
Mannheim 2019  
 
 
Klockan ringer 0400 på torsdag morgon, man är ju inte så van 
att gå upp vid denna tiden,  
men resan till marknaden i Mannheim hägrar, så lite piggare 
känner man sig. 
 
Ny startplats för året, vid Victorssons i Frillesås, ett bra ställe 
visar det sig, med mycket plats. 
För många är resan bekant och med bussförarna Pelle och Erik 
fungerar allt på bästa sätt. 
  
Diverse stopp på vägen är brukligt och en bit ner efter 
Puttgarden har dom flesta vaknat till liv.  
Har väl med det fina vädret att göra kan jag tro. Temperaturen 
stiger “på utsidan bussen“ för att komma upp till 23 grader med sol när vi närmar oss Mannheim. 
  
Fredag öppnar marknaden kl 12:00 och i tid är vi. Karta över området får man vi ingången över vem som säljer vad. 
Ser redan två som bär ut Volkswagen huvar, ser ut som stora segel när dom går förbi. 
 
Går förbi “ryssområdet“ vet inte varför det fått namnet, men det är där alla garagestädarna håller till, visst det finns 
lite annat där också, det området sparas till på söndagen, innan hemgång. 
Längre upp kommer det lite MC i bättre skick, men prislappar på 35000 euro på vissa, så undrar man hur mycket 
pengar andra länders personer tjänar gentemot oss svenskar, är väl bara en tidsfråga innan den svenska kronan står 
på minus. Verkar som priserna har stigit med 15 till 20 procent sedan förra året, visst det går säkert att göra en del 
fynd, då kanske på söndagen när säljarna är lite dåsiga. 
 

  
 
Detta verkar dock inte bekymra våra mopedknuttar, som fyllde släpet redan på lördagen, för att på söndagen krypa 
in i bussens lastutrymme för ytterligare några stycken. Nåväl, det är ju kul att ha något att göra under vintern. 



  
Delar verkar finnas på marknaden, och har man BMW, kan man säkert skruva ihop en av delar, nya eller begagnade, 
detsamma gäller nog mopeder också 
 

 
 
Stort utbud av franska äldre Mc, orenoverade står dom där med en prislapp  
satt så man tror att säljarna vill behålla dom. En säljare hade tankar, skärmar, sidokåpor, plus annat tillverkat i 
glasfiber och omålat, verkade vara till Japanska MC. 
 

 
 
Stora hallen är till bredden fylld med allt möjligt, från glasögonputs till kromade mopeder. 



 
Till “garagesäljarna“ på söndag, här finns inga regler för vad man får ta med sig, hittar en frontlampa, som liknar en 
som Villiers tillverkade. Säljaren var fransman, men visste inte vad den suttit på,  
20 euro begärdes, så den fick följa med hem.  
Vid närmare granskning står det “yvel“ på den, så fransk verkar den vara. 
  
Tiden börjar ta slut, bussen står bra till, så när alla är på plats och ingen saknas, och även om vi gör det, så kommer vi 
ju åter nästa år, säger Pelle och skratten blir många. 
Vilken trevlig resa det varit, god mat och dryck, vad mer kan en renoverare begära. 
  
Hälsningar  
Lisbeth o Lennart Hedberg. 
 

  
 

 



 
 


