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Korvbråk på nostalgikväll
En konflikt har blossat upp om korvförsäljning i samband med
nostalgikvällarna vid Leksaksmuseet. Korvförsäljaren Jakob Krabbe upplever
att företagaren Hans Bengtsson, som står bakom nostalgikvällarna, har
uppträtt hotfullt mot honom. Ord står mot ord.
I ett mejl till Vadstena kommun redogör Jakob Krabbe för vad som hände i samband
med säsongspremiären för de mycket populära nostalgikvällarna i början av juni. När
han skulle sätta upp sitt korvstånd på en plats i närheten av de grå magasinen ska
Hans Bengtsson kommit fram och sagt att Krabbe inte fick sälja korv där.
– Jag har alla tillstånd som behövs och jag har också betalt en hel del pengar för att få
dem, säger Jakob Krabbe.
Enligt honom ska Bengtsson ha krävt att få tio procent av vinsten om han ville stå där.
Bengtsson ska också ha hänvisat till en liknande uppgörelse med Museiföre
ningen Wadstena-Fogelsta Järnväg.
Jakob Krabbe upplevde situationen som hotfull. Han är övertygad om att orsaken till
händelsen är att Bengtsson, som bedriver egen försäljning av mat och dryck vid
arrangemangen, inte vill ha konkurrens.
– Det är ett jävla påhitt alltihop, säger Hans Bengtsson, som inte vill kommentera
Jakob Krabbes uppgifter mer än så.
Krabbe valde att kontakta Vadstena kommun eftersom det är fritids- och tekniska
nämnden som har beslutat att ge honom tillstånd att bedriva verksamhet på mark som
kommunen arrenderar av Statens fastighetsverk.
– Vi kan ingenting göra, säger nämndens ordförande Ulf Eirevik (s), som råder Jakob
Krabbe att göra en polisanmälan.
– Det är polisen som utfärdar tillstånd för själva verksamheten och om det har hänt
någonting är det polisens sak att utreda det, menar Eirevik.
Normalt fattar han själv, enligt delegation, beslut om upplåtelse av kommunal mark.
– Men eftersom jag förstod att ärendet är känsligt så tog jag upp det på nämnden den
här gången. Så man kan säga att ärendet är väl berett.
Jakob Krabbe säger att han överväger att göra en polisanmälan, men att han inte har
bestämt sig ännu.
– Det är ju inte precis en sån relation jag vill ha med näringsidkarna i stan. Men om
det händer igen kommer jag definitivt att göra en anmälan.
När MT&VT talade med Jakob Krabbe på måndagen hade ytterligare en nostalgikväll
hållits. Då uppstod inte några problem.
Att det finns en uppgörelse mellan Bengtsson och Museiföreningen Wadstena-Fogelsta
Järnväg bekräftas av Sten Sandberg, som är engagerad i föreningen.
– Under nostalgikvällarna kör vi ner vår kafévagn på hamnspåret.
Vi betalar tio procent av intäkterna till Hans Bengtsson och jag ser ingenting konstigt i
det eftersom det är Bengtsson som drar dit allt folk, säger han.
Jenny Knutsson
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