
Staffan Olander och Beatles
Beatleskännaren Staffan Olander var vår gäst torsdagen den 21 oktober 20121 på Sparbanken
Skåne Arenan. Han berättade om sin fascinerande livsresa med betoning på sitt intresse för
Beatles, vilken han illustrerade med bilder, filmer, musik och intervjuer. Det är något han
dokumenterat också i boken “Staffan&Beatles” som gick att köpa efter framträdandet.

Staffan med sin bok flankerad av Kay Nilsson och Per Hällström. Foto Jan-Olof Eriksson

Staffans Beatlesfeber började 1967 när han lyckades komma med i Beatles engelska fanclub.
1973 deltog han i TV-programmet 10 000 kr-frågan. Efter vinsten där fick han som en bonus en
resa till London för att träffa Beatles producent George Martin. Det blev upptakten till en livslång
vänskap som har gett Staffan oanade möjligheter att  engagera sig i en mängd olika aktiviteter
rörande Beatles. Staffan har varit involverad i radio- och TV-program, böcker och
skivutgivningar, konserter m m. Man kan med fog säga att han vet mer om Beatles än någon
annan.

1989 var Staffan med i TV-programmet Kvitt eller dubbelt och han vann givetvis den gången
också. Först blev han dock underkänd eftersom han svarade att George Martin spelade
hammondorgel på en låt fast det stod John Lennon på skivkonvolutet. Efter att Martin intygat att
det var han som spelade skipades dock rättvisa. Som bonuspris vann han även denna gång en
resa till London där han fick träffa Paul McCartney. Både Ringo och Paul har Staffan för övrigt
träffat vid flera tillfällen. En videosnutt från mötet kan ses i nedanstående länk.

Idrottsgillet - Staffan Olander 211021 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yPiwhABOlRc&t=1s


Som avslutning på den inspirerande träffen hade Per Hällström knåpat ihop 5 frågor med
sportanknytning till Beatles. Via länken nedan visas frågorna samt svaren på dessa. Staffan
klarade av det mesta, men det där med namnen på Liverpools båda stora fotbollsklubbar var
inte hans starka sida.

www.idrottsgilletlund.se/pdfer/StaffanOlander.pdf

Foto Jan-Olof Eriksson

http://www.idrottsgilletlund.se/pdfer/StaffanOlander.pdf

