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· 1 ·

Tågen var kommet rullende ind fra havet i løbet af natten. Den lå 
tung som bly og forvandlede alting rundt omkring hende til uklare 
silhuetter.
 Vera Kvålsvik halede tasken op på skulderen, skærpede blikket og stir-
rede ind i den gråhvide masse. Hun havde gået den samme vej næsten 
hver morgen i snart tredve år og kunne have fundet frem til den lille bog-
handel i mørke, men tågen var værre end mørket. Den forvanskede alt 
det velkendte og skabte nye konturer, skygger og slørede nuancer. Den 
var som et lydløst rovdyr, der kom snigende ind på én bagfra.
 Hun bøjede nakken og koncentrerede sig om sine fødder. For hvert 
skridt hun tog, gav hælene genlyd mod torvets brosten. Ellers var hun 
omgivet af kompakt stilhed.
 Hun skød den ubehagelige følelse fra sig. Forsøgte at koncentrere sig 
om ugen, der lå foran hende. Flere nye bøger var på vej ind. Det var det, 
der var hendes liv. Bøger. Bare tanken om, at der lå en god bog og ven-
tede på hende hjemme, gjorde dagen lettere for hende.
 Et sted foran hende gøede en hund. Hun kunne høre, hvordan den 
strakte hals for at varsle eller advare. Hun standsede og klemte automa-
tisk om skuldertasken med begge hænder, mens hun så sig omkring. Hun 
kunne skimte omridset af de høje bygninger, der tårnede sig op rundt om 
torvet. Halvtreds skridt til, så var hun fremme.
 Hunden blev stille, men nu havde frygten grebet hende. Hun var ikke 
alene. Et eller andet sted ude i tågen gik en dør op. Lette trin på gaden. 
En bildør smækkede, og en motor startede. Ikke ret langt fra hende skreg 
en krage hæst. De hverdagsagtige lyde blev skarpe og ubehagelige.
 Vera Kvålsvik bed sig i underlæben. Den kølige og fugtige luft inde-
holdt en smag af salt fra havet.
 Kragen skreg igen. Tågen var sej og klæbrig, som om den klistrede sig 
til hende, og hun var klam og fugtig under jakken. Hun tog et skridt, 
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ledte med hånden i tasken for at gøre nøglen til butikken klar, før hun 
gik videre. Så standsede hun op igen, tøvende. Inde i det gråhvide så hun 
konturerne af noget, hun ikke havde set før. Det så ud som en buste, el-
ler et mindesmærke, nogen i løbet af søndagen havde placeret i et af de 
anlagte blomsterbede. Samtidig var hun klar over, at det kunne det ikke 
være. Det var noget andet, noget skræmmende.
 Vera Kvålsvik tog nogle skridt til og missede med øjnene mod grålyset. 
Følte, hvordan hjertet slog krampagtigt i brystet. Så åbnede hun munden 
i et skrig.
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· 2 ·

Det var mandag den 10. november. William Wisting sad ved køkken-
bordet med en kop kaffe og en skive ristet brød med jordbærsyltetøj. 
Klokken var 06.57, og han havde allerede været vågen i næsten to timer.
 Han vågnede stadig tidligere. Til at begynde med var han blevet lig-
gende i sengen og havde stirret på den tomme plads ved siden af sig, men 
efter et par søvnløse måneder havde han indset, at han ikke kunne falde 
i søvn igen, når han først var vågnet, og så var han begyndt at stå op.
 Han skyllede det tørre brød ned med kaffen. Udenfor havde morgen-
tågen afløst nattemørket. Det var en af de sjældne dage, hvor det var helt 
vindstille. Tågehornet tudede som et forladt dyr i det fjerne og mindede 
ham om, hvor stille der var i huset.
 Han havde ikke lagt mærke til det før, men den grønne plante i vin-
dueskarmen hang med bladene.
 Han rejste sig, stak en finger ned i potten og blev stående og gned den 
tørre jord mellem tommel- og pegefinger, mens han overvejede, om han 
skulle opgive den. Den fortjente en chance til, besluttede han og gik hen 
til vasken. Han fyldte et glas med vand, hældte det over i potten og pil-
lede et par visne blade af.
 Foran ham lå morgenavisen opslået på boligannoncerne. Små, mo-
derne lejligheder uden have eller behov for vedligeholdelse. Det var først, 
da sommeren gik på hæld, at han var begyndt at tænke på at flytte. Han 
havde følt sig ét med huset og den store have med udsigt over den lille by 
Stavern og havet udenfor. At overlade det til andre havde nærmest føltes 
som et svigt, men jo oftere tanken havde strejfet ham, des mere fortrolig 
var han blevet med den.
 Telefonen ringede og afbrød hans tankerække. Automatisk så han på 
uret, før han løftede røret, genkendte Lines nummer og svarede.
 “Hej, det er mig,” sagde hans datter i den anden ende. “Hvordan går 
det?”
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 Wisting rømmede sig og forsøgte at analysere hendes tonefald. Lyttede 
efter, om der var noget galt.
 “Fint,” svarede han. “Og dig?”
 “Jeg er på vej sydpå,” oplyste hun.
 Wisting bemærkede, hvordan hendes ord gjorde ham i godt humør. 
Line havde lagt et skrantende parforhold bag sig og var flyttet ind til Oslo 
for et halvt år siden, da hun fik et vikariat på avisen VG – Verdens Gang. 
At hun var blevet engageret på landets største avis, gjorde ham stolt. Han 
så på det som en præstation. Men Line havde også præsteret mere i løbet 
af to år på lokalavisen, end de fleste journalister gjorde i løbet af en hel 
karriere. Hun havde noget af den samme sult i sig, som altid havde drevet 
Wisting i hans job, og hun besad en nærmest forudseende evne til at være 
på rette sted på rette tid. Det var der blevet lagt mærke til.
 “Er du på arbejde?” spurgte han.
 “Jeg har fået et par dage til at følge op på Kuffertsagen,” forklarede 
hun.
 Wisting rynkede panden. Han havde aldrig brudt sig om, at datteren 
skrev om de sager, han arbejdede med, men denne gang dukkede ryn-
kerne op af ren nysgerrighed. Kuffertmysteriet havde præget avisernes 
forsider for et par uger siden, men efterforskningen havde stået i stampe 
fra dag ét. Det var en sag, han hellere end gerne ville have opklaret.
 “Har fået et interessant tip,” fortsatte Line, som svar på sin fars tavs-
hed. Hun kendte ham godt nok til at vide, hvilke tanker der gik gennem 
hovedet på ham. “Der er en dame, jeg skal snakke med, som måske ved 
noget.”
 “Åh?” fik han fremmumlet men undlod at spørge mere.
 “Det er en åben kilde,” fortsatte Line, som om hun læste hans tanker. 
“Du kan sikkert også selv snakke med hende”.
 “Ellers kan jeg vel læse om det i avisen.” Han rejste sig, åbnede køle-
skabet og studerede indholdet. “Hvor længe bliver du?”
 Lyden fra skabsdøren fik katten, som lå rullet sammen på tæppet, til 
at reagere. Den løftede hovedet, rejste sig og smøg sig op ad hans ben.
 “Til i morgen.”
 Wisting tog en pakke kogt skinke ud og smed den sidste skive ned på 
gulvet, før han igen lukkede køleskabet.
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 “Buster bliver glad for at se dig,” sagde han og kløede katten bag øret.
 Line lo i den anden ende.
 “Lav nu ikke en masse postyr,” sagde hun. “Jeg skal bare låne min 
seng.”
 “Nej, nej,” forsikrede han og så på klokken. Han kunne nå at støv-
suge, før han tog på arbejde. Desuden skulle han købe ind. Brød, pålæg 
og mælk. Line drak mælk. Og middagsmad. Han fandt en lap papir og 
skrev ned.
 Også frugt, tænkte han og noterede det. Line var glad for grønne æb-
ler. Han kunne smutte fra arbejdet en time tidligere. Så kunne han også 
nå en tur ud og få ordnet gravstedet.
 “Hvornår kommer du?” spurgte han.
 “Ved femtiden?” foreslog hun.
 Telefonen gav et banke på-signal – en anden samtale ventede.
 “Så ses vi,” afsluttede Wisting og tog røret fra øret, kiggede på dis-
playet og genkendte nummeret til politiets operationscentral.
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· 3 ·

Hun havde set verden gennem klare, grønne øjne.
 Wisting rystede på hovedet. Hendes tomme blik fangede ham og bed 
sig fast. Han gik et skridt tilbage men kunne ikke lade være med at stirre.
 “Er det ægte?” spurgte han med usikker stemme.
 Kriminaltekniker Espen Mortensen nikkede.
 Wisting sank. Hans lange erfaring havde givet ham kendskab til og 
indsigt i de fleste former for brutalitet og råhed, men han havde aldrig 
troet på ren ondskab. At der fandtes mennesker, som helt og holdent var 
onde. Ikke før nu. Den forbrydelse, han nu stod over for, kunne ikke have 
sit udspring i andet end en formørket hjerne.
 Pigen med de grønne øjne var nok omkring 12 år. Hendes hoved var 
skilt fra resten af kroppen og placeret på en stage.
 Han kunne se dele af den glatte, hvirvelformede muskulatur i spise-
røret og bruskringene i luftrøret. Sårfladen var ujævn og trevlet. Blodige 
kødtrevler og hudrester hang ned langs træpælen.
 Ansigtet var rundt med en flad næse og spids hage. Ørerne sad lavt, 
og de grønne øjne var smalle og skråtstillede. Hendes sorte hår var rodet, 
men det meste af det var stadig samlet i en hestehale.
 På begge kinder glinsede noget sølvagtigt. Wisting havde set det før. 
Øjnene var grædt tørre. Salte tårer, som var tørret ind. Han syntes, han 
kunne ane frygt, pinsler og smerte i hendes grønne blik. Som om hun 
vidste, hvilken skæbne hun havde i vente, og hun bad om nåde.
 I løbet af sine næsten tredve år som politimand havde William Wisting 
ofte mødt brat og voldsom død. Lig, som var opsvulmede og misfarvede, 
rådne og delvis fortæret af dyr. Han havde set døde mennesker med tar-
me og øvrige indvolde hængende udenpå. Lig med økser eller knive langt 
inde i kroppen; hjernemasse smurt ud over væggene. På sin vis havde han 
lært at tåle synet og skubbe de brutale synsindtryk til side ved hjælp af 
rationelle tanker og en metodisk tilgang til efterforskningsarbejdet. Med 
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børn var det altid anderledes. Altid lige meningsløst og uforståeligt. Når 
et ungt menneske døde, brast det professionelle skjold, han havde bygget 
op omkring sig. Oplevelsen sønderrev og lammede ham. Det var, som 
om alt håb og selve troen på menneskeheden blev revet bort.
 I denne sag var der også noget andet, som foruroligede ham. For ger-
ningsmanden var dette ikke en irrationel handling begået i et øjebliks 
affekt. Den døde piges hoved var placeret nærmest som på en piedestal, 
som om han var stolt af sit værk. Han ville vise hende frem, og det vid-
nede om, at der lå en plan og en mening bagved.
 Wisting kunne mærke, hvordan tankerne fik ham til at trække vejret 
i korte stød, og han måtte tvinge sig selv til at begynde at arbejde, til at 
tænke metodisk.
 Han lod blikket vandre og prøvede at danne sig et helhedsindtryk og 
gik samtidig ikke glip af detaljer, som enten alene eller stykket sammen 
kunne fortælle ham noget om drabsmanden.
 Træstolpen, som hovedet var placeret på, var omkring to meter lang 
og på tykkelse med en underarm. Den var afbarket og tørret af vejr og 
vind. Nede mellem buskene så han antydninger af fodaftryk efter nogen, 
som havde trampet rundt i blomsterbedet. Små riller i et jævnt mønster, 
lidt mindre end hans egen skostørrelse. En edderkop havde nået at spinde 
et groft net mellem to grene, som havde rejst sig efter at have været tryk-
ket ned. Dugperler havde fæstnet sig i de hvide tråde.
 På jorden ved siden af lå der et par cigaretskod, noget sammenkrøl-
let papir og et nedtrådt stykke tyggegummi, som hvem som helst kunne 
have kastet fra sig. Alt sammen ville rutinemæssigt blive samlet op, pak-
ket og mærket. Intet af det gav håb om at kunne lede efterforskningen 
i en konkret retning. Alligevel havde han en tro på, at stumperne også i 
denne sag stille men sikkert ville falde på plads, ligesom nysne, der hober 
sig op på en mur, fnug på fnug.
 Wisting tog et skridt bagud og skuttede sig. En tung dyne af dysterhed, 
frygt og forvirring hvilede over stedet, lige så tæt som tågen rundt om 
dem.
 “Hvad tror du?” spurgte han og vendte sig om mod Mortensen.
 “Jeg tror ikke, hun er norsk,” svarede kriminalteknikeren og stirrede 
på det runde ansigt. “Jeg synes, hun har asiatiske træk.”
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 Wisting nikkede. Den første del af efterforskningen ville dreje sig om 
at finde ud af, hvem hun var. Han vidste, at døden kunne forvrænge 
ansigtstræk og gøre et menneske vanskeligt at genkende. Øjnene blev 
indfaldne, bløddelene oppustede, og huden misfarvet, men han var enig. 
Den flade næse, de skrå øjne og det sorte hår gav hende ikke noget typisk 
nordisk udseende.
 “Det er nogle timer siden, hun blev halshugget,” fortsatte Mortensen 
og pegede på det rødbrune blod, som var størknet langs sårkanten. “Jeg 
vil antage, at hun blev dræbt tidligt i nat.”
 “Halshugget,” gentog Wisting mest for sig selv. Ordet var næsten lige 
så brutalt som handlingen.
 Mortensen gjorde fotoudstyret klar. Wisting vendte sig om og kig-
gede ud over torvet. Tågen var ved at lette. Han kunne se ryggen af et 
par uniformerede politimænd foran det røde og hvide afspærringsbånd, 
der var sat op. Nogle nysgerrige tilskuere havde samlet sig i små grupper. 
Brudstykker af lave samtaler med undren og uro i tonefaldet nåede hen 
til ham.
 Lyden af et tungt køretøj fik ham til at spejde ind mod en af sidega-
derne. To af brandvæsenets store biler rullede ind på torvet. En af politi-
mændene dirigerede dem på plads i vinkelformation, så de spærrede for 
udsynet.
 Wisting kastede et sidste blik mod det runde hoved, før han forlod ste-
det med tunge, langsomme skridt.
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· 4 ·

De første solstråler brød gennem det grå skylag, da hun passerede af-
kørslen til Tønsberg.
 Line rettede sig op i sædet, lænede sig lidt frem og kastede et blik i 
bakspejlet. Hun trak et par tjavser fra den viltre hårlok ned i panden og 
spekulerede på, om hun havde klippet det for kort men blev enig med sig 
selv om, at det klædte hende.
 Hun kunne godt lide den kriblen i maven, der altid kom, når hun var 
i gang med en sag, som hun ikke vidste, hvor ville ende, andet end i store 
overskrifter.
 De skarpe, blå øjne søgte mod spejlet igen. Hun smilede.
 Når avisen lavede portrætinterview med kendte personer, fik de af og 
til ofrene til at lave en slags grafisk fremstilling af deres liv. En rød kurve, 
som bølgede med høje toppe og dybe dale. Lige nu følte hun, at hendes liv 
befandt sig på en top. Kurven havde godt nok været fuld af udsving gen-
nem de to år, hun havde boet sammen med Jacob Loe, men alt det havde 
hun lagt bag sig nu. Det laveste punkt på grafen var sommeren for to år 
siden, hvor hendes mor døde, mens hun arbejdede for NORAD i Afrika.
 Det foreløbige højdepunkt måtte være, da hun som nyansat på lokala-
visen skabte overskrifter, som bredte sig ud over landets grænser. Tilfæl-
dighederne havde sat hende på sporet af en af verdens mest eftersøgte 
mænd. Sagen havde bragt hende i livsfare, og den røde kurve kunne have 
fået en brat ende. I stedet blev det en solid start på journalistkarrieren 
og en af grundene til, at hun nu sad med pressekortet fra Verdens Gang 
i tasken. Norges største avis med over en million læsere hver dag.
 Hun lænede sig tilbage mod ryglænet og nynnede med på en sang i ra-
dioens morgenudsendelse. Den bedste tid lå foran hende, følte hun. Skul-
le der være noget, der holdt den røde kurve nede fra de absolutte højder, 
så var det manglen på en kæreste. Hun savnede nogen at dele tilværelsen 
med, men lige nu havde hun ikke tid til den slags.
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 Hun kastede et blik på notaterne ved siden af sig. Hun havde udskre-
vet billederne af den blå kuffert med Mickey Mouse-klistermærket fra 
fotoarkivet. De var taget under et pressemøde i et af mødelokalerne på 
politistationen i hjembyen. Faren var med på et par af dem. Han tog sig 
godt ud. Stirrede ind i kameraet med mørke øjne, mens han hvilede den 
ene hånd på kuffertlåsen. Line kendte ham og vidste, at han var fuld af 
undren bag det myndige blik.
 Han var blevet tyndere, tænkte hun og koncentrerede sig igen om ve-
jen. Faren havde altid været godt i stand, og da han smed de første kilo, 
havde det bare været klædeligt. Nu begyndte han at blive lovlig tynd. 
Ansigtet var mere markeret, og kindbenene trådte tydeligt frem i det 
kantede ansigt. Det mørke hår var endnu tykt men med flere og flere grå 
stænk.
 Hun kastede igen et blik på billedet af ham. På sæt og vis var faren 
holdepunktet i hendes liv. Han arbejdede konstant med en eller anden 
sag men havde altid haft tid til hende. Selv om han kom i sidste øjeblik, 
var han altid dukket op til skoleafslutninger og håndboldkampe. Og han 
havde altid haft tid til at lytte, når der var noget, hun havde behov for 
at snakke om. Desuden havde han en særlig evne til at forstå hende og 
komme med gode råd.
 Han havde også haft forståelse for, at hun havde afbrudt studierne og 
var hoppet på et vikariat på lokalavisen, selv om det ikke var uproblema-
tisk, at hun blev sat til at dække sager, han arbejdede med. Uanset hvad 
så vidste hun, at han var stolt af hende, og egentlig var deres job heller 
ikke så forskellige. Skulle man opnå resultater ud over det sædvanlige, så 
behøvedes der en ekstra indsats. Det handlede om kreativitet, intuition 
og social intelligens. Det handlede om at skabe kontakt, grave, lokke og 
til en vis grad liste oplysninger ud af folk. Færdigheder, som man ikke 
kunne læse sig til. For den jævne journalist var jobbet bare en indtægts-
kilde. For hende var det ved at blive en livsstil. Hun havde meget at takke 
sin far for.
 Mobiltelefonen ringede i håndtasken, samtidig med at nyhedsoplæse-
ren præsenterede sig. Hun fiskede telefonen frem med én hånd og lyttede 
kun halvt til, hvad der blev sagt. Morgenudsendelserne havde hidtil været 
præget af præsidentvalget i USA og den internationale finanskrise.
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 Så fór hun sammen. Der var sket noget i løbet af morgentimerne. Der 
var en ny tophistorie:
 “Politiet i Vestfold har slået alarm, efter at en død person er fundet på 
torvet i Larvik,” læste journalisten i radioen.
 Hun sad med telefonen i hånden og genkendte redaktionens nummer, 
men lod den fortsætte med at ringe, mens hun lyttede videre: “Politiet 
har afspærret et større område og er meget tilbageholdende med oplys-
ninger.”
 Hun besvarede telefonen og vidste, hvad det handlede om.
 “Planerne er ændret,” meddelte nyhedsredaktøren fra Akersgata ind i 
øret på hende. “Der er fundet et lig i din hjemby. Er du fremme?”
 Line kastede et blik på uret på instrumentbrættet.
 “Om tyve minutter.”
 “Så bliver du den første herfra.” Der blev raslet med papirer i den an-
den ende. “Den, der tippede os, har hørt det fra sin mor. Det var hende, 
der fandt liget. Det drejer sig vist nok om et afhugget hoved på en træs-
tage. Det er ikke bekræftet, men det virker troværdigt. De har afspærret 
det halve af torvet, og der er ingen i politiet, der har tid til at tage telefo-
nen.”
 “Herregud,” stønnede Line.
 “Ja, hvis det stemmer, så er det stort. Vi sender i første omgang et team 
herfra plus et team fra lokalredaktionen i Skien. Netavisen sender sine 
egne folk, men skal have en historie fra dig, så snart du har noget.”
 Line mærkede, hvordan hendes hænder blev klamme. Hun lettede fo-
den lidt fra speederen. Pludselig føltes det, som om hun havde taget lidt 
for store sko på.
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· 5 ·

Drabschef William Wisting havde været på arkivet og hentet en ny skri-
veblok. Der var noget særligt ved følelsen af blanke ark og en nyspidset 
blyant.
 Han lagde den foran sig på pladsen øverst ved mødebordet, førte bly-
anten selvsikkert over den første side og delte den i to. Til venstre skrev 
han racisme. På højre side skrev han ære. To hastige tanker om, hvad der 
kunne ligge bag den groteske handling. Så lænede han sig tilbage i stolen 
og betragtede efterforskerne fra hele afdelingen, som strømmede ind og 
fandt ledige pladser.
 Han nikkede til Torunn Borg, som satte sig midt på den ene langside. 
Små, fine linjer omkransede hendes brune øjne. Han kunne se på hende, 
at den smule information, hun havde fået om sagen, gjorde hende bekym-
ret. Hun havde været med på mange af deres største sager, og han anså 
hende for en af de bedste taktiske efterforskere, han havde. Hun var ef-
fektiv, engageret og fagligt stærk, men den vigtigste egenskab var evnen 
til altid at stille spørgsmål til det, de arbejdede med.
 Nils Hammer smed sin notesblok ned på bordet lige over for hende og 
trak stolen ind til bordet efter sig. De to efterforskere var direkte mod-
sætninger, som hverken supplerede eller tiltrak hinanden, men begge var 
førsteprioritet, når han skulle sammensætte et efterforskningsteam.
 Hammer var 1.90 høj og vejede tæt ved 100 kilo. Han var bredskuld-
ret og havde store næver med stride, lyse hår på håndryggen. Han havde 
gennemgået alle graderne og arbejdet sig op fra opdager til leder af nar-
kotikagruppen, og inden for sit felt var han en af de mest anerkendte ef-
terforskere i landet. Samtidig var der ingen, der kendte det lokale gade-
miljø så godt som ham. Alle de år i narkotikaafdelingen havde imidlertid 
gjort ham både udslidt og flabet og måske lært ham lidt for mange gen-
veje i efterforskningsarbejdet.
 Politiinspektør Audun Vetti satte sig til højre for ham ved bordenden. 
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Han var leder af anklagemyndigheden og stod formelt i spidsen af ef-
terforskningen. Han var et par år yngre end Wisting, men så ældre ud. 
Ansigtet var markeret med bred pande, kraftig hage og hule kinder. Den 
smule grå hår han havde, var redt hen over den blanke isse. Jakken blev 
slænget over stoleryggen, og en lille topmave hang ud over bæltet. Lugten 
af sved og aftershave bredte sig rundt om ham.
 Af en eller anden grund måtte Vetti kunne lide at se billedet af sig selv 
i aviserne. Han udtalte sig hellere end gerne om sager, der var under efter-
forskning og havde en tendens til at bruge store ord og fortælle mere end 
strengt nødvendigt. Det havde givet ham et godt forhold til enkelte poli-
tireportere, men også skabt strid mellem ham og Wisting. Politiinspek-
tøren manglede forståelse for polititaktiske vurderinger og havde flere 
gange været nær ved at kuldkaste straffesager. Bare dét at fortælle pres-
sen, at der var fundet fodaftryk på et gerningssted, kunne vælte en hel 
sag. Kriminelle læste også aviser, og de ville ikke være sene til at kassere 
de sko, som politiet mente kunne bidrage til opklaring af sagen.
 Vetti strøg med fingrene langs skjorteflippen og rømmede sig. Wisting 
greb ordet før ham.
 “Tak for fremmødet,” indledte han og kastede et blik på udskriften af 
anmeldelsen, som var løbet ind på operationscentralen for mindre end to 
timer siden. Oplysningerne, han skulle gennemgå, var allerede kendt af 
alle rundt om bordet, men de rettede sig op og gjorde sig klar til at notere 
nye pointer, vigtige oplysninger og arbejdsopgaver, de fik tildelt.
 “Klokken 06.59 modtog vi et telefonopkald fra en dame på vej til ar-
bejde i bog- og papirhandelen på torvet,” fortsatte han.
 “Ark Farris,” kommenterede opdageren, der havde sat sig på pladsen 
lige til venstre for ham. Jan Osther havde været ved afdelingen i godt et år 
og havde gjort sig bemærket med sin pinlige nøjagtighed. En egenskab, 
som var vigtig for en dygtig efterforsker, men som ofte kunne være irri-
terende.
 Wisting nikkede og bladede frem til slutningen af journaludskriften.
 “Vera Kvålsvik, født den 16. august 1958,” læste han for at være lige 
så præcis. Samtidig var der et eller andet bekendt ved navnet, men han 
kunne ikke rigtig få fat i det.
 “Hun anmelder et fund af et afhugget hoved placeret på en pæl i et af 
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blomsterbedene på torvet,” fortsatte han. Han kastede et blik ud ad vin-
duet. Afstanden fra politigården og hen til findestedet var kun godt 100 
meter. Havde det ikke været for de omkringliggende byhuse, kunne de 
have siddet og kigget på arbejdet på gerningsstedet.
 “Stod pælen der, eller var den medbragt?” ville en af opdagerne vide.
 Formen på denne type møder havde altid været præget af indskud og 
afbrydelser. Det kunne være frustrerende, men gjorde dem samtidig dy-
namiske.
 “Jeg antager, at gerningsmændene har haft den med sig,” svarede han 
og forstod, hvorfor opdageren spurgte. En ukendt genstand, som var ef-
terladt på et gerningssted, gav dem en ekstra tråd at trevle op.
 “Gerningsmændene?” gentog Nils Hammer spørgende. “Er der no-
get, der tyder på, at der er mere end én?”
 “En ny antagelse,” svarede Wisting. “Jeg forestiller mig, at de har væ-
ret to om at rejse stagen, men strengt taget har det nok ikke været nød-
vendigt.” Han ventede på flere indspil, før han fortsatte: “Mortensen 
arbejder stadig på findestedet, men det drejer sig om en ganske ung pige 
af udenlandsk oprindelse, formentlig fra et af landene i Centralasien.”
 “Krystalnatten,” kommenterede Jan Osther.
 Wisting gjorde et notat på siden for racisme. Han havde gjort den sam-
me observation som den unge politimand, men lod ham forklare, hvad 
han mente.
 “Natten mellem den 9. og 10. november 1938 var startskuddet for 
jødeforfølgelserne i Nazi-Tyskland,” forklarede Jan Osther. “Flere hun-
drede jøder blev dræbt, synagoger brændt, og butikker vandaliseret. Tu-
sindvis blev ført bort til koncentrationslejre. På grund af alle glasskårene, 
der lå tilbage på gaderne, efter de nazistiske stormtropper havde raseret 
de jødiske kvarterer, blev natten kaldt Kristallnacht, Krystalnatten.”
 Opdageren lænede sig frem over bordet som for at markere, at han var 
nået frem til pointen.
 “De seneste år har nationalister over hele Europa fejret Krystalnatten. 
Det er fortsat en voldelig nat, hvor nynazister banker politiske modstan-
dere og andre hadeobjekter.”
 “Du mener, at denne sag kan være racistisk motiveret?” spurgte Ham-
mer.
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 “Fascisme, nazisme, racisme og etnisk udrensning er desværre ikke 
bare noget, der hører fortiden til,” nikkede Osther. “Det lever også i dag. 
Had mod muslimer og ‘ikke-vestlige’ har givet næring til en ny bølge af 
racistisk og nazistisk organisering. I de europæiske lande står nationali-
ster hvert år bag masser af overfald og drab på mennesker, der tilhører 
etniske minoriteter.”
 Audun Vetti rettede sig op i stolen.
 “Du tænker på Patriotisk Front?” spurgte han.
 Wisting kunne se, at et muligt racismemotiv gjorde politiinspektøren 
ivrig med tanke på, hvordan det kunne løfte mediedækningen til nye høj-
der. Han noterede navnet på den nynazistiske gruppering, som også havde 
lokale aktører. Foreløbig havde de kun markeret sig med tilsvining og hær-
værk på muslimske moskeer og masseudsendelse af racistisk propaganda, 
men Jan Osther havde ret i, at denne type organisationer var i vækst. Pa-
triotisk Front spillede på nordisk mytologi og antipati over for indvandre-
re. Den tiltrak sig unge mennesker, som allerede var på kant med normal-
samfundet, og som blev vævet ind i organisationens racistiske og voldelige 
ideologi. Unge mennesker, som kunne være villige til at gå langt for at mar-
kere sig og få en accept, de ellers ikke opnåede i samfundet.
 “Det er for tidligt at rette efterforskningen mod enkeltpersoner eller et 
særskilt miljø,” sagde han. “Vi er nødt til at favne bredt. Lige nu er det 
vigtigst at finde ud af, hvem den døde pige er.”
 Wisting kiggede hen på Torunn Borg, som havde brugt tiden op til 
mødet på at søge i registrene.
 “Vi har ingen lokale anmeldelser om savnede piger, som passer med be-
skrivelsen,” oplyste hun og bladede i papirerne. “I Haugesund har de en 
pige, der er rømmet fra et børnehjem, men det var vist ikke første gang. I 
Oslo er der også et par piger, der er forsvundet, men de havde telefonkon-
takt med forældrene i aftes og befinder sig tilsyneladende i Danmark.”
 “Hun kan have været her på ulovligt ophold,” foreslog Hammer. “El-
ler det kan være et æresdrab.”
 Wisting nikkede for at markere, at han var glad for alle udspil, note-
rede og bladede om til en ny side for at uddelegere arbejdsopgaver.
 “Jeg håndterer medierne,” fastslog politiinspektøren, før Wisting kom 
i gang. “Det her er en sag, hvor vi er afhængige af et godt samarbejde 
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med pressen. Så offentligheden kan blive stimuleret til at komme med 
oplysninger.”
 Wisting gjorde sig flygtige tanker om, hvordan politiinspektøren også 
ville få stimuleret sin egen trang til selveksponering, men slog dem hen. 
Det her var en sag, som ville medføre en endeløs efterspørgsel fra medi-
erne. Hyppige pressekonferencer og et uendeligt antal telefonopkald fra 
journalister i tilgift til pålæg fra politimesteren og direktoratet. Rigspoli-
tikerne ville sikkert også blande sig i det. Han var glad for, at nogen gad 
aflaste ham.
 “I samråd med politimesteren har jeg indkaldt til pressekonference 
klokken 12,” fortsatte Vetti og vendte sig om mod Wisting. “Vi tager et 
møde på forhånd. Hvis pigen ikke er identificeret til den tid, så må det 
komme i fokus.”
 Wisting nikkede og var faktisk enig. Han rømmede sig og rettede blik-
ket mod Nils Hammer. “Rundspørgeprojekt,” sagde han og satte et hak 
på blokken foran sig. “Du får fire mand med dig,” fortsatte han og pege-
de ned langs bordet. “Vi må snakke med alle, der bor i lejligheder rundt 
om torvet og i sidegaderne, samt alle, der er ude om natten – taxichauf-
fører, nattevagter, avisbude og så videre. Jeg vil have en oversigt over alle 
observationer.”
 Hammer nikkede, og Wisting rettede pennen mod Jan Osther.
 “Elektroniske spor,” sagde han og så, hvordan den ivrige efterforsker 
blev skuffet over den rutinemæssige arbejdsopgave. “Du får to mand 
med dig. Jeg vil have en oversigt over alle mobiltelefonsamtaler i centrum 
i løbet af natten, alle brug af hævekort og optagelser fra alle de steder, 
der har videoovervågning – benzinstationer, banker, webkameraer – alt.”
 “Du glemmer tågen,” indvendte Jan Osther.
 “Bare få fat i optagelserne,” sagde Wisting og gik videre. “Er vi hel-
dige, har gerningsmanden været inden om en benzinstation og købt en 
pakke smøger eller noget andet i løbet af natten.”
 Han uddelte flere opgaver, og stolene skrabede mod gulvet, efterhån-
den som efterforskerne rejste sig og gik i gang. Til sidst sad han alene til-
bage sammen med Torunn Borg.
 “Jeg vil have dig herinde sammen med mig,” sagde han. “Jeg kommer 
til at behøve en, der kan hjælpe mig med at bevare overblikket.” 
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· 6 ·

Line drejede af motorvejen og ind mod byen. Hun baksede den bærbare 
computer frem fra tasken, mens hun holdt en hånd på rattet. Billederne 
af faren og den blå kuffert gled ned på gummimåtten foran passagersæ-
det og mindede hende om, at hun havde en aftale, hun måtte udsætte. 
Hun lod den bærbare ligge på sædet og samlede mobiltelefonen op i ste-
det for. Skrev en kort besked om, at der var kommet noget i vejen, og 
at hun ville tage kontakt senere på ugen. Fandt frem til Suzanne med Z 
i listen over kontakter og sendte den af sted. Ti sekunder senere fik hun 
svar: “Ok.”
 Den bærbare brugte et halvt minut på at starte op. Fingrene på den 
ledige hånd løb over tastaturet, og snart var hun inde på VG’s netsider.
 Det var tophistorien.
 LIGFUND PÅ TORVET var den pirrende overskrift, der var illustre-
ret med et lidt uskarpt billede, som en af læserne havde taget med mo-
bilkamera. Det viste en uniformeret politimand, som hun ikke kendte, 
idet han rullede afspærringsbånd ud. I baggrunden stod en brandbil og 
to politibiler.
 Hun klikkede sig ind på historien og kiggede skiftevis på trafikken 
foran sig og pc’en på sædet ved siden af. Foruden læserbilledet havde 
netredaktionen også lagt et kort ind, hvor Larvik var afmærket med en 
rød markør. Hun læste, mens hun kørte. Lederen af operationscentralen 
bekræftede, at der var indledt en drabsefterforskning, efter at en tilfæl-
dig forbipasserende i morgentimerne havde fundet en død person i et af 
blomsterbedene, som omgiver torvet. Han havde foreløbig ingen oplys-
ninger om køn eller alder.
 Det var tydeligvis ikke lykkedes for netjournalisten at få bekræftet op-
lysningerne fra den, der havde ringet ind med tippet: At det drejede sig 
om et afhugget hoved.
 Politiet har afspærret et stort område og har blandt andet fået kørt 
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brandbiler frem for at spærre for udsynet til gerningsstedet, læste Line 
videre. For at udfylde spaltepladsen var der også tilføjet, at politiet var 
meget tilbageholdne med oplysninger. Nederst stod der: VG Nett vender 
tilbage med mere.
 Line sank en klump. Det var hendes opgave at få opdateret de mere 
end én million læsere, som ventede på mere.
 Hun klikkede sig ind på de andre store netaviser. Aftenposten havde 
snakket med den samme operationsleder og havde et næsten identisk op-
slag. Dagbladet havde ikke sagen endnu. Nettavisen citerede VG. Hun 
klikkede sig også ind på Østlands-Postens sider. Lokalavisen havde en 
forbløffende evne til at opdatere sine netsider. De havde valgt samme 
overskrift som VG: LIGFUND PÅ TORVET. Historien var illustreret 
med billeder fra webkameraet, som avisen havde stående på et af husta-
gene lige ved torvet. Følg politiets arbejde, opfordrede teksten. Billedet 
var opdateret for mindre end et minut siden. Det var taget på behørig 
afstand og viste en gruppe nysgerrige mennesker, som stod samlet i det 
fjerneste hjørne af torvet og gav også læserne et kig ned i det afspærrede 
område. Detaljerne var imidlertid for utydelige til, at man kunne se, hvad 
politiet arbejdede med.
 Oversigtsbilledet fortalte også, at hun lettest kunne komme frem til 
det afspærrede område ved at parkere på Lilletorget og tage gågaden. 
Hun klappede den bærbare sammen og manøvrerede gennem et par si-
degader, indtil hun var fremme.
 Hun tog tasken med sig, åbnede bildøren og steg ud. Et kort øjeblik 
blev hun stående stille. Det var fire måneder siden, hun havde været i 
hjembyen. Hun havde været og besøgt sin far nogle gange, men da havde 
hun kørt den hurtigste vej ud til huset i Stavern. Hun lod blikket glide 
hen over de slidte og triste husfacader; hørte suset fra bøgeskoven, der lå 
som et tag over byen. Hendes by. Et par grå mure havde fået nogle nye 
signaturer fra byens taggere, graffitimalerne, og en ny frisørsalon var 
dukket op. Ellers var alt som før.
 Hun smækkede bildøren i bag sig og gik ned mod torvet. En mørk sky 
gled ind foran solen og fik omgivelserne rundt om hende til at falme og 
blive grå. Noget var alligevel anderledes, tænkte hun. Det var næsten, 
som om der lå en fremmed og dyster uro over byen.
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 Hun nærmede sig afspærringerne. En voksen dame brød ud af grup-
pen med nysgerrige for enden af gågaden og kom gående samme vej som 
hende. Det var et kendt ansigt med en alvorlig mine. Line brugte lidt tid 
på at placere hende som moren til en af de drenge, hun havde gået sam-
men med i folkeskolen. Hun arbejdede i den skobutik, hvor hun og mo-
ren plejede at handle. Sædvanligvis ville de have hilst, smilet til hinanden 
og måske stoppet op og vekslet et par ord. Nu nøjedes de begge med et 
kort nik.
 I gruppen af nysgerrige tilskuere var der flere mennesker, hun havde 
set før. Kendte ansigter, som hørte hjemme i byen. Et koldt vindstød ru-
skede i hendes hår. Tanken om, at den person, der lå bag politiafspær-
ringerne, også kunne være en, hun kendte, fik det til at løbe koldt ned ad 
ryggen på hende.
 Garm Søbakken fra Østlands-Posten var også på stedet. Hun havde 
arbejdet sammen med ham, da hun var på lokalavisen. Han havde ikke 
set hende endnu, og hun undgik at gå hen til ham.
 På trappen ved Narvesen-kiosken stod der en anden mand, som også 
måtte være journalist. Han havde et stort kamera over skulderen og 
snakkede intenst i mobiltelefon. Hun havde aldrig set ham før. Han var 
på hendes egen alder, slank med brede skuldre og sandfarvet hår. Hår-
toppen stod lige op som en hajfinne.
 Hun vendte ham ryggen og gik helt hen til afspærringsbåndet. På den 
anden side stod Frank Kvastmo. Den store politimand havde arbejdet på 
stationen lige så længe som hendes far men tilhørte stadig det uniforme-
rede ordenspoliti. Han stod med hænderne foldet på ryggen og vippede 
frem og tilbage på fodsålerne. Lod blikket vandre, slog det ned og flyt-
tede sig nogle skridt, vendte om og gik tilbage til sin post.
 Line måtte skjule et fornøjet smil. Det her kom til at gå efter hendes 
hoved. Frank Kvastmo havde altid været julemand ved juletræsfesterne 
i kantinen på politigården, da hun var lille. Med en dyb, rungende og 
ustandselig latter var han dukket op med sækken fuld af godteposer og 
havde danset rundt om juletræet med børnene. På nationaldagen den 17. 
maj var han pølsemand på politigården og forsynede familierne til de an-
satte med mad og drikke. Kvastmo havde ingen børn selv og gjorde altid 
stads af kollegernes unger.

2503-Punktum-Natmanden.indd   23 12-07-2011   08:32:17



24

 Hun hægtede pressekortet på jakkeopslaget, så hun slap for at præsen-
tere sig som VG-journalist, samtidig med at hun diskret advarede Kvast-
mo om, at hun var på job. Notesblok og båndoptager blev liggende i ta-
sken.
 Hun gik frem til afspærringsbåndet, fik øjenkontakt og smilede. Frank 
Kvastmo smilede bredt tilbage og gik hen til hende.
 “Line Wisting!” udbrød han og så ud, som om han helst ville trække 
hende ind til sig i et kram, men at politirollen og omstændighederne 
holdt ham tilbage. “Det er længe siden. Hvor ser du godt ud!”
 “Tak, i lige måde.”
 “Jeg læser stadig om dig i avisen,” gik Kvastmo videre. Blikket strej-
fede pressekortet. “Det vil sige det, du skriver. Jeg synes, du er dygtig. 
Din far kan være stolt af dig.”
 Line takkede igen og kiggede forbi den kraftige politimand. Foruden 
de store brandbiler var der udspændt en presenning som læskærm, der 
forhindrede udsyn til selve gerningsstedet.
 “Har I fundet resten af hendes krop?” spurgte hun med dæmpet stem-
me, for at ingen rundt omkring dem skulle høre det.
 Frank Kvastmo rystede på hovedet, udstødte et tungt suk og lagde 
ansigtet i alvorlige folder uden at være klar over, at han netop havde be-
kræftet, at offeret var en kvinde, at liget var parteret, og at det kun var 
dele af det, man havde fundet. Line formulerede allerede sætninger i ho-
vedet. Efter hvad VG erfarer, drejer det sig om fund af kropsdele af en 
ung kvinde. Sætningen var ikke helt god. Hun måtte arbejde lidt med 
den, forme den og afprøve andre varianter. Desuden var alderen ikke be-
kræftet. Ung kvinde var for upræcist.
 “Ved I, hvem hun er?” spurgte hun videre.
 “Ingen anelse.”
 “Men nogen må jo have meldt hende savnet,” mente Line. “Forældre-
ne eller nogle andre?”
 “De har i hvert fald ikke gjort det endnu,” sagde Kvastmo. Stemmen 
fik en sørgmodig undertone.
 “Hvor gammel er hun da?”
 Kvastmo trak på skuldrene.
 “12-13 år.”
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 Line havde næste spørgsmål klar men blev stående med åben mund. 
De grufulde realiteter i sagen var pludselig ved at gå op for hende. Hun 
følte sig utilpas ved tanken om, at kropsdelene fra et barn lå bare nogle 
meter fra hende, og at gerningsmanden kunne have stået lige netop der, 
hvor hun selv stod.
 Hun tvang tankerne væk, fokuserede på at være professionel.
 “Kommer Kripos?” spurgte hun.
 “Jeg tvivler på, at politimesteren vil bede om bistand,” svarede Kvast-
mo. “Vi skal jo være selvhjulpne med alt nu.” Han kiggede igen på pres-
sekortet. En rynke havde gravet sig frem i den brune pande. “Du kan jo 
høre din far. Han var her på stedet.”
 Line nikkede til svar. Forstod, at grænsen for spørgsmål, hun kunne 
stille, var nået.
 “Kommer du til at skrive noget af det her?” spurgte Kvastmo og vip-
pede igen på fodsålerne.
 “Det er mit job at skrive,” smilede Line afvæbnende. “Men jeg må 
snakke med juristen på sagen. Hvem er det?”
 “Audun Vetti,” nikkede Kvastmo. “Det er ham, du burde snakke 
med.”
 “Det vil jeg gøre,” forsikrede Line og trak kameraet op af skulder-
tasken. Avisen havde sine egne fotografer, og et par af dem kunne ikke 
være langt væk, men hun tog aldrig ud på en opgave uden at have sit eget 
kamera med. “Jeg må tage et par billeder,” undskyldte hun sig.
 Frank Kvastmo nikkede, rettede på uniformshuen og tog et par skridt 
tilbage, så de begge kunne udføre deres job. Det var ikke hendes bedste 
billede. Solen var dukket frem igen og kastede skygger, som lavede lidt 
for hårde kontraster men også dramatik og dybde.
 Hun trak sig bort fra afspærringerne, fandt notesblokken frem og no-
terede stikord fra samtalen. Hun havde udnyttet den gamle politibetjent, 
men var ikke sikker på, om han ville forstå det, når det kom på tryk. In-
den han fik tid til at læse avisen, ville de samme oplysninger være givet 
på pressekonferencen og spredt til andre medier. Men hun ville være først 
ude med dem.
 Hun fandt mobiltelefonen frem, trykkede nummeret til politistationen 
og spurgte efter Audun Vetti.

2503-Punktum-Natmanden.indd   25 12-07-2011   08:32:17



26

 “Hej,” sagde hun med sin blideste stemme, da han svarede. “Det er 
Line Wisting.”
 “Line,” gentog han. Hun kunne høre, at han havde travlt, men tog sig 
tid, da han genkendte hendes navn.
 “Jeg arbejder på VG nu,” sagde hun, og hun kendte ham så godt, at 
hun vidste, at han ikke havde noget imod at få sit navn på forsiden af 
landets største avis.
 “Ja,” nøjedes han med at svare.
 Line bestemte sig for at gå offensivt til værks.
 “Hovedet af en ung pige fundet på torvet,” opsummerede hun. “I ved 
ikke, hvem hun er, eller hvor resten af kroppen er.”
 “Vi er helt i startfasen af efterforskningen,” afparerede han.
 “Men hun er altså halshugget?” ville Line vide.
 “Der bliver en pressekonference klokken 12,” gryntede politiinspektø-
ren. “Vi kommer til at bede medierne om hjælp til at identificere offeret.”
 “Hvad ved I om hende?”
 Hun kunne høre, at der blev bladet i papirer i den anden ende.
 “Foreløbig meget lidt.”
 “Omtrentlig alder og hudfarve?” forsøgte Line sig.
 “Hun er tilsyneladende i begyndelsen af teen-årene, af udenlandsk op-
rindelse.”
 Line pressede telefonen fast under hagen og noterede. At offeret var 
udenlandsk kunne give sagen en ny drejning.
 “Hvilken slags udland?”
 “Det er lidt farligt at antage noget specifikt land, men mest sandsyn-
ligt den vestlige del af Centralasien.”
 Line så kortet for sig: Afghanistan, Pakistan, Iran og flere af de tidli-
gere sovjetstater.
 “Et muslimsk land?”
 “Vi kan ikke sige noget …”
 “Men hun er ikke meldt savnet?”
 “Ikke endnu.”
 “Kan det dreje sig om æresdrab?” Line spurgte, mens hun tænkte. “Si-
den familien ikke har meldt hende savnet, mener jeg. At det er dem, der 
står bag?”
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 “Vi er som sagt helt i startfasen …”
 “Men er det en teori, I udreder?”
 “Vi ved ikke, hvem hun er, eller hvad slags familierelationer hun har,” 
mindede inspektøren hende om og lød opgivende. “Vi må holde alle mu-
ligheder åbne.”
 Line nikkede for sig selv. Artiklen begyndte at tage form i hovedet, 
men hun manglede pælen.
 “Kan du sige noget om omstændighederne ved fundet?” spurgte hun 
og gav ham ikke meget valg. “At hovedet var placeret på en stage.”
 Der blev stille i den anden ende, mens politiinspektøren tænkte sig om.
 “Vi tager det på pressekonferencen,” sagde han til slut.
 Line ville ikke give sig. “Stemmer det ikke?”
 “Det er klokken 12.”
 Hun stillede nogle flere spørgsmål men fandt ud af, at politiinspektø-
ren slet og ret ikke vidste mere om sagen, eller at han ville holde sådan 
noget tilbage, så pressekonferencen ikke bare blev en præsentation af 
gammelt nyt.
 Hun takkede for snakken og sikrede sig et af de ledige borde uden for 
Kaffebryggeriet. På denne årstid var udendørspladserne forbeholdt ry-
gerne, men det gav hende udsyn til det afspærrede område og en følelse 
af fortsat at være til stede. Hun tog sig tid til at gå ind til disken og købe 
sig en café latte, før hun satte sig ned, trak pc’en op af tasken og begyndte 
at skrive.
 Ti minutter senere havde hun 70 linjer på plads med rubrikforslag – 
KUN HOVEDET FUNDET. Indledningen var kort og pointeret, med 
stikord som makabert fund, afkappet hoved, teenagepige og udenlandsk 
oprindelse. Hun havde også foreslået fire mellemrubrikker: Placeret om 
natten. Ukendt offer. Søger efter flere ligdele og Udfordrende efterforsk-
ningsopgave.
 Hun læste det hurtigt igennem, formulerede et par sætninger ander-
ledes og sendte teksten til netredaktionen, før hun lænede sig tilbage og 
tog den første slurk af papbægeret, hun havde fået med ud.
 En sms tikkede ind. Fotograf og journalist fra lokalredaktionen i Ski-
en var på plads. Jagten på nye overskrifter var allerede i gang.
 Indskrivningen havde gjort hendes fingre kolde. Hun åndede på dem 
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og gned dem mod hinanden, før hun klikkede sig ind for at se, hvad Dag-
bladet havde fået fat i.
 JAGER PARTERINGSMORDEREN var overskriften. Hun rynkede 
panden, efterhånden som hun læste. Avisen citerede politiinspektør Au-
dun Vetti og indeholdt de samme faktaoplysninger, som hun selv havde 
brugt. Detaljer, hun havde troet, hun var alene om. Et par af sætninger-
ne var faktisk mere dramatiske og mere præcise end det, hun selv havde 
klaret at formulere. Hun bandede og så, at artiklen var lagt ud klokken 
09.38 og allerede opdateret én gang. Dagbladet havde været 13 minutter 
tidligere ude.
 Blikket søgte mod toppen af artiklen igen. Af Erik Thue stod der un-
der overskriften. Hun vidste, hvem de fleste reportere på Dagbladet var 
men havde ikke set det navn før.
 “Satans sag,” sagde en stemme bag hende.
 Line vendte sig og kiggede op i et solbrunt ansigt. Det var journalisten 
med hajfinne-håret.
 “Erik Thue,” sagde han og rakte hånden frem. “Du er Line Wisting, 
ikke sandt?”
 Han satte sig ned, før hun fik sagt noget. Smilede afventende med en 
række hvide tænder og lod et par dybe, brune øjne hvile i hendes.
 “Dagbladet?” spurgte hun.
 “Dagbladet.no,” rettede han og nikkede hen mod hendes bærbare pc.
 Line ville spørge, hvad han lavede her. Hvordan han havde fået en hi-
storie ud før hende, men tav. I stedet så hun på sit ur som for at undskylde 
sig.
 “Jeg må af sted,” sagde hun og lukkede den bærbare.
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· 7·

Wisting havde ladet kontordøren stå på klem. Han kunne godt lide ly-
den af fødder, der hastede forbi i korridoren udenfor. Det gav ham en 
betryggende følelse af, at efterforskningsmaskineriet var i gang.
 Synet, der havde mødt ham denne morgen, overgik det meste af, hvad 
han før havde set. Sagen kom til at præge alle, der arbejdede med den i 
lang tid. Det var en af den type sager, som satte dybe spor.
 Han havde fulgt udviklingen i kriminaliteten i de sidste 30 år, og han 
brød sig ikke om det, han så. Det var gennemgående negative træk. En 
eksplosion i druk og vold. Efterforskningsopgaverne blev stadig mere 
komplekse og kompetencekrævende. I takt med udviklingen havde de 
også fået en helt ny type publikum at forholde sig til. Næsten ti procent 
af landets indbyggere havde nu indvandrerbaggrund. Det betød, at de 
stadig oftere måtte arbejde inden for kulturer, de ikke havde tilstrækkelig 
kendskab til. Efterforskningen foregik i miljøer, hvor de hverken havde 
relationer eller tillid. Det gjorde arbejdet endnu mere udfordrende og stil-
lede nye krav til metoder og kyndighed.
 Han greb pennen og rettede blikket mod notesblokken, som lå opslået 
foran ham. Den venstre side var fuld af spørgsmål. Den anden side var 
blank.
 Hans autoritet som efterforskningsleder havde altid været forankret 
i personlige egenskaber, erfaring og ikke mindst faglig kompetence. De 
flerkulturelle samfund med indslag som sharia-lov og æreskodekser var 
fremmede for ham. Og eftersom det var dét, denne sag handlede om, 
ville de blive nødt til at indhente kompetence fra andre steder end deres 
egne rækker.
 Diverse politirapporter begyndte at komme ind, men ingen af dem in-
deholdt noget, som kunne lede dem i nogen konkret retning. Hundepa-
truljen var færdig med sin afsøgning rundt om gerningsstedet men havde 
ikke fundet andet end affald og en død måge. Et par vidner havde meldt 
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sig med observationer af biler og personer med mistænkelig opførsel men 
ikke noget, som kunne knyttes til sagen.
 Det brostensbelagte torv hvor ugerningen var begået, var butiksinde-
havernes store mareridt. Det var altid folketomt, selv lørdag formiddag. 
Man kunne ikke forvente, at nogen havde været til stede og set noget en 
nat med tæt tåge.
 Wisting var vant til sager, hvor informationsmængden var så stor, at 
den gjorde sagen uoverskuelig. Forskellige oplysninger måtte systemati-
seres og deles op i enkle bestanddele. Først da kunne de blive forståelige. 
Denne gang havde de ingenting. Den hændelse, de skulle i gang med at 
efterforske, var i sig selv ubegribelig. Han vidste ikke, hvor de skulle be-
gynde at lede efter en forklaring på det, der var sket.
 Han satte plastikbægeret for munden og klemte endnu en slurk af den 
tynde kaffe ned. Han vidste, hvor vigtigt det var for motivationen at få 
en retning på et tidligt tidspunkt, et spor, om end nok så vagt.
 Espen Mortensen dukkede op i døren med en bunke løse ark under 
armen i håb om at bringe noget nyt ind i sagen.
 “Er du allerede færdig?”
 Kriminalteknikeren rystede på hovedet.
 “Bare en lille pause,” svarede han. “Det er ikke hver dag, vi har gåaf-
stand mellem politigården og et gerningssted.” Han satte sig i gæstesto-
len og sendte ham et hurtigt smil. “Jeg var spændt på at høre, om I var 
kommet noget længere herinde. Fundet ud af, hvem hun kan være?”
 Det var Wistings tur til at ryste på hovedet.
 “Hvor længe har hun været død?” ville han vide.
 “Det er sket i nat,” svarede Mortensen bestemt. Han plukkede et par 
billeder frem fra bunken under armen og lagde dem på skrivebordet mel-
lem dem. De var udskrevet på den dårlige farveprinter i kontoret, men 
detaljerne var alligevel ubehagelige og groteske.
 “Der er kun tale om timer, siden hun blev halshugget,” forklarede han 
og pegede på den afrevne hals på billedet. Sortbrune blodskorper lå mod 
den glatte hud.
 “Temperaturen i hendes hjerne er 31 grader.”
 Wisting himlede med øjnene og lænede sig bagover i stolen.
 “Temperaturen i hjernen?” gentog han.
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 “Standardprocedure,” forklarede Mortensen. “Temperaturen på liget 
måles ved hjælp af et termometer, som stikkes op gennem næsen. Det 
skal helt op i …”
 Wisting holdt hånden op for at markere, at han ikke behøvede at høre 
detaljer.
 “Hvad fortæller det os?” ville han vide.
 “Efter døden falder kropstemperaturen med 1-1,5 grader i timen,” 
forklarede Mortensen. “Groft sagt betyder det, at pigen blev dræbt om-
kring midnat.”
 Wisting noterede og kiggede på klokken. Det var mindre end 12 timer 
siden. Han havde løst sager, hvor drabsmændene havde haft betydeligt 
større forspring.
 “Retsmedicinsk kan sikkert sige noget mere,” fortsatte Mortensen. 
“Jeg er usikker på, om regnestykket kan opgøres på samme måde, når vi 
kun har dele af kroppen.”
 Wisting vinkede ham af.
 “Nogen spor efter gerningsmanden?”
 Espen Mortensen nikkede.
 “Jeg tror, han har fået splinter.”
 “Splinter?”
 “Pælen er temmelig sprukken og frønnet.” Mortensen pegede igen på 
et af billederne. “Jeg har fundet et parti med blod og hudrester omtrent 
midt på stagen. Jeg tror, at vedkommende, som har holdt i den, er kom-
met til at skade sig selv.”
 Wisting følte sig opstemt ved tanken.
 “Nok til en dna-profil?”
 “Hvis det er gerningsmandens blod, så har vi hans profil.”
 Wisting trommede med pennen mod blokken.
 “Kan du sige noget mere – om selve handlingen?”
 Espen Mortensen skød et nærbillede af såråbningen over mod Wi-
sting.
 “Store mængder koaguleret blod,” sagde han og satte fingeren midt på 
billedet.
 Wisting tvang sig selv til at se på det.
 “Ja?”
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 Det betyder, at hun formodentlig var i live, da hun blev halshugget. 
Man kunne måske forestille sig, at hun var blevet dræbt på en anden 
måde, og at hovedet var skilt fra kroppen bagefter, men så ville blødnin-
gerne ikke have været så massive. Selve gerningsstedet må se forfærdeligt 
ud.”
 Wisting skød billedet fra sig.
 “Jeg læste lige, at halshugning giver en hurtig og nærmest smertefri 
død,” sagde han og nikkede mod en internetside på computeren. “Døden 
indtræffer som følge af massivt blodtryksfald og fuldstændig mangel på 
ilttilførsel til hjernen. Bevidstløshed indtræffer normalt umiddelbart, og 
den halshuggede er hjernedød efter maksimalt nogle sekunder.”
 Espen Mortensen samlede billederne sammen.
 “Halshugning er måske ikke det rette ord i vores sag,” sagde han. 
“Sårfladen er helt oprevet.”
 “Hvad betyder det?”
 “At jeg tror, at den, der slog hende ihjel, brugte en sav, og at den ikke 
var specielt skarp.”
 Wisting rejste sig og gik hen til vinduet. Han var glad for, at det ikke 
var ham, der skulle føre ordet på pressekonferencen.
 “Hvad havde hun gjort galt?” spurgte han højt og kiggede ud over 
fjorden. To fiskekuttere rejste masterne i silhuet yderst i indsejlingen.
 “Hun var kun et barn,” svarede Mortensen stille og rejste sig bag ham. 
“Uanset hvad hun havde gjort, fortjente hun ikke det her.”
 Wisting blev stående og stirrede.
 “Yderst på Citadell-øen ligger der et lille fremspring som kaldes Kari-
odden,” sagde han og nikkede ud mod fjorden. “Navnet står ikke på no-
get kort, og det er egentlig kun en barsk stendynge med et par forblæste 
fyrretræer. Udenfor er fjorden fuld af banker, og folk går aldrig i land 
der. Men den lille odde bærer på en gammel og grusom historie.”
 Espen Mortensen tog et par skridt hen imod ham, og de blev stående 
sammen og så ud over fjorden.
 “Den er opkaldt efter Kari Mathiasdatter,” fortsatte Wisting. “Hun 
var en fattig ung pige, som levede i begyndelsen af 1800-tallet. Hun ejede 
ikke andet end det tøj, hun stod og gik i, men søsteren var godt gift, og 
hun fik arbejde som tjenestepige på hendes og mandens gård. Hun flyt-
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tede op på loftet og arbejdede mod kost og logi. Efter 11 måneders tjene-
ste fødte hun et pigebarn i al hemmelighed. Det fik lov at leve i ti minut-
ter, før hun druknede det i et vaskefad, surrede det ind i nogle tøjlaser og 
gik ud for at grave det ned. Søsteren gik hende på klingen, og hun ind-
rømmede, hvad hun havde gjort. Det var svogeren, der var far til barnet. 
Hun dræbte det i desperation ved tanken om skammen og straffen for et 
uægte barn. Dommerne kom enstemmigt frem til, at hun skulle af med 
hovedet, og at det skulle sættes op på en stage til stræk og advarsel. Den 
blev plantet derude på odden. Det tog kun 14 dage, før mågerne havde 
hakket hendes hoved i stykker, men stagen skulle vist nok stå derude 
endnu.”
 Wisting vendte sig om og gik over til kontorstolen igen.
 “Hvad med faren?” ville Mortensen vide.
 “Han hed Haldor Magnussen og slap med en bod,” svarede Wisting 
og ville tilføje, at grunden til, at han kendte historien, var, at Haldor 
Magnussen også var tipoldefar til Ingrid, men lod det være. Folk om-
kring ham havde en tendens til at blive forlegne, når han talte om sin af-
døde kone.
 Espen Mortensen blev stående lidt, før han vendte sig om og gik hen 
mod døren. Så standsede han op: “Hvad gjorde de med resten af hendes 
krop?”
 Wisting trak på skuldrene.
 “Det melder historien ingenting om.”
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