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D
E JOBBADE. Åkte hem till sin 
trerummare i Wallisellen 
utanför Zürich. Åt middag. 
Tog semester några veckor på 

sommaren.
Emil och Liliana Schmid gjorde som 

miljarder människor: knotade på dag 
efter dag och drömde om något annat.

Skillnaden är att paret Schmid klev 
av ekorrhjulet.

– Varenda dag var den andra lik, 
säger Emil Schmid. Alltid kolla kalen
dern. Passa tider. Vi tröttnade på det 
inrutade livet och drömde om äventyr, 
att se världen och hur andra människor 
levde.

Kombi lokaliserar Emil och Liliana 
till Moçambique och talar med dem 
över en knastrig telefonledning. De har 
slagit läger för kvällen.

– Det här är lycka, säger Emil.
Han berättar att Liliana just plockat 

fram kokkärlen och tänt spritköket. 
Hon tar luren och säger:

– Mycket pengar, saker, dyra kläder, 
stort hus … nej, det är inte vår grej. Det 
är så här vi vill leva. 

EMIL OCH LILIANA, båda 73 år, är inne 
på sitt 32:a år på resande fot. De har 
rekordet i "Guinness Rekordbok" för 
”Världens längsta bilresa”, som började 
den 18 oktober 1984 och aldrig verkar 
ta slut.

På den vägen är det.
De har kuskat runt hela världen 

med sin blå Toyota Land Cruiser års
modell 1982. Kört 71 000 mil och när 
de passerade gränsen till Moçambique 
i somras blev det land 182 i loggboken.

71 000 mil. Det motsvarar 17 varv 
runt jorden.

Bästa minnena?
– Det är svårt att slå Papua Nya Guinea, 
säger Liliana. Vi fick vara med om 
Goroka, den årliga festligheten i de 
östra högländerna. Medlemmar från 
100 olika stammar samlades för att fira 
landets självständighet. De bar sina tra
ditionella utsmyckningar. Trummorna, 
dansen, deras målade kroppar och 
fjädrarna som vajade i vinden …

SEDAN BERÄTTAR de om Nya Zeeland, 
Chile, Oman och Taiwan. När bilen 
lade av mitt ute i ingenstans i Kongo 
Kinshasa och de fick hjälp av ”så 
vänliga bybor”.

– Vi har lärt känna så många fantas
tiska människor och de har lärt oss så 
mycket om livet, säger Emil.

Vänligheten finns överallt. Som i 
Stockholm där Toyota skänkte ett nytt 
avgassystem till dem.

– Vi har kört genom Sverige två 
gånger, säger Emil. 1996 och 1998. 
Svenskarna var väldigt välkomnande.

Emil och Lilianas  
favoritländer:
Natur: Chile och Nya Zeeland. 
Kultur: Oman och Taiwan. 
Äventyr: Kongo-Kinshasa och Papua 
Nya Guinea.
Favoritstäder i Europa: Gdansk,  
Budapest, Stockholm och Zürich.

Emil och Liliana kör vidare. Rakt in i 
äventyret.

– Fast jag fick tjata länge på Liliana 
innan hon gav med sig, berättar Emil 
om vad som hände då, 1984.

Emil, som varit kamrer och nu 
arbetade med information, och Liliana, 
sekreterare, sade upp jobb och lägenhet 
för en ”långsemester” i USA.

– Vi körde runt i USA i två år och 
kände oss verkligen fria. Så i stället för 
att åka hem till Schweiz körde vi vidare 
till Sydamerika, berättar Emil.

Det schweiziska paret Emil och Liliana Schmid åkte på 
bilsemester 1984. De har inte kommit hem än. 
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Vackraste vägarna i 
Europa?
– När vi åkte genom 
Lofoten. Sedan måste 
man ge sig tid att 
korsa Pyrenéerna och 

köra småvägarna från 
Frankrike till Spanien och Andorra.

Emil säger att han och Liliana inte 
tar något för givet.

– Varje dag skattar vi oss lyckliga 
för att vi har friheten och lever ett 
enkelt liv. Vi vaknar på morgonen 
och vet inte vart vi ska hamna till 
kvällen. Det är en härlig känsla.

De har levt tätt inpå varandra i 31 år 
och självklart har det blivit några gräl.

– Men vi har alltid en stor ”bakgård”, 
säger Liliana. Om vi ryker ihop tar jag 
en promenad och så lugnar det ner sig. 

– Vi går igenom så mycket tillsammans. 
Just att vi alltid behöver varandra för 
att klara oss har gjort vårt äktenskap 
starkare, säger Emil.

Men hur har ni råd?
– Vi sparade i 15 år innan vi startade 
resan. Sedan har vi ärvt pengar när 
våra mödrar gick bort. Nu lever vi på 
våra pensioner.

– Lev din dröm, säger Emil. Du kom
mer inte att ångra dig. Det svåraste är 
att bryta upp, men så fort du är på väg 
vet du att du har gjort rätt. ●

– Sverige är fantastiskt vackert, 
säger Liliana. Men då ska man åka 
småvägar som vi gjorde. Där är folk 

inte stressade och naturen är så vacker. 
Men glöm inte att kolla upp var bensin
mackarna finns.

ABSOLUTA FAVORITEN i Europa är 
Färöarna.

– Det är så orört, säger Emil. Inte så 
många turister. Vild och vacker natur. 
Fridfullt. Vi gillar Gdansk också, precis 
som Budapest. Zürich, såklart. Det är 
ju hemma för oss.

Resan i siffror 
➞ Emil och Liliana Schmid lämnade 
Schweiz 18 oktober 1984.
➞ De har besökt 182 länder.
➞ Körsträcka: 71 000 mil, motsvarande 
17 varv runt jorden.
➞ Bränsleförbrukning: 176 139 liter.
➞ Emil och Liliana Schmid har gjort 
”Världens längsta bilresa”, enligt  
"Guinness Rekordbok".

Följ resan på www.weltrekordreise.ch

Staden med ljus, färger 

och fantastisk arkitektur.

Olika trans-
portmedel 
möts i Bin Ali 
tomb i Oman.

Ett av de många 

magnifika kine-

siska templen på 

Taiwans östkust.

Emil och Liliana firar jul i 
Kap Verde 2013.

Rekordresan
”Varje dag skattar vi 
oss lyckliga för att 
vi har friheten och 
lever ett enkelt liv.”

Camping vid Namibias röda dynor.

En kulturshow i Papua Nya Guinea.


