
Utdrag från verkligheten i Grönköping 

GRAVT BUSBROTT! Passagererskor förväxlade! 

Grönköpings Ångbus AB har som första kommunikationsbolag i hela den civiliserade 

världen (Grönköping m. o.) infört individualpersonliga biljetter! Se där en förbättring, 

som förhöjer njutningen av en färd till ex.vis Hjo eller Skövde! Vem vill efter detta 

återgå till den gamla tiden, då endast helt opersonliga biljetter - utan ens så mycket som 

personnummer! - kunde köpas? 

Huru nödvändig den nya ordningen är framgick av en incident förliden fredag, då fru änkefru 

Louise Pilzén jämte frkn stadsäldstan Sophie Liljedotter ärnade åka med ångbusen till Hjo å 

en ren nöjestripp. Å hr buschaufför Oscar ”Bus-Oscar” Bohlins anmodan att uppvisa 

biljetterna, jämte giltig fotolegitimation med tolvsiffrigt personnummer och digitaliserat 

fingeravtryck, personbevis i tre exemplar, bankkontonummer med senaste kontoutdrag, 

nykterhetsintyg, utdrag ur straffregistret samt läkarintyg,  blevo de båda damerna s.m.s. 

härskna och menade, det de ömsesidigt kunde intyga varandras identitet. 

 

Damer häktade! 

Till råga å allt hade de båda tidigare så oförvitliga damerna förväxlat biljetterna och vid 

visitationen uppvisat varandras dylika, en lagöverträdelse som kan ge upp till åtta månaders 

vistelse å försluten anstalt. 

Därmed var dock måttet rågat för hr »Bus-Oscar», som enligt sitt eget reglemente måste ha 

kontrollerbar skriftlig dokumentation å allt. Såg han sig således nödgad att göra de båda 

damerna till föremål för avföring ur busen (18 km bortom Norra Utmarken) och omgående 

anmäla deras brott till hr polischef Paulus Bergström, som lät utfärda häktningsorder å de 

asociala förbryterskorna, vilka dock ännu ej åträffats, kring som de, enligt vittnessagor, lära 

irra i skogarna mellan Hjo och Knisslinge. 

 

Må detta tjäna androm till varnagel! Blir ju busresan ett sant nöje, endast om passagerarna 

uppfylla de stipulerade villkoren, vilka äro till för allas trevnad. Som alltid kommer ljuset från 

Grönköping, och förväntas inom en snar framtid samtliga kommunikationsföretag å 

internationell nivå följa efter med denna förbättring. Framtiden heter Personliga Biljetter! 

  



Toni kommentar: det finns mycket kvar att lära för Västtrafik, SL, Skånetrafiken och 

andra potentater som ser till sin uppgift att jävlas med resenärerna!  Läs mer om andra 

upptåg i Nordens bästa och mest aktuella tidning www.gronkoping.nu  

 
 


