
Bermen 2015 

Da var årets brementur forvandlet fra forventning til minne. Årets tema var Italienske skjønnheter, 

noe som er lett å kunne like. Personlig var min førstetanke biler men denne ble raskt korrigert til biler 

og motorsykler. 

Reisen startet ut fra Bodø med en liten gruppe mennesker John, Linda, Ulrik, Nina, Marthe og meg. I 

Oslo vokste vi oss litt større med to venner av John fra Narvik. Fulltallig ble vi ikke før vi var i Bremen 

hvor Mellemen ventet på oss. Forarbeidet med restaurantvalg var unnagjort så vi kunne dermed dra 

direkte på messen.  

 

Skyruden og jeg trasket med lett gange og i vante spor. Det var en herlig følelse å se de 8 

messehallene ligge der og vente på oss. Siden vi var sent søndag kveld var der lite mennesker og kjøp 

av billetter gikk enkelt. Messen ønsket oss velkommen med en fantastisk utstilling av motorsykler, 

mopeder, deler og etter hvert biler.  

 

Etter litt messearbeid med innkjøp av nye kjeledresser (gamle brukte) var det ut og spise. Dolche Vita 

var nedlagt og en ny Syd tyrolsk historie var etablert. Flott meny, stemning helt i SMF sin ånd. 

Lørdag var det ny messedag. Gamle innarbeidede regler med individuell gange og samling i 

restaurant Borgward fungerte utmerket også denne gangen.  



 

Bytur rundt kl. 12 med teateroppvisning på torget og tradisjonell konditoribesøk, (samme bord som 

sist;-)). Ny messerunde for de fleste. Nina og Marthe tok en trikk til et shoppingområde like utenfor 

sentrum. Familien Mellem vandret litt rundt de kulturelle bygningene i sentrum før de satte kursen 

mot ettermiddagsskiftet på messen. Heldigvis for oss fant Paul en hyggelig restaurant i gammelbyen 

som hadde ledig bord for 9 om kvelden. Helt fantastisk servering i hyggelige omgivelser. 

      
  

Søndag ble en skikkelig arbeidsøkt på messen. Nå måtte alle krinker og kroker undersøkes. Dette ble 

en flott dag med mange gode inntrykk og opplevelser. John sin levende musikalske spillemaskin var 

på plass og bad meg hilse til gamle kjente. 

 

 

Vi avsluttet med en felles middag på Maredo. Full klaff som vanlig. 

Mandag ble det tog til Hamburg for å oppleve streik på flyplassen. Tre timer i sikkerhetskø, tapt fly, 

nye valg måtte fattes, tog til Hamburg hbf, tog til København, fly til Oslo, overnatting på hotell 01:30, 

hjemreise på Tirsdag morgen klokken 09:00 

Kronglete hjemreise men vel verd opplevelsen. 

Takk til alle reisevenner som igjen gjorde Bremen til en god opplevelse. 


