
 Mannheim 2017. 
  
Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning 
och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är 
tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan, så 
ett litet jubileum är det. Bilar och deltagare fyller snart hela 
familjen Johanssons parkering, men å andra sidan är tomten 
stor. 
  
Alla 55, tror jag det var, samlas vid busshållplatsen, så när den 
lokala bussen bromsar in får föraren en bekymrad min. 
Nåväl! Forslunds buss dyker upp med Pelle och Erik som chaufförer och vi är på väg. Bussen rullar på 
och snart är vi nere för att ta färjan till Danmark. Ca 20 mil senare närmar vi oss Rödby och färjan till 
Puttgarden. Enligt en väderprognos skulle det blåsa kraftigt, men färjan är så stor så man märkte inte 
så mycket av det. En del av oss går till restaurangen som har Buffé, “ät så mycket du vill“ vin öl och 
annan läsk ingår i priset. Och mat behövs ju i alla lägen. 
 
Nästa stopp blir en bit in i Tyskland, en butik som säljer läsk och diverse annat som julkalendrar. 
Det är smidigt att åka buss, breda fina vägar och inga köer hittills, däremot vägarbete som drar ner 
hastigheten ibland. 
Färden fortsätter och vi stannar för natten vid Hotell Astoria som ligger i Göttingen. 
Inget jäkt eller stress, allt går lugnt till, fina hotellrum på alla ställen vi var på, och mycket god mat. 
Många med oss undrar hur arrangörerna får det att gå ihop med allt som ingår. 
  
Fredag, tidig morgon och frukost. Så rullar bussen vidare mot Mannheim och marknaden. Väl 
framme så kommer regnkläderna fram, men det blev inte så mycket. 
Öppnar gör de kl 12:00, så 6 tim kan vi gå där. Bussen hämtar upp kl. 16:00 och 18:00 ifall någon vill 
åka tidigare. Ryggsäcken på plats så beger vi oss in bland stånden. Marknaden är stor, Europas 
största sägs det. Med karta över området blir det lättare att hitta Mc delar. För att inte bli alltför 
blöta, finns det en stor hall, också den full med utställare. 
  
Mycket Mopeder och delar finns och samlar man på Zündapp eller BMW finns det mycket att välja 
på. En del Indian delar och lite till engelska cyklar finns också. Eller varför inte köpa en färdig 
renoverad Triumph för ca 250 000 kr? Som hittat! Eller en “skrothög“ för hälften?  
Gamla bilar finns till salu med priser som man säkert får vara millionär flera gånger om för att köpa. 
Delar till Victoria projektet hittades och delar jag försökte pruta på, men väntar tills på söndag innan 
vi åker vidare, då kan de vara mer medgörliga, och det var de. 
 
Delta Park Hotell i Mannheim, ligger vi på i 2 nätter. Fredag kväll är det mat på hotellet och bjudna på 
“bubbelvatten“ blir vi, det är ju 10 årsjubileum. 
Skålar gör vi för alla som har gjort resorna för oss andra trevliga. Sven Karlsson från Alingsås diktade 
om Pelle, som kört bussen alla år, det var mycket uppskattat. 
  
På lördag har hustrun och jag sovmorgon, äter frukost kl 10,00. Moped och mc letarna har redan åkt 
kl 8:00. Så lördag går vi på stan med ett besök på stadens vattentorn med tillhörande park. 
Fortfarande mycket blommor kvar, vattenfall, fontäner och statyer. Tydligen en fin plats att fira  
bröllop på, 2 grupper såg vi. Lunchen intas på en Irländsk Pub med god mat och öl, sedan väntar nya 
äventyr. 
  



Bussen startar söndag morgon 8:15 och vi åker från marknaden 12:00. Släpet på bussen blir fullt av 
Mopeder och delar redan på lördagen så på söndag fick det packas om i nedre delen för 2 “moppar“ 
till. Resan fortsätter mot Hannover där sista övernattningen är på Hotell Europa. 
  
På hemväg genom Tyskland blir det en del köer, men står aldrig riktigt still. 
Vi närmar oss Puttgarden, men innan dess fylls den lilla plats som finns kvar med allehanda ting, så 
nu känner sig alla deltagare sig nöjda. Hemfärden och den stora “organiserade“ urlastningen av buss 
och släp kan börja.  
Alla tackar alla för en trevlig resa, och hoppas att vi ses på nästa års tripp. 
  
Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. 
 

  
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


