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MED KURS MOD DØDEN er selvfølgelig ren fiktion. Dog har virkeligheden in-
spireret mange steder. Den omtalte flyvning fra Canada mod Europa er fløjet utal-
lige gange med små taxifly, flere gange med forfatteren som medlem af besætningen. 
De mange lokaliteter i romanen er gennemrejst af forfatteren, der også takker for 
megen lokal inspiration. Det gælder blandt mange direktør Erik Bjerregaard fra 
Arctic Hotel i Ilulissat, der om nogen kender denne fantastiske Isbjergenes By.

Og det gælder selvfølgelig Beatrice, der fulgte mig fra Dubai til Grønland og videre 
på nye eventyr.
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1. DEL 

MED KURS MOD DØDEN

1.

oVeR GRønLAnd, onsdag klokken 06.29 lokal
9.000 fod over ødemarken vidste han, at de ikke ville klare den.

Alle odds var mod dem nu.
Hans fly var skudt i stykker med svært kalibrede revolvere.
Lige forude ventede en mur af arktisk uvejr, et frådende meteorologisk uhyre, 

som de netop havde forsøgt at flygte fra, men som de nu var tvunget til at udfordre.
I sædet ved siden af ham sad en gal mand og fægtede med en revolver, mens han 

blødte voldsomt.
Under dem en vild og forrevet ødemark, hvor kun få mennesker havde sat deres 

fod gennem århundreder.
Og bag dem en lang og sej kamp for at få det lille fly op gennem tunge skyer over 

verdens mest øde områder med kurs direkte ud over et stormpisket Atlanterhav. 
De fløj under vejrforhold, de aldrig burde have udfordret. På en mission, han 

ikke kendte – og ikke ønskede at kende. Men den kunne være lykkes. Det var ikke 
det arktiske uvejr, der ville smadre dem.

Det var hans egne passagerer!
Han havde flået hovedtelefonerne af for at kunne lytte koncentreret til motorer-

ne. Endnu høvlede propellerne rundt derude, men det ville de kun gøre så længe, 
der blev pumpet brændstof ind i de to gange seks cylindre.

Fartmåleren lå stadig lige ved 200 knob eller 370 kilometer i timen. Et blik 
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hen over instrumentpanelet viste, at det var et spørgsmål om kort tid. Brændstoffet 
fossede ud i natten med en hastighed, så han følte, han kunne se de to fuelmålere 
reagere.

Island var udelukket nu.
Det var godt en time siden, han havde fyldt tankene til randen på flyvepladsen 

i Ilulissat. Der havde været rigeligt til at nå Akureyri, Island. Men hele denne del 
af flyvningen var startet forkert. Hele tiden havde de en stor og mægtig fjende lige 
efter dem. En fjende med kræfter, der kunne sønderrive et lille propelfly, der trod-
sede al fornuft og vovede sig på vingerne i en verden, hvor naturkræfterne havde 
frit spil. Og fjenden åndede dem i nakken i form af en mur af arktisk uvejr, der 
fulgte deres flugtrute. For det var en flugt, da de tidligt om morgenen var blevet 
advaret om det polare uvejr, der var på vej vestfra. Deres kurs var øst, og de nåede 
i luften, før uvejret rasede ind over Grønlands vestkyst. 

Turen øst over Grønland havde været ubehagelig nok. Det havde taget en evig-
hed at banke op gennem skyerne, og først ved 9.000 fod var de på toppen. Der 
var turbulens hele vejen, og både piloten og hans tre passagerer havde spændt sik-
kerhedsselerne hårdt for ikke at blive kastet rundt under de utallige op og nedture 
i skyerne. Først da de var på toppen, stilnede turbulensen af, men den ventede 
dernede under deres vinger, hvis de vovede sig tilbage. Efter planen ville de ikke 
mærke mere til den. Vejrudsigten lovede meget bedre forhold på Island. Over sky-
erne, tæt på stjernerne og med et betagende nordlys i stærke farver blev flyvningen 
helt behagelig. Han havde ladet autopiloten overtage og kørt sædet lidt tilbage, 
så han kunne finde en komfortabel stilling til den lange tur over Grønland og 
Danmark Strædet. Store hovedtelefoner havde dækket begge hans ører, så han slap 
for at høre på sine passagerers højrøstede tale på sprog, han alligevel ikke forstod. I 
stedet havde han scannet en liste med frekvenser over radiofyr, der sendte på HF. 
Nogle af dem blev også benyttet af lokale radiostationer, og han havde netop tunet 
en frekvens ind på en HF-sender i Skotland, der sendte en engelsk radiostation 
med “soft music”.

Det var kun minutter siden, hvor livet i det lille fly var tåleligt. Hvor han mær-
kede det velkendte sug af betagelse over den natur, han var blandt de få udvalgte, 
der fik lov til at opleve. Nordlyset derude blafrede som et teatertæppe i forrygende 
farver. Han vidste, det blev skabt højt over ham, hundrede kilometer oppe, men 
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lige nu føltes det som om, han sad på første række i et teater og betragtede tæppet. 
Og over det stjernerne. En fantastisk morgen, hvor stjernen over dem alle, vores 
egen sol, snart ville begynde sin glødende opstigning derude østpå og forvandle den 
mørke arktiske himmel til et flammende pragtskue. Over hovedtelefonerne afslap-
pet musik, i tankerne det store honorar, hans passagerer havde accepteret for denne 
usædvanlige flyvning. 

Selvfølgelig burde han have stillet en masse spørgsmål. Hvad var formålet med 
denne flyvning fra Danmark til Canada og derfra til Dubai? Hvorfor skulle de 
flyve uden for de normale flyruter på tilbagevejen? Hvem var hans tre passage-
rer, der åbenbart havde nerver på – og det var ikke på grund af flyveturen? Der 
herskede en sitrende spænding i kabinen bag ham med hidsige diskussioner på 
fremmede sprog. Kun i de korte henvendelser til ham benyttede de et halvdårligt 
engelsk. To døgn havde det taget at flyve fra Roskilde i Danmark til en forblæst 
arktisk flyveplads i Canada. Blot for en times møde. Og nu var de samme tre pas-
sagerer på vej tilbage igen. Ikke til Danmark, men langt videre østpå. 

Dubai! Det skulle blive pragtfuldt med et par dage i ørkenvarme efter denne tur, 
før han skulle flyve flyet tilbage til Danmark. Bare to dage til og jobbet var klaret. 
Han skulle aldrig se de tre ubehagelige typer mere. De ansigter, han skulle se i en 
god fremtid, var dem, man trykte på store amerikanske dollarsedler!

Nu blot små fire timer mere til Island.
Og så brød helvedet løs …
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2.

LAnGLeY, VIRGInIA, uSA, samme dag, kl 09.56
Sene efterårsfarver tryllede med landskabet i Virginia, USA, og gjorde sit for at 
stjæle opmærksomheden fra det store bygningskompleks i Washingtonforsta-
den Langley. Men naturen var i mindretal i en verden af computere, sikrede te-
lefonlinjer, satellitforbindelser og elektroniske verdenskort. En hel verden blev 
holdt i ørene fra dette kompleks, vogtet af stars and stripes, den amerikanske 
ørn og ordene Central Intelligence Agency, bedre kendt som slet og ret CIA.

Tusinder af mennesker og endnu flere computere arbejdede i døgndrift her-
inde, og lige nu var aktiviteten på sit højeste. Klokken var fem minutter i ti 
om morgenen, og en stresset mand hastede ned af en endeløs gang med et par 
farvestrålende charteks under en arm. Han passerede dør efter dør, der førte 
ind til små kontorer, delt af to eller blot for en enkelt. Hans mål var et mødelo-
kale, hvor han var en af mange topfolk, der skulle detage i en briefing om CIA’s 
mange projekter rundt om i verden.

Den travle mand jog forbi en dør, bremsede så og tog et skridt tilbage. Gen-
nem glasruden kunne han se to personer derinde på hver sin side af et dobbelt 
skrivebord og foran hver sin store computerskærm. Han slog et par knoer mod 
ruden og åbnede døren: “Godmorgen agent Marion, agent Jones.”

De så op og hilste. Manden lukkede hurtigt døren bag sig og stod midt i det 
lille lokale, der var som hundrede andre agentkontorer i komplekset. Den ene 
agent, en meget høj, meget tynd kvinde sidst i 30erne var ligesom kollegaen 
i tvivl om, hun skulle rejse sig, men blev siddende. Normalt var det dem, der 
opsøgte hans kontor. Manden viftede med en hånd for at undrstrege, at det 
skulle de endelig.

“Jeg er på vej til et vigtigt møde,” stressede han med et hurtigt blik på uret. 
“Jeg ville blot høre, om alt går efter planen i vores operation – I ved ud af Ca-
nada?”

De var ikke i tvivl. De tænkte ikke på andet. Kvinden med det korte, lyse hår 



11

svarede hurtigt: “Vi følger projektet med spænding, Sir. Endnu forløber alt 
efter planen. Flyet er lettet på sin næste strækning.”

“Javel, og hvor er det nu?” spurgte den travle mand.
“Fra en by på Grønland til en by på Island,” svarede hun vel vidende, at by-

navne intet ville sige ham.
“Og det går vel?”
De to agenter så på hinanden og nikkede samtidigt: “Det har vi grund til at 

tro. Vi har modtaget et positivt signal fra vores mand. Det er unægteligt meget 
spændende!”

Manden nikkede sammenbidt: “Ja, for helvede. Det er næsten ikke til at 
holde ud. Der bliver måske spurgt til projektet under mødet. Jeg kan sige, at 
foreløbig går det godt?”

De nikkede begge lidt forsigtigt. De havde ikke hørt nyt i alt for mange timer.
”Og jeres mand? Meget afhænger af ham. Mere end han måske forstår?”
Den korthårede agent nikkede forsigtigt: ”Vi tror, han er sin opgave værdig. 

Han er på det rene med, at han er på en – livsfarlig mission!”
Den travle mand nikkede med en dyb fure i panden. Han kunne ikke fore-

stille sig et farligere sted på planeten, end den omtalte person befandt sig på 
netop nu.

”Hvis det her går godt, kan vi knække de sataner. Det er stort, det her!”
Begge agenter nikkede. Den mandlige agent løsnede slipset en ekstra tand.
“Godt. Held og lykke til os alle.” Han var ude af døren igen, men stak lige 

hovedet ind en gang til: “Åh, Marion, hvad er det nu, vi kalder den operation? 
Jeg glemmer det mærkelige navn?”

Hun nikkede, smilede og gentog dem. Han kvitterede smilet med et ’nu skal 
jeg nok huske det’. Men det var ikke nemt: 

Operation Nanoq!

duBAI, de forenede emirater, samme dag klokken 12.20 
Ørkenheden slog imod ham, som havde han ramt en mur, da han forlod den 
nydelige, men langt fra prangende gule bygning med de høje, smalle vinduer. 
Hans lette silkejakkesæt føltes straks, som var det en polarpels, og sveden be-
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gyndte med det samme. Men han havde ikke noget valg. Afstanden var for kort 
til, at han kunne lade en taxi køre ham i behagelig airconditionering. Trafikken 
var håbløs i de små gyder her i det gamle Dubai, og der var i realiteten kun en 
måde at nå det mål, han burde tjekke flere gange dagligt, og det var at gå.

I oktober måned er Dubai ikke en god by for fodgængere. Temperaturen når 
ofte over de 44 grader og ind imellem også 50, men her stoppede det til gengæld 
også. Ikke sådan at naturen havde sat en grænse for sine ørkentemperaturer i 
Emiratet, men det havde en, der måske havde mere at skulle have sagt: Emi-
ren af Emiratet havde officielt meddelt, at temperaturen aldrig passerede de 
50 grader celsius. Internationale konventioner havde protesteret mod de kum-
merlige arbejdsvilkår, bygningsarbejderne fra Indien, Pakistan og Bangladesh 
måtte svede under i Dubais sommer og sat en grænse ved 50 grader. Ved højere 
temperaturer skulle de sendes hjem med fuld løn. Hvorefter Emiren offentligt 
erklærede, at temperaturen i emiratet aldrig passerede 50 grader!

Den lille mand i den grå silkehabit var ikke helt sikker på, at Emiren havde 
ret denne dag, hvor sveden haglede af ham efter fem minutters gang. Men han 
var ikke den, der skulle betvivle Emiren. Ramin Mafi var født i Iran, og selv om 
han var medejer af et estimeret advokatkontor i Dubai og havde boet der i over 
20 år, ville han aldrig blive en af Emirens sande venner. Det blev man kun, hvis 
man tilhørte en af de store klaner, der for 60 år siden endelig begravede krum-
sablerne og enedes om at gøre Dubai til en frihandelshavn. At de store oliefund 
i naboemiratet Abu Dhabi også kom til at smitte af på lille Dubai var kun en 
ekstra hjælp til den afsindige velstand, der ramte nomadefolket. 

Khalid Bin Al Waleed-gaden var som altid et menneskemylder, en smelte-
digel af eksotiske kulturer, som turister fandt så spændende, men som Ramin 
Mafi fandt ildelugtende, anmassende og uforskammet. Den lille mand i det 
fine tøj skulle kæmpe sig frem mellem lasede bygningsarbejdere og højtråbende 
faldbydere af juices, frugter og halvfordærvede spisevarer, der ikke behøvede 
gasblus for at simre i varmen. Fem ulidelige minutter i heden og menneske-
mylderet førte ham frem til juicebaren på hjørnet af Al Rolla Road. I en smøge 
bag den lå den lille netcafe, hvor den elegante advokat var lige så diskret som en 
ørkensheik i en iglo. Foran to rækker af computere sad en snes unge fyre udsty-
ret med hovedtelefoner og en computermus i hånden. Der var ingen vinduer i 
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lokalet, og lyset kom fra de mange computerskærme. Larmende kasser med air-
conditionering ophængt under loftet blev delvist overdøvet af hysteriske lyde 
fra pc-spil. For enden en skranke bag hvilken andre to fyre hang over hver deres 
computer. En af dem sprang op, da han så, hvem der kom ind af døren. Iraneren 
gik gennem det mørke lokale, om bag skranken, som var han stedets indehaver, 
og videre ind i et lille baglokale. Fyren på omkring 16, iført en lang hvid kjortel 
og en lille broderet bedehue oven på hovedet, skubbede døren til efter gæsten 
og smilede underdanigt. Han havde god grund til det smil. Iraneren havde for-
æret ham en ny Nokia N8 mobil blot for at modtage en sms en gang imellem. 
Han havde den allerede klar i hånden og sendte nu et spørgende blik mellem 
gæsten og mobilen.

Advokaten tog den uden et ord og gik ind under sms-beskeder. Der var en 
stribe på urdupakistansk til knægten og lige så mange til ham. De var næsten 
ens og det rene volapyk for alle andre end manden fra Iran. Blot to rækker af tal 
samt information om, hvornår de var afsendt. Den seneste sms var blot en time 
gammel. Han skrev tallene ned på et stykke papir og rakte mobilen tilbage. Et 
blik på uret og ordene: “Jeg er tilbage om et par timer.” Både han og drengen 
forstod og talte arabisk.

Ny sved på panden på vej tilbage til kontoret. Så kølig airconditionering i 
hans forkontor og et professionelt smil fra sekretæren. Tilbage bag skrivebor-
det tastede han Google Earth ind på computeren og derefter de tal, han havde 
skrevet ned. Billedet viste herefter en arktisk ødemark, men ude i venstre side 
lidt af en by: Ilulissat, Grønland. Sms’en var sendt via denne by fra et sted over 
ødemarken sidste gang, gps’en havde forbindelse til omverdenen. Siden da hav-
de den hver tiende minut sendt sin position, som den modtog fra satellitterne. 
Men ingen opfangede dem der ude over ødemarken og et sted langt oppe i 
himlen. Men næste gang, den nærmede sig civilisationen, ville dens signal blive 
fanget af en mobilantenne, og en sms ville blive sendt den halve verden rundt 
og modtaget af en heldig knægt på en netcafe i Dubai.

Indtil da var det kun at vente. Noget, der ikke var helt let for iraneren denne 
dag. Der var altid en risiko ved disse operationer, men det kunne ikke gøres 
anderledes.

Før eller senere ville det gå galt.
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Det måtte bare ikke være denne gang.
Firmaet tålte ingen fejltagelse, havde Madame Ablaa sagt.
Og den nye formand for Firmaet var om mulig endnu mere blodtørstig end 

den forhenværende.
Ramin Mafi følte pludselig, at der var alt for meget aircondition i kontoret.
For det måtte da være den, der var skyld i hans pludselige kuldegysninger?
Ramin Mafi rettede på det grå silkeslips og strøg derefter fingrene gennem 

det pomadiserede hår med de fine bølger i nakken. Om lidt ville hun komme 
ind gennem den dør. Om lidt ville han igen få det sug i maven, hun altid ud-
løste.

Madame Ablaa. Arabisk for den fuldendte!
Men hun måtte aldrig fange ham i et begærligt blik! Han forbandede igen sin 

egen svaghed. Han var en rettænkende muslim, han var gift, han havde børn – 
og han var Allahs ydmyge tjener.

Men inde bag det hele lurede begæret.
Sammen med frygten!
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3.
 

køBenHAVnS PoLITIGÅRd, samme dag klokken 15.15
“Grønland?”

Politiefterforsker Thomas Heide sendte manden på den anden side af skri-
vebordet et overrasket blik. “Grønland?” gentog han.“ Det er ligesom et stort 
begreb, ikke?”

“Du har ikke været deroppe før, vel?” Kriminalkommissær Hans Nielsen var 
faktisk i tvivl. Han var chef for en afdeling, der beskæftigede sig meget med 
internationale sager, og havde ikke helt tjek på, hvilke lande hans medarbejdere 
havde erfaring med. Men erfaring betød heller ikke noget for denne opgave. 
Hvis der var tale om en forbrydelse, var den næppe lokalrelateret.

Elly, afdelingens ranglede og oftest deprimerede sekretær, stillede to kaffe-
kopper midt på skrivebordet og sendte et misbilligende blik til de mange pa-
pirer, der flød overalt. Hun rystede på hovedet med et lille fnys, som betød, at 
hvordan skulle denne afdeling nogensinde fungere effektivt med alt det rod? 
For en sikkerheds skyld fik den yngre kriminalmand lige et mistænksomt blik 
med på vejen, før hun lukkede døren til kontoret efter sig.

“Stadig vores lille solstråle, Miss Elly?” Heide betragtede kaffen, som fryg-
tede han for, hvad Miss Elly, som afdelingen kaldte hende, måtte have blandet 
i den.

“Hun er gammel og træt – ligesom mig,” sagde Hans Nielsen. Så slog han 
nogle brede, firkantede negle hårdt mod skrivebordet som for at markere alvo-
ren: “Det her er ikke nogen rar sag, Thomas, det skal jeg indrømme. Men det er 
måske slet ikke nogen sag. Det skal du vurdere.”

”Hvor i Grønland taler vi om?” begyndte Thomas Heide og rørte fortsat ikke 
kaffekoppen. Hans chef havde netop brændt fingrene på kruset, hvilket i det 
mindste viste, at indholdet var varmt.

“Vi skal nord for Nuuk,” svarede Nielsen som var det Grønlandsfareren 
Knud Rasmussen, han diskuterede med. “Jeg vil gerne have dig til at tage op til 
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isbjergenes land” – han trak et stykke papir inden for læsevidde med den ene 
hånd og plantede et sæt læsebriller på den store næse med den anden – ”op til 
det gamle Jacobshavn – nu hedder det …”

Papiret tættere på, læberne formede ordet, før han forsøgte det: “Ilulissat. 
Det er sgu ikke nemt at udtale, men nu skal det hele jo være på grønlandsk. 
Men det er oppe ved Diskobugten, du ved, der hvor de store isbjerge kommer 
ud fra indlandsisen. Det har jeg sgu altid ønsket mig at se,” tilføjede han og 
lagde i luften, at Heide var en heldig mand.

Heide prøvede at se lidt verdensgeografi for sit indre. Han kunne danne et 
billede af Grønlands vestkyst og placere Diskoøen godt deroppe af. Nord for 
hovedstaden Nuuk? 

”Det er Grønlands tredjestørste by,” fortsatte politichefen og forsøgte sig 
igen med kaffekoppen. “4.000 mennesker.”

Han holdt papiret ud for sig og smilte bredt: “Og 6.000 slædehunde.”
En supplerende oplysning om ti millioner myg i sommermånederne sprang 

han over.
Og det var ikke den eneste ubehagelige oplysning, kriminalchefen denne efter-

middag var tvunget til at tilbageholde for sin medarbejder.
”Der er selvfølgelig politi deroppe, som venter på dig. Og der er et sygehus, 

hoteller og hvad du ellers skal bruge.”
Heide prøvede forsigtigt kaffen. Slet ikke ringe. Miss Elly måtte have gjort 

noget galt. Han ventede stadig på, at chefen kom til sagen.
”Flyet,” forklarede Nielsen, tog et andet papir og skød det over skrivebordet. 

“Det er en Beech Baron 58 med plads til fem passagerer og en pilot. Men på 
dens sidste flyvning var der kun fire om bord – inklusive piloten. Hans historie 
skal du lige have lidt tjek på, før du tager derop.”

Heide betragtede et farvebillede af et tomotorers propelfly. De to motorer så 
meget dominerende ud. Fire små vinduer i hver side. Sikkert en dyr sag, som 
kunne flyve både langt og højt. Han lagde billedet fra sig og betragtede chefen 
for Afdeling X. Den trivelige mand havde røde seler på i dag. Han var et par år 
fra pensionen, en dag han så frem til med blandede følelser. Det meste af tiden 
var han træt af sit liv som politimand, der nu havde lagt 40 år bag sig. Men 
samtidig frygtede han den bratte overgang til ikke at lave noget som helst, til at 
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skulle være sammen med Fru Nielsen hver eneste dag, til at høre om børnebørn 
og nabosladder i stedet for krævende politisager. To år. Svært bygget men også 
overvægtig. Jobbet var hans liv. Eneste fritidsinteresse var at lave brændevin på 
spændende urter. Der var altid en smagsprøve i skrivebordsskuffen, men nu var 
klokken halv fire om eftermiddagen, og al form for spiritus var ildeset i afde-
lingen før fire.

Thomas Heide så ellers ud til at kunne trænge til en opstrammer. Han virkede 
træt og uoplagt, som han flød i sin stol. Heide var 44, en rimelig stor mand, 
der havde tabt sig en del på det sidste. Hans mørkeblonde hår var kraftigt og 
viltert med bakkenbarter og kraftigt hår hen over det halve af ørene. I dag så 
det ud, som om han havde opgivet at få en frisure ud af det. Øjnene var blå og 
rødsprængte. Huden var lettere rødmosset. Selv nu om eftermiddagen duftede 
han lidt for meget af barbersprit, hvilket tydede på et kraftigt forbrug. Altid 
meget velbarberet, altid meget ren og velduftende, altid på vagt for at skjule et 
spiritusforbrug, der var alt for højt. Det var appetitten til gengæld ikke efter en 
opslidende skilsmisse.

”Jeg formoder, at vi taler om et fly, der er styrtet ned?” sagde han nu med al 
den undren i spørgsmålet, der stammede fra, hvad det havde med afdelingen 
for international kriminalitet at gøre?

”Vi ved ikke, om det er styrtet ned.” Politichefen rystede tvivlende på det 
store hoved. ”Hvad, vi ved, er, at flyet skulle være landet på Island for lang tid 
siden. Det startede fra – Ilulissat tidligt i morges deres tid. Det skulle være 
landet på Island klokken 14.00 vor tid – vi opererer med tre tidszoner. Men det 
kom aldrig frem. Vi ved, det er vendt om et sted over Grønlands ødemark og 
ville returnere til Ilulissat. Siden forsvandt det ganske enkelt! Og det kan ikke 
være i luften længere – nul mere brændstof.”

Hans Nielsen knipsede med fingrene for at understrege ’pist væk!’
”Det er et danskregistreret fly, der hører hjemme på lufthavnen ved Roskil-

de. Ejes af en større virksomhed, men de chartrer det ud, når de ikke selv skal 
bruge det. Det er almindeligt i den branche. Tag ned til lufthavnen og tal med 
dem. Piloten er selvfølgelig interessant. Hvad fanden lavede sådan et lille fly 
deroppe?”

Heide ville afbryde med et par spørgsmål, men en stor lab standsede ham. 
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Hans Nielsen ville gerne gøre briefingen færdig: “Jeg ved, du har mange spørgs-
mål, og snart har du flere. Lad mig lige fortælle hurtigt, hvad vi ved. Og vi er i 
dette tilfælde kollegerne på Grønland og os.”

”I går tirsdag modtager flyvekontrollen på Grønland en flyveplan afsendt fra 
Gander på New Foundland. En Baron 58, der er indregistreret OY-DMC. OY 
står for Danmark, vidste du det? SE for Sverige, N for USA og så videre. De 
sender en flyveplan Gander-Grønland via Baffin Island. En ganske pæn tur for 
et lille tomotorers fly. Noget med 2.000 kilometer. Der er mange propelfly, der 
flyves mellem USA og Europa, og de bruger alle New Foundland til at tanke, 
før det store hop over Atlanten til Grønland.”

Hans Nielsen scannede igen et par papirer, hvorefter han lagde dem oven på de 
andre i det åbne chartek, som han snart skulle sende videre til sin medarbejder.

”Flyveledelsen på Grønland noterer noget her, som du skal lægge mærke til. 
De forstår ikke helt flyets rute. Fra Canada flyver man normalt til Sydgrønland 
og tanker i Narsarsuaq. Men her har piloten valgt en mere omstændig rute – fra 
Canada op til Baffin, hvor de mellemlander i – det er dog helvedes til navne, 
de har deroppe – Iquluit! Derfra direkte til Ilulissat på Grønland. Næste de-
stination var Akureyri på Nordisland. Eneste forklaring på den rute er ifølge 
flyvekontrollen deroppe, at de på den måde flyver mindst muligt over vand. 
Men det er vel også en fornuftig forklaring, når man husker, de flyver i et lille 
propelfly?”

”Hvis de er bange for vand, så er de til gengæld ikke bange for vejret. Det er 
virkeligt dårligt vejr deroppe. Nu er det helt galt, men det var også slemt, da de 
startede i går. I sådan et vejr ville man vælge Søndre Strømfjord, der har udstyr 
til, at fly kan lande i meget dårligt vejr – men det gør vores ellers så nervøse 
pilot altså ikke. Han vælger Ilulissat, selv om det er en meget lille flyveplads, der 
kræver meget bedre vejr.”

”Da flyvekontrollen får kontakt med OY-DMC i går klokken 19.10 lokal 
tid – de er fire timer foran os deroppe – råder de ham til at flyve til Søndre 
Strømfjord, men han insisterer på at fortsætte til Ilulissat. Her lander han en 
time efter uden problemer.”

”Piloten kender måske netop den lufthavn særdeles godt?” foreslog Heide, 
men fik straks en hovedrysten og et par flagrende papirer i luften:
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”Nej, og nu bliver det mere mystisk. De startede tidligt samme morgen mod 
Canada – fra Narsarsuaq. Flyet kom fra København via Island og fulgte den 
helt normale rute til Canada. Altså mange timer over Nordatlanten. Men da 
det flyver tilbage igen senere på dagen vælger de den anden mere komplicerede 
rute op over Baffin og derefter en landing på en flyveplads med ringe udstyr, 
som piloten, så vidt vi ved, ikke har noget forhold til. Tværtimod kender han jo 
den sydlige lufthavn, hvor han lige har været. Det er sådan noget, flyfolk ikke 
kan forstå.”

”Da de lander i Ilulissat har de fløjet 16 timer den dag – Canada retur. Og 
hvad fanden lavede de i Canada? Gander på New Foundland er ikke lige et mø-
dested for internationale forretningsfolk, vel? Nå, måske havde de glemt noget, 
så de måtte tilbage igen?”

Hans Nielsen grinte af sin teori og slubrede på kaffekoppen. Heide smilte 
høfligt til sin chef. Han havde ikke den store forstand på flyvning, men det var 
klart, at det var en meget usædvanlig flyvning, han skulle til at efterforske.

”Den danske pilot ved åbenbart, hvad det drejer sig om, for han lander i før-
ste forsøg, selv om vejret er elendigt. Han har tre passagerer med. Men nu er 
det sent om aftenen, og de kan ikke flyve videre. Selskabet checker ind på et 
hotel for natten og meddeler i lufthavnen, at de vil fortsætte næste dag ved 
middagstid.”

”Men allerede tidligt næste morgen ringer piloten til vejrtjenesten, der for-
tæller ham, at et sandt polart uvejr er på vej ind over Grønland fra vest. Hvis 
han venter for længe, kan det blive et problem. Den lille lufthavn kan risikere at 
lukke i dagevis. Piloten svarer, at så vil de se at komme af sted i en fart. En halv 
time efter er de i lufthavnen, betaler kontant for brændstof og landingsafgift. 
Det er almindeligt i den branche. Man bemærker i øvrigt i lufthavnen, at pilo-
ten har et tykt seddelbundt i lommen.”

”Lidt efter er de alle fire om bord. En lufthavnsmedarbejder er ved flyet hele 
tiden. Han ser, piloten er alene i cockpittet, de tre passagerer i kabinen. Lidt 
efter er det startet og – lad os se” – igen et kig i et papir – “klokken 05.30 grøn-
landsk tid letter det fra Ilulissat mod Island.”

Den tunge mand måtte lige tage en dyb indånding, og Heide var hurtig med 
et spørgsmål: “Var der ingen i Ilulissat, der tjekkede flyet indvendig?”
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”Du mener bagagerum og kabine? Nej, det bruger man ikke under mellem-
landinger. Dette er en såkaldt teknisk mellemlanding – et stop mellem oprin-
delse og destination. Man lærer lidt om luftfart, når man læser denne rapport.”

Igen prøvede Heide at komme til orde, og nu var det kun et par fingre, der 
stoppede ham: “Jeg ved, hvad du vil spørge om: Hvem var passagererne?”

Heide nikkede. Det var et af flere spørgsmål.
”Det ved vi ikke. Da de kun var i transit på Grønland, var der ingen pas-

kontrol. Det er også et privatfly, og dem tager man ikke så seriøst som de store 
trafikfly. Men vi ved, hvor de boede, så der kan du finde ud af noget mere om 
selskabet. Hotel Arctic. Det vil sige – tre af dem boede der.”

Hans Nielsen bankede en stor pegefinger mod et uskyldigt stykke papir: 
“Mere mystik. En af dem blev og sov om bord på flyet. Det kan næppe være for 
at spare en hotelregning, når vi taler folk med privatfly. Det kunne tyde på, at 
der var noget af værdi om bord, ikke?”

”Hvorfor mon de overhovedet fløj i det elendige vejr med et lille fly?” lyk-
kedes det Heide at indskyde.

”Ja, det har åbenbart været en meget vigtig flyvning. Måske finder du ud 
af det deroppe? Men de når af sted, lige før det dårlige vejr begynder for al-
vor. Flyvningen er normal, indtil radiokontrollen er i kontakt med dem sidste 
gang. Næste gang skal de kontakte Island. Men der bliver ikke nogen næste 
gang.”

”På et tidspunkt er de vendt om for at flyve tilbage til Ilulissat. Dermed fly-
ver de ind i nogle voldsomme skyer, og radiokommunikation er umulig i den 
højde. Alligevel får lufthavnen en besked fra dem. Et amerikansk militærfly har 
opfanget deres radioopkald og sender det videre til Iceland Radar Control. De 
siger, at de har problemer – det kaldes et mayday call – og vil returnere.”

Nu var kaffen blevet kold, men til gengæld var Heides interesse blevet varm 
– det begyndte at lyde spændende.

”Flyets transponder sender et signal, der opfanges på radar, så vi kan følge 
dets vej tilbage. Men det begynder at gå ned gennem skyerne alt for tidligt. 
Noget er helt galt. Og det er derfor, du skal derop, Thomas.”

Kriminalassistenten, der ifølge den nye politiordning i Danmark nu hed en 
efterforsker, betragtede afventende sin chef. Nu kom det endelig!
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”Det amerikanske militærfly meddelte, at den danske pilot havde sagt, at der 
var affyret skud om bord på flyet!”

Thomas Heide lod en sagte fløjtelyd slippe ud mellem læberne, men sagde 
ikke noget.

”Selvfølgelig kan der være sprogforviklinger, men det er ikke sandsynligt. 
Den danske pilot er erfaren og vant til at tale engelsk på radioen. Og det passer 
jo med, at de forsøger at returnere. Noget er gået galt.”

”Ilulissat kalder flyet mange gange, men ingen svar. Det når aldrig tilbage. 
Det forsvinder et sted i ødemarken nordøst for isbjergene. Det er et vildt om-
råde 400 kilometer nord for Polarcirklen. En nødlanding på de kanter er et 
håbløst foretagende.”

”Vi ved cirka, hvor flyet må være styrtet eller måske nødlandet, men vejret er 
stadig vildt deroppe, og det er umuligt at sende en helikopter ud. Om to dage 
skulle det klare op. Så vil jeg gerne have, du er deroppe og assisterer de lokale, 
når I finder flyet. Det giver dig lige lidt tid til at finde ud af ham piloten og 
selskabet, der lejede dem flyet.”

”Så vi ved ikke, om nogen overlevede styrtet?”
Nielsen klaskede to store hænder sammen og rystede på hovedet: “Det ved vi 

ikke, nej. Vi ved heller ikke, om der er tale om et styrt. Måske en nødlanding? 
Men du skal nok indstille dig på, at det bliver en …”

Han tav, men fortsatte hurtigt i samme retning: “Du får formentlig brug for 
en læge, der har forstand på retsmedicin. Og i den retning er vi heldige.”

”Så jeg skal følges med en retsmediciner herfra?”
Nielsen vuggede hovedet lidt frem og tilbage, hverken et nik eller det mod-

satte. “Det viser sig, at vi har en tidligere retsmediciner deroppe. Hun arbejder 
på hospitalet i Ilulissat. Der er desværre nok ingen tvivl om, at vi får brug for 
hendes talenter.”

Heide rettede sig brat i stolen: “Vel ikke …?”
Nielsen var straks i forsvarsposition: “Hun er den dygtigste, vi har. Lidt spe-

ciel, måske, men dygtig, meget dygtig.”
”Suzanne Klint!” Heide hvislede navnet ud med samme begejstring, som 

havde han netop fået at vide, han skulle arbejde sammen med Dracula himself. 
Hvad i alverden lavede den arrogante, hyperaktive læge på Grønland?
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Hans Nielsen glanede på sin mand: “I har mødt hinanden?”
”Åh ja. Nakskovmordet, jeg var i Rejseholdet dengang.”
Der lå meget i det ’dengang’, som Hans Nielsen havde svært ved at tyde. Hans 

afdeling var lidt af resterne fra det sagnomspundne Rejsehold. Da det blev op-
løst i 2004, blev en del flyttet til Kriminalteknisk Afdeling – KTA – og en lille 
del blev til den nye Afdeling X, der skulle tage sig af internationale sager, som 
ikke passede ind i Interpol – samt andre alvorlige kriminalsager, som ikke kun-
ne placeres ind i de nye afdelinger, der nu blev kaldt efterforskningsafdelinger 
og som afløste det gamle kriminalpoliti. Rejseholdet havde haft høj status, både 
inden for politiet og offentligheden, og mange mente, det var en katastrofe at 
nedlægge det. Den slags meninger måtte Hans Nielsen tage som et indirekte 
angreb på hans egen afdeling. Hans sendte Heide et olmt blik: “Ja, det var den-
gang. Tiderne skifter. Hvordan var jeres samarbejde?”

Heide trak på skuldrene: “Hun er meget speciel. Akademisk overlegen, ar-
rogant – ret så krigerisk.”

Suzanne Klint! tænkte han og så hende for sig. Veltrimmet, næsten smuk 
– men totalt udisciplineret. Overlegen, akademisk, men med egne dæmoner. 
Ingen faste forhold, men heller ingen mangel på elskere. Børn interesserede 
hende tilsyneladende ikke. Skulle man ind i hendes liv, skulle man være en 
langhåret hund eller muligvis en kvinde, men hun havde været fagligt højt 
placeret på Retsmedicinsk Institut i København. Nu kredslæge på Grønland. 
Hvad var der sket med hendes karriere? Hende, som dårligt kunne skjule sin 
foragt for almene læger eller politifolk for den sags skyld, men som alligevel 
virkede så forbandet spændende og sexet på mænd, der kom i hendes nær-
hed? En udstråling hun var helt på det rene med og misbrugte ved enhver 
lejlighed!

Blandt dem kriminalassistent Heide, der aldrig skulle glemme den nat, hvor 
han forsøgte at realisere sine drømme om den smukke læge! Større fiasko havde 
han aldrig noteret sig – før eller siden.

Hans Nielsen rejste sig stadig irriteret over medarbejderens salige blik ved 
ordet Rejseholdet. Han spankulerede frem og tilbage bag skrivebordet, mens 
de to tommelfingre trak ud i de røde seler. “Vi ved ikke, hvorfor og om det lille 
fly styrtede ned. Men der, hvor vi kommer ind i billedet, er det med skyderiet. 
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Man skyder sgu ikke i et fly. Terrorister gør måske, men de highjacker ikke små 
propelfly i verdens mest øde egne, vel?”

”Og vi aner intet om disse passagerer?” spurgte Heide lidt fascineret af den 
uhyggelige historie.

”Nej. Men der er andre, der spørger om det samme.”
Heide ventede på en fortsættelse, mens han betragtede kriminalchefens skri-

vebord. Computerskærm og tastatur stod på det lille bord, hvor den elektriske 
IBM-skrivemaskine havde stået og før den det gammeldags hakkebræt, gamle 
betjente kendte alt for godt. På selve skrivebordet lå sager i stakkevis. De fle-
ste omhandlede kriminelle udlændinges aktiviteter i Danmark samt kriminelle 
danskere i udlandet.

”CIA er også interesseret i det flystyrt,” sagde Nielsen endeligt. Han var stop-
pet ved vinduet med ryggen til Heide.

Ordet CIA fik Heide til at glane på chefens brede ryg. Amerikas berømte 
eller berygtede spiontjeneste? “CIA?” gentog han. “CIA interesserer sig for et 
lille dansk fly, der forsvinder i Grønland?”

”De interesserer sig for de ombordværende,” svarede Nielsen og gik tilbage 
mod sit skrivebord. “Det er faktisk tidligere i dag, at CIA retter henvendelse til 
politiet i Ilulissat. De vil gerne vide, om et Beech Baron-fly med dansk registre-
ring er passeret gennem Grønland og i så tilfælde hvornår og hvordan. Det kan 
de også få at vide fra luftfartsmyndighederne, men de vil gerne vide, hvad passa-
gererne foretog sig under mellemlandingen. Altså havde de slet ikke behøvet at 
spørge om flyet i første omgang, de vidste, det var der. Den slags udenomssnak 
er vistnok typisk for dem. Nu fik de så i stedet at vide, at flyet er forsvundet, 
muligvis styrtet ned og ingen aner hvorfor. Det kom bag på dem.”

”Det er også derfor, vi vil have en mand derop. Vi vil ikke have amerikanerne 
til at fare rundt deroppe, uden vi selv er til stede. Nok har Grønland selvstyre, 
men det er altså stadig en dansk politikreds.”

”Du tror, de tager til Grønland for at se vraget?”
”Det er muligt. De er meget interesserede i det fly. Men de vil ikke sige hvor-

for. Det er derfor, vi gerne vil på plads først. Det er selvfølgelig det lokale politis 
sag, men lige så snart, det bliver internationalt, vil de gerne have os ved deres 
side.” 
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Heide, der var på det rene med chefens ringe engelskkundskaber, tænkte, at 
CIA’s kommunikation med politiet formentlig gik igennem Politiets Efterret-
ningstjeneste eller PET. 

”Hvis de nu ikke er omkomne? Hvis en nødlanding er lykkedes et sted i øde-
marken? Piloten må jo have været i live – skyderi eller ej – når han kan sende 
den melding?”

”Vi kan gætte herfra til evigheden. Men fly på de kanter skal have nødudstyr 
med til at klare sig i flere dage. Og her er en anden ting: De har også lov til at 
medbringe skydevåben – for at kunne forsvare sig mod isbjørne.”

Kriminalchefen pegede på et chartek på skrivebordet: “Her er alt, hvad vi ved 
om sagen. Vi har fået det per e-mail fra politiet deroppe. Og det er ikke meget.”

Han tog nogle flere papirer sammen med billedet af flytypen og lagde dem 
ind i chartekket, som han derefter skubbede over skrivebordet med en mine, 
som ønskede han, at han aldrig havde set dem.

”Piloten kan være den nemmeste vej ind i mysteriet. Ham må udlejeren jo ken-
de. Han har underskrevet flyveplanen som Stig Gordon. Jeg ville starte med ham.”

Hans Nielsen betragtede sine papirer mest for at undgå at se sin opdager i 
øjnene. Han kunne ikke fortælle ham, hvordan han var blevet informeret om 
den skæbnesvangre flyvning på Grønland. Der var så fandens meget, han ikke 
kunne fortælle ham!

”Og passagererne?” spurgte Heide igen. ”Er der noget om deres nationalitet? 
Var de med hele vejen fra Danmark?”

”I flyveplanen er de bare opført som tre pax.” Han rettede pludselig blikket 
direkte mod sin opdager og tog en hurtig beslutning. Blæse være med hvad den 
kælling havde sagt tidligere. Dette her måtte han sige: ”Vi ved fra amerika-
nerne, at de tre passagerer betragtes som – ekstremt farlige!”

”Så ved de, hvem de tre er?”
”Hør her, vi ved ingenting endnu! Jeg må slet ikke sige det her, Thomas. Jeg 

er i en fandens situation lige nu – du vil forstå senere!”
Heide sendte ham et lidt forvirret blik: “Siden CIA interesserer sig for den 

flyvning, er der vel mistanke om, at der foreligger noget …?” Han vidste ikke, 
om han skulle sige kriminelt? Var det ikke FBI, der havde med international 
kriminalitet at gøre?
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Nielsen trak på skuldrene: “De siger, flyruten er usædvanlig. Der er nemmere 
veje mellem USA og Europa.”

”USA? Kom flyet ikke fra Canada?”
”Jo, men den detalje ser amerikanerne åbenbart ikke på.”
Kriminalchefen rettede sit blik bag tykke brilleglas mod den yngre efterfor-

sker: “Find ud af så meget du kan herhjemmefra og så af sted til Grønland lige 
så snart, man kan lande deroppe. Så skal jeg se, hvad jeg kan finde ud af på andre 
fronter.”

Han skiftede blikket mod computeren og gloede på sine e-mails, som for-
ventede han at finde forklaringen her på det mystiske flys forsvinden i en fjern 
ødemark.

Heide nikkede og gik hen imod døren. Ligesom han skulle lukke den efter 
sig, lød chefens stemme: ”Thomas, en ting mere.”

”Lægen deroppe – Suzanne Klint – er måske ikke den nemmeste i verden at 
samarbejde med. Men vi kan ikke lade den mulighed gå fra os. Vi har en læge 
på stedet med retsmedicinsk erfaring. Det sparer os for en formue ved at sende 
en anden derop.”

”Er det ikke lidt overdramatisk på nuværende tidspunkt?” Heide betragtede 
sin chef med rynkede bryn: ”Vi ved jo ikke, om der overhovedet foreligger en 
ulykke? Måske taler vi om en nødlanding med happy ending? Og de har vel ud-
mærkede læger deroppe. Behøver vi virkelig en retsmediciner lige fra starten?”

Hans Nielsen rystede ærgerligt på sit store hoved. Hvad skulle han svare? 
Han havde tænkt det samme. Men ordren oppefra lød på en erfaren retsmedi-
ciner uden forklaring!

”Det er jo muligt, Suzanne Klint ikke vil påtage sig opgaven?” fortsatte Heide 
og vidste ikke, hvad han ønskede. Han var usikker på sin egen reaktion, hvis han 
skulle gense den fascinerende læge.

Nielsen gjorde en affærdigende bevægelse med en stor hånd: “Hold nu op 
med alt det negative. Hun er måske nok speciel, men hun er knalddygtig.” 

Det var der andre læger på Grønland, der var. Men igen havde han måtte 
acceptere en mærkelig ordre fra højeste sted: Skaf en retsmediciner til denne 
opgave. Amerikanerne forlanger – beder høfligt – om den bedste af de bedste. 
De har store interesser i de ombordværende!
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”Thomas, du ved, Grønland kan være lidt speciel, ikke?” Hans Nielsen skif-
tede hurtigt emne. “De har jo selvstyre og vil gerne gøre tingene selv. Det er ikke 
altid, de husker, at lille Danmark pumper milliarder af kroner i dem hvert år. 
Man skal gå lidt på kattepoter deroppe.”

”Er Grønland da ikke bare en dansk politikreds længere?”
”Selvfølgelig er det det.” Hans Nielsen fægtede afværgende med begge næver. 

“Men ham politibossen i Ilulissat er måske ikke den mest muntre mand, man 
kan møde. Arvid Magnusson. Det er jo hans sag. Vi er der bare for at – as-
sistere.”

Heide sukkede. Han kendte problematikken fra sin tid i Rejseholdet. Smarte 
københavnerbetjente, der skal vise bonderøvene i Vestjylland, hvordan man 
opklarer en sag. Kattepoter kunne ikke gøre det!

”Han ved, jeg kommer derop?”
”Selvfølgelig. Han glæder sig til samarbejdet,” løj chefen bramfrit og Heide 

vidste det.
”Thomas, lige så snart, du hører mere om det fly, så skal du melde tilbage til 

mig. Ikke rapporter, bare hurtige mails. Alt kan have interesse. Og tag et ka-
mera med. Ikke et skodkamera i en mobil, tag noget godt med. Når I finder det 
fly, skal jeg bruge billeder. Husk hellere en mail for meget end for lidt!”

Heide så lidt forundret på sin chef. Han følte denne reaktion på et muligt 
flystyrt med et lille fly var ude af proportioner. Han nikkede kort.

”En ting til,” sagde chefen i et mere afslappet tonefald. ”Hvordan går det med 
din – øh skilsmisse? Jeg mener, føler du dig på toppen for tiden?”

Kluntet spurgt! Heide sendte ham et træt smil: ”Skilsmisser er godt for ar-
bejdsmoralen. Man får lyst til at arbejde hele tiden.”

”Godt min dreng. Du har sikkert forstået, at der muligvis er meget mere i 
denne sag, men indtil vi finder flyet og ved mere, skal vi være meget diskrete.” 
Hans Nielsen sendte sin opdager et langt blik: ”Og måske skulle du snart se at 
blive klippet!”

Heide var ikke nået ud af døren, før hans chef havde fået fat i telefonen og 
tastet et nummer. Det gik direkte ind til en kvinde med flotte røde negle, der 
tog røret og sagde et kort ’ja?’

”Det er Hans Nielsen. Så er efterforsker Thomas Heide på sagen.”
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Hans lidt tunge jyske blev besvaret med en skarp kvindestemme med et me-
get kultiveret dansk:

”Udmærket. Jeg ladet det navn gå videre. Og denne Heide, han ved kun, hvad 
vi aftalte?”

Hans Nielsen rømmede sig som for at fjerne ubehaget ved hele situationen: 
“Ja. Og det er en meget ubehagelig situation for mig, og …”

”Den er ubehagelig for alle!” skar hun ind.”Har du skaffet den rigtige rets-
mediciner?”

”Vi er så heldige, at der faktisk befinder sig en tidligere retsmediciner oppe 
på Grønland,” svarede Nielsen. ”Heide tager kontakt til hende nu. Men jeg vil 
gerne understrege, at jeg har meget svært ved at acceptere, at jeg ikke kan infor-
mere min medarbejder ordent …”

”Tak, kriminalkommissær!” skar hun ind. Begge tav et øjeblik, så kom det i 
en mildere tone: ”Hvem er den retsmediciner på Grønland? Jeg anede ikke, at 
de havde retsmedicinere deroppe?”

”Det har de heller ikke,” oplyste Nielsen og så i ånden, hans arrangement 
fordufte for en dyrere løsning. ”Normalt er det kredslægerne, der varetager de 
opgaver. Men Dr. Klint er tidligere Retsmediciner i København, nu kredslæge 
i Ilulissat. Hun er meget kvalificeret.”

En pause i telefonen røbede, at kvinden funderede over, hvorfor en retsme-
diciner fra København nu var læge i et af de fjerneste hjørner af det gamle kon-
gerige. Heldigvis skiftede hun emne: “Det er ikke vores opgave at informere 
efterforskeren om den rigtige baggrund for denne sag. Du ved, at det er op til 
andre. Og du ved, vi kan have fuld tillid til dem, som har – sendt Operation 
Nanoq i luften!”

Et klik og forbindelsen var afbrudt.
Kriminalmanden gloede olmt på sin telefon. Sendt Operation Nanoq i luf-

ten, havde hun sagt! Men nu var deres operation tilbage på jorden – havareret 
et sted i et af verdens mest øde og ugæstfri steder. Muligvis havde de overlevet, 
muligvis ikke. Kun et lå fast: Flyets tre passagerer blev beskrevet som ekstremt 
farlige. Hans Nielsen anede intet om, hvad de lavede i Grønland eller hvorfor, 
de var så interessante for amerikanerne. Han vidste bare, at han skulle sætte en 
mand på sagen uden at kunne informere ham ordentligt. Senere, havde de sagt, 
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vi må først vide, om Operation Nanoq er endeligt havareret eller, om den kan 
genoptages.

De havde sendt Operation Nanoq i luften, havde hun sagt.
Forbandet uheldigt sprogbrug!
 
 
 




