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Korvförsäljare känner sig hotad
VADSTENA
En korvförsäljare anser sig ha blivit hotad på Nostalgiafton i Vadstena. Han upplevde att försök
gjordes att mota bort honom och att han upplystes om att mc-folk skulle komma med stålrör och
kedjor. Evenemangets grundare Hans Bengtsson förnekar detta.

Jakob Krabbe har nyligen fått kommunens tillstånd att sälja korv vid Vadstena slott. Ändå blev det
problem i onsdags på Nostalgiafton.
"Otrevlig situation"

-- Då uppstod en mycket otrevlig situation. När jag skulle sätta upp mitt stånd så kom Hans
Bengtsson till mig och sa att jag inte fick sälja korv där, berättar Jakob Krabbe.
Hans Bengtsson driver det intilliggande Leksaksmuseet, är initiativtagare till Nostalgiafton och har
själv korvförsäljning på området i samband med evenemanget. Jakob Krabbe kände det som att
Hans Bengtsson försökte köra bort honom där han stod intill södra grå magasinet.
"Inget att kommentera"

Enligt Hans Bengtsson kom de gemensamt fram till att placeringen var riktig enligt de tillstånd
Jakob Krabbe hade fått. Något hot däremot mot korvförsäljaren anser inte Hans Bengtsson att han
skulle ha uttalat.
Men korvförsäljaren Jakob Krabbe framhärdar att Hans Bengtsson uppträdde mycket hotfullt.
Ville ha "sin" del

-- Jag lyckades prata mig ur det hela och han tvingade mig att betala 10 procent av omsättningen
till honom. Vi skakade hand på det. Under rådande omständigheter kände jag mig pressad att göra
så. Hans Bengtsson hade också sagt att han hade en deal med järnvägsföreningen om 5 kronor per
kafékund.
Ord mot ord

Även dessa uppgifter förnekar Hans Bengtsson som endast minns att de talat om en mindre summa
för musikunderhållningen. Museiföreningen Wadstena--Fogelsta järnväg hade nämligen gett några
hundralappar för ändamålet, enligt Hans Bengtsson.
Ord står alltså mot ord i det mesta, och ännu har Jakob Krabbe inte polisanmält det inträffade. Han
har inte hunnit på grund av sjukdom. GUNILLA RECH
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