
JOHN OWEN - DEN EXCENTRISKE ENGELSMANNEN 

OCH DANSBANDSÄLSKAREN SOM GJORDE SANDGRUND KÄNT 

 

 

Restaurang Sandgrund i Karlstad blev under sin storhetstid känd och välkänd i hela Sverige. Danslystna 

damer och herrar vallfärdade hit och fina representationsmiddagar avlöste varandra. Restaurangen 

byggdes och ägdes till att börja med av en Karlstadsprofil, byggmästaren Paul Jardeby. 1970 sålde han 

den vidare till Baldakinenkoncernen, vars ägare och chef var en engelsman - John Owen - som snabbt 

gjort sig ett namn i svenskt nöjesliv. Men vem var han, denne John Owen som betydde så mycket för 

Karlstad? Hans livs historia är både spännande och intressant. 

 

 

Först en bakgrund: Restaurang Sandgrund kom till sedan stadens populära sommarrestaurang i 

september 1959 bränts ner av den fruktade Karlstadspyromanen. Efter ett rekordsnabbt bygge, där 

första spadtaget togs i januari, invigdes den nya fina restaurangen redan i maj 1960.  

Det berättas att arkitekterna ritade ena dagen, lämnade över till byggarna nästa morgon och återgick 

sedan till sina kontor för att ta sig an nästa dags ritningar. 

Sanningen att säga blev inte byggnaden den mest genomarbetade. I alla år hade man problem med 

uppvärmningen under de kalla månaderna och det var svårt att hålla mössen ute. Men nog drog 

anläggningen folk så man kunde hålla värmen! 

 

Fin mat för fint folk 

 

Till en början var Sandgrund mer en gourmetrestaurang för fint folk som ville äta ute än för 

Karlstadsbor i gemen. Först 1970, när Jardeby efter mycket övertalning sålt restaurangen till John 

Owen, mannen bakom den berömda Baldakinenkedjan, blev Sandgrund en mer folklig dansrestaurang.  

Snart var anläggningen känd över hela Sverige och kallades ofta för Baldakinenkoncernens flaggskepp.  

En stor del av äran ska givetvis Sandgrunds legendariske restaurangchef Morgan Ödman och hans 

medarbetare ta åt sig, men Morgan Ödman framhåller själv alltid betydelsen av stödet från först John 

Owen, senare Lennart Karlsson, som efter John Owens plötsliga död tog över och under många år 

ledde Baldakinenkoncernen.  

 

Men, som sagt: vem var egentligen John Owen som haft så stor betydelse för svenskt restaurangliv 

och svensk dansbandsmusik - och inte minst för Karlstad och Sandgrund. Han är väl värd en 

presentation! 

 

 

John Owen föddes i det engelska samhället Ramsbury, som ligger mellan Hungerford och 

Marlborough i nordöstra delen av Wiltshire. Hans mor, Mabel Violet (1902-1998), var av släkten 

Chamberlain som tillhörde sociteten i staden sedan flera generationer tillbaka.  

Fadern, Llewellyn Gordon Owen (1885-1947) föddes i Wales. Han blev så småningom professor i 

matematik och arbetade först vid Rangoons universitet i Burma, senare i Oxford. Han skrev även flera 

läroböcker i ämnet. De användes långt in på 1990-talet.  

I familjen föddes tre barn. John Roger Gordon (född 1931), Goeffrey David (född 1934) samt Ann 

Lavinia (född 1941).   

Familjeförhållanden finns detaljerat beskrivna i boken ”A Wiltshire Childhood”, skriven av Geoffrey 

Owen, som blev journalist och under ett antal år var chefredaktör för tidningen Financial Times.  

 

Klarade sig bra under kriget 

 

I närheten av Ramsbury låg en flygbas från vilken bland annat amerikanska plan med fallskärmstrupper 

ombord stadigt avgick mot Tyskland under andra världskriget. Några direkta attacker mot området 



från tyska bombplan kom aldrig, de bomber som fälldes hamnade längre bort, men det faktum att 

flygbasen låg så pass nära Ramsbury oroade pappa Owen. Han såg till att en bunker byggdes mellan 

familjens bostadshus och garaget. Vad Geoffrey kan minnas utnyttjades den dock aldrig för 

övernattningar. 

  

Familjen Owen var även på andra sätt ganska opåverkad av kriget. Pappan var för gammal för att bli 

inkallad, John var för ung. En kusin till syskonen Owen omkom däremot när fartyget han tjänstgjorde 

på torpederades i Nordatlanten under en eskortresa med Sovjetunionen som mål.   

Eftersom familjen Owen tillhörde de välbärgade led de inte heller särskilt svårt av ransoneringarna. För 

dem som hade pengar fanns varor att tillgå. I släkten fanns också flera ägare av större gårdar, så från 

dem kunde familjen köpa en del matvaror. 

 

Alla i familjen var duktiga tennisspelare 

 

När John var liten bodde familjen i ett stort hus, kallat Ravensfield, som familjen fått ärva efter hans 

morfar och mormor. Några år senare, 1940, flyttade man till ett grannhus som var ännu större, hade 

större gräsmattor och, vilket var viktigt, en tennisbana. Både pappa och mamma Owen, flera av deras 

släktingar och inte minst ett antal av deras vänner spelade nämligen tennis på hög internationell nivå.  

Även barnen Owen blev så småningom mycket duktiga tennisspelare. Ann avled för övrigt, endast 24 

år gammal, när hon körde av vägen på väg för att tävla i en internationell turnering i Ljubljana. 

Också andra idrotter utövades med framgång inom familjen. Mamma var med i skollagen i alla idrotter 

där det fanns lag och dessutom senare i de engelska landslagen i flera idrotter. Hon utbildade sig till 

idrottslärare och fick det så småningom som yrke. 

Pappa var även han en framstående idrottsman på riksnivå, om än inte lika framgångsrik som mamma. 

  

John älskade att uppträda inför publik 

 

Goeffrey berättar i boken flera anekdoter om John. Exempelvis var han väldigt ung när han en gång 

stoppade en slant i en spelautomat - och fick jackpot! Pengarna formligen rasade ut och han blev ”ett 

rikt barn”, som brodern skriver, innan han fortsätter: 

- Kanske var det här hans smak för ”money-making” vaknade? I vart fall blev just det senare en 

förvånande stor del av hans vuxna liv.  

Geoffrey hävdar också att John var den busigare av bröderna. Inte så att han gjorde allvarliga saker, 

sådant som var förbjudet. Men han balanserade gärna på gränsen. Han var äventyrlig och djärv. Han 

hade dessutom gott självförtroende och var en mästare på att övertala andra så han fick som han ville. 

Och han älskade att uppträda. 

En favoritsyssla var att framträda som trollkarl, även inför vuxen publik. Medan han tvingade sin 

lillebror att medverka som assistent i inte helt ofarliga roller - exempelvis stoppades han in i en säck 

som han på egen hand skulle ta sig ur innan han bokstavligen kvävdes - tog John emot applåderna.  

- Han tog till och med inträde till föreställningarna, skriver Geoffrey, för att sedan konstatera att de 

pengarna såg han, assistenten, aldrig röken av.  

- Förhoppningsvis investerade han dem i nytt material så han kunde utföra nya trolleritrick, som han 

läste sig till i olika böcker, skriver han. 

Ett annat exempel på Johns påhittighet var hans idé när John och Geoffrey i en tennisturnering råkade 

lottas mot varandra.  

John bestämde då att bröderna skulle se till att ingen av dem vann. På så sätt skulle de slå rekord i 

lång tennismatch.  

Efter 25 games och fortfarande oavgjord match började ledarna bli allt mer irriterade. Men det var inte 

John som gav upp, det var lillebror. Han vågade inte fortsätta utan såg till att John vann, så matchen 

tog slut. John hade tänkt hålla ut ett bra tag till. 

 

 



Försökte rymma för att slippa förhatlig skola 

 

När John skulle börja skolan hamnade han i Marlborough Collage, till vilket tråkigt nog City of London 

School med dess elever hade evakuerats undan kriget. John avskydde skolan från första dagen, vilket 

han tydligen hade anledning till.  

Inte nog med att han rent allmänt mobbades av de äldre eleverna, Geoffrey såg märken som tydde på 

att han till och med blev slagen. Inget stöd av lärarna fick han heller.  

Redan en av de första dagarna i skolan försökte John rymma när mamma skulle lämna av honom vid 

skolgården. Han infångades och tvingades till skolan.  

Men föräldrarna måste ändå ha haft viss förståelse för problemen. När först John, sedan Geoffrey så 

småningom, vid uppnådda 13 år, skulle börja högstadiet slapp de nämligen gå på Marlborough. De 

skjutsades i stället till det längre bort belägna Rugby. 

Ett skäl till att John blev utsatt för mobbning var förmodligen att han skilde ut sig från de andra 

eleverna. Inte så att han betedde sig direkt utmanande, men han var annorlunda. Excentrisk, lite udda - 

och som sagt förtjust i att uppträda och stå i centrum.  

Så småningom tillkom en egenskap. Han blev starkt politiskt engagerad - på rakt motsatt sida jämfört 

med sina konservativa släktingar. 

Det kan alltså ha varit av bland annat politiska skäl som förhållandet mellan John och fadern med tiden 

blev spänt, rentav stormigt. De drog helt enkelt inte jämnt. Modern försvarade emellertid alltid sin son, 

först gentemot pappan men kanske än mer mot omgivningen sedan hon blivit änka. Även då 

hamnade John i diverse konflikter. 

Pappan, som var 17 år äldre än sin fru, avled i cancer 1947, 62 år gammal. John var alltså inte mer än 

16 år när han blev faderlös. 

 

Drev en egen valkampanj i skolvalet 

 

Men åter till skoltiden. Det var när John så småningom hamnade på Dragon School som han fick en 

lärare som hette J B Brown, Bruno kallad. Bruno var inte officiell medlem i kommunistpartiet, men det 

var tydligt att det var långt ut på vänsterkanten han hade sina sympatier.  

Bruno beundrade Sovjetunionen och fick i sin tur en stark beundrare i John Owen.  

Både Bruno och John följde noga utvecklingen av världskriget. På en karta i sitt pojkrum flyttade John 

färgade nålar som markerade de olika arméernas positioner och han jublade när det gick bra för 

Sovjet. När de allierade så småningom anföll tyskarna vid den franska kusten tyckte John det var bra - 

framför allt för att det minskade trycket mot Sovjetarmén vid den andra fronten.   

1944, i Rugby, tog John ännu ett steg in i politiken. I en ”mock election” - ett arrangerat skolval alltså - 

utsågs han att företräda arbetarpartiet Labour, ett uppdrag han tog på största allvar.  

Han drev till och med en kampanj för sig själv i vilken ingick att han monterade upp en högtalare som 

mot gatan utanför skolan gång på gång ropade ut: ”Rösta på Owen, rösta på Owen!” Trots hans tappra 

försök vann inte Labour skolvalet. Och ska sanningen fram så låg nog Johns eget politiska 

engagemang längre åt vänster än Labour. Det kanske märktes i hans agitation.   

Samtidigt som John var energisk som få och dessutom duktig i idrott kunde han vara väldigt lat, 

konstaterar brodern.  

Det yttrade sig bland annat i att han i sitt rum på skolan monterade upp en hammock, hängande i 

krokar i taket.  

Där tillbringade han en stor del av dygnet - tills krokarna gav upp och både hammocken och John 

dråsade i golvet. 

 

Det politiska engagemanget fick konsekvenser 

 

Men politiken blev som sagt allt viktigare. Tack vare ett stipendium kunde John börja studera vid 

anrika Oriel College i Oxford.  

Under tiden där deltog han allt oftare i offentliga debatter och blev känd som en mycket god talare. 



Han fick resa till Östberlin för att delta i en kommunistiskt sponsrad ungdomfestival, han delade ut 

flygblad och var även på andra sätt politiskt aktiv. 

Han berättade dessutom gärna för alla som ville höra på att den bästa sång han visste var ”Jag drömde 

om Joe Hill i natt”.  

Joe Hill var en från Sverige till USA utvandrad syndikalist och radikal fackföreningsman. Han blev så 

småningom välkänd som agitator, poet och trubadur, men slutade sitt liv på ett tragiskt sätt. Joe 

anklagades med rätt eller orätt för att vara inblandad i en mordhistoria och avrättades trots sitt 

nekande - vilket ledde till att han blev martyr i vänsterkretsar. 

 

Johns politiska engagemang fick dock konsekvenser.  

Han inkallades i flygvapnet, Royal Air Force, men tilläts aldrig göra karriär där, vilket hans civila meriter 

borde ha räckt till. Han stämplades nämligen som säkerhetsrisk.  

När brodern Geoffrey några år senare skulle göra sin militärtjänst förvånade han sig över att alla andra 

inkallade som hade universitetsexamina bakom sig snabbt flyttades vidare för att genomgå 

officersutbildning.  

Själv fick han sitta på ett litet kontor och klistra igen kuvert.  

När modern, som hade kontakter i militära kretsar, forskade i saken kom det fram att även Geoffrey 

räknades som säkerhetsrisk - inte utifrån egna engagemang utan på grund av broderns. 

 

Kanske träffade han en svensk flicka? 

 

1953 lämnade John Owen Oxford för att flytta till Sverige. Varför vet inte Geoffrey, men han gissar att 

det berodde på att John hade träffat en svensk flicka och förälskat sig i henne. Han började studera 

nordiska språk vid Stockholms universitet. John var nämligen extremt språkbegåvad. Tidigare hade han 

läst både latin och grekiska och det dröjde inte länge förrän han pratade svenska flytande. Dessutom 

lärde han sig prata både norska och danska hyfsat bra. 

Om han tog några examina i Stockholm säger sig inte brodern känna till, men Lennart Karlsson, som 

senare blev en nära medarbetare till John, berättar att John tog en fil mag-examen inom området 

nordiska språk. 

Han blev snart ett känt namn i svenska språkintresserade kretsar. Han reste runt i landet och höll 

föredrag i ämnen med språklig anknytning.  

”London och cockneyengelskan” var rubriken på ett föredrag. ”Vilken sorts engelska ska jag tala?” 

kallade han ett annat. I annonserna påstods han vara en ”excellent speaker” och han drog stor publik. 

Enligt uppgift höll han även föreläsningar med matematiska teman.  

I bakgrunden fanns säkert intresset för publika framträdanden i allmänhet.  

 

Men nu utvecklade John även ett intresse av annat slag.  

Han började anordna nöjestillställningar. Han ställde upp som värd och bjöd in studenter som han 

tyckte behövde ”både avkoppling, kultur och bildning”. 

Inbjudningarna riktade sig inte minst mot utländska killar som ville träffa svenska flickor.  

De måste ges en chans till sådana möten, menade John. Om det inte skapades bra mötesplatser för 

sådana kontakter - hur de skulle de då bära sig åt, undrade han i en intervju. Förmodligen spelade 

Johns insikter om att det gick att göra pengar i verksamheten också in. 

 

Entrébiljetten räknades som medlemskort 

 

I Per-Olof Sandberg, son till den kände sångaren Sven-Olof Sandberg, fann han en kompanjon som 

han skulle komma att samarbeta med under flera år. Mot slutet blev de tyvärr ovänner och skildes som 

sådana, men det är en annan historia. 

På studenttillställningarna såg John till att man tog inträde. Biljetterna förklarades sedan vara 

medlemskort varför besökarna blev till ”slutna sällskap” - och de annars stränga alkoholreglerna kunde 

kringgås.  



Det här kan för övrigt sägas vara början till en intensiv kamp som John senare kom att föra mot de 

svenska myndigheterna. John ville ha bort den starka kopplingen mellan alkohol och matservering.  

Om det var hans envetna kamp som fick betydelse i sammanhanget är svårt att säga, men klart är att 

sedan Baldakinengruppens koncept slagit igenom i svenskt restaurangliv mildrades lagstiftningen 

betydligt. 

1960 tog kumpanerna steget utanför universitetsvärlden. Enligt samma mall som tidigare startade de 

Stockholm International Club. Förutom danskvällar ordnade de maskerader och båtturer i den 

stockholmska skärgården. 

 

Modernare musik, mindre mattvång och fin miljö 

 

1963 fick de veta att restauranglokaler i Stockholms Folkets hus skulle hyras ut. De lade ett bud och 

fick hyra. I all hast skrapade de ihop personal så restaurangen, döpt till Baldakinen, kunde öppnas. 

Verksamheten byggdes helt enligt den Owenska mallen. Populära dansband och billigare mat lockade 

en yngre publik. Samtidigt behöll de en fin och kultiverad miljö.  

- Papporna ska inte behöva vara oroliga när deras döttrar går ut och dansar, förklarade Owen.  

I den fina miljön ingick även det berömda slipstvånget, som jag återkommer till. 

 

Baldakinensatsningen blev en succé. Köerna ringlade sig snart ända ut till Drottninggatan. När Folkets 

hus-ledningen såg hur bra Baldakinen gick, samtidigt som systerkrogen Aladdin i samma hus gick med 

förlust, såg de till att Owen och Sandberg fick ta över även den.  

Några år senare köpte kumpanerna den krog som tidigare hette Strömsborg och döpte om den till 

Adam & Mari. 

Framgångarna inom den svenska restaurangvärlden hade inletts. Inkomsterna steg i motsvarande 

grad, vilket möjliggjorde nya investeringar. 

Snart drev John Owen restauranger även i andra städer. Ibland köpte han upp befintliga restauranger, 

ibland fick han via fastighetsbolag han tog kontakt med tips om lämpliga lokaler som kunde byggas 

om till restauranger.  

I Örebro hittade han ett förråd som kunde byggas om, i Karlskoga ett bibliotek. Hur det gick till när 

Sandgrund införlivades i Owens koncern återkommer jag till. 

Som mest ägde John Owen 22 restauranger. Till detta kom ytterligare några matställen och till och 

med några hotell. Totalt cirka 30-talet inrättningar. En av höjdpunkterna nåddes när 

Baldakinengruppen i slutet av 1970-talet tog över Hamburger Börs. 

 

Levde ett lyxliv, värdigt en kunglighet 

 

Och visst tjänade John pengar! När Geoffrey med familj så småningom kom för att hälsa på honom i 

Stockholm blev de djupt imponerande. John hade då två flotta våningar inne i sta´n att välja mellan, 

dessutom en herrgårdsliknande villa en bit utanför Stockholm. Där fanns både en pool och annan 

iögonenfallande lyx - det var som ett residens helt enkelt, skriver brodern. 

Men det var kanske inte så underligt, fortsätter han. John såg sig som något av en kung i sitt 

imperium.  

Han omgav sig med vackra flickor, han gick - ständigt cigarrökande - omkring och småpratade och 

skämtade med sina gäster. Han var den perfekta värden och han älskade som sagt att vara i centrum. 

Han levde helt enkelt ett fantastiskt lyxliv, värdigt en kunglighet. 

Samtidigt var han en stenhård affärsman och skicklig företagsledare. Han ville ha kontroll över allt och 

såg till att han ständigt hölls uppdaterad av sina lokala chefspersoner. 

 

Lokala chefer fick frihet med under ansvar 

 

Morgan Ödman arbetade på Sandgrund redan innan Baldakinen 1970 tog över. 1973 blev han 

restaurangchef och den tjänsten innehade han ända till 2005. Han lärde känna John Owen som trevlig 



och social men mycket krävande 

Han har bevarat flera brev från John Owen. De talar sitt tydliga språk.  

I ”En ekonomisk hälsning från oss på huvudkontoret ” till de lokala cheferna redovisas synen på 

verksamheten under 1971. 

I brevet som är undertecknat av John Owen står det att Sverige under året upplevt en högkonjunktur 

som utöver överskott på arbetstillfällen och god köpkraft inneburit kraftigt ökade kostnader för varor 

och tjänster i form av höjda priser och löner.  

Samtidigt hade man sett en ökning av antalet restauranger och nöjesetablissemang som riktade sig till 

yngre publik, vilket ökat konkurrensen på området. Nu tycktes dessutom kulmen i högkonjunkturen 

vara nådd.  

Det går därför inte att förvänta sig att omsättningen ”på grund av utomstående krafter” ska fortsätta 

att stiga, tvärtom kommer konkurrensen att bli allt hårdare, påpekar John Owen.  

 

I ett antal punkter lyfter han fram åtgärder ”där du själv direkt kan ingripa och påverka lönsamheten”, 

och fortsätter sedan: 

”På försäljningssidan har du allt stöd i form av annonsering, musikengagemang, specialerbjudanden o 

s v och vi är mycket lyhörda för dina egna synpunkter på försäljningsaktiviteter. 

På kostnadssidan ber vi dig i varje enskilt fall pröva om en ny eller återkommande utgift är motiverad 

vid just det tillfället - om man kanske helt kan avstå eller skjuta upp den. Klart är att vi under 

innevarande år noga ska pröva alla nyanskaffningar av alla slags inventarier och även kritiskt granska 

större underhållsbehov av lokaler och inredningar. Dylika poster måste alltid godkännas av ledningen i 

Stockholm. 

Ett instrument för uppföljningen av månadsboksluten är resultatbudgeten. Väsentliga avvikelser ska 

undersökas så att vi får underlag för eventuella ändringar i driften”, avslutar John Owen. 

 

- Jag hade stor frihet när det gällde att leda verksamheten på Sandgrund, kommenterar Morgan 

Ödman, men det var verkligen en frihet under ansvar. 

 -John Owen och så småningom Lennart Karlsson, som tog över efter honom, höll noggrann koll på 

vad vi gjorde, ända ner till detaljnivån. Man måste ständigt vara beredd att svara på frågor och förklara 

sig, om något verkade anmärkningsvärt.  

- För oss på Sandgrund gick det oftast bra, men jag vet att man på andra håll kände att det var hårda 

bud emellanåt. John Owen ingav verkligen respekt. 

 

Gratis inträde när Vikingarna spelade 

 

I takt med övertagandet av befintliga restauranger införde John Owen sitt vinnande koncept. På 

Sandgrund bedrev man 1970, när Baldakinen tog över, fortfarande lunchservering som dock inte gick 

särskilt bra. Den krävde mycket personal men gav allt mindre intäkter. Så snart Baldakinen kom in i 

bilden lades den ner.  

De kontinentala orkestrarna som spelat underhållningsmusik och ”fin” dansmusik byttes mot populära 

svenska dansband. Maten skulle även i fortsättningen hålla hög klass och miljön skulle vara proper och 

städad, men även de som inte ville lägga ner stora pengar på mat skulle känna att de var välkomna 

som dansgäster. 

Förlorade intäkter via maten skulle tas igen genom entréavgifter. Avgifterna varierade. Kvällar med 

berömda dansband kostade det mer att komma in. När mindre kända lokala band - som till en början 

Vikingarna! - spelade var det fritt inträde.  

Under speciella kvällar, exempelvis torsdagar som kallades ”Karlstadsflickans kväll,” gick kvinnor in helt 

gratis. Samtidigt infördes billiga smårätter på menyerna, kallade ”Kvällens special”.  

Även här siktade man in sig på kvinnorna. Det ledde till att antalet dansanta yngre damer ökade 

kraftigt, vilket i sin tur lockade intresserade herrar - inte minst handelsresande som fick upp ögonen 

för de trevliga danskvällarna på Sandgrund. Många av dem började lägga upp sina resrutter efter 

utbudet där.  



 

Förändringar för Sandgrundspersonalen 

 

För personalen innebar Baldakinenövertagandet en hel del förändringar. Tidsstudiemän dök upp och 

studerade verksamheten. Följden blev rationaliseringar och effektiviseringar. Gamla rutiner 

förändrades eller togs bort. Ett exempel är att lunchserveringen, som nämnts, drogs in. Tyngdpunkten 

lades helt och hållet på kvällsarrangemang.  

Genomgående var att ”vanligt folk” skulle lockas till Sandgrund. Mer vikt lades vid barer och billiga 

rätter, men de fina middagarna för representationsgäster var även i fortsättningen väldigt viktiga för 

ekonomin.  

I samband med dessa åts och dracks det nämligen mycket - både gott och dyrt! Det hade man råd 

med. Avdragsrätt gällde för företagen! 

 

Men dansgolvet var gemensamt för alla gästerna. Efter maten kunde representationsgästerna bjuda 

upp de galanta unga damerna, vilket var väldigt uppskattat av båda parter. Herrarna fick dansa, 

damerna blev bjudna på sådant de själva inte hade råd att köpa. 

Den goda stämningen på Sandgrund hade även andra fördelar. Många företagsledare i Värmland 

vittnar om att deras affärskontakter mer eller mindre krävde att få gå på Sandgrund. En fin och trevlig 

middag med dans efteråt bäddade för affärer och fina avtal!  

Självklart betydde representationsverksamheten mycket för Restaurang Sandgrund. På så vis fick man 

dessutom råd att - oftast via Baldakinens egen musikförmedling - engagera aktuella och kända artister 

och orkestrar, vilket givetvis ökade dansställets popularitet ytterligare. 

 

 

Ju mer kritik slipstvånget fick, desto bestämdare blev Owen 

 

Det var också i samband med Baldakinenövertagandet som det berömda slipstvånget infördes. Det har 

sin särskilda historia.  

När John Owen tog över restaurangen i Folkets hus i Stockholm upptäckte han att en rad urmodiga 

regler fortfarande gällde. Exempelvis fick inte damer utan herrsällskap komma in på restaurangen.  

Sådana regler togs omgående bort, men regeln som sa att alla gäller skulle ha ”vårdad klädsel” behöll 

han. För herrarnas del betydde regeln att de skulle ha slips medan jeans och manchesterbyxor var 

bannlysta.  

Följden blev att till och med kända personer som ville besöka den nya innekrogen nekades inträde.  

Det ledde till ett ramaskri, inte minst i rikstidningarna dit de förorättade kändisarna gärna vände sig. 

Eftersom nöjesjournalisterna inte heller brukade vara de mest välklädda ställde de gärna upp på 

kändisarnas sida. Kritiken var hård och samfälld.  

 

Lokaltidningarna i de städer där Baldakinen ägde restauranger hakade på. Exempelvis kunde man i 

Värmlands Folkblad läsa hur en upprörd Leif G W Persson iklädd manchesterkostym nekats inträde på 

Sandgrund! 

Själv tog John Owen kritiken med upphöjt lugn. 

- Jag tror inte att han från början hade tänkt göra så stor sak av slipstvånget, säger Lennart Karlsson. 

Det var när han såg vilken enorm publicitet han fick som han bestämde sig för att vara stenhård. 

I ett slag och utan att det kostade ett öre i annonspengar fick nämligen danslystna människor i hela 

Sverige veta att det inom restaurangvärlden fanns något väldigt modernt och intressant som hette 

Baldakinen. Klart att de av ren nyfikenhet måste söka sig dit! 

En nöjd John Owen klippte ut rubrikerna, gjorde collage av dem - och använde dem i reklamen.  

Han var övertygad om att den publik han såg som sin målgrupp - de som gillade pardans - 

uppskattade den fina miljön i hans restauranger. De tyckte ju om att klä upp sig när de skulle ut och 

dansa. 

- De som inte gillar den här stilen får gå någon annanstans, konstaterade han kort i en intervju i 



samband med att trubaduren Finn Zetterholm försökt dra igång en bojkott av 

Baldakinenrestaurangerna. 

 

Nio av tio manchesterkostymer liknar påsar eller säckar 

 

John Qwen drev alltså sin linje i högsta grad aktivt. En insändare, undertecknad av Owen, daterad den 

9 september 1970 och adresserad till redaktör Eric Blaustein på Expressen, talar sitt tydliga språk.  

Morgan Ödman har bevarat den i sitt privata arkiv. John Owens egen rubrik var ”Påsar, säckar och 

valfrihet” och texten löd så här: 

”Jeans och pullover, polotröjor och olika plagg av fritidskaraktär är inte riktigt vad vi vill kalla ”klädd till 

fest”. Handen på hjärtat, alla ni manchesterkostymägare, hur ser er kostym ut sedan ni använt den en 

kortare tid? Ja, vi tycker faktiskt att nio utav tio manchesterkostymer snarare liknar påsar eller säckar än 

kvällsklädsel.  

Detta är vår privata åsikt. Vi begär inte att andra skall tycka likadant. Men vi efterlyser förståelse för 

tanken att det bland tusentals restauranger i detta land kan finnas en och annan som vågar vara 

”omodern”. Huvudsaken är väl att det råder valfrihet. Femtiotalets restriktiva svenska restaurangliv, 

som präglades av likriktning och konservatism, är dessbättre ett minne blott. Baldakinen går sin väg, 

andra restauranger en annan. Vi ska vara glada över att det i Sverige finns en mängd restauranger av 

olika typer som kan tillfredsställa alla smakriktningar. 

Med vänliga baldakinenhälsningar - John Owen” 

 

Han tyckte mycket om de värmländska dansbanden 

 

John Owen insåg också att musiken var viktig. Han blev snabbt förtjust i den svenska 

dansbandsmusiken. Inte minst de värmländska dansbanden tyckte han om och det är ingen tvekan om 

att de i sin tur har haft en oerhört stor nytta av honom. Företrädare för både Sven-Ingvars, Vikingarna, 

Karlstad-Örjans och The Saints från Åmål (som ofta framträdde i Värmland) berättar samma historia. 

John Owen hade till sin hjälp först en, senare två anställda i Baldakinens egen Musikbyrå.  De anställda 

följde noga det svenska musiklivet. Om John själv eller någon på Musikbyrån lade märke till ett nytt 

band som blivit populärt av en eller annan anledning var han snabbt ute för att knyta det till sig.  

Först ringde han och bad att få träffa företrädare för bandet. Han ville kolla om personkemin stämde 

och om bandet motsvarade hans krav. 

Om träffen föll väl ut erbjöd han till att början med en eller flera spelningar på Aladdin eller någon 

annan Baldakinenrestaurang i Stockholm.  

Där satt han sedan på första parkett, blossande på sina cigarrer och lyssnade engagerat. Gillade han 

vad han hörde fick dansbandet omgående erbjudande om att få spela på andra Baldakinen-

restauranger runt om i Sverige.  

Detta ledde till att många av dansbandsmusikerna, som tidigare tvingats ha ett ”civilt” yrke vid sidan 

om spelandet, nu kunde bli heltidsmusiker - med de följder det fick för kvaliteten i dansbanden. 

 

Tog strid med ”experterna” som styrde Svensktoppen 

 

Nämnas kan också att John Owen medvetet och stenhårt stod på dansbandsmusikernas sida i andra 

sammanhang.   

I ett brev, daterat dem 2 februari 1971 och förmodligen sänt till Sveriges radio - kopian som Morgan 

Ödman fick är oadresserad - går han till storms både mot systemet för val av låtar som skulle få 

chansen att kandidera till Svensktoppen och den allmänna synen på Svensktoppen. 

- Trots att Svensktoppen är ett av radions i särklass populäraste program är det inte omtyckt av kritiker 

och ”musikexperter”, skriver Owen.  

- I åratal har Svensktoppen hånats och förlöjligats på tidningarnas nöjessidor, i kåserier, från 

revyscener i radio och tv. Att tycka om schlagermusik på svenska betraktas som intellektuellt 

undermåligt. Att tillhöra de miljoner som varje söndag lyssnar på Svensktoppen utmålas som något 



man borde skämmas för. Som om detta oskyldiga nöje skulle utesluta andra ”seriösare” intressen. 

Och John Owen fortsätter sin verbala holmgång: 

- De enformiga, ständigt återkommande angreppen på Svensktoppen (”sötsliskig spekulation”, 

”miljöförstöring i etern”, ”Svenskbotten” o s v) grundar sig på två uttalade eller outtalade påståenden. 

Nr 1: Svensktoppen speglar den breda publiksmaken. 

Nr 2: Bred publiksmak är dålig smak. 

 

”Speglar inte den breda publiksmaken” 

 

I fortsättningen konstaterar han att redan påstående nummer ett är falskt.  

- Svensktoppen speglar inte den breda publiksmaken! Den jury som väljer ut låtarna som ska få testas 

är inte representativ för svenska folket. Den består nämligen till 60 procent av så kallade experter - 

ibland samma personer som angriper Svensktoppen i offentliga sammanhang, skriver Owen. 

- Personerna är, fortsätter han, i regel svaga för låtar som ligger åt jazz- och pophållet. De ser med 

förakt på den typ av schlagermusik som svenska folket råkar tycka om. Följden blir att ”folkliga” artister 

som Trio me´ Bumba, Agneta Fältskog, Flamingokvintetten och Sten & Stanley har betydligt mindre 

utsikter att klara testen än sådana som Sylvia Vrethammar, Tommy Körberg, Swede Singers och 

Gimmicks.  

- Ja, till och med obskyra ”popgrupper” som saknar varje chans att vinna folkets gunst har ibland 

lättare att hamna på Toppentipset än etablerade folkkära artister, hävdar han. 

Att han har rätt i sin bedömning tycker han har avslöjats de ”få gånger någon låt lyckas ta sig in på 

Svensktoppen bakvägen, antingen genom stora publikframgångar eller via Kvällstoppen alternativt TV 

2-toppen”.  

Han tar som exempel Trio me´Bumbas ”Man ska leva för varandra” och ”Tiotusen röda rosor”, skriven 

av Thore Skogman och vid den här tiden inspelad av Jan Höiland. 

- Båda dessa låtar, som blev stora publiksuccéer, hade tidigare underkänts av testjuryn, påpekar Owen, 

som menar att det nuvarande upplägget medför att bra låtar stoppas på vägen ut till allmänheten. 

- Men botemedlet är enkelt, menar han. Låt testjuryn bli representativ för befolkningens makt. Befria 

”experterna” från deras uppdrag. Låt dem som tröst få en alldeles egen lista i P1 eller P2.  

- Dessa åtgärder skulle naturligtvis öka förbittringen hos Svensktoppens fiender, men samtidigt bana 

väg för den nya generationens schlagersångare och -sångerskor som förr eller senare måste avlösa 50- 

och 60-talets trotjänare. 

Skrev John Owen, som vanligt ”med vänliga baldakinenhälsningar”. 

 

Erbjöd Sven-Ingvars ett års spelningar - med betalning i förskott 

 

Att dansbanden hade en speciell plats i John Owens hjärta framgår tydligt av brevet. Men en alldeles 

speciell plats där hade uppenbarligen Sven-Ingvars, som av många pekas ut som John Owens 

personliga favoriter.  

Sin uppskattning av orkestern visade han i konkret handling. När Sven-Ingvars dragit på sig stora 

skulder genom det misslyckade filmprojektet ”Under ditt parasoll” erbjöd John Owen dem ett helt års 

spelningar vid hans restauranger - samtidigt som han betalade ut hela årsgaget i förskott!  

På så vis kunde de betala av en stor del av skulderna och komma på fötter igen. 

Och det är här den intressanta historien om Baldakinens köp av Sandgrund kommer in i bilden.  

Sandgrunds ägare, byggmästaren Paul Jardeby, började i slutet av 1960-talet tröttna på att driva 

restaurang. Lönsamheten hade sjunkit och hans byggfirma var arbetskrävande. Publiken, det lite finare 

folket, åt inte längre lika ofta sina luncher och middagar på Sandgrund. Ändå var personalkostnaderna 

fortsatt mycket höga.  

Men Jardeby var trots allt förtjust i den goda maten, den förnäma miljön och de internationellt kända 

orkestrarna. Han såg ner på dansbanden och Baldakinenkonceptet liknade han vid ”ett Folkets hus 

med rättigheter”.  

Trots att Sven-Ingvars blivit alltmer populära och redan var välkända i landet var de inte välkomna att 



spela på hemmaarenan Sandgrund. 

  

Sven-Ingvars blev erbjudna att köpa Sandgrund 

 

En som såg att Sandgrundsdriften började bli problematisk var Jardebys revisor Sigge Carlmark. 

Carlmark råkade dessutom vara revisor åt Sven-Ingvars. Han insåg att Sven-Ingvars kunde hjälpa till att 

rädda ekonomin för Sandgrund, samtidigt som han naturligtvis ville att Sven-Ingvars skulle få många 

och bra spelningar. 

Men Jardeby var stenhård. Inga dansband på Sandgrund! Men Carlmark gav sig inte. Till sist lyckades 

han få Paul Jardeby att gå med på att låta Sven-Ingvars och några andra dansband från 

Karlstadstrakten provspela på Sandgrund ett par kvällar 

Taktiken lyckades.  En helt ny publik strömmade till. Jardeby tvingades inse att Carlmark hade haft rätt. 

Dansbanden gjorde succé! 

 

Samtidigt lärde sig Jardeby känna killarna i Sven-Ingvars. Ju mer han hade med dem att göra, desto 

bättre tyckte han om de glada värmlänningarna.  

Han blev till och med så förtjust att han erbjöd Sven-Ingvars orkester att få köpa Sandgrund! 

Musikerna blev förstås både överraskade och lite stolta, men de tackade artigt nej.  De ville fortsätta 

att spela och turnera, inte driva restaurangverksamhet. 

De försökte i stället övertala Paul Jardeby att träffa John Owen som de i sin tur lärt känna, trodde på 

och - det visste de! -  gärna ville köpa Sandgrund.  

Nu blev det tvärt nej igen. Jardeby vägrade att ens träffa John Owen. 

Efter ett tag gick han, sedan han återigen utsatts för övertalning av sin egen revisor, ändå med på ett 

sammanträffande med Owen.  

Mötet utföll till belåtenhet och ledde till nya sammanträffanden, nu med respektive advokater 

inblandade. Förhandlingarna inleddes och ledde så småningom till en uppgörelse.  

Mot löfte att behålla den goda maten och den fina miljön blev John Owen ägare till Sandgrund, först 

med vissa förbehåll, sedan fullt ut. 

 

Lennart Karlsson började sin bana på en fritidsgård 

 

1943 föddes en gosse i Traneberg utanför Stockholm. Han döptes till Lennart Karlsson och växte upp i 

en helt annan miljö än John Owens engelska socitetskretsar. Traneberg var ett typiskt hyreshusområde.  

Som tonåring tillbringade Lennart mycket av sin tid på fritidsgården Svartviksgården som för övrigt 

hade en värmlänning som föreståndare - Kjell E Johansson från Deje, senare ordförande i IOGT-NTO 

och socialdirektör i Stockholm.  

Kjell E lade märke till den musikaliskt mycket intresserade ynglingen och stöttade honom redan från 

början. Snart fick Lennart Karlsson ta ansvaret för gårdens rock- och dansverksamhet. Som husband 

anlitades The Violents. 

 

17 år gammal lyckades Lennart skaffa sig sommarjobb som mopedbud vid skivbolaget Sonet. Där 

kämpade han hårt för att sälja in sitt husband. Han lyckades till sist övertala de ledande inom Sonet att 

låta The Violents spela in en skiva. Det blev succé. En uppoppad version av låten Alpens ros gick rakt in 

på topplistorna och snart blev de erbjudna spelningar lite överallt.  

Lennart fick bli någon sorts manager för dem. Han sorterade bland spelningarna, lade upp resrutter 

med mera. 

Och snart knöts en ny sångare till bandet. Han hette Erik Fernström - senare känd som Jerry Williams. 

Han och Lennart bildade ett bolag, Jerrys och Lelles AB, och båda blev på var sitt sätt mer och mer 

etablerade i musikbranschen. Bolaget finns för övrigt kvar fortfarande. 

 

Owen och Karlsson blev så småningom parhästar 

 



1965 fick Lennart Karlsson jobb på musikbyrån Telstar, bland annat som artistförmedlare. Till hans 

uppdrag hörde att följa med på den berömda Beatles-turnén genom Sverige 1963. Han blev mer och 

mer etablerad i musikvärlden. 

Givetvis kände Lennart väl till Baldakinensuccén och dess framgångsrike ägare John Owen. Han insåg 

vad det skulle betyda för ”hans” artister att få spelningar på Owens restauranger. Frågan var bara hur 

han skulle bära sig åt för att etablera kontakt. 

Flera försök misslyckades, men ödet kom Lennart till hjälp. En kväll ringde den kände jazzmusikern 

Carl-Henrik Norin. Han spelade ofta på Baldakinen i Folkets hus i Stockholm, men nu hade han fått 

akuta problem. Två orkestermedlemmar var sjuka. 

- Har du någon orkester som kan rycka in och spela i stället för oss i kväll, undrade Carl-Henrik. 

- Det ska väl gå att ordna, sa Lennart och ringde Beatmakers, som mer än gärna ställde upp. 

Klockan nio dagen därpå ringde John Owen till Lennart. Han hade förstås varit på plats och hört 

Beatmakers spela kvällen innan. 

- Låter alla dina orkestrar på det där sättet, undrade han. 

- Nja, inte alla, det vore väl inte så bra, sa Lennart lite tveksamt.  

Han visste ju inte om John var positiv eller negativ till det han hade hört kvällen innan. 

- Kan du komma och äta lunch med mig, sa John - som visade sig vara helt begeistrad.  Precis den 

sortens musik ville han ha på sina restauranger! 

 

Så inleddes samarbetet mellan John Owen och Lennart Karlsson. Det är ingen överdrift att påstå att de 

verkligen fann varandra. Till att börja med var Lennart någon sorts konsult, men 1973 formaliserades 

samarbetet genom ett skrivet avtal.  

Lennart Karlsson räknades snart som Owens närmaste man. Kom Owen på besök kunde man räkna 

med att han hade Lennart Karlsson i släptåg. De betraktades helt enkelt som parhästar - vilket skulle få 

stor betydelse framöver. 1978 fick Lennart Karlsson titeln vice vd.  

 

Ständigt på resa mellan restaurangerna 

 

I Lennart Karlssons uppdrag ingick att tillsammans med sin chef resa runt till alla hans restauranger i 

landet för att kolla verksamheten. En del gick inte särskilt bra, andra rentav rätt dåligt. Samtidigt tyckte 

de som kände John att han verkade tröttna på slitet.  

- Jag tror att han tyckte det hade varit roligt att dra igång alltsammans. Mindre roligt var 

vardagsjobbet med att få det hela att gå runt. Det var liksom inte hans grej, skriver brodern Geoffrey i 

sin bok. 

Till saken hör också att det hade börjat gå sämre för den framgångsrika Baldakinengruppen. 1976 

hade man tvingats slå till bromsarna och till och med börja sälja av en del av anläggningarna.  

Först såldes hotellen, sedan sålde man ett antal krogar i mindre städer. Även Börsen i Stockholm 

såldes. 

 

Ett skäl till att det gick sämre var att konkurrensen om krogbesökarna hårdnat. De restaurangägare 

som närmast chockade hade sett Baldakinen ta över hade vaknat till och på sina ställen till och med 

gått samman för att stoppa Owens framfart. 

I en stad gick krögarna ihop och erbjöd Baldakinen en större summa pengar mot att de inte 

etablerade sig där. Owen och Karlsson tog först emot pengarna, men ångrade sig och betalade tillbaka 

dem. 

- Vi ville ju verkligen in i den staden, berättar Lennart Karlsson. 

Arbetet med att stabilisera koncernen tog hårt på John som inte sparade sin kropp och sin hälsa. Han 

lade ner ett jättejobb. Många undrade hur han orkade och ryktet gick om olämpligt leverne. 

  

När andra gick hem under sen eftermiddag kunde han beordra Lennart eller någon annan av sina 

medarbetare att sätta sig vid ratten i den limousinliknande bilen och skjutsa honom till någon eller 

några av hans restauranger. Tre per kväll - eller snarare natt - ansåg han vara lagom.  



Med John i baksätet, kedjerökande cigarrer, bar det i väg på mångmilaturer. John ville med egna ögon 

noga besiktiga verksamheten, helst på kvällstid så han kunde prata med gästerna också. Samtidigt 

kunde han på plats förhöra den lokala chefen om lönsamhet, besöksantal etcetera. 

 

Allt tröttare och allt mera sliten - tills allt tog slut 

 

Resultaten av restaurangverksamheten blev som sagt inte alltid den han önskade, men några akuta 

ekonomiska problem för koncernen var det aldrig fråga om, skriver Geoffrey Owen i sin bok. Den hade 

nog bara växt för fort.  

Och Lennart Karlsson instämmer. Mer tid för konsolidering hade varit önskvärd.  

Ironiskt nog var det samtidigt som koncernen började stabiliseras som John Owens framgångssaga 

gick mot sitt slut. 

John började enligt brodern verka allt tröttare, allt mer deprimerad. Han började äta sömnpiller för att 

kunna sova. Kanske fanns det andra piller med i bilden också. 

I november 1979 avled han, endast 48 år gammal.  

- Troligen berodde det på att han ätit alltför många piller - men om det var medvetet eller omedvetet 

vet vi inte, skriver brodern. 

 

Som också funderar på om det hade kunnat sluta annorlunda.  

John hade gott om flickvänner. En av dessa, Liliane, tog han med sig hem till Rawsbury och 

presenterade för mamman. Men det blev aldrig något äktenskap, vilket både mamma och bror hade 

hoppats på. 

- John ville förmodligen inte binda sig, han ville leva sitt liv. Men kanske ett äktenskap hade kunnat få 

honom att lugna ner sig lite. Nu byggde han i stället upp ett slags inre oro. Han kände säkert att något 

fattades trots att han utan tvekan levde ett liv i lyx. På ytan såg allt så bra ut. Men han spelade nog 

hela tiden en roll. Inuti honom var det annorlunda, tror brodern.  

 

Många ville köpa loss koncernens godbitar 

 

Efter Johns död utbröt stor aktivitet inom den svenska restaurangbranschen. Flera krogägare hörde 

omgående av sig och ville köpa russinen i Baldakinenkakan.  

I England satt Johns mamma och bror, sörjde den avlidne och oroade sig över utvecklingen. De ville 

inte att Johns livsverk skulle skingras. De visste ju vad det hade betytt för honom. 

Samtidigt hade Geoffreys familj lärt känna Lennart Karlsson och fått förtroende för honom. Att även 

John litat på Lennart rådde inget tvivel om. Det fick avgöra. Lennart Karlsson fick frågan om han ville ta 

över hela Baldakinenkoncernen. 

Lennart svarade att han naturligtvis var intresserad, men tvingades samtidigt konstatera att han inte 

hade möjlighet att få fram de pengar som behövdes.  

Saken ordnades genom att dödsboet lånade ut en stor summa pengar till Lennart Karlsson, vilket i sin 

tur innebar att han lyckades få banklån till resten av köpesumman.  

Baldakinenkoncernen hade fått en ny ägare, som fortsatte driften i John Owens anda. 

 

Sandgrund blev Baldakinenkoncernens flaggskepp 

 

Under Lennart Karlssons ledarskap blev Restaurang Sandgrund en av Sveriges mest berömda 

dansrestauranger och flaggskeppet inom koncernen. Gästerna strömmade till, kända artister och 

dansband avlöste varandra och omsättningen bara steg. 1980-talet och delar av 1990-talet var den 

verkliga storhetstiden. Sedan hände det saker som varken den lokale chefen Morgan Ödman eller hans 

chef Lennart Karlsson kunde påverka. 

 



 
John Owen besökte ofta de restauranger som hörde till Baldakinenkedjan och han var noga med att hålla sig 
uppdaterad över både ekonomi och verksamhet. Fotot är inte taget på Sandgrund, men han framhöll ofta 
Sandgrund som flaggskeppet i koncernen. 

 

Avdragsrätten för representation krymptes, vilket gjorde det svårt för företagen att ha råd med sin 

vidlyftiga representation. Samtidigt försämrades samhällsekonomin och allt flera, både privata och 

offentliga arbetsgivare, fick dra åt svångremmarna. 

De unga företagarna och cheferna var inte heller lika intresserade som sina företrädare av att tillbringa 

kvällarna på krogen. De delade ansvaret för barn och familj med sina fruar och sambor på ett annat 

sätt än den äldre generationen chefer. 

 

Danspubliken förändrades också. ”Styrdans” blev mer och mer ute. Skivspelande DJ-ar ersatte den 

levande musiken. De som gärna ville inleda sin kväll med en bit mat i väntan på att dansen skulle börja 

blev allt färre.  

Den nya publiken kom senare på kvällen och nöjde sig med några öl eller drinkar i baren. Förfestat 

hade de gjort hemma. Intäkterna krympte snabbt. 

Ville någon dansa så gjorde han eller hon det, ensam eller tillsammans med någon. Ingen behövde stå 

och vänta på att bli uppbjuden. Den vårdade klädseln var det inte längre så noga med. De som 

försökte hålla fast vid den finare utstyrseln kände sig inte bekväma i sällskapet och drog sig för att gå 

på Sansdgrund. 

 

16 servitriser förr blev till en mot slutet 

 

En talande beskrivning av hur vanorna förändrade verksamheten har Morgan Ödman levererat. Han 

berättar att på 1960-talet var 16 servitriser i tjänst under en danskväll. Samtidigt fanns det en bar i 

restaurangen.  

Mot slutet, innan Sandgrund tvingades slå igen, arbetade en servitris i matsalen under en danskväll. 

Antalet barer hade stigit till sex! 

 

Baldakinenledningen försökte förnya sin verksamhet i takt med tidens krav.  

2003 gjordes Restaurang Sandgrund om till Blue Moon Bar.  

Konceptet var på sitt sätt lyckat. Massor av gäster kom - på lördagarna. Under resten av veckans 

kvällar kom det allt färre. Framför allt var det ”styrdanserna” som drabbades. Danskväll efter danskväll 

drogs in. Försök med After work och seniordanser fungerade inte heller. 

 



Inom parentes sagt skilde Karlstad ut sig, jämfört med exempelvis Västerås. I Västerås fungerade After 

work-konceptet som man tänkt sig. Yngre personer gick dit, åt gratis - men stannade sedan tills 

nattklubben tog vid och beställde in öl eller drinkar. Det var där intäkterna kom. 

Karlstadsborna tog med sig fru och barn, åt gratis - och gick hem. 

- Klockan 22 var det tomt i restaurangen, berättar Morgan Ödman. Samtidigt hade vi fått ta in mycket 

personal i både köket och serveringen för att klara anstormningen tidigt på kvällen. Så kunde vi ju inte 

hålla på! 

 

Det som in i det sista drog stora mängder gäster var de berömda Julgalorna. Samtidigt steg 

kostnaderna även för dem. Kraven på kända artistuppträdanden, som krävde både dyr teknik och 

många medarbetare, gjorde att kostnaderna för underhållningen växte till enorma nivåer. Till slut gick 

inte det heller.  

Den 25 februari 2012 stängde restaurangen vid Sandgrundsudden för sista gången. Kommunen såg till 

att en ombyggnad gjordes. Halvåret senare öppnade konstnären Lars Lerin ett galleri i fastigheten som 

han numera hyr av kommunen.   

 

Återigen fann två profiler varandra 

 

Men historien hann innan dess upprepa sig på ett annat plan.  

Det som hände när John Owen och Lennart Karlsson träffades inträffade återigen när Karlsson träffade 

Vimal Kovac. Trots att Kovac var betydligt yngre var det två profiler som fann varandra.  

Vimal Kovac ägde bland annat den berömda restaurangen Spy Bar vid Stureplan i Stockholm och var 

på väg att bli en kändis inom restaurangbranschen. Lennart Karlsson hade redan fått en plats i 

restaurangbranschens Hall of Fame. 

Förtroendet mellan Karlsson och Kovac växte och de började samarbeta, precis som en gång Owen 

och Karlsson hade gjort. 

2003 konkretiserades samarbetet genom att Baldakinenkoncernen och Stureplansgruppen etablerade 

ett korsvist ägande. Senare köpte Stureplansgruppen upp Baldakinenkoncernen, som då blev ett 

dotterbolag till Stureplansgruppen. 

I dag är Vimal Kovac vd och chef för den framgångsrika Stureplansgruppen. Lennart Karlsson är 

styrelseordförande och fortfarande, 70 år fyllda, fullt aktiv.  

Förutom att driva restauranger ägnar sig Stureplansgruppen åt att ordna events i stor skala liksom åt 

cateringverksamhet. De berömda Julgalorna ibland annat Globen lockar också stora skaror besökare 

varje höst.  

2013 passerade gruppen gränsen för miljardomsättning. En framgångssaga, del 2, skulle man kunna 

säga. 

 

 

 

ANEKDOTER OCH SNUTTAR 

 

Den unge John Owen hade varit politiskt aktiv på vänsterkanten. På vilket vis och hur omfattande hans 

engagemang i politiken var, det är oklart, men uppenbarligen hade han varit verksam även utomlands. 

Det visade sig 1978, när Björn Skifs vunnit den svenska Melodifestivalen med låten ”Det blir alltid värre 

framåt natten”. Nu skulle han representera Sverige i Paris, där schlagerfinalen avgjordes det året.  

Björn Skifs var just då engagerad av Baldakinen, men beviljades tjänstledighet för Parisresan. John 

Owen och Lennart Karlsson beslöt sig för att åka dit för att stötta Björn. 

- På planet säger John plötsligt att det inte är säkert att han blir insläppt i Frankrike, berättar Lennart, 

som naturligtvis förvånat undrade varför. 

Jo, sist han var där hade han blivit utslängd ur landet för att han delat ut politisk propaganda, löd 

svaret. 

- Men det gick bra. Vi kom in, berättar Lennart Karlsson.  



Sämre gick det för Björn Skifs som dels glömde bort texten och tvingades fejka ett par textrader med 

hjälp av obegripliga ord, dels hamnade så lågt som på 14:e plats i resultatlistan. 

 

 

John Owens eviga cigarrökande var omtalat. Helst rökte han brasilianska cigarrer från Frans Sjuells 

cigarrfabrik. Men det skulle vara cigarrer, förpackade 20 och 20 i trälådor.  

När fabriken plötsligt meddelade att de skulle sluta med trälådorna blev John Owen alldeles ifrån sig. 

Hela tillvaron var satt i gungning.  

Lennart Karlsson, som hade en släkting som jobbade på Tobaksbolaget, lyckades köpa upp alla 

kvarvarande lådor som fanns hos svenska återförsäljare, närmare bestämt 184 stycken. 

Dessa cigarrer, totalt 3 680, skulle han enligt order från John förvara i sitt hem. John skulle sedan få del 

av dem i den takt han bestämde. Mellan varven fick andra cigarrer duga, enligt devisen ”nöden har 

ingen lag”.  

Men tre lådor fincigarrer smög Lennart Karlsson undan, för att ha om ”krisläge” uppstod. Ett klokt 

beslut, visade det sig.  

 

När de båda skulle åka hem efter ett besök i Singapore kom beskedet att shahen av Iran störtats varför 

planet måste ta en stor omväg. Den flygrädde John Owen blev förtvivlad, men hämtade sig när 

Karlsson plockade fram en trälåda brasilianska cigarrer. 

- På den tiden var det tillåtet att röka i en del av planet. Vi satt på raden närmast den rökfria zonen, 

berättar Lennart Karlsson.  

John rökte i ett. Snart var hela kabinen fylld av cigarrök. Både passagerare och kabinpersonal var 

förtvivlade, men lyckades inte stoppa Johns bolmande. 

Någon månad senare införde SAS ett förbud mot cigarr- och piprökning i sina plan. 

- Jag tror Johns rökande var en avgörande faktor, säger Lennart Karlsson. 

En låda cigarrer återstod när John Owen hastigt avled. Den ställdes på hans kista i samband med 

jordfästningen. 

- Så den gick upp i rök den också, konstaterar Lennart Karlsson. 

 

 

En av John Owens närmaste medarbetare var Nancy Rosenqvist, anställd av Owen som chef för 

Baldakinen-restaurangerna i Västsverige. Nancy var omtyckt av de lokala cheferna. Hon var 

omtänksam men samtidigt dynamisk, lyhörd men också och auktoritär.  

John Owen hade stort förtroende för Nancy och ville ofta ha med henne på resorna till de olika 

restaurangerna. 

Då var det hon som körde. Inte den stora fina Mercedesen dock, där John brukade sitta som en kung i 

baksätet. Den ville hon inte befatta sig med.  

Nancy körde en Ford Escort – med chefen sittande bredvid sig i det lilla framsätet.  

I det sammanhanget fick John finna sig i att det var Nancy som bestämde. 

 

GUNVOR NYMAN 

 

KÄLLFÖRTECKNING: 

Historien om John Owen bygger på A Wiltshire Childhood”, en bok i släktkrönikeform, skriven av Johns 

bror Geoffrey Owen. Han har arbetat som journalist och bland annat varit redaktör för tidningen 

Financial Times.  

Dessutom bygger berättelsen på intervjuer med Baldakinen-chefen Lennart Karlsson, Baldakinens 

ekonomichef Rolf Andersson, Sandgrunds restaurangchef Morgan Ödman samt Värmlandsmusikerna 

Sven-Erik Magnusson, Ingvar Karlsson, Christer Sjögren, Leif Andersson med flera. Intervjuerna 

genomfördes under mitt arbete med boken ”Det var på Sandgrund vi mötte varandra”.                            

                                                          


