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Logbog fra Wallenberg : en fortælling om at tage afsked og leve livet lige så længe vi har det

Forfatter: Mikkel Beha Erichsen
Bog Beretning om familien Behas sejltur med skibet
"Wallenberg" fra København til Svalbard.
Emner: rejsebeskrivelser; sørejser; Barentshavet;
Norskehavet; Grønlandshavet; Svalbard; Norge; 2010-2019

Materialevurdering
Kort om bogen
Eftertænksom, livsklog og personlig rejsedagbog fra den
kendte familie Beha Erichsens sørejse til Svalbard, også vist
som tv-serie. Bogen er til alle rejseglade og eventyrlystne. Og
til dem, der har prøvet at miste en forælder og gerne vil mindes
om at leve livet, så længe vi har det.

Beskrivelse
Nyt skib, nye drømme, lyder en overskrift. Mikkel Beha løfter
arven efter sin berømte far, Troels Kløvedal, og skildrer
familiens sørejse fra København til Svalbard i tekst og fotos. En
del af teksten er henvendt til den afdøde far, som han fortæller
om den sidste tid med "Fatter", begravelsen og tiden derefter.
Det er nærmest lige dele rejseskildring, selvbiografi og
familiehistorie samt reflektioner over livet og verdens tilstand.

Vurdering
En varm, nærværende og vedkommende bog, som er meget
mere end en rejseskildring. Livsklog, reflekterende og rørende,
ikke mindst når forfatteren skriver til sin afdøde far. I et
interview siger han, at "Jeg holder ham lidt orienteret om, hvad
der er sket, siden han tog herfra, hvordan hans begravelse gik,
og hvordan det går med Nordkaperen". Det er også en letlæst
og indbydende bog, fyldt med farvefotos, trykt på mat papir.

Andre bøger om samme emne
Bogen er i samme stil som Hej far kære Emil og Alt godt fra
Havana. Der er mange referencer til Troels Kløvedal og
familien, som man kan læse mere om i Alle mine morgener på
jorden. Et andet af Kløvedals børn skriver også til ære for sin far
i Hvad døden har lært mig om livet.
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