Finn Bluhme runder 80 år

FINN BLUHME, fhv. chef for Kenya Airways i Skandinavien, runder de 80 år lørdag 14. marts.
Finn stammer fra midtsjællandske Glumsø, hvor han er både født og opvokset. I 1957 tog han
realeksamen fra Glumsø Private Mellem- og Realskole, men faderens profession som karetmager,
en ellers hæderkronet position i den midtsjællandske stationsby, var ikke tilstrækkeligt tillokkende
for den unge Bluhme, der i stedet satte kurs mod luftfart og startede med en stilling som trafikelev
hos SAS. Efter at have aftjent sin værnepligt som sergent i Flyvevåbnet vendte han for en kortere
tid tilbage til SAS og gik derfra til Canadian Pacific Airlines (1964-66) og senere til Air France
(1966-73), hvor han endte som salgschef i Danmark.
I 1973 kom første step mod drømmejobbet, da det daværende East African Airways behøvede en
distriktschef i det tidligere danske Kongerige Danmark/Norge/Island, der først var blevet reduceret
med Norge i 1814 og dernæst med Island i 1944. Afrikanerne var gentlemen, da de igen samlede de
tre regioner i Finn Bluhmes salgsportefølje og lod ham være ’ kenyansk konge’ i samtlige tre lande.
Finn styrede på effektiv vis salget for East African Airways i de tre nordiske områder, indtil hans
nye arbejdsplads selv gik op i limningen først og fremmest på grund af uroen omkring Idi Amin i
Uganda. Uganda Airways, Tanzania Airlines og Kenya Airways kørte herefter videre i hvert sit
spor, og Finn helligede sig siden da udelukkende Kenya.
At Afrika gennem mange år har været en hård nød at knække, dels på grund af både politiske og
sociale forhold, gav kun Finn ekstra megen energi, og han gjorde sig hurtigt kendt som Mr. Kenya
både i rejsebranchen og hos myndighederne.

Han gik aktivt og målbevidst ind i Kenyas incoming-turisme og fik kendte rejseaktører – i
Danmark først og fremmest Albatros Rejser, men også det gamle Jørgensen Rejser og det nyere
Larsen Rejser – til at udarbejde programrejser med Kenya som hovedtema.
Efter sin pensionering fra Kenya Airways har Finn Bluhme ’solgt Kenya’ fra sin nystiftede
rejseoperatør Østafrika-Specialisten, der fortrinsvis sælger safarirejser.
Siden 1970’erne har også fodbolden haft en stor plads hos fødselaren – først i RB06 og derefter
som medstifter af FC Roskilde. Dertil kan nævnes balut som en af hans store interesser.
Finn er enkemand, idet hustruen Lene døde i 2015. To børn er Tine, som arbejder hos Amexco,
samt Jakob, der arbejder for danske Scan-Group i New York. De to arvinger har beæret Finn med
tilsammen fire børnebørn.
PREBEN JACK PETERSEN.

