
En dråplig bröllopsresa 

Denna minnesberättelse härrör från början av 70talet. Det var en dag i maj när solen sken! Ja i alla 

fall på dagen. Det dråpliga upptäcktes nämligen på natten, i en charterbuss. 

Prolog 

Ja solen sken, bröllopet välsignades i kyrkan, risgryn i örat. Bröllopsmiddag, hem och vila. Vi skulle ju 

upp mitt i natten, klockan 2 skulle bussen gå till rhodosflyget. God vän dök upp på kvällen och ville 

gratta lite extra under tiden sista packningen gjordes. På 60- 70-talet fick man stämplar i passet så 

man kunde se när och vart man rest. Jag hade många intressanta stämplar i mitt gamla pass som vår 

gäst kollade igenom. Mitt nya pass var ju tråkigt oanvänt liksom den nyblivna hustruns. 

Nog om detta 

Nu börjar det! 

Kl 02.00 ombord på bussen med sömniga medresenärer. Skönt vi skulle ju på bröllopsresa till 

Rhodos! En skön vecka i värmen väntade! Man kunde slumra till på bussen då och då. Vid fyratiden 

på morgon fick jag en tanke i huvudet som jag inte kunde släppa. Vi hade haft våra pass framme igår 

kväll när vi packade. Även mitt gamla ogiltiga med alla stämplarna. Min kära nyblivna livskamrat hade 

väl inte tagit fel? Passen såg likadana ut! Jojomen, mitt gamla pass låg i en viss handväska. Chocken 

över misstaget slog till med all kraft och vår första ordväxling fick näring. Allt var ju mitt fel! Hoppsan! 

Hur skulle vi göra nu? Bussen gjorde ett stopp i Klippan för att vänta in fler resenärer. Min 

proteinklump jobbade för högtryck. Min ide var att mamma och pappa kunde hjälpa till. Tänk om de 

kunde gå in i lägenheten och hämta rätt pass och lämna till polisen. Jag hade nämligen hört om polis 

som kört/transporterat i staffettrafik viktigheter mellan länen.  

Mobiltelefoner fanns inte på den tiden, så jag skramlade ihop alla växelmynt vi hade. Ringde från en 

närliggande telefonkiosk hem till mamma och pappa klockan var då närmare halv fem på morgonen. 

En sömnig mamma svarade och jag fick förklara vad som hänt och vilken plan jag hade. Men de hade 

ingen nyckel till lägenheten. Hur komma in? Jo de skulle ringa och väcka upp vicevärden som bodde i 

huset. Telefonnummer till denne fick de leta upp i telefonkatalogen. Min mamma var en fixare, hon 

lovade göra vad hon kunde. Jag skulle ringa tillbaka om tio minuter och kolla om planen höll. Gick 

tillbaka in i bussen för att vänta de tio minuterna. Busschauffören var redan irriterad över mitt långa 

telefonsamtal, hustrun var i tårar och ilsk. Jag lyckades hålla bussen, ringa samtalet och fick besked 

att det skulle nog ordna sig med passet. 

Sura miner i bussen och onda blickar till trots kunde jag sjunka ner i stolen och bussen rullade iväg. 

Skulle vi hinna till flygplatsen? Planerad båtavgång över sundet var redan missad! Usch och fy! Nu 

hade jag gjort vad som kunde göras. Nu var det bara att hoppas att andra lyckades. 

Tyst och nervöst var det i bussen. Vi närmade oss Kastrup flygplats något försenad men tiden skulle 

räcka till att checka in på flyget. Men har man inte giltigt pass kan man inte checka in. Vi fick vackert 

vänta utanför när de andra lämnade in bagage och synades i passkontrollen. Jag ringde hem till 

mamma och pappa men där var det ingen som svarade. Bara vänta och vänta på att något skulle ske. 

Vad visste jag inte.  

Klockan 10 skulle planet lyfta. Klockan halv 10 hade inget skett. Bara hopplös väntan. 15 minuter i 10 

stormar min mamma in på flygplatsen med pass och bröllopsbevis i högsta hugg! Jag grabbade pass 

och bevis. Vi störtade mot incheckningen men den var ju stängd så vi fick springa med allt bagage ut 



till gate nr 14 som naturligtvis låg allra längst ut på en pir. Tilläggas bör att jag hade träskor! Klockan 

10 fick vi gå ombord på planet, bagaget lämnades till markpersonal som taggade det. 

Svettiga, trötta med bultande hjärta kunde vi sjunka ner i flygstolarna. VI HANN! 

Då utropar piloten att vi får vänta en timme ombord pga något godkännande. 

Det var ett antiklimax men samtidigt skönt att kunna varva ner. 

Vi kom till Rhodos. Varmt skönt härligt. Två dagar efter går jag själv ut på gatorna i Rhodos stad för 

att handla något. I folkvimlet hör jag en röst som ropar mitt efternamn. Det kan inte vara sant att 

någon känner mig här? Rösten kommer närmare! Vänta vänta, ropade en dam viftande med en 

tidning. Jag stannade. Inte visste jag att ni var på bröllopsresa säger damen som varit med på bussen! 

Ja hur visste hon det? Då visade hon tidningen! NEEJ! Bröllopsfoto på första sidan med en story om 

hur mamma och pappa hade räddat sonens bröllopsresa. Ett grattis hörde jag dimmigt innan jag 

tackade för tidningen och gick till hotellet. Ny förtvivlan när jag visade tidningen, Barometern. 

Epilog 

Det var en skön vecka på Rhodos. Hemresan gick bra. Samma busschaufför tog oss hem. Han bad om 

ursäkt för sina sura kommentarer i Klippan. Hela bussen visste nu om, enligt tidningarna att vi var på 

bröllopsresa! Ett fyrfaldigt leve och grattis blev det inne i bussen! Det visade sig att samtliga 

lokaltidningar i Blekinge, Barometern, Kvällsposten hade skrivit om den lyckade bröllopsresan! 

Gliringar från vänner som inte kunde fatta att jag kunde ta fel pass! Det var ju inte jag som gjort fel! 

Men som nybliven make tog jag gliringarna!  

Vi är numera skilda! 

Hur kom passet fram? Polisen hade kontaktats och de hade kunnat köra stafett men inte in i 

Danmark. Så de sa att mina föräldrar kunde köra själva. Men det måste gå fort om vi skall hinna säger 

mamma. Det ska vi ta hänsyn till sa polisen. Utanför Malmö står en polisbil som blinkar följ efter oss! 

Polisen lotsar med fart ner till flygbåtarna. Bilen felparkeras men de hinner med båten! 

Att skriva detta var som att uppleva resan på nytt! 

D.V.D 


