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FOR A WONDERFUL LIVING

Vi finns på Marenplan, Strandgatan 10 A. Tel. 08-550 109 05
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Sex färska plåtar. Jack Pöldre såg Boston-starten på Stones turné som kommer till Ullevi i sommar. Nu är
Foto: Paola Noordh
Göteborgskonserten säkrad.

Lyckligt slut på Jacks
Rolling Stones-vaka
Sex Stones-plåtar för Happy
Jack!
Det blev belöningen för Jack
Pöldre, efter att natten till måndagen ha avverkat varv efter
varv efter varv runt Saltsjötorget. Ängsligt blickande
mot Träffpunkt Täljes entré.

på runt torget. Timma efter
timma.
Hur många varv blev det?
– Ingen aning. Rätt många
gissar jag. Det gällde samtidigt att
hålla koll mot Träffpunkt Täljes
dörr, jag ville vara först i kön för att
vara så säker som möjligt på att få
biljetter.

Mikael Ewerlöf

Fick sällskap

mikael.ewrlof@lt.se · 550 921 63

22.30 på söndagskvällen anlände
Happy Jack (Pöldres alias på
Stonessiten stonesvikings.com)
till Saltsjötorget.
Tomt. Inte en käft så långt ögat
nådde.
Skönt, tänkte Jack. Samtidigt
litet tråkigt. Man kan ha roligare
än att i ensamt majestät vandra
varv efter varv runt ett öde torg
i decembernatten, för att hålla
kroppsvärmen uppe.
Dock, Jack Pöldre har varit med
förr. Så han drog åt halsduken
litet extra, prövade några rejäla
åkarbrasor och pinnade tappert

Klockan 04.00 anlände nummer
två i kön, sedan fylldes det på.
Men någon rejäl kö blev det
aldrig.
– Litet konstigt med tanke på
allt bra som sagts om Stonesturnén. Men samtidigt tror jag
Södertälje är en idealisk plats att
köa på. Långt ifrån Göteborg och
en mindre ort. Köerna i Stockholm var nog längre.
Jack köpte maxdosen sex biljetter á 1 000 kronor styck.
– Tre till mina söner, en till
brorsan, mig själv och plus någon
annan som säkert dyker upp. Om
inte så sitter en oriven biljett fint

i samlaralbumet. Jag har ett
antal orivna Stones-biljetter som
souvenirer!
Happy Jack Pöldre var med och
startade siten stonesvikings.com
för tre år sedan. Han räknar sig till
de mest inbitna Stones-fansen i
Norden. Stones upptäckte han
1963. Singeln Little Red Rooster
totalknockade honom 1964,
sedan dess existerar bara ett band
i Jacks värld.
– 95 procent av mina plattor är
Stones, jag lyssnar inte på något
annat, går inte och lyssnar på
andra band. Finns ingen anledning. Inget slår Stones!
Nu väntar förberedelserna inför Ullevikonserten 10 juni.
– Vi kör alltid en gathering
timmarna före konsert. Planeringen sker på vår stonesvikings
site. På så vis träffar man Stonesfans från hela världen. Kul att
jämföra intryck och erfarenheter,
säger Jack.
Och går hem och lägger sig.Efter
en lång natts färd mot gryning.

Spelberoendeproblem !?
Har Du
eller närstående problem med spel om pengar

Kom till
Par eller familjesamtal med fokus på spelproblemet
Ring 08 - 508 25 731 ons. 11.00 - 12.00 tors. 13.00 - 14.00
mobil 070 - 771 76 85

KAPPOR & JACKOR
HALVA PRISET
Dräkter & festklänningar
från 995:Modecentrum
Tel. 550 334 76 Köpmangatan 12 Södertälje

VA R U H U S E T K R I N G L A N

Fin julgåva istället
för en blomma
Stort utbud på årgångschoklad
och pralinaskar från Valrhona
Italienska julkakor
olika smaker och storlekar

Kostnadsfritt och riksövergripande
Spelberoendeprojektet, Stockholms stad
i samarbete med Statens folkhälsoinstitut

Centrumbutiken
Varuhuset Kringlan, gatuplan. Tel. 554 203 40.
Öppet vard 9–19, lörd 9–16, sönd 11–16.

