
Rejsen om Blixen  
Politikens læsere får igen chancen 
for at deltage i en enestående safari 
med forfatter Tom Buk-Swienty og 
biolog Hanne Lindemann. 



Enestående safari for Politikens læsere, med Tom Buk-Swienty som 
deltager, februar 2018  
Tom Buk-Swienty er forfatter til flere bestsellere, Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als, samt bøgerne om Karen Blixens far, Kaptajn 
Dinesen, Ild og Blod og Til døden os skiller. Hans seneste bog Tommy og Tanne, handler om et usædvanligt søskendepar, Thomas ”Tom-
my” Dinesen og hans storesøster Karen ’Tanne” Blixen og deres jagt på at finde det, de kaldte ‘Det store i Livet’. Under forarbejdet 
til bogen drog Tom Buk med Hanne Lindemann i Karen Blixens fodspor til de steder i Kenya, der har betydet så meget, ikke kun 
for Karen Blixen, men også for hendes lillebror, der boede hos hende i to år. 

Tom Buk er nu i gang med en ny stor biografi om Karen Blixen i Afrika. Undervejs vil Tom fortælle om sit arbejde med researchen 
til bogen, og dele ud af sin viden om Karen Blixen og hendes liv i Afrika.

Hanne Lindemann er biolog med speciale i afrikanske pattedyr. Hun har været farmerkone i Kenya, og rejst i Afrika i mere end 
40 år, og taler swahili..

PROGRAM

Dag 1
Afrejse fra Danmark med KLM til Amsterdam, hvor vi skifter 
fly til Nairobi.

Dag 2 
Ankomst Nairobi. Efter formaliteterne i lufthavnen, vil I blive 
mødt af Hanne Lindemann og kørt til Karen området, hvor vi 
checker ind på Karen Blixen Coffee Garden and Cottages, et 
hyggeligt lille hotel, der tidligere var en del af Karen Blixens 
Farm.
Forhåbentlig kan vi få værelserne tidligt og slappe af indtil fro-
kost, som indtages på Tamambo, Blixens Coffee Gardens. Efter-
middagen tilbringer vi på Karen Blixen museet, der ligger lige i 
nærheden, med rundvisning både ude og inde. Er der tid i løbet 
af dagen, besøger vi Kazuri (betyder lille og smuk på swahili) et 
projekt, der beskæftiger enlige mødre, som modellerer, brænder 
og maler de smukke lerperler, som eksporteres til mange lande. 
Fælles middag på hotellet.
Overnatning på Karen Blixen Coffee Garden and Cottages,

Dag 3
Efter morgenmaden kører vi op i Ngong Hills, hvor Denys 
Finch Hatton, Karen Blixens store kærlighed, ligger begravet 
med udsigt over det omgivende landskab. Denys Finch Hatton 
blev dræbt, da han styrtede ned med sit fly i Tsavo, kun 44 år 
gammel. Tilbage til frokost på Tamambo, hvorefter vi fortsæt-
ter ned i Rift Valley, ca. to timers kørsel til Naivasha søen. Søen 
er et eldorado for fugleinteresserede. Udover det rige fugleliv, 
er søen også hjem for mange flodheste, der tilbringer dagen i 
vandet, men kommer op om natten og græsser i hotellets have. 
Middag og overnatning på Naivasha Sopa Lodge. 

Dag 4
Efter morgenmad, inden det bliver for varmt, kører vi til Cre-
sent Island, en halvø der strækker sig ud i søen. Nogle af scener-
ne fra filmen ”Mit Afrika” blev optaget her. Vi går en tur i det 
dyrerige området, og kommer tæt på både giraffer, gnuer, ze-
braer og mange antiloper. Tilbage til frokost, hvorefter vi kører 
til Tove Husseins hjem til eftermiddagste. Tove var med til at 
grundlægge Blixen Museet i 1985, og hendes hus i Naivasha er 
bygget af Bror Blixen som jagthytte. I breve til sin mor skriver 
Karen Blixen om onkel Mogens farm. Det var lensgreve Mogens 
Frijs, der lokkede Karen og Bror til Kenya. Tove fortæller om 
husets historie og områdets betydning for Karen Blixen, mens 
vi drikker te på verandaen med en storslået udsigt over søen. 
En spændende eftermiddag i et historisk hjem. Middag og over-
natning på Naivasha Sopa Lodge. 

Dag 5
Morgen sejltur på Naivasha søen, hvor vi vil se mange af de 
fugle, søen er berømt for, men også flokke af flodheste, der til-
bringer dagen i vandet. Efter sejlturen går det videre nordpå 
til Njoro og Kembu Farm, hvor vi ankommer til sen frokost. 
To generationer af familien Nightingale er involveret i driften 
af farmen, og mange aktiviteter foregår ”næsten” som i Karen 
Blixens tid. Her er både malkekøer og heste, da familien op-
drætter væddeløbsheste. Et hyggeligt, fredfyldt sted. Vi spiser 
middag med familien og overnatter i bungalower, der ligger 
spredt rundt i haven. 
Overnatning: Kembu Cottages

Dag 6
Vi nyder en dag på farmen, med aktiviteter efter ønske. Besøg 
på kvindeprojektet, Kenana Knitters, hvor lokale kvinder får 
mulighed for en indkomst ved at strikker bamser og dukker, 



som eksporteres. Måske en gåtur rundt på farmen, eller evt. be-
søg på et gartneri, der dyrker roser til eksport. Under vejs, når 
der er tid til det, vil Tom fortælle, og denne eftermiddag er der 
tid til at høre om arbejdet med hans kommende biografi om 
Karen Blixen. Middag og overnatning på Kembu Cottages

Dag 7
Efter tidlig morgenmad forlader vi farmen og krydser ad bum-
pede veje over Mau Narok højlandet, med store hvedemarker og 
mindre landbrug og kører gennem Narok, der er hovedstaden 
i Masailand, med et mylder af liv. Ved frokosttid når vi frem til 
vores hyggelige teltlejr i Masai Mara, hvor vi skal bo de næste 
tre nætter.  Lejren ligger i nærheden af Mara floden, i et af de 
bedste områder i reservatet, midt i den smukke natur.
Om eftermiddagen kører vi ud på game-drive, med taget oppe, 
og vil snart opdage, hvor rigt et dyreliv her er. Overnatning på 
Entim Camp

Dag 8 & 9
Både morgen og eftermiddag kører vi ud på savannen. Masai 
Maras udstrakte græssletter med de få spredte træer er nok det, 
de fleste forestiller sig som den typiske savanne. Her lever de 
store rovdyr, løver, geparder og leoparder, som alle gerne vil 
se, men også et væld af planteædere: Elefanter, giraffer, bøfler, 
zebraer og antiloper. Ja selv et næsehorn kan man være heldig at 
se. Vi kommer til at opleve meget af Masai Maras dyreliv, men 
hvad man ser på den enkelte tur, er ikke til at forudsige. Men det 
er aldrig kedeligt, og alle vil blive betaget af naturen og grebet 
af livet på safari, ligesom Karen Blixen blev det. I februar 1918 
skriver hun til sin mor: ”..der er noget ved Safari-Liv, som gør at 
man glemmer alle Livets Sorger og føler hele Døgnet, som om 
man havde en halv flaske Champagne i sig – ganske opfyldt af 
den mest inderlige Taknemlighed over, at man lever.”  Sådan fø-
les det stadig, 100 år senere. Om aftenen hygger vi os ved bålet 
og lytter til Toms oplæsning fra Karen Blixens breve, eller taler 
om dagens oplevelser. Måltider og overnatning på Entim Camp.

Dag 10 
Vi forlader Mara efter tre oplevelsesrige dage og vender næsen 
mod Nairobi. Undervejs spiser vi de medbragte frokostpakker 
og ankommer til Ole Sereni Hotel til middag, inden turen går 
til Lufthavnen og hjemturen til Danmark 

Dag 11
Ankomst Københavns lufthavn midt på formiddagen.

Afrejse 31.01.2018 i 11 dage 
Pris pr. person for abonnenter kr. 30.495
Merpris uden abonnement kr.  33.495

Alt dette får du:
+  Fly tur/retur København til Nairobi via Amsterdam med 

KLM/Kenya Airways.
+  Alle måltider og drikkevarer ombord.
+  Otte overnatninger på nævnte indkvarteringer med alle 

måltider.
+  Al safarikørsel med engelsktalende chauffør.
+  Garanti for vinduesplads i safaribilen.
+  Alle entreer til safariparker og reservater.
+  Alle nævnte udflugter.
+  Alle kendte skatter og afgifter.
+  Dansk rejselederservice - Hanne Lindemann og  

Tom Buk-Swienty.

Ikke inkluderet i rejsen:
+  Afbestillingsforsikring kr. 795.
+  Årsrejseforsikring kr. 675.
+  Eneværelsestillæg kr. 4.000.
+  Besøg i masailandsby i Kenya ca. USD 20.
+  Mulighed for ballonsafari i Masai Mara 08.02.2018 3.000,- 
+  Drikkevarer.
+  Eventuelle vaccinationer.

Obligatoriske tillæg:
+  Drikkepenge (ca. kr. 50 pr. dag).
+  Visum til Kenya USD 50.

Safarien gennemføres ved minimum 15 deltagere.


