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[ 2 jun 2005, 06:28]

Fridfullt kaos i Vadstena

Nostalgiafton i Vadstena. Maj-Lis och Sören Gustafsson från
Boxholm rullar ut på södra hamnarmen i sin Porsche 356 -64.
Bild: ÅKE KARLSSON

VADSTENA
Sommarens första Nostalgiafton i Vadstena. Folk, veteranbilar och motorcyklar om vartannat. Och
några katter bland hermelinerna.

‚Navkapslar och veteranbilar
Liksom tidigare somrar råder ett organiserat kaos vid Leksaksmuseet denna onsdagskväll. Den
enda riktlinje som finns är skylten med texten "Endast veteran, mc och finbilar". Inga
ordningsvakter eller poliser så långt ögat når.
-- Det är inte så mycket folk än, men det kommer, säger Ludwig Nordén från Mjölby.
Han har suttit bakpå pappa Mikaels Harley Davidson. Det är en Road King -99 i klassisk stil så
som den såg ut från början. Inte bara den drar ögonen till sig. Även Mikaels hjälm med
dödskallemotiv, specialdesignad i bruschteknik av en kille från Umeå. Mikael Nordén tycker inte
en vanlig integralhjälm passar till hojen, och den här ger illusion om ett öppet parti runt käken.
-- På fritiden måste jag få busa lite, jag jobbar ju som säljare annars, säger han.
Inte förbi Stocklycke

Han och sonen har inte tagit omvägen förbi Stocklycke där mc-förarna också samlas på
onsdagskvällarna.
-- Nostalgiafton har ju blivit så jättestort. Stocklycke har nog förlorat på det här, menar han och
tycker att det är lite för ordnat på den rena mc-träffen.
Bettan och Hansa Larsson från Mantorp har spanat in en gammal Opel Rekord.
-- Kul att det finns såna här orenoverade objekt, säger Bettan.
-- Jag har åkt i en sån själv när jag var liten, säger Hansa.
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Båda är med i Östgöta sportvagnsklubb som har organiserade träffar, men de uppskattar ändå det
här mer frivilliga spontana som ett sätt att möta andra de känt tidigare.
Sören och Maj-Lis Gustafsson är med i Porsche 356-klubben. De har en sådan från 1964 som de
köpte i Laguna Beach, Kalifornien, 1987. Från Stockholm har de flyttat till Boxholm där de nu har
bott i ett år.
Åker sakta förbi

Sakta åker en Chevrolet Bel Air förbi, om det går ställer den sig bredvid någon like, det börjar bli
trångt i hamnen. Det pratas bilar, men inte bara, av sorlet att döma knyts nya och framför allt gamla
kontakter.
-- Hej, hej, hur är det med dig?
-- Bättre väder kan man knappast önska sig, solen skiner ju.
-- Trivs ni bra dit ni har flyttat nu?
-- Så är det själva boende- och driftskostnaden . . .
Dataassistenten Jan Friberg hade kanske rätt när han kläckte idén att marknadsföra kommunen på
Nostalgiafton.
Gammal brandbil

Där står han i alla fall tillsammans med Caroline Unéus (m) och delar ut broschyrer, info om
tomterna på Drottningmarken och aktuell uttaxering. Sin närvaro har de legitimerat med en
gammal brandbil, Volvo N84-41, som varit i kommunens ägo sedan 1969. Den har skylift och
används fortfarande inom gatu-va-parkenheten. Strax intill står annat som inte passar in i kategorin
veteran, mc eller finbil. Museiföreningen Wadstena--Fogelsta järnväg har dragit dit sin kafévagn.
Korv och musik

Hans Bengtsson från Leksaksmuseet står och kränger korv så det står härliga till. Kvällen håller på
att nå sin höjdpunkt nu när rockabillybandet Hub Caps har värmt upp sig och spelat en halvtimme.
Med tanke på hur mycket folk det är måste tillställningen ändå betraktas som lugn och fridfull.
Och, som sagt, ordningsmakten syns inte till, men stationsbefälet Ove Törnqvist svarar i Motala.
-- Har vi möjlighet så kommer vi till Nostalgiafton. Men vi har hela området Motala-Vadstena som
ansvar. Hittills har vi inte haft en ledig stund. Vi har inte kommit ur Motala ens.
Att avsätta en patrull särskilt för Nostalgiafton, det har inte ens varit på tal, vad han vet. Och det
verkar ju inte heller behövas. Men visst trafikbekymmer lär det väl säkert vara, tror Ove Törnqvist.
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