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Har du någon gång drömt om att lämna vardagen  
för att sticka ut på det stora äventyret? Det gjorde  
familjen Rehm från Kalifornien. De sålde alla sina  

ägodelar, köpte en buss och for iväg för att resa. Fyra år 
senare är bussen fortfarande deras hem. 

TEXT LINDA ERIKSSON FOTO JASON REHM

De lämnade allt för 

ÄVENTYRET

D
et var en kombination av en medelålderskris 
och en hälsofråga som fick familjen Rehm 
att bege sig ut på sitt livs äventyr för fyra år 
sedan. De sålde alla sina ägodelar, köpte en 

Volkswagen-buss från 1971 och begav sig till Sydamerika. 
– Vi hade jagat ”the American dream” hemma i USA och 

kände att det inte gav oss någon lycka eller mening med 
livet. Det var inte hälsosamt. Vi längtade efter att resa och 
att tillbringa mer tid med vår son, berättar pappa Jason. >Familjen stoppar till i Rio de Janeiro.

äventyr REPORTAGE

Modig och 
vacker körning 
längs "dödens 
väg" i Bolivia.
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REPORTAGE resa

Förutom pappa Jason består familjen av mamma  
Angela och sonen Bode, fyra år. Planen var att resa runt  
i ett år med sikte på Sydamerikas sydligaste punkt,  
Ushuaia i Argentina. De skulle vara hemma i tid för Bode 
att börja förskolan. Men planen sprack ganska snabbt.

– Ett år senare hade vi bara kommit till Costa Rica och 
hade ingen som helst lust att sluta resa. Så vi fortsatte.  

Att välja en Volkswagen-buss som färdmedel kändes 
naturligt. Jason växte upp med Folkabussar och Angelas 
pappa körde en Bubbla. Bussen helrenoverades innan de 
begav sig iväg och fick namnet Red Beard. 

– Den är perfekt; vi har gott om plats för leksaker och 
mat. Dessutom har vi vårt hem med oss vart vi än åker. 
Och vi får alltid en ny utsikt över nya platser!

Familjen lät resandet ta sin tid, och två år och åtta må-
nader senare var de framme i Ushuaia i Argentina, en av 
världens sydligast belägna städer. I dag, fyra år senare, 
är de fortfarande inte färdiga med resandet. Under åren 
som gått har de lärt känna vänner i hela Latinamerika och 

Familjen Rehm: Jason, pappa, 
busschaufför och mekaniker. 
Angela, mamma, DJ, lärarinna 
och planerare. Bode, son, även
tyrare och utforskare. 
Bor: I en Volkswagenbuss  
från 1971 vid namn Red Beard. 
Familjen är ursprungligen från 
Alameda utanför San Francisco. 
Resrutten: Från Kalifornien 
genom Centralamerika och ner 
till Sydamerikas södra spets. 
19 länder och drygt fyra år på 
vägarna.  
Framtidsplaner: Aldrig sluta 
resa. Ta sig till Europa med bus
sen och vidare ner genom Afrika.
Blogg: bodeswell.org/

OM FAMILJEN

Den är perfekt. Vi har gott om plats för leksaker och 
mat. Dessutom har vi vårt hem med oss vart vi än åker. 

Vågbrus i Itacaré på Brasiliens 
kust, där familjen Rehm passade 
på att ta ett dopp.

Skratt, bus och fix med bilen! Här får familjen 
hjälp av några lokalbor i Baja, Mexiko.
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upplevt allt från ensliga, fantastiska stränder i Mexiko och 
Andernas högland till Galapagos fascinerande djurliv. Allt 
med bussen Red Beard vid sin sida. 

– Tanken på att åka hem igen till fyrkantiga kontor, 
konsumtion och stress är absolut inget som lockar oss. 
Vi saknar inte någonting. Vi behöver bara varandra,  
säger Jason. 

Ingen dans på rosor
För att ha råd med resandet sparade familjen rejält innan 
de gav sig av. De sålde de mesta av sina saker och hyrde 
ut huset. 

– Det är mycket billigare att leva som vagabond än 
hemma. Vi har inga återkommande räkningar, och vi 
köper bara sådant som vi verkligen behöver. Vi har för-
resten inte plats för annat, berättar Jason. 

Att bara resa, uppleva nya kulturer och ta dagen som 
den kommer låter som en underbar dröm. Men det är 
inte alltid lätt. Red Beard är ganska åldrad och går sön-

Tanken på att åka hem igen till fyrkantiga kontor,  
konsumtion och stress är absolut inget som lockar oss.

äventyr REPORTAGE

>

Rastplats med Kaskad-
bergen som utsikt i den 
amerikanska delstaten 

Washington. 

Lektid på en ö i Guna Yala-provinsen i Panama.
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der ibland. Jason berättar om otaliga mekanikerstopp, 
politiska demonstrationer som blockerat vägen och  
längtan efter släkt och vänner hemma. 

– Ibland har vi letat efter någonstans att sova, utan mat 
och i desperat behov av en toalett. Då blir man lätt galen. 
Men allt är ju en del av äventyret, och vi har lärt oss så 
mycket på vägen. Det som förändrat oss mest är nog alla 
varma och generösa människor vi mött. 

Hur länge familjens äventyr fortsätter vet de inte, men 
planen för 2014 är att ta sig till Europa och därefter vidare 
ner till Afrika. Så länge alla i familjen mår bra fortsätter 
deras äventyr, som nu är på väg in på femte året av den 
ettåriga resan. ƒ

Det som förändrat  
oss mest är nog alla  
varma och generösa 
människor vi mött. 

REPORTAGE äventyr
Vidunderlig utsikt i Torres del 
Paire i Chile. Nationalparken 
har både berg, glaciärer och 

flera sjöar och floder.

Guanajuato i Mexiko 
sett från ovan. 

Red Beard på flottur i Brasilien. 

Sonen Bode i färgstarka 
Grenada i Nicaragua. 


