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Romanen har til formål, at belyse hvor galt det kan gå med massive forureninger af vores kyster, når
politikere og myndigheder, trods gentagne advarsler og rapporter, vælger som Nelson ved slaget på reden, at
sætte kikkerten for det blinde øje, og samtidig ikke forstår Murphy´ s lov nr. 7 der siger:" Når ting bliver

overladt til sig selv, vil de gå fra at være dårlige til virkelig dårlige".  

Politikerne har i 14 år undladt at bygge nye miljøskibe og sikre besætningerne på de gamle miljøskibe og
marinehjemmeværnets fartøjer. Det til trods for at risikoen for en stor ødelægende olieforurening er stigende,
idet tankskibstrafikken er stigende, antallet af olieoverførsler på Skagen Red er stigende, der er flere og flere
skibe der ikke følger IMO´s krav om at tage lods, og sidst men ikke mindst, er der et stigende antal fulde

østeuropæiske navigatører der sejler på grund eller kolliderer med andre skibe. Politikerne valgte når de blev
presset af medierne, at iværksætte endnu en undersøgelse, og håbede at hvis uheldet var ude, at satse på at

svenskerne med deres nye miljøskibe igen klarede oprensningen for dem, og det i en situation, hvor
svenskerne agter at skære ned på miljøbeskyttelse i deres kystvagt.  

Til sidst måtte en Socialdemokratisk ledet regerings forsvarsminister tage et fyord i sin mund, nemlig
udlicitering. Det ville være en vind vind situation, idet politikerne, så når uheldet med manglende oprensning
af et større olieudslip, kunne skyde skylden på det firma der vandt udliciteringen, og igen vaske hænder. En
udlicitering som forsvaret vandt, hvorfor der nu efter 16 års nølen, endelig påbegyndes tegning af nye skibe,

der vil være operative i 2020. 

Se anmeldelser på forlagets hjemmeside.
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