Resa Mannhaim 11-15 okt.

Tidig morgon går årets resa till marknaden i Mannhaim. Som sig bör samlas dom flesta resenärerna
hos Reseledaren Kent Johansson i Frillesås och snart blir hela hans parkering fylld.
Alla är förväntansfulla och det talas om vilka fynd som ska göras, men det är
ju priser som är flera steg högre, än här hemma. Moped folket är dock på hugget
för släpet blir fyllt och varför inte “knö“ in en eller två i bussen, det gick alldeles utmärkt.
Nåväl, bussen drar iväg med 51 deltagare, vissa tar det som en semestertripp på höstkanten.
På bussen är det god stämning, och många är det som åkt till marknaden genom åren. Dom första
åren var det bara MCV Kungsbacka medlemmar, men nu är vi sju stycken kvar, resten kommer från
andra klubbar.
Första Hotell natten blir i Göttingen, god mat och fina rum. Man har knappast rört
sig på hela dagen ändå är man hungrig,
Fredag öppnar marknaden kl 12:00 och i tid är vi, värmen stiger och flera byter till shorts
vid tretiden är det 24-26 grader. Fast öppnandet är 12:00 står det många bilar med släp på rad för att
komma in och sälja. Väl på området försöker vi hitta en del saker som skrivits upp, en baksadel i
gummi till Victorian, nu ska man väl inte ta den första ser, men 59 euro! Söndag köper vi en för 40
euro, försäljaren kanske var lite dåsig efter lördagens fest på kvällen.
Själv tycker jag att det finns få riktigt gamla mc till salu, mycket nytillverkat till Tyska cyklar och det
finns i mängder. Blir stående vid ett stånd som säljer lim, damen pratar oavbrutet, Englisch Please.
För att inte göra henne ytterligare upprörd köper vi hennes lim, som visar sig vara alldeles utmärkt.
Bing står det på en stor skylt, munstycken till Viktorian finns och packas ner.
Mycket folk bland stånden, “se upp“ en skottkärra kommer farandes runt hörnet med en Moped på
tvären. Flera gubbar ser ut som reklampelare, en söker delar till Clyno , hur vanliga är dom?

Efter många timmar känns fötterna av, kanske kaffe och äpplekaka kan ge lite lindring.
Bussen går från marknaden kl 16:00 och kl 18:00, det är en lång dag och maten hägrar.
Väl ombord försöker Carlberg jaga ut en geting, han lyckas inte fullt ut, för en stund senare
biter den Hustrun i långfingret, språket lämpar sig inte för tryck.

På lördag handlar Hustrun och jag julklappar till barn och barnbarn,
ingen utav dom vill ha Mc delar, kan inte förstå varför?
Mitt i solskenet står Jultomten och delar ut karameller, julen kommer
tydligen tidigt i Tyskland.

På kvällen får restauranten besök, Kent har beställt 15 platser, kyparen tar upp beställningar och
närmar sig vår ända av bordet, “Gordon Blue“ Terje som är mitt uppe i berättandet sträcker upp
handen och presenterar sig “Terje“, allmänt jubel! Måste säga att Terje med sina berättelser från
Värnamo trakten förgyllde kvällen.

Så är det söndag och några timmar till på marknaden blir det. Svarvstål behövs och det finns flera
säljare. Letar efter en “Sokol Mc“ som varit synlig men hittar den inte, kan den vara såld? Prislappen
var på 35000 euro. Carlberg fick en bild av den på fredagen, får se om Redaktör Börje vet något om
den.

Tiden går fort, och hemresan startas, ett hotell stopp blir det i Hannover innan vi landar hos Kents i
Frillesås, och flera är det som redan skrivit på för nästa års resa.
Tack till Bussförare och arrangörer för en mycket trevlig resa.
Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

