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Klassisk nostalgi med doft av läder
Till “If you want to dance with me” var det många som i den nedåtgående
solen tog en fika. Andra gick i stället runt och betraktade de många klassiker
som kommit fram till nostalgikvällen.
På scenen står Cheap Vinos och spelar covers. I vimlet
utmärker sig många i skinnkläder med tillhörande
klubbemblem. Korv, dricka och kaffe säljs på löpande
band.
Sin första semesterdag har Annika och Benny Renström
från Habo valt att spendera i Vadstena. Med sig på resan
har paret hundarna Elvis, Ossy och Andy. De ser sig
själva som motorintresserat folk, de är med i klubben
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Vättern Cruisers, och har kört dit i en Buick från 1959.
Grabbarna Måns Sjöberg, Albin
Det är hennes bil, hans står fortfarande kvar i garaget
och Edvin Lagg sprang omkring
och väntar på att bli färdigmeckad. Det har den gjort
bland motorcyklarna och
sedan augusti 1978. Till slut tröttnade Annika Renström
rankade dem. De riktigt snygga
på långtidsrenoveringen.
hojarna belönades med några
Efter en stunds snack ger de sig i väg i vimlet
väl valda danssteg.
tillsammans för att träffa nya människor, orsaken varför
de kommit hit.
De är många som spanar in Buicken, med en vikt på 2 800 kilo. Roger Karlsson från
Mjölby är en av dem.
– Man blir lite sugen att skaffa en själv, säger han innan han beger sig vidare i jakt på
andra pärlor.
Grabbarna Måns Sjöberg, Albin och Edvin Lagg springer runt bland hojarna. De är alla i
tioårsåldern. Deras ögon tind-rar. Bara tjugo min
uter kvar innan de ska vara hemma. Vännerna kommer fram till Björn Hofströms
relativt nya Suzuki, och stannar upp.
– En tia, skriker en av dem ut.
– Ja, verkligen, får han till svar av de andra två, samtidigt som de i klassiskt manér
börjar veva med armarna, som om de rörde om i en gryta. Björn Hofström får höra att
hans hoj är bra lackad, är välskött och har en väldigt snygg motor.
– Man tackar och tar emot, besvarar han juryns komplimanger, och bedyrar att han
inte mutat grabbarna.
Något stenkast därifrån står dock en ännu vackrare pärla. Flera förbipasserande höjer
en extra gång på ögonbrynen för denna motorcykel. Bland dem Kjell och Janette
Davidsson från Motala. ”Snyggt hemmabygge”, är deras kommentar.
Med sin turkosa färg och vackert målade haj blir juryns bedömning otroliga tjugo
poäng, skalan har plötsligt vidgats. Kanske häftigast är trots allt det enorma bakre
däcket, och de silverfärgade fälgarna. Motorcykeln glänser.
Grabbarna blir helt till sig, nästan hypnotiserade där de står.
– Jag har aldrig sett en sådan tidigare, säger Måns Sjöberg, och berättar att han
besöker nostalgikvällen varje gång den går av stapeln.
– En sådan ska jag ha, säger Albin och Edvin Lagg i munnen på varandra.
– Vi struntar i hur mycket den kostar.
Vännerna får bråttom hem, men i folkvimlet fortsätter besökarna att spana in
varandras bilar och motorcyklar, att ha kul och träffa nytt folk. Cheap Vinos covers har
ersatts av digitala inspelningar, som susar i bakgrunden.
Och pulsen fortsätter på högvarv för nostalgikvällens besökare.
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