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Afmønstring Klavs Wulff Hent PDF Forlaget skriver: Forfatteren tager os med bananbåden Horncap på dens
sidste rejse i et forsøg på at komme overens med begrebet Heimat.

Med Weekendavisen, Hannah Arendt og en cd med en tysk protestsanger som rejsekammerater, påmønstrer
Klavs Wulff Horncap. Lekturen viser sig at blive en samtalepartner på tværs af tider og steder - sådan som den
blå horisont netop indbyder til. Vi kommer både tilbage til det lille Storebælt og ud på de syv verdenshave i
dette korte skriv. Hvis vi skulle have glemt vores maritime historie, får vi et skvæt af den her, hvor det salte

vand blander sig med ordene.

Kan man kende sine medpassagerer på deres søgang? Kan man tolke tilværelsen på hvordan pulsen falder i
hak med skibets pumpende rytme? Kan man finde sit heimat og komme overens med vej og valg, mens man

vugger henover Atlanten?
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