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I    FÅR JAG LOV 4/2005 berättade låtskrivaren Jan-
Eric Karlzon från Särö, för vår reporter Madeleine 

Walles om hur den gigantiska hitlåten kom till. 
När Jan-Eric bodde i Karlskoga lärde han 1975 känna 

en vacker blondin, Margareta från Stockholm, som 
just då hade ett trassligt privatliv efter en skilsmässa. 
Hon fick bo hos Jan-Eric och hans sambo, och började 
jobba på ett café i Karlskoga. Många värmlandskillar 
ville ta kontakt med Margareta, men vågade inte riktigt. 
Detta gav Jan-Eric inspiration och blev upphovet till 
låten Jag vill vara din, Margareta.

Jan-Eric tyckte inte att låten var så speciell, men efter 
övertalning av Margareta skickades den till Karlskoga-
bandet Sten & Stanley. De spelade in den och låten 
blev omedelbart en stor succé. I juli 1976 gick den in 
på Svensktoppen och lämnade inte listan förrän efter 
tio veckor, och då på grund av 10-veckorsregeln. Då 
hade den legat på förstaplatsen i hela sju veckor, och 
skulle visa sig stanna bra mycket längre i svenskarnas 
hjärtan – den blev en riktig kulturskatt!

Efter några år lämnade Margareta Karlskoga och 
flyttade tillbaka till Stockholm där hon senare gifte 
om sig och fick jobb som läkarsekretare på ett sjukhus. 

Sammanfördes i Globen
I detta första ”Margareta-reportage” i FÅR JAG 
LOV efterlyste vi Margareta, eftersom Jan-Eric 
Karlzon inte visste vart hon tagit vägen. Men ingen 
hörde av sig. 

Jag föreslog då för FÅR JAG LOVs chefredaktör 
Diana Thylin att jag skulle fortsätta leta efter 
Margareta, vilket hon tyckte var en bra idé. Jag fick 
några ledtrådar av Jan-Eric och hittade, med hjälp av 

Under sina 20 år som 
Sveriges enda dans-
bandstidning har 
FÅR JAG LOV kunnat 
presentera många 
intressanta och spän-
nande reportage om 
våra största artister.  
I år, jubileumsåret 
2012, kommer vi att 
titta närmare på 
några av de mest 
omtalade eller  
intressanta artiklarna 
som publicerats 
genom åren. 

Sten & Stanley firar i år 50-årsjubileum som orkester, och krönte sitt firande i Malung i juli. Där, under den stora 

Guldklavengalan, fick de – av FÅR JAG LOVs Diana Thylin – ta emot Juryns Specialpris för att de är goda representanter 

för hela dansbandsgenren och för att ha satt ett stort avtryck i den svenska populärkulturhistorien. Den låt som 

Karlskogabandet har blivit mest kända för är Jag vill vara din, Margareta, som ni kunde höra när Sten & Stanley 

nyligen medverkade på Allsång på Skansen. Och som ni kanske minns, så var det FÅR JAG LOV som för några år 

sedan lyckades hitta verklighetens Margareta! Här berättar vi hela historien.

text: Inge Nilsson   foto: Diana Thylin

När  
man träffar 
journalister 
och får frågor 
om låten tror 
de inte att 
Margareta 
finns och då 
är det kul  
att kunna 
berätta den 
här storyn 
som FÅR 
JAG LOV 
har fått fram

Margareta!
Jag vill vara din, 
Margareta! Sten Nilsson 
uppvaktade med blommor 
när han för första gången 
fick träffa den Margareta 
som han sjungit om 
sedan 70-talet.

Stockholm. Hon hade för tillfället ett 

trassligt privatliv med en skilsmässa 

bakom sig och Jan-Eric lät henne tillfäl-

ligt bo hos honom.
Margareta fick jobb på ett kafé i 

Karlskoga och var ofta ute och dansade. 

Den snygga 24-åriga blondinen blev 

snabbt populär bland killarna i Karlskoga 

och det började ringa hemma hos Jan-

Eric. Killarna ville ha kontakt med henne 

men vågade inte riktigt. Detta tema bör-

jade bli upprinnelsen till en låt hos Jan-

Eric och till slut hade han både text och 

melodi till Jag vill vara din, Margareta.

Hit på Svensktoppen
Varken Jan-Eric eller Margareta tyckte att 

låten var så speciell då men en gammal 

musikvän tyckte den var en hit och efter 

övertalning skickade Jan-Eric låten till 

Sten & Stanley. De spelade in den och fick 

till en så bra version att låten blev en stor 

succé. I juli 1976 gick låten in på 

Svensktoppen, andra veckan kom den på 

första plats och den låg sedan kvar på 

Svensktoppen tills den åkte ut på grund av 

10-veckorsregeln. Låten har sedan blivit 

en av de populäraste dansbandslåtarna och 

håller än och sjungs av både gamla och 

unga. För några år sedan fick den en ny 

renässans när den sjöngs i filmen Eva och 

Adam – fyra födelsedagar och ett fiasko.

   Efter några år lämnade Margareta 

Karlskoga och flyttade till Stockholm. 

Jan-Erics och hennes vägar skildes och 

han hade ingen aning vart hon tog vägen. 

I samband med reportaget om låten efter-

lyste FÅR JAG LOV Margareta för att få 

en intervju med henne men ingen 

Margareta hörde av sig.

Stort detektivarbete
FÅR JAG LOV inledde då ett detektivar-

bete och försökte med hjälp av telefon och 

diverse databaser att hitta henne. Men det 

finns många Margaretor i Stockholm. 

Efter ett idogt arbete fanns det en fyra, 

fem möjliga Margaretor kvar och efter ett 

telefonsamtal blev det äntligen napp. 

Uppgifter så att det gick att få tag i hennes 

son gjorde det till slut lätt att komma i 

kontakt med den omsjungna Margareta.

Hon är nu gift och bor i Stockholm där 

hon jobbar som läkarsekreterare och 

receptionist på ett sjukhus. När hon var 

yngre så jobbade hon bland annat som 

fotomodell och var ofta på damtidningar-

nas omslag. På jobbet är det några av de 

närmaste arbetskamraterna som känner 

till att det är hon som är Sten & Stanleys 

Margareta.

Tappat kontakten
– Jag kommer mycket väl ihåg när 

Janne skrev låten. Jag tyckte det var gan-

ska fantastiskt och jättekul att den låg på 

Svensktoppen och blev en sådan stor 

succé.
Margareta tycker fortfarande om låten 

och om tiden i Karlskoga säger hon:

– Jag trivdes jättebra där och med Janne. 

Men det är längesedan vi hade kontakt nu.

Margareta berättar också att det har 

hänt att hon varit ute och dansat och fått 

dansa till ”sin” låt. Ibland har hon berät-

tat det för kavaljeren. Numera händer 

det väldigt sällan att hon går på dans. 

Men när Sten & Stanley spelade på en 

dansgala i Stockholm i somras lät hon sig 

övertalas.
– Jag har aldrig träffat Sten, avslöjade 

hon. 

Hon är landets mest omsjungna Margareta. I ett reportage för några år sedan berättade kompositören hur 

låten kom till och att det fanns en Margareta i verkligheten, men att han inte hade en aning om var hon 

fanns numera. FÅR JAG LOV har hittat Margareta och sammanfört henne med Sten Nilsson som sjungit 

Sten & Stanleys mesta hitlåt Jag vill vara din, Margareta tusentals gånger! 

– Fantastiskt att få träffa verklighetens Margareta, strålade Sten.   

text: Inge Nilsson/Diana Thylin och foto: Diana Thylin

FÅR JAG LOV har hittat

Sten och FÅR JAG LOVs läsare.

– Det är så längesedan nu, menade 

Margareta, och det är inte många som vet 

att Jan-Eric skrev låten om mig.

För FÅR JAG LOV berättade komposi-

tören Jan-Eric Karlzon för några år sedan, 

i en artikel i serien Storyn bakom låten, hur 

han blev inspirerad att skriva dunderhiten 

Jag vill vara din, Margareta. Jan-Eric är 

musiker och musiklärare i Göteborg.  

År 1975 bodde han i Karlskoga och lärde 

känna en vacker blondin, Margareta, från 

verklighetens   Margareta!
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Den sjungs på fester, på allsångskväl-
lar och i karaokebarer. Alla kan nynna 
melodin och de flesta kan sjunga med i 
refrängen. Och då pratar vi ALLA – dels 
vi som var med på det glada 70-talet då 
dansbandsmusiken flödade över landet. 
Dels alla dagens tonåringar som upp-
levde att Margareta fick en renässans för 
några år sedan genom filmen Eva och  
Adam – fyra födelsedagar och ett fiasko. 
Där sjöngs Margareta-låten av två av 
filmens unga huvudrollsinnehavare Eva 
och Petra. Och blev en jättehit på nytt.

Det är tre decennier sedan Jan-Eric 
Karlzon skrev succélåten Jag vill vara din 
Margareta. Han är själv lite tagen över 
att den hållit så länge.–-Det är en enorm gåva, säger Jan-

Eric. Jag tillhör en exklusiv skara som fått 
göra en evergreen!Till detta gäng hör annars pojkar som 

Ted Gärdestad, Tomas Ledin, Per Gessle 
och Björn & Benny. Jan-Eric Karlzon är 
knappast lika bekant för svenska folket,  
vilket lett till många glada förvecklingar. 
Och visst tvivel…–-Jag spelar ofta ute på fester och 

bröl-lop och då får jag i stort sett varje 
gång frågan om jag kan Margareta-låten, 
säger Jan-Eric. När jag svarar att det är 
jag som skrivit låten, är det ingen som 
tror mig. ”Ja, ja – du är rolig du…. Om 
du hade skrivit den så hade du ju varit 
känd!”

Jan-Eric har arbetat som musiklä-

STORYN

Vackra Margareta räddades från ett olyckligt äktenskap med misshandel, till en frihet fylld 

av uppvaktning och mäns lystna blickar. Jan-Eric Karlzon, hennes räddare och hjälte, skrev 

succélåten som bär hennes namn. Lagom till fruntimmersveckan 1976 seglade Margareta 

med Sten & Stanley in på Svensktoppen. Och idag är den en av våra mest önskade låtar!

text: Madeleine Rosenhall  foto: Martin Goodwin

bakom låten

rare sedan 1976 och när Margareta åter blev en hit i början på det nya seklet, var det massor av flickor i skolan som ville sjunga låten.
– De ville att jag skulle kompa dem och tittade storögt på mig när jag berät-tade att jag skrivit låten, säger 

Jan-Eric. Och så bad de mig sjunga den.
– Originalet skiljer sig lite från den text-

version som sjöngs i Eva och Adam och 
flickorna skrattade gott när de hörde mig 
sjunga min egen version: ”Ha, den låten 
kan inte du ha skrivit – du kan ju inte ens 

texten…”
Men när det gick upp för dem att det 

faktiskt var Jan-Eric som gjort deras favo-
ritlåt, blev han skolans hjälte. Och för någ-
ra år sedan fick han en belöning, lika fin 
som alla musikpriser och listplaceringar.

– Det var ett par små flickor som ringde 

på min dörr och överräckte en bukett 
blommor. ”Dessa ska du ha som tack för 
att du skrivit en så bra låt”, sa de. Då blev 
jag verkligen rörd!

Inneboende hos Jan-EricVem var då Margareta? För hon har väl 
funnits på riktigt?Margareta var en vacker blondin som 

Jan-Eric lärde känna 1975. Under tragiska 

omständigheter. En kvinna som han bjöd 
sitt stora, varma hjärta. Men på ett lite 

det praktiska runt flytten. Han, Margareta och ett av hennes två 
barn åkte sedan tillbaka till Karlskoga. 
Den andre sonen vägrade pappan 
att släppa ifrån sig. Så samtidigt som 
Margareta kände lättnad över att komma 
bort från ett plågat liv, upplevde hon en 
stor sorg när hon tvingades lämna sitt 
ena barn.

Många blyga beundrare När Margareta flyttade in flyttade Jan-
Erics flickvän Siv ut. De hade visserligen 
varit överens om att den nya bekantska-
pen Margareta måste göra något åt sin 
situation, men Siv hade inte riktigt tänkt 
sig den här lösningen. Så svartsjukt läm-
nade hon sin Jan-Eric och det dröjde inte 

länge förrän hon träffade en annan man.
– Det var en sorg för mig, för jag var 

verkligen förälskad i Siv, erkänner Jan-Eric. 

Och jag vet att det inte är många som tror 

det här, men Margareta och jag var faktiskt 

aldrig mer än vänner.Margareta blev snabbt en populär profil 

i Karlskoga och pojkarna kastade lystna 

Namn: Jan-Eric KarlzonÅlder: 57 år
Bor: I Särö, utanför Kungsbacka.
Familj: Sambon Madelene och barnen Christian, 21 och Rebecca, 

13.
Yrke: Heltidsanställd musiklärare på  Bukärrskolan i Kungsbacka. 

Jan-Eric har också varit musiker i nästan hela sitt liv.

Låtskrivarmeriter: Har skrivit 20-30 låtar per år under sitt 

vuxna liv. Bl a Söta lilla Lisa som fanns på Arvingarnas debut-

platta som såldes i över 200 000 ex, och En bild av dig, nomine-

rad till Årets låt i Guldklaven 2005.
Låtskrivarknep: ”Att skriva låtar är en gåva man har, de kom-

mer till en”, säger Jan-Eric. Oftast kommer melodierna mitt i 

natten, då går Jan-Eric upp direkt och spelar in slingan till gitarr, 

innan han lägger sig och somnar om. Så arbetar han vidare på 

låten nästa dag. Han skriver alltid musiken före texten.

Vi efterlyser Margareta!Margareta, var finns du idag? Om du läser den här artikeln får du gärna höra av dig till FÅR JAG LOV! Eller du som läser den här artikeln och känner igen sångens Margareta som var runt 25 år 1975. Om du vet något om henne idag, så hör gärna av dig till oss. Skriv några rader till Madeleine Rosenhall, FÅR JAG LOV, 205 07 Malmö.

annorlunda sätt.– Jag bodde i Karlskoga då, men var i 
Stockholm en hel del i samband med spel-

ningar. En kväll gick jag och min flickvän 

Siv till hotell Malmen för att dansa. Där 
bjöd jag upp en enormt vacker flicka, och 

när vi dansat en stund upptäckte jag att 
hon hade en stor blåklocka runt ena ögat.

–-Jag frågade förstås vad som hänt och 
hon berättade att hon och hennes man 
inte kom överens.Jan-Eric bjöd henne att sitta ner 

vid hans och Sivs bord. Där berättade 
Margareta, som den blonda flickan hette, 
om sitt liv. Om sina två små söner, om 
sitt olyckliga äktenskap och oron för att 
maken skulle göra henne illa.– Siv och jag sa i en mun att hon måste 

lämna sin man, minns Jan-Eric. Jag erbjöd 

till och med Margareta att flytta hem till 
oss under en övergångsperiod. Vi hade en 
stor lägenhet med gott om plats. Och hon 

kunde få ett eget rum och bo gratis hos oss.
Margareta tog tacksamt emot hjälpen 

och en månad senare var Jan-Eric på plats 

i Stockholm för att hjälpa henne med allt 

      Jag vill vara din Margareta Det vimlar av sångtexter som kan göra 
oss både känslosamma och nyfikna. 
Men finns det någon verklighet bakom? Kanske har du en egen favorit-

låt som du undrar lite över. Nu har du 
chansen att få veta! Skriv ett vykort till 
oss, gärna med både låttitel och nam-
net på den/dem som spelat in melodin. 
Skicka kortet till Diana Thylin, FÅR JAG 
LOV, 205 07 Malmö.

Vilken låt vill du att vi skriver om?

Efter Sten & Stanleys första inledande 

pass på dansgalan stegade Sten Nilsson 

fram till Margareta.
– Oj vad kul att träffa den riktiga 

Margareta, sa han och strålade. Dig har 

jag nog sjungit om tusentals gånger vid 

det här laget.
En blyg Margareta bad om några auto-

grafer till sina barnbarn och fick både det, 

kramar och en pratsund med Sten om 

åren i Karlskoga.
Sedan fick han hasta iväg för att åter-

igen inta scenen, bland annat för att 

sjunga: Jag vill vara din ska du veta, bara vara 

din Margareta, står här vid din dörr, kär som 

aldrig förr…

FÅR JAG LOV sammanförde Margareta 

med Sten Nilsson när Sten & Stanley 

spelade på en dansgala i Globens Annex i 

Stockholm i somras. Det var en mycket 

blyg och något spänd Margareta som 

gick med på att visa upp sig både för 

Namn: Margareta

Familj: Gift, tre barn och barnbarn

Bor: Kungsholmen i Stockholm

Hobby: Måla tavlor, både akryl 

och olja

Ovanlig merit: Är kvinnan som 

låten Jag vill vara din, Margareta 

handlar om

Vi efterlyser Margareta, 
stod det i FÅR JAG LOV nr 4/2005. 

Frilansjournalisten Inge Nilsson tog sig 

an uppgiften och efter idogt detektivarbete 

hittade han Margareta.
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För första 
gången!
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Den sjungs på fester, på allsångskväl-

lar och i karaokebarer. Alla kan nynna 

melodin och de flesta kan sjunga med i 

refrängen. Och då pratar vi ALLA – dels 

vi som var med på det glada 70-talet då 

dansbandsmusiken flödade över landet. 

Dels alla dagens tonåringar som upp-

levde att Margareta fick en renässans för 

några år sedan genom filmen Eva och  

Adam – fyra födelsedagar och ett fiasko. 

Där sjöngs Margareta-låten av två av 

filmens unga huvudrollsinnehavare Eva 

och Petra. Och blev en jättehit på nytt.

Det är tre decennier sedan Jan-Eric 

Karlzon skrev succélåten Jag vill vara din 

Margareta. Han är själv lite tagen över 

att den hållit så länge.–-Det är en enorm gåva, säger Jan-

Eric. Jag tillhör en exklusiv skara som fått 

göra en evergreen!Till detta gäng hör annars pojkar som 

Ted Gärdestad, Tomas Ledin, Per Gessle 

och Björn & Benny. Jan-Eric Karlzon är 

knappast lika bekant för svenska folket,  

vilket lett till många glada förvecklingar. 

Och visst tvivel…–-Jag spelar ofta ute på fester och 

bröl-lop och då får jag i stort sett varje 

gång frågan om jag kan Margareta-låten, 

säger Jan-Eric. När jag svarar att det är 

jag som skrivit låten, är det ingen som 

tror mig. ”Ja, ja – du är rolig du…. Om 

du hade skrivit den så hade du ju varit 

känd!”
Jan-Eric har arbetat som musiklä-

STORYN

Vackra Margareta räddades från ett olyckligt äktenskap med misshandel, till en frihet fylld 

av uppvaktning och mäns lystna blickar. Jan-Eric Karlzon, hennes räddare och hjälte, skrev 

succélåten som bär hennes namn. Lagom till fruntimmersveckan 1976 seglade Margareta 

med Sten & Stanley in på Svensktoppen. Och idag är den en av våra mest önskade låtar!

text: Madeleine Rosenhall  foto: Martin Goodwin

bakom låten

rare sedan 1976 och när 
Margareta åter blev en hit 
i början på det nya seklet, 
var det massor av flickor 
i skolan som ville sjunga 
låten.

– De ville att jag skulle 
kompa dem och tittade 
storögt på mig när jag berät-
tade att jag skrivit låten, säger 
Jan-Eric. Och så bad de mig sjunga den.

– Originalet skiljer sig lite från den text-

version som sjöngs i Eva och Adam och 

flickorna skrattade gott när de hörde mig 

sjunga min egen version: ”Ha, den låten 

kan inte du ha skrivit – du kan ju inte ens 

texten…”
Men när det gick upp för dem att det 

faktiskt var Jan-Eric som gjort deras favo-

ritlåt, blev han skolans hjälte. Och för någ-

ra år sedan fick han en belöning, lika fin 

som alla musikpriser och listplaceringar.

– Det var ett par små flickor som ringde 

på min dörr och överräckte en bukett 

blommor. ”Dessa ska du ha som tack för 

att du skrivit en så bra låt”, sa de. Då blev 

jag verkligen rörd!
Inneboende hos Jan-Eric
Vem var då Margareta? För hon har väl 

funnits på riktigt?Margareta var en vacker blondin som 

Jan-Eric lärde känna 1975. Under tragiska 

omständigheter. En kvinna som han bjöd 

sitt stora, varma hjärta. Men på ett lite 

det praktiska runt flytten. Han, Margareta och ett av hennes två 

barn åkte sedan tillbaka till Karlskoga. 

Den andre sonen vägrade pappan 
att släppa ifrån sig. Så samtidigt som 

Margareta kände lättnad över att komma 

bort från ett plågat liv, upplevde hon en 

stor sorg när hon tvingades lämna sitt 

ena barn.

Många blyga beundrare 
När Margareta flyttade in flyttade Jan-

Erics flickvän Siv ut. De hade visserligen 

varit överens om att den nya bekantska-

pen Margareta måste göra något åt sin 

situation, men Siv hade inte riktigt tänkt 

sig den här lösningen. Så svartsjukt läm-

nade hon sin Jan-Eric och det dröjde inte 

länge förrän hon träffade en annan man.

– Det var en sorg för mig, för jag var 

verkligen förälskad i Siv, erkänner Jan-Eric. 

Och jag vet att det inte är många som tror 

det här, men Margareta och jag var faktiskt 

aldrig mer än vänner.Margareta blev snabbt en populär profil 

i Karlskoga och pojkarna kastade lystna 
Namn: Jan-Eric Karlzon

Ålder: 57 årBor: I Särö, utanför Kungsbacka.
Familj: Sambon Madelene och barnen Christian, 21 och Rebecca, 

13.
Yrke: Heltidsanställd musiklärare på  Bukärrskolan i Kungsbacka. 

Jan-Eric har också varit musiker i nästan hela sitt liv.

Låtskrivarmeriter: Har skrivit 20-30 låtar per år under sitt 

vuxna liv. Bl a Söta lilla Lisa som fanns på Arvingarnas debut-

platta som såldes i över 200 000 ex, och En bild av dig, nomine-

rad till Årets låt i Guldklaven 2005.
Låtskrivarknep: ”Att skriva låtar är en gåva man har, de kom-

mer till en”, säger Jan-Eric. Oftast kommer melodierna mitt i 

natten, då går Jan-Eric upp direkt och spelar in slingan till gitarr, 

innan han lägger sig och somnar om. Så arbetar han vidare på 

låten nästa dag. Han skriver alltid musiken före texten.

Vi efterlyser Margareta!Margareta, var finns du idag? Om du läser den här artikeln 
får du gärna höra av dig till FÅR JAG LOV! Eller du som 
läser den här artikeln och känner igen sångens Margareta 
som var runt 25 år 1975. Om du vet något om henne idag, 
så hör gärna av dig till oss. Skriv några rader till Madeleine 
Rosenhall, FÅR JAG LOV, 205 07 Malmö.

annorlunda sätt.– Jag bodde i Karlskoga då, men var i 

Stockholm en hel del i samband med spel-

ningar. En kväll gick jag och min flickvän 

Siv till hotell Malmen för att dansa. Där 

bjöd jag upp en enormt vacker flicka, och 

när vi dansat en stund upptäckte jag att 

hon hade en stor blåklocka runt ena ögat.

–-Jag frågade förstås vad som hänt och 

hon berättade att hon och hennes man 

inte kom överens.Jan-Eric bjöd henne att sitta ner 

vid hans och Sivs bord. Där berättade 

Margareta, som den blonda flickan hette, 

om sitt liv. Om sina två små söner, om 

sitt olyckliga äktenskap och oron för att 

maken skulle göra henne illa.
– Siv och jag sa i en mun att hon måste 

lämna sin man, minns Jan-Eric. Jag erbjöd 

till och med Margareta att flytta hem till 

oss under en övergångsperiod. Vi hade en 

stor lägenhet med gott om plats. Och hon 

kunde få ett eget rum och bo gratis hos oss.

Margareta tog tacksamt emot hjälpen 

och en månad senare var Jan-Eric på plats 

i Stockholm för att hjälpa henne med allt 

      Jag vill vara din Margareta Det vimlar av sångtexter som kan göra 

oss både känslosamma och nyfikna. 
Men finns det någon verklighet 

bakom? Kanske har du en egen favorit-

låt som du undrar lite över. Nu har du 

chansen att få veta! Skriv ett vykort till 

oss, gärna med både låttitel och nam-
net på den/dem som spelat in melodin. 

Skicka kortet till Diana Thylin, FÅR JAG 

LOV, 205 07 Malmö.

Vilken låt vill du att vi skriver om?internet och olika databaser, tre tänkbara Margaretor 
i Stockholm. Med hjälp av ytterligare en ledtråd från 
Jan-Eric kunde jag utesluta två av dessa Margaretor 
och därmed ringa upp rätt Margareta. Och så, i FÅR 
JAG LOV 4/2008, kunde vi stolta publicera både en 
intervju med Margareta, och dessutom ett unikt möte: 
Vår chefredaktör Diana Thylin lyckades sammanföra 
Margareta med Sten Nilsson på en dansgala i Globen 
i Stockholm! Sten fick då äntligen träffa kvinnan som 
han sjungit om i så många år, och även överlämna en 
blomsterbukett till Margareta! Både kvällspress och 
veckotidningar skrev om att FÅR JAG LOV återfunnit 
Margareta och om mötet mellan henne och Sten. 

– Margareta var lite spänd inför mötet, men det 
släppte när hon hade träffat Sten, minns Diana Thylin. 

– Sedan hade vi en jättetrevlig danskväll ihop.
Nu, sommaren 2012, kommenterar Sten Nilsson 

händelsen så här:
– Det kändes verkligen unikt och kuriöst att efter 

alla dessa år få träffa Margareta som jag sjungit om så 
många gånger. Det satte krydda på den danskvällen. 
När man träffar journalister och får frågor om låten 
tror de inte att Margareta finns och då är det kul att 
kunna berätta den här storyn som FÅR JAG LOV 
har fått fram.

När jag ringer upp Jan-Eric Karlzon berättar han 
att han inte haft någon mer kontakt med Margareta, 
men att han för några år sedan skrev en ny låt som 
handlar om Margaretalåten. Titeln är Jag minns en 
sång, den är dock ännu inte inspelad av något dansband. 
Men vem vet – kanske får vi en dag höra uppföljaren till 
denna magiska historia som tog sin början när en blond 
tös flyttade till Karlskoga.

FÅR JAG LOV hittade

Sten & Stanleys

 Sten & Stanley:
✦ Första spelningen var i Degerfors Folkets 
Hus, 17 mars 1962.
✦ Ursprungsmedlemmar: Bröderna Sten, 
Ebbe och Per Nilsson, Stanley Granström och 
Bo Carlén. Flera av dem hade tidigare spelat 
i andra konstellationer.
✦ Medlemmarna har skiftat under åren men 
kvar finns Sten och Ebbe Nilsson. Övriga 
nuvarande: Alexander Nilsson (Ebbes son), 
Michael Ross och Johan Ryding.
✦ Skivdebuterade februari 1962 med Haver 
du sett Karlsson.
✦ Svensktoppsdebuterade 1965 med  I lust 
och nöd, och hade innan dess haft en stor 
hit med Grindslanten.
✦ Har spelat in 700 låtar varav 60 har 
hamnat på Svensktoppen.
✦ Har spelat på 400 000 danser och slitit ut 
20 turnébussar.
✦ Bland de största hitlåtarna märks Jag vill vara 
din, Margareta, Grindslanten, I lust och nöd, En 
sång om kärlek och Dra dit pepparn växer.
✦ 2012 firar de 50-årsjubileum, Sten Nilsson 
var nominerad till Guldklaven som Årets 
sångare och de fick även Juryns Specialpris 
under Guldklavengalan.

Jag vill vara din, 
Margareta finns 
med på Sten & 
Stanleys LP Bella 
Bella som kom 
1976. Men lägg 
märke till att 
låten inte nämns 
på omslagets  
framsida.

Ovan: Ur FÅR JAG LOV 4-2008. 
T v: Ur FÅR JAG LOV 4-2005.


