellan 1 och 5. De låtar som får högsta betyg 
spelas in, och av dessa valde vi denna gång ut 16 låtar 
till skivan.

Britt-Marie som också är kontaktombud för 
Musikerförbundet har nu fått en riktig energikick och 
kommer framöver att ägna mer tid åt låtskrivande.

bakom Lasse Stefanz-låt
Okända Britt-Marie

Från ingenting till stor försäljningssuccé. Drömmen 

blev sann för Britt-Marie Dalgärde, vars låtar aldrig 

tidigare hade getts ut på skiva. Plötsligt valdes 

hennes låt ut att vara med på Cuba Libre, senaste 

albumet med Sveriges största dansband, Lasse 

Stefanz.

– Det är både hedrande och ofattbart för mig, 

säger Britt-Marie.

text & foto: Inge Nilsson

 Lasse Stefanz... 

...   är bland de artister som säljer mest i Sverige, samtliga 

deras album på senare år har sålt platina, även Cuba 

Libre.

...  vann i år Guldklaven för Årets Dansband. Liksom de 

även gjorde 2007 och 2008.

Det är 
hedrande, 
men ofattbart 
– jag tror inte 
jag har fattat 
det än

Britt-Marie Dalgärde från Rättvik, har för 
första gången gett ut en låt på skiva – Vi ses 
snart igen spelades in av Lasse Stefanz på 
bandets senaste album Cuba Libre.


