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Spies tager skraldet fra 6,- i timen

BESTIL FERIEN PÅ SPIES.DK ELLER 70 10 42 00

TRÆT AF FORÅRSRENGØRING OG HAVEARBEJDE? SÅ SNUP EN UGES FERIE! 
MENS DU SLAPPER AF VED POOLEN MED EN DRINK, VASKER VI DINE HÅNDKLÆDER,  

TØMMER SKRALDESPANDEN OG GØR RENT PÅ BADEVÆRELSET, OG VI TAGER  
KUN 6,- I TIMEN INKL. FLY OG HOTEL, HVIS DU KAN REJSE i JUNI.

1 UGE 

UDEN PLIGTER

FRA ///�
SPAR 2.800,-

Familie 
på farten 
For 30 år siden kørte en familie fra Give ud på
– hvad der skulle vise sig at blive – den første
verdensrundrejse af mange. Mere end 60 lande
har familien besøgt, og kilometertælleren har
for længst rundet 300.000 kilometer. Side 6

I tjekkiske Jáchymov kan man få en
alternativ kuroplevelse. Her tilbydes
radonbade og cannabismassage.

Side 14

Tag på udflugt til den svenske ø
Hven, lej en af de gule cykler og 
kør på jagt efter den lokale whisky.

Side 20

Sommer er lig med mjød, lansedyst
og syngende skjalde, når der landet
over afholdes middelalderfestival.

Side 22
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D
e har set mere af verden end de fle-
ste. Familien fra Give, der måske er
bedre kendt som Familie på Farten.
Et navn, som Jyllands-Posten for 30
år siden døbte Helge Rude Kristen-
sen og Anne Grethe Trangbæks fami-
lie, inden de drog ud på deres første

lange rejse: Et helt år i autocamper med tre små
drenge på et, fem og otte år. Som årene er gået, er
rejsefeberen ikke blevet mindre og antallet af
kørte kilometer således heller ikke. Mere end 60

lande og over 300.000 kilometer er det indtil
videre blevet til gennem i alt seks år på farten. I
dag er de tre små drenge blevet voksne, autocam-
peren er skiftet ud med en jeep med telt på taget,
men Helge og Anne Grethe ruller stadig ufortrø-
dent afsted langs landeveje og klippesider verden
over. 

Hvad fik jer til at tage afsted for 30 år siden?
Helge: »Vi havde tre små børn, som vi aldrig var
sammen med. Anne Grethe var leder af dagple-

jen og arbejdede 12 timer i døgnet, og jeg arbej-
dede 14, fordi jeg havde så meget overarbejde. På
en charterferie havde vi set nogle, der kørte
rundt i en autocamper, og det, tænkte vi, ville
være lykken for os. Det totale samvær med hin-
anden og børnene. Det var egentlig ikke så meget
for at komme ud og se verden, det var mere for at
være sammen. Men efterhånden har det ændret
sig, så det i dag handler om at komme ud og se –
men stadig være sammen«.
Anne Grethe: »Det var bare meningen, at det

Livet langs
landeveje og
klippesider

Det skulle have været et engangseventyr – dengang, for 30 år siden, hvor en familie fra Give
drog på verdensrundrejse i deres autocamper. Men efter et år og 50.000 kilometer gennem
Europa og Nordafrika var de ramt af en uhelbredelig rejsefeber. Siden har familien, der allerede
dengang blev kendt som Familie på Farten, besøgt mere end 60 lande, og kilometertælleren
har for længst rundet 300.000 kilometer på alverdens landeveje.

MARIA MEINER CHRISTENSEN | rejseredaktionen@jp.dk

Vi var
godt klar
over, at vi

var nødt til at
skulle afsted
igen.
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skulle have været den ene tur. Og så var det dét.
Men allerede da vi kørte hjem langs den tyske
motorvej – efter at have været afsted et år – var vi
godt klar over, at vi var nødt til at skulle afsted
igen. Vi var fanget af det«.

Hvad havde I af overvejelser omkring, 
at jeres børn var helt små dengang?
AG: »Selv om vi var meget voksne – forældre på
35 og 38 år, var vi ikke særligt bekymrede. Jeg
tænkte ikke så meget på alle de farer, der kan 

Efter 30 år rejser ægte-
parret stadig verden
tynd – her camperer de i
deres jeep i Islands øde-
mark i 2012. Foto: Privat

Fortsættes E

25. maj 1986 bragte Jyllands-Posten den første artikel om fa-
milien fra Give. Gennem et helt år blev der bragt rejseartikler fra
familiens tur gennem Europa, Tyrkiet og Nordafrika, og familien
fik navnet Familie på Farten – et navn som Helge og Anne Gre-
the stadig bruger, når de holder foredrag. Foto: Ole Lind

Rundrejser med dansk rejseleder

albatros-travel.dk
36 98 98 98

Vind rejsegavekort på 10.000 kr. 
– tilmeld dig vores nyhedsbrev på albatros-travel.dk

Vind rejsegavekort på 10.000 kr. – tilmeld dig vores nyhedsbrev på albatros-travel.dk
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Det pragtfulde Norditalien
Med dansk rejseleder, 7 dage

Storslået rejse til Gardasøen med besøg i Venedig, Verona, Milano og Sydtyrol

Tag med til den naturskønne Gardasø. Her strækker vinmarker og olivenlunde sig 
helt ned til søens kølige vand, mens høje bjerge tårner i baggrunden. Fra vores base 
i bjergbyen San Zeno di Montagna tager vi på udflugt til bl.a. Venedig og Sydtyrol. 
UNESCO-fredede Verona – Romeo og Julies by – får også et besøg med på vejen, og 
i vinområdet Valpolicella smager vi på den berømte Amaronevin. Rejsen rundes af 
med et smut til Milano.

Afrejse fx 4. og 11. september 2016 kr. 7.298,- (Oplys rejsekode JPE21)

ITALIEN Inkl. halvpension

Gardasøen
Venedig

Merano

Verona
Milano Valpolicella

San Zeno
di Montagna

ITALIEN

THAILAND Inkl. alle udflugter

Det naturskønne Thailand
Med dansk rejseleder, 14 dage

Oplev Thailands smukke natur. Vi bor i luksustelte ved Kwai-floden og i små hytter 
midt i en sø i nationalparken Khao Sok samt nyder strandene i Khao Lak 

Store naturoplevelser venter i mødet med Thailands regnskov. Fra Bangkok tager vi til 
Kwai-floden, hvor vi bor i luksustelte på en camp ned til vandet. Vi sejler til mon-folkets 
landsbyer og ser vandfald i Sai Yok Nationalpark. I nationalparken Khao Sok er der 
chance for at se gibbonaber og rovfugle. Her bor vi i hytter, eventyrligt beliggende midt 
i en sø, hvorfra vi tager på sejl- og vandreture i junglen, inden vi runder rejsen af på 
Khao Laks sandstrande.

Afrejse 4. nov. 2016, 6. og 27. jan. og 17. feb. 2017 fra kr. 16.998,- 
(Oplys rejsekode JPE21)

THAILAND

Surat Thani

Hua Hin

River Kwai
Hintok River Camp

BANGKOK

Phuket

Khao Sok 
Nationalpark 

Khao Lak

Prisen inkluderer: Dansk rejseleder • Fly, øvrig transport og udflugter jf. program  
• Delt dobbeltværelse • Halvpension • Se alle detaljer på albatros-travel.dk

Prisen inkluderer: Dansk rejseleder • Fly København – Bangkok og Phuket – København 
med mellemlanding • Udflugter jf. program • Indkvartering i delt dobbeltværelse på 
gode turistklassehoteller • Morgenmad dagligt • 9 frokoster (dag 3-11) • 8 middage  
(dag 2 og dag 4-10) • Skatter og afgifter

Rejs med hjerte, hjerne & holdning
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være ved at tage afsted. Jeg tænkte mere på,
om vi kunne klare det med skolen, og alle de
bøger vi skulle have med til de to drenge, der var
begyndt i skole. Og så tænkte jeg utrolig meget
på mig selv med fedtet hår, og hvordan jeg skulle
klare det. Og så Hjaltes lortebleer. Det var nogle
tåbelige, praktiske problemer. Men det viste sig
slet ikke at være noget problem, når man er der-
ude. Det finder man jo alt sammen ud af«.

Hvad gjorde I i forhold til skolen?
H: »Vi havde talt med skoleinspektøren, der
havde sagt, at det ikke var noget problem at tage
drengene ud for et år eller to. Han sagde, at vi
kunne lære dem meget mere, end hvad skolen
kunne. Så vi fik bøger med, som børnene kunne
læse i, når de havde lyst. Det havde de dog ikke
ret tit. Jeg tror, det blev til en times skolearbejde
i gennemsnit om ugen, når vi har været afsted.
Men de har altid kunnet komme tilbage og følge
deres kammerater i skolen. Så de to store har i
alt sprunget fire klasser i folkeskolen over. Og
det er jo ikke fordi, de har nogen særlitg kloge
forældre. Jeg er arbejdsmand, og Anne Grethe er
pædagog«.
AG: »Selvfølgelig var der nogle huller, når de
kom hjem efter et år eller to. Men det kan man
hurtigt få fyldt op ved at læse en bog. Vi kom
eksempelvis hjem efter en tur, hvor Roars klasse
havde lært alt om de danske fugle, og han var
simpelthen så ked af det, for han kunne kun nav-
net på en solsort. Men så satte han sig ned og
læste, for når du er motiveret og vil det, så kan
du hurtigt komme efter det. Og der har heldigvis
aldrig været noget omkring det sociale. Jeg har
altid sagt, at hvis man har nogle almindelige og
velfungerende børn, så tror jeg, de kan klare det.
Børn er skidegode til at ændre sig og falde ind,
der hvor de nu engang er«.

De lærer vel også på en anden måde?
AG: »De lærer at tænke logisk. De lærer lidt om
religion, de lærer lidt om mønter og om rig og
fattig. De lærer at give et håndtryk og se folk i

øjnene, når de taler med dem. Mad, traditio-
ner…«
H: »De lærer også, at hvis man er kørt fast i et
spor, så må man tage et andet spor. Ligesom vi
har gjort, når vi har været afsted, og det har vist
sig, at vi har måttet ændre planer undervejs. Det
har de kunnet bruge, når de kom tilbage til Dan-
mark. De er også blevet gode til at finde vej. Jeg
kan huske dengang, vi kørte gennem Sibirien –
det var før GPS og sådan noget – der havde vi et
meget simpelt kort, og så havde vi spejderkom-
pas. Drengene var helt vilde med at hjælpe med
at finde vej«.

Hvad har I selv fået ud af at rejse på den måde?
AG: »Jeg er blevet mere glad for Danmark. Meget
taknemmelig for at være født i Danmark. Jeg er
blevet mere rummelig. Det hele er hverken sort
eller hvidt, men sådan lidt grumset. At rejse med
sine børn – både når de er helt små, som teen-
agere og som voksne – har været det allerbedste.
Jeg føler mig meget priviligeret over de oplevel-
ser, det har givet os som forældre«.
H: »Vi har fået tre drenge, der ikke blot er
søskende, men også kammerater. Det har holdt
ved ind i deres voksenliv. Og det er guld værd«.
AG: »Vi havde vores farmor med i Australien, og
det er simpelthen en gave, som vi har givet os
selv, vores børn – og selvfølgelig vores farmor.
Det var vidunderligt. Det var fantastisk.

Hvorfor var det så specielt?
AG: »Farmor kan ikke engelsk. Vi var ofte nogle
steder, hvor det var svært for hende at gå. Så hun
var tit på ryggen af en af drengene, og de skulle
oversætte for hende. De har set deres farmor
grine, græde og tisse i bukserne af både skræk
og grin. Vi er kommet så tæt på hinanden. Den
dag farmor dør, vil jeg blive ked af det, men vi
har ikke noget som helst til gode fra hende. Vi
har fået det hele. Det er jeg meget taknemmelig
over. Jeg synes, vi er ret så privilegerede. Vi har 

Når der pakkes til en kø-
retur jorden rundt på to
år, kan det være lidt af
en udfordring at be-
grænse sig. 
Foto: Privat

Fortsættes E

E

På rundrejse nummer to mødte familien drengen her i det vestlig Kina. Foto: Privat
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  eventyret venter dIG

Bevægende naturoplevelser for de aktIve

ItalIen 

SardInIen - bIke & hIke  

cyklIng, vandrIng og Havkajak

Sardinien har det hele: Supramonte bjergene, Golgo Højsletten, små 
landsbyer og smukke scenerier langs Middelhavet. 

Vores base på turen er det familieejede Hotel Gorropu, der ligger 
smukt i bjergpasset Genna Silana 1017 meter over havets overflade 
midt i Supramonte bjergene. Hotellet er opkaldt efter den berømte 
”Gola Su Gorropu” kløft, der ligger lige nedenfor hotellet. Flere steder 
er der få meter fra side til side i kløften, men imponerende 400 meter 
fra top til bund!

Den pragtfulde ø Sardinien er placeret i det sydlige Middelhav og 
har været en Topas destination i mange år. Topas og vores lokale ven 
og samarbejdspartner Paolo Mulas har samarbejdet tæt omkring 
mange forskellige aktive Topas ture over årene - og nu er turen 
kommet til denne Bike & Hike udgave. Udover at stå for logistikken 
omkring turen med cykler, busser, Landrovere og havkajakker, vil 
Paolo og hans team fremtrylle lækre picnics på turene bestående af 
lokale velsmagende specialiteter såsom brød, oste, pølser, skinke, 
pastasalat, frugt m.m.

Du vælger selv dagens aktivitet med råd og vejledning fra turlederne.

Det hele krydres med sardiske specialiteter og god vin under sydens 
blå himmel. 
           Turkode: ITSO

Vælg selv om du bruger dagen på vandring, cykling eller i kajak
Oplev det østlige Sardinien med fast base i Supramonte bjergene
Besøg i kystbyerne Cala Gonone og Santa Maria Navarrese
Gennem små landsbyer og vinmarker - det uberørte Sardinien 
Vinsmagning på Cantina Oliena
Vandring til toppen af Sardiniens højeste bjerg - La Marmora i 1.834m
Sardisk landkøkken hos familien Gavino på vores bjerghotel 
Frisk fisk og skalddyr ved Middelhavskysten 
Tilvælg en carbon racercykel og test din form i bjergene 
Sejlads i gummibåde til kystbyen Santa Maria Navarrese 

8 dage fra › 8.970,- DKK

De to ældste drenge har i alt sprunget fire klasser i folkeskolen over. Her hjælper
pakistanske soldater Hjalte med skolearbejdet. Foto: Privat

I Indien møder Familie på Farten andre folk på farten. Foto: Privat

Der er mudret på vejen til Verdens Ende i Sydamerika. Billedet er taget på den
tredje tur verden rundt i 1993. Foto: Privat

Toke og Hjalte er klar til faldskærmsudspring i Australien med familiens farmor,
der dengang var 91 år. Hun lever stadig i dag – 103 år gammel. Foto: Privat
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HER HAR FAMILIEN REJST

1986: Et år og 50.000 kilometer 
gennem Europa, Tyrkiet og Nordafrika

1989: Et år og 60.000 kilometer gennem 
Europa, Iran, Pakistan, Indien, Nepal og Kina

1993: To år og 120.000 kilometer gennem Rusland,
Japan, USA, Mexico, Mellemamerika og Sydamerika

1998: Et år og 70.000 kilometer gennem Rusland,
Mongoliet, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, 
Turkmenistan, Iran, Pakistan og Indien

2004: Fem måneder og 
30.000 kilometer i Australien

2006: En måned og 700 kilometers vandring 
gennem Simpson-ørkenen i Australien

2012: 80 dage og 15.000 
kilometer på Færøerne og Island

2014: Fire måneder og 22.000 kilometer 
i Sydafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, 
Lesotho og Swaziland

Læs mere om familiens rejser og foredrag på: 
www.familiepaafarten.dk 

For nogle
år siden
mødte jeg

min nabo, der
gik og røg en
cigaret. Vi af-
talte, at hvis
han holdt op
med at ryge, 
så skulle jeg gå
hjem fra Nord-
kap, inden jeg
blev 70. Han
er holdt op
med at ryge.
Så det skal
være senest
næste år, hvis
jeg skal over-
holde min del
af aftalen. 

På Karakoram Highway,
der forbinder Kina og
Pakistan, skal man holde
tungen lige i munden. 
Foto: Privat

Tag med BENNS til Australiens østkyst og det bedste, som dette område kan tilbyde 
med fascinerende storbyer som Sydney og Brisbane, unikke naturfænomener 
som Fraser Island og Great Barrier Reef, tropeøer med gudesmukke strande som 
Whitehaven Beach og urgamle regnskovsområder som Daintree. En førsteklasses 
rejse med kvalitetsoplevelser fra først til sidst!

Flyv til Østen med Singapore Airlines og få en oplevelse udover det sædvanlige. Nyd komforten og 
den gode plads, oplev vores kompromisløse service og lad tiden flyve med underholdningssystemet 
KrisWorld, som giver dig mere end 500 kanaler med premierefilm, musik og spil – på din egen 
personlige skærm. Nyd Singapore Airlines verdensberømte service ombord. singaporeair.com

Det bedste af Australiens østkyst•15 dage

Kontakt Merete
tlf: 65 65 65 65
salg@benns.dk

Afrejser 2016:
hele året

Prisen inkluderer bl.a.:  Fly t/r inkl. skatter/afgifter • 3 nt. i Sydney • 2 nt. på Fraser Island 
inkl. heldagstur med frokost • 1 nt. i Brisbane • 3 nt. på Hamilton Island • 3 nt. i Port Douglas

19.698
pr. person i delt 

dbl-værelse

fra kr.

SUPERPRIS

Dit personlige
rejsebureau

Foto: Privat



I Australiens ørken flokke-
des fluerne om Helge. Til
gengæld var han den ene-
ste, der ikke fik vabler af
den 700 kilometer lange
vandretur. Foto: Privat
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#californien

#washingtondc

Naturskønne Californien
for livsnydere

9 dage inkl. fly pr. person fra 9.395 kr.
Start med to dage fyldt med oplevelser i New 
York inden I fortsætter til bl.a. Albany, Finger 
Lakes-regionen, Niagara Falls, Amish-lands-
byer i Pennsylvania samt Capitol Hill og Det 
Hvide Hus i Washington D.C.

Turen er en skøn kombination af gigantiske 
storbyer og imponerende natur og kultur. 
Prisen er pr. person ved 2 voksne for 9 dages 
kør-selv-rundrejse med billeje og hotel og fly 
fra Billund fx 16. august-30. september.

13 dage inkl. fly pr. person fra 18.795 kr.
Skøn rundrejse i det centrale Californien med 
fokus på forkælelse, livsnydelse og korte 
køreafstande. I bor på Distinguished Inns, der 
er charmerende, mindre overnatningssteder 
med både kvalitet og beliggenhed i top.

Oplev storbyer, vinområder og national-
parker undervejs. Prisen er pr. person ved 
2 voksne for 13 dages kør-selv-rundrejse 
med billeje og ophold inkl. morgenmad samt  
fly fra København eller Billund i perioden  
16. august-30. september.

18.795,-
13 dages kør-selv-rundrejse 
inkl. fly pr. person fra: 

9.395,-
9 dages kør-selv-rundrejse 
inkl. fly pr. person fra:

#yosemite

Lad os gøre  
din ferie i 
USA bedre

Hent inspiration til din USA-ferie på 
fdm-travel.dk/usa eller ring til os på 70 11 60 11

Eastern Triangle
Natur og kultur

Og så er det hammerdyrt. Jeg vil gerne til-
bage til Japan, men så skal det være på en anden
måde – uden bil«.

Hvad mangler I at se af verden?
AG: »Der er rigtig mange ting, jeg gerne vil. Jeg
vil gerne til Skotland og Irland. Og jeg vil gerne
til Canada og Alaska. Jeg vil også gerne se mere
af Afrika. Vi har kun været i den sydlige og
nordlige del. Og Danmark mangler vi også«.
H: »Men her på det sidste er vi ved at blive lidt
gamle. Da vi var i Afrika i fire måneder, kunne
vi ikke rumme mere den sidste uge. Der var vi
klar til at komme hjem. Lige pludselig kunne vi
ikke begejstres over tingene mere. Så har man
altså rejst for længe«.
AG: »Det har vi også før prøvet, når vi har rejst
med drengene. Men så har vi bare holdt en
pause på en uge, hvor drengene har fået lov at
lege. Man kan ikke bare opleve konstant«.

Hvad planlægger I som jeres næste rejse?
AG: »Det er så for en gangs skyld ikke en køre-
tur...«
H: »Jow, det er. Du skal da køre mig til Nordkap.
Og så skal jeg gå tilbage. Det er 4.000 kilome-
ter....«

Hvordan får man den idé?
H: »For nogle år siden mødte jeg min nabo, der

gik og røg en cigaret. Vi aftalte, at hvis han holdt
op med at ryge, så skulle jeg gå hjem fra Nordkap,
inden jeg blev 70. Han er holdt op med at ryge. Så
det skal være senest næste år, hvis jeg skal over-
holde min del af aftalen. Anne Grethe skal køre
ved siden af mig, lave mad og slå lejr«.
AG: »Arh, vel ikke ved siden af. Jeg må godt køre i
forvejen?«
H: »Jo jo«.
AG: »Har du sat en deadline for turen?«
H: »Ja... I juni næste år«.
AG: »Det har du glemt at fortælle mig«.

Skal du træne op?
H: »Jeg har aldrig rigtig været i dårlig form. Jeg
har gået meget som landmåler. Jeg har gode
gåben«.
AG: »Han var også den eneste i Simpson-ørkenen
i Australien, der ikke fik vabler af at gå 700 kilo-
meter. Det skal nok blive spændende. Men jeg
kunne nu godt finde på noget andet, jeg hellere
ville«.

Tror I, at I nogensinde når til et punkt, hvor 
I slet ikke begejstres ved tanken om at rejse?
H: »Den dag, vi ikke rejser mere, er vi døde«.
AG: »Overhovedet ikke. Man kan godt have
hjemve – for eksempel til jul – men det er kun et
øjebliks savn. Et naturligt savn. Lysten til at
opleve verden vil altid være der«. N

E

I dag er ægteparrets tre drenge voksne. Det forhin-
drer dog ikke Helge og Anne Grethe i at tage alene
afsted som eksempelvis her ved grænsefloden mel-
lem Namibia og Angola: "Nu er vi blevet Pensionister
på Farten," som Anne Grethe udtrykker det. Foto: Privat


