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En resa med Rosa bussarna är en resa i vått och torrt. Genom 
snöstorm och gassande sol, från Perus högländer till heta sanddyner. 
Det är att leva tätt inpå varandra, i fest och bakfylla. 
tExt EmEli EmanuElson  Foto andrEas offEsson

 I nöd och lust
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– ett!

– Två!
– Tre! 
– Fyra!
– Fem!
Och så vidare till nummer 17. När den sista passageraren 

ropat upp sitt nummer stängs de gnisslande bussdörrarna.
– Alla är med! Då åker vi.
Gabriel drar igång den hostande bussen. Den pruttar fram 

på gatan ett tag innan den hittar sitt flyt. Stereon sätts på. 
»Hooray! Hooray! It’s a Holi-Holiday« med Boney M flödar 
ut ur de knastriga högtalarna. Alla sjunger entusiastiskt med 
för full hals, som om det vore för första och inte tjugonde 
gången de startar dagen med samma låt. Människor på gatan 
pekar skrattande och vinkar till oss där vi kör fram. En kara-
van av tre rosa bussar.

den färgglada resan började redan år 1968 med två 
pojkar från Sundsvall som bestämt sig för att luffa jorden 
runt. Ett års sparande senare drog Anders och Abbe iväg i 
en grön-orange 53:a Scania. Ett sätt att dryga ut reskassan 
var att plocka upp liftare längs vägen. Ju fler, desto trevligare 
var mottot. Pojkarna kom hem sex månader senare med en 
vinst på 4 000 kronor. Anders fick blodad tand och grundade 
Anders Eriksson Travel ab, sedermera Rosa bussarna.

Tre år senare avgick den första organiserade resan: Nju-
runda–Indien tur-och-retur. En fyra månaders färd för 1 000 
kronor. De första tio åren var Indien det enda resmålet och 
man åkte dit endast en gång per år.

Den rosa färgen kom till under en sommarresa i Europa 
1983. Bussarna hade börjat se lite risiga ut, och i hopp om att 
locka fler tjejer målades de om i knallig rosa. Det fungerade 
uppenbarligen. Rosa bussarna brukar skämtsamt kallas för 
Anders Erikssons äktenskapsförmedling.

Ett otroligt skönt sätt att resa, 
om än inte trafiksäkert.

Rosa bussarna förtjänar epitetet 
Den rosa äktenskapsförmedlingen.

På Rosa bussarna hjälps alla åt att laga mat 
och resa sovskydd på busstaken inför natten.

 Pisco Sour, Perus syrliga nationalcocktail, 
innehåller pisco, citron- eller limesaft, 

äggvitor, sirap och olika slags bitter. 
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När man kör fordon från 70-talet 
på 2 000 meters höjd får man räkna 
med att motorerna tröttnar.

Bussresa genom sydamerika
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Idag erbjuder Rosa bussarna resor till 45 olika länder 
världen över. Själv befinner jag mig i Sydamerika med Måns, 
Murre och Bull. Bussarna heter så. Anders Eriksson är 
nämligen barnsligt förtjust i Pelle Svanslös. När fotografen 
Andreas och jag ansluter oss till pinkarna, ja, det är så man 
kallas om man åkt med Rosa bussarna, har de just vandrat 
den mytomspunna inkaleden i Peru. De har redan varit på 
luffen i en månad och är nu inne på sista veckan.

Jag sitter på Murre. Han är en 82:a, som jag. Ursprungligen 
en gammal linjebuss för 50 passagerare som, liksom de andra 
rosa bussarna, har byggts om till ett rullande hem för halva 
antalet resenärer. Utanför rutan susar ett varierande land-
skap förbi. Andernas kala, delvis snötäckta högländer byter 
plats med små byar och gärdsgårdskantade ängar, prydda 
med oräkneliga lupiner och gula blommor, som indianerna 
använder för att göra medicin av. Vikunjor betar i gräset 
med sina ungar. I skyn svävar en kondor.

I bussarna fInns Inga fasta platser. Linda, 25 år, sitter för 
tillfället lutad mot det nötta, vinrödrandiga sätet mitt emot 
mig och blickar ut genom rutan. Jämngamla Cissi sitter med 
fötterna på bordet och slöläser en bok. 49-årige Ralf ligger 
raklång i en av sängarna och har dragit för de blommiga 
gardinerna för att få en blund. Den unge chauffören Gabriel 
öppnar bussdörrarna för att få lite fläkt – någon luftkonditio-
nering existerar inte. I högtalarna spelas alltifrån salsarytmer 
till Håkan Hellström. Ett riktigt skönt sätt att resa på, men 
endast möjligt i en värld där trafikpolisen inte bryr sig om 
säkerhetsbälten.

Plötsligt brusar det till i komradion. Det är Thomas som 
på bred göteborgska meddelar att Bull har fått punktering. 
Och att nyckeln för att släppa hjulet ligger i Måns. Ulrich, 
Måns tyske förare, vänder mödosamt på den smala bergs-
vägen för att undsätta Bull, som liksom Måns är en före 
detta Scania militärbuss från tidigt sjuttiotal.

m
åns har på denna resa döpts om 
till Russinbussen, eftersom de flesta 
av 40-plussarna hamnat där. Av ren 
slump. Ingen vet i förväg vilka man 
kommer att få samåka med. Tanken är 

att alla ska umgås med alla, oavsett ålder och kön.
Men lustigt nog har de flesta av 20-åringarna, med undan-

tag för den alltid lika glade Calle, 40 år, hamnat på Bull. Den 
ungdomliga stämningen vägs visserligen upp något av deras 
chaufför Thomas, en 50-årig liten göteborgare som ofta och 
gärna refererar till Rosa bussarnas långa lista av regler som 
han noga tejpat upp i taket på Bull.

Allt som allt är vi ett 40-tal pinkare mellan 19 och 59 år 
från hela Sverige, inklusive tre chaufförer, gladlynta, norska 

Kari som har hand om storkoket och vår oumbärlige guide 
Marco. Ett nätt gäng, med tanke på att Rosa bussarna gärna 
bokar grupper på över 60 personer på sina resor.

I väntan på att Thomas och Ulrich ska byta däck på Bull 
planeras det för fullt inför kvällens bussfest på Murre. Efter 
en månads seriöst äventyrande i Chile, Argentina, Bolivia 
och Peru är alla sugna på att röja loss. Dessutom är det skär-
torsdag, och det måste ju firas. Murre smyckas omsorgsfullt 
med ballonger som adderas till de latinamerikanska juldeko-
rationerna som fortfarande hänger kvar i takluckorna.

Inom kort dricks det inhemsk Cusqueña och ljummet vin 
ur termosmuggar och kåsor, det dansas, leks lekar, skålas 
och skrålas. För att vara en researrangör som värjer sig 
mot begreppet charter är Rosa bussarna fenomenala på att 
ordna uppsluppna grisfester. Visserligen kan man knappast 
anklaga personalen för att bidra till den röjiga stämningen 
denna kväll. Gabriel kör sammanbitet genom den snöstor-
miga natten och suckar tålmodigt när han för andra gången 
måste stanna bussen för en spyende passagerare. Övriga pin-
kare passar på att ta den där pissepausen som de har sjungit 
om den senaste halvtimmen. Toalett finns inte på bussarna, 
endast rosa toapapper och handsprit. Utklädda till påskkär-
ringar vinglar festprissarna av bussen och snart skymtar vita 
rumpor överallt ute i snön. Förbipasserande peruaner får, 
vare sig de vill eller inte, en grafisk uppfattning om hur vi 

Gabriel öppnar bussdörrarna för att få lite fläkt – någon luftkonditio
nering existerar inte. Plötsligt brusar det till i komradion. Det är Thomas 
som på bred göteborgska meddelar att Bull har fått punktering. 

Påsken är en viktig högtid i katolska Peru, 
och man får ju ta seden dit man kommer.

Det räcker inte med att bara vara duktig 
bakom ratten, chaufförerna måste också 
kunna meka. Punkteringar är inte ovanliga 
och bussarna är ofta långt från nyskick.

rosa bussarna
Idag erbjuder Rosa bus-

sarna omkring 45 olika 

resor med ett 60-tal  

avgångar per år, varav 

cirka 15 med de klassiska 

rosa bussarna och övriga 

med lokalt inhyrda trans-

portmedel. Afrika är den 

populäraste destinationen 

just nu. Andra populära 

rutter är Indokina, Austra-

lien, USA runt och Trans-

sibiriska järnvägen till 

Japan.

Vissa resor kan vara 

nästan lika förberedda 

och inkörda som de stora 

företagens charterresor, 

medan andra liknar upp-

täcktsresor med »trans-

porter på okända vägar, 

till i princip okända des- 

t inationer«. 

Boka resan i tid och 

dubbelkolla så att du har 

fått all nödvändig infor-

mation i god tid innan av-

resan.
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Fem veckor på en buss skapar starka band.

Allt är inte dammiga dagar i buss. Med lite tur 
blir det dopp i någon hotellpool längs vägen.

Det man inte klarar själv under resan 
fixar hjälpsamma medresenärer.

Bussresa genom sydamerika



46  www.vagabond.se

Bussresa genom sydamerika Bussresa genom sydamerika

Att åka med Rosa bussarna kan bli världens bästa resa, men även 
världens sämsta resa. Det beror helt på människorna man reser med, 
vilka de är och hur väl man går ihop med dem.

svenskar firar påsk, den allra heligaste av katolska helger.
När vi, försenade av den för året tidiga snöstormen, slut-

ligen svänger in på en bensinmack utanför den lilla staden 
Puquio för att övernatta sover redan de flesta, huller om 
buller för att undkomma kylan, vissa tätt omslingrade med 
en semesterflört. 

n
ästa dag lämnar vi högländerna för 
öknen. Snöstorm byts mot härligt solgass 
och världens största sanddyn, Cerro 
Blanco, uppenbarar sig framför oss.

Marco, vår guide, har lyckats fixa par-
keringsplats åt oss vid ett par schysta hotell i ökenstäderna 
Nasca och Ica, varav det senare betyder öknens vatten, inte 
mataffär. Där får vi, till vår stora glädje, tillgång till pool, 
restaurang och riktig toalett.

50-åriga Marco är född och uppvuxen i Bolivia och har 
jobbat med Rosa bussarna i snart tio år. Han ser nostalgiskt 
tillbaka på sin luffande tid.

– Rosa bussarna är ett flexibelt sätt att resa och man är 
alltid nära naturen och behöver aldrig känna sig ensam. Det 
är ett bra sätt för unga att lära sig mer om sin omvärld. 

 – Det negativa är väl att det ibland tar tid vid gränsöver-
gångarna eftersom vi är så många. Och standarden på många 
av bussarna är dålig och när de går sönder tar de tid att laga.

Marco har rätt. De rosa, gamla schabraken är otroligt 

charmiga och får oss alla att känna oss som backpackande 
hippies från en svunnen tid då världen ännu var oexploaterad. 
Men det går inte helt att lämna ansvar och skyldigheter kvar 
hemma i Sverige bara för att man är på semester. Det finns 
en gräns. När vi kör in i Nasca ryker det så illa från Murre att 
stadsborna som nyss skrattat glatt åt vår färggranna ankomst 
förbannat ger oss långfingret där vi skamset brummar förbi. 
Förbränningen på Murre pajade redan i Argentina, men 
inget har gjorts eftersom bussen ändå ska säljas vid slutet av 
resan.

– Rosa bussarna hade fått skaka galler om de försökt köra 
Murre genom Europa, morrar 30-årige Gustav, ingenjör på 
Energimyndigheten hemma i Sverige.

väl framme på hotellområdet slänger sig de flesta i 
poolen medan dagens matlag dukar upp bord och förbere-
der middagen under Karis vakande öga. Kvällen bjuder på 
grillfest, resans sista. Stämningen är god och tacktalen varvas 
med Rosa bussarnas karakteristiska »skååål« och glas fyllda 
med Pisco Sour, Perus syrliga nationaldryck, höjs ett efter 
ett i luften. Inom kort är det dans på bardisken och bad i 
poolen. 

– Nej, nej, inte äta, ropar Marco och rusar fram till en rese-
när som just börjat sätta i sig av papperskonfettin som singlat 
ner från en sönderslagen piñata med små avskedspresenter. 

Vid borden haglar anekdoterna och den långa färden 
summeras.

– Det bästa med att resa på det här sättet är att man får ta 
en paus från verkligheten och vara primitiv, lortig och inte 
borsta tänderna, säger Kerstin, som är i 50-årsåldern.

– Men att baja i ett hål i marken är inte så mysigt, även 
om man vänjer sig. Det ska bli skönt att få komma hem igen, 
ta en riktig dusch och kolla på tv, avslutar hon.

24-åriga ekonomen Marie och Kristina, 27 år och hälso- 
och miljöinspektör, tycker båda att resan med Rosa bussarna 
har fått dem att öppna sig mer.

– Efter den här resan känner jag mig inte alls lika blyg 
längre, säger Marie med ett leende på läpparna. 

Matti, en 47-årig socionom från Stockholm med varmt 
skratt, lägger sig i samtalet.

– Att åka med Rosa bussarna kan bli världens bästa resa, 
men även världens sämsta resa. Det beror helt på männi-
skorna man reser med, vilka de är och hur väl man går ihop 
med dem.

natten övergår I grynIng och en efter en kryper pin-
karna från festen till kojs. Jag är en av de första som klättrar 
upp och lägger mig i min sovsäck på busstaket. Den ljumma 
natten vibrerar av liv. Jag somnar in under blinkande stjärnor 
och till ljudet av efterfestens ostämda allsång. 

utbud
Afrika, 18 resor

Asien, 12 resor

Europa, 10 resor

Latinamerika, 9 resor

Nordamerika, 3 resor

Oceanien, 2 resor

50+, 4 resor (för resenärer 

över 50 år)

PrisExEmPEl
 Peru–Ecuador, 5 veckor, 

29 900 kr inkl flyg, boende, 

transport och cirka 40 

måltider. Flygskatt, rese-

försäkring, vaccinationer 

och inkaleden till kommer.

 Sydafrika–Namibia 50+, 

3 veckor, 27 900 kr inkl 

flyg, boende, transport, 

cirka 30 måltider, Goda-

hoppsudden och safari  

i Etosha nationalpark. 

 USA runt, 6 veckor, 

43 700 kr inkl flyg, bo-

ende, transport, cirka 60 

måltider och inträden till 

de nationalparker som 

besöks gemensamt. 

Sandboarding är det stora 
nöjet i ökenstaden Ica.


