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Jyllands-Posten

N Alder er ingen hindring for at rejse
ud og opdage verden. Charterflyene
til Sydens sol er fyldt med 50+'ere, der
både har tid og penge til at tage på en
ekstra ferie. Men ifølge rejsearran-
gørerne er der også rigtig mange, der
har nysgerrigheden og fysikken til at
udforske de fjerneste egne af verden.
De gør det bare på en anden måde
end i den pure ungdom. 

»Krydstogt er i år rykket op på listen
over de populæreste rejseformer for
seniorer,« fortæller Poul E. Larsen,
som er direktør i Senior Rejser.

»Det er en rejseform, hvor man får
utrolig meget for pengene: over-
natning under luksuriøse forhold,
faste spisetider, sikker transport fra
sted til sted og guider, der står klar til
at vise landenes seværdigheder frem,«
forklarer han om rejseformens popu-
laritet.

Den forholdsvis sikre og meget
tilrettelagte rejseform tiltaler i det
hele taget det modne publikum. De
betaler gerne for at lade andre tage sig
af det praktiske, så de kan koncentrere
sig om oplevelserne.

Hos rejseselskabet 65Ferie er det en
rundrejse til Kina med seks dages
krydstogt på Yangtze floden, der
topper listen over de populæreste
rejsemål.

»Vores Kina-rejse blev udsolgt på én
dag,« fortæller marketingschef Anne-
Mette Gjøderum fra 65Ferie.

På sådan en tur er alt planlagt på
forhånd. Alle hoteller er booket, og
der er fastlagt et program for hver
eneste dag. 

»Vi tager hånd om alt fra a til z. Vi
flyver med ordentlige fly, bor på gode
hoteller, og skibet, vi skal sejle med, er
efter kinesiske forhold i luksusklassen.
Vores gæster er eventyrlystne, men de
vil opleve eventyret under ordnede
forhold,« siger Anne-Mette Gjø-
derum.

Turen til Kina koster 18.000 kroner,
men det er ikke prisen, der afgør
rejsemålet.

»Jeg har hørt flere stå ved skranken
og fortælle, at pengene egentlig skulle
være givet til børnene, men nu har de
valgt i stedet at bruge dem på en rejse
til sig selv. Det viser, hvor højt rejser
og nye oplevelser bliver prioriteret,«
siger Anne-Mette Gjøderum.

Eventyr på
første klasse

Søren Padkjær er netop vendt
hjem fra en måneds rundrejse i
Pakistan og Indien. En tur, han
gennemførte helt på egen hånd

under meget primitive forhold. Trans-
port, overnatning og de daglige
måltider foregik på samme vilkår, som
de lokale lever under.

»Jeg kan bedst lide at rejse på den
måde. For mig handler det om hele
tiden at komme 100 meter længere
væk. Ud til de steder, hvor turistgøglet
holder op, og hvor jeg kan komme i
kontakt med de lokale,« forklarer
Søren Padkjær.

Ambitionen om hele tiden at kom-
me 100 meter længere væk, mener
han, er et godt udgangspunkt for alle
rejser. 

»Det behøver ikke være vildt og
eksotisk. På en ganske almindelig
charterferie vil du også kunne få nogle
helt usædvanlige oplevelser, hvis du
bevæger dig bare et lille stykke væk
fra turistområderne og de seværdig-
heder, der findes i turistbrochurerne,«
mener Søren Padkjær.

Søren Padkjær, 59 år, og hans
58-årige kone, Benthe Padkjær, rejser

meget. De har stort set været jorden
rundt – dog ikke i Australien og på
Bornholm. 

Solgte huset og rejste
Blandt deres mange rejser nævner

de selv en 12 måneders tur gennem
USA og Mexico som et af højde-
punkterne. Dagligdagen var blevet for
stresset, og familien besluttede at
realisere en drøm. De solgte huset, tog
de to døtre ud af skolen og fløj til New
York. Her købte de en brugt camper
og kørte så ellers hele USA og Mexico
rundt i 12 måneder.

»Det var en helt suveræn følelse at
fornemme denne frihed, uden arbej-
de, aftaler og telefoner i et helt år og
naturligvis det at kunne være sam-
men med familien døgnet rundt,«

siger Søren Padkjær.
Parrets rejseeventyr begyndte med

en udstationering, der blev grebet
usædvanligt an. I 1973 arbejdede
Søren Padkjær for Landbrugets Af-
sætningsudvalg, og familien fik
mulighed for at flytte til Beirut i
Libanon.

»Firmaet havde bestilt flybilletter til
os på første klasse, men dem byttede
vi, og i stedet købte vi en bil og kørte
hele vejen ned gennem Europa,
Tyrkiet og Syrien til Beirut. Det var en
fantastisk oplevelse, og vi fik sjælen
roligt med til Orienten,« fortæller
Benthe Padkjær.

Økonomi har i det hele taget aldrig
været en undskyldning for ikke at
komme af sted. De har altid følt sig
bedst tilpasse på billige hoteller og på
spisesteder med lokalt særpræg frem
for de mere internationale – og i deres
øjne – kønsløse steder. De bor nu i
Bjerringbro. Søren Padkjær arbejder
hjemmefra som konsulent for eks-
portfirmaer, mens Benthe Padkjær har
skiftet titlen som selvstændig skilte-
maler ud med et fast job på Grundfos.
Deres to døtre er flyttet hjemmefra.

Kulør i sovsen
Formålet med hele tiden at forlade

de hjemlige himmelstrøg er at få nye
oplevelser. Drivkraften er en enorm

nysgerrighed. 
»Vi har det godt i det daglige, men

rejserne er kuløren i sovsen,« som
Benthe Padkjær udtrykker det.

»Af natur er jeg nok også temmelig
rastløs. Når jeg har været hjemme et
stykke tid, begynder jeg at kigge på
verdenskortet, og så finder jeg altid
steder, som jeg gerne vil besøge.
Desuden bliver jeg inspireret af at
læse om landene,« fortæller Søren
Padkjær.

Hele forberedelsen er en vigtig del
af fornøjelsen ved at rejse.

»Selve turen er selvfølgelig spæn-
dende, men det er ofte også hårdt
arbejde. Vi skal hele tiden finde ud af,
hvordan vi kommer videre, hvor vi
skal bo, og hvor vi kan få noget mad.
Det er ikke kun afslapning. Til gen-
gæld får vi fantastiske minder med
hjem, og senere er det jo også sjovt at
tænke på de gange, hvor der har været
udfordringer, der skulle overvindes,«
forklarer Søren Padkjær.

Hvor næste tur går hen, har parret
endnu ikke besluttet. Benthe Padkjær
drømmer lidt om at rejse til det syd-
lige Egypten med tog, mens Søren
Padkjær godt kunne tænke sig at køre
rundt i York i England og se de mange
historiske steder, som optræder i hans
yndlingslitteratur, historiske romaner.

jp@jp.dk

Verden trækker hele tiden
Søren og Benthe Padkjær
opsøger den personlige
kontakt og det ukendte på
deres rejser. Det aktive
ægtepar har besøgt de fleste af
verdens kontinenter.
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Klub for rejsende
E Søren Padkjær er formand for De

Berejstes Klub. 

E Her kan du blive medlem, hvis du
har besøgt mindst lige så mange
lande, som du er år gammel, dog
mindst 30. 

E Læs mere på: www.berejst.dk.

LÆNGSEL – På sin 59-års fødselsdag
sad Søren Padkjær alene i en ørken i
Rajasthan, Indien, og fik halvgammel
kogt kål til middag. »Da længtes jeg
hjem til familien, som, jeg vidste, var
samlet over en god middag og rød-
vin,« fortæller Søren Padkjær, som
dermed også siger, at rejser ikke altid
bare er ren idyl. Her ses han sammen
med hustruen Benthe i en lokal dragt,
som han købte på turen.
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REJSER – I bjergene tæt ved den afghanske grænse har Søren
Padkjær fået lov at holde vagtens maskinpistol under en rejse (til
venstre). Når Søren Padkjær rejser spiser han altid sammen med
de lokale som f.eks. med kameldriveren fra turen til Indien og
Pakistan (ovenfor). 
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