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     Will Hanson 

   Endnu en aften, uden noget action.  
   Stilheden var ved at være larmende. Udenfor 
vinduet var der det samme daglige trummerum. 
Biler frem og tilbage. Mennesker på vej i byen. 
   Inde på det halvmørke kontor, sad han. Den 
gamle, men rutinerede privatdetektiv. Han var for 
første gang, i lang tid, uden noget at lave. 
   Will Hanson. 58 årig detektiv, med en ellers 
fremragende fortid bag sig. Ud af alle de sager han 
havde påtaget sig, var der kun tre sager, han ikke 
havde opklaret. Selv om nogen af dem, faldt 
nogen år tilbage, kunne han ikke glemme dem. 
   Første gang, han ikke kunne knække en sag, var 
en 4-årig pige, som bare blev væk. Hun var gået 
udenfor, for at leget. Få minutter senere, kom 
moderen udenfor, for at se til pigen. Hun fandt 
kun hendes læbehjul. Efter at have ledt i hele 
huset, samt i nabolaget, var der bare ingen pige at 
finde. Så var det blevet nødvendigt, at ringe til 
politiet, for at få hende efterlyst.  
   Politiet havde brugt flere måneder på sagen, 
men kunne bare ikke finde den lille pige. Efter at 
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været nået til flere kendsgerninger, blev sagen 
henlagt som uopklaret.  
   Der havde familien så taget kontakt til Detektiv 
Hanson. Han brugte otte år på sagen. Han fulgte 
alle de kendte og ukendte spor. Pigen var som 
sunket i jorden. Forældrene valgte siden, at få 
retten til at erklære hende for død. 
   For første gang, var Hanson nødt til at overgive 
sig, og henlægge sagen i det lille hjørne, i arkivet, 
som var markeret ”uopklaret”. Dog spøgte sagen 
en gang i mellem, og han tog den frem for at kigge 
lidt på den. Også, havde han indrammet et foto af 
pigen, og sat det på sit skrivebord. 
   Anden gang, han måtte henlægge en sag, var da 
en 17-årig ung mand blev brutalt myrdet. 
Voldsomheden ved mordet gjorde, at ingen der 
arbejdede på sagen, glemte den. Teenageren var 
blevet myrdet på den mest bestialske måde. Han 
var tortureret på alle kendte og ukendte måder. 
Brændt med cigarettet. Snittet i huden, over det 
meste af kroppen. Fået brækket flere knogler i 
kroppen. Fået klippet fingre og tæer af. Hadet i 
dette mord, var ikke til at forstå.  
   Det værste af det hele var, at den unge mand var 
vellidt af alle. Uanset hvor man tjekkede, fandt 
man intet på den unge mand. Ingen kunne sige 
noget ondt om ham. Og i hans omgangskreds, var 
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han den, de andre så op til. Det blev til et af de 
største mysterier, man nogensinde havde hørt 
om, i Chicago. 
   Hanson havde som så aldrig glemt sagen, og 
ligesom med den 4-årige pige, blev sagen taget 
frem en gang imellem.  Hvis han hørte om et lidt 
voldeligt overfald, var han klar med det samme. 
Straks stille han op ved politiet, for at høre om der 
var mistænkte eller anholdte i sagen. Dog, var der 
endnu ikke blevet til noget gennembrud i sagen.  
   Den tredje sag, var en 25-årig ung dame, som var 
blevet kidnappet og voldtaget. Derefter var hun så 
blevet slået ihjel, for siden at blive voldtaget igen. 
Når forbryderen så var færdig med hende, havde 
han parteret hende. Siden havde han lagt hende 
diverse poser, og smidt ligdelene i diverse 
skraldespande i byen. Det var kun en tilfældighed 
som gjorde, at politiet fandt liget. Politiet fandt 
alle ligdelene, undtaget hendes kønsdele og 
bryster. Der dukkede aldrig en lignende sag op 
igen. Politiet kendte heller ikke til andre tilfælde i 
nogen andre stater i landet.  
   Sagen var for nyligt blevet henlagt af politiet, 
men Hanson blev sat på sagen. Dog havde familien 
ikke råd til at blive ved med at have Hanson på 
sagen, så den blev henlagt som uopklaret. Hanson 
kiggede dog med jævne mellemrum på sagen. 
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   Så her sad han så, uden noget som helst at lave. 
Han havde leget med tanken om at stoppe sin 
praksis. Han havde endda tænkt på, at gå på 
pension. Guderne skulle vide, at han havde råd til 
det. Han kunne bare ikke få sig til det. Han kunne 
ikke holde tanken ud om, at der måske kom en sag 
som han muligvis kunne opklare. Det bliver nok 
heller ikke i aften, tænkte han. 
   Hanson rejste sig op. Tog sig en sidste tår af 
kaffen. Så slukkede han lyset på skrivebordet. 
Kiggede endnu en sidste gang ud af vinduet. 
Stadig intet spændende.  Så gik han hen mod 
hoveddøren. Han slukkede det sidste lys på 
kontoret, og lukkede døren bag sig. Han satte 
nøglen i, og skulle til at låse. Så var det, at han 
hørte noget bag sig. Han vendte sig om. 
   ”Jamen, godaften……” 
   Mere nåede han ikke at sige, inden han faldt til 
jorden, blødende fra et sår i hovedet.  
   Hanson kom til sig selv, i noget der lignede en 
kælder. Lyset var dårligt, så han havde lidt svært 
ved at orientere sig. Det var ingen anden i 
rummet.  Han prøvede at finde ud af, om han ikke 
genkendte et eller andet i rummet. Men det var 
nok nytteløst. Der var betonvægge. Imod den ene 
væg, var der et bord, og på væggen henover det, 
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kunne han ane noget som lignede 
torturredskaber. 
   Nej, her havde han så i hvert fald været før, 
tænkte han. Han prøvede at huske tilbage til, 
inden han endte her. Det gik dog ikke lige, at 
kunne koncentrere sig rigtig, lige nu. Dog undrede 
han sig over, hvem dælen lige havde brug for at 
kidnappe ham.  
   Pludselig kunne han høre nogen nærme sig 
døren. Det skulle nok blive spændende at se det 
fjols, som havde taget ham. Døren til rummet blev 
åbnet. Ind trådte en maskeret mand. Han var 
endda i sort tøj, fra top til tå.  
                                                  

Maskemanden 
   ”Nåh,” sagde Hanson. ”Bange for at blive 
genkendt, kan jeg se?” 
   ”Jeg synes ikke, at du skal prøve på, at spille 
smart her,” svarede kidnapperen højt. Han havde 
en stemmeforvrænger sat til. 
   ”Hvad skal jeg så spille?” Hanson mærkede sin 
næse knække, da han modtog en knytnæve lige 
midt i ansigtet. Smerten var uendelig. 
   ”HOLD SÅ KÆFT!” Kidnapperen virkede stresset. 
”Du aner ikke hvad eller hvem du er oppe imod!” 
   Hanson, som var kendt for sine rappe replikker, 
kunne ikke tie stille. 
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   ”Det har du så evig ret i,” svarede han. ”Du 
gemmer dig jo!” 
   ”HOLD NU DIN KÆFT!” Kidnapperens stemme 
nærmest dirrede af bar raseri. ”Du har fandeme 
ikke planer om at holde dig i live særlig længe, 
hva’?” 
   ”Jeg lever til jeg dør, lige som alle andre,” 
svarede Hanson ironisk. 
   Denne gang mistede Hanson bevidstheden, da 
maskemandens knytnæve ramte ham i tindingen. 
   Da Hanson kom til sig selv igen, var han alene 
igen. Smerten var ikke til at holde ud. Værst var 
det i næsen. Han havde svært ved at trække 
vejret, igennem næsen. Hanson tænkte, at han 
burde være bedre til at holde sin kæft.  
              

  Ensomheden 
   Han var allerede begyndt at vænne sig til tanken 
om, at han næppe kom ud herfra i live. Heldigvis 
var der ikke så mange, som ville komme til at 
savne ham.  Han havde med vilje, ikke stiftet 
familie, da hans arbejde indebar nogle risici, som 
kunne koste hans liv. Det ville han så ikke udsætte 
en familie ud for. Han havde både haft oprørte 
forretningsmænd, utro ægtemænd m.fl., som 
havde truet med bål og brand, fordi han havde 
afsløret dem. 
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   Han havde dog en bror, som han dog havde 
meget lidt kontakt til. Da det nu ikke var så længe 
siden, de sidst havde haft kontakt, ville der nok gå 
rum tid, inden der ville være nogen kontakt derfra 
igen. Der kunne sagtens gå et par år, inden den 
dag kom. Dog ville hans bror nok få nyheden om, 
at han var død, hvis det kom så langt. 
   Hanson håbede bare, at kidnapperen ikke drog 
det hele i langdrag. Han håbede, at det ville være 
hurtigt overstået. Han hadede nemlig at vente. Og 
at vente på sin død, var lidt deprimerende. Men, 
han havde ellers havde sådan et spændende liv og 
enden var nu heller ikke helt uden spænding. Så 
han tænkte, at han nok kom til at dø, som han 
levede. Spændende. Smerten kunne han dog være 
foruden.  
   Han kom til at tænke på en sag han en gang 
havde haft. Han havde forfulgt en utro ægtemand, 
i et stykke tid. Mandens kone ville have billeder og 
detaljer på hele affæren. Det havde givet nogen 
spændende rejser, til de riges legepladser. En gang 
til Saint Tropez og en gang til Monaco. 
   Ægtemanden var den ene dag faldet over en 
betaling til et flyselskab. Han havde spurgt sin 
kone, hvad det havde været for noget. Da konen 
ikke havde villet sige noget, havde han fået det 
tjekket. Det havde så ledt ham til Hanson. 
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   Det var blevet til en meget spændende 
konfrontation. Manden kunne jo hurtigt regne ud, 
hvad hans kone havde i ærmet. Så under trusler 
var Hanson blevet bedt om at udlevere alt det 
materiale, han havde liggende på manden. 
   Selvfølgelig ville Hanson ikke udlevere noget. Det 
kunne han kun gøre til mandens kone. Selvom 
manden brugte tricket med, at mand og kone var 
et, ville Hanson ikke give sig en tomme. Det 
resulterede i, at manden trak en pistol, og truede 
Hanson. 
   Hanson var sprunget ud af vinduet. Manden 
fulgte, i første omgang, ikke efter Hanson. Han 
ville nok lede efter materialet først. Da han så har 
opdaget, at Hanson har alt liggende i brandsikre 
arkivskabe, var han begyndt at følge efter Hanson. 
Det havde ikke taget ham lang tid at indhente 
Hanson. Han var jo bare hoppet ind i den 
nærmeste bar. 
   Ikke det smarteste træk, tænkte Hanson, da han 
så manden træde ind i baren. Hanson rejste sig, og 
begyndte at bevæge sig mod bagdøren. Manden 
fulgte efter. Dårligt nok var de kommet ud af 
bagdøren, da det første skud faldt. 
   ”Shit, han mener det sgu alvorligt”, fik Hanson 
mumlet i skægget. 
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Og, dårligt nok havde han nået at tænke på sit 
næste træk, da han mærkede en sviende smerte i 
ryggen. Han var blevet ramt. Smerten var meget 
gennemtrængende. Endnu et skud faldt, og 
Hanson faldt til jorden.              
   Skuddet havde ramt ham i baglåret. 
   Heldigvis, havde andre mennesker hørt 
skuddene, og kom Hanson til undsætning. 
   Manden, der havde skudt Hanson, blev 
overmandet og pistolen fjernet fra ham. 
   Da han var en stor skikkelse i byen, var 
medieomtalen ikke manglende. Og det var kun 
godt for forretnigen. 
   Efter at Hanson var blevet udskrevet, fra 
hospitalet, var der bud efter ham overalt. Det blev 
hurtigt kendt, at Hanson ikke bakkede for nogen. 
Nogle rystede i bukserne, andre jublede. Endda 
andre truede med, at hvis han nogensinde ville 
blive hyret til at følge efter dem, ville det få fatale 
konsekvenser. Og derfor, fik Hanson lavet en 
sladder linje, så folk der havde mistanke om 
noget, bare kunne ringe anonymt til Hanson. Når 
han så havde modtaget en betaling, i en konvolut, 
mærket med det anonyme navn, gik Hanson i 
gang med sagen. 
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            Hacker 
   Kriminalassistent Hacker, som plejede at bruge 
Hanson, havde fået endnu en umulig sag på sit 
skrivebord. En 42 årig kvinde var forsvundet, og 
der var slet ingen spor i sagen. Hun havde været 
væk i 4 dage nu. 
   Ingen kunne komme med bare nogenlunde 
oplysninger, i denne sag. Kvinden var gift og havde 
3 børn, sammen med sin mand. Det var også 
manden, der havde meldt hende savnet. 
   Hacker var ved at få grå hår, af denne sag, som 
han selv tog til. 
   ”Ring til Hanson” råbte han til sin assistent. 
”Dette er lige noget for den gamle ged”. 
   Assistenten vendte tilbage lidt efter. Han sagde, 
at Hanson ikke var at træffe, men at han havde 
lagt en     
besked. 
   Det hele virkede bare så gennemført i denne 
sag. Ingen spor, overhovedet. Kvindens mand, 
havde det perfekte alibi. Alle børnene havde kun 
godt at sige, om begge forældre. Der var ikke ondt 
blod imellem forældrene, som børnene kunne 
fortælle om. Det virkede, som en helt igennem 
lykkelig familie. Så efter nogen spørgsmål, frem og 
tilbage, kunne familien udelukkes. 
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   Så kom selvfølgelig det næste problem. Familien 
havde ingen fjender, i hvert fald som de kendte til. 
De vidste sig at være en mønsterfamilie, som både 
gik i kirke hver søndag og hjælp til med 
velgørenhed, m.m. i byen. 
   Der var ikke dukket et brev op, med krav, 
ligesom ingen havde ringet, med noget krav.  
   Det irriterede også Hacker, at Hanson ikke 
ringede tilbage. For der var virkelig brug for ham. 
Hackers assistent, Jorgenson ringede en gang 
imellem, til Hanson. Dog uden svar. Det var da 
fandens, tænkte Hacker. Han vidste, at Hanson 
ikke havde særlig meget at lave. Derfor havde 
Hacker forventet, at Hanson ville have ringet 
tilbage, nu. 
   ”Jeg kører lige over til Hanson,” Sagde Hacker, til 
Jorgenson, og gik. 
   Hacker var ikke forberedt på, at døren ind til 
Hanson stod på klem. Det fandt han, at være 
meget mystisk. Han knappede pistolhylstret op, 
inden han forsigtigt sneg sig ind på Hansons 
kontor. Han lagde mærke til, at løberen var krøllet 
sammen. Det lignede at den var blevet skubbet 
hen mod væggen. 
   Hacker fik tændt for lyset. Kiggede ned på 
gulvet. Det lignede mest af alt, at nogen var blevet 
trukket ind på kontoret. Hacker listede videre, 
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stille. Gik ud til te-kokkenet, for at finde flere spor. 
Måske Hanson var gemt derude. Dog var der 
overhovedet intet spor af ham nogen steder. Han 
var bare som sunket i jorden. 
   Der var tydelige tegn på, at nogen havde forsøgt, 
at bryde ind i arkivskabet. Hanson måtte have 
vidst, at nogen nok måtte fatte interesse i, hvad 
der måtte ligge af sager deri. Derfor havde han 
også købt det mest tyverisikre arkivskab, der 
fandtes. 
   Hacker forsøgte at sammen stykke, hvad der 
mon var sket. Samtidig ringede han efter et hold, 
som kunne komme med lidt udstyr, til at tage 
prøver og fingeraftryk. 
   Jorgenson, kom som en af de første. 
   ”Hvad fanden er der lige sket her?” Spurgte han 
Hacker. 
   ”Ja, jeg håber da, at vi kan finde ud af det” sagde 
Hacker. ”Jeg kan i hvert fald ikke lide dette her, 
overhovedet.” 
   ”Hvem ville dog også gøre en gammel detektiv 
fortræd,” kom det fra Jørgenson. 
   Hacker kiggede undrende på Jorgenson, og 
sagde: ”Tja, måske en forsmået ægtemand? Eller 
en tidligere kriminel, som han har hjulpet med at 
finde?” 
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   Jorgenson kiggede ned i gulvet. Han så godt, at 
det var et lidt for dumt spørgsmål. 
   ”Altså”, startede Hacker. ”Som jeg kan se det, er 
Hanson blevet angrebet udenfor sit kontor.” 
   De bevægede sig mod hoveddøren til kontoret. 
   ”Man kan regne ud fra, pga der hvor løberen er 
trukket hen, at Hanson er blevet trukket ind på 
kontoret;” sagde Hacker. ”Vi skal lige have lys med 
infrarød lygte her på gulvet. Det kunne være, at 
der var noget blod, eller lignende,.” 
   Kriminalteknikerne sikrede sig så mange spor 
som overhovedet muligt. Fingeraftryk, sålaftryk. 
Tjekkede for væsker. Alt blev gået igennem, med 
lup og pincet. 
   ”Han kunne godt være en irriterende skid,” 
sagde Hacker. ”men han er fandeme dygtig til sit 
arbejde”. 
Jorgenson var enig med Hacker. 
   ”Der har været nogle tilfælde, hvor man har haft 
lyst til at pande ham en,” sagde Jørgenson, ,,Men 
det har da reddet ham, at han er så god”. 
   ”Nemlig,” sagde Hacker. 
   Da de var færdige, med at sikre sig alle beviser, 
satte de en ekstra lås på døren. Og så blev der sat 
en vagt på, i tilfælde, at den der havde Hanson, 
dukkede op igen. 
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   Spyt ud med det 

Nu kunne Hanson høre skridt nærme sig igen. 
Dette skal nok blive spændende, tænkte han for 
sig selv. Bare han nu kunne være bedre til at holde 
sin kæft. Han havde ikke brug for mere smerte lige 
nu. 
   Døren ind i rummet blev åbnet. Den maskerede 
mand trådte ind ad døren.  
   ”Nåh, hr. privatdetektiv,” sagde den maskerede 
mand, nu mere rolig i stemmen. ”Jeg har brug for 
at komme ind til dit arkivskab. Du har en sag 
liggende der, som kan komme til at skade mig, 
hvis den falder i de forkerte hænder” 
   Det var da mystisk, tænkte Hanson. De sager han 
havde liggende, havde jo fået de skyldige 
arresteret. 
   ”Skal det blive på den hårde måde, eller skal vi 
klare det hurtigt?” spurgte den maskerede mand. 
   ”Det må så blive på den hårde.” sagde Hanson. 
”Jeg kan ikke bare sådan udlevere mine kunder. 
De stoler på mig.” 
   Han mærkede svien på kinden, da 
maskemandens flade hånd ramte den. 
   ”Det drejer sig om en sag,” sagde 
maskemanden. ”Og hvis jeg kender dig ret, har du 
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alt i alfabetisk orden. Så det burde være rimelig 
nemt for mig at finde den.” 
   ”Det har intet med sagen at gøre,” sagde 
Hanson. ”Jeg kan ikke, ej heller vil jeg udlevere 
noget som helst materiale.” 
    Endnu en sviende lussing faldt. 
   ”Det har intet at gøre med, om du vil eller ej,” 
sagde den maskerede mand. Hans stemme var 
begyndt at dirre igen. ”Du SKAL give mig, hvad jeg 
beder om.” 
   ”Du kan slå, råbe, sparke og torturere alt hvad 
du vil. Jeg giver dig ingenting.” Hanson holdt fast i 
sit. 
   ”Så bliver jeg nødt til at brække en af dine 
knogler,” sagde Maskemanden. ”Så måske du 
bliver mere samarbejdsvillig.” 
   Av, det kommer til at gøre ondt, tænkte Hanson. 
Men han var en mand af ære. 
   ”Jamen, så må du jo i gang,” sagde Hanson, på 
den mest ironiske måde. 
   ”Du kan også slå mig ihjel med det samme, du 
får lige lidt ud af det,” sagde Hanson. 
   ”Du skal nok få lov til at dø,” sagde 
Maskemanden, ”når det passer mig.” 
   Hanson så, at Maskemanden var på vej over til 
torturredskaberne. Der rodede han lidt rundt, 
indtil han så vendte sig mod Hanson. Hanson 




