
TANKER FRA EN HALV JORDOMSEJLING MED HAVANA

For 2 år siden drog brødrene Emil og Theis ud på en tre år lang jordomsejling. På tv har mange 
fulgt med, når hele familien er ombord, og de sammen har sat Kurs Mod Fjerne Kyster. De har 
besøgt 17 lande, krydset 2 oceaner, dykket med hajer og haft over 30 mennesker med til søs. 

Mikkel og Emil har sat sig sammen på en lille palmeø for at dele alle de oplevelser og erfaringer, 
de har gjort sig undervejs. Deres egne rejsebeskrivelser og mails til hinanden danner rammen 
for en samtale, hvor far og søn åbent taler om ansvaret som skipper, om hjemlængsel, tvivlen 
og alle de udfordringer, der også følger med, når man slipper fortøjningerne og tager ud i det 
ukendte.

”Hej Far Kære Emil” er en bog om at gøre sine drømme til virkelighed, om at være far, søn, 
brødre og familie.
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MIKKEL BEHA ERICHSEN (f. 1966) Tv-journalist, vært og foredragsholder
Søn af langfartskaptajn Troels Kløvedal og redaktør Marianne Kjær. Mikkel har sejlet meget 
af sin barndom ombord på Nordkaperen og med sin mor og stedfar på togter i både hjemlige 
farvande og den store verden. Sammen med sin kone Marian og deres 3 sønner har de sejlet 
mange tusinde sømil.

EMIL MIDÉ ERICHSEN (f. 1990) Kaptajn, søn og storebror
Emil har sejlet, siden han var helt lille, og i en årerække var han på det danske sejlerlands-
hold. Udover familiens togter har Emil sejlet med sin farfar på Nordkaperen og andre 
langtursskibe ude i den store verden. Nu er han på en tre år lang jordomsejling med sin 
lillebror Theis i familiens skib Havana.
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CITATER

”Jeg kunne godt unde alle forældre den oplevelse, det er at sidde en hel uge på en øde ø med 
sin søn uden at skulle andet end at tale om alt det, man går og tænker på. At det så også blev 
til en bog, er ligesom bare noget ekstra.”
Mikkel

”Emil og jeg tog beslutningen om, at hvis vi skulle skrive en bog, skulle den også handle om 
alt det, der ikke bare er blåt hav og palmestrande. Nu kan vi ikke andet end at håbe på, at 
nogen har lyst til at læse med og lære os lidt bedre at kende.” 
Mikkel

”Da min far og jeg besluttede os for at skrive en bog sammen, var jeg i tvivl, om vi havde nok 
at fortælle. Men da vi først kom i gang, åbnede der sig hele tiden nye tanker, spørgsmål og 
erindringer. ”
Emil

”Selvfølgelig er det lidt grænseoverskridende at skulle dele sine tanker med så mange 
andre. Men hvis nogle af de erfaringer, vi har gjort os, kan komme andre til glæde, så er 
det da dejligt.”
Emil
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OM FORLAGET HAVANA

Forlaget Havana er et nystartet, familieejet forlag.

”Hej Far Kære Emil” er vores første udgivelse, men forhåbentligt ikke den sidste. Vi er alle 
5 nye i den litterære verden, men skulle ånden og skrivelysten igen komme over os, lover vi 
at fortælle om det på vores hjemmeside havana.dk.

Der er ingen grund til at lave om på det, der virker, så også på vores lille forlag er Marian 
chefen, og hun kan kontaktes på forlaget@havana.dk

Marian, Mikkel, Emil, Theis og Alfred. 
København, november 2015
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