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Bogen blev præsenteret dagen før udgivelsen på TV2/Nyhederne i primetime kl. 19 over tre minutter.
TV2/Fyn sendte ti minutter live fra præsentationen på Svendborg Bibliotek og ved releaseparty i

Matadorstuen i Svendborg. Se udsendelserne på bogens hjemmeside.

Mogens Frohn Nielsen blev landskendt som den stolte Skipper på Skonnerten Fulton, der igennem 17 års
kærlig og håndfast virke sendte over 900 hvalpe på dannelsesrejse – og på ret køl i livet. Indtil presset blev så

stort, at det nær kostede Skipper livet og for evigt sendte ham bort fra sit livsværk.

For første gang nogensinde berettes hele historien om navnkundige Skipper. Bogens forfatter havde gennem
fire årtier et nært venskabeligt forhold til Mogens Frohn Nielsen, og tegner i biografien et hjertevarmt portræt

af en af vor tids helt store personligheder – en saltvandshilsen fra de store have.

Bogen er i bogstaveligste forstand en biografi fra vugge til grav: Her møder læseren første gang den fireårige
Mogens, der går sine egne veje og stikker af for at inspicere panserkrydseren Niels Iuel. Her beretter Mogens
Frohn om sin tid på Skoleskibet Danmark og her fortæller Skipper selv om den første, vanskelige tid på
Fulton, om succesens årtier og om den svære nedtur, da hetz tvang ham ud i selvmordsforsøg og til

afmønstring fra livsværket – Fulton.

I Skippers sidste dage fortæller han sjældent åbenhjertigt til bogens forfatter om sit usædvanlige liv; om livets
til tider livsfarlige bølgegang, frem til den minutiøse planlægning af livets sidste sejlads fra Emdrup Kirke i

efteråret 2010, hvor den gamle Skipper selv havde inviteret og forfattet den sidste prædiken.

Bogen er en personlig og hjertevarm afsked med en stor, stout dansk sømand.

I en dokumentarfilm, der følger efter bogen, fortæller Skipper bramfrit om »Mytteriet på Fulton« i 1987. Om
de mange gode år på skoleskibet Danmark, Odysseus, Fulton og som ung aspirant på en række af sin gode

ven, Mærsk Mc-Kinney Møllers tankskibe. Men også om andre dramatiske højdepunkter i et liv, der trods alt
er de færreste forundt at gennemleve. Læs om bogen på hjemmesiden.
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