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Til Liv, mora til Lars
Espen & Marie, påska 2022
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Denne boka er et produkt av forfatternes
frie fantasi. Navn, personer, hendelser og steder
er fiktive. Enhver likhet med faktiske personer,
hendelser og steder er tilfeldig.
Espen Ellingsen og Marie Haugerud
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Prolog

Tåka lå som et tjukt, vått ullteppe over havnebassenget.
Av og til presset noen solglimt seg gjennom tåketeppet
og det glitret skarpt i de krappe bølgene.
Faen, denne porten til ishavet er det perfekte Facebook
bildet. Hadde det ikke vært for at det er sommer ville
jeg trodd det var en gyteklar sildestim her inne i havna,
tenkte Teddy Walle lakonisk, der han gikk med lange
steg langs Polarmuseet i retning Tromsøbrua.
Planen hadde vært å gå noen kilometer langs sjøen
i midnattssol, kjenne varme solstråler i nakken og
fotografere Tromsø - Nordens Paris - fra utsikten ved
Ishavskatedralen på den andre siden av fjorden. Men det
skulle altså ikke være mulig i løpet av hans tilmålte tid
her han nå befant seg i Nord-Norges største by.
Lett regnvær og tjukk tåke hadde vært fasiten fra han
gikk ut av flyet på Tromsø lufthavn tre dager tidligere. I
morgen tidlig skulle han fly tilbake til Oslo, og planen om
å ta noen gnistrende gode bilder av ulike severdigheter i
Tromsø i midnattssol, ja, det så ut til å gå grundig i dass.
Teddy hadde blitt hyret inn av Oljedirektoratets
nettsted for å lage reportasjer fra energikonferansen i
ishavsbyen. En standard redaksjonell jobb, ikke særlig
artig og heller ikke spesielt kjedelig. Ålreit med en tur
til Tromsø, tenkte han, men det var ikke så artig at
konferansen var befolket av ingeniører og forskere. Ikke
at det var overraskende, temaet tatt i betraktning.
Bærekraftig energiforsyning etter «Det Grønne Skiftet»
var svadaspråk for hvordan fortsette som før og kalle det
noe annet, sånn Teddy oppfattet det. Forferdelig kjedelig
tema. Han var ikke klimafornekter, ikke i det hele tatt.
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Men hva med å starte i en ende av forsøplingsproblemet
som vanlige folk forstod? For eksempel å rense land og
hav for plastsøppel. Nei, det var vel for lite penger i
plastsøppel, lite å gjøre seg rik på, for hvitsnippforbrytere
som var ute etter lettjente penger. Kjøp og salg av
klimakvoter var mye enklere, og det skapte lassevis med
penger raskt for de riktige luringene høyt der oppe i den
verdensomspennende klimapyramiden.
Pakk! var det beste ordet han kom på når det gjaldt
sånne folk. Hvitsnippforbrytere, politikere og byråkrater
hånd i hånd; ikke rart det går i dass! tenkte han.
Akademisk utdanna realfagsfolk og politisk korrekte
supportere av tullepolitikk var de hele bunten. Alle
folka var ikke kjedelige tallknusere, nei da. Han hadde
snakket med noen hyggelige folk også, men brorparten
av konferansedeltakerne var ikke akkurat kreative folk.
Ingen av dem han hadde intervjuet hadde vært i nærheten
av å hoste opp noe som kunne brukes som slagkraftig
tittel på noen av reportasjene han hadde laget og sendt
til redaksjonen.
Men det var vel like greit at det hele ble litt tørt
egentlig. Da var i alle fall sjansen minimert for at de
han intervjuet på konferansen skulle bli krenket eller
såret av ett eller flere ord de mente var feil brukt, eller
benyttet i feil sammenheng. Samfunnet var jo preget av
konstant krenkehysteri for tida, og journalister ble truet
med pressens faglige utvalg så fort de brukte et feil ord,
eller skrev noe andre ikke likte. Ikke rart unge mennesker
holdt seg unna journalistyrket. Dårlig lønn, hardt arbeid
og stor fallhøyde, var du så dum å gjøre feil. Også
redaktørene, da: ofte ekstremt selvopptatte mennesker
som trodde nyhetssakene sentrerte rundt dem. Nei,
heller en vaskejobb på Super ’n, enn å menge seg med
sånne folk.
Ord var makt. Derfor var også riktig ord i riktig
12

kontekst viktig for forskere og byråkrater. Han visste
jo det, og redigerte reportasjene han laget med største
finesse. På det viset slapp han stort sett unna rettelser og
ekstrajobb.
Teddy Walle likte veldig dårlig å måtte gjøre samme
jobben to ganger.
Klokka hadde passert midnatt for en snau time siden.
Likevel føltes det som om det var ettermiddag. Teddy
var stiv og dorsk i kroppen etter en lang arbeidsdag. Til
tross for dette rare, likevel normale ettermiddagslyset
midt på natta nå i slutten av august, var det nærmest
folketomt i gatene. Tromsøværingene hadde gått til ro.
En ny arbeidsdag startet om seks, syv timer. Livet var jo
ikke bare lystbetont, tenkte han, og lurte på om Gud
hadde en systemisk straff for folk som hadde bosatt seg
langt, langt pokker opp i Nord-Norge.
Da Teddy passerte hjørnet av Polarmuseet ble han
oppmerksom på høye, sinte stemmer nede ved brygga.
Han stoppet opp. Lyttet. En sint mannsstemme og
en redd kvinnestemme hørtes tydelig i den stille, lyse
polarnatta. Teddy snudde på hælen, endret retning
og gikk raskt langs det røde museumsbygget ned mot
brygga. Han stoppet ved hjørnet av museet og ti meter
lengre framme så han fire personer som så ut til å være
i konflikt.
Et eldre, gråhåret par og to yngre menn. Den eldre
mannen lå på ryggen, utslått på betongen. Ansiktet var
forslått og blodig.
Det var da som faen! tenkte Teddy.
Dette så ikke bra ut. Ikke for det eldre paret.
Han kjente han ble sint.
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Den eldre kvinnen, sannsynligvis den utslåtte
mannens kone, ropte og gråt mens hun veivet med
armene. Hun hadde iøynefallende, blå striper i den
korte, grå hårluggen.
En ung mann med hestehale forsøkte å holde henne
fast, mens en annen ung mann med kort militærsveis
reiv og sleit i håndveska hennes. Kvinnen satte seg kraftig
til motverge og ville overhodet ikke slippe håndveska.
Ikke på tørre møkka.
Det kunne Teddy godt forstå. Hvem faen ville vel ikke
satt seg til motverge om noen slo ned mannen din og
forsøkte å ta fra deg veska?
Mannen med hestehale, han som forsøkte å holde
kvinnen fast, la nå hånda over kvinnens munn for å
stoppe hylene hennes. Kvinnen beit ham i hånda og
mannen med hestehale slo til henne over nesa med flat
hånd.
Klask.
Lyden hørtes ut som et piskeslag, og Teddy kunne
nesten kjenne metallsmaken i munnen bare av å høre
det. Like hardt, vondt og brutalt som å bli slått med
knyttneven, tenkte han.
Disse to unge mennene måtte være helt uten empati.
Eller ruset. Eller fulle av ondskap. Hva det nå enn det
var som feilet dem, mistet Teddy der og da all respekt
for disse to unge mennene. Et normalt samfunn var
ikke i behov av sånne folk. Det eneste sånne folk klarte
på daglig basis, var å gjøre andre redde. Og det eneste
sånne folk forstod, var juling. Prat og vennligsinnet
kommunikasjon var fånyttes. Knekte bein og armer
forstod sånt pakk, og det måtte gjøre vondt. Veldig voldt.
Da skjønte også de at den slags oppførsel tolereres ikke
av det brede lag i samfunnet. Og de måtte korrigere seg i
forhold til situasjonen de var i. Men når det dukket opp
en ny, ukjent situasjon, klarte de sjeldent å adaptere en
14

tidligere, kjent situasjon til en ny.
Og sånn fløy dagene av gårde for slikt pakk.
Hva faen drev de ungguttene med? Hadde de tenkt å
ta livet av det eldre paret?
Teddy hadde ikke lyst til å gripe inn. Han skulle snart
sette seg på flyet og regnet ikke med å komme tilbake
til Tromsø noen gang. Men han kunne ikke la være.
Han tålte rett og slett ikke at to unge, spreke menn uten
motstand skulle få lov til å skremme to eldre, forsvarsløse
mennesker uten at det fikk noen form for konsekvens.
Han satte kursen rett mot det eldre paret og
overfallsmennene deres.
I det den eldre kvinnen falt sammen på betongen etter
slaget mot nesa, gikk Teddy til aksjon.
Folk som overfalt andre mennesker, hadde han ingen
respekt for. Rasshøl som angrep forsvarsløse barn og
gamle mennesker tålte han ikke. Derfor gikk det som det
måtte gå. Dette er en naturlov, en helt naturlig refleks,
tenkte Teddy, i det han kjente kroppens mange muskler
bli til en stor.
Mannen med hestehale bøyde seg ned for å plukke
opp kvinnens håndveske som nå lå på betongen ved siden
av henne. Kameraten hans med militærsveis rettet et stivt
blikk mot Teddy. De to rakk ikke egentlig å oppdage hva
det var som rammet dem.
I Teddys hode var deres tid på jorda over. Han angrep
for å eliminere. Han hadde ingen planer om å ta noen
fanger, for å si det sånn.
Teddy ga militærsveisen et hurtig sideslag over kjeven
med høyre håndbak. Deretter et kraftfullt spark rett
i solar plexus som gjorde at militærsveisen faktisk, og
fysisk, lettet fra betongbrygga og svevde i en lav bue over
bryggekanten, rett ut i den kalde sjøen med de krappe,
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glitrende bølgene.
Plask.
Det var som en bombe da mannen traff vannspeilet.
Det hørtes ut som et brak i den stille natta. Selv om det
bare var et plask.
- Ka faen! rakk kameraten med hestehale å rope før
han ble rammet av et kraftig leggspark mot høyre siden
av brystkassa.
Teddy hørte at flere ribbein knakk tvert av. Hestehalen
ble stående stiv et lite øyeblikk før han seig ned på kne
med håndveska til kvinnen knuget i hendene.
Teddy nappet til seg håndveska og kikket vurderende
på hestehalen noen sekunder. Så bestemte han seg: Han
lot det samme leggbeinet sitt, det som tok ribbeina, få
jobbe litt overtid. Hurtig og presist svingte Teddy beinet
mot hestehalens ansikt og traff nesa hans med eksplosiv
kraft.
Hestehalen lå nå sammenkrøllet på betongen, en bylt
av armer og bein.
Som en avsluttende gest til kvinnen, som nå hadde
rullet seg over på siden for å ta scenen i nærmere øyesyn,
trillet Teddy mannen med hestehalen over bryggekanten.
Plask.
Mat krabbene ditt rasshøl!
Tenkte Teddy og frydet seg over lyden av plask
nummer to i sjøen.
Teddy satte seg på huk ved siden av kvinnen:
- Går det greit? spurte han.
- Sorry, I do not speak Norwegian, svarte hun omtåket
på engelsk med påfallende aksent.
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Teddy hørte at hun ikke var engelskspråklig,
sannsynligvis var hun fransk. I alle fall fra et fransktalende
land.
Han hjalp henne opp på beina, og nå hadde den eldre
mannen også kviknet til. Han satt oppreist og presset
håndflatene mot hodet.
- Et les deux voleurs? spurte kvinnen og kikket på
Teddy med store øyne.
- English, please, sa Teddy.
Han nikket mot sjøen og spurte henne på engelsk om
hun ønsket å hjelpe de to som lå og kavet i det kalde
vannet, opp på brygga?
I grunnen håpet han at hun ikke ville det. Sånt pakk
burde bli krabbemat etter hans oppfatning.
Krabber er jo sjøens spesialiserte renovasjonsvesen,
tenkte han.
- No, no, je vais bien.
Teddy kikket på henne.
- It is all right, I am fine, gjentok hun på litt haltende,
men korrekt engelsk.
Kvinnen smilte usikkert og viste fram en perlerad
flotte, hvite og sannsynligvis nyinnsatte tenner. Så
blunket hun konspiratorisk til Teddy.
I en sånn situasjon? tenkte Teddy.
Hun var nok omtåket etter slaget og den stressende
situasjonen, men han kjente at han fikk sansen for denne
dama. Hun hadde ikke hatt noen sjanse til å forsvare
seg mot de to bøllene, men tøff det var hun. Det var
ingen tvil om at hun syntes det var helt ok at de to
mislykkede ranerne ble værende i det kalde vannet. Med
de konsekvensene det eventuelt kunne få for dem.
Teddy hjalp mannen på beina også, og kvinnen, som
nå hadde fått veska tilbake, fant fram papirlommetørklær
og begynte å tørke vekk blod fra sitt eget og mannens
ansikt.
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- Hvem er du? spurte den eldre mannen på
umiskjennelig grenlandsdialekt.
- Å, jøss! Journalist og privatdetektiv Teddy Walle fra
Porsgrunn til tjeneste, svarte Teddy overrasket.
Mannen kikket forskende på Teddy: - En handlingens
mann du skjønner jeg. Kanskje du kan hjelpe meg
med noe annet også, du som er privatdetektiv og fra
Porsgrunn?
- Naja, sa Teddy. - Det her får vel holde, mente han.
- Jeg har noe trøbbel som jeg må få rettet opp i,
hjemme i Porsgrunn. Jeg trenger virkelig hjelp og du
virker jo å kunne hamle opp med brutale bøller.
- Jo, ja, det hender det, sa Teddy litt svevende.
- Kanskje du kan hjelpe meg med dette problemet jeg
har? Du vil bli rikelig belønnet om du sier ja.
- Kanskje det, svarte Teddy nølende og defensivt.
Dette var jammen en overraskende vending. Ikke
akkurat hva han forventet av noen i en sånn utsatt
situasjon. - Det avhenger av hva du trenger hjelp til det,
fortsatte han.
Paret inviterte Teddy med til en nattpjolter i
hotellsuiten deres. Han ble lovet panoramautsikt til
Tromsøbrua og Ishavskatedralen.
Jøss, dette var snedige greier, tenkte Teddy, der han
balanserte paret i hver sin arm på vei til hotellet. Hvem
i all verden var disse folka? Han kunne ikke si at han
hadde sett den eldre mannen før, selv om mannen helt
tydelig kom fra Grenland. Kanskje fra Porsgrunn, også.
Det hørtes i grunn sånn ut.
Kvinnen hadde Teddy aldri sett før, men det var
jo ikke så rart siden hun ikke var norsk. Og hva slags
hjelp var det mannen tenkte på, som han spurte en vilt
fremmed om i en slik situasjon?
Hjelp til hva da?
Teddy var frilansjournalist og litt privatdetektiv av
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og til. Leiemorder, det var han så absolutt ikke, hvis
det var det den eldre mannen tenkte på. Selv om Teddy
akkurat hadde kastet noen i sjøen, betydde ikke det at
han gikk rundt og tok livet av folk. Ikke hvis det ikke
var nødvendig, i alle fall. Muligheten for at de to unge
bøllene kom seg opp av sjøen for egen hjelp, var kanskje
ikke så stor. Altså, sett i forhold til skadene han hadde
påført dem. Men man visste jo aldri, selv om de nå lå og
kavet der i sjøen alene midt på lyse natta.
Miraklenes tid var slettes ikke over, på ingen måte. De
var jo unge og sterke, tenkte Teddy.
Hotellet The Edge lå sentralt plassert i Kaigata og
var nesten som en skyskraper å regne, sammenlignet
med bygningene omkring. Teddy hadde vært på dette
hotellet dagen før også, da for å lage en reportasje til
Oljedirektoratet. I den forbindelse hadde han fått
muligheten til å forgripe seg på hotellets lunsjbuffet, og
han hadde særlig gode minner om kakene han spiste til
slutt.
Varme som kalde retter hadde gått ned på høykant,
kyllinglår og roastbiff. Toppet med marsipankake og
favoritten, varm eplekake med krem.
Og store mengder svart kaffe, så klart.
Teddy var av den gamle skolen: elsket å spise lunsj på
fancy hotell, særlig når andre betalte for det.
Nå stod han i heisen på vei opp til tiende etasje og
studerte det eldre paret han hadde reddet fra å bli ranet
nede ved brygga. Kvinnen så ut til å være rundt sytti år
og hadde nok vært en skjønnhet i sin ungdom. Ikke for
det, hun var fremdeles en pen dame. Bare litt for gammel
for Teddys smak. Med varme, brune øyne studerte hun
Teddy like nøye som han studerte henne.
Hun var liten, men rak i ryggen, så hun virket høyreist
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nok, likevel. Mannen var ikke så høy han heller, og
gråhåret som kvinnen.
Han så ut til å være litt eldre enn henne, men virket
å være i bra form. Slank og smidig, med lange armer og
bein. Han hadde lyseblå øyne uten mørkere ring rundt
iris, noe som fikk ham til å ligne litt på en husky. Han
hadde funnet fram briller og studerte noe på mobilen
sin mens heisen gled lydløst oppover. Ingen sa noe og
stillheten kjentes nesten litt uvirkelig etter spetakkelet de
akkurat hadde opplevd der nede på brygga.
Heisdørene gled opp med en puffende lyd og den eldre
mannen gikk først ut og ledet vei ned den teppebelagte
korridoren. Han åpnet døra til hotellrommet med et
nøkkelkort og kvinnen og Teddy fulgte etter ham inn.
Døra gled igjen bak Teddy med et lavt knepp.
- Vil du ha en dram?
Den eldre mannen pekte mot et bord der det stod
en flaske med noe som så ut til å være brunt brennevin,
kanskje spansk brandy eller fransk Cognac, ikke visste
Teddy. Han kunne ikke se etiketten skikkelig.
- Litt seint for meg med alkohol nå, skal tidlig på i
morgen for å rekke et fly, men et glass Farris hadde gjort
seg, svarte Teddy.
Den eldre mannen bøyde seg ned, åpnet det lille
kjøleskapet ved siden av bordet der brennevinsflaska
stod, og fisket fram en liten glassflaske med Farris.
- Vi har dessverre bare plastkopper her, korona-tiltak
antar jeg, sa han unnskyldende, og rakte Teddy den lille
farrisflaska.
- Det går bra, jeg trenger ikke glass, svarte Teddy.
Fancy design egentlig, tenkte Teddy og kikket på
flaska før han tok en slurk av den. Det var ikke ofte
han drakk Farris fra glassflasker, som regel hadde han
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halvannenliters plastflasker hjemme hos seg selv. Han
hadde roet ned alkoinntaket etter hjerteinfarktet i Spania
for noen år siden, og som substitutt hadde han begynt å
drikke ganske betydelige mengder Farris.
Erle, eldstedatteren hans, hadde kjøpt en brusmaskin
til ham til jul i fjor, sånn at han kunne lage sitt eget
boblevann. Men den stod stort sett og samlet støv på
kjøkkenbenken. Sannheten var at han likte bedre
boblevannet han kjøpte i butikken. Brusmaskinen var
bare i bruk når Erle var på besøk. Han ante hun visste at
han bare latet som om han brukte den.
Parets hotellrom hadde som lovet panoramautsikt
over Tromsøysundet, og til høyre kunne Teddy se både
Tromsøbrua og Ishavskatedralen på den andre sida av
sundet. Han visste at det lå en bar på hotellets takterrasse,
og han tippet at det kunne være en del bråk fra folks
festing som kunne forstyrre natteroen her så høyt oppe
i etasjene.
Denne natta var det stille. De tørrpinnene som deltok
på energikonferansen, var tydeligvis ikke av det tørste
slaget. I alle fall satt de ikke på takterrassen på The Edge.
- Thank you so much for helping us. We had no
chance to help ourselves in that situation, sa kvinnen.
Aksenten var tydelig, og Teddy ble nå sikker på at hun
var fransktalende.
- I do not speak Norwegian well, but I do for the most
part understand what you say, fortsatte hun, som for å si
at det var bare å snakke på norsk, hun ble ikke utenfor
av den grunn.
- Jeg bør vel kanskje presentere oss, sa den eldre
mannen. - Jeg heter Alf Realfsen og er som du sikkert har
skjønt, fra Porsgrunn. Bjørntvedt opprinnelig, men nå
bor vi på Vessia. Altså på den rette sida av elva, fortsatte
Alf og gliste.
- Min kone heter Veronica Blanche. Hun er fra
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Paris. Vi er her i byen på ferie, ikke som deltakere på
energikonferansen. Vi skal reise sørover med Hurtigruta
om to dager, hvis Gud og Korona vil. Hadde vi visst at
den konferansen skulle holdes her akkurat nå, så hadde
vi nok valgt et annet hotell, tror jeg. Det er jo fader i meg
kamp i trauet overalt på grunn av det, sukket han.
- Teddy Walle her, journalist og privatdetektiv. Men
det sa jeg jo i stad også, sa Teddy og smilte.
Veronica nikket for å fortelle ham at hun forstod.
- Jeg er her på grunn av konferansen. Bor ikke på dette
hotellet, men jeg var her i går og lunsjen her er helt topp.
Så jeg bidro nok til litt kamp i trauet her i går, tror jeg,
fortsatte han og flirte.
- Journalist og privatdetektiv? Litt av en kombinasjon.
Alf hørtes nysgjerrig ut.
- Ja. Frilanser, begge deler egentlig.
- Av den hardtslående typen da tydeligvis, konstaterte
Alf med et skjevt smil. Han skjenket litt Cognac, for det
var fransk Cognac, i to plastglass og rakte det ene til sin
kone Veronica, som hadde satt seg på sofaen i den lille
sittegruppen under vinduet med utsikten.
- Uansett, som jeg sa i stad, så trenger jeg hjelp av
noen som ikke er redd for å få seg en trøkk. Du synes
sikkert at det er litt rart at jeg spør deg på denne måten,
men jeg har kommet i en situasjon der jeg ikke vet min
arme råd. Jeg greier ikke å løse det, politiet har ikke
greid å løse det og en privatdetektiv jeg søkte hjelp hos,
greide ikke å løse det han, heller. Det står ikke på penger,
jeg kan betale for tjenestene, men hittil har det vist seg
vanskelig og nærmest umulig å få til en løsning på dette
problemet jeg har, fortsatte Alf, og så på sin kone som
nikket bekreftende.
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Teddy svelget hardt for å bli kvitt dottene i ørene.
Norwegians fly til Oslo hadde tatt av, til oppsatt tid,
og det var sol og rolige vindforhold. Selvfølgelig kom
finværet når han dro sørover igjen. Det hadde jo vært for
mye forlangt av værgudene å vente noe annet.
Teddy sukket innvendig mens han tok opp nettbrettet
fra sekken han hadde plassert under setet foran seg.
Flybussen hadde plukket ham opp utenfor hotellet og
turen ut til Langnes vest for byen der Tromsø Lufthavn
lå, hadde tatt bare ti minutter. Likevel hadde han prestert
å sovne.
Han hadde tilbrakt halve natta hos Alf Realfsen og
kona på hotellrommet deres på The Edge. Oppdraget
hadde han ikke sagt ubetinget ja til, men han hadde lovet
å se på saken så fort han kom hjem til Porsgrunn.
Før han påtok seg jobben med å hjelpe Alf ville han
sette Gudrun i gang med litt research. Han ville vite hva
saken egentlig innebar, og om det var noen sak i det hele
tatt.
Alf hadde fortalt han var kunstsamler og drev
profesjonelt med kunstinvesteringer, både for seg selv
og på vegne av andre. Hans kone Veronica Blanche
var kunsthistoriker, og de jobbet sammen med ulike
kunstinvesteringer. De to hadde truffet hverandre i Paris
i 2010. Veronica jobbet da som omviser på Louvre.
Alf, som bodde og jobbet i den franske hovedstaden,
tilbrakte ukentlig mye tid i museets mange etasjer, og de
hadde blitt kjent med hverandre i en av disse etasjene i
museet. I begynnelsen hadde de vært på nikk. Etter hvert
hadde de kommet i prat. Siden hadde det egentlig bare
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vært de to.
Etter noen år hadde de giftet seg og flyttet tilbake
til Alfs hjemby. En arkitekttegnet enebolig på Vessia
i Porsgrunn ble kjøpt og etter en totalrenovering av
huset hadde de flyttet inn der. Teddy visste godt hvor
på Vessia det lå - det spesielle huset kneiste på toppen
av Moldhaugen. Huset skilte seg tydelig ut fra de andre
husene i nærheten. Teddy hadde ofte tenkt på at utsikten
over Porsgrunnselva og sentrum av byen måtte være flott
fra takterrassen der.
Historien paret hadde fortalt dreide seg i korte
trekk om at de hadde hatt et innbrudd, og under dette
innbruddet hadde et svært verdifullt Gauguin maleri
blitt stjålet fra dem. Selvfølgelig hadde ekteparet forsikret
maleriet, men problemet var ikke bare at det dreide seg
om mye penger. Det handlet også om deres omdømme
som kunsthandlere. Det måtte ikke komme ut at de ikke
hadde sikkerheten i orden, og at tyver lett kunne bryte
seg inn og stjele kunstverk hos dem. Da ville det ikke ta
lang tid før ingen stolte på dem lengre, og de kunne like
godt legge ned med en gang.
Sikkerhet og tillit var svært viktig i kunstbransjen, det
handlet jo om store verdier.
Veronica var ekspert på malerier fra den impresjonistiske
perioden. Faktisk en av de ledende ekspertene på dette
feltet i verden, hadde hun fortalt og vært tydelig stolt av
sin ekspertise på feltet.
Impresjonismen var en kunstretning på 1800-tallet,
som hadde fått sitt navn etter den franske maleren Monet
og hans maleri «Impression, soleil levant», malt i 1872.
De impresjonistiske kunstmalerne hadde vært opptatt av
det naturlige lyset og mange malte derfor sine bilder ute
i naturen.
Teddy hadde ikke greie på, eller interesse for, verken
malerier eller annen kunst. Men han syntes at det
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offentlige burde gjøre all kunst tilgjengelig for alle
gjennom gallerier i kommunalt eie. Problemet i dag var
at vanlig klassisk, figurativ kunst ikke var kult nok for
intendanter og andre noksagter som bestemte hva slags
kunst innbyggerne betalte over skatteseddelen for å se.
Disse kommunalt ansatte kunstnoksagtene var mest
opptatt av såkalt konseptuell kunst; altså installasjoner
av ingenting.
Tull og tøys og fjas. Han hadde vært innom
kunstformidleren Kunsthall Grenland i Porsgrunn, et
galleri innbyggerne betalte flere millioner kroner årlig
for å holde åpent. De ansatte der som liksom skulle ha
så innmari god greie på kunst og sånt, hadde klart det
kunststykket å la en såkalt kunstner, som Teddy ikke
oppfattet var kunstner i det hele tatt, lage en installasjon
som skulle forestille ei sandkasse. Med små Matchbox
biler, veier til å kjøre på i sandhauger, og noe som skulle
forstille fjelltopper og bruer.
Som Teddy hadde tenkt før han i hui og hast forlot
åstedet, ganske gretten over å se hva skattepengene hans
ble brukt til: Hvorfor i helvete ikke bruke alle sandkassene
med lekebiler og bruer som var originale i barnehager
og på lekeplasser i hele kommunen? De lå jo allerede
der som originale kunstverk. Hvorfor ikke heller leie en
buss, ta betaling fra lettlurte kunstsnobber og busse dem
rundt til alle kommunens eksisterende sandkasser? Det
måtte vel være mer spennende for kunstsnobbene å se
en treårings originale ideer, enn å få vite hva en halvfeit,
alkoholisert statsansatt kunstner på over førti tenkte om
lekebiler og sandkasser?
Men Teddy visste såpass at dersom det var et ekte
Gauguin maleri som hadde blitt stjålet hos Alf og kona,
så dreide det seg om store penger. Kanskje millioner av
kroner. Ikke visste han, han hadde jo som sagt ikke greie
på kunst i det hele tatt. Han hadde bare en mening om
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hva han ikke syntes var kunst.
Det hørtes i utgangspunktet litt sprøtt ut at et slikt
maleri, altså en ekte Gauguin, skulle befinne seg i lille
Porsgrunn. Men rarere ting har jo skjedd, tenkte han,
mens han logget på flyets nettverk for å gjøre noen
nettsøk i et forsøk på å sette seg litt inn i dette for ham
komplekse temaet.
Alf Realfsens historie dreide seg om problemet med å
spore opp det stjålne maleriet, og ikke la sine forbindelser
i kunstverdenen få vite at det hadde blitt stjålet hjemme
hos ham.
Det var til å forstå, tenkte Teddy.
Kunsthandel var jo ofte litt følsomme greier, med
store penger involvert. Det hadde Teddy lest i mang en
avisreportasje og lært om fra dokumentarer på tv. Og for
Alf og Veronica handlet det jo også om deres gode navn
og rykte.
Politiet hadde henlagt videre etterforskning av
innbruddet nesten med en gang anmeldelsen ble levert
inn. Begrunnelsen var at paret ikke hadde vært til stede
selv da politiet ble tilkalt. Ingen hadde sett noe. Teddy
kunne nesten ikke tro hva han ble fortalt. Politiet hadde
ikke foretatt seg noen verdens ting. Det var ikke skade på
personer eller eiendeler, og da mente påtalemyndigheten
at det måtte bli en sak mellom offer og forsikringsselskap.
Som kjent, politiets ressurser var tilmålte, og det
var andre straffesaker og grovere kriminalitet som ble
prioritert fra etterforskningsledelsen på politihuset på
Myren i Skien.
Ekteparet hadde vært på besøk hos Veronicas familie i
Paris da innbruddet skjedde. Veronicas venninne, Karen
Smith, hadde passet huset mens de var borte. Hun hadde
oppdaget innbruddet da hun var innom for å sjekke at
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alt stod greit til, og hun hadde omgående ringt politiet,
da hun forstod hva som hadde skjedd.
- Dere har jo forsikring, hadde politiadvokaten som
hadde saken, argumentert med, da Alf hadde ringt for
å høre hvorfor tyverisaken ble henlagt uten at det ble
fortatt noen form for etterforskning.
Teddy ante at Alf sikkert ikke hadde presset så veldig
hardt på politiadvokaten, heller. Han ville selvfølgelig
gjerne ha maleriet tilbake, men han ville jo ikke ha
offentlig oppmerksomhet om at det var blitt stjålet
hjemme hos ham.
Paret hadde oppbevart maleriet i en safe, men tyvene
hadde tatt med seg hele safen, så den hadde ikke vært
mye til hjelp.
En privatetterforsker fra Skien hadde hatt saken en
periode, men han hadde ikke en gang klart å finne ut
hvem som hadde begått innbruddet.
Der stod innbruddsaken låst fast.
Det var jo ikke nødvendigvis den eller de som hadde
brutt seg inn som stod bak, heller. Siden det jo kunne
dreie seg om veldig store penger, var det nærliggende å
tenke at noen med kunnskap om kunst, og som visste
at paret hadde dette svært verdifulle maleriet hjemme
hos seg, hadde fått hjelp til å stjele det. Mange ubesvarte
spørsmål, og det var mange spørsmål paret kanskje ikke
hadde stilt seg selv. Det var Teddys umiddelbare inntrykk
da han fikk historien fortalt.
At privatetterforskeren fra Skien ikke hadde klart å
løse problemet var ikke overraskende for Teddy. Han
kjente ikke fyren, men visste nok om ham til å himle
med øynene når han hørte hvem som hadde hatt saken.
Privatetterforsker Halvor Hytterud var mer kjent for
å kjøre rundt i kabriolet på sommeren sammen med den
hvite puddelen sin i forsetet, enn han var for å være flink
detektiv. Teddy mistenkte mannen for å være ganske
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inkompetent, noe som kom av at det ikke var første
gangen Hytteruds klienter kom til Teddy når det gikk
opp for dem at det ikke kom til å bli noen løsning på
saken deres så lenge Hytterud var involvert.
Mulig mannen var litt dum også, tenkte Teddy.
Hytterud var i alle fall ikke særlig god i rettskriving.
En av Hytteruds tidligere klienter hadde en gang
vist Teddy et brev skrevet av Hytterud, og der hadde
privatetterforskeren prestert intet mindre enn ti skrivefeil
i fem setninger.
Antagelig var ikke Hytterud den skarpeste kniven i
skuffen, nei.
Alf Realfsen hadde fortalt at han på egenhånd hadde
forsøkt å finne ut hvem som hadde begått innbruddet.
Det hadde ikke ført til noe, og Alf hadde heller ingen
forutsetninger til å finne ut noe sånt. Han kjente jo ingen
som drev i innbrudds bransjen, for å si det sånn.
Teddy syntes det var noe som luktet litt rart - han
fikk alltid fornemmelsen av bikkjedritt i neseborene når
han ble fortalt usammenhengende historier - men han
var nysgjerrig av natur, så han ville likevel se om han ikke
kunne finne ut av hva dette var for noe. Kanskje saken
faktisk var så enkel som at ekteparet hadde blitt frastjålet
et verdifullt Gauguin maleri, og at påtalemyndigheten
ga blaffen i å etterforske innbruddet med begrunnelsen
at ingen hadde sett noe og at dette da automatisk var en
sak mellom offer og forsikringsselskap.
Kanskje paret på Moldhaugen fikk en slags dobbelt
straff, ved at noen hadde stjålet maleriet og at politiet
ikke gadd å etterforske?
Det var uansett ikke særlig realt gjort, verken av
innbruddstyvene eller av politiet.
Naja, han fikk se hva han fant ut.
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- Interpol har et åpent register over stjålet kunst.
Registeret er tilgjengelig via en app som heter ID-art. Det
er ikke nødvendig å søke Interpol om tilgang for å sjekke
om et kunstverk er stjålet, hvis tyveriet er registrert, da?
- Du spør meg, jeg spør deg, sa Teddy retorisk.
- Vent litt, så skal jeg laste ned appen.
Gudrun satt med de lange beina krysset i sofaen på
kontoret i Schanke bygget i Porsgrunn sentrum.
Teddy hadde reist rett hjem til leiligheten på Osebro
etter turen til Tromsø. Han hadde vurdert å stikke innom
Erle i leiligheten i Oslo mens han var i byen, men droppet
det fordi han ikke var så begeistret for samboeren hennes.
Ikke at gutten hadde gjort ham noe, men advokater var
ikke favorittmenneskene hans. Teddy, og Erles samboer
advokaten, var bare ikke helt kompatible, og da var det
best at ting ikke ble for nært.
Som at Teddy kom på uanmeldt besøk til dem, for
eksempel. Han var klar over at han selv kanskje ikke var
verdens enkleste mann, så han forsøkte derfor etter beste
evne å ta hensyn til opplevd fakta.
Gudrun reiste seg og gikk for å skjenke seg en kopp
kaffe mens appen lastet seg inn.
- Vil du ha en? spurte hun og viftet med en tom kopp.
- Ja takk, svart som vanlig, svarte Teddy mens han
studerte bakenden hennes. Herre min Hatt, fremdeles
ingen tegn til at alderen tynger der i gården, nei. Sprek
som en antilope.
Pokker ta kjemikaliene som flyter i årene mine, tenkte
Teddy.
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Etter hjerteinfarktet i Spania for noen år tilbake hadde
han fått satt inn ikke mindre enn tre stenter - en enkel
stentbehandling med ny medisinskfaglig teknologi og nå gikk han på blodfortynnende og en haug andre
medisiner for å holde kroppen i sjakk. En kjip bivirkning
var at han måtte planlegge bingeaktivitet og ta Viagra før
det kunne bli noe action. Det var ikke ofte det ble noe på
ham om dagen. Faktisk kunne han ikke huske sist. Men
han hadde ikke sluttet å kikke på damer av den grunn.
Det var bare det at hodet og kroppen liksom ikke var helt
samkjørt.
For ett år siden hadde han bodd i Oslo i en periode, og
han hadde blitt kjent med et skikkelig støkke kvinnfolk
på en av kafeene han frekventerte på dagtid. Hun var
av alle ting negl-designer, og drev sin egen sjappe et par
kvartaler fra kafeen. De hadde kommet i snakk og hun
inviterte ham hjem på kjøttmat og børst.
Ikke hadde Teddy sett for seg at det var han som var
kveldens lammekjøtt, og den nydelige kvinnen hadde
vært godt påseilet da han ankom leiligheten hennes. I
hodet var han også sulten, men heller ikke han kunne
spise kjøtt uten skarpe tenner. Det gikk bare ikke. Han
hadde utrolig nok glemt å ta med seg Viagra, og det eneste
han kunne servere den aldeles nydelige kvinnen, var ei
slapp kioskpølse utgått på dato. Da ble det av naturlige
årsaker enkel bevertning. Både for han og henne.
Hun hadde invitert ham på tre retters middag, og han
kvitterte med ei slapp pølse fra kiosken. Heldigvis hadde
hun vært både morsom og tørst, og det endte som det
måtte gå: de ble dritings og sovnet i hver sin stol.
Lærdommen han tok med seg fra den «daten» var
alltid å ha en Viagra-tablett i lommeboka. Sånn for
sikkerhets skyld. Ikke særlig stilig å måtte gå på en sånn
manndoms-smell en gang til.
Som han hadde tenkt i sine mørkeste stunder etter
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at han startet opp med blodfortynnende medisiner etter
hjerteinfarktet for noen år siden: Bruksanvisningen til
medisinen mot «død fugl i redet» var klar på at medisinen
måtte inntas en time før bruk. Når medisinen virket på
kroppens organer, ja, da kunne fuglen fly på egne vinger.
At han aldri lærte.
- Nå skal vi se …
Gudrun hadde plukket opp mobilen fra bordet og
sveipet og tastet seg fram i menyen på Interpols app med
register over stjålet kunst.
- Jeg kan søke enten ved å skrive inn et søkeord eller
ved å legge inn et foto og søke visuelt, sa hun.
- Ja, svarte han automatisk, skjønte ikke helt hva hun
mente.
- Han sendte deg et bilde av det maleriet, ikke sant?
sa Gudrun
- Jo, skal jeg sende det til deg?
Nå forstod han hva hun mente.
Teddy fant fram mobilen fra lomma.
«Røde roser» ble malt av Paul Gauguin i 1885.
Gauguin tilhørte tidlig i sin karriere den stilretningen
som kalles impresjonisme, men endret senere stil til
det som kalles primitivisme. Dette maleriet var fra
hans impresjonistiske periode, hadde Veronica Blanche
forklart på hotellrommet i Tromsø.
Motivet var en bukett med røde roser som så ut til
å henge litt med hodet. Rosene stod i en blå vase, på
et bord under et åpent vindu der grønne busker kunnes
skimtes på utsiden.
Fargene var sterke og oljemalingen syntes å være
påført i tykke lag, med grove penselstrøk. Maleriets
størrelse var syttito komma fem ganger nittien komma
fem centimeter.
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Gudrun nikket, sa: - Send det til meg på epost. Bruk
protonmailen min, den er sikrere enn hotmailen. Ifølge
guttungen er det viktig å være nøye på sånt, og det har
han nok rett i også. Better safe than sorry.
Gudruns sønn Fredrik gikk nå på videregående skole,
og han hadde tatt over jobben som «tecnowizzard» - en
type datahacker møter Trollmannen fra Oz - da Magnus
Larsen, den glupe unggutten hun hadde brukt tidligere,
hadde flyttet til Trondheim for å studere realfag.
Smart å ha alle oppgavene i familien, syntes Teddy.
Minimale muligheter for lekkasjer, og Fredrik visste
jo åssen moren tenkte, så da gikk den delen av jobben
nesten av seg selv. Og han hadde forstått på Gudrun at
guttungen hennes hadde blitt en anerkjent Player i det
lokale hackermiljøet.
Kunstbasen Works of Art ble etablert i 1995, og
siden 2011 hadde det vært mulig å søke Interpol om
tilgang. Det at andre enn politiet kunne få tilgang til å
søke i denne databasen, hadde ført til at mange stjålne
kunstverk ble sporet opp og tilbakeført rettmessige eiere.
Nå som Interpol hadde jobbet fram en løsning der
alle hadde tilgang, fra sine mobiltelefoner og uten
å måtte søke politiet om tillatelse, ville nok det øke
oppklaringsprosenten av kunsttyverier ytterligere.
Politiet kunne fremdeles sperre tilgang til informasjon,
dersom de mente det var nødvendig for etterforskningen
i enkeltsaker, men stort sett var all informasjon åpen og
tilgjengelig for alle.
- Jeg kan ikke finne det maleriet her, sa Gudrun etter
å ha lastet opp bildet Teddy hadde fått av Alf Realfsen.
- Jøss, det var rart, sa Teddy overrasket.
- Det er ikke stjålet, eller så er det sånn at det ikke har
blitt registrert. Med mindre informasjonen er sperret av
politiet, da. At det er en etterforskning som Alf Realfsen
ikke vet om, eller som han ikke har fortalt deg om.
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- Jeg vet jo ikke, men det bare høres litt i overkant
ut at et sånt maleri skal befinne seg i en safe på Vessia i
Porsgrunn, sa Teddy.
- For verdifullt til å befinne seg her, mener du?
Gudrun snakket ut i lufta.
- Ja, eller jeg vet ikke helt. Jeg hører hva Alf sier og det
er nok virkelig, men det er noe rart ved historien. Lukter
litt rart synes jeg.
Teddy trakk på skuldrene.
- Mulig det, sa Gudrun.
- Hvis det er noe sånn humbug vil jeg ikke bli involvert
i det, men jeg blir jo litt nysgjerrig også, sa han.
- Ja, det er jo ei bombe det, gliste Gudrun.
Hun hadde hevdet overfor Teddy i årevis at hun kunne
forutsi hva han ville gjøre når visse situasjoner dukket
opp. Og det stjålne maleriet fra ekteparet på Vessia
var nettopp en sånn situasjon. Han var nysgjerrig og
mistenksom på samme tid. Og det var en kombinasjon
som pirret ekstra i forfengeligheten hans. Da måtte han
liksom finne det ut, koste hva det ville.
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Før han gikk hjemover stoppet Teddy innom Kaffe
og The spesialen i Storgata, der han kjøpte med seg en
kaffe Americano til å ta med seg. Han syntes traktekaffen
Gudrun holdt seg med på kontoret smakte kattepiss, og
han måtte ha noe skikkelig kaffe for å få vekk den sure
smaken han hadde i munnen.
Sola skinte og «gutta i parken» satt som fugler på et
fuglefjell rundt statuen nede i Minneparken med den
beste utsikten til Porsgrunnselva. På fine dager satt
gutta der og koste seg i sola. På mindre fine dager var
det benkene i den gamle hagen til Dina Bergs gård bak
Per Barclays fontene i Storgata, på folkemunne kalt
«Pissoaret», som gjorde tjeneste som frilufts-pub.
I dag var det full rulle i Minneparken, noe som
sikkert hang sammen med at det var trygdeutbetaling,
og at grunkene hadde kommet inn på kontoen dagen
før. «Gutta i parken» var million-nokså-nære de neste
dagene, før hele trygda var brukt opp, og de måtte sutte
på labben helt fram til neste trygdeutbetaling. Teddy så
at Glenn Hansen, også kjent som Sjefen, var på plass og
løftet hånda for å hilse.
Året før hadde Teddy laget et portrettintervju med
ham til lokalavisa Morgenposten. Det hadde vært den
mest leste saken den måneden artikkelen stod på trykk,
og de to hadde vært på hils og hatt god tone seg imellom
siden. Glenn Hansen hadde vært notorisk kriminell
nesten hele sitt liv - fra han var en neve stor. Historien
var av det tragiske slaget: Elendig oppvekst med
voldelige og alkoholiserte foreldre, tidlig introduksjon
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til rusmidler og utallige opphold i ulike fengsler og på
behandlingsinstitusjoner, Norge rundt.
Til tross for dette virket mannen å ha høy grad av
integritet og å være fornøyd med livet som det hadde
blitt. Teddy hadde oppdaget at Glenn slett ikke var dum,
heller.
På en plutselig innskytelse tok Teddy til venstre og
gikk ned singelen til statuen der «gutta i parken» satt
og drakk. Faktisk hadde noen damer også funnet veien
dit. Teddy gjenkjente og hilste på «Nattens Dronning»,
en kjent figur på byens brune puber gjennom flere tiår.
Edru var hun som vanlig ikke.
- Hallo! Trenger du noe stoff i dag, bladfyken?
Glenn Hansen lo høyt av sin egen festlighet, en latter
som endte i skikkelig kolshoste. Han satt i setet til en
flunkende ny, rød elektrisk «trygdebil», en elektrisk
rullestol han var svært godt fornøyd med. På fanget
hadde han en ung jente, som Teddy oppfattet ikke visste
hvor hun befant seg.
På bakken ved siden av Glenn stod en pose med
ølbokser og en liten flaske bananlikør.
- Sjekk min nye, røde «Kols-Royce»! Lynet! Den drar
damer, ass, hoiet Glenn, og pekte på den nye rullestolen.
Mellom gule fingre hadde han en feit joint han pattet
på.
- Hallo Glenn, sa Teddy. - Ikke noen avisgreier i dag.
Men har du et par minutter på tomannshånd?
Teddy flirte av Glenns kreative navn på rullestolen.
Glenn føyste vekk jenta som satt på fanget hans, og
spratt opp på beina lett som en harepus.
Jøss, tenkte Teddy, og gliste bredt. Glenn var kanskje
sprekere enn hva han trodde.
- Klart det, tid det har jeg nok av, vettu, sa Glenn, og
gikk lettbeint gjennom grusen og ut på grasplenen ned
mot elva.
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- Livet er som en heis, sa heisføreren. Det går opp
og det går ned. Akkurat nå går det opp. Jeg har av
kommunen fått både «Kols Royce» og ny leilighet på
Bjørntvedt, siden sist jeg snakka med deg. Ikke dårlig
det?
Glenn gliste bredt og viste sine store, brune tenner.
- Da går det jo den samme veien som med strømprisen,
lo Teddy. - Rett opp som en rakett.
- Åsså har jeg ny, lekker dame. Hu forrige klikka
fullstendig, så jeg måtte bare bli kvitta. Rett før jeg måtte
ringe dyrlegen.
Glenn nærmest kvitret av entusiasme over at livet
tilsynelatende smilte til ham akkurat nå.
Glenn lever i nuet, det skal han ha, tenkte Teddy.
Hvordan Glenn hadde klart å få helsevesenet til å
gi ham en elektrisk rullestol, ja, det var litt av ei nøtt.
Mannen virket jo å være utrolig sprek, i alle fall med tanke
på det harde livet han hadde levd. Glenn Hansen var en
svær kar, nærmere to meter høy med tjukk hårmanke og
et fyldig skjegg. Skjegget var delt i to fletter festet med
strikk i rasta-farger.
- Full fart her i dag, sa Teddy.
- Det er sol, det er sommer … nynnet Glenn.
- Og gratulerer med doningen. Kjekt å slippe bakkene
opp til Bjørntvedt når du skal hjem, tenker jeg.
- Ja, jo, du vet kols og greier, sa Glenn med et lurt
glimt i øynene.
- Jeg vet ikke om du har greie på dette her, men jeg
spør deg allikevel …
Teddy senket stemmen litt før han fortsatte.
- Som du sikkert husker så driver jeg litt med
privatetterforsking i tillegg til journalistjobben i
Morgenposten. Nå har jeg fått en sak som dreier seg
om et innbrudd, og jeg tror den som står bak har fått
noen lokale folk til å gjøre jobben for seg. Jeg er ikke
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ute etter dem … jeg er ute etter å få tilbake det som ble
stjålet. For å få det må jeg vite hvem som er bakmannen,
eller bakmennene. Og det vet jo de som har utført
innbruddet. Hele greiene er litt hysj-hysj og det er store
summer inne i bildet. Klienten min ligger ganske kinkig
til på grunn av dette. Og han er villig til å betale godt for
å få en løsning på problemet. Jeg har ikke noen kontakter
som kan hjelpe meg på sporet, men kanskje du har noen
forslag?
- Naja … sa Glenn.
- Om du kjenner noen som er villige til å hjelpe meg
med dørlåsen, for å si det sånn … er det jeg mener,
presiserte Teddy.
Teddy holdt Glenns blikk fast, og han kunne se at
mannen tenkte seg grundig om.
- Vet ikke helt. Lenge siden jeg har drevet med sånne
greier. Har blitt mest parken på meg de siste åra, vettu,
svarte Glenn.
Han tok en slurk av ølboksen han hadde i hånda.
- Men jeg skal tenke på saken. Sender deg en melding
på Messenger når jeg har funnet ut av det. Eller om jeg
gjør det. Kan ikke love noe, men det hjelper gjerne bra
på hukommelsen til folk … om det ligger noe i det.
Noen kroner, altså.
- Avhenger av hva jeg får vite, sa Teddy.
Glenn var en ivrig bruker av sosiale medier, og han
og Teddy hadde blitt venner på Facebook etter at Teddy
skrev reportasjen om Glenn i Morgenposten.
Glenn satt som regel i parken hver gang Teddy gikk
forbi, men det hendte at mannen hadde «hvite» dager
også. Da brukte han tida til å si sin hjertens mening om
det meste på sin Facebook side. Han var en gjenganger i
kommentarfeltene hos Morgenposten også.
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Til tross for et sota liv og høyt forbruk av rusmidler,
hadde Glenn gode analyser av politikk og samfunnsliv.
Han og Teddy var ikke så forskjellige som man kanskje
skulle tro, hvis man bare så på det rent ytre.
Teddy snudde seg og hevet hånda til hilsen mens
han gikk opp singelgangen mot Storgata. Glenn hadde
allerede satt seg i rullestolen. Noen sekunder seinere var
jenta på plass i fanget hans igjen.
Sola skinte fremdeles på Sjefen i parken.
Det var et skudd i mørket, men av og til, av ren flaks,
ble det treff. Det var Teddys erfaring.
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Hun syntes det var sørgelig at de folkevalgte hadde gitt
tillatelse til å bygge den kunstige øya i Porsgrunnselva. Det
at kommunens innbyggere for all framtid måtte forholde
seg til denne intenst stygge legoklossen, og så vidt hun
hadde forstått, også betale for deler av vedlikeholdet av
elendigheten, var etter hennes oppfatning tragisk.
Legoklossen minnet mest om et digert cruiseskip
som lå permanent inntil land, og den ødela utsikten fra
kontorvinduet hennes.
Gudrun hadde vært blant demonstrantene som
stormet bystyresalen og presset politikerne til ikke å gi
byggetillatelse tilbake i 2005. Hundrevis av demonstranter
hadde laget et salig leven utenfor rådhuset, og da en av
bystyrerepresentantene hadde åpnet hoveddøra og ropt
at det var tillatt å overvære bystyremøtet fra galleriet,
hadde Gudrun og mange andre stormet inn og oppover
trappene i rådhuset.
Demonstrantene hadde forstyrret møtet ved å trampe
i gulvet og synge Porsgrunnsangen så høyt de kunne,
mens ordføreren smalt klubba i bordet i frustrasjon. To
eldre damer i sine fineste kjoler hadde ledet an i sangen,
og en av demonstrantene hadde til alt overmål med seg
hunden sin på galleriet.
Denne boxer-hunden hadde begynt å synge den også
med høye ul mellom hvert vers av Porsgrunnsangen.
Det hele kulminerte med at Fremskrittspartiet byttet
standpunkt og utbyggeren fikk nei til øya i Porsgrunnselva.
Gudrun kunne huske gleden hun følte over at det
nyttet å protestere. Demokratiet fungerte, og politikerne
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hadde lyttet til byens innbyggere.
Hvor feil hadde hun ikke tatt?
To år etter ble utbyggingen av øya i elva likevel
godkjent i bystyret, som et underpunkt på siste møte
før politikerne tok lang sommerferie. Det virket nesten
som om de fleste motstanderne av utbyggingen ikke
hadde fått med seg hva som skjedde. Kun en liten notis i
Morgenposten gjorde befolkningen oppmerksom på hva
som hadde skjedd i bystyret kvelden før.
For å strø ytterligere salt i såret kom det fram
at kommunen, altså innbyggerne, måtte betale for
opparbeidelse av grunnen under bygningene.
Opparbeidelse av grunnen?!
Det var jo ingen grunn å bygge på der - elendigheten
stod i vannet, i elva!
Hun hadde siden forsøkt å venne seg til synet og
tanken på den kunstige øya med rådyre leiligheter for
byens formuende mennesker. Men det var ikke lett.
Daglig ble hun minnet på at hun og de andre innbyggerne
i Porsgrunn ikke bare måtte se denne elendigheten for all
framtid, de måtte betale for vedlikehold av offentlig rom
rundt legoklossen, også. Inn i evigheten.
Opparbeidelse av grunnen og vedlikehold av offentlige
arealer? Alt dette for at noen få velstående mennesker i
Porsgrunn skulle få bo midt i elva?
Det var jo så dumt at det ikke var til å tro, syntes
Gudrun.
Etter at Teddy hadde gått begynte hun å gå gjennom
bildene hun hadde tatt kvelden før. Det hadde økt på
med henvendelser fra folk som mistenkte at ektefellen
var utro under koronapandemien. Hun hadde aldri hatt
så mange utroskapssaker noen gang tidligere.
Skulle jo tro folk var litt forsiktige med å ha for mange
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nærkontakter nå med alle restriksjonene for å omgås
forårsaket av pandemien? Men nei da, folk ga blaffen og
peiste på uten noen tanker for mulige konsekvenser.
Klienten hun hadde vært på oppdrag for kvelden
før kom dessverre også til å få bekreftet sine mistanker.
Muligens lå det også en opprivende skilsmisse og lurte
som gjedda i sivet, ikke så langt inn i framtida for den
familien.
Trist som faen, men helt sant.
Og når Gudrun tenkte seg om var det jo egentlig hun
som var gjedda i sivet i den saken.
Heldig er den som er singel, tenkte Gudrun. Hun
slapp i alle fall sånn mellommenneskelig dritt.
Etter å ha jobbet som privatdetektiv i noen år, var hun
skråsikker på at hun slapp mange bekymringer ved ikke
å la noen slå opp teltet hjemme hos henne. Ikke Teddy
engang, fikk lov til å slå opp teltet hos henne, selv om det
hadde vært nære på noen ganger opp gjennom åra. Best å
bare være venner - venner med visse fordeler - tenkte hun
og smilte for seg selv.
Døra smalt opp og Fredrik nærmest ramlet inn på
kontoret før han slapp skolesekken sin på gulvet med et
oppgitt sukk.
- Typisk at det blir kanonvær nå som et nytt skoleår
har begynt, klaget han.
- Det må du bare venne deg til, gutten min. Vi bor i
Norge, repliserte Gudrun og smilte blidt til sønnen sin.
Han var fremdeles guttungen hennes, til tross for at
han nå var en voksen mann som snart ville forlate redet.
Det var ikke lett for henne å innse at Fredrik snart stod
på egne bein.
- Det skjer hvert eneste år, mamma. Drittvær hele
sommeren, og så snur det midt i august. Forbanna typisk,
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blåste Fredrik ut og himlet oppgitt med øynene.
Fredrik var nitten år og gikk siste året på allmennfag.
Han hadde gått ett år på elektro etter ungdomsskolen,
men byttet til allmennfag året etter. Planen nå var å bli
dataingeniør, og da måtte han flytte til Gjøvik, Ålesund
eller Trondheim. Han hadde blitt en lang, tynn stake
med masse lyse krøller og runde briller. Gudrun syntes
det ikke var lenge siden han var en liten pjokk som satt
på gulvet og lekte med biler. Men hun visste at det var et
tegn på at hun selv begynte å dra på åra.
Ikke gammel akkurat, men ikke ung lengre, heller.
De to siste åra nå hadde Fredrik begynt å jobbe på
kontoret hos henne flere dager i uka etter skoletid.
Magnus Larsen, guttungen hun hadde brukt som
dataekspert, hadde jo flyttet til Trondheim for å studere,
så det hadde vært nødvendig med en erstatter. Året
før hadde ungguttene jobbet sammen på flere saker, så
Fredrik hadde lært mye av Magnus. Sammen hadde de
to løst flere vanskelige saker for henne.
Gudrun kunne fikse mange ting selv, men noen
datahacker var hun ikke. Det var derimot sønnen hennes.
Det han ikke kunne om digital teknologi, var ikke verd
å vite, mente hun.
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- Svarte faen!
Teddy brølte i frustrasjon.
Frustrasjonsterskelen hadde aldri vært høy, og den
hadde ikke blitt høyere med åra heller. Han hadde rigget
seg til ved kjøkkenbordet for å finpusse på den siste saken
han skulle sende til Oljedirektoratets nettredaksjon etter
turen til Tromsø. Han likte å ha musikk til arbeidet og
hadde derfor satt på radioen som stod i vinduskarmen.
Som alle andre hadde han måttet kjøpe ny radio da
FM båndet ble stengt av og erstattet av det nye DAB
systemet. Som eneste land i verden hadde Norge valgt å
satse på DAB. Hva som var begrunnelsen for at det var
så innmari lurt, visste han ikke. Kanskje visste heller ikke
stortingsrepresentantene som stemte for å legge ned FM
båndet det, heller.
- Helvetes, jævla jazzkammer!
Problemet var at han og den nye DAB radioen ikke
var helt på bølgelengde. Det gikk greit å skifte mellom
kanalene og han måtte innrømme at det var en forbedring
å kunne velge mellom adskillig flere kanaler enn tidligere.
Det som var, og om det hadde noe med DAB å gjøre,
visste han ikke, var at når han slo av radioen og så slo den
på igjen, hadde den byttet til NRKs jazzkanal helt av seg
selv. Dette skjedde hver eneste gang han slo på radioen.
Teddy hatet jazz noe så intenst, og det kunne nesten
virke som om radioen, eller kanskje Vår Herre, forsøkte å
tirre ham ved å bytte til denne kanalen, og dermed sørge
for at han fikk høre dritten hver gang han satte radioen
på. Det var tut-tut-bært-bært-honk-honk og visper i
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stedet for trommestikker. At folk holdt ut å høre på sånt
møl var utenfor hans fatteevne.
Teddy var heller ingen stor beundrer av Frank
Zappa, men musikeren hadde en gang kommet med en
legendarisk uttalelse: «I’m not saying jazz is dead, but it
smells funny».
Den uttalelsen summerte perfekt opp Teddys eget
forhold til den satans musikksjangeren.
Burde egentlig vært straffbart å sende sånne ting,
tenkte han.
Etter litt fomling fikk han byttet til P6 rock, og han
kjente blodtrykket sank igjen.
Han åpnet dokumentet og gjorde den siste finpussen
for å forsikre seg om at ingen skulle bli krenket av feil
ordbruk før han lastet det opp og sendte det av gårde.
Akkurat da han trykket på send, plinget det i mobilen,
og han kunne høre på lyden at det var Messenger. Siden
han var pålogget på pc åpnet han meldingen der. Den var
kort og konsis:
«Ring meg. Hjemme nå. Glenn.»
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Mopeden startet med en gang Teddy vred om
nøkkelen, og putret lavt og lystig mens han tok på seg
hjelmen. Han hadde kjøpt en rød 50 cc Peugeot V-clic
sommeren 2018 for lettere å komme seg fram og tilbake
til huset sitt i Knivstikker ’n i Brevik. Han hadde kvittet
seg med bilen - han brukte den nesten aldri - og med
alle bompengene og ikke minst de hårreisende høye
bensinprisene, så han ingen grunn til å holde seg med
bil lengre.
Det var flere år siden han permanent hadde bodd i
huset i Knivstikker ‘n selv, og de to siste somrene hadde
han leid ut boligen på ukesbasis til desperate nordmenn
med fellesferiepanikk. Koronapandemien hadde sørget
for at ingen nordmenn hadde kunnet reise på ferie ut
av landet uten å bli skult på av naboen, og redselen for
å vekke mishag hos naboen var noe som tydeligvis satt
hardt i folk.
Dette hadde ført til den reneste galimatias der folk
kjøpte hytter, campingvogner og båter til helt ville
priser. Det var nok mange som hadde fått godt betalt for
gammel dritt de uansett skulle kvitte seg med, som følge
av folks sommerferiepsykose.
Selv hadde han hatt fullbooket fra sankthans og nå
nærmet det seg september. Det virket nesten som om
folk var villige til å betale hva som helst for å kunne
bo nær sjøen en kort uke, og det var jo ikke ham imot.
Nå måtte han en tur ut til huset i Knivstikker ’n for å
gjøre det klart til neste gjest. De som hadde bodd der
denne uka skulle reise i dag, og han måtte vaske og skifte
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sengetøy å se til at alt var i orden før neste gjest ankom.
Han benyttet seg av Airbnb, og foreløpig hadde ingen
av naboene hans klaget på utleien. Det var jo boplikt
i Brevik, men han leide ut så lenge det gikk. Så lenge
naboer ikke klaget til kommunen, rant kronene inn på
konto. Og det hadde han jo ikke noe imot. Han hadde
så absolutt sansen for lettjente penger.
Glenn Hansen hadde svart med en gang Teddy
ringte kvelden før og kunne fortelle at han hadde fått
kontakt med to typer som var villig til å gi informasjon
om innbruddet hos Alf Realfsen og hans franske kone
Veronica på Vessia. Mot en liten godtgjøring, vel å merke.
Avtalen var at Teddy skulle møte dem på Karjolen pub i
ettermiddag, og det passet ham bra.
Først en liten tur til Brevik bare.
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Teddy lirket seg inn gjennom de to dørene på Karjolen
pub. Det var flere år siden han hadde avlagt puben et
besøk.
Begge dørene hadde store glassruter, noe som slo ham
- nå som han var klink edru - som dristig med tanke
på etablissementets karakter. Selv hadde han blitt kanon
dritings mer enn en gang på denne puben, og han husket
svakt at han hadde hatt flere ublide møter med disse
dørene. Det var jo ikke hans skyld at han hadde truffet
dørene hardt, det var dørene som kom altfor raskt imot
ham.
- Hei, Teddy, sa ei godt voksen dame som var på vei
ut. Hun kikket på ham og smilte varmt.
- Hei, svarte han blidt.
Oi, det er deg, ja, tenkte Teddy da det gikk opp for
ham at han kjente henne. Han kjente han fikk ståpels på
ryggen, inne i seg sa han «åh, nei, det skjedde heldigvis
bare en gang».
Gjestene var godt vant med den mulige faren
glassdørene innebar. Dessuten ga den bittelille
mellomgangen en litt ustø person muligheten til å hente
seg inn ved å støtte seg til veggen før neste dør ble forsert.
Den ytterste døra laget et jamrende knirk da han åpnet
den. Den innerste døra hadde en slapp dørklinke som
hadde sett bedre dager. Det var tydelig at den hadde fått
hard medfart opp gjennom åra. Også av Teddy.
Ved baren satt tre godt voksne menn som så ut til
å ha sittet der lenge. Kanskje alltid. De tre stirret på
nykommeren og Teddy fikk følelsen av å ha trampet
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ubedt inn i noens private stue.
Teddy nikket til bartenderen som så ut til å kjede seg
noe helt usigelig. Han var en pen, kortklippet mann i
førtiårsalderen. Og han så på en måte litt malplassert ut
i den brune puben med det, iallfall for øyeblikket, brune
klientellet.
Det var dørgende stille i puben og lukta av dovent øl
og gammel promp var påtagelig. Etter at det ble forbudt å
røyke inne på utesteder, hadde Teddy blitt oppmerksom
på hvor mye folk prompet mens de lesket strupene
sine. Ikke at han hørte det så ofte, men resultatet av
øldrikking lå i lufta, for å si det sånn. Det hadde sikkert
alltid vært sånn, bare at tobakksrøyken hadde kamuflert
prompelukta tidligere.
Så han var ikke helt sikker på om røykeforbudet hadde
bedret luftkvaliteten vesentlig på brune puber, som jo
intensjonen var fra myndighetens side.
- Jeg ser etter Ben Harry Johansen og Gunnar Ottesen,
sa Teddy henvendt til bartenderen.
Overraskende nok ga ikke stemmen hans gjenklang,
til tross for at gulvet var flislagt og lokalet romslig. Det
var mørke panelvegger på den ene langsiden, og store
vinduer ut mot gårdsplassen og uteserveringen på den
andre. Baren og inngangen lå i den ene kort enden og
døra inn til toalettene i den andre. Karjolen pub hadde
nylig utvidet, og til høyre for baren var et rom med
biljardbord. Innenfor der igjen et større rom med lang
bardisk.
Sikkert full rulle her i helgene, tenkte Teddy.
Han lurte på hva det brune klientellet syntes om det
nye konseptet - de så ikke ut til å være av den typen som
likte endringer.
- Gønner sitter på Båsen, svarte bartenderen
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uinteressert.
Han nikket mot uteserveringen. Det var tydelig at
denne mannen syntes han hadde verdens kjedeligste
jobb. Teddy måtte glise av den totale mangelen på forsøk
på å skjule det.
- Jeg tar en kaffe, sa Teddy, og pekte på kaffekanna
som stod på benken ved siden av kasseapparatet. Han
var ikke optimistisk med tanke på kaffekannas innhold,
men det var for tidlig på dagen for øl og børst. Dessuten
hadde han en jobb å gjøre.
Pumpekanna ga fra seg en brekende surklelyd da
bartenderen forsøkte å tappe et krus. Noe som gjorde
Teddy litt mer optimistisk. I det minste slapp han å
drikke traktekaffe som hadde stått på kanna i en evighet.
Noe som var noe av det kvalmeste han visste. Han var
ikke begeistret for traktekaffe i det hele tatt, men gammel
traktekaffe var rene brekkmiddelet.
- Er visst tomt, sa bartenderen med et oppgitt sukk.
Herregud, nå måtte bartenderen gjøre noe også. Den
tanken likte han nok ikke, tenkte Teddy.
- Skal sette på ny. Sitter du ute? spurte bartenderen
med et livstrøtt uttrykk i øynene.
Teddy nikket bekreftende og ålet seg ut gjennom de to
dørene igjen. Ute trakk han pusten dypt etter å ha holdt
pusten inne på grunn av prompelukta. Han snudde seg
mot uteserveringen.
Det satt kun én mann der og han var et av de største
menneskene Teddy noen gang hadde sett. Han holdt et
kaffekrus i de digre nevene. Kruset så ut som om det
hørte til et dukkeservise.
Gunnar Ottesen hadde en kort, tett bust av
mørkerødt hår, nesten som en sopekost. De brune,
tettsittende øynene virket små i det store ansiktet. Det
kraftige skjegget rakk ham langt ned på brystkassa og
«wifebeater» og skinnvest viste frem de digre overarmene
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som var dekket av tatoveringer.
Hovedtemaet i alle tatoveringene var dødningskaller.
- Du må være han dærre Walle. Billa er litt sein, men
det er helt vanlig, ass. Han kommer når han kommer.
Gunnar Ottesen rakte fram hånda og pekte på stolen
ved siden av seg med den andre. Han hadde en ganske
skremmende framtoning og Teddy ble overrasket over
det pene smilet og den høflige tonen. Det var ikke
akkurat det han forventet av en sånn overtatovert gigant.
- Billa er på jobb i dag, han jobbær for broren. Klepper
plenær og sånn. De brukær å være færi i firetida.
Teddy tok imot Gunnar Ottesens framstrakte neve og
forventet at det skulle gjøre vondt. Det gjorde det ikke.
Selv om hele Teddys hånd forsvant inn i den digre neven,
motstod mannen fristelsen til å klemme til slik menn
ofte gjør når de håndhilser på andre menn.
Gunnar Ottesen var så diger at han ikke behøvde å
markere seg. Alle kunne se at han måtte ha vært den
desidert sterkeste gutten i klassen.
Teddy satte seg ned på anvist plass og kjente et stikk
av savn etter tobakken. Dette var et sånt sted der det
var naturlig å rulle seg en røyk, og han fant raskt fram
esken med Oliver Twist tyggetobakk og stappet fire
tobakksbiter i munnen. Best å være på den sikre siden.
På parkeringsplassen foran puben stod det en stor
Harley motorsykkel. En kaferacer. Den var sortlakkert
med flammemotiv på tanken.
- Din sykkel? spurte Teddy, til tross for at han trodde
han visste svaret.
- Nei, dessverre. Måtte bytte te stasjonsvogn da
kjærringa blei på tjukka. Nå har vi to ungær og ei bikkje,
så det blir nok stasjonsvogn på meg ei god beite til.
Den digre kjempen stirret sørgmodig mot en
smårusten sort Mercedes stasjonsvogn som stod rett ved
siden av den flammelakkerte motorsykkelen.
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- Det er Hansi sin sykkel. Han lagær motivene sjøl.
Driver med airbrush og greier.
Gunnar Ottesen nikket forsiktig mot pubens inngang.
Teddy skjønte at det var snakk om bartenderen, og i
det samme kom han ut med et krus i hver hånd. Bak det
ene øret hadde han en sigarett. Han åpnet dørene elegant
med et bein.
Det hadde han gjort før.
- Det er på huset, sa han og plasserte det ene kruset
på bordet foran Teddy. Deretter tok han en stol og satte
seg på utsiden av den inngjerdede uteserveringen der
sola fremdeles stekte på den røde teglsteinsveggen. Med
det samme livstrøtte uttrykket i øynene balanserte han
kaffekruset i den ene hånda, mens han tente sigaretten
og deretter stappet engangslighteren i bukselomma.
Teddy tok en slurk av kaffen og holdt på å spytte den
rett ut igjen. Han kjente at han skar grimaser og Gunnar
Ottesen begynte å le.
- Du må bli vant te kaffen her. De brukær Sirkelkaffe.
Jævla billig og jævla vond. De tjener ikke pengær på
kaffe, vettu.
Den store kjempen ristet av latter.
I det samme hørtes lyden av en plenklipper. Teddy
kunne ikke se noen plenklipper - maskinen som laget
lyden var skjult av hekken som omkranset plassen foran
puben - men lyden var umiskjennelig. Det var lyden av
en stor plenklipper. En med sete og ratt.
Ben Harry Johansen var liten og tynn. Håret var
pistrete og rødblondt, han hadde tydelige fregner og blek,
rødlig hud. Han manøvrerte plenklipperen behendig inn
på parkeringsplassen foran puben og trakk hørselvernet
opp på hodet da han stanset motoren.
Han heiste på arbeidsbuksa og holdt opp en finger i
retning bartenderen som straks reiste seg og gikk for å
effektuere ordren.
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- Så du kjenner Glenn, du?
Billa mer konstaterte fakta enn han spurte. De lyseblå
øynene glitret i det solbrente ansiktet. Han hadde
beholdt hørselvernet oppe på hodet. Kanskje han hadde
glemt at det var der.
Før Teddy rakk å svare fortsatte han.
- Møtte Glenn når jeg jobba i Oslo for en del år siden.
Han jobba på et anlegg, noe byggerier. Jeg dreiv med
aksjemegling og sånt. Fint kontor på Aker Brygge og
greier. Notorisk vinningskriminell, der har du meg.
Han lo høyt og skingrende.
- Var i en bra stim, jeg, hadde en bra plan, men så gikk
det skikkelig i dass. Og det var for en gangs skyld ikke
min feil.
Han lo høyt igjen.
- Men unnskyld meg, jeg jabber i vei uten å presentere
meg.
Billa rakte fram hånda.
- Ben Harry Johansen, kall meg Billa. Gønner har du
allerede hilst på, skjønner jeg. Blei du overraska når han
ikke skvisa hånda di?
- Jeg ble det, sa Teddy og smilte.
- Han er svær Gønner, men snill som et lam. Når det
passer ham, da.
Billas høyfrekvente latter fikk Teddys trommehinner
til å skjelve, og et kort øyeblikk fryktet han øresus.
- Slapp av mann, jeg er innafor tillatt desibel, ifølge
arbeidsmiljøloven.
Billa gliste bredt og tannløst og Teddy lurte på hva det
var med denne mannen. Kunne han lese tanker?
Bartender Hansi kom med Billas halvliter og det ble
stille noen sekunder mens Billa svelget unna halve glasset
i en lang slurk.
Teddy benyttet anledningen til å bekrefte at, jo, han
kjente Glenn Hansen.
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- Skrev en sak om ham i Morgenposten for en tid
tilbake. Hyggelig kar Glenn, mye mer oppegående enn
det folk kanskje tror når de ser ham i Minneparken. Jeg
har fått en uvanlig sak i fanget, og har ingen kontakter
som kan hjelpe meg på sporet. Du har kanskje hørt om
den? Fra Glenn?
- Ja, jaja, mann, men ikke vær så hastig. Vi må bli litt
kjent først, vet du.
Billa boret blikket i Teddy. Han smilte, og utrykket i
øynene var ertende.
- Du var i marinen hører jeg? Marinejeger, ja?
Billa stilte Teddy spørsmål han åpenbart allerede visste
svaret på.
Teddy nikket bekreftende.
- De ville ikke ha meg. Mente jeg utgjorde en
sikkerhetsrisiko. Fikk et dokument der det står at jeg
ikke er skikket til å forsvare Kongeriket. Hverken i krig
eller i fredstid. Har tenkt å ramme det inn. Henge det
på veggen. Ikke mange som har en så klar bekreftelse på
at de er uønsket av storsamfunnet, svarte Teddy, med et
skjevt smil.
Billa gliste igjen. Teddy kunne se at det bare var
fortennene som manglet. Resten av tanngarden så ut til
å være intakt.
- Ser bra ut nå?
Billa fortsatte å lese Teddys tanker, og han stilte
spørsmål han ikke forventet svar på.
- Hadde mista nesten alle tenna. Prisen for gammal
moro. Fikk på plass nye i underkjeven i forrige måned.
Nav betaler.
Han gapskrattet og dro underleppa ned for å vise fram
resultatet av tannlegens arbeid.
- Mindre stigmatiserende å være konservativ muslim i
Norge enn å ha dårlige tenner. Nav mente det ville være
lettere for meg å komme i fast arbeid hvis jeg fikk orden
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på gliset.
- Lykkes Nav? spurte Teddy.
Billa snøftet hånlig.
- Fast arbeid! Akkurat som om jeg ikke har nok å gjøre!
Derfor begynte jeg bakerst. Med tenna, altså. Det er jo
kjekt å ha tyggeflater, vet du. Og foran ser det like jævlig
ut som før. Iallfall, sett fra en arbeidsgivers ståsted. Ser
jo ut som om jeg er hjemløs, vet du. Og nå vil ikke Nav
betale mer. Tannleger vet å ta seg betalt. Det skal de ha.
- Nav lykkes altså ikke? konstaterte Teddy.
Han flirte og kikket på Billa.
Billa tok en svelg til av halvliteren, tømte den nesten,
og rakte hånda i været for å signalisere til den livstrøtte
Hansi at han ville ha en til.
- Jeg måtte hjelpe broderen i dag.
Billa nikket mot plenklipperen.
- Blir tørst av sånt, sa han forklarende.
- Jo, ja, sa Teddy. Han visste ikke helt hva han skulle
svare. Han ble også både trøtt og tørst av å kjøre bil. Av
å gjøre ingen ting.
- Fra Vessia du?
Det var tydelig at han hadde gjort research, og egentlig
bare forsikret seg om at Teddy var til å stole på.
Glenn Hansens ord var tydeligvis tungtveiende nok
for Billas avgjørelse om å møte Teddy.
- Ja, jeg vokste opp der, men har ingen tilknytning
lengre. Bor på Osebro nå.
Teddy rakk å få inn et par setninger før Billa fortsatte
enetalen. Og han fortsatte som om han ikke hadde hørt
at Teddy hadde sagt noe som helst.
- Er mye på Vessia sjøl, jeg. Broren min bor der med
kjærring og unger. Kjærringa er en fantastisk kokk og
spreng-forer meg så ofte hun kan. Vi vokste opp på
Stridsklev, broderen og jeg. Rett ved der eksen din bor,
faktisk. Gønner bodde i blokkene på andre siden av
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veien. Vi har vært venner siden vi bare var guttunger,
Gønner og jeg. Han har alltid passet på meg. Jeg var
liten og tynn og frekk, akkurat som nå, og havnet stadig
i trøbbel. Gønner var den største gutten i klassen, den
største på hele skolen faktisk, så det ordnet seg bestandig.
Ikke sant, Gønner?
Kjempen, som ikke hadde sagt et ord siden Billa kom,
nikket og smilte bekreftende.
- Men nok koseprat, la oss komme til saken. Du har
jo ikke kommet hit for å høre min livshistorie, antar jeg.
- Nei, men artig med en preik, sa Teddy.
Billa så alvorlig på Teddy og tømte restene av den
første halvliteren over i den nye som bartender Hansi
akkurat hadde plassert foran ham på bordet.
- Innbrudd på Vessia, ja? Kjenner du til Fetter Anton?
Billa smilte frontaltannløst, la hodet på skakke og
ventet på at Teddy skulle si noe.
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Det store, gråhvite murhuset lå nærmest og kneiste
på toppen av Moldhaugen på Vessia. Helt ute på pynten
hadde eneboligen den beste utsikten i hele området. Ikke
det dårligste stedet når man først skal bo på Vessia, tenkte
Teddy, mens han gikk med raske skritt inn oppkjørselen
mot huset.
Veronica Blanche åpnet døra da han ringte på, og han
var sikker på at hun hadde sett ham komme gående og
stått klar på innsiden og ventet.
Inngangsdøra var ganske anonym og avslørte ikke noe
om hva som befant seg på innsiden. Gangen han kom
inn i var stor med gulv av granittfliser. Det var åpent
helt opp til tredje etasje og lyset som kom inn gjennom
takvinduene ga en nesten sakral romfølelse.
- We have tried to stay as close as possible to the
original when we redesigned, sa Veronica, og slo ut med
armen for å vise at hun snakket om huset.
- Som å komme inn en moderne kirke, sa Teddy.
- The tiles are somewhat off, but I am very pleased
with how it works together with the light here in the
hall, forklarte Veronica og smilte.
Teddy kunne se at hun var stolt av hjemmet sitt.
- Lett når man har for mye penger, sa Teddy.
- Yes, svarte hun og smilte muntert.
Teddy, som ikke hadde filla interesse for bolig og
interiør, forsøkte å legge ansiktet i oppmerksomme folder.
Han nikket og smilte for å vise at de var på bølgelengde
når det kom til humor. Veronica så selvsagt mer opplagt
ut nå enn da han sist så henne på hotellrommet i Tromsø,
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og hun hadde ingen merker i ansiktet etter møtet med de
to ranstullingene. I alle fall ikke ved første øyekast.
Hun var sommerbrun, barføtt og kledd i en beige,
løstsittende linkjole. Uten å dvele ved hennes yndige
vesen, kunne hun ved et kort første øyekast se ut som
om hun var i førtiåra. Og hun var nok mye eldre enn det.
Tiltrekkende dame, tenkte Teddy, mens han fulgte
etter henne inn i huset.
Stua var stor og luftig, med eikegulv i en varm fargetone
og sollyset fikk de hvite veggene til å gløde. Enkle møbler
i sort skinn og lite prangende pynt, ga et nøkternt og
stilrent inntrykk. Det som hadde hovedrollen i denne
arkitekttegnede boligperlen, var malerier.
Både store og små malerier prydet veggene og fortalte
mye om dem som bodde her. Motivene var alt fra
bondelandskap til portretter. Teddy hadde ikke greie på
kunst, men han syntes det så dyrt og snobbete ut.
Eksklusivt var ordet som dukket opp i hodet hans,
hvis han måtte bruke et ord på å beskrive helheten.
Alf Realfsen satt i en kurvstol på verandaen under
en hvit, stor parasoll i tilknytning til stua i første etasje.
På det runde glassbordet foran ham lå dagens utgave av
Morgenposten.
Alf reiste seg opp da Teddy kom ut på verandaen
gjennom skyvedøra.
- God dagen, og takk for sist Walle, sa han og rakte
fram hånda for å hilse.
- Det samme, sa Teddy og rakte fram lanken han også.
- Takk for at du ville komme og hilse på. Veronica
og jeg har snakket mye om hvilket utrolig sammentreff
det var at en fra hjemstedet vårt var mannen som reddet
oss fra å bli ranet oppe i Tromsø. Nesten ikke til å tro,
egentlig.
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- Hyggelig å kunne hjelpe, sa Teddy.
- Og på toppen av alt viser det seg at du er
privatetterforsker. Kanskje kan du hjelpe oss ut av uføret,
også? Snedig sammentreff i alle fall, sa Alf og smilte bredt.
- Snedigere ting har skjedd, og det gikk heldigvis bra
for dere.
- Det gikk visst fint med de to bøllene du lempet i
havet, sa Alf konspiratorisk.
- Så bra for dem, sa Teddy.
- De kom seg opp av sjøen for egen maskin. Begge
to ligger på intensivavdelingen på Tromsø sykehus med
brukne armer og bein. En av dem har visstnok knust kjeve
også. Jeg hørte at det ble snakket om det i frokostsalen
dagen etter.
- Ja, ingen må ta livet for gitt, sa Teddy lakonisk.
Alf var ivrig til å fortelle Teddy hele historien.
- En hotellansatt hadde tilfeldigvis kommet over dem
der de lå søkkvåte på brygga. Hun hadde hjulpet dem
inn i ei drosje og fått dem kjørt til legevakta. Ingen av
bøllene har villet fortelle politiet hva som skjedde på
bryggekanten. Ansatte på hotellet var veldig nysgjerrige
på det. Det var en liten notis om dramaet i nettavisa
Nordlys, også, samme dagen som du dro tilbake til
Østlandet.
Alf lo godt og signaliserte til Teddy at han skulle sette
seg i den ledige kurvstolen på andre siden av bordet.
- Vil du ha noe å drikke? Kaffe eller Farris, kanskje?
- Ja takk, sa Teddy.
Ole Brumm ville vært stolt av meg, tenkte Teddy.
Veronica forsvant inn i huset, antagelig for å hente
forfriskninger. Det var en nydelig sensommerdag, og nå
tidlig på formiddagen, skinte sola fremdeles på Vessia.
Sola ville forsvinne ved firetida. Da lå bydelen i skyggen
fram til solnedgang.
Det var nok en av grunnene til at det var mindre
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attraktivt å bo på Vessia enn på Østsiden i Porsgrunn.
Utsikten fra Alf og Veronicas hus var som Teddy hadde
trodd, upåklagelig, og sikkert enda bedre fra takterrassen,
der de muligens hadde sol om ettermiddagen også.
- Har du tenkt over saken? Om du tror du kan ta
oppdraget med å hjelpe oss å få maleriet tilbake, mener
jeg?
Spurte Alf og nikket «ja» til Veronicas usagte spørsmål
om han ville ha kaffe.
Hun skjenket i to kopper fra en liten presskanne og
satte dem og kaffekanna på bordet før hun gikk inn igjen
og hentet Farris. To glass også. Det var tydelig at hun
ikke hadde tenkt å sette seg ned sammen med dem.
- Jeg har gjort noen undersøkelser, og jeg tror kanskje
jeg kan klare å hjelpe deg, svarte Teddy.
Kaffen smakte utsøkt, og han tenkte på om kanskje
franskmenn hadde et eget håndlag med kaffelaging? Det
ble aldri helt sånn når han laget kaffe selv.
- Min kone og jeg er som jeg fortalte deg kunsthandlere.
Vi kjøper opp kunst fra små og store auksjonshus over
hele verden. Vi samler selv og kjøper på vegne av klienter.
Ikke bra for business, dersom det skulle oppstå rykter om
at vi er uforsiktige med våre kunstverk. Ikke at vi er det,
altså, men likevel.
- Til å forstå, sa Teddy.
Alf hadde et nærmest bedende uttrykk i de blå
huskyøynene, og tok ikke blikket fra Teddy da han løftet
kaffekoppen og drakk av den.
Teddy gjenkjente serviset. Stråmønster fra
porselensfabrikken. Fra glansdagene, da fabrikken laget
skikkelig tynt kvalitetsporselen. Ikke sånne tykke greier
som ble produsert nå for tida.
De har god råd og god smak disse folka, det skal de
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ha, tenkte Teddy.
De fortsatte å prate om tyveriet og maleriet en god
stund til. Teddy registrerte at Alf ikke fortalte noe som
han ikke allerede hadde fortalt på hotellrommet på The
Edge i Tromsø.
De hadde kjøpt maleriet på auksjonshuset Christie’s
for tre millioner pund i London året før, og Alf viste
Teddy ekthetssertifikatet de hadde fått da de kjøpte
maleriet. Et slikt sertifikat var svært viktig å ha, ifølge
Alf. De hadde oppbevart maleriet i en safe, og hadde følt
seg sikre på at det var trygt. Det var en god investering,
og de hadde gjort det samme mange ganger tidligere.
Faktisk var dette første gangen de hadde hatt innbrudd
på de ti åra de hadde bodd i huset på Vessia.
Etter auksjonen hos Christie’s, hadde de dratt rett
til Paris. De pleide å ta en tur dit når de hadde vært i
London. Maleriet hadde ligget i safen i leiligheten der,
mens de så ferierte i Cannes et par uker.
- Det er helt fantastisk på den franske middelhavskysten,
et klima som ingen andre steder, sa Alf med et drømmende
uttrykk i de blå huskyøynene sine.
Etter at de kom tilbake til Porsgrunn hadde maleriet
ligget trygt i safen hjemme hos dem. Trodde de.
- Vi har egentlig solgt det, vi venter bare på at kjøperen
skal få det finansielle på plass. Nå som det er stjålet,
vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Politiet gidder tydeligvis
ikke etterforske, og den idioten av en privatetterforsker
vi hyret inn, klarte ikke å finne ut noen verdens ting,
sukket Alf oppgitt.
Og safen, den var stor og veide sikkert hundre kilo. Så
det måtte ha vært mer enn en innbruddstyv for å klare og
få safen med seg. Alf fryktet det var et bestillingstyveri,
og han var opprørt over politiets henleggelse av saken.
- Politiet virker ikke å bry seg. Vanskelig å forklare for
politietterforskeren at det handler om mer for oss enn
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bare pengene, isolert. Kommer det i ut i markedet at det
er risikabelt å bruke oss som innkjøpere, er vi ferdige i
bransjen. Hjelper lite med penger på forsikringen, da, sa
Alf, og ristet oppgitt på hodet.
De diskuterte fram og tilbake og ble enige om at
Teddy skulle få en prosent av maleriets verdi i finnerlønn
om han klarte å spore opp bildet og returnere det til Alf
og Veronica.
Teddy fikk frie hender til å utføre oppdraget som det
passet ham, og han skulle rapportere ukentlig til Alf,
uavhengig om han hadde framgang eller ikke.
De tok hverandre i hånda på det og Alf fulgte Teddy
til døra.
Veronica var ikke å se, så Teddy takket for seg og ba
Alf hilse kona.
Hun må være overklasse, tenkte Teddy, mens han
gikk ned Bybakken på vei mot Porsgrunnsbrua. En sånn
nonchalant og selvfølgelig eleganse var det bare folk fra
overklassen som hadde.
Teddy vurderte litt fram og tilbake og bestemte seg for
å sette Gudrun i gang med undersøkelser. Eller kanskje
Fredrik? Guttungen kunne trenge litt trening og vise fram
datakunnskapene sine. Fordi, en ting var Teddy sikker
på: Han var nysgjerrig på hvem disse folka egentlig var.
Hva gjorde en enkel bygutt fra Bjørntvedt i Porsgrunn
i tospann med ei overklasse berte fra Paris?
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På vei over Porsgrunnsbrua fra Vessia fant Teddy fram
mobilen for å ringe Gudrun.
Rart åssen det har blitt, tenkte Teddy, før hadde jeg jo
en hel drøss med telefonnumre i hodet. Nå kan jeg faen
meg knapt huske mitt eget.
Teddy gneldret for seg selv mens han med brillene
på nesetippen scrollet seg fram til Gudruns navn i
kontaktlista.
Han hadde fått seg nye briller for et par uker siden.
De var progressive, og meningen var at han skulle bruke
dem hele tida. Men han hadde ikke vent seg til dem
enda. Det var vanskelig å venne seg til ikke å kikke ned.
Faktisk bøye hodet når han måtte kikke i bakken. Han
ble svimmel av å gå med de helvetes brillene, og brukte
dem derfor på samme måte som han alltid hadde brukt
lesebrillene.
Og da ble jo alt feil.
Optikeren hans hadde forklart ham at han måtte lære
opp øynene til å like de nye progressive brillene. Teddy
hadde på følelsen at han kom til å bruke lang, lang tid på
å bli komfortabel med dem. Dessuten følte han at han så
gammel ut med briller, så det var litt forfengelighet som
gjorde at motstanden mot de nye brillene var så sterk.
Faen ta å måtte bli gammel. Men pokker og,
alternativet var jo enda verre.
- Hei det er meg. Er du på kontoret, spurte han mens
han fomlet med å få av seg brillene igjen.
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- Ja da, jeg er her, svarte Gudrun.
- Jeg kommer innom om få strakser.
Han var nesten kommet over brua nå, og tok til venstre
for å gå Strandpromenaden opp til Gudruns kontor.
Egentlig var det hans kontor også - han og Gudrun eide
en halvpart hver av firmaet Analysebyrået AS - men det
var sjelden han gjorde noe jobb der. Sannheten var at
han egentlig ikke likte å jobbe, særlig ikke på fast basis.
Men inntekt måtte han jo ha på et vis, selv om det også
bare var en halv sannhet. Frilansing var midt i blinken
for ham. Og så lite av det som mulig, også. Men han
likte å holde seg i gang, problemet var at han mistet
motivasjonen når jobboppdragene ble rutinemessige.
- Vært litt høy temperatur her akkurat … sa Gudrun
i røret.
- Åh, hva handler det om? spurte Teddy.
- Forklarer når du kommer opp.
- Må jeg gå hjemom og henta hagla?
- Nei, nei. Slapp av gale mann, svarte Gudrun.
- Da ser du meg snart, sa Teddy.
Han hatet smalltalk i telefonen og ville gjerne avslutte
telefonsamtalen.
- Hadde gjort seg med noe søtt, kjenner at hjernen
trenger litt raske karbohydrater nå. Fikser du det?
- For helvete, ja, sa Teddy og stønnet oppgitt.
Kjerringer og kaker. Kakekjerringer, tenkte han.
- Du vet hva jeg liker, kvitret Gudrun med en liten
latter.
Så la hun på.
Det var ikke et ønske hun kom med. Det var en ordre.
Teddy svingte av og gikk inn på Elvebredden kafe ved
bruhodet. Sikkert mulig å få med seg noe kake herfra,
tenkte han.
Ikke lenge etter fortsatte han oppover
Strandpromenaden, nå bevæpnet med en eske med to
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store, saftige sjokoladekakestykker.
Akkurat da han passerte Morgenpostens lokaler ved
Bratsberg Brygge, svingte Ragnar Reporter inn foran
bygget i en liten elektrisk mopedbil. Teddy hadde ikke
sett ham på lang tid, noe som for så vidt ikke var så rart,
siden han ikke hadde skrevet noen sak for Morgenposten
siden reportasjen om Glenn Hansen; Sjefen i parken. Og
det var jo snart et år siden den hadde stått på trykk.
Ragnar ålet seg ut av den lille mopedbilen med et stort
smil.
- Litt av en doning du har fått deg der, kommenterte
Teddy og flirte.
- Har jo kommet ut av skapet omsider, så da kan jeg
tillate meg litt av hvert, parerte Ragnar, og viftet med
den ene hånda for å demonstrere hvor feminin han var.
Ragnar Wilhelm Mikkelsen, redaksjonssjefen i
Morgenposten, var avisas definitivt beste journalist.
Ingen som kjente ham, hadde blitt det spor overrasket da
han for noen år siden hadde presentert sin nye kjæreste
Peter. Ragnar hadde i mange år spøkefullt blitt kalt
Blomster-Ragnar, med hentydning til TV2-programmet
God Morgen Norges faste gjest Blomster-Finn.
- Veldig praktisk er den også, slipper bompenger og
jeg kan parkere nesten hvor jeg vil, sa Ragnar og klappet
mopedbilen på taket.
- Genialt, sa Teddy.
- Du har fått tak i noe sikringskost ser jeg, fortsatte
Ragnar, og pekte på esken med sjokoladekake Teddy
balanserte i den ene hånda.
- Ja, jeg er på vei opp på kontoret i Scankebygget.
Fikk bestilling på raske karbohydrater av dragen der
oppe. Best å levere varene, så ikke hun biter hodet av
meg, forklarte Teddy.
Ragnar lo høyt. De kjente begge til hvor olm Gudrun
kunne bli fikk hun ikke viljen sin.
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- Vi må ta en kaffe en dag, Teddy. Snart. Det er lenge
siden sist.
- Send meg en beskjed når du har tid. Jeg har nok av
det vanligvis, tid, altså, presiserte Teddy, og gliste bredt.
- Sett fart, vi snakkes snart! hoiet Ragnar og satte
kursen mot Morgenpostens inngangsdør.
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- Hell knows no fury like a woman scorn, sa Gudrun
og reiste seg fra kontorpulten sin da Teddy kom inn på
kontoret.
- Hadde akkurat en opprørt klient her, sa hun og
stønnet oppgitt.
- Åh, ja, sa Teddy. - Hva handlet det om?
- Hun var ikke sinna på meg, altså, presiserte Gudrun.
- Det var den utro gubben sin hun var forbannet på.
- En slimål?
- Ja, en slimål, konstaterte hun. - Han driver og har seg
med naboens kone, av alle ting. Jeg tok ham på fersken
med kameraet på søndag. De drev på inne i slimålens bil,
rett nedenfor huset der kona og ungene lå og sov. Snakk
om å ta sjanser.
Teddy gliste bredt. Han hadde opp gjennom åra
sett mange pikante utroskapssituasjoner gjennom
kameralinsa som utroskapsfotograf.
- Kona tippa da hun fikk se bildene og hvem han
holdt på med. Glad jeg ikke er i den mannens sko, eller
i nabokonas sko, for den saks skyld, fortsatte Gudrun og
pustet tungt ut for å understreke hvor lettet hun var for
ikke å være i den rasende klientens børsesikte.
- Utroskap går aldri av moten, Gudrun. Har vært
populært til alle tider det, og jaggu gir det god inntekt,
også, sa Teddy og gliste bredt med hvite tenner.
Siden røykestoppen hadde tennene blitt hvitere etter
noen måneder, en positiv konsekvens av ufrivillig å måtte
gi slipp på en blås til kaffen.
- Nei, det skal gudene vite. Gir meg jo jobb, da.
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Gudrun smilte og kikket håpefullt på esken Teddy
hadde i hånda.
Det var helt stille på kontoret mens Teddy og Gudrun
glefset i seg hvert sitt stykke sjokoladekake. Teddy hadde
tatt turen innom Kaffe og The spesialen, også, og kjøpt
med seg to kopper Americano i pappbeger. Han syntes
den nydelige kaka trengte følge av noe bedre enn den
fæle traktekaffen Gudrun pleide å severe.
- Hva trenger du hjelp til å finne ut av, Teddy? spurte
Gudrun og satte den tomme tallerken på bordet foran
seg.
- Har akkurat vært over hos Alf Realfsen og kona på
Vessia. Paret jeg møtte i Tromsø, vet du. Og jeg lurer
på hvem de egentlig er. Det er tydelig at de sitter godt i
det, og jeg lurer på hvor godt. Du skulle sett det huset.
Eksklusive greier. Jeg har ikke greie på verken kunst eller
interiør, men jeg ser om noe er dyrt. Og alle greiene de
har i huset, er kostbare, sa Teddy, mens han nikket for
seg selv.
- Han er herfra, hun er fransk, ikke sant?
- Hun er visstnok fra Paris.
- Chic et belle?
- Ja, både stilig og pen, tross høy alder.
- Jeg trodde dere var på samme alder?
- Gi deg, jeg er betydelig yngre, sa Teddy, og lot seg
ikke friste av Gudruns erting.
- Hva sier magefølelsen din?
- Jeg har et inntrykk av at hun kommer fra en fin
familie, og jeg lurer på hva en enkel fyr fra Porsgrunn
gjør sammen med en overklassedame som henne?
- Noe rart, synes du? spurte Gudrun.
- Naja … de skal ha truffet hverandre mens han bodde
i Paris rundt 2010. Hun jobbet som omviser i Louvre,
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og han besøkte museet jevnlig. Ikke noe rart med det
egentlig, men fra hvor fikk de penger til å starte med
kunstoppkjøp?
- Er det så uvanlig, mener du?
- Det kreves jo ganske mye grunnkapital, mener jeg,
fortsatte Teddy tankefullt.
- Jeg skal sjekke litt. Fredrik kommer etter skolen i dag
så da setter jeg også guttungen på saken, lovte Gudrun.
- Et par ting til før jeg går … sa Teddy.
- Skyt, Teddy, skyt!
Teddy kikket skrått på Gudrun og ba henne legge
bort det ertende tonefallet.
- Det maleriet som Alf Realfsen skal ha blitt frastjålet,
«Røde roser», av en fransk impresjonist ved navn
Gauguin …
Teddy stavet bokstavene i det franske navnet for
Gudrun.
- Han sier han betalte tre millioner pund for det.
Stemmer det? spurte Teddy.
- Si det, du, sa Gudrun tankefullt.
- Auksjonshusene har vel registre over hva de har solgt,
til hvem og til hvilken pris? fortsatte Teddy.
- Selvfølgelig. Hvis ikke driver man ulovlig, også i
utlandet, mente Gudrun.
- Hvis det er sånn, at maleriet er stjålet, hvorfor er det
ikke registrert som stjålet hos Interpol da?
- Det har vel denne fyren … Alf Realfsen …
informasjon om?
- Jeg prøvde å spørre Alf om det, men han var
litt svevende i svaret. Det kan jo være at politiet
holder opplysningene unna offentligheten for ikke å
kompromittere etterforskningen selvfølgelig, men da er
det jo litt rart at påtalemyndigheten samtidig forteller Alf
at etterforskningen er henlagt?
Gudrun la underleppa over overleppa. Heiste på
71

skuldrene.
- Kanskje Fredrik klarer å finne noen opplysninger
om det, også? sa hun.
Gudrun noterte ned Teddys spørsmål og lovet å
undersøke, så fort Fredrik kom fra skolen. Sannsynligvis
ville det bli nødvendig, til og med en smal sak, å bryte
seg inn i det aktuelle auksjonshusets dataregistre for en
gjeng skarpskodde ungdommer som levde livene sine på
gutterommet. Et datainnbrudd hos politiet for å finne
opplysninger om den henlagte innbruddsaken derimot,
var en jobb for flere enn Gudruns hackersønn alene. Det
var nettopp sånn unge, kvisete datahackere jobbet og
fikk utløp for spenning, ved å jobbe i team fra hvert sitt
gutterom.
- Det blir vel kanskje vanskelig å komme seg inn i
politiets dataregistre? spurte Teddy unnskyldende.
- Sannsynligvis, sa Gudrun. Men jeg har fått høre at
en eller annen i hackernettverket guttungen har kontakt
med, visstnok har en skjult port inn. Kan selvfølgelig
bare være skryt. Ikke spør meg, jeg vet ikke og jeg vil
heller ikke vite, men jeg kan jo fortelle guttungen hva
du er ute etter, så ser du hva som skjer, sa Gudrun og
blunket konspiratorisk til Teddy.
- Faen, det er jo ingen ting som er hemmelig lengre,
ikke noen plass i hele verden man kan gjemme seg, sa
Teddy, og ristet oppgitt på hodet.
- Du har nok rett i det, Teddy Walle, sa Gudrun kokett
og gjorde hysj-tegnet med pekefingeren over leppene.
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«Hei, Teddy, det er meg. Jeg, eller Fredrik da, har
funnet svar på noen av spørsmålene dine. Stikker innom
deg en tur hvis du er hjemme … i kveld? Ring meg når
du hører meldinga».
Gudrun hørtes ivrig og engasjert ut i stemmen. Hun
hadde lagt igjen en talemelding på telefonen hans, og
Teddy hørte først på den da han kom hjem.
Han hadde hatt telefonen på lydløs mens han var på
trening. Han trente kickboksing hver tirsdag og torsdag
fra fem til sju på kvelden i underetasjen til Kjølneshallen,
noe han hadde gjort siden han kom tilbake fra Spania
etter hjerteinfarktet. De siste åra før han fikk infarkt
hadde han ikke brukt så mye tid på trening, og han var
skråsikker på at det hadde vært hovedårsaken til at det
gikk så galt som det gjorde.
Ikke mindre enn tre stenter … det er faen i meg tre for
mye, tenkte han, og var sint på seg selv for at han hadde
vært sløv og ikke passet godt nok på sin egen helse. Det
hadde blitt for mye tull og tøys en lang periode. Og det
var det for seint å angre på nå.
Det at han hadde nirøykt og nærmest marinert seg
i alkohol i lange perioder var ikke blant årsakene til
infarktet, sånn han så det. Det var nok heller det at
han var genetisk disponert. Både faren og bestefaren på
farssiden hadde hatt hjerteproblemer. De hadde vært
kjederøykere og ganske tørste også, men det var nok
genene som var hovedårsaken, mente Teddy.
Nå hadde formen hans tatt seg betydelig opp igjen,
og i dag hadde han fått inn flere fulltreffere og et solid
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og ureglementert lyskespark, da han hadde gått et par
runder med treneren. Han var tjue år yngre enn Teddy,
så det var god grunn til å være fornøyd med innsatsen
sett fra en godt voksen manns ståsted.
Teddy sendte melding til Gudrun om at det bare var å
komme før han vrengte av seg treningsklærne og hoppet
i dusjen. Vanligvis dusjet han på treninga, men i kveld
hadde han glemt å ta med håndkle.
Nydusjet, med ren shorts og t-skjorte på, subbet han
ut på kjøkkenet og satte på kaffekjelen. Han skulle til å
skru på radioen, men ombestemte seg i tilfelle faenskapet
hadde byttet til jazzkanalen igjen. Han satte på tv i stedet.
Nyhetskanalen meldte at pandemien så ut til å være
på retur, og at den norske regjeringen snart ville lette på
alle tiltakene befolkningen hadde levd med i lang tid.
Teddy håpet at det stemte - han var klar for en tur på
ferie til utlandet, jo før jo bedre.
Han ble stående ved kjøkkenbenken og se ut på
Porsgrunnselva mens kaffevannet kokte. Pandemien
hadde ikke påvirket ham noe særlig, egentlig. Det eneste
han hadde savnet var å kunne dra ut av landet når det
passet ham. Halvannet år hadde gått siden statsminister
Erna Solberg den 12. mars 2020 på tv erklærte at nå kom
de mest inngripende tiltakene en norsk regjering hadde
innført i fredstid.
Teddy hadde flirt godt av i-landsproblemene folk
hadde hatt i tida etter, som hytteforbud og forbud mot
å dra på påskefjellet. Myndighetene hadde forsøkt seg
på å stenge Polet, men da ble det et helvetes ramaskrik.
Det forbudet måtte regjeringen gi opp fortere enn svint.
Og ikke minst hjemmekontor. Eller gjemmekontor med
stor G, som han kalte det. Sånn som media holdt på
skulle man jo tro at hele Norge jobbet i kontorfellesskap.
Og det gjør de jo faktisk ikke. Bare noen få prosent av
befolkningen har arbeid som handler om papirflytting.
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De fleste han kjente jobbet som håndverkere eller i
industrien, de var renholdsarbeidere, lærere, sykepleiere,
journalister og ingeniører. Og de måtte stille på jobb
hver eneste dag. Hvis ikke ville samfunnshjulet stoppe
helt opp.
Fine greier hvis denne pandemien kan være over snart,
tenkte han, og målte opp seks skjeer kaffe som han dyttet
ned i kaffekjelen.
Gudrun kom klaprende på høye hæler opp trappa
akkurat i tide til at kaffen var ferdig. Hun dumpet ned
på den ene kjøkkenstolen og slang en bunke papirer på
bordet.
- Sliten? spurte han.
- Det er nok å gjøre på kontoret, hvis det er det du
lurer på?
- Det er bare å se på deg, så skjønner jeg det, sa Teddy
og gliste.
- Takk, repliserte hun. - Sjelden å se deg der, bare for
å ha sagt det.
- Hva har du?
Teddy hadde ikke lyst til å gå inn i en diskusjon med
henne hvor ofte han var innom kontoret. Og slettes ikke
hva han bidro med av arbeidskraft. Det var en diskusjon
han ville tape.
- Guttungen har blitt helt rå til å få tak i nesten
utilgjengelige opplysninger. Ikke for å skryte av eget
avkom altså, men han er faktisk like flink som Magnus.
Jeg ble som du vet litt deppa da Magnus sluttet og
flyttet til Trondheim for å konsentrere seg fullt og helt
om studiene. Det hadde jeg ingen grunn til, sa Gudrun
tydelig fornøyd.
Hun strålte plutselig som ei sol, og Teddy skjønte at
hun var stolt av sønnen Fredriks evne til å hacke seg inn i
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alle verdens systemer og hemmelige arkiver. At det faktisk
dreide seg om lovbrudd, så ikke ut til å plage henne det
aller minste. Det syntes Teddy var et svært sjarmerende
trekk ved henne.
- Jeg begynner med klientene dine, fortsatte hun,
og tok en slurk av kaffen Teddy hadde skjenket opp til
henne.
- Kjør på. Jeg er faktisk litt nysgjerrig, sa han.
- Alf Realfsen. Han er født på det katolske sykehuset
her i Porsgrunn 10. oktober 1946. Gikk på folkeskolen
i Porsgrunn, det som vi i min ungdom kalte Smørkassa,
og tok artium her i 1965. Etter det har han nesten ikke
bodd her før han og kona flyttet tilbake hit for ti år siden.
Da kjøpte paret huset på Vessia der du var og besøkte
dem.
- Ja vel, noe mer?
- Etter artium studerte han juss på universitetet i Oslo
og flyttet så til Frankrike etter at han hadde fått norsk
advokatbevilling.
- Hva gjorde så mannen da han bosatte seg i Frankrike?
- Han gikk rett på nye studier … først Sciences Po,
deretter avsluttende studier på Sorbonne universitetet i
Paris.
- Åh, jøss! Sciences Po, et skikkelig snobbestudium
i politikk og samfunnskunnskap i hjertet av Paris, sa
Teddy overrasket.
- Nettopp, og under studiet på Sorbonne traff han
sin første kone Anais, datter av en rik adelsmann ved
navn Francois Laurent. Alf Realfsen fikk etter hvert et
professorat på Sorbonne universitetet. Han og den første
kona fikk ingen barn, og han skilte seg fra henne for å
gifte seg med sin nåværende kone … Veronica Blanche.
- Overraskende, eller kanskje ikke? sa Teddy tankefullt.
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- Det må sikkert ha skapt litt bruduljer, fordi de to
damene er nemlig kusiner, sa Gudrun og himlet med
øynene.
- Oi, så Alf byttet beite innad i slekta? Var det så lurt?
spurte Teddy retorisk.
- Tipper på at vår mann Alf ikke er særlig populær i
Laurent-familien, konstaterte Gudrun.
- Det forklarer jo uansett hvordan og hvorfor en enkel
gutt fra Porsgrunn traff en overklassedame som Veronica,
skjøt Teddy inn.
- Og så madame Blanche, da … fortsatte Gudrun.
- Nå er jeg spent, sa Teddy.
- Hun ble født på det amerikanske sykehuset Neuilly,
rett vest for Paris 25. mai 1951. Foreldrene hennes
tilhørte også adelen, selv om sånt liksom er avskaffet
i republikken Frankrike. Som enebarn fikk hun en
brukbar arv da de døde. Hvor mye har jeg ikke klart å
finne ut, men tydeligvis nok til salt i såret, og vel så det.
Fredrik kan sikkert finne ut akkurat hvor mye hvis du vil
vite det?
Gudrun så spørrende på Teddy som trakk på skuldrene.
Akkurat hvor mye var ikke viktig for Teddy. Han
hadde fått forklaringen på hvordan Alf og Veronica
hadde fått penger til å drive med det de gjorde.
- Veronica Blanche har master i kunsthistorie, også fra
Sorbonne, og jobbet i mange år på Louvre i Paris. Det
fortalte de deg jo?
- Jo … sa Teddy bekreftende.
- Så vidt jeg husker fortalte han deg at de traff
hverandre der. Det er kanskje ikke helt sant. Han jo var
gift med kusinen hennes, men det blir spekulasjoner.
Veronica har også vært gift før, og har heller ingen barn.
Hennes første mann er den franske kunstmaleren JeanClaude Fleur. Og nå har hun endt opp i lille Porsgrunn.
Livet tar uventede veier for oss alle, ikke sant?
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Gudrun la en bunke utskrifter foran Teddy.
- Herrens veier er uransakelige. Det er helt sikkert,
parerte Teddy. - Har du funnet ut noe om hvor godt de
sitter idet nå, da?
- I prosess, sa Gudrun.
- Jeg har sagt det til deg, og jeg gjentar meg selv; du
skulle sett åssen det ser ut hjemme hos dem. Jeg har jo
ikke greie på hverken kunstmalerier eller interiør, men
jeg har såpass gangsyn at jeg ser om noe er dyrt eller ikke,
sa Teddy.
- Fredrik holder fremdeles på med den biten, svarte
Gudrun.
- Vanskelig å trenge inn i?
- Du vet jo godt du også Teddy at det norske
skatteregisteret er betryggende, ja, nesten umulig å bryte
seg inn i. Vi kan søke helt lovlig, men da ser jo den vi
søker på at vi gjør det, og det ønsker du vel ikke?
- Nei, det ligger ikke i den muntlige avtalen jeg har
med Alf Realfsen, nei.
Gudrun nikket bekreftende og så skikkelig
konspiratorisk ut. - Vi finner sikkert ut av det.
- Noe annet guttungen har funnet ut, er at «Røde
roser» av Gauguin ble solgt på Christie’s i London i
2020. For den nette sum av tre millioner pund, altså
rundt tretti millioner kroner. Kjøperen var Alf Realfsen,
noe han har fortalt deg. Så det stemmer, jo.
Gudrun blunket og gliste. Hun la en utskrift på bordet
foran Teddy som viste et foto av maleriet, summen det ble
solgt for og kjøperen. Øverst på arket var auksjonshusets
logo.
- Jævlig mye penger for et maleri av noen blomster,
kommenterte Teddy.
- Det er opplagt en kostbar blomsterkvast, ja, parerte
Gudrun.
- Det er vel med kunst som med boligmarkedet her
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hjemme om dagen … verdien er den som noen til enhver
tid er villig til å betale, sa Teddy.
Han himlet med øynene.
Gudrun nikket og fant fram en ny datautskrift.
- Når det gjelder Interpol, fortsatte hun …
- Ja.
- Interpol kan ikke drive egen etterforskning, bare
formidle informasjon til og mellom de forskjellige lands
politimyndigheter. Det vet du sikkert, men jeg sier det
likevel, sa Gudrun unnskyldende.
- Ja, sånn er det, sa Teddy bekreftende.
- Kunstmarkedet er ikke regulert, fortsatte Gudrun.
- Det vet jeg også, sa Teddy.
- Alle kunsthandlere er veldig opptatt av tillitsforholdet
til sine kunder og kontakter. De vil helst unngå å sette
dette på spill, noe som kan føre til manglende vilje til for
eksempel å registrere et kunstverk som stjålet. Da kan
det jo kjapt spre seg et rykte om at de ikke er til å stole
på. Og da er det game over i kunstformidlingsbransjen
for dem som driter seg ut. Sekretesse betyr alt i denne
lukkede bransjen, tydeligvis.
- Som betyr at …?
- Kunstverket «Røde roser» er ikke registrert som stjålet
i Interpols register, og frykten for dårlig omdømme kan
jo være en årsak til at Alf og Veronica ikke har registrert
det. Eller hva?
- Hva med innbruddet, da? Har guttungen klart å
finne ut noe om det?
Teddy benyttet sjansen til å spørre mens Gudrun
bladde i utskriftene hun hadde lagt i sirlig orden utover
kjøkkenbordet.
- Ja, da, det er anmeldt som Alf fortalte deg. Og
henlagt som han også fortalte deg. Politiet prioriterer
ikke innbrudd nå for tida, vet du. Av og til lurer jeg på
hva det er de prioriterer, egentlig?
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- Den som visste det, sa Teddy.
- Det står ingenting om at maleriet er så verdifullt i
den henlagte saken, heller. Kanskje Alf ikke fortalte dem
det, men det kan like gjerne være at de som har tatt imot
anmeldelsen ikke har peiling på rådyr kunst. At noen har
slurvet, eller at politiet rett og slett ikke skjønner at det
handler om mer enn penger for Alf og Veronica.
- Kanskje det er så enkelt, sa Teddy, fordypet i sine
egne tanker.
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Lufta var grå av sigarrøyk og den hvitmalte stua virket
mindre på grunn av det. Rekkehusleiligheten hadde to
etasjer med stue, kjøkken og bad i første, bad og tre
soverom i andre. Utenfor de store stuevinduene var det
en liten hageflekk med en platting i impregnert treverk.
Men det var det ingen av gjestene som kunne se.
Akkurat i kveld var gardinene trukket for, til tross for
at det var varmt og fint vær. Døra ut til terrassen sto
ikke engang på gløtt, den var lukket. Det var tett mellom
leilighetene her, og det var best at nysgjerrige naboer ikke
hadde innsyn eller hørte hva som ble sagt i kveld.
Tjukken, som bodde i leiligheten, stod på kjøkkenet
og tappet øl fra et lite tappetårn som stod på benken.
Han likte å være kar og ølet han hadde kjøpt inn til
pokerkvelden, var ikke av det billige slaget. Kjøpt på
Polet selvfølgelig.
Han hadde sendt dama på besøk til ei venninne, sånn
at han og gutta fikk være i fred. Samboeren hans hadde
en tendens til å blande seg borti alt mulig hun ikke hadde
noe med, og hun likte heller ikke at han spilte poker med
penger i potten.
Særlig ikke med den gjengen som satt i stua deres
akkurat nå.
Tjukken hadde kjøpt inn ekte Cohiba sigarer fra
Cuba, som han rundhåndet hadde delt ut til dem som
ville ha. Han hadde fått vist fram sin egen belevenhet,
sigarteknikk, humidoren og sigarkutteren han kjøpte
på nettet for ikke lenge siden. Han hadde hatt mange
ulike interesser opp gjennom åra. Etter at han hadde blitt
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kjent med den nye naboen som flyttet inn for et halvt år
siden, hadde interessene til Tjukken dreid i mer kriminell
retning. Han visste det var risikabelt å henge med disse
folka, men det var også litt av attraksjonen. Alle pengene
som fløyt rundt hele tida. Det var helt uimotståelig for
ham. Følelsen av vellykkethet og makt han fikk ved å
kunne dra fram en stor rull med tusenlapper når han
skulle betale drinker på byen, kunne nesten måle seg
med sex, syntes han.
- Det blir Texas Hold ’em, sa Ånnerud bestemt.
Torstein Ånnerud var Tjukkens nye nabo og idol.
Ånnerud var rundt femti år gammel og en beleven
mann. Som notorisk svindler var han godt kjent for
politiet, og han hadde sittet i fengsel mange ganger
opp gjennom åra. Sist han slapp ut fra fengsel, etter å
ha blitt tatt for fakturabedrageri, hadde han flyttet rett
inn til sin nåværende kjæreste. Leiligheten, bilene og
bankkontoene stod på henne, noe han håpet skulle gjøre
det vanskeligere for lovens lange arm å finne noe å ta
ham for.
- Det er greit for meg, la oss komme i gang, sa Fetter
Anton og pattet entusiastisk på sigaren sin.
Fetter Anton het egentlig Tommy Holte. Han hadde
fått kallenavnet Fetter Anton fordi han nesten alltid var
heldig, og hadde en egen evne til å unnslippe politiet når
han hadde gjort noe som påkalte påtalemyndighetens
oppmerksomhet.
De andre deltakerne i pokerlaget denne kvelden var
to albanske gjengmedlemmer fra Oslo, ingen ringere enn
brødrene Alan og Agon Dushku, muskelmannen Etzaz
Salam og gjenglederen Imran Chaudhry.
For Tjukken en gjeng med folk han innerst inne
fryktet, men som han samtidig syntes det var stor stas å
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menge seg med.
Ånnerud hadde nylig fått øynene opp for mulighetene
for å tjene penger i det svarte kunstmarkedet, noe som
brakte ham i kontakt med disse folka fra Oslo-området.
Det var til enhver tid store penger i omløp og store penger
å tjene på stjålet kunst. For å få kloa i verdifull kunst var
det nødvendig å pleie vennskap med dem som hadde
tilgangen. Og noen av dem satt rundt pokerbordet i stua
til Tjukken akkurat nå.
Ånnerud hadde selv kontakter som drev gallerier og
kunstformidling, men han trengte disse gutta for å få
tak i kunstverk han kunne tilby under bordet. Det var
overraskende mange rikfolk i norske bygder og byer som
ikke hadde skrupler med å kjøpe stjålet kunst. Hva de
skulle med denne kunsten, hadde Ånnerud vanskelig for
å forstå. Alle visste jo at disse kunstverkene var stjålet, så
de kunne jo ikke vises fram til snobbevennene deres.
Det var mye rart folk som hadde godt med penger
interesserte seg for, og som han hadde vanskelig for å
skjønne at de drev med. Men så lenge han tjente gode
penger på det, var det samme faen for Ånnerud.
Vennskapet med den nye naboen, Tjukken, var midt
i blinken for en svindler som Ånnerud. Det var tydelig
at Tjukken hadde dårlig selvtillit og et stort behov for
å dekke over dette, ved å framstille seg som rik, kul og
særdeles vellykket. Det gjorde Tjukken lett å snu rundt,
lett å manipulere.
Ånnerud hadde ikke behøvd å presse Tjukken i det hele
tatt for å få ham til å oppbevare de stjålne kunstverkene
til de kunne selges. Det tok den tida det tok, og han
ventet alltid tålmodig på at oppmerksomheten rundt
tyveriene hadde lagt seg. Det var en nødvendighet for
businessen å la kunstverkene bli «kalde» før han fortok
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seg noe.
Kjøperne var jo selvsagt redde for å bli fersket av
politiet. Ingen ville kjøpe stjålet kunst før det hadde gått
passelig med tid etter tyveriet.
Det var for risikabelt for Ånnerud å ha kunsten
hjemme hos seg selv. Selv om leiligheten stod på kjæresten
og han selv hadde adresse hos moren, stolte han ikke på
at politiet ikke visste hvor han egentlig bodde.
Det hadde jo vært helt krise om politiet kom på
husransaking og fant noe av det han hadde til salg. Alt
for store penger stod på spill, og med disse gjengfolka
måtte han passe seg vel. Blant hundrevis av grunner
han kunne ramse opp på stående fot, var det absolutt
farligste å skylde feil folk penger. Å skylde slike folk mye
penger, kunne i verste fall være fatalt. Han hadde hørt
om konsekvensene av det, og med egne øyne sett rå,
brutal vold utført av disse folka. Det var ingen kjære mor
der i gården.
Ånnerud var en forsiktig mann. Han likte å spre
risikoen utover. Å stikke til den idioten Tjukken noen
ruller tusenlapper av og til, ja, det var en liten pris å
betale for egen sikkerhet.
Det hadde blitt mørkt ute.
Men det var det ingen i pokerlaget som hadde
registrert, der de satt i Tjukkens røykfylte stue med
gardinene trukket for. Svetten piplet og rant nedover på
Fetter Antons panne og nesevinger. Han tørket seg med
et papirlommetørkle som lå ved glasset hans.
Fetter Anton levde ikke opp til navnet sitt denne
kvelden. Det var ingenting som gikk hans vei. Han hadde
spilt bort og tapt alle de tjukke rullene med tusenlapper
han hadde hatt med seg, men han var ikke klar for å hive
inn hansken enda. Han ble jo ikke kalt Fetter Anton for
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ingenting. Snart ville uflaksen snu, og han var sikker på
at han ville få flaks med kortene igjen.
Det var han brennsikker på.
- Jeg har et maleri akkurat nå, sa han. - Det er verdt
jævlig mye penger. Hvis jeg låner av deg, så kan du selge
maleriet hvis jeg taper? OK?
Fetter Anton så stivt på Imran Chaudhry.
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Teddy gikk med lange klyv oppover den gamle
slalåmbakken fra Liane mot toppen av Borgeåsen.
Han kjente pulsen banke i tinningene og pusten gikk
raskere for hvert steg. Hver gang han gikk opp denne
satans bratte bakken konkurrerte han med seg selv, og
han prøvde å gå raskere opp enn hva han klarte gangen
før.
Tidligere, da han røykte, hadde han bare så vidt klart å
komme seg til toppen uten å segne om. Han husket godt
følelsen av blodsmak i munnen og frykten for at lungene
skulle kollapse før han rakk å ringe etter legehjelp.
Men nå, nå skvatt han oppover bakken nesten som
en fjellgeit.
Snart klarer jeg kanskje til og med å snakke med meg
selv mens jeg går oppover her, tenkte han lystig.
Det var bra for hjertet hans også, ikke bare for
muskler og lungekapasitet. Å få opp pulsen var viktig for
å beholde en god hjertehelse, noe han ikke hadde vært
nøye nok med tidligere i livet sitt.
Og det hadde jo ikke ført noe godt med seg, nei.
Helvetes hjerteinfarkt og helvetes stenter og helvetes
blodfortynnende medisin, peste han taktfast til seg selv
mens han gikk raskere og raskere oppover slalåmbakken.
Teddy tenkte best når han gikk. Det hadde han alltid
gjort, og han hadde grublet og funnet ut av mange
vanskelige problemer i livet med hjelp av å tøffe gåturer.
Hjernen hans fungerte rett og slett bedre i frisk luft, noe
han hadde følt allerede som guttunge. Som barn hadde
han klatret i trær, vært på skøytebanen og spilt bandy
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eller vært på fotballbanen hele tida. Når han kom hjem
på kvelden og la seg i senga på rommet sitt, sovnet han
alltid med en eneste gang. Og han våknet om morgenen,
uthvilt og klar for nye eventyr på skolen og ute sammen
med kompisene.
Moren hans pleide å si at hun trodde han måtte ha
en usynlig rakett i rompa, sånn voldsom energi som han
hadde.
I dag hadde han flere ting han måtte sortere og tenke
gjennom før han kunne ta en avgjørelse om veien videre
i denne saken med Alf Realfsens stjålne maleri. Og da var
en røff trimtur på stiene i Borgeåsen rett medisin, både
for hjertet og for hjernen.
På toppen av bakken stoppet han og snudde seg for å se
utover Hovenga i Porsgrunn og Gjerpensdalen oppover
mot Skien, der hele dalen lå badet i morgenlyset. Det var
sensommer, men trærne hadde enda ikke fått noe preg av
høsten som snart var på vei. Løvet var fremdeles grønt og
friskt. Han hørte brølet fra en motorsykkel som ga på ut
av svingen nede på Augestadveien, og ungene som hylte
og lekte i skolegården på Borge skole.
Bak Teddy kvitret fuglene i trærne. Han snudde seg
mot skogen igjen.
Stien fortsatte bratt oppover før den flatet ut og
Dansesletta lå foran ham.
For åtte år siden fikk hadde han hatt en kriminalsak
der en ung prostituert jente fra Ukraina ble drept i et hus
ikke langt herfra. Han husket fremdeles nøyaktig hvor
hun hadde blitt funnet, like ved stien som fortsatte fra
Dansesletta opp mot NRKs gamle lokaler helt på toppen
av Borgeåsen.
Datteren Erle hadde vært russ det året, og hun og
vennene hennes hadde funnet liket da de hadde russefest
på Dansesletta. Datteren hadde håndtert det bra og han
var stolt av den tøffe jenta si. Ingen pyse hun, nei, tenkte
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han, og smilte for seg selv.
Kvelden før hadde Gudrun gitt ham mye informasjon
om oppdragsgiverne hans, Alf og Veronica, og om
maleriet som hadde blitt stjålet fra dem. Han var
fremdeles nysgjerrig på hvor godt de egentlig satt i det,
gitt den eksklusive kåken de hadde på Vessia, men det
var jo egentlig ikke viktig for saken han skulle løse.
Oppdraget hans var å forsøke å finne fram til hvem
som hadde stjålet maleriet, og ikke minst hvor det var
nå. Samt forsøke å få det tilbake. Hvis det var mulig,
da. Og det var jo ikke sikkert. Maleriet kunne være over
alle hauger, kanskje hos en kjøper i Oslo, i Indonesia,
eller i et bankhvelv hos en rik arabersjeik i en Gulfstat.
Han hadde ikke peiling, det var det han skulle forsøke å
finne ut av. Men han måtte ha flere kort på bordet først.
Derfor trengte han å sortere opplysningene. Henge dem
på riktig knagg. Og en gåtur var det han trengte for å få
det til.
Det var tydelig fra politiets arkiver, som Fredrik
tydeligvis med hjelp utenfra hadde hacket seg inn i, at de
der i gården ikke tok saken alvorlig. Og saken var kanskje
ikke så alvorlig heller, sett med påtalemyndighetens øyne.
Alf og Veronica hadde jo forsikring og kunne derfor få
erstattet maleriets verdi. Da var jo tyverisaken løst fra
påtalemaktas side.
Det var nok sant som Gudrun sa at politiadvokaten
som hadde fått saken ikke hadde greie på hvordan
kunstverdenen fungerte. Det hadde for så vidt ikke
Teddy greie på heller. Men han skjønte såpass at ryktet til
ekteparet som dyktige og pålitelige kunsthandlere kunne
stå i fare, sett med øynene til kundene og oppdragsgiverne
deres.
Billa og Gønner, som Glenn Hansen hadde satt Teddy
i kontakt med, hadde gitt ham opplysninger som kanskje
kunne lede ham til maleriet. I alle fall til den som hadde
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opplysninger om den eller de som stod bak.
Det var visselig Billa og Gønner som hadde utført
innbruddet. Og nå var de skikkelig sure, fordi de ikke
hadde fått betalt for jobben. De hadde blitt lovet god
betaling for å bryte seg inn hos Alf og Veronica, og stjele
med seg hele safen fra arbeidsrommet deres i første etasje.
Safen hadde vært tung som faen, hadde Billa forklart,
men kjempen Gønner hadde klart å lirke den opp på en
liten jekketralle de hadde hatt med seg. De hadde fått
nøyaktige instruksjoner om hva de skulle ta, og hvor det
befant seg i huset. Det kunne tyde på at det hadde vært
et bestillingstyveri.
Teddy måtte finne ut om det var fyren Billa og Gønner
leverte safen hos, Fetter Anton, eller noen andre, som
egentlig stod bak. Det var i alle fall Fetter Anton som
hadde gitt dem oppdraget, og det var Fetter Anton som
hadde vært kjip og ikke betalt dem som lovet.
Teddy skjønte han måtte ta en prat med denne
slimålen av en småkjeltring. Det var ikke første gangen
Teddy hørte om mannen. Fetter Anton var beryktet på
politihuset på Myren i Skien for sin evne til å slippe
unna domstolen, selv om det var opplagt at han var
den skyldige. Fra politihold var Fetter Anton nærmest
notorisk mistenkt for ulike lovbrudd, men han gled stort
sett unna, ja, som en ål.
Viden kjent som heler og narkotikalanger, var han
også, med gode forbindelser til kriminelle nettverk over
hele Østlandet. Mannen hadde ingen ære og ville angitt
sin egen bestemor dersom det gagnet ham. Teddy tålte
ikke sånne amoralske folk, og han kjente blodtrykket
stige bare han tenkte på fyren.
Best å roe seg litt ned før jeg oppsøker ham, tenkte
Teddy, og begynte å løpe rolig innover stien mot den
sentrale delen av Borgeåsen. Ikke så smart å være provosert
allerede før han hadde snakket med fyren. Målet var jo
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faktisk å få tak i maleriet, ikke å banke livskiten ut av den
ufyselige drittsekken.
Det fikk noen andre rasshøl ta seg av.
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Langs Bøleveien, mellom Porsgrunn og nabobyen
Skien, lå det som tidligere hadde vært et hyggelig
nabolag, bestående av en lang rekke bolighus inneklemt
mellom selve veien og jernbaneskinnene rett bak.
De som bodde der tidligere hadde vært stolte av
husene sine, tatt godt vare på dem og de tilhørende
hagene med blomster og frukttrær. Med tida hadde
trafikken på Bøleveien økt, og på grunn av støyen og
luftforurensingen dette førte med seg, hadde stadig flere
boligeiere solgt unna husene sine og flyttet til andre
steder i Grenland.
Kommunen hadde kjøpt opp husene etter hvert som
de kom for salg, og nå var de aller fleste eiendommene i
dette området kommunale utleieboliger. Det lille huset
Fetter Anton bodde i var et av disse. Det lå på hjørnet
av Bøleveien og den smale blindveien Munkelia, der
noen stadig vekk moret seg med å bytte ut M med R på
gateskiltet. Og kommunens vedlikeholdsavdeling måtte
til stadighet rykke ut for å rette opp i vederstyggeligheten.
Teddy syntes i grunn at den stadige navneendringen
var ganske festlig, men forstod også at det måtte rettes
opp i. Det var jo så klart ikke noe særlig ålreit å ha adresse
i «Runkelia».
Huset Fetter Anton bodde i var ikke av de største,
og i halvannen etasje. Ifølge Fredriks undersøkelser i
kommunens arkiv over kommunale boliger, så bodde
han der alene.
De fleste husene i dette området langs Bøleveien
var i akutt behov for vedlikehold. Malingen flasset av
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husveggene, og hagene, som en gang hadde vært velstelte
og koselige, var nå overgrodde og fulle av søppel. Alle
vinduene som vendte ut mot Bøleveien hadde gardinene
trukket for. Faktisk så det ut som om en del av dem
hadde laken og ikke gardiner i vinduene. Området bar
preg av forfall, og var til dels regelrett slum, etter Teddys
oppfatning. Et par av husene så ut til fremdeles å ha sine
opprinnelige eiere. Men det var nok ikke lenge til de også
ga opp og flyttet vekk fra den økende biltrafikken.
Teddy hadde parkert mopeden et stykke bortenfor,
ved bensinstasjonen på andre siden av veien, og fikk
på den måten tid til å se seg om mens han nærmet seg
utleieboligen hvor Fetter Anton holdt hus. Mens Teddy
var på trimtur i Borgeåsen og fikk tenkt seg godt om,
hadde han bestemt seg for at det enkle var det beste.
Nå banket han hardt på inngangsdøra til Fetter
Antons bolig.
Målet var å få mannen til å innrømme at han hadde
Alfs maleri, og om nødvendig bruke makt for å få ham
til å finne det fram. Teddy var i god fysisk form, kanskje
bedre enn på mange, mange år, og han følte seg trygg
på at slimålen ikke ville ha noe å stille opp med sånn
rent fysisk, i alle fall. Så fikk han eventuelt ta andre og
overraskende vendinger på hælen.
Hvis Teddy var heldig hadde Fetter Anton fremdeles
maleriet hjemme hos seg, hvis ikke skulle han få lov til å
fortelle hvor det hadde tatt veien. Fetter Anton var kjent
for ikke å ha noen ære, og Teddy regnet med at han kom
til å snakke så fort han kunne, for å slippe å få juling.
Han ville nok ikke inn i fengsel heller, og Teddy hadde
vitner som visste at Fetter Anton hadde tilknytning til
maleriet.
Fetter Anton kunne jo heller ikke være trygg på at
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andre ikke ville fortelle lovens lange arm om fakta i
saken. Han hadde tross alt ikke betalt Billa og Gønner
for utført jobb, og han visste ganske sikkert at de to var
forbanna på ham for det.
Dette var Teddys enkle plan: Å true sniken til å fortelle
ham hvor maleriet var, eventuelt fortelle ham hvem som
var i besittelse av det nå.
Trafikken dundret forbi og Teddy la øret inntil døra
for å forsøke å høre om det var noen der inne. Det var
helt stille så vidt han kunne høre, og han dundret på døra
en gang til mens han røsket i dørklinka. Døra var låst og
gardinene trukket for i alle vinduene ut mot veien. Teddy
tok en tur rundt huset, og det var samme historien der;
gardinene var trukket for og han hadde ingen mulighet
til å kikke inn.
I det han rundet hushjørnet og gikk mot inngangsdøra
igjen, begynte mobiltelefonen å ringe. Han hadde ikke
brillene på og kunne ikke se hvem som ringte.
Forbaska dritt å bli eldre, tenkte han, og myste for å se
det grønne ikonet på displayet, sånn at han kunne få tatt
den helvetes telefonen.
- Walle her, glefset Teddy mer irritert enn han egentlig
var.
- Hjelp! Jeg får ikke stoppet det! Du må komme!
Kvinnen som ringte, ropte hysterisk.
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Hjertet hamret i brystet hans og det suste i ørene da
han forsiktig og lydløst krabbet fram fra gjemmestedet
sitt. Fetter Anton hadde gjemt seg under senga da noen
plutselig hadde hamret på døra hans.
Han var også skråsikker på at han visste hvem det var
som ville ha tak i ham.
Siden den pokerkvelden hos Tjukken, da han hadde
lånt penger av Imran Chaudhry, hadde Fetter Anton
fryktet at Chaudhrys folk skulle komme for å kreve inn
gjelda.
Fetter Anton hadde blitt dritings den kvelden hos
Tjukken, lånt altfor mye penger, og tapt alt sammen.
Det hadde ikke vært hans kveld, på ingen måte. Ingen
flaks hadde han hatt, bare uflaks og uflaks og uflaks.
Og nå skyldte han en hel haug med penger. Som han
ikke ante hvordan han skulle få betalt tilbake. Chaudhry
var ikke verdens mest tålmodige mann, og gutta hans var
heller ikke kjent for å være milde pengeinnkrevere. De
var torpedoer av verste sort.
Fetter Anton visste at han lå tynt an, og han visste
ikke hvordan han skulle komme seg ut av denne for
ham pikante situasjonen. Det var en ting å sno seg ut av
politiet grep. Det var en helt annen sak å snike seg unna
Chaudhrys brutale torpedoer.
Han var overhodet ikke bekymret for politifolk. De
oppførte seg som regel vennlig når han påtraff dem. Og
det var jo ofte. Men sånn var det ikke med Chaudhrys
folk. Politiet brukte heller aldri vold mot ham, og
han ble heller aldri truet av dem. Men Chaudhrys
pengeinnkrevere var i en helt annen divisjon. Ryktene
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sa at dersom torpedoene ikke fikk viljen sin, fingerte de
ofte en annens død.
Det var det han hadde fått høre. Og han mistenkte
ikke at ryktene var usanne, at det bare var historier for å
skremme folk.
Maleriet han hadde brukt som sikkerhet for lånet
under pokerspillet, det kunne han heller ikke gi fra seg.
På ingen måte. Han var ikke alene om det med maleriet,
og de andre skulle jo ha sitt. Da ville han bare flytte
problemet fra ett sted til et annet, og han ville ligge like
tynt an. Uansett utfall: Her var det ingen vinn-vinnsituasjon, kun et stort tap.
Uflaksen han følte han hadde hatt i det siste ville
liksom ingen ende ta.
Forsiktig listet Fetter Anton seg bort til vinduet på
soverommet og kikket ut mot veien gjennom en smal
sprekk mellom gardinene. Mannen som hadde dundret
på døra hans hadde fått en telefon og var nå på vei i full
fart bort mot bensinstasjonen. Fetter Anton følte på seg
at mannen var på vei for å hente flere folk, og at de snart
kom tilbake for å ta ham.
Herregud, han måtte komme seg vekk.
Paranoiaen rev og slet i ham, og han kjente at brystet
snørte seg sammen i redsel. Han måtte dra før de kom
tilbake.
I full fart samlet han noen klær, lommeboka,
husnøklene, mobiltelefonen og stappet det ned i en
ryggsekk. Maleriet tok han ikke sjansen på å ta med seg,
og han følte seg trygg på at ingen greide å finne det der
han hadde gjemt det.
Han åpnet utgangsdøra forsiktig på gløtt og speidet
begge veier før han la på sprang i motsatt retning av der
mannen som forsøkte å komme seg inn til ham hadde
gått.
I panikken glemte han å låse døra etter seg.
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Rørlegger Tim Østby stod og ventet på Teddy da han
svingte mopeden opp foran huset i Knivstikker ‘n.
Det var kvinnen som leide hos ham som hadde ringt
da Teddy var utenfor huset der Fetter Anton bodde. Hun
hadde vært hysterisk og fortvilet, fordi blandebatteriet i
dusjen hadde gått i stykker og vannspruten stod i taket.
Siden hun ikke var kjent i huset, hadde hun ikke greid å
finne stoppekrana. Vannet hadde sprutet ut som fra en
foss.
Teddy hadde fått geleidet henne til stoppekrana over
telefonen, så den umiddelbare krisa var avverget.
Men problemet var jo ikke løst med det. Teddy hadde
derfor ringt til sin kompis rørlegger Tim Østby.
Det lille håret Tim hadde igjen på hodet stod ut til alle
kanter. Han var i tydelig behov av en skikkelig hårklipp.
Tim var mye tynnere nå enn hva han hadde vært sist
Teddy hadde sett ham, og han så dratt og herjet ut i
ansiktet. Likevel smilte han bredt. Kroppsspråket var det
samme som alltid; energisk og ivrig.
Tim og Teddy hadde vokst opp som naboer på Vessia.
Faren til Tim drev rørleggerfirma, og nå hadde Tim tatt
over firmaet etter at faren hadde gått av med pensjon.
- Jaså, Theodor, så du driver med utleie, du?
Tim kalte Teddy konsekvent Theodor, som han jo
egentlig het, og Tim var også en av få mennesker som
fikk lov til det. Selv om Teddy ikke likte det noe særlig.
- Kunne ikke motstå fristelsen, svarte Teddy.
- Gode penger?
- Folk har jo klikka fullstendig i vinkel, Tim. Av den
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enkle årsak at de ikke kan reise på ferie til Syden nå under
pandemien.
Teddy hadde senket stemmen så ikke leieboeren hans
skulle høre hva han sa.
- Ja, reine feriepsykosen sånn som folk holder på nå
om dagen, samstemte Tim.
- Det kaster av seg, så har du noe å leie ut, er tidspunktet
definitivt nå, sa Teddy.
- Skulle gjerne hatt muligheten til å leie ut litt jeg også
… men den jævla kjerringa stakk jo av med nesten alt jeg
hadde, så det er bare å jobbe på, sukket Tim.
Han ristet oppgitt på hodet.
Tim hadde blitt skilt året før. Skilsmissen hadde vært
av det mer grisete slaget. Ekskona hadde fått presset ham
til å gi henne både huset og bilen. Noe han hadde håpet
skulle være til ungenes beste. Nå drev hun og saboterte
samværet med ungene også, og Tim så dem derfor bare
en sjelden gang. Siden ungene nesten aldri var hos Tim
hadde ekskona fått Nav med på at han måtte betale
henne fullt bidrag. Det hjalp ikke for saken at Tim hadde
forsøkt å forklare Nav-ansatte at ungene ikke var hos
ham bare på grunn av ekskonas samværssabotasje, og at
hun gjennom mange år hadde manipulert ungene til å ta
parti med henne. Og dermed fryse faren ut.
Det eneste Tim følte han hadde igjen av livet etter
samlivsbruddet, var rørleggerfirmaet. Han brukte nå
nesten all sin våkne tid på å jobbe seg opp igjen.
- Den faens drittkjærringa tar livet av meg, svarte han,
da Teddy spurte åssen det stod til.
- Fra vondt til verre?
- Den jævla dumme geita flådde meg for alt jeg hadde
og tok fra meg ungene. Og på toppen av alt så må jeg
betale henne for det. Hvor faens gærent kan det bli?
Tim hadde blitt rød i ansiktet og slo sint ut med
armene.
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Tim var fem år yngre enn Teddy, og ungene hans var
fremdeles mindreårige. Det var vel egentlig ikke pengene
det handlet om for Tim, det var mer frustrasjonen han
hadde inne i seg over at han hadde mistet kontakten med
ungene sine.
Teddy hadde egentlig vært kamerat med Tims eldre
bror Jan i oppveksten, men etter at han døde i en
motorsykkelulykke hadde Tim og Teddy blitt kompiser
i voksen alder.
Kvinnen Teddy leide ut huset i Knivstikker ‘n til, kom
ut på trappa. Hun var fremdeles våt etter den ufrivillige
dusjen. Hun så stresset og irritert ut.
På en plutselig innskytelse sa Teddy: - Du kan godt
få pengene igjen hvis du vil flytte et annet sted. Det kan
nok ta litt tid før rørleggeren her får fikset problemet, og
det er jo ikke noe særlig ålreit å bo her uten dusj, kanskje?
Da kan jo jeg ta en liten ferie her selv, tenkte Teddy,
etter at jeg har ristet det hersens maleriet ut av fingrene
på sleipingen Fetter Anton.
Kvinnen så lettet ut og takket ja, nesten før Teddy var
ferdig å snakke.
Mens leieboeren pakket kofferten, satte Teddy på litt
kaffe til seg selv og Tim. Det var lenge siden han hadde
bodd i huset i Knivstikker ‘n nå, og han begynte å glede
seg til en liten ferie på tampen av sommeren.
På tide å få tatt en tur på besøk til Adolf også, tenkte
han.
Adolf Bjørkøy hadde fått plass på Brevik sykehjem
forrige vinter da det ble tydelig at han ikke lenger klarte
å bo hjemme hos seg selv på Sandøya. Gamlingen var
ikke blitt dement, men han hadde fått problemer med
å gå, etter å ha falt og brukket lårhalsen. Han satt nå i
rullestol.
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Det var lettere for kommunen å gi ham en plass på
sykehjemmet, enn å sende hjemmetjenesten ut til Sandøya
med ferja flere ganger om dagen. Adolf ringte stadig til
Teddy og klaget på at alle som bodde på sykehjemmet
var grønnsaker. Men alle de vakre sykepleierne på jobb
gjorde at de mange minusene ved å bo på sykehjem, til
slutt ble et stort pluss, som han sa.
Ikke bare jeg som mangler samsvar mellom hode og
kropp, tenkte Teddy, og gliste bredt.
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Skulle ønske Elsa snart var ferdig med ferien, tenkte
Gudrun, mens hun tastet og scrollet på nettbrettet.
Det hadde økt på med oppdrag for firmaet så langt
i koronapandemien. Også myndighetenes varierende
tiltak for å holde pandemien i sjakk, hadde økt kraftig,
oppfattet Gudrun.
Historien var den samme over hele verden, i alle fall
i den vestlige verden: det var innført forbud og påbud
som påvirket folks liv i stor grad. I Norge hadde det vært
hytteforbud, reiseforbud, skjenkeforbud og påbud om
munnbind og hjemmekontor. Ikke rart folk var slitne
av forbud og påbud. Da var det heller ikke vanskelig å
forstå at vanlige folk fort havnet i uvanlige situasjoner.
Og det viste seg igjen på bunnlinja; mange oppdrag og
god inntjening for firmaet.
Gudrun hadde sett for seg at det skulle bli lite å gjøre
da koronapandemien startet for halvannet år siden, men
hun hadde tatt grundig feil. Aldri før hadde hun hatt
så mange buskoppdrag som nå. Det kunne nesten virke
som om folk under pandemien hadde fått økt sexlyst.
Med andre mennesker enn deres faste partner, så klart.
Hun hadde hatt en mangedobling av henvendelser fra
folk som mistenkte at partneren stod i med andre, og nå
kom det enda en klient i samme ærend om ti minutter.
Gudruns kontorassistent, Elsa Lofthus, hadde sein
ferie i år. Hun hadde vært borte i over halvannen uke, og
Gudrun kunne godt merke at Elsa ikke var der. Nå måtte
hun gjøre alle forundersøkelsene selv, og ikke minst all
fakturering og arkivering etter oppdragene.
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Elsa hadde fått låne Gudruns leilighet i Torrevieja på
Costa Blanca-kysten i Spania. Hun storkoste seg, til tross
for alle de inngripende tiltakene også i Spania. Været
var glimrende, hadde hun fortalt da hun ringte Gudrun
kvelden før. Det var fremdeles høysommer i Sør-Europa,
og ungene der begynte ikke på skolen igjen før midt i
september.
Kjøpet av den leiligheten var den beste investeringen
Gudrun noen gang hadde gjort. Hun hadde selv
bodd i leiligheten i lange perioder før den hersens
koronapandemien gjorde sitt inntok i land etter land
over hele verden. Og pandemien hadde rotet til alle
Gudruns planer i halvannet år, nå. Det verste var at hun
hadde følelsen av at det ikke var over enda.
Ikke på langt nær, selv om det hadde åpnet seg en
mulighet for å reise på utenlandsferie uten å bli lynsjet av
naboen, akkurat for øyeblikket. Alle koronareglene hadde
ført til at folk skulte på hverandre og passet på at alle
andre fulgte reglene til punkt og prikke. Ikke at Gudrun
egentlig brydde seg om den slags, men hun kunne ikke
ta sjansen på å måtte sitte ukevis i karantene både ved
utreise og innreise. Hun var avhengig av å komme på
jobb på kontoret til rett tid, ellers ville det ikke gå lange
tida før hun bare kunne legge ned hele virksomheten.
Hun ble rykket ut av tankene sine og skvatt opp da det
banket hardt på døra. Mannen som kom inn var liten,
skallet og hadde tykke brilleglass. Han var i begynnelsen
av førtiåra, og hadde nok mistet håret for mange år siden.
At han var glattbarbert, uten antydning til hentesveis
eller andre forsøk på å skjule den bare skallen, fortalte
Gudrun at mannen hadde akseptert sin hårløse skjebne
for lenge siden.
- Jon Åsen, sa mannen, og strakte fram hånda for å
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hilse.
Han tok seg i det i samme øyeblikk, og bøyde albuen
fram i stedet for å hilse på korona-vis.
Det hadde vært mange tåpelige måter å hilse
formelt på folk, og som hadde vært prøvd ut i løpet av
koronapandemien. Alt fra bukking og neiing til fancy
fotarbeid. De fleste hadde med tida landet på å klinke
albuene mot hverandre.
Det gjorde det heller ikke lettere å møte nye folk når
alle hadde på seg munnbind. Men det var et påbud som
heldigvis ikke gjaldt akkurat nå.
- Gudrun Fitjebakke, sa Gudrun, og klinket albue
med Jon Åsen.
- Slå deg ned, fortsatte hun og pekte på sofaen.
- Takk, sa han.
- Vil du ha litt kaffe før vi begynner?
Gudrun gikk mot det lille tekjøkkenet for å hente
kopper og kaffekanna hun hadde gjort klar da hun kom
på kontoret timen før.
Undersøkelsen hun i all hast hadde gjort før mannen
kom, hadde fortalt henne at han var gift, hadde to barn
og eide et hus i Fredboveien ikke langt fra Pors Stadion
på Vessia. Jon Åsen hadde for så vidt åpen Facebook
profil, men vennelista var privat, og det så ikke ut til at
han brukte profilen noe særlig. Ingen feriebilder eller
andre ting som fortalte henne noe om hvem han var og
hva han likte å gjøre. Gudrun hadde planer om å sjekke
kona hans også, men det fikk vente til hun hadde fått
oppdraget.
Til Jon Åsen hadde gått igjen.
- Takk, men jeg står over, sa Jon Åsen.
Gudrun nikket til ham.
- Drakk akkurat et par kopper før jeg dro hjemmefra,
og legen sier det ikke er bra for meg å drikke for mye
kaffe. Har høyt kolesterol, og kaffe er visstnok noe jeg
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må passe meg for, fortsatte Jon Åsen uten overbevisning
i stemmen.
Gudrun visste at noen typer kaffe, som den
kokekaffen Teddy sverget til, inneholdt mye mettet fett
fra kaffebønnene. Det var ikke tilfelle med traktekaffen
hennes, her ble det farlige kaffefettet værende igjen i
filteret.
Det var med andre ord fritt fram for å drikke store
mengder kaffe uten å være bekymret for kolesterolet.
Men hun droppet å ta den vanskelige forelesningen for
Jon Åsen. Isteden spurte hun om han ønsket noe annet
drikke.
Han takket ja til et glass Cola light.
Gudrun drakk ikke brus selv, men hadde det alltid
i kjøleskapet. Det var fordi Elsa foretrakk brus framfor
kaffe. Elsa drakk kaffe andre steder, hadde Gudrun lagt
merke til, og hun mistenkte at Elsa ikke likte kaffen
hennes.
Akkurat som røveren Teddy.
Gudrun mistenkte at de begge to trodde hun ikke
skjønte at det var sånn det hang sammen. Men det gjorde
hun altså. Forstod. Hun brydde seg bare ikke om det.
Hvis de syntes kaffen hennes var vond, så var det deres
problem, sånn hun så det.
- Ja, hva kan jeg gjøre for deg da? spurte Gudrun.
Hun satte seg ned i stolen tvers overfor Jon Åsen som
hadde plassert seg i sofaen.
- Jo, som jeg skrev i eposten … jeg vil at du undersøker
om kona mi holder på med en annen mann, svarte han,
og knep munnen sammen til en smal strek.
- Det kan la seg ordne, svarte Gudrun høflig.
- Jeg tror jeg vet hvem det er også, fortsatte han.
Jon Åsen var svart i blikket og hadde opparbeidet
sinne i stemmen.
- Åh … sa Gudrun.
106

- Jeg trenger bevis dersom jeg skal konfrontere henne
med det. Hun er sleip som en ål og kjører i gang tårepersa
så fort hun møter motstand. Jeg trenger noe konkret å slå
i bordet med.
- Som hva da? ville Gudrun vite.
Men Jon Åsen hørte ikke etter. Han buldret på.
- Det er ikke første gang dette skjer og nå er jeg drittlei
hele situasjonen. Jeg vil ha bevis, og jeg vil skille meg fra
henne uten at jeg får skylda for å ha ødelagt ekteskapet.
Forrige gang jeg oppdaget utroskapen hennes, bare
nektet hun blankt. Hun fikk til og med venner og familie
med seg som support og støtte. Til og med min egen mor
støttet henne. Hva gir du meg?
- Det vet jeg ikke helt, enda. Men kanskje jeg kan
hjelpe, sa Gudrun diplomatisk.
- De mener jeg var og er en forferdelig bølle som kan
anklage henne for noe slikt … for utroskap, mener jeg.
Hun er jo bare så skjønn i alles øyne, freste Jon Åsen.
Han gikk nesten opp i fistel for å understreke hvor
falsk kona hans var.
Gudrun satt like rolig og nikket for å bekrefte at
hun forstod hvor urettferdig han mente han hadde blitt
behandlet. Etter mange år i buskfotobransjen hadde hun
hørt slike historier ikke bare en gang, men mange, mange
ganger. Ofte var det den bedratte parten som fikk skylda
for elendigheten i ekteskapet. En gjenganger var at den
som var utro beskyldte partneren for å ha fremprovosert
utroskapen.
- Har du med bilder som jeg ba deg om? spurte
Gudrun.
Hun nikket mot den grå konvolutten Jon Åsen hadde
lagt på bordet ved siden av brusglasset.
- Ja, både av kona mi og av den såkalte kameraten min
som hun holder på med nå. Jeg har notert ned adressa
hans også. Jeg har fulgt etter henne noen ganger, og jeg
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tror det er hjemme hos ham at de driver og har seg, svarte
han.
Nå så han nesten ut til å skulle bryte sammen i gråt.
Herregud, ikke begynn å grine da mann, tenkte
Gudrun.
Det skjedde iblant at folk fikk sammenbrudd når
mistankene deres om partnerens utroskap ble bekreftet.
Hun syntes det var verre når det var menn som begynte
å grine, enn når kvinner gjorde det. Hun kunne egentlig
ikke forstå hvorfor hun hadde det sånn.
Heldigvis skjedde det ikke denne gangen. De skrev
kontrakt og Gudrun lovet å begynne undersøkelsene
samme dag. Hun skulle forsøke å avbilde kona og
elskeren i kompromitterende situasjoner, og overlevere
video eller bilder av dem til Jon Åsen, hvis og når hun
mente oppdraget var utført.
Jon Åsen fikk kontonummeret til Analysebyrået AS,
og både betalingen og oppdraget var standard. Ikke for
Jon Åsen så klart, men for Gudrun.
Hun hadde sikkert femti til hundre slike oppdrag i
året.
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Tjukken manøvrerte sin elektriske BMW forsiktig
ut av carporten. Borettslaget han bodde i hadde nylig
fått satt opp el-bil ladere. Det etter at samboeren hans,
som satt i borettslagsstyret, på hans oppfordring hadde
lagt fram forslag om det. Forslaget hadde blitt vedtatt og
raskt effektuert av borettslaget, og bilen hans var nå alltid
fulladet og klar til bruk.
Tidligere hadde han måttet lade på ladestasjoner
rundt om i byen, og det hadde vært mye stress og ikke
minst dyrt. Nå ladet han hjemme hele tida og delte
strømregninga med de andre i borettslaget. Også med
dem som ikke hadde el-bil. Og det syntes han var akkurat
som det måtte være.
De andre andelseierne i borettslaget var selvfølgelig
ganske sure for at de måtte være med å betale for at noen
få utvalgte som hadde råd til el-bil skulle få anledning
til å fylle tanken med billig drivstoff, men det hadde de
ingen grunn til å være, sure altså, sånn han så det. El-bil
var framtida, og en dag ville naboene hans takke ham for
at han hadde vært tidlig ute og fått med seg borettslaget
på å investere i framtidsrettet teknologi. Det var jo
nærmest gratis for ham å lade bilen fra et ny-montert
strømuttaket på husveggen ved kjøkkenvinduet.
Fetter Anton hadde ringt Tjukken for noen minutter
siden, og han hørtes panisk og redd ut. Han bokstavelig
tryglet Tjukken om å komme og hente ham. De to hadde
blitt gode venner, og Tjukken følte på stolthet over at det
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var ham Fetter Anton ringte i nødens stund.
Etter den pokerkvelden de hadde hatt med Ånnerud,
Imran Chaudhry, de to albanske torpedogutta og den
svære muskelmannen hans, hadde Fetter Anton hatt
konstant panikk. Han hadde blitt dritings den kvelden
og lånt haugevis med penger av Chaudhry. Nå var han
redd for at de to albanerne skulle komme og kreve
pengene tilbake.
Chaudhry var jo ikke akkurat kjent for å være gavmild,
og torpedogutta hans sparte ingen hvis sjefen ville ha
noe. Fetter Anton var, som vanlig, blakk, og hadde ingen
gode opplegg på gang for øyeblikket heller, som han
pliktskyldigst sa.
Tjukken visste at Fetter Anton var spilleavhengig, og
antok at han som vanlig skyldte penger i øst og vest.
Han plukket opp Fetter Anton som stod og ventet bak
Dekkspesialisten på Bøleveien, og syntes at han så enda
mer herjet ut enn vanlig. Håret var fettete og uvasket og
øynene rødsprengte.
Han luktet sur svette som fra en velbrukt gympose.
Han slang en velfylt ryggsekk inn i baksetet før
han satte seg i passasjersetet. Etter å ha festet bilbeltet
grundig, seig han ned i setet og bøyde hodet som for å
gjemme seg.
- Herregud mann, takk for at du gadd å redde meg,
utbrøt Fetter Anton med lav, hes stemme.
- Er det fare på ferde?
- De er etter meg nå. Jeg har venta på det noen dager,
og nå kommer de, peste Fetter Anton og kikket på
Tjukken med flakkende blikk.
Mens de kjørte tilbake mot Porsgrunn fortalte Fetter
Anton om mannen som hadde forsøkt å komme seg inn
til ham i huset. Mannen hadde røsket i døra flere ganger
og gått av gårde i raskt tempo da han fikk en telefon.
Fetter Anton var helt sikker på at det var Chaudhry
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som ringte, og nå fikk mannen som hadde forsøkt å
komme seg inn, sannsynligvis forsterkninger.
De var ute etter ham, det var han helt sikker på, hevdet
Fetter Anton panisk.
- Jeg ligger jævlig tynt an … jeg kan ikke gi ham
maleriet heller. Har jo fått ikke fått penger for det enda,
og jeg er ikke alene om det heller. At jeg kunne være så
dum! En sånn jævla idiot!
Fetter Anton så ut til å ha lyst til å slå seg selv for
at han hadde vært dum nok til å låne masse penger av
gjenglederen fra Oslo.
- Slapp av. Det ordner seg, beroliget Tjukken.
- Det kan du si det, sa Fetter Anton surt.
- Jeg har snakka med Ånnerud, og jeg kjører deg til
hytta til dama hans. Der finner de deg ikke, og du får tid
til å hoste opp en plan. Dette fikser seg, bare vent å se,
fortsatte Tjukken og forsøkte å høres overbevisende ut.
Tjukken visste ikke helt om han trodde på det selv,
men han hadde tiltro til at Ånnerud klarte å komme opp
med en plan for å hjelpe kompisen ut av knipa.
Ånnerud klarte seg alltid, Han var en lur kar og ville
helt sikkert finne på noe.
Det var Tjukken helt sikker på. Banna bein!

111

112

19

Leietakeren så lettet ut da hun reiste.
Hun snudde seg og vinket smilende i bunnen av
bakken før hun forsvant med trillekofferten sin bort mot
Sjøloftet i Brevik.
Teddy visste ikke hvor hun hadde tenkt å ta inn nå,
og helt ærlig så dreit han i det. Om hun tok inn på hotell
eller avbrøt ferien sin kunne ikke brydd ham mindre.
Heldigvis hadde ikke vannspruten ødelagt noe inne på
badet, og så snart Tim Østby fikk byttet blandebatteriet
var alle sorger slukket.
Teddy hadde gitt Tim reservenøkkelen til huset i
Knivstikker ‘n. Tim hadde nå reist til verkstedet sitt for
å finne et brukt blandebatteri som kunne erstatte det
ødelagte på Teddys bad. Det var jo heller ikke nødvendig
at Teddy var der og hang over skuldra hans når han
jobbet, så de hadde derfor av praktiske årsaker blitt enige
om at han gjorde jobben og leverte nøkkelen til Adolf på
sykehjemmet når han var ferdig.
Og da skulle han få betalingen også. Svart arbeid var
jo ikke bra for storsamfunnet, men det var definitivt bra
for Tims privatøkonomi.
I alle fall for øyeblikket. Alt som kom inn på
bankkontoen hans måtte han jo på en måte dele med
ekskona. Til høyere inntekt Tim hadde, jo mer måtte
han betale i barnebidrag. Og Teddy hadde forståelse for
at det ikke fristet så veldig, gitt at Tim ikke fikk treffe
ungene han vitterlig betalte ekskona for å holde unna
ham.
Jeg får fortsette der jeg slapp, tenkte Teddy. Han kastet
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seg på mopeden og satte kursen for Fetter Antons hus på
Bøleveien igjen.
Han hadde hatt på følelsen av at det var noen inne i
huset da han var der, at Fetter Anton var hjemme, men
at han ikke ville åpne døra av en eller annen grunn.
Slimålen hadde vel mange svin på skauen, så det å åpne
døra for uanmeldt besøk, var nok en risikosport for en
sånn type som han.
Teddy parkerte mopeden nærmere huset denne
gangen, på samme side av veien. Det var ikke nødvendig
å undersøke området enda en gang, han hadde sett nok
da han var der tidligere på dagen.
Sosial elendighet og kommunal likegyldighet, var
Teddys sammendrag av området der Fetter Anton bodde.
Huset så fremdeles tomt ut med gardinene trukket
for, som sist han var der. Men da Teddy banket på og tok
i dørklinka, gled døra til hans overraskelse opp.
- Hallo! Er det noen hjemme? ropte Teddy og tok et
skritt inn i huset.
Ikke en lyd å høre, og han fortsatte videre inn i huset
mens han ropte en gang til.
Den lille forgangen ved ytterdøra åpnet til noe som
nok egentlig var ei stue, men det var ikke lett å se med
alt rotet og søpla som dekket alle flater, ja, nærmest fra
gulv til tak.
Kjære Gud i Himmelen. Er det virkelig mulig, tenkte
Teddy.
Han hadde aldri i hele sitt syndige liv sett maken til
kaos. Det minnet ham om en programserie han hadde
sett på tv som het «Ekstreme samlere».
Denne serien tok for seg mennesker som led av
samlemani, folk som ikke greide å kvitte seg med noe som
helst. Ikke søpla si, engang. Fortvilte familiemedlemmer,
114

og noen ganger kommunale myndigheter, forsøkte
sammen med ryddeeksperter og adferds-psykologer å
hjelpe samlerne med å kvitte seg med alt rotet før de
mistet både helsa og huset. Tv-teamet fulgte prosessene
og viste alt fra psykisk syke tvangssamlere som fikk
sammenbrudd når de ble presset til å kvitte seg med
tingene sine, til ryddesjauer som avdekket hauger med
avfall, ekskrementer og noen ganger døde rotter eller
katter.
Etter stanken i Fetter Antons stue å dømme, ville ikke
Teddy blitt overrasket om det lå et dødt dyr og råtnet et
sted under haugene med rot og søppel.
Det gikk en smal sti gjennom rommet og han fulgte
denne og kom til et rom som antagelig var et kjøkken.
Stabler med skitne tallerkener, kjeler og panner i
en salig blanding med tomme pizzaesker og annen
matemballasje, lå overalt. I tillegg til de samme haugene
som ute i stua, poser fylt med klær, avispapir og søppel.
Stanken var om mulig enda verre inne på kjøkkenet,
noe som sikkert skyldtes matrester.
Dette er faen meg noe av det verste jeg har sett, tenkte
Teddy.
Han forsøkte nå å puste gjennom munnen for å
minske ubehaget av den kvalmende lukta.
To dører ledet videre fra kjøkkenet; den ene til et lite,
nedgriset bad som Teddy helt droppet å gå inn i, gitt
resten av husets tilstand, og det andre til soverommet.
På soverommet, eller det som skulle fungert som et
soverom, der var det litt mindre rot enn i resten av boligen.
En dobbeltseng hadde fått plass innerst ved veggen mot
hagen, og garderobeskapet ved siden av manglet en dør.
Innholdet i garderobeskapet veltet utover gulvet som et
fossefall.
Gardinene var trukket for i vinduet ut mot hagen, på
siden av huset.
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Teddy kikket gjennom den smale sprekken mellom
gardinene og kunne se veien og bilene som suste forbi.
Ved fotenden av senga stod en kommode med en
fullstendig nedstøvet tv. Ikke noe sengetøy, verken laken
eller dynetrekk.
Stanken av sur svette sved i Teddys luftveier.
Det må jo være direkte helseskadelig å oppholde seg
her, i alle fall over tid, tenkte Teddy. Han grøsset og
kjente han fikk ståpels på ryggen.
Planen hadde vært å få Fetter Anton til å fortelle hvor
maleriet befant seg, og aller helst skulle slimålen gi det
til ham sånn at han kunne ta det med tilbake til Alf og
Veronica på Vessia. Den planen gikk nå i dass, siden
Fetter Anton ikke var hjemme.
Teddy tippet på at han hadde vært hjemme da han var
der og banket på døra tidligere på dagen, og at han hadde
stukket av da Teddy hadde reist til Brevik for å ordne
med vannproblemet. Tydeligvis hadde Fetter Anton hatt
hastverk da han stakk. Han hadde glemt å låse døra, og
nå var det fritt fram for Teddy til å lete etter maleriet i
Fetter Antons fravær.
Men hvor faen skal jeg begynne å lete i denne
grisebingen, tenkte Teddy oppgitt. Han kikket rådvill
rundt seg.
Best å begynne her på soverommet, og lurt å prøve å
beskytte seg mot all dritten som svevde rundt i lufta der
inne, avgjorde han.
Teddy dro fram munnbindet han hadde liggende i
lomma. Han hadde alltid et på seg i tilfelle det kom et
plutselig koronapåbud. Myndighetenes påbud, forbud
og anbefalinger endret seg hele tida, og han hadde funnet
ut at det var enklest for ham å late som om han gjorde
som han skulle. Da ble han i alle fall ikke arrestert av
noen med lang, moralsk pekefinger.
Selv om han mente at de fleste av disse påbudene,
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forbudene og anbefalingene var det reneste tull og tøys.
Det fantes lite forskning på noe av det såpass tidlig i
pandemien.
Som munnbindet, for eksempel. Likevel, nå kom det
blå kirurgiske munnbindet faktisk til nytte. Han slapp
å få mye av det helt sikkert helseskadelige støvet ned i
lungene. Det mens han lette rundt og forsøkte å finne et
sted der Fetter Anton kunne ha gjemt «Røde roser».
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Utgangsdøra smalt opp med et brak.
Instinktivt smatt Teddy lynraskt bak soveromsdøra
som stod åpen ut til kjøkkenet.
- Så du trodde du kunne stikke, Fetter’n?
- Nei, jeg …
- Uten å betale det du skylder? Hæ?
Mannen som snakket, brukte høy stemme og hadde
en ørliten aksent. Akkurat hvor han kom fra, var ikke så
godt å si, men Teddy tippet på Balkan, eller et sted der
omkring.
- Går ikke det din lille rotte, vi finner deg overalt. Og
så dum som du er, er det ikke særlig vanskelig heller,
fortsatte mannen med aksenten.
Det lød plutselig et høyt klask, etterfulgt av hyl og
klynking.
Teddy var sikker på at det var lyden av noen som ble
slått. Romstering og tramping tydet på at noen ble dyttet
rundt i stua. Lydene ble dempet av alt rotet som lå på
gulvet der ute, og det hørtes ut som om en av de høye
haugene med søppel raste sammen.
- Få igjen døra for faen!
Mer klynking.
- Rotta her skal vise oss hvor han har maleriet. Det er
vel ikke nødvendig at alle andre får se det også, glefset
mannen med aksenten.
De var minst tre stykker der ute, avgjorde Teddy. Mest
sannsynlig Fetter Anton og to andre menn, som kanskje
var på jakt etter det samme som Teddy: Maleriet «Røde
roser».
- Jeg … jeg … jeg skal … skal … skal finne … stammet
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han som antagelig var Fetter Anton.
Teddy hadde aldri snakket med mannen før, og kjente
ikke stemmen hans, men han trodde det var ham.
Hva faen gjør jeg nå?
Teddy tenkte så han nesten hørte det knaket i hjernen.
Planen hans om enkelt å presse den lille slimålen Fetter
Anton til å gi ham maleriet, hadde nå tatt en ganske
uventet vending. Teddy var fanget inne på soverommet i
dette grisehuset, og ute i stua var det minst tre menn som
enda ikke hadde oppdaget at han var der.
- Det er på s … so … sove … rommet, stammet han
som mest sannsynlig var Fetter Anton.
- Så sett fart da, for faen, vi har ikke hele jævla dagen!
snerret mannen med aksenten.
- For en jævlig gris!
Stønnet den tredje mannen.
- Jeg vil komme meg ut herfra så fort som faen …
før jeg blir syk av å være her, fortsatte han. Han hostet
for å understreke hva han syntes om Fetter Antons
hjemmemiljø.
Nå er jaggu gode råd dyre, tenkte Teddy, der han stod
gjemt bak døra.
Det var umulig for ham å ikke bli oppdaget, og
han måtte gjøre noe fort før ting kom fullstendig ut av
kontroll.
Han kunne se dem nærme seg soverommet nå,
gjennom sprekken mellom døra og karmen.
Fetter Anton ble dyttet framover av to menn som var
kledd i mørke hettegensere og kamuflasjebukser. Begge
hadde trukket hettene opp over hodet, og den bakerste
av mennene hadde en pistol i hånda.
Teddy måtte ta en bestemmelse fort som faen, koste
hva det ville.
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- Satan!
Brølte Teddy av sine lungers fulle kraft og smalt
samtidig dørbladet rett i fleisen på Fetter Anton, i det
han var på vei inn på soverommet.
Fetter Anton mistet balansen og skjenet til høyre inn i
rommet før han falt sammen på gulvet.
Teddy hoppet fram fra bak døra, og han langet ut et
solid spark mot den første av mennene som hadde dyttet
Fetter Anton gjennom huset.
Mannen hadde ikke forventet at det var flere i huset,
og hadde ingen «guard» oppe.
Teddy traff ham rett i brystkassa, og mannen veltet
bakover inn i mannen som kom rett bak.
- Fuck!
Ropte den bakerste mannen, tydelig sjokkert over at
det var noen andre i huset.
Han klarte å holde seg på beina, mens mannen Teddy
sparket i brystet ramlet baklengs rett inn i komfyren og
veltet berget med skitne kjeler og stekepanner.
Lyden av de skramlende kokekarene var øredøvende,
og han ble liggende og kave med griseriet over seg.
Teddy rettet oppmerksomheten mot mannen som
fremdeles stod oppreist. Før han rakk å forta seg noe,
hevet denne hånda med pistolen og rettet den mot Teddy.
Helvete! tenkte Teddy. Han så ikke den komme.
Han kastet seg til siden i det mannen skjøt. Teddy
landet på alle fire i Fetter Antons berg av tomme
pizzaesker. Han unngikk akkurat å bli truffet.
Et vræl fra soverommet bak ham, fortalte Teddy at det
gjorde slettes ikke Fetter Anton.
- Hva gjør du?
- Hæ?
- Er du idiot? skrek den første mannen til mannen
med pistolen, mens han forsøkte å kravle seg ut fra berget
av kjeler og panner.
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Han hadde satt begge beina fast i noen av de mange
plastposene med søppel som lå på gulvet. Han sparket
febrilsk for å komme seg løs.
Det skramlet i panner og kjeler mens han kjempet
mot plastposene.
Fra liggende stilling rettet Teddy et kraftig spark mot
knehasene til mannen med pistolen, og han gikk rett ned
i knestående.
Nesten samtidig spratt Teddy opp og rygget bakover
inn i soverommet mot en hylende Fetter Anton.
Nå måtte Teddy handle raskt.
Han var fanget, og de to mennene i hettegensere
sperret veien ut gjennom kjøkkenet og stua.
«Run from the knife, and fight the gun», hadde Teddy
lært i sin tid som militær.
Men han var faen ikke sikker på om det var den beste
taktikken akkurat nå.
Han brukte døra en gang til, og akkurat i det han
smalt den igjen kom det et skudd til. Skuddet gikk rett
gjennom døra og inn i veggen over dobbeltsenga.
Dæven døtte!
Tenkte Teddy.
Disse gutta mente alvor.
Fetter Anton var nå stille og lå sammensunket på
gulvet foran senga. Han reagerte ikke på det andre
skuddet. Han så livløs ut.
I et byks var Teddy borte ved vinduet, sparket det
kjapt ut med høyrebeinet og hoppet så ut gjennom den
knuste ruta, ut i hagen på siden av huset. Han kjente at
han kuttet seg i håndflatene da han tok tak i karmen og
svingte seg ut, men det var den minste bekymringen han
hadde for øyeblikket.
- Han kommer seg unna!
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Brølte den ene overfallsmannen.
- Hæ?
Remjet den andre.
- Stopp ham, for faen! ropte mannen med aksenten.
Han hadde omsider vunnet kampen mot plastposene
og Fetter Antons skitne kokekar. Han stod nå og fektet
med armene mot Teddy fra det knuste soveromsvinduet.
Teddy sprintet i full fart ned bak huset, og som
hekkeløperen Karsten Warholm forserte han på olympisk
rekordtid gjerdene mellom hagene som vendte mot
jernbaneskinnene.
De to mennene hadde nå kommet seg ut av Fetter
Antons hus og løp etter Teddy over grasplenene. Eller det
som en gang hadde vært grasplener. Nå var det for det
meste villnis og søppel. Nabolaget minnet nå mest av alt
om innsiden av Fetter Antons hus.
Teddy hørte pistolen bli avfyrt flere ganger og kjente
plutselig en sviende smerte i høyre skulder.
Svarte faen!
Jeg er truffet, tenkte Teddy. Men han sakket ikke ned
på farten av den grunn. Han krøket seg mer sammen
mens han løp, og beveget seg i sikksakk for å være et så
vanskelig og lite mål som mulig.
Heldigvis hadde han parkert mopeden bare noen få
hus nedenfor Fetter Antons hus denne gangen. Han
sprintet framoverbøyd de siste meterne til mopeden,
samtidig som han røsket nøklene opp av lomma.
Det lille, røde lynet startet heldigvis med en
gang han vred om nøkkelen. Han ga på det den lille
mopedmaskinen hadde å gi.
Teddy hørte en bildør smelle og en bilmotor starte
borte ved Fetter Antons hus på hjørnet av Munkelia, og
han antok at det var de to mennene som hadde kommet
seg til bilen sin.
Teddy kjørte i full fart et kort stykke på fortauet
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nedover Bøleveien, før han svingte av til høyre opp den
smale gangveien Klamra, opp til Kleiva.
Denne gangveien passerte under jernbaneskinnene,
og undergangen der var så smal at det ikke var mulig å
følge etter i bil.
Gottcha!
Tenkte Teddy, og han gliste for seg selv.
Det var ingen tegn til de to typene i hettegenser når
han kikket i speilene, men han kjørte likevel så fort det
lot seg gjøre i den bratte oppoverbakken med den lille
mopedmaskinen.
Hvem i all verden var de to typene som hadde truet
Fetter Anton?
Det var tydelig at de var ute etter maleriet de også.
Hva var sammenhengen her?
De virket å være ganske hardbarkede. Vanlige banditter
i Grenlandsområdet pleide jo ikke å ha skytevåpen. Og i
alle fall ikke bruke våpenet.
Fetter Anton hadde blitt skutt, og Teddy hadde ingen
anelse om hvor alvorlig det var. Teddy hadde blitt truffet
han også, men han antok det bare var et streifsår.
Tankene raste gjennom hodet hans og det ringte i
ørene etter pistolskuddene inne i Fetter Antons hus.
Vaktsomt kjørte Teddy hjem til Osebro, via alle
bakveier han visste om.
Han hadde stoppet et kort øyeblikk for å ta på seg
hjelmen, og funnet fram regnjakka han hadde liggende i
rommet under setet på mopeden. Han håpet at det ville
gjøre det vanskeligere for eventuelle forfølgere å kjenne
ham igjen.
Dessuten hadde de livsfarlige gutta bare sett ham med
kirurgisk ansiktsmaske på, og den fungerte jo nesten som
en forkledning i seg selv.
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- Herregud Teddy, hva er det du har rota deg bort i nå?
Gudrun himlet med øynene.
- Helvete, svarte Teddy. Han klarte ikke å skjule at han
var pissesur.
- Jeg har prøvd å få tak i deg i hele dag …
- Det visste jeg ikke, sa Teddy og forsøkte å virke
beklagende.
- Hver gang jeg har ringt har det gått rett til
telefonsvareren din, og her kommer du i en drittfart,
med skuddsår og greier!
- Et lite arbeidsuhell, parerte Teddy.
- Hva er det som forgår?
Gudrun virket både sjokkert og forvirret. Og hun
klarte liksom ikke å stoppe og stirre på ham.
Hun hadde stått utenfor døra hans og ringt på da han
kom kjørende hjem etter å ha kommet seg unna de to
bøllene i Fetter Antons hus.
Teddy hadde i full fart parkert mopeden i bakgården
til leilighetskomplekset der han bodde på Osebro, og
sammen hadde han og Gudrun hastet opp i leiligheten.
Nå satt Teddy på en kjøkkenstol midt på gulvet i stua,
mens Gudrun forsiktig vasket skuddsåret hans med en
bomullsdott dynket i Pyrisept. Regnjakka og t-skjorta
han hadde hatt på seg lå i en haug på gulvet ved siden av
ham, fulle av blod.
Teddy beklaget at han ikke hadde tatt telefonen, og
forklarte at han hadde slått av lyden før han dro hjem til
Fetter Antons hus på Bøleveien. Han fortalte Gudrun at
planen hadde vært å konfrontere Fetter Anton og forsøke
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å finne ut av hvor Alf og Veronicas maleri befant seg.
Og aller helst få tak i det, sånn at han kunne levere det
tilbake til eierne.
- Da det viste seg at Fetter Anton ikke var hjemme, og
døra stod åpen, gikk jeg inn i huset for å forsøke å lete
etter maleriet, sa han med et oppgitt sukk.
Teddy følte seg litt dum, nå som resultatet hadde blitt
så katastrofalt dårlig.
- Det syntes du var en god plan?
Gudrun kikket overraskende på ham.
- Jeg tenkte at det enkle ofte er det beste, og planen
var å forsøke å skremme slimålen til å gi meg maleriet,
sa Teddy.
Det mens han prøvde å holde maska og ikke vise at
Gudruns rensing av såret gjorde like vondt som såret
stolthet.
- Det var tydelig ikke en god plan, likevel, konstaterte
Gudrun.
- Helvete! Jeg regnet med at den feigingen ville knekke
sammen. Jeg forutså ikke at noen andre også var ute etter
det samme maleriet, utdypet Teddy, og knep øynene
sammen.
Faen, den sviende smerten i skulderen var nesten
uutholdelig.
- Ja, og her sitter vi nå, sa Gudrun lakonisk.
- Jeg tror jaggu de to torpedoene - det må ha vært
torpedoer - eller hva faen de nå enn er, kan ha drept den
lille jævelen av en gris, også, sa Teddy med overbevisning.
Gudrun hentet en bærepose fra under kjøkkenbenken
og puttet de blodige klærne i den, før hun gikk ut på
badet og ropte til Teddy inne i stua:
- Har du noen bandasjer eller noe sånt liggende,
Teddy? Et eller annet jeg kan legge over såret så du ikke
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får infeksjon?
- Det ligger en pose med noe greier i skapet under
vasken, tror jeg. Mener det er en bunke store, sterile
kompresser der, fra mange år tilbake. De er sikkert like
fine. Sånt går vel ikke ut på dato så lenge de ikke er
åpnet? ropte Teddy tilbake mens han reiste seg for å sette
på fjernsynet.
Skyting i boligområder var ikke dagligdags i
Grenlandsområdet, ikke i Norge heller, for den saks
skyld, og Teddy var sikker på at media måtte ha plukket
opp at noe hadde skjedd der oppe på Bøleveien i Skien.
Han zappet fram til TV2 Nyhetskanalen, der han
trodde det var mest sannsynlig at det ville være noe om
skytingen på Bøleveien.
Gudrun hadde funnet posen med bandasjer og
kompresser. Nå stod hun med den i hånda og spurte:
- Fant du noe der oppe da?
- Hør her, Gudrun: Jeg fikk vite at safen, med det
stjålne maleriet inni, skal ha blitt fraktet til Fetter Antons
hus etter tyveriet hos Alf og Veronica. Skjønner?
- Og så?
- De to som skal ha begått innbruddet fortalte meg
det «face to face». De gutta der har som spesialitet å
gjøre innbrudd på bestilling, og de skal igjen ikke ha fått
betalt for jobben som de ble lovet. Nå er de dritsure på
Fetter Anton som hyret dem inn for å gjøre det, å stjele
maleriet.
- Kan det ha vært noen andre inne i bildet, tror du?
- Jeg regner med at det var derfor de fortalte meg det,
ellers ville de nok ikke ha tysta på den måten de nå har
gjort. Å tyste i den bransjen er ikke vanlig. Som regel
blir det uante konsekvenser for tysteren. Og det er en
kunnskap alle de folka der har.
Teddy fortsatte å forklare Gudrun hva som hadde
skjedd, men med blikket klistret til tv-skjermen.
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Han ventet på at reklamepausen skulle bli ferdig.
Nyhetsoppdateringen skulle begynne klokka fem.
- Så det var et bestillingstyveri, da?
- Ja, det virker sånn, sa Teddy surt.
- Og nå er han Fetter Anton død, tror du?
- Jeg vet ikke, men jeg tror det.
- Og du flyktet på moped i kuleregnet?
- Ja, svarte Teddy, og gliste sitt grimmeste glis.
Teddy tenkte at han, gamle mannen, måtte ha vært litt
av et syn, hvis og om noen hadde observert ham. Kanskje
en og annen hadde stått bak vindusgardinene og sett
ham løpe for livet. Sett en tung og gammel, foroverlent
amatørhekkeløper forsere hagehekk etter hagehekk,
med kun et mål for øye: Å komme seg til helvete unna
pistolskuddene, og det i en fantefart.
Gudruns bekymrede ansikt sprakk opp i et stort smil.
Hun hadde tømt posen med bandasjer og plaster ut på
bordet, og nå holdt hun på å åpne en kompress. På bordet
lå en haug med kompresser, en rull brunfarget plaster, en
rull hvit sykehusteip og en bunke små bandasjer.
- Og du kom deg unna, lo Gudrun.
I det Teddy skulle svare Gudrun startet
nyhetssendingen.
- Klokken tre i dag ble det avfyrt skudd i et
boligområde like utenfor Skien. En bil ble i forkant
observert kjørende inn i Munkelia, en parallellgate til
Bøleveien. To menn tvang en annen mann ut av bilen
og inn i et hus. Naboer hørte så flere skudd, både inne i
og utenfor boligen. Politiet forteller at det dreier seg om
skudd med skarpladd våpen.
Opplyste TV2s kvinnelige nyhetsanker med en
alvorlig mine.
I bakgrunnen vistes et bilde av Fetter Antons hus på
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Bøleveien.
Det var trukket politisperrebånd over innkjørselen
til den smale blindveien Munkelia og rundt hagen til
det lille huset Teddy akkurat hadde flyktet fra. Flere
politibiler med blinkende blålys og en ambulanse stod
på rekke og rad på fortauet utenfor huset.
En politimann stod midt i veien og dirigerte
biltrafikken.
Nyhetsankeret så alvorlig inn i kameraet mens hun
snakket, og nyhetsvarselet nederst på tv-bildet blinket:
«Siste nytt - skudd løsnet i boligområde i Skien».
Bildet byttet og en reporter rettet mikrofonen sin mot
en politimann i uniform med et armbind der det stod
«Innsatsleder».
- Det har blitt avfyrt skudd i eller ved denne boligen
her i Skien nå i ettermiddag. Kan politiet si noe om
hva som har skjedd, og om noen er drept eller skadet i
hendelsen?
Reporteren som spurte politimannen var en pen, ung
dame Teddy ikke hadde sett på tv-skjermen tidligere.
Hun gestikulerte og pekte mot det avsperrede huset der
Fetter Anton bodde.
- Det stemmer at det har blitt avfyrt skudd, og politiet
har funnet en alvorlig skadd person inne i boligen.
Det ble startet livreddende hjelp av polititjenestemenn
på stedet fram til ambulansepersonell overtok, svarte
politiets innsatsleder med en alvorlig og viktig mine.
Politiets innsatsleder på stedet var en høy, alvorlig og
mørkhåret mann med ditto mørk stemme.
Teddy kunne ikke huske å ha støtt på ham noen gang,
heller. Og det var sikkert like greit, han pleide ikke å
komme særlig godt ut av det med alvorlige mennesker.
- Er denne personen død, og har eventuelt andre
personer blitt truffet av skudd? Har politiet noen
mistenkte i skytingen? spurte reporteren videre.
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- Politiet har, etter melding om skyting, rykket ut og
funnet en hardt skadd person inne i en bolig. Personens
tilstand er enda ikke avklart. Det er gjort funn på åstedet
som kan relateres til skader på fornærmede. Foreløpig er
to personer pågrepet i forbindelse med hendelsen. Ingen
andre rapporter tyder på at andre har blitt skutt, nei.
Innsatslederen nikket svakt som for å understreke at
arrestasjoner var fortatt.
- Vitner på stedet sier til TV2 at de har sett en mann
flykte fra åstedet, og at det ble skutt mot ham før han
kom seg unna. Kan politiet si noe om hvorvidt dette
stemmer? fortsatte den unge reporteren ivrig.
Teddy antok hun var ny og ivrig i gamet, og han syntes
å fornemme at dette var noe av det mest spennende hun
hadde opplevd så langt i livet. Det nyttet jo ikke å spørre
politiet om slike detaljer, det visste han etter mange år
som journalist. Men det var jo lov å prøve seg.
- To personer er i ettermiddag pågrepet, og politiet
kan ikke si noe nå om hvorvidt vi jakter på flere. Politiet
kan ikke kommentere dette nærmere på nåværende
tidspunkt, av hensyn til den videre etterforskningen,
svarte innsatslederen avvisende.
- Er det grunn til å tro at det er farlig for folk å
oppholde seg i dette området nå?
Den unge reporteren lot seg ikke avfeie så lett.
- Politiet tror ikke det er farlig for publikum å bevege
seg i området slik det er nå. To personer er foreløpig
pågrepet, og det blir tatt etterforskningsskritt for å
avdekke om det er grunnlag for flere pågripelser.
- Kan dette dreie dette seg om et oppgjør i et lokalt,
kriminelt miljø?
Den unge reporteren presset på for å få innsatslederen
til å gi henne informasjon hun ikke allerede hadde.
- Politiet kan ikke komme med flere opplysninger
på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen.
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Det blir ikke vurdert som farlig for publikum å bevege
seg i området nå. Politiet vil komme tilbake med flere
opplysninger på et senere tidspunkt, svarte innsatslederen
og avsluttet med det intervjuet.
Innsatslederen snudde seg og begynte å gå bort fra
reporteren som ble stående igjen alene.
Hun henvendte seg til kameraet og gjentok: - To
personer er pågrepet etter melding om skyting på
Bøleveien utenfor Skien nå i ettermiddag. En person
er alvorlig skadet og en person har blitt sett løpende fra
åstedet. Tilstanden til personen som ble funnet skutt inne
i boligen, er foreløpig uavklart. Politiet sier imidlertid at
det ikke er farlig for publikum å bevege seg i området nå.
Tv-bildet byttet tilbake til studio, til TV2s kvinnelige
nyhetsanker som satt gravalvorlig med nyhetsvarselet
blinkende nederst på skjermen.
- Skudd har altså blitt avfyrt i et boligområde i Skien.
En person er funnet hardt skadd, en person har blitt
observert løpende fra åstedet og to personer er foreløpig
pågrepet. Vi kommer tilbake med oppdateringer om
saken så snart vi har flere opplysninger, meddelte
nyhetsankeret.
Det siste hun formidlet i sekvensen var at dersom
noen har opplysninger som kan være relevante
for etterforskningen, ta kontakt med politiet på
telefonnummeret som vises på skjermen.
Gudrun la hodet på skakke og kikket på Teddy som
grep fjernkontrollen og dempet volumet på tv. Han
skrudde ikke av tv, han ville følge med på om det kom
oppdateringer om saken.
- Noen har tydeligvis sett deg oppe på Bøleveien mens
skytingen pågikk, konkluderte Gudrun. Hun reiste seg
opp fra sofaen der hun årvåkent hadde sittet og fulgt tv131

sendingen.
- Tenker du at du skal ringe politiet og si at du var der?
Gudrun dekket skuddsåret på Teddys skulder med
kompressen hun hadde funnet fram før sendingen startet
mens hun snakket.
- Nei, ikke før de spør, i alle fall. Jeg tror ikke det er
så lurt. Jeg har ikke noen høy stjerne på politihuset på
Myren, vet du. Etter at min gode politikontakt Hilde
Holm sluttet og flyttet ut av distriktet, har jeg ingen
venner igjen på kammeret. Bare uvenner, svarte Teddy,
og ristet på hodet.
- Politikontakt meg i ræva! utbrøt Gudrun og flirte.
- Naja, det og, sa Teddy. Han forsøkte å se uskyldig ut,
før han brøt ut i latter, han også.
- Må du nødt til å ha folk i bingen for å ha et godt
forhold til dem, eller?
- Det er lurt å holde fienden nær inntil seg, vet du,
repliserte Teddy.
Ikke det at politiet var fienden hans, i alle fall ikke
sånn direkte, men det var jo allmenn kunnskap at lovens
lange arm ikke var videre begeistret verken for private
snushaner eller pågående bladfyker. Og han var til
overmål begge deler.
- Si meg, hvorfor var det så viktig å få tak i meg i
dag, egentlig? spurte Teddy, mens han kjente forsiktig
med fingrene der Gudrun hadde festet kompressen på
skulderen hans.
- Det hadde jeg nesten glemt, utbrøt Gudrun, og
ristet oppgitt på hodet av seg selv og sin egen glemskhet.
Det hadde kommet helt bort for henne i all
dramatikken med Teddys skuddsår og dramaet som
hadde utspilt seg på Bøleveien gjennom tv ruta.
- Jo, nå skal du høre, begynte hun.
- Gi meg … sa han.
Nå kneiste Gudrun med hodet, og for Teddy oppfattet
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hun var ganske fornøyd med seg selv.
Gudrun fortalte at sønnen Fredrik, som fremdeles
jobbet iherdig sammen med hackervennene sine med å
skaffe bakgrunnsinformasjonen Teddy hadde bedt om,
nå hadde hostet opp nye, interessante opplysninger. Og
siste nytt om paret som hadde bedt Teddy om hjelp til å
finne det stjålne maleriet, var at tre år tidligere hadde Alf
Realfsen og kona Veronica Blanche gått på en skikkelig
smell. De hadde kjøpt et sjeldent maleri av en privat
samler, for en ganske betydelig sum også. Flere titalls
millioner kroner, visstnok. Men akkurat hvor mye var
fremdeles uklart. I ettertid hadde det vist seg at dette
maleriet var stjålet. Den private samleren hadde lurt
dem til å tro at han solgte maleriet fra sin rike, avdøde
bestemors kunstsamling. Men så skulle det vise seg at
maleriet var stjålet og at det ikke fantes noen rik, avdød
bestemor eller noen kunstsamling etter henne.
Tyveriet hadde blitt politianmeldt. Politiet hadde
oppsøkt og kommet hjem til Veronicas leilighet i Paris,
leiligheten hvor ekteparet hadde oppholdt seg rett etter
at de kjøpte maleriet i Belgia. Det måtte ha vært et
skikkelig anseelsestap for dem. Paret hadde blitt arrestert
av politiet, men raskt løslatt da de hadde overbevist
politietterforskerne om at de hadde handlet maleriet i
god tro.
Men maleriet måtte de gi fra seg, og de hadde ikke fått
tilbake pengene de betalte for det, heller. Resultatet av
dette var at Alf og Veronicas firma var konkurs. Ikke bare
hadde de tapt økonomisk kapital, men også kunstfaglig
kapital. Og sistnevnte kapital var et større tap enn den
økonomiske, i alle fall for dem som nettopp levde av sin
anseelse og kunnskap.
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Det hadde så vidt begynte å lysne, men folk flest sov
fremdeles.
Østhimmelen, der sola var på vei opp, glødet i røde
og gule nyanser. Verden var helt stille, og de eneste som
hadde startet dagen var småfuglene. De kvitret og sang
der de satt inne i hekken langs veien.
Han følte seg ganske trygg på at ingen så ham da han
smatt under politisperrebåndene som var strukket rundt
huset.
Politiet jobbet vanligvis ikke om natta på åsteder, og
heller ikke på dette åstedet. Så vidt de visste var det ikke
noe mer som kom til å skje i dette huset nå.
De hadde ikke engang tatt seg bryderiet med å holde
vakt der.
Dersom noen likevel la merke til ham, til tross for at
klokka enda ikke var seks på morgenen, ville det ikke bli
lett for dem å beskrive ham etterpå.
En middels høy mann, verken tynn eller tykk. Verken
gammel eller ung. Kledd i mørke, vide klær og med en
tynn lue trukket langt ned i pannen.
En helt alminnelig mann.
Folk flest var ikke veldig observante. Eksemplene på
at hukommelsen ikke var til å stole på var mange, og
øyenvitner var en veldig upålitelig kilde.
Dette visste den helt alminnelige mannen godt, og
dersom han var rask, ville heller ingen rekke å reagere før
han var borte.
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Da Tjukken og Fetter Anton kom kjørende til hytta
dagen i forveien, hadde han ligget i skjul og ventet på
dem sammen med Agon Dushku og muskelbunten Etzaz
Salam. De hadde også deltatt i pokerlaget hos Tjukken,
og de visste at Fetter Anton måtte gjøre opp for seg. Nå,
og ikke senere.
Hvis den idioten Fetter Anton trodde han kunne
slippe å betale gjelda si, tok han skammelig feil. Det var
ikke sånn verden fungerte. Ikke hans verden.
Agon og Etzaz hadde tatt seg av Fetter Anton, og
puttet ham inn i bilen sin etter å ha banket litt respekt
i ham. De hadde så satt kursen mot Skien og huset på
Bøleveien. Den lille sleipingen skulle «vær så god» å hoste
opp det maleriet.
- Du kan ikke gjøre som du vil, vet du, din lille jævel!
Trodde du at du kunne stikke av fra gjelda di, eller?
Agon hadde snerret truende til den skjelvende Fetter
Anton der han lå skamslått og sammenkrøllet i baksetet
på Agons sorte, nedsenkede BMW.
Tjukken hadde stått som frosset fast ved siden av
den dumme elektriske dildobilen sin, med et måpende,
forbløffet uttrykk i ansiktet. Han hadde vært en lamslått
tilskuer til at Fetter Anton fikk som fortjent.
Da bilen med de tre andre hadde rygget ned den
smale grusveien for å kjøre til Skien, var det bare de to
igjen utenfor hytta.
Tjukken og den alminnelige mannen.
Hvis Tjukken hadde blitt overrasket over
bakholdsangrepet på Fetter Anton, så var det ingenting
mot overraskelsen da Tjukken selv, helt plutselig og uten
forvarsel, ble slått ned og gikk rett i bakken. Slagene
hadde kommet uten et ord. Kun brutalitet fra harde
knoker.
Det var tydelig at Tjukken ikke hadde noen erfaring
med å sloss, og han evnet ikke å forsvare seg i det hele
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tatt.
Etter et par kjappe slag mot nesa, lød den knasende
lyden av bein som brekker i det siste knyttneveslaget. Og
med en knivspiss mot strupen hans, hadde det ikke vært
vanskelig å få Tjukken til å snakke, heller.
Han snakket som en foss.
Akkurat som forventet hadde den løsmunnede Fetter
Anton ikke klart å holde på hemmeligheten sin. Han
hadde selvfølgelig fortalt Tjukken nøyaktig hvor han
hadde gjemt maleriet.
Og nå var tida inne for å hente det.
Det måtte gjøres med en gang. Risikoen for at politiet
skulle finne det mens de holdt på med greiene sine på
grunn av drapet, var for stor.
Hvis maleriet virkelig var så verdifullt som Fetter
Anton hadde gitt inntrykk av, var det verd å ta sjanser
for å få tak i det.
Døra inn til huset gikk opp med et enkelt spark, og
den alminnelige mannen med de mørke klærne smatt
inn og lukket døra kjapt bak seg.
Med en lommelykt i hånda vasset han gjennom kaoset
og søpla i stua, inn på kjøkkenet og videre inn på badet.
I taket over vasken røsket han kjapt ut lysspotten, og
lot den henge og dingle etter strømkabelen.
Han smøg hånda opp i hullet der spotten hadde sittet
og dro ut en smal pappsylinder. Forsiktig åpnet han
sylinderen og lyste ned i den med lommelykta.
Ganske riktig: Der lå det et sammenrullet maleri. Han
lukket sylinderen igjen, stakk den i den store lomma
på det ene buksebeinet, og gikk tilbake gjennom huset
samme veien han kom.
Ute i stua stoppet han opp, dro en liten ølflaske i glass
opp av lomma på det andre buksebeinet, og snudde seg
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mot kjøkkenet.
Flasken var fylt med bensin, og i tuten var det stappet
inn en tøyfille.
Den alminnelige mannen fant fram en lighter, tente
på tøyfilla og kastet flasken i veggen inne på kjøkkenet,
slik at den knuste.
Eksplosjonen lyste opp det dunkle rommet. Det
begynte straks å brenne i de tomme pizzaeskene som lå i
en haug på kjøkkengulvet.
Den alminnelige mannen i de anonyme klærne smatt
ut av huset og løp raskt bort.
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I sekstida på morgenen ga Teddy opp.
Han hadde ligget og vridd seg hele natta, og såret i
skulderen verket intenst. En håndfull smertedempende
tabletter han hadde svelget ned med flere glass vann,
hadde hjulet lite eller ingenting på smertene. Det kunne
nesten virke som om smertestillende tabletter gjorde det
verre.
- Det var da som faen! hveste Teddy, samtidig som
han i sitt stille sinn la skylda for smertene på alle andre
enn seg selv. Han hadde jo for pokker ikke bedt om å få
et streifskudd i skulderen. Nei, det hadde han så absolutt
ikke. Derfor var det andre enn ham som hadde skylda.
Og den eller de som hadde skutt etter ham, skulle få
smake sin egen medisin. Hvis og når han kom i posisjon
til å straffe den eller de, da. Og det var jo ikke sikkert at
han fikk muligheten til å ta igjen, og det irriterte ham
også. Helt grenseløst. Fordi, han visste jo faen ikke hvem
som hadde skutt etter ham.
Ikke kunne han ligge på ryggen og ikke kunne han
ligge på venstresiden der såret var. Og som de aller fleste
menn syntes han at det var ubehagelig å ligge på magen.
Hvorfor, det visste han heller ikke.
Det eneste alternativet var å ligge på høyre side, og
nå hadde han fått vondt i den skulderen også, etter å ha
ligget på den hele natta.
Han reiste seg opp fra senga med et irritert grynt og
ristet på høyrearmen for å få tilbake følelsen i fingrene.
Det at han hadde ligget med hele kroppstyngden på den
ene armen i timevis, hadde fått den til å dovne.
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Han dro på seg shorts og fikk med litt anstrengelse
lirket på seg en t-skjorte, før han subbet barføtt ut på
kjøkkenet for å sette på kaffe. Han var avgjort i dårlig
humør.
Klok av skade dempet han lyden på radioen før han
satte den på. Den helvetes DAB-radioen. Han likte
for faen ikke jazz, det luktet som Zappa hadde sagt
så treffende rart. Det virket nesten som om radioen
forsøkte, på daglig basis, å irritere ham med denne
helvetes møkkajazzen.
Og som vanlig hadde faenskapet byttet til Jazzkanalen.
Teddy himlet oppgitt med øynene, tenkte at det
virkelig var mulig.
Han lurte fælt på hvorfor dette skjedde hele tida. Det
måtte være tingenes iboende faenskap som forårsaket det.
Teddy var ikke troende, så at det var Vår Herre, det anså
han ikke som en sannsynlig årsak. Men at radioapparatet
selv kunne ha glede av å kødde med hodet hans, det
kunne han godt se for seg.
Etter at Gudrun reiste kvelden før hadde han for det
meste sittet i lenestolen i stua og glodd på tv. Det var ikke
noe han vanligvis drev med, men akkurat i går hadde han
ikke orket å gjøre noe annet.
Til tross for lite søvn og ræva humør, så følte han seg
likevel opplagt.
Han plasserte seg ved kjøkkenbordet, slik at han
kunne se ut på elva mens han drakk den første koppen
med glovarm kaffe. Koppen han brukte hørte til et servise
han hadde arvet etter sine besteforeldre. Tynt porselen fra
porselensfabrikkens glansdager på femtitallet. Skikkelig
flott porselen.
Teddy foretrakk å drikke kaffe fra kopp med skål, det
hadde han alltid gjort. Han hadde krus i skapet, men
brukte dem aldri selv.
Og akkurat som bestefaren, mente også Teddy at
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kaffen måtte være glovarm, ellers smakte det kattepiss.
Det var hovedårsaken til at han ikke likte traktekaffe.
Den var ikke varm nok. Den kunne heller aldri bli varm
nok.
Nyhetene på radioen dreide seg i all hovedsak om den
pågående koronapandemien, og Teddy tok på seg brillene
for å konsentrere seg om Morgenpostens nettavis.
Han leste stort sett aviser på mobilen nå for tida,
noe han aldri hadde trodd han kom til å gjøre da denne
teknologien gjorde sitt inntog. Han husket godt hvordan
Steve Jobs hadde blitt geniforklart da han lanserte
I-Phonen tilbake i 2007. At denne teknologien skulle bli
allemannseie bare få år senere, hadde Teddy ikke sett for
seg. Ikke engang i sin villeste fantasi.
Han trykket på Morgenpostens app for å sjekke hva
de skrev om skuddramaet på Bøleveien dagen før, og om
det var kommet noen oppdateringer om skuddsaken.
«Skuddoffer døde i natt».
Det var Morgenpostens toppsak, og Teddy klikket seg
øyeblikkelig inn på saken.
Fetter Anton hadde, som Teddy allerede visste, blitt
fraktet til sykehuset med ambulanse så fort nødetatene
hadde kommet til åstedet. Livet stod dessverre ikke til å
redde, og Fetter Anton hadde dødd av skuddskade i løpet
av natta. Saken omtalte ikke Fetter Anton ved navn, men
Teddy visste at det var ham.
Politiet etterforsket nå skytingen på Bøleveien som
drap, stod det videre.
Det ble fortatt taktiske og tekniske etterforskingsskritt,
og politiet hadde gode indikasjoner på hvem som stod
bak skytingen. Det var altså nok av mistenkte til drapet,
tenkte Teddy, og det var jo bra for ham.
To menn i tjueåra hadde blitt pågrepet rett i nærheten
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like etter at politiet ankom åstedet. Bilen de to satt i
stod bom fast i jernbaneundergangen på den smale
gangveien Klamra, som gikk fra Bøleveien og opp til
Kleiva. Antagelig hadde de to mennene forsøkt å flykte
den veien, men fordi de ikke var kjent i området, hadde
de ikke visst at det ikke lot seg gjøre å kjøre opp Klamra
med bil, utbroderte Morgenposten.
Fjøsnisser, tenkte Teddy. Han flirte godt. Dette var jo
nærmest en humorreportasje.
Han kunne se for seg de to brutale torpedoene som
desperat forsøkte å få løs bilen etter å ha satt seg fast
i undergangen, fordi de forsøkte å følge etter ham på
mopeden.
Videre skrev Morgenposten: «Morgenposten erfarer at
skytingen dreier seg om et gjengoppgjør. Den nå avdøde
fornærmede var en kjenning av politiet med tilknytning
til lokale, kriminelle miljøer. De to pågrepne er kjente
gjengmedlemmer fra Oslo, og de hadde et våpen på seg
da de ble tatt».
Er det mulig, tenkte Teddy.
Det var jo helt krise å være så tett i pappen som de to
der. Sette bilen fast i en jernbaneundergang, og fremdeles
ha våpenet på seg når politiet kommer?
Pompel og Pilt framstår jo som de reneste genier til
sammenligning, lo Teddy for seg selv. Han plystret lystig
nå.
Han kjente seg nærmest euforisk.
Skadefryd er jo som kjent den eneste sanne fryd,
tenkte han muntert.
Nå visste han hvem det var som hadde skutt etter
ham og påført ham skuddsåret. Han skulle ved en senere
anledning få tak i navnene deres, og lagre dem bak øret.
En hevn fra ham måtte de regne med, de bare visste det
ikke ennå.
Politiet opplyste at de ikke jaktet på flere enn de to
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pågrepne i saken, og det var ingenting som tilsa at det
var flere involverte. De to pågrepne hadde foreløpig
ikke villet forklare seg. Statusen deres hadde nå blitt
endret fra å være mistenkte, til siktet for drap. Snart
ville påtalemyndigheten utferdige en tiltale mot hver
av dem, og en fengselsstraff på mange år ventet dem,
hvis domstolen gjorde jobben sin. Og det pleide jo
domstolen å gjøre. Til gangs. Det var bare å snakke med
alle dem som uskyldig hadde blitt dømt for bedrageri i
Nav-skandalen.
Morgenposten opplyste sist i reportasjen at det heller
ikke var fare for publikum i området på Bøleveien nå.
Faren var over.
Ikke et ord om at noen flere hadde vært til stede
under skytingen, eller at noen hadde flyktet fra åstedet
før nødetatene kom.
Dette kan nesten ikke bli bedre, tenkte Teddy mens
han slurpet i seg den rykende, varme kaffen.
Teddy hadde reist seg for å hente kaffekjelen og skjenke
mer kaffe i koppen. Han bråstoppet midt på gulvet og
spisset ører da nyhetsoppleseren på radioen meldte at det
brant i et hus på Bøleveien i Skien. Akkurat nå.
Den kvinnelige nyhetsoppleseren meldte om full
overtenning og at nødetatene var på stedet. Brannvesenet
rapporterte at det ikke var fare for spredning til
omkringliggende bygninger.
Det var heller ikke mistanke om at det var mennesker
inne i boligen.
Akkurat nå ble det foretatt en kontrollert nedbrenning.
Røykdykkere ville ta seg inn i boligen for å gjøre et søk
så fort det var mulig.
«Huset som brant var det samme huset der det i
går ettermiddag ble løsnet skudd, og en person ble
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skutt. Denne personen døde senere av skuddskaden
på Sykehuset Telemark. Politiet antar at det dreier seg
om et oppgjør i et kriminelt gjengmiljø. Foreløpig kan
ikke politiet opplyse om brannen kan knyttes til noe
kriminelt», fortalte nyhetsoppleseren.
Jøss, tenkte Teddy. Den hadde han ikke sett komme.
Hva var dette her?
En tilfeldighet? tenkte han.
Nå ble han akutt røyksugen.
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Straks Teddy hadde fått summet seg etter overraskelsen
over at Fetter Antons hus stod i brann, ringte Teddy til
Alf Realfsen. De ble enige om at Teddy skulle komme
over til Vessia med en gang, og gi Alf en oppdatering på
hvordan det gikk med jakten på det stjålne maleriet.
Teddy visste han ble nødt til å fortelle at «Røde roser»
mest sannsynlig hadde gått med i brannen, og det var
ikke en historie han så fram til å fortelle.
Han lot mopeden stå parkert for å få beveget beina litt,
og gikk med lange skritt nedover strandpromenaden mot
Porsgrunnsbrua, over til Vessia og opp til Moldhaugen.
Han var på vei til Alf og Veronica for å overbringe et
kjedelig budskap, men følte likevel en generell positiv
innstilling til livet i sin alminnelighet.
Det var nok en nydelig sensommerdag, og sola glitret
i den nesten blikkstille overflaten på Porsgrunnselva.
Det er en flott elv vi har. Alle oss som bor i denne fine
byen, i dette fine landet, er heldige, tenkte Teddy. Men i
bunn og grunn var Porsgrunnselva mer en flod enn den
var en elv, resonnerte han seg videre fram til.
Teddy hadde vært i mange kjente byer og hovedsteder
verden over. Byer som smykket seg med sine kjente elver.
Og ofte hadde han vært lite imponert over det han så.
I Roma, for eksempel, hadde de den berømte Tiberen,
som etter Teddys oppfatning var som en liten, stusselig
bekk å regne, sammenlignet med Porsgrunnselva.
Folk oppe i Skien, eller Lortebekk som folk flest kalte
byen, insisterte de på at elva het Skienselva. Det var det
dummeste Teddy hadde hørt. Lortebekkianerne krevde
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at Lortebekk skulle være fylkets hovedstad. Og de, tenkte
Teddy, de har jo ikke engang en jernbanestasjon i byen!
Selv mindre tettsteder i det grisgrendte Norge har jo en
jernbanestasjon.
Stakkars folk, tenkte han. Frekkhetens nådegave
hadde de i alle fall der oppe i Lortebekk, og det i fullt
monn.
Teddy flirte for seg selv. Han satte Porsgrunn som
kommune og by, høyere enn nabokommunene. Det
skulle være sikkert og visst. Elva rant gjennom og ut
ved Porsgrunn, og det hersket ingen tvil om at det rette
navnet var Porsgrunnselva. Alt annet var bare tåpelige
forsøk på å ta eierskap til elva ved å sette et oppkonstruert
navn på den.
I anstendighetens navn; Lortebekk hadde
Skiensvassdraget, i tillegg til Henrik Ibsen. En sur og
sær, verdensberømt dikter som ikke ville sette sine bein
i byen etter at han ble myndig. Det forteller jo mye
om Lortebekks innbyggere og kulturtradisjon gjennom
generasjoner.
Nei, livet var ikke like lett for alle. Var du født i
Lortebekk, ja, så hadde du med deg en tung ryggsekk fra
fødselen. Det var også lortebekkianerne tydeligvis selv
klar over.
Skiensvassdraget begynte etter den første slusa fra
Porsgrunnselva og opp til Gjellevannet, som også lå i
sentrum av Lortebekk. Det var jo bare å ta en titt på
geografien det, så var det lett å se at han hadde rett. Folk
i Lortebekk burde være fornøyd med det de har, og ikke
forsøke å stjele fra nabokommunen, var nå hans syn på
den saken.
Teddy holdt et høyt tempo når han gikk, og etter en
halvtimes tid var han framme ved Alf og Veronicas hus
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på Moldhaugen.
Det var fremdeles tidlig på dagen, og huset lå badet
i sol akkurat som sist han var der. Inngangsdøra, som lå
på skyggesiden av huset, var omkranset av klatreroser i
mørkerøde nyanser. Teddy trykket på ringeklokka som ga
fra seg en melodiøs klang, og straks hørte han raske skritt
over granittflisene han visste var på gulvet på innsiden.
Nok en gang var det Veronica som åpnet døra, og hun
smilte blidt med sine perfekte, hvite tenner.
- Bon jour, Teddy, kvitret hun og blunket skjelmsk.
Har hun sansen for meg? Eller er det jeg som innbiller
meg ting?
Tenkte Teddy mens han smilte bredt tilbake.
Veronica åpnet døra på vid gap, og i det han gikk inn i
gangen tok hun tak i ham, gikk opp på tå og kysset ham
lett på begge kinnene.
På en konservativ måte folk i Sør-Europa har for vane
å gjøre det når de hilser på hverandre.
Teddy, som var en typisk norsk mann, forsøkte å
motstå impulsen til å trekke seg unna. Nordmenn har
mye større intimsone enn det for eksempel franskmenn
har, og det kan føles invaderende når noen man ikke
kjenner noe særlig kommer så nær.
Med mindre det ligger noe amorøst i det, da. Og det
gjorde det nok ikke. I alle fall ikke fra Teddys side. Men
han likte henne og kunne se henne for seg tretti år tilbake
i tid. Da hadde hun nok fått, tenkte Teddy, og var glad
Veronica ikke kunne høre hans indre dialog.
Som sist fulgte han etter henne gjennom stua mot
terrassen på elvesiden av huset. Der satt Alf under
parasollen med formiddagskaffen sin.
På vei gjennom stua studerte han de mange maleriene
som hang på veggene, og nok en gang ble Teddy slått av
den eksklusive følelsen han fikk av dette hjemmet.
Nå visste han at han hadde hatt rett i det han tenkte
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den første gangen han var der.
Veronica var virkelig en fransk overklassedame.
Familien hennes tilhørte en av de tidligere
adelsfamiliene i Paris. Franskmennene hadde forsøkt å
kvitte seg med adelen under revolusjonen på slutten av
1700-tallet, men det hadde blitt med forsøket. Frankrike
var en republikk, med en folkevalgt president og ikke
en konge som hadde arvet tittelen. Men adelsfamilienes
makt og innflytelse i samfunnet hadde egentlig forblitt
uendret, også etter at den franske revolusjonen startet i
1789. Adelen hadde ingen titler lengre, likevel var det de
samme familiene som alltid hadde styrt landet, som også
gjorde det nå. Det bare het noe annet.
Og Veronica kom fra en av disse familiene.
Hun beveget seg med en selvfølgelig eleganse og hadde
et mildt og vennlig vesen. Teddy kunne ane at hun under
sitt milde ytre, nok kunne være en hard negl.
Men tiltrekkende, det var hun virkelig, tenkte Teddy.
Han forsøkte ikke å kikke på baken hennes mens han
fulgte etter henne gjennom stua.
- Så, det har vært utvikling i saken, Walle?
Alf tok av seg brillene og kikket nysgjerrig på Teddy
som hadde satt seg i den ledige kurvstolen tvers overfor
ham. Parasollen ga perfekt skygge over bordet, og gjorde
det behagelig å sitte der uten å få sola direkte i ansiktet.
- Ja, jeg har funnet ut hvem som utførte innbruddet
hos dere. Og antagelig hvor maleriet befinner seg også,
begynte Teddy.
Han hadde takket ja til tilbudet om kaffe, og Veronica
kom nå tilbake med presskanna i den ene hånda, og en
kaffekopp i den andre.
Mens hun skjenket i til både Teddy og Alf, fortsatte
Teddy: - Som sagt tror jeg at jeg vet hvor maleriet befinner
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seg … det er bare ett problem: Huset der det befinner seg
brant ned til grunnen … nå i morges.
- Brant ned?!
Alf reiste seg opp så brått at bordet nesten veltet, og
kaffekoppene skramlet og vinglet på skålene. Kaffe rant
utover og trakk inn i avisa som lå sammenbrettet på Alfs
side av bordet.
- Hva er det du sier?! Har … har … «Røde roser»
brent opp?!
Alf brølte høyt og fektet febrilsk med begge armene.
- Er det tapt, mener du?
- Jeg er redd for det, sa Teddy.
- Har vi mistet det for alltid?
- Naja, jeg tror det.
- Gode mann … hva mener du?
Alf hadde blitt rosa i ansiktet og fortsatte å rope og
fekte med armene.
Teddy kom ikke til orde i det hele tatt.
Brått endret Alf ansiktsuttrykk. Han sluttet plutselig
å rope.
Øynene hans bulte ut av hodet, og han tok seg til
brystet mens han gispet etter luft. Plutselig sank Alf
sammen på terrassegulvet. Som en uåpnet sementsekk
som slår sprekker da den treffer betonggulvet.
- Mon chéri!
Ropte Veronica.
Hun glapp presskannen ut av hånden og den gikk
i gulvet med et brak. Kaffe og glasskår sprutet i alle
retninger.
I et byks var Teddy på beina og bøyde seg over Alf som
lå gispende på gulvet. Teddy forstod med en gang hva
dette var. Nå stod det om livet.
Det var akkurat det samme som hadde skjedd ham
den skjebnesvangre dagen på Placa Waldo Calero i
badebyen Torrevieja i Spania for noen år tilbake. Det
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siste han husket fra den dagen var den sleipe, korrupte
politikersniken Arve-Egon Abrahamsen fra Porsgrunn.
Alle trodde at den tidligere maktpolitikeren døde i en
bilbrann hjemme hos seg selv på Rødsåsen på Porsgrunns
tak, men Teddy visste at svinet levde i beste velgående,
og sannsynligvis herrens glade dager også, på Costa
Blanca-kysten i Spania. Abrahamsen hadde frekt stukket
ansiktet sitt opp i Teddys, da han lå hjelpeløs på bakken.
Og den svære politikerkødden hadde hvisket til Teddy:
«Kall meg Ismael».
Som om idioten var en jævla bibelfigur.
Det irriterte Teddy grenseløst at den sleipe
maktpolitikeren Abrahamsen hadde sluppet unna. Men
det var bare foreløpig. Om ikke Teddy fikk tak i ham
noen gang, så gjorde helt sikkert «karma» det. Og så mye
elendighet som den mannen hadde stelt i stand, så ville
det ikke bli pent.
Men nå handlet det om Alf.
- Ring 113! Han har fått et hjerteinfarkt!
Ropte Teddy til den fortvilte Veronica. Hun hadde
kastet seg ned ved siden av ektemannen sin som lå på
terrassegulvet.
- Nå med en gang!
- Yes … yes, fikk Veronica stotret fram.
- Jeg begynner med hjerte og lungeredning, fortsatte
Teddy, mens han satte seg på knærne og plasserte venstre
håndflate på Alfs brystbein. Han la høyrehånda oppå
den venstre, så begynte han å trykke.
Teddy trykket rett ned og slapp opp igjen, mens han
telte høyt. Han holdt ganske høy takt - det ideelle var
visstnok hundre til hundre og tjue kompresjoner per
minutt - og han forsøkte å oppnå det.
I stedet for å stoppe opp og blåse inn i Alfs munn
hver gang han hadde trykket tretti ganger, trykket han
uavbrutt og håpet det ikke tok lang tid før ambulansen
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kom.
I bakgrunnen hørte han Veronica kommunisere med
AMK-sentralen i telefonen. Han ble overrasket over hvor
godt norsk hun snakket. Han hadde bare hørt henne
snakke fransk og engelsk, så det at hun kunne snakke
norsk nærmest flytende, hadde han ikke forventet.
Nye, overraskende oppdagelser dukker opp hele tida,
tenkte han.
- Kan du høre meg, Alf? spurte Teddy høyt og tydelig.
Men Teddy fikk ingen respons. Alfs øyne var glassaktige,
og det var tydelig at han ikke var ved bevissthet.
Teddy fortsatte å gjøre kompresjoner og Veronica,
som igjen hadde satt seg på kne ved siden av Alf, snakket
fremdeles med AMK-sentralen. Hun jamret og gråt, og
det var tydelig at hun var redd og fortvilet.
Heldigvis var Teddy i god form. Men etter noen
intense minutter kjente han at han begynte å bli sliten.
Det var tungt å holde tempoet oppe, og heller ingen lett
oppgave å trykke så hardt som han visste han måtte. Men
han beit tennene sammen, og fortsatte likevel.
Det stod om livet for Alf. Veronica ville aldri i verden
klare å gjøre det som var nødvendig, sånn rent fysisk.
Hun var altfor liten og sped til det. Derfor kunne han
heller ikke overlate til henne å drive gjenopplivning på
Alf, selv om han hadde behov for pause.
Dessuten, hun var helt ute av seg, stakkar.
Etter det som virket som en evighet i tid, hørte Teddy
sykebilsirener langt borte. Ikke mange minuttene senere
dundret det på utgangsdøra.
Veronica løp gjennom stua og åpnet døra i full fart.
En kvinnelig lege og to ambulansearbeidere kom
hastende inn. De hadde med seg båre uten hjul og en
hjertestarter.
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Teddy flyttet seg straks til siden og overlot oppgaven
med å redde Alfs liv til de profesjonelle.
De jobbet med Alf en stund, mens de forsøkte å få liv
i ham ved hjelp av hjertestarteren. Det så ikke ut til at
de lykkes med det. Etter fem-seks minutter pakket legen
raskt apparatet sammen igjen. De to ambulansearbeiderne
løftet med vante bevegelser Alf opp på båren, før de med
kjappe skritt bar ham ut til den ventende ambulansen.
Legen nikket til Veronica, sa: - Du kan sitte foran med
sjåføren.
- Takk, svarte Veronica, igjen på norsk.
- Jeg og Eline - det var tydelig at hun refererte til
den ene ambulansearbeideren - sitter bak med mannen
din. Det er egentlig ikke lov å ta deg med nå med
koronapandemien vi er midt inne i, men jeg gjør et
unntak.
Legen kikket på Teddy med et spørrende uttrykk i
ansiktet.
- Jeg var på tilfeldigvis besøk, sa Teddy forklarende.
Hun nikket til Teddy, som kikket raskt bort på
Veronica.
- Ikke tenk på meg … er det noe jeg kan gjøre for deg,
Veronica? spurte Teddy.
Han kikket spørrende på den fortvilte Veronica.
- Jeg vet ikke, svarte hun hikstende med tårer rennende
nedover kinnene. - Jeg vet ikke, gjentok hun.
Teddy dannet baktroppen ut av huset.
Veronica hadde åndsnærværelse nok til at hun låste
døra før hun klatret inn i ambulansens forsete. Hun
snudde seg ikke før hun lukket bildøra. Legen hoppet
inn bak i ambulansen gjennom sidedøra, og dro denne
igjen med et knepp.
Sirenen ble satt i gang og ambulansen svingte hurtig
ut fra gårdsplassen.
Teddy ble stående alene igjen og se etter dem.
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Så raskt kan alt endre seg, tenkte han.
I det ene øyeblikket er alt i livet ditt bra, i det neste
kan det være over.
Han håpet at livet ikke var over for Alf, men det så
unektelig dårlig ut. Han hadde opparbeidet seg mye
sympati for Alf og Veronica, og denne situasjonen som
så plutselig og raskt eskalerte, syntes han var uendelig
trist for det hyggelige, aldrende ekteparet.
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- Jeg skjønte med en gang hva som skjedde, sa Teddy.
Han satt i sofaen på kontoret hos Gudrun med en
kopp med kattepisskaffen hennes på bordet foran seg, og
fortalte om hva han hadde vært vitne til.
Etter at ambulansen med Alf på båre hadde kjørt til
sykehuset, gikk Teddy tilbake over brua til østsiden av
Porsgrunnselva, opp Storgata og rett opp til Scankebygget
og kontoret til Gudrun.
Det var ikke første gangen han opplevde å havne i
en dramatisk situasjon. Så langt derifra, men tanken på
hvor fort livet kunne snu, hadde kommet altfor nært.
Han grøsset når han tenkte på hvor nær han selv hadde
vært ved å miste livet den dagen i Spania, og han hadde
en guffen følelse av at Alf ikke kom til å overleve dette.
Mannen var midt i syttiåra, og selv om han ikke røykte
eller var overvektig, var alderen en risikofaktor i seg selv.
Teddy hadde bare vært midt i femtiåra da infarktet
rammet ham, og det var bare så vidt at det ikke hadde
gått helt galt.
- Og du tror ikke han kommer til å overleve? spurte
Gudrun med en bekymret mine.
Hun hadde ikke møtt Teddys oppdragsgivere, Alf og
Veronica, men følte at hun kjente dem litt, likevel. Når
man gransket folk sånn som hun hadde gjort med dem,
ble det liksom litt mer personlig.
- Jeg syntes det så dårlig ut, ja, svarte Teddy, og så mer
alvorlig ut enn han pleide. Han stirret ut i lufta rett foran
seg med rynket panne.
- Jeg gjorde så godt jeg kunne, men da de ikke fikk liv
i ham med hjertestarteren heller … stakkars mann, jeg
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vet åssen det føles, fortsatte han og sukket tungt.
- De er virkelig forfulgt av uflaks de to der, sa Gudrun
og ramset opp:
- Først ble de lurt og kjøpte et stjålet maleri for en
masse penger for to år siden. Da det ble oppdaget måtte
de levere maleriet fra seg uten at de fikk pengene sine
tilbake. Firmaet deres er vel konkurs som følge av det.
Så har de nå kjøpt et nytt maleri, nok en gang for mye
penger. Jeg lurer forresten på hvor de fikk penger fra,
firmaet deres er jo insolvent? De må ha brukt sine egne,
private midler, ikke sant?
- Uansett, det høres fortvilende ut, sa Teddy.
- Og så blir dette nye maleriet stjålet i et innbrudd
hjemme hos dem. Utgjort, sa Gudrun.
- Ja, istemte Teddy.
- Og du Teddy, du klarer å spore det stjålne maleriet
til den superkriminelle sniken Fetter Anton, som igjen
blir skutt og drept av en gjengtulling fra Oslo.
- Og så brenner huset der Fetter Anton bor, der
maleriet befinner seg, ned til grunnen. Bare pipa står
igjen. Mest sannsynlig brenner også maleriet opp, sa
Teddy og slo ut med armene.
- Som om ikke dette var nok, får den stakkars Alf
hjerteinfarkt, når du forteller ham at maleriet er tapt,
Teddy. Og antagelig overlever han heller ikke sjokket.
Makan til å være forfulgt av uflaks, konstaterte
Gudrun.
Hun ristet på hodet og sperret opp øynene.
- Ja, det er nesten ikke til å tro, istemte Teddy, som nå
hadde fått et sorgtungt uttrykk i øynene.
- Nei, ikke til å tro, fulgte Gudrun opp.
- Men hva skal jeg tro, da? Det virker nesten rart alt
sammen, egentlig. Litt for mye på en måte. Men jeg var
der når Alf segnet om, og det var ikke noe som ikke var
troverdig med det. Det kan jeg garantere. Og jeg var
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også på plass da Fetter Anton ble skutt av de to idiotene
politiet mener er gjengmedlemmer fra Oslo. Det var
troverdig det også …
Teddy snakket sakte og det var tydelig at han tenkte
høyt.
- Hva tenker du egentlig om det? spurte Gudrun.
- Jeg vet ikke hva jeg skal tro om de malerigreiene,
egentlig, men det spiller liksom ingen rolle akkurat
nå. Jeg holder meg til historien som jeg har fått den
presentert, sa Teddy.
- Faktum er slik du kjenner det, Teddy: Maleriet ble
stjålet i et innbrudd mens Alf og Veronica var i Frankrike.
Fetter Anton stod bak det, det har du blitt fortalt av
innbruddstyvene. Nå er Fetter Anton død. Og maleriet,
det må ha gått med i brannen i huset hans etterpå.
- Politiet får finne ut av hvem som drepte ham, selv
om jeg vet det, sa Teddy.
- Og politiet må finne ut av om brannen har noe med
drapet og det hersens maleriet å gjøre, selv om jeg tror
det, konkluderte Gudrun.
Teddy reiste seg for å gå.
- Vil du at jeg skal fortsette å undersøke mer i denne
saken, da? spurte Gudrun som også hadde reist seg.
- Ja, det kan du godt, men om det kommer noe ut av
det, er jeg ikke sikker på, svarte Teddy.
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Tjukken hadde kjørt hjem så fort han kunne etter å
ha fått juling utenfor hytta til Ånnerud. Overfallet hadde
kommet som et sjokk. Han hadde ikke forventet å bli
angrepet på den måten. Aldri før i livet hadde han vært
så redd, og han hadde bare vært hjemom en kort tur før
han kastet seg i bilen og satte kursen mot Lommedalen i
Bærum utenfor Oslo.
Broren hans bodde der, og Tjukken hadde ringt mens
han kjørte for å fortelle at han kom.
Han følte seg presset til å gå i dekning. Få tid til å
tenke seg om. Finne ut hva han skulle gjøre. Samboeren
hans hadde flyttet til moren sin midlertidig, så han slapp
å tenke på henne.
Tjukken var redd, men han var sint, også. Det var da
ingen grunn til å banke ham opp. Knekke nesa hans på
toppen av det hele.
Hva galt hadde han gjort?
Det eneste han hadde gjort var å forsøke å hjelpe en
venn.
Stakkars Fetter Anton, han hadde ikke fortjent å få
sånn juling han heller.
Alle visste jo at mannen hadde et spilleproblem. Han
gjorde alltid opp for seg, selv om det noen ganger kunne
ta lang tid.
Og nå var stakkaren død. Skutt og drept i sitt eget
hjem, sikkert av de to bøllene Agon og Etzaz.
Etterpå hadde huset til Fetter Anton brent ned til
grunnen. Helt sikkert satt fyr på.
Og Tjukken visste hvem som hadde gjort det, det var
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han sikker på.
Den grådige jævelen ville nok forsøke å selge maleriet
ganske snart. Maleriet han hadde tvunget Tjukken til å
fortelle hvor Fetter Anton hadde gjemt.
Men den jævelen skulle jaggu ikke få dø i synden.
Og han skulle ikke få glede av å selge maleriet og tjene
millioner på det, heller. Det skulle de bli to om.
Den enes brød, den andres død, tenkte Tjukken,
mens han slo nummeret til politiets døgnbemannede
tipstelefon.
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Etter nesten to timers venting skjedde det endelig noe.
Utgangsdøra til huset i enden av Fredboveien på
Vessia gikk opp.
Ut kom en høy, solariumsbrun dame med hvitblekt
hår og altfor trange treningstights. Over skulderen hadde
hun en liten trenings bag med Nike-logo på.
Porten til den doble garasjen gled opp, og avdekket en
liten, rød Fiat med takluke.
Fjernkontroll til garasjeporten må man jo ha, tenkte
Gudrun syrlig, og tok et par bilder av Belinda Åsen før
hun fikk satt seg i bilen.
Gudruns klient, Jon Åsen, hadde forklart at kona ikke
jobbet og at hun for det meste brukte dagene på sofaen
foran tv. Eller på treningssenteret for å gjøre seg lekker.
Ikke for mannen sin, gud forby, men for alle andre
menn kunne det virke som.
«Og jeg betaler kontingenten på det forbannede
treningssenteret, også. Det føles som om jeg betaler for
at andre menn skal hygge seg med min kone», hadde Jon
Åsen frest da han fortalte om det.
Gudrun hadde parkert på den andre siden av
Porsgrunnsveien, i krysset der den møtte Fredboveien.
Hun stod parkert sånn passe tilforlatelig inne på
parkeringen til bilvarehuset, og hadde god utsikt rett
bort til Jon Åsens hus. Bilen hennes stod med fronten
ut mot veien, slik at hun lett kunne følge etter Belinda,
uansett hvilken retning hun tok.
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Belinda rygget sin lille, røde Fiat ut av garasjen, og
porten gled igjen.
- Hvor skal vi hen nå, min skjønne? mumlet Gudrun
lavt for seg selv.
Gjør det enkelt for meg da, så jeg slipper å bruke hele
dagen på dette våset, tenkte hun.
Mannen Belinda visstnok hadde et forhold til het Erik
Andersen. Han holdt til lengre nord på Porsgrunnsveien,
mot Skien. Han drev elektrofirma i det samme huset han
bodde i, og han hadde spesialisert seg på reparasjon av
hvitevarer.
Gudrun visste hvor det var. Hun hadde fått fikset
vaskemaskinen sin der i fjor og hadde vært lykkelig for at
hun slapp å kjøpe en ny.
Hun likte bedre å reparere ting som gikk i stykker,
enn å kjøpe nytt hver gang noe skjedde. Den rådende
bruk og kast kulturen i samfunnet bød henne imot.
Ikke rart at det er problemer med søppel og
forurensing, sånn som folk holder på. I alle fall i den
vestlige delen av verden, mente Gudrun.
Belinda kjørte ut av gårdsplassen, og svingte ut på
Porsgrunnsveien mot Skien.
Kanskje denne jobben går raskere unna enn jeg
hadde fryktet, tenkte Gudrun og satte bilen i gir. Uten
å forhaste seg la hun seg bak Belinda som tok til høyre i
rundkjøringen ved Kiwi-butikken på Tollnes, og fortsatte
videre mot Skien.
Og ganske riktig, like før bensinstasjonen på Nenset,
signaliserte blinklyset på Belindas Fiat at hun skulle til
venstre.
Til Nensetkroken, der Erik Andersen bodde og jobbet.
Huset hans lå nesten ut i krysset mot Porsgrunnsveien,
og Gudrun kjørte i all hast inn veien mot bensinstasjonen.
Hun stoppet i veikanten, var raskt ute av bilen
og jogget tilbake mot Nensetkroken med kameraet
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dinglende rundt halsen.
Erik Andersens hus var omgitt av en nokså høy
tujahekk, og det var lite sannsynlig at Belinda så Gudrun
komme løpende.
Jon Åsens utro kone hadde nok ingen anelse om at
mannen hadde hyret inn en buskfotograf for å ta bilder
av henne sammen med elskeren.
Hun har nok helt andre tanker i hodet akkurat nå
tipper jeg, tenkte Gudrun, og flirte for seg selv.
Rolig gikk Gudrun over på samme side av veien
som Erik Andersens hus lå. Hun stoppet noen meter
før en åpning i tujahekken. Åpningen ledet inn til den
steinlagte gårdsplassen, og hun kunne se Belinda gå ut av
bilen, mens hun smilte og vinket.
Erik Andersen kom henne i møte og de to omfavnet
hverandre og begynte å kysse med en gang.
Gudrun zoomet kjapt inn og fyrte løs med kameraet.
Det var ingen tvil om at Jon Åsens antagelser om kona
og kameraten var korrekte.
Dette er jo nesten litt for lett tjente penger, tenkte
Gudrun, mens hun fortsatte å ta bilder.
De to turtelduene gikk jo ikke engang inn i huset før
de satte i gang.
Det var ikke nødvendig å dokumentere dette
ytterligere. Hun hadde skaffet Jon Åsen bevis for at kona
var utro.
Gudrun hadde ingen flere oppdrag i dag. Hun hadde
satt av hele dagen til dette, og bestemte seg for at hun
like gjerne kunne vente til Belinda kom ut igjen. Hun
ville se hvor den hvitblekede, solariumsbrune berta dro
etter at hyrdestunden var over.
Kanskje hun hadde flere elskere hun besøkte?
Det ville Gudrun sjekke ut.
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Det var fort gjort.
Gudrun hadde gått tilbake til bilen og parkert slik at
hun hadde fri sikt til utkjørselen fra Erik Andersens hus.
Hun fulgte oppmerksomt med for ikke å gå glipp av noe
aktivitet borte ved huset.
Etter bare tre kvarter rygget Belinda ut fra gårdsplassen
og kjørte ned mot veikrysset. Blinklyset signaliserte at
hun skulle tilbake mot Porsgrunn.
Gudrun la seg på hjul.
Denne gangen var det flere biler mellom dem, men
den røde bilen til Belinda var lett å se og Gudrun var ikke
redd for å miste bilen av syne.
Han var jo på jobb denne «hunken» Belinda hadde
seg med, så det måtte vel gå kjapt unna i svingene før det
kom kunder som skulle ha reparert vaskemaskinen eller
fryseboksen. Kanskje litt pinlig å bli tatt med buksene
på knærne i butikkens åpningstid, tenkte Gudrun, mens
hun trommet på rattet.
Hun stod stille i lyskrysset på Nenset. Heldigvis hadde
Belinda ikke rukket å komme seg over før det ble rødt,
hun heller.
Belindas røde Fiat stod først i rekken av biler som
ventet på at lyset skulle skifte.
Gudrun nynnet til musikken som strømmet ut fra
anlegget i bilen. Hun hadde satt på en cd mens hun
ventet på at de to turtelduene skulle bli ferdige med den
ulovlige underbuksegymnastikken.
Musikk til arbeidet, tenkte Gudrun muntert, det er
tingen.
Nå hørte hun på favorittsangen sin, «Lavender», med
progrockbandet Marillion.
«When I am King, dilly dilly, you will be Queen …»,
sang hun av full hals, uten å bry seg om at hun ikke traff
tonen skikkelig.
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Hun var ikke akkurat vokalistmateriale, men det ga
hun blaffen i. Det var ingen som hørte henne akkurat nå.
«A penny for your thoughts my dear …», gaulet
Gudrun mens lyset skiftet til grønt og bilkøen satte seg i
bevegelse mot Porsgrunn.
Belinda fortsatte rett fram, og da de kom til
rundkjøringen ved Kiwi-butikken på Tollnes, tok hun
av mot venstre.
- Skal du rett hjem igjen, frøken? mumlet Gudrun og
fulgte rolig etter.
Men nei, da. Belinda fortsatte forbi sin egen
oppkjørsel, videre ned Fredboveien og Storveien, mot
Lahelle og Porsgrunnselva.
Rett før Storveien dreide ned mot Moldhaugen og
det gamle sentrum på Vessia, svingte Belinda inn på
gårdsplassen foran et stort, gult hus.
Gudrun lot som ingenting og kjørte videre uten
å sakke av. Det mens hun kikket i speilet for å se om
Belinda gikk ut av bilen.
Det gjorde hun, og Gudrun svingte til venstre inn i en
liten blindgate og stoppet bilen.
Hun snudde seg i setet og kunne lett se det gule husets
oppkjørsel fra der hun stod parkert.
Belinda hadde åpnet utgangsdøra og det så ut som om
hun ropte inn til den eller de som bodde i huset. Der bor
det noen du kjenner godt, mumlet Gudrun, mens hun
fant fram kikkerten fra hanskerommet.
Hun stilte inn siktet og gransket huset.
Utgangsdøra var nå lukket, og Belinda hadde
forvunnet inn. Gudrun rettet kikkerten mot navneskiltet
under ringeklokka.
Karen Smith, hvem er du mon tro? tenkte Gudrun.
Det var noe kjent med det navnet, men hun kunne
ikke i farta komme på hvor hun hadde det fra.
Hun tok et par bilder av huset, og ventet en times
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tid uten at Belinda kom ut igjen. Ingenting tyder på at
dette har noe med utroskapen å gjøre, tenkte Gudrun, og
besluttet å gi seg for dagen.
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Bygården på Torshov i Oslo skilte seg ikke nevneverdig
ut fra de andre gårdene i området. Den var malt i lys,
nesten hvit farge, hadde mange leiligheter og et stort
gårdsrom i midten. Nesten som et atrium.
Vanligvis var det stille og rolig i bygården, men i dag
var det annerledes.
Lyden av folk med støvler som løp tungt oppover
trappene i den nordre delen av gården, ødela idyllen.
Løpingen ble avløst av kraftig hamring på en dør oppe
i etasjene, og noen som ropte høyt: - Lukk opp! Det er
politiet! Lukk opp døra nå!
Inne i leiligheten pilte Alan Dushku ut på badet,
kastet en pose hvitt pulver i toalettet og trakk ned i all
hast.
De andre fire som var der skvatt opp og begynte å
stresse rundt. Ingen av dem rakk egentlig å foreta seg noe
før døra til leiligheten ble slått inn med et brak.
- Politi! Ikke rør dere!
Brølte en av de uniformerte politimennene som
stormet inn.
- Stå stille alle sammen, og la meg se hendene deres!
Nå! kommanderte den samme politimannen.
Ingen av dem som befant seg i leiligheten rørte seg, og
flere av dem holdt hendene opp foran seg. Dette hadde
de vært med på mange ganger før, og de visste at det
smarteste var å adlyde.
Flere politifolk kom til. Noen satte håndjern på de
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pågrepne og førte dem ut av leiligheten, ned trappene og
videre ut i de ventende politibilene.
Andre politifolk begynte å undersøke hva som befant
seg på stedet.
Leiligheten var for det meste tom. Det så ikke ut til at
det bodde noen der.
Stua, der de arresterte hadde befunnet seg da politiet
stormet inn, var det eneste rommet som hadde møbler.
En stor, sort hjørnesofa i skinn opptok mye av plassen.
Midt på gulvet stod et langt spisestuebord med stoler
rundt.
Det var der de arresterte hadde sittet da politiet banket
på.
På spisestuebordet lå en digitalvekt, lynlåsposer og et
støvete speil med et kredittkort slengt oppå.
Askebegeret som stod midt på bordet var fylt til
randen med sigarettsneiper, og sigarettesker lå sammen
med lightere rundt omkring. Et par nesten tomme
halvlitersflasker med Cola lå slengt på gulvet ved siden
av spisestuebordet.
Politimannen som hadde ropt da de stormet
leiligheten, tok på seg engangshansker og skulle til å
undersøke det som lå på bordet.
- Vent, ikke rør noe. Vi må ta bilder først. Dette er
bevismateriale, advarte en eldre politimann med myndig
røst.
Den første politimannen trakk seg unna og lot en ung
jente, som ikke var i uniform, komme til med kameraet.
Da hun hadde tatt bilder av det som åpenbart var
utstyr for narkotikasalg, og kanskje bruk også, fortsatte
hun å ta bilder rundt omkring i rommet.
På gulvet, langs veggene, stod det flere malerier, og
oppe i den sorte skinnsofaen lå et lite, delvis sammenrullet
maleri av en vase med røde roser.
- Ta bilde av alt som er her, kommanderte den eldre
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politimannen. Han slo ut med hånda for å understreke
det han sa.
- Når fotografen er ferdig, tar dere bevismaterialet
med. Pakk det på vanlig måte, og vær forsiktige, fortsatte
han henvendt til de andre politifolkene som var i arbeid
i rommet.
- Alt skal beslaglegges, avsluttet den eldre politimannen,
før han forlot leiligheten, og gikk ned trappene til de
ventende politibilene utenfor bygården.
To større «politimarjer» hadde allerede reist til
kammeret med de pågrepne.
Den eldre politimannen satte seg inn i en av de
gjenværende politibilene for selv å bli kjørt tilbake til
stasjonen på Grønland.
Alt hadde gått etter planen. Det så ikke ut til at det
var noe narkotika igjen i leiligheten. De hadde sikkert
rukket å spyle dopet ned i toalettet, tenkte politimannen.
Det gjorde heller ingenting. Det var ikke narkotika
politiet hadde vært ute etter. Om politiet fikk fjernet litt
narkotika fra gatene, så var det vel og bra, men de hadde
fått tak i det viktigste: De verdifulle, stjålne maleriene.
Tankene raste gjennom hodet hans.
Faen! Faen! Faen!
Han hadde fått litt sjokk da politiet stormet inn i
leiligheten. Det var ikke noe han hadde forventet skulle
skje. Så langt derifra.
Alan Dushku hadde vært rask til å spyle ned kokainet,
men det var ingenting de kunne gjøre for å skjule
maleriene.
Da han kom dit timen før politiet slo inn døra, hadde
han hatt med seg maleriet han hadde hentet hjemme hos
Fetter Anton før han satte fyr på huset.
På begynnelsen av 2000-tallet hadde han sett mye på
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en serie som het The Wire. Dette var hans favoritt tv-serie
over alle. Den handlet om livets skyggesider i storbyen
Baltimore i USA. Hver sesong hadde ulike hovedpersoner,
selv om de fleste karakterene var med i alle sesongene.
I den ene sesongen hadde en av politimennene havnet
skikkelig på fylla. Han var på besøk hos sin elskerinne,
og hun ringte en av hans kollegaer i fortvilelse, da ting
kom helt ut av kontroll. Kollegaen, som var temmelig
tørst selv, reiste til denne elskerinnens hjem for å forsøke
å hjelpe.
Der fant han kollegaen, som var en svær, svart mann
på sikkert to meter, kanon dritings inne på badet. Kun
iført elskerinnens bittelille, rosa morgenkåpe, brant
kollegaen sine egne klær i badekaret mens han forklarte:
«You’ve got to burn the evidence».
Det han mente var at kona hans ikke måtte finne ut at
han hadde ei elskerinne. Derfor måtte han brenne klærne
sine, slik at hun ikke skulle kjenne lukten av en annen
kvinne. Hva denne politimannen tenkte han skulle ha
på seg når han gikk hjem, det kunne man jo lure på …
Kanskje ikke så logisk, men likevel hadde han
memorert denne setningen fra The Wire.
Det var dette han hadde tenkt da han satte fyr på
huset der Fetter Anton bodde.
Brenn det opp, så finnes det ingen bevis.
Ingen bevis som pekte mot ham.
Men han hadde etterlatt bevis, for faen!
Det var en person som visste om maleriet, og som
visste hvem som antagelig hadde det nå.
Faen!
Det var Tjukken.
Han var sikker på at den lille, feige spjælingen av en
fettklump hadde tystet på ham.
Noe sa ham at politiet ikke var på jakt etter dopet. Det
var en altfor liten mengde til at politiet hadde kommet
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med en så stor styrke. Han var sikker på at raidet handlet
om maleriene. Det var jo flere malerier der også. Malerier
som ventet på den rette kjøperen.
Maleriet han hadde hentet i Fetter Antons hus var
stjålet hjemme hos den franske dama på Vessia. Moren
til kompisen hans hadde imponert fortalt sønnen sin
om det verdifulle maleriet, og da hadde fristelsen blitt
for stor for sønnen. Det hadde nok vært som å stjele
sukkertøy fra unger, hadde det ikke vært for den idioten
Fetter Anton og spillegalskapen hans.
Han hadde vært litt sur for at de to kompisene hans
hadde utelatt ham fra planen sin, og nå hadde hans egen
plan også gått i dass. Det var som faen, og.
Jeg sier i avhørene som kommer at jeg har fått maleriet
av en kompis, tenkte han.
Jeg har ikke noe med dopet å gjøre. Politiet kan jo
teste meg hvis de vil. Det gjør de helt sikkert, også.
Faen!
Jeg sier at jeg har blitt lurt, jeg har spillegjeld og har
bare forsøkt å selge maleriet for å kunne betale gjelda mi.
Kameraten min, han som ga meg maleriet, er død.
Jeg vet ikke noe mer enn det.
Døde menn snakker jo ikke.
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Alfs begravelse skulle holdes i den nye kirken på
Østsiden i Porsgrunn. På grunn av koronarestriksjonene
var det kun et fåtall familiemedlemmer og venner som
var invitert til selve seremonien.
Teddy var ikke en av disse. Han hadde likevel tatt
på seg mørke penklær, og nå ruslet han rolig nedover
Storgata. Han hadde god tid på å komme seg til kirken
før begravelsen var ferdig.
Han ville kondolere Veronica med tapet av Alf når
gravfølget kom ut.
To dager etter at Alf hadde fått hjerteinfarktet, hadde
Teddy ringt henne for å høre hvordan det hadde gått
med ham. Ikke overraskende fortalte hun at Alf ikke
hadde klart seg, og at hun nå var enke.
Teddy hadde bestemt seg for at han ikke ville be henne
om lønn for oppdraget med å finne det stjålne maleriet.
Han hadde tross alt egentlig ikke funnet det, heller, og
nå som Alf var død hadde Veronica sikkert nok annet
å tenke på, om ikke Teddy skulle begynne å mase om
penger også.
Han gikk i sakte tempo oppover Kirkebakken, og
Østre Porsgrunn kirke åpenbarte seg i den siste svingen
før han nådde toppen av bakken.
Kirken, som lå på toppen av Kirkehaugen, var helt ny
og hadde blitt innviet høsten 2019.
En sein vårnatt i 2011 hadde to tenåringsgutter trillet
søppeldunker bort til kirkeveggen og satt fyr på dem.
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Den gamle trekirken fra 1760 brant ned til grunnen.
Det hadde vært mange og harde politiske kamper om
gjenoppbygging av kirken i årene etter. Flertallet av byens
befolkning hadde ønsket at det skulle bygges en kopi av
den gamle trekirken, men det lokale menighetsrådet
hadde mot et stort flertall likevel bestemt at byen skulle
få en ny, og ikke minst, moderne kirke.
Politiske debatter hadde rast, frontene hadde vært
steile, og meningene om hva som burde gjøres, mange.
Noen hadde til og med kommet med forslag om at
kirken ikke skulle bygges opp igjen i det hele tatt, og
tatt til orde for å lage parkeringsplass på stedet. Fordi,
parkeringsplasser i byen hadde forsvunnet som følge av
«det grønne skiftet». Folketomme og ubrukte kirkebygg
var det fremdeles nok av i kommunen.
Byens folkevalgte avgjorde til slutt at befolkningen
skulle betale ekstra for en moderne kirke, enten de ville
eller ikke.
Og regninga som ble sendt til innbyggerne, hadde
blitt høy.
Nå stod den nye kirken med det besynderlige
navnet «Reis Opp» der, og ruvet i landskapet i all sin
gru. Kirken virket altfor stor i sammenligning med den
gamle trehusbebyggelsen i området. Der den lå nå var
den malplassert, syntes Teddy.
Meningene om kirken var fortsatt delte i byens
befolkning, og ville nok fortsette å være det i mange år
framover. Faktisk hadde den nye kirken toppet en kåring
over landets styggeste kirkebygg i 2020.
Og det sier jo en god del, tenkte Teddy giftig.
Etter hans oppfatning lignet bygget mer på en moske,
enn på en kirke. Med sine glatte, hvite vegger, nesten
ingen vinduer, og et høyt tårn som lignet en minaret,
ikke et kirkespir. Men i stedet for lyden av en muezzins
bønnerop, ringte kirken nå med de gamle, originale
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kirkeklokkene for å markere at det skulle holdes en
begravelse der.
Alfs begravelse, eller bisettelse, som det hadde stått i
dødsannonsen.
Teddy ruslet rundt på kirkegården og tittet på
gravsteinene mens han ventet på at seremonien skulle bli
ferdig.
Mange kjente Porsgrunns folk var gravlagt på Østre
Porsgrunn kirkegård, og med åra hadde det kommet til
flere som han selv hadde kjent personlig.
For noen år tilbake hadde han og Gudrun hatt en sak
hvor noen kjeltringer hadde gjemt stjålne smykker ved
en av gravstøttene. Smykkene hadde blitt stjålet og gjemt
en gang på 1950-tallet. Hele saken endte i stor, gresk
tragedie. Flere av de involverte hadde enten blitt drept,
eller sterkt skadelidende. Det var en sak han ikke mintes
med glede.
Så mye bråk, og så lite å hente ut for de involverte,
tenkte Teddy oppgitt.
Ofte lurte han på hva det var med folk. Hvorfor
kunne de ikke bare slappe av, og ikke lage så jævlig mye
trøbbel for andre?
Men det var vel som den franske filosofen Sartre en
gang hadde sagt:
«Helvete er de andre!»
Teddys egne foreldre var gravlagt på Tørmo kirkegård
på Vessia, og begge begravelsene hadde blitt holdt i
kapellet der. Det var mange år siden foreldrene døde,
men han var og så etter graven deres fremdeles. Teddy
var ikke verdens mest sentimentale mann. Han hadde
hatt et svært anstrengt forhold til sin far. Faren hadde
vært en kødd så lenge Teddy kunne huske, men moren
hadde alltid gjort så godt hun kunne. Og fordi hun lå i
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den samme graven som faren, la Teddy krans på til jul
og satte holdbare blomster der i sommersesongen. Han
hadde vært glad i moren sin, og han hedret hennes minne
på den måten.
Teddy var enebarn, og hvis ikke han hedret henne,
hvem skulle gjøre det da?
Klokkene i minareten på Østre Porsgrunn kirke ringte
igjen, og signaliserte at Alfs bisettelse var over.
Teddy stilte seg opp utenfor inngangsdøra foran
kirken, og ventet der mens gravfølget kom gående sakte
ut.
Kista med Alf ble båret ut av seks middelaldrende
menn Teddy ikke dro kjensel på. Kista ble påpasselig
plassert i begravelsesbilen. Sjåføren lukket bakdørene, og
den sorte bilen med et lite, hvitt kors på taket kjørte så
sakte rundt kirken og forsvant.
Gravfølget dannet en ring rundt Veronica. En dame
som så ut til å være på samme alder som henne, la armen
rundt skulderen hennes og klemte henne mot seg. Etter
noen minutter begynte gravfølget, som ikke telte mer enn
knapt tjue personer, å løse seg litt opp. Teddy benyttet nå
sjansen til å gå bort til Veronica.
Han følte at han var involvert på en måte, siden han
hadde vært der da Alf segnet om.
- Hei Veronica, sa han lavt og nikket med en alvorlig
mine. - Jeg kondolerer så mye med tapet av din mann.
Han rakte ikke fram hånda, det skulle man ikke gjøre
nå med koronarestriksjonene, fordi det var jo politisk
ukorrekt. I stedet la han høyrehånda mot brystet sitt og
bøyde hodet som en hilsen.
Han hadde tenkt over hvordan han skulle gjøre det på
forhånd, og landet på at dette var en bra måte.
- Merci … Teddy, mumlet Veronica med lav, grøtet
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stemme.
Hun var kledd i sort fra topp til tå, og hadde en liten
hatt med sort slør som dekket ansiktet.
Teddy kunne skimte øynene hennes bak sløret. De var
hovne, og det var tydelig at hun hadde grått.
- Gi meg beskjed hvis det er noe jeg kan gjøre for deg,
fortsatte Teddy, før han nikket en gang til og trakk seg
tilbake.
Teddy snudde seg og studerte gravfølget før han gikk.
Han konkluderte med at han aldri hadde sett noen av
dem før. De var alle fremmede for ham.
Verken Alf eller Veronica hadde barn, det visste Teddy,
og de som deltok i bisettelsen var nok folk fra Alfs familie
i Porsgrunn.
Kanskje noen fra Veronicas familie hadde tatt turen
fra Frankrike, også. Det hadde han ikke oversikt over.
Reiserestriksjonene på grunn av pandemien hadde blitt
lettet på den siste tida, så det var kanskje mulig for dem
å komme.
Uansett kjente han ingen i gravfølget. Bare Veronica.
Og han kjente heller ikke henne særlig godt.
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Kaffetrakteren ga fra seg en siste, rallende gurglelyd og
signaliserte med det at kaffen var klar.
Gudrun reiste seg fra plassen ved skrivebordet under
vinduet, og gikk for å slå av trakteren og helle kaffen over
på ei kanne. Hun hadde nå lastet bildene hun hadde tatt
av Jon Åsens utro kone, Belinda, fra kameraet og over til
pc-en.
Alle bildene lå klare i en fil, og nå startet jobben med
å redigere dem og velge ut hvilke bilder hun skulle sende
Jon Åsen. Avtalen var å sende ham bildedokumentasjonen
på epost, og da var hennes oppdrag ferdigstilt.
Siden hun for to dager siden hadde fulgt etter Belinda
Åsen til det gule huset i Storveien, hadde Gudrun grublet
på hvor hun hadde navnet Karen Smith fra. Hun hadde
nylig vært borti dette navnet, det var hun sikker på.
- Pokker! Jeg er nødt til å finne det ut, mumlet hun
lavt.
Gudrun snakket ofte med seg selv når hun var alene.
Best å diskutere med fornuftige folk, da fikk hun som
regel de beste svarene, var hennes klare mening. Med en
kopp nytraktet kaffe i hånda, slang hun seg ned i sofaen
og grep etter mobiltelefonen som lå på bordet.
Hun logget seg inn på Facebook og søkte opp Karen
Smith. Det var bare en person med dette navnet som
hadde profil, og Gudrun klikket på den lille rundingen
med bilde i ved siden av navnet.
Karen Smith hadde valgt seg et profilbilde som var tatt
på litt avstand. Hun stod smilende lent inntil et gjerde
iført hatt, solbriller og sommerkjole. Bildet så ut til å
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være tatt et sted i Sør-Europa. Atmosfæren i bildet var sol
og sommer og salt sjø et sted ved Middelhavet.
Personlige opplysninger viste at hun var født i
Porsgrunn 8. januar 1952, var pensjonist og hadde
Porsgrunn som bosted. Hun hadde en sønn og to
barnebarn. Det stod ingenting om hvorvidt hun hadde
en mann.
Enten var hun enke, eller så var hun skilt.
Gudrun scrollet nedover for å sjekke foto i Karen
Smiths bildegalleri. Det var bilder av flere personer der,
og to av disse kjente Gudrun igjen med en gang: Jon
Åsen og hans utro kone Belinda.
- Jaså, du, så du dro på besøk til svigermor etterpå,
mumlet Gudrun, og tok en slurk av kaffekoppen.
Karen Smith var altså Jon Åsens mor.
Moren, som Jon Åsen foraktelig hadde fortalt tok
Belindas side da han hadde anklaget henne for utroskap
tidligere.
Karen Smith var sikkert skilt fra Jon Åsens far,
tenkte Gudrun. Det var sannsynligvis derfor hun og
sønnen ikke hadde samme etternavn. Ikke noe rart eller
mistenkelig ved at Belinda stakk innom svigermor etter
hyrdestunden, da. Ifølge Jon Åsen var moren hans og
kona som bestevenninner å regne.
Gudrun studerte Karen Smiths venneliste. Den var
åpen, og Gudrun var nysgjerrig på om de kanskje hadde
noen felles venner, hun og Karen.
De hadde få, nesten ingen krysningspunkter. Med ett
kvapp Gudrun til.
Der var det et navn hun øyeblikkelig kjente igjen:
Teddys klient Veronica Blanche. Den samme damen
med stor D som hadde hatt innbrudd og blitt frastjålet
det verdifulle maleriet «Røde roser» av Gauguin.
Damen, hvis ektemann Alf Realfsen hadde dødd av
et hjerteinfarkt, da Teddy fortalte ham at maleriet hadde
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gått tapt da huset hvor Fetter Anton bodde, brant ned
til grunnen.
I det samme huset denne Fetter Anton hadde blitt
skutt og drept av to gjengmedlemmer fra Oslo. Teddy
hadde vært der da Fetter Anton ble skutt, og det hadde
vært på hengende håret at ikke også Teddy hadde blitt
skutt og drept.
Nå visste Gudrun hvor hun hadde navnet Karen
Smith fra.
Det var Karen Smith som hadde passet huset da Alf
og Veronica hadde hatt innbrudd, og da «Røde roser» ble
stjålet. Jon Åsens mor var Veronicas venninne. De bodde
jo rett i nærheten av hverandre, også. Logisk? Kanskje.
Det var ikke mange minuttene å gå fra Karen Smiths
gule hus i Storveien til Alf og Veronicas funkisvilla på
Moldhaugen.
Gudrun kjente hjernevindingene jobbe på høygir nå.
Hun hadde lenge hatt på følelsen at det var noe rart med
dette innbruddet. Og dette føltes som litt for mye av en
tilfeldighet.
Gudrun hadde ingen tro på tilfeldigheter. Til det
hadde hun vært altfor lenge i buskfotobransjen.
Jeg må få Fredrik til å sjekke litt for meg, tenkte hun.
Hvem er egentlig min klient Jon Åsen? grublet
Gudrun. Har han noe med dette innbruddet … med
tyveriet av «Røde roser» … å gjøre, mon tro?
Det er neppe de to godt voksne damene Karen og
Veronica som har vært ute etter Fetter Anton. Men hva
med sønnen Jon?
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- Gubben har sittet inne, mamma, opplyste Fredrik.
Fredrik hadde kommet til kontoret etter skolen, og nå
satt han bøyd over tastaturet på den bærbare datamaskinen
sin med et konsentrert uttrykk i de knallblå øynene.
Gudrun var glad for at Fredrik lignet mer på henne
enn han gjorde på faren sin. Da slapp hun å bli minnet
på eksmannen sin hver gang hun så på sønnen. Fredrik
hadde fått hennes blå øyne og blonde hår. Hun hadde
ikke krøller sånn som ham, så det var nok en arv fra
faren. Bortsett fra det, lignet sønnen familien hennes av
utseende.
Fredriks far, som hun vanligvis kalte Idioten, hadde
aldri vist særlig interesse for sønnen sin. Far og sønn
hadde nå lite eller ingen kontakt. Idioten hadde giftet
seg på nytt da Fredrik var liten, og det hadde ikke vært
plass til Fredrik i farens nye familie.
- Jon Åsen ble tatt for bedrageri med falske fakturaer i
2015. Det står en artikkel om saken her, fortsatte Fredrik,
og pekte mot pc-skjermen.
Gudrun lente seg framover for å se hva Fredrik
hadde funnet fram. Artikkelen hadde stått på trykk i
Telemarksavisa i mars 2015, og beskrev hvordan tre menn
hadde blitt tatt av politiet og dømt til fengsel i femten
måneder hver for bedrageri med falske fakturaer. Flere
lokale næringsdrivende og noen større industribedrifter
over hele landet hadde blitt rammet av svindelen. Til
sammen ble ulike grener av norsk næringsliv svindlet
for titalls millioner kroner. Akkurat hvor mye, var det
ingen som visste. Heller ikke politiet hadde en komplett
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oversikt.
Det kunne godt være mange flere svindelforsøk også,
enn det som hadde kommet fram. Det var nok mange
intetanende industriledere og regnskapsførere som ikke
hadde oppdaget svindelen, eller som av ulike grunner
ikke hadde villet anmelde det til politiet da de oppdaget
de var blitt svindlet.
- Hvordan vet du at det er Jon Åsen de skriver om, da?
spurte Gudrun nysgjerrig.
- Nå spør du om sånne ting du sier at du ikke vil vite
alle detaljer om, svarte Fredrik, med et lurt smil.
- Give it to me, sa Gudrun.
Fredrik gliste og ristet på hodet av moren.
- Ja vel, nå kommer det: Kildene mine sier at det
er ham, og de to andre som ble domfelt i saken heter
Torstein Ånnerud og Tommy Holte. Tommy Holte,
bedre kjent som Fetter Anton, er han fyren som ble skutt
i det huset oppe på Bøleveien i Skien for ikke så lenge
siden, opplyste Fredrik.
Han la hodet på skakke.
- A-ha, sa Gudrun.
Fredrik kikket skrått opp på moren sin. - Dessuten,
mamma: domfellelser er offentlig for alle som vil vite.
Det er bakveien jeg har tatt, for å slippe å møte personlig
på tinghuset for å hente den avsagte dommen, som ikke
er helt legal. Det var dette du ville vite, ikke sant? la han
til, og så ut til å være fornøyd med egen innsats.
Jovisst, tenkte Gudrun, mens hun nikket bekreftende
til sønnen. Nå måtte hun stokke om kortene litt. Det var
interessante opplysninger. Dette måtte hun snakke med
Teddy om. Her var det noe de ikke hadde vært klar over.
Og som ganske sikkert hadde betydning for saken om
det stjålne maleriet.
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Gudrun hadde forsøkt å få tak i Teddy hele
ettermiddagen. Men hun ga opp og dro hjem ved femtida.
Hun visste han skulle gå i Alf Realfsens begravelse i Østre
Porsgrunn kirke denne dagen, men det var jo flere timer
siden den var ferdig. Hun kjente at hun var litt irritert
over at Teddy ikke tok telefonen.
Ikke at det var så superviktig kanskje, men hun hadde
funnet et nytt spor i innbruddssaken han hadde holdt
på med de siste ukene. Og hun var ivrig etter å få fortalt
ham om dette. Teddy hadde fått for vane å skru av lyden
på mobilen, i tide og utide, etter hennes mening, og
hun hadde ofte problemer med å nå ham kjapt når hun
trengte det.
At han ikke hadde lyd på mobiltelefonen i en begravelse
var jo en selvfølgelighet, men når han tydeligvis glemte å
sette lyden på igjen etterpå, det ble hun ganske irritert av.
Gudrun parkerte utenfor blokka der hun bodde, og
hastet inn i oppgangen med veska over skulderen og
handleposer i begge hendene. Det hadde vært ti-kroners
tilbud på Meny da hun kom for å handle mat, og hun
hadde endt opp med å handle mye mat hun egentlig ikke
hadde planer om å kjøpe. Hun hørte naboen i etasjen
over åpne døra si, og at han begynte å gå ned trappene
mot hennes etasje.
Gudrun var ikke interessert i å ha en lang samtale med
naboen om hva det enn var han ville klage på akkurat
nå. Med lynets hastighet låste Gudrun opp sin egen dør,
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før hun stupte inn og lukket døra bak seg med det ene
beinet. Naboen var en sur, gretten, gammel grinebiter,
som stort sett brukte dagene til å irritere seg over andre.
Gudrun hadde ingen toleranse for det konseptet
akkurat i dag.
Hun forsøkte nesten alltid å unngå naboen, og hadde
med åra lært seg å være kjapp med å låse seg inn. Det
virket som om naboen hele tida fulgte med i vinduet på
hvem som kom og gikk, og kastet seg over de naboene
som ikke var raske nok til å komme seg inn til seg selv.
Ble du fanget av kødden, var det vanskelig å komme seg
av gårde uten å være direkte uhøflig.
Fredrik skulle tilbringe kvelden hos en kompis, og
hadde dratt rett til ham etter å ha vært på kontoret hos
henne. Ikke overraskende hadde guttene planer om
å spise Grandiosa med ekstra lag med ost på toppen,
selvfølgelig. Det var rart at de fleste ungdommer syntes
å like denne frossenpizzaen så godt, syntes Gudrun. Det
fantes jo mange typer frossenpizza på markedet. Og at
den kjipeste av dem alle var den mest populære, var helt
utenfor hennes fatteevne.
Gudrun bestemte seg for å droppe middagslaging
siden hun skulle være alene denne kvelden, og lot det
ferske brødet ligge på benken mens hun pakket ut og
satte på plass de andre matvarene.
Jeg ser litt på nyhetene før jeg skjærer meg et par
brødskiver, tenkte hun, og satte på TV2 Nyhetskanalen
på tv mens hun dumpet ned i toseteren der hun pleide
å sitte.
«Forfalsket maleri av den franske maleren Gauguin
funnet under razzia i Oslo», sto det på nyhetsvarselet
nederst på tv-skjermen.
«Politiet har beslaglagt flere stjålne malerier i en aksjon
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mot en leilighet på Torshov i Oslo sist torsdag», opplyste
TV2s nyhetsanker.
Hun fortsatte: «Fire menn er pågrepet, mistenkt for å
ha forsøkt å videreselge maleriene. Blant de beslaglagte
maleriene er et maleri som nå har vist seg å være en
forfalskning av et maleri av den franske impresjonisten
Paul Gauguin».
- Jez … sa Gudrun lavt til seg selv.
Bak nyhetsankeret ble det vist flere stillbilder av
beslaget.
«En av de pågrepne, en mann fra Porsgrunn, som
nå også formelt har blitt siktet i saken, har tilstått å
ha hatt tilknytning til det forfalskede maleriet. Han
nekter straffeskyld, og har fortalt i politiavhør at han
har fått maleriet av en kamerat. Han skal heller ikke ha
kjennskap til at maleriet er en forfalskning. Kameraten
han sier han fikk maleriet av, ble skutt og drept under det
politiet betegner som et gjengoppgjør i Skien sist uke.
Den pågrepne porsgrunnsmannen nekter for å ha hatt
noe med drapet å gjøre».
Dette er jo fullstendig sprøtt, tenkte Gudrun, der hun
hun halvt satt, halvt lå, i sofaen.
Nyhetsankeret var ikke helt ferdig med oppdateringen.
«Politiet sier i en uttalelse at de foreløpig ikke har
noen indikasjoner på at det falske maleriet har noen
sammenheng med drapet i Skien, og at den videre
etterforskningen eventuelt vil gi svar på dette».
OMG, nå må jeg få tak i Teddy, tenkte Gudrun.
Hun grep mobilen og ringte ham en gang til.
Denne gangen svarte Teddy nesten med en gang.
- Hallo, Søta! Sorry at jeg ikke har ringt deg tilbake.
Jeg glemte å slå på lyden etter begravelsen, begynte Teddy
å unnskylde seg.
Før han fikk sagt noe mer, nesten ropte Gudrun:
- Drit i det!
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- Takk, det skal jeg, repliserte Teddy.
- Hør nå, Teddy; jeg tror det maleriet som ble stjålet
hos Alf og Veronica er en forfalskning.
- Åh?
- Det var på nyhetene akkurat nå, sa Gudrun.
- Har du snakket med politiet?
- Nei, det har jeg ikke. Men nyhetene på tv forteller
om det. Flere malerier er beslaglagt i en politirazzia mot
en leilighet på Torshov i Oslo. De fleste maleriene er
stjålne, og ett av dem har vist seg å være falskt. Et maleri
av den franske impresjonisten Paul Gauguin.
- Det var som faen! sa Teddy.
Gudrun fortsatte ufortrødent, som om Teddy ikke
hadde sagt noe.
- Fire menn er pågrepet, en av dem, en mann fra
Porsgrunn, har innrømmet å ha hatt tilknytning til det
falske maleriet.
- Ingen navn, selvsagt …
- Han sier han har fått det av en kamerat.
- Kameraten … du vet kanskje hvem det er også, du
da? spurte Teddy.
- Denne kameraten ble skutt under et gjengoppgjør i
Skien i forrige uke. Og det må jo være Fetter Anton. Og
maleriet må være «Røde roser», tror du ikke?
- Det kan det være. Likevel, dette var jo en uventet
vending, sa Teddy.
- Det er mer, sa Gudrun.
Gudrun snakket så fort at Teddy måtte konsentrere
seg for å få med seg hva hun sa. Han rakk ikke å si noe
som helst før hun fyrte av som en mitraljøse, igjen.
- Jeg har funnet ut at Veronicas venninne, Karen
Smith, er moren til min klient Jon Åsen.
- Husker du nevnte en klient … ja.
- Du husker den venninnen som passet huset da Alf
og Veronica hadde innbrudd?
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- Nå er jeg med, sa Teddy.
- Altså, min klient Jon Åsen, sønnen til Veronicas
venninne, det viser seg at han har rulleblad.
- Han har gjort hva da?
- Han har sittet inne i nesten halvannet år for
fakturabedrageri.
- Jo, det har i mange år vært en populær profesjon for
noen elementer, det skal sies, sa Teddy.
- Det var to medskyldige som ble dømt i den samme
saken … en fyr som heter Torstein Ånnerud. Gjett hvem
andre?
Før Teddy rakk å gjette på spørsmålet, svarte Gudrun
for ham: - Tommy Holte, også kjent som Fetter Anton.
- Åh faen! du lille snushøne. Den så jeg ikke komme,
sa Teddy.
- De kjenner hverandre, Teddy!
- Det er opplagt at de gjør, stemmer opplysningene
dine.
- Sånne tilfeldigheter tror jeg ikke noe på, sa Gudrun.
- Dette lukter jo dritt, sa Teddy.
- Ja, det lukter skikkelig dritt dette her, Teddy.
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Etter telefonsamtalen med Gudrun ble Teddy sittende
og stirre ettertenksomt ut i lufta. Tankene kvernet rundt
i hodet hans, og han forsøkte å få det Gudrun hadde
fortalt ham til å gi mening.
Alf og Veronicas venninne Karen Smith, som passet
huset da de var på ferie, oppdaget og meldte fra om
innbruddet og tyveriet av «Røde roser». Det hadde nå
vist seg at hun var moren til Gudruns klient. Og denne
klienten, Jon Åsen, var tidligere domfelt og hadde sittet
inne for fakturabedragerier. Hans to medskyldige i
bedrageriene var en fyr som het Torstein Ånnerud, og
den andre fyren, var den lille kriminelle sniken Fetter
Anton. Og Fetter Anton, som var død, etter å ha ble
skutt i huset sitt på Bøleveien, var den som hyret inn de
to innbruddstyvene Billa og Gønner.
Alt greit så langt.
Nå hadde en fyr fra Porsgrunn blitt tatt i Oslo mens
han var i besittelse av et forfalsket maleri av Paul Gauguin.
Var dette falske maleriet Alf og Veronicas «Røde roser»,
mon tro?
I så fall kunne det tyde på at fyren fra Porsgrunn
hadde funnet maleriet i det kaotiske huset til Fetter
Anton. Mest sannsynlig etter at Fetter Anton var død.
Kanskje det var porsgrunnsmannen som satte fyr på
Fetter Antons hus, også?
Dersom det falske maleriet virkelig var «Røde roser»,
ja, så hadde Alf og Veronica gått på en smell. Både et
profesjonelt anseelsestap, samtidig som de hadde fått et
stort økonomisk problem.
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Hard nøtt å knekke det der, tenkte Teddy.
Alf og Veronica ble jo lurt til å kjøpe et stjålet maleri
av en kjeltring i Belgia for noen år siden: hva om de
hadde blitt lurt nok en gang?
Teddy trommet med fingrene på kjøkkenbordet,
mens han vurderte alle spørsmålene som kvernet rundt
i hodet hans.
Alf og Veronica kjøpte «Røde roser» hos auksjonshuset
Christie’s i London. For en ganske betydelig sum; tre
millioner pund, faktisk. Altså, rundt tretti millioner
norske kroner. Teddy hadde sett ekthetssertifikatet den
første gangen han var hjemme hos Alf og Veronica på
Vessia. Han var ingen kunstekspert, men det så helt
legalt ut, så vidt han kunne bedømme.
Guttungen til Gudrun og kompisene hans hadde
hacket seg inn hos auksjonshuset, og fått bekreftet at
maleriet var kjøpt der, for den summen Alf hadde sagt
han betalte for det. Christie’s visste vel hva de drev med?
At auksjonshuset hadde videresolgt en forfalskning,
hørtes noe underlig ut?
Jeg må få litt hjelp fra innsiden, tenkte Teddy,
og begynte å bla seg gjennom kontaktlisten på
mobiltelefonen. Jeg må finne ut om forfalskningen som
ble beslaglagt i politirazziaen i Oslo virkelig er «Røde
roser». Og helst vil jeg vite hvem som er pågrepet, også.
For å få vite det, måtte Teddy kontakte sin tidligere
kjæreste og elskerinne som jobbet på innsiden.
Hilde Holm hadde holdt til på politihuset på Myren i
Skien i mange år, og jobbet der som etterforskningsleder.
Så hadde hun giftet seg med politiadvokaten sin og
flyttet til Oslo. Det skjedde for endel år siden. Nå visste
han hun jobbet som etterforskningsleder i Økokrim.
Det hadde han fått vite gjennom felles bekjente.
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Antagelig var det Økokrim som hadde saken. Det
måtte det være. Det handlet jo om en forfalskning av et
verdifullt maleri.
Dette måtte være økonomisk kriminalitet av ypperste
klasse, eller hva?
Tenkte Teddy.
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- Du verden! Teddy Walle? Det var en sjelden mann,
utbrøt Hilde Holm, da hun svarte i telefonen.
Teddy hadde fremdeles privattelefonnummeret
hennes i kontaktlisten sin, og han hadde gamblet på at
hun ikke hadde byttet nummer.
Selv hadde han hatt det samme telefonnummeret i
mange herrens år, og han hadde tatt sjansen på at det
samme gjaldt for Hilde. Det viste seg å stemme på en
prikk.
- Måtte bare høre stemmen din igjen, skjønne,
uskikkelige pike, flørtet Teddy.
- Ja, særlig, svarte Hilde med latter i stemmen.
- Kjenner jeg deg rett Teddy, så er det noe du skal ha
av meg.
- Du kan ikke ha slike dårlige tanker om meg, lo
Teddy.
- Teddy Walle ringer ikke bare for å snakke litt, du, det
er alltid en grunn. Og hva er det nå denne gangen, da?
- Takk, hyggelig å prate med deg også, fortsatte Teddy
ertende.
Det var virkelig lenge siden han hadde snakket med
Hilde, og enda lengre siden han hadde sett henne. Og
han hadde likt henne veldig godt en gang i tida, så det
var ikke ham imot å slå av en prat med henne.
Og, hun hadde så aldeles rett, han var ikke den som
ringte uten at det var en grunn til det. Det var slik nå
også. Han var bare laget sånn.
- Du har helt rett, jeg skal skjerpe meg i framtida,
om du bare vil hjelpe meg bittelitt, fortsatte Teddy, i det
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samme flørtende toneleiet.
- Du kan legge av deg det tonefallet, Teddy. Jeg ser,
eller hører i dette tilfellet, rett gjennom deg, repliserte
Hilde.
Nå hørtes hun nesten litt oppgitt ut.
- Ja, da får jeg vel bare gå rett på sak da, kapitulerte
Teddy. Han fortsatte: - Du jobber i Økokrim, ikke sant?
Hilde svarte bekreftende og Teddy satte i gang sin
verbale kvern med å forklare om saken med det stjålne
maleriet «Røde roser». Han fortalte hvordan maleriet
hadde blitt stjålet hjemme hos Alf Realfsen og Veronica
Blanche på Vessia i Porsgrunn. Og at han hadde trodd
at maleriet hadde gått tapt i brannen i Fetter Antons
hus. Den samme mannen som hadde blitt skutt og drept
på Bøleveien i Skien. Politiet hadde siden arrestert to
gjengmedlemmer fra Oslo for drapet.
Nå hadde Teddy begynt å lure på om maleriet ikke
hadde gått tapt i brannen, likevel. Han mistenkte også at
Alf og Veronicas maleri var det samme som nå hadde blitt
beslaglagt i en politirazzia på Torshov i Oslo. Maleriet
hadde vist seg å være en forfalskning, ifølge politiet selv.
- Du vet jeg ikke kan svare deg på sånne ting, Teddy
… begynte Hilde.
- Pretty please, baby, sa Teddy.
- Gi deg, Teddy.
- Kjære vene, Hilde. Det har vel ingen stor betydning
for politiet om jeg får vite om det er det samme maleriet,
maste Teddy, før Hilde fikk protestert ytterligere.
- Det er en sak under etterforskning. Du kjenner
reglene, Teddy.
- Jeg skal ikke skrive i avisa om det, Hilde. Det
kan jeg love. Og jeg skal ikke blande meg opp i
drapsetterforskningen, heller. Lover, kors på halsen.
Det eneste jeg er ute etter er å få bekreftet om det er det
samme maleriet.
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Han hørte et kort snøft i den andre enden.
- Hvis det er det samme maleriet, har min klient blitt
lurt trill rundt. Nok en gang. De gikk på en smell for
noen år tilbake. Da kjøpte de et stjålet maleri som de
måtte gi fra seg. Firmaet deres gikk konkurs som følge
av det.
- Jeg har ikke lov, Teddy.
Hilde var streng i stemmen.
- Alf døde av hjerteinfarkt da jeg fortalte ham at «Røde
roser» mest sannsynlig hadde gått tapt i en brann. Og nå
sitter enka Veronica alene igjen, stakkars menneske, sa
Teddy.
- Herregud, Teddy, som du maser. Og den tårepersa
der, Teddy, den er nesten litt drøy, utbrøt Hilde.
Nå hørtes hun irritert ut.
- Ja, men det er sant, Hilde. Jeg var der da det skjedde.
Alf segnet om på verandaen da jeg fortalte ham om
brannen og at maleriet hans sannsynligvis gikk med
der, i den sniken Fetter Antons hus på Bøleveien. Du
husker kanskje den lille slimålen fra tida da du jobbet på
politihuset på Myren?
- Visst gjør jeg det, Teddy. Han var alle politiadvokaters
Moby Dick, den lille, sleipe mannen. Umulig å få has
på. Jeg, og mange med meg, jaget etter å få satt ham
inn i mange år, men han gled alltid unna. Noen andre
hadde bestandig skylda, selv om alle visste at det var han
som stod bak. Irriterende type, ja. Ikke at noen fortjener
å dø, men han er vel kanskje ikke det største tapet for
menneskeheten, svarte Hilde med snert i stemmen.
- Det kan jeg si meg hjertens enig med deg i. Ikke
et tap for noen, kanskje bortsett fra for morens hans,
istemte Teddy.
- Ikke vær så sikker på det, heller, Teddy. Jeg har møtt
moren hans flere ganger. Og hvis jeg ikke husker feil
fortalte hun meg en gang i et avhør at hennes største sorg
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her i verden var at hun hadde fått barn. Hun har hatt
mange problemer med Fetter Anton, eller Tommy, som
han jo egentlig het.
- Kjære, søte Hilde, kan du være så snill å sjekke i dine
dataregistre om det maleriet dere har beslaglagt er det
samme maleriet jeg har jaktet på de siste ukene?
Stille i telefonen.
- Og kan du finne ut hva porsgrunnsmannen som ble
tatt med det heter?
Fremdeles stille i telefonen.
- Please, tagg Teddy.
- Herregud, det er alltid det samme med deg, Teddy.
Alltid det samme. Ok, jeg skal sjekke. Det er ikke min
sak, men jeg sitter på jobben nå, vent et lite øyeblikk, så
skal jeg se om jeg finner noe, sukket Hilde oppgitt.
Det ble stille i telefonen noen minutter mens hun
lette seg fram.
Teddy kunne høre fingrene hennes fløy over tastaturet.
Hun klikket på musa like hastig som om hun kodet en
setning i morsealfabetet. Teddy regnet med at hun søkte
bredt i politiets dataarkivsystemer, nettopp etter saken
Teddy spurte om.
- Razziaen på Torshov … sa hun.
- Ja.
- Her har jeg det.
Hilde hørtes nesten ut som om hun snakket med seg
selv.
- Nå skal vi se, fortsatte hun. - Flere malerier som ble
beslaglagt i den razziaen, ser jeg.
- Ja vel, sa Teddy.
- Vi spanet på den gjengen i lengre tid, etter mistanke
om videresalg av stjålet kunst, ja. Ikke første gangen
denne gjengen er innblandet i slike ting ser det ut til,
heller. Et av maleriene vi beslagla har vist seg ikke å være
ekte, som du sier du så på tv …
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- Er min mistanke begrunnet? spurte Teddy.
- Det beslaglagte maleriet du henviser til skal være
malt av den franske maleren Paul Gauguin, ja.
- Navnet på maleriet, Hilde. Står det der?
- Det gjør det. Tittelen på maleriet er registrert til å
være «Røde roser». Malt i 1885, står det her.
- Det ligger ved et fotografi av maleriet her, også. Vil
du ha en beskrivelse?
- Ja takk, svarte Teddy kjapt.
Han hadde fått litt puls nå. Gudruns antagelse om at
det var det samme maleriet virket å stemme.
- Motivet er en bukett med røde roser som henger
litt med hodet. Rosene står på et bord, i en blå vase. I
bakgrunnen er det et åpent vindu med grønne busker på
utsiden. Sterke farger og tykke malingslag. Han har ikke
vært kjip med malingen han der Gauguin, det skal han
ha. Ikke store bildet egentlig, bare syttito komma fem
ganger nittien komma fem centimeter. Han som ble tatt
med det … vi fant fingeravtrykkene hans på maleriet …
han er en annen gammel kjenning fra min tid på Myren,
han også, fortsatte Hilde ettertenksomt.
- Og det er?
- Vår alles kjære Torstein Ånnerud.
- Ånnerud, ja, han har jeg hørt om, sa Teddy.
- Ånnerud og Fetter Anton har en lang historie
sammen, Teddy, duret Hilde i vei. - Jeg lurer på om
ikke de vokste opp sammen, også. Sist de ble dømt for
noe var for fakturabedrageri, sammen med en annen fyr
fra Skien. En mann ved navn Jon Åsen. De satt alle tre
inne samtidig i halvannet år, tror jeg. Jeg husker godt
den saken. Det var en av de få gangene noen har klart
å få satt sleipingen Fetter Anton bak lås og slå. Det var
feststemning på politihuset da den dommen falt.
- Det tror jeg på, sa Teddy.
- Maleriet «Røde roser» du etterspør, er ifølge
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eksperten fra Nasjonalgalleriet et mellomklasse maleri,
står det her. Det vil si at det koster kling, men er ikke
blant kunstmaleren Gauguins mest verdifulle malerier.
Vil du jeg skal lese hele vurderingen?
- Ta kortversjonen, sa Teddy.
- Det ekte maleriet koster skjorta. Ekspertvurderingen
som har blitt gjort nå nylig er hundre prosent sikker på
at det vi her har å gjøre med er en forfalskning. På det
originale maleriet er det noen merker på baksiden. Dette
bildet har ikke det. Dessuten mener eksperten at typen
maling som er brukt, ikke stemmer med tidsperioden.
Jeg har ikke peiling på kunstmaling, Teddy, men denne
eksperten er helt sikker i sin sak. Da stoler jeg på at hun
vet hva hun snakker om.
- Jeg har ikke peiling jeg heller, medga Teddy.
- Du er altså ikke i kunstbransjen, sa Hilde og klukklo.
- Nei, Hilde, jeg er hjelpeløst fortapt når det kommer
til kunst. Har ikke peiling, heller ingen interesse. Men
det jeg lurer mest på nå er om auksjonshuset Christie’s,
hvor min klient kjøpte maleriet, er klar over dette?
- Uten å ha greie på det, vil det kanskje framstå som
krise for dem om de har videresolgt et falskt maleri. Som
sagt, det er ikke min sak og jeg vil ikke blande meg inn
i etterforskningen, heller. Men om det er slik, er jeg
sikker på at etterforskningen vil avdekke det. Du kan
jo sende inn et tips til politiet, Teddy, dersom du tror
at du har opplysninger som kan hjelpe til med å løse
bedragerisaken, sa Hilde.
- Ja, det kan jeg, jo. Men hvis jeg gjør det, sier jeg
jo bare at jeg har sett reportasjen på tv. Ikke at jeg har
snakket med deg, sa Teddy.
Uten at han hadde noen planer om å gjøre det.
- Den er god, Teddy. Hvis du er fornøyd nå, din frekke
snushane, så må jeg jobbe litt. Tro det eller ei, men jeg
har annet å gjøre enn å stille nysgjerrigheten til gretne
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privatdetektiver fra provinsen, fleipet Hilde.
- Skjønner, søta. Neste gang jeg ringer lover jeg at jeg
skal be deg med på noe hyggelig. Ikke pumpe deg for
opplysninger, avsluttet Teddy.
- Det tror jeg ikke før jeg ser det, Teddy. Vi snakkes,
sa Hilde og la på.
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Dagen etter telefonsamtalen med Hilde Holm tok
Teddy mopeden da han dro over til Vessia for å snakke
med Veronica.
Det røde lynet startet med en gang han vred om
nøkkelen, og stod og putret fornøyd mens Teddy gjorde
seg klar.
Skuddskaden i skulderen var mindre alvorlig enn
han først hadde trodd. Det hadde heldigvis bare vært et
streifskudd, og han kjente så vidt at det sved litt i såret da
han løftet armene for å ta på seg hjelmen.
Det var mer som et skrubbsår egentlig, og skrubbsår
hadde han hatt mange av i sitt liv. Ikke minst av den
typen han kalte asfalteksem, som han hadde pådratt seg
ved å gå på trynet under diverse fyllekuler på byen. Etter
hjerteinfarktet hadde han vært forsiktig med å drikke
for mye. Han hadde tross alt planer om å leve så lenge
som mulig, og flatfyll på blodfortynnende medisin var
risikoadferd. Det skjønte til og med han.
Været var fremdeles tørt, det hadde ikke regnet på
lang tid, og han var glad for det. Det var ikke særlig ålreit
å kjøre moped når det regnet, så han var godt fornøyd
med oppholdsværet så langt denne sensommeren.
Teddy hadde bestemt seg for å konfrontere Veronica
med de nye opplysningene han hadde fått bekreftet av
Hilde kvelden før. Han hadde vegret seg for å tenke
tanken ut om at Alf og Veronica ikke hadde fortalt ham
den fulle sannheten da de hyret ham inn for å få fatt
i maleriet «Røde roser». Nå var det likevel ingen vei
utenom.
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Saken luktet dritt, som Gudrun også hadde sagt, og
Teddy ville ha klarhet i hva Veronica egentlig visste om
alt sammen.
Eller om hun visste noe i det hele tatt om denne
forfalskningen.
Maleriet «Røde roser» av Gauguin, som den
superkriminelle Fetter Anton hadde fått Billa og Gønner
til å stjele hjemme hos Alf og Veronica, hadde nå vist seg
å være en dokumentert forfalskning. En annen kriminell
luring, Torstein Ånnerud, hadde på et eller annet vis fått
tak i det falske maleriet og blitt tatt av politiet da han
forsøkte å selge det i Oslo. Ånnerud var kompis med
Gudruns klient, Jon Åsen, og han var igjen sønnen til
Veronicas venninne Karen Smith.
Og Karen Smith, venninnen som hadde passet Alf
og Veronicas hus da innbruddet fant sted, hva slags
venninne var hun?
Her var det mange tilfeldige relasjoner som kanskje
ikke var tilfeldige, likevel, tenkte Teddy.
Hadde Veronica fortalt sin venninne Karen om det
verdifulle maleriet? Og hadde Karen igjen fortalt om det
verdifulle maleriet til sin sønn Jon, som da ikke hadde
klart å holde pølsefingrene sine unna?
Maleriet som hadde blitt stjålet i innbruddet hos Alf
og Veronica var en forfalskning. Hvor var da det ekte
maleriet? Hadde Christie’s solgt en forfalskning til Alf
og Veronica?
Det virket rart for Teddy at et så velrennomert
og verdensomspennende auksjonshus ikke hadde
oppdaget noe som så lett ble oppdaget av en ekspert hos
Nasjonalgalleriet i Norge.
Det var også dokumentert at Alf og Veronicas firma
var de facto konkurs. Hadde de hatt penger til å investere
i verdifull kunst, likevel? Brukte de private midler,
kanskje? Og hvor kom så de pengene fra?
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Ikke visste Teddy, men her var det ugler i mosen.
Veronica hadde arvet betydelige verdier etter sine
foreldre. Akkurat hvor mye hun hadde arvet, visste han
ikke. Men det må ha vært mer enn nok, antok han.
Spørsmålene var mange. Nå ville han ha svar.
Han hadde tidligere bestemt seg for at han ikke skulle
be Veronica om betaling for oppdraget med å finne
det stjålne maleriet. Det betydde ikke at han fant seg
i å bli ført bak lyset. Hvis det var sånn det lå an, ville
han revurdere tanken om å ikke ta betaling. Ble han ikke
fornøyd med svarene hennes, ville han ikke være fornøyd
med å ikke få betalt for jobben heller.
Funkisvillaen på Vessia lå nok en gang badet i sollys
da Teddy svingte inn i oppkjørselen og parkerte ved
inngangsdøra.
En enslig bie jobbet iherdig med å sanke nektar fra
klatrerosene som omkranset inngangsdøra. Dørklokka
ga fra seg sin melodiøse klang da han trykket på knappen
ved dørkarmen. Denne gangen var det musestille på
innsiden.
Ingen fottrinn å høre. Ingen Veronica som kom til
døra og åpnet for ham.
Teddy ringte på en gang til, men det var ingen
hjemme. Han kunne kjenne det på seg at huset var tomt.
Noen småfugler skvaldret muntert inne i hekken ut
mot gata, ellers var det dørgende stille. Huset virket forlatt
og Teddy snudde seg og satte kursen mot mopeden igjen.
Jeg prøver å ringe henne og avtale tid for å snakke
med henne om alt som har kommet fram de siste dagene,
tenkte han.
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- Hei! Hallo! Er du Teddy Walle?
En eldre kar i joggebukse og t-skjorte kom gående
raskt over plenen fra nabohuset. Den hvite hårmanken
hans var bustete og det så ut som om han var litt svett,
kanskje etter å ha sittet i solveggen.
- Ja, det er meg, svarte Teddy, og kikket spørrende på
mannen.
- Veronica har flyttet. Jeg antar det er henne du søker,
fortsatte naboen.
- Åh! Ja, sa Teddy. - Det kom raskt på, fortsatte han.
- Ble nok for tungt for henne alt sammen etter at Alf
døde så brått og greier, sa naboen. - Eiendommen er
allerede lagt ut for salg.
Naboen pekte mot et skilt som stod plantet i veikanten
borte ved postkassestativet.
«Til salgs, Privatmegleren», stod det på skiltet.
Teddy hadde ikke lagt merke til skiltet da han svingte
inn på gårdsplassen. Han hadde hatt søkelys på huset,
ikke på veikanten.
- Flyttebilen var her i går og flyttefolka tømte hele
huset. Veronica reiste for to dager siden, rett etter
begravelsen. Før hun dro ga hun meg en nøkkel til huset
som jeg skulle gi til deg når du kom. Det var visst noe du
skulle hente inne i huset, skjønte jeg på henne.
Naboen fisket husnøkkelen opp av lomma på
joggebuksa og rakte den til Teddy.
Automatisk tok Teddy imot nøkkelen.
- Skal jeg hente noe? sa Teddy.
At hun brydde seg om meg, den så jeg ikke komme,
tenkte Teddy forfjamset.
- Jo, hun ba meg passe deg opp når du kom. Det var
nok et sjokk for henne da Alf ble borte så plutselig …
stakkars Veronica. Det er ikke sånt man tenker på i det
daglige. Plutselig er det slutt og det kan jo skje oss alle,
ikke sant? Vi vet ikke når det er vår tur, og det er nok
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kanskje like bra, sa naboen med et skjevt smil.
- Ja, det var fæle greier, istemte Teddy.
Han la ansiktet i triste folder.
Innvendig var han et eneste stort spørsmålstegn. Men
det ville han ikke vise til naboen.
- Ja, det går den veien med oss alle, fortsatte naboen.
- Ja, ikke sant, gjentok Teddy.
- Og jeg håper det går bra med Veronica, at hun klarer
seg fint. Det har vært en fornøyelse å være nabo med
henne i de årene de har bodd her, konverserte naboen
videre.
- Ja, det håper jeg da virkelig, svarte Teddy
åndsfraværende, mens han forsøkte å holde maska.
Dette var noe skikkelig rare greier. Han hadde da
ingen avtale med Veronica om at han skulle hente noe
hos henne. Og ingenting hadde tydet på at hun skulle
flytte da han snakket med henne sist, rett før begravelsen.
Ikke et ord hadde hun sagt om det, da.
- Takk for nøkkelen, jeg får stikke inn og hente greiene.
Jeg legger nøkkelen i postkassa når jeg går. Ha en fortsatt
fin dag, avsluttet Teddy.
Han nikket vennlig til naboen, som satte kursen
tilbake over plenen mot sitt eget hus og solveggen der.
Teddy satte nøkkelen i dørlåsen og vred om. Låsen
gikk opp med et lite knepp og døra gled opp. Skrittene
hans ga gjenlyd da han gikk over skiferflisene i den store
gangen. Lyset fra vinduene høyt der oppe i taket ga ham
den samme sakrale følelsen han hadde fått den første
gangen han besøkte Alf og Veronica.
Tomheten var påtagelig. Møblene var borte. Ingen
kunst på veggene. Ingen mennesker og ingen lukt av
fransk kaffe.
Stua var nesten like tom som den store gangen.
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Skyvedøra ut til verandaen der han hadde sittet og
drukket kaffe sammen med Alf, var ikke lukket helt
igjen. De flortynne gardinene som fremdeles hang i
vinduene, blafret litt i trekken. Inntil veggen, ved siden
av skyvedøra, stod en enslig pinnestol med en konvolutt
plassert mot stolryggen.
Teddy gikk bort for å se nøyere etter.
Utenpå den store, tjukke hvite konvolutten stod det
med tydelige blokkbokstaver:
«POUR MONSIEUR WALLE»
Under stod det kort:
«MERCI»
«PARDON»
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- Det var jo en brukbar sum det der, humret Adolf, da
Teddy fortalte ham hvor mye penger Veronica hadde lagt
igjen til ham i det tomme huset.
- Ja, det var jo til salt i såret kan du si, flirte Teddy.
De to kameratene satt i hagen utenfor sykehjemmet
i Brevik, mens Teddy fortalte Adolf om alt som hadde
skjedd de siste ukene.
Om hvordan han hadde truffet Alf og Veronica i
Tromsø, der han reddet dem fra å bli ranet. Om alle
forviklingene som hadde oppstått etter at han takket ja
til å hjelpe dem med å finne tilbake det stjålne maleriet
«Røde roser».
Konvolutten Veronica hadde satt igjen til ham hadde
inneholdt trehundre tusen kroner. Noe som var omtrent
en prosent av det stjålne maleriets verdi, den samme
summen han hadde blitt lovet for oppdraget med å
bringe maleriet tilbake.
Han hadde nesten fått sjokk da han kikket oppi
konvolutten mens han var i Alf og Veronicas hus. Legge
igjen så mye penger i et tomt hus, da gitt, det var litt av
en sjanse å ta.
Hun måtte ha vært sikker på at Teddy kom til å dukke
opp raskt. Og det hadde hun jo hatt rett i.
Etter en kjapp sjekk i resten av huset, hvor det ikke var
noe mer å finne, hadde han kjørt rett hjem til leiligheten
på Osebro. Der hadde han talt over pengene og funnet ut
hvor mye det faktisk var, før han hadde lagt konvolutten
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i en plastlomme og tapet den fast under nattbordet.
Han kunne ikke bare spasere inn i banken med alle
disse pengene. Bankene nå til dags hadde jo meldeplikt
dersom noen kom med sånne store summer. Mange
banker hadde knapt nok penger i lokalene, og han måtte
finne ut hvordan han skulle fikse det.
Gudrun skulle også ha sin del av honoraret. Teddy
var ikke alltid verdens mest etterrettelige mann, men
han snøt ikke partneren sin. Det var ikke hans stil.
Skattemyndighetene derimot, de snøt han så ofte sjansen
dukket opp. Og det var jo støtt og stadig.
Han hadde også forsøkt å ringe Veronica flere ganger,
men telefonnummeret hennes var ikke lenger i bruk.
Det kunne jo være en jobb for guttungen til Gudrun å
spore henne opp, men Teddy ville vente litt og tenke over
saken før han satte i gang noe. Det var jo kanskje ingen
vits i det lenger, heller, tenkte han.
Siden det fremdeles var tidlig på dagen, bestemte
han seg for å gjøre som han hadde tenkt den dagen
blandebatteriet i dusjen i huset i Knivstikker ’n hadde
gått i stykker. Han ville ta et par ukers «ferie» i Brevik,
og besøke Adolf på sykehjemmet der. Det var lenge siden
han hadde hatt en skikkelig prat med gamlingen, og han
ville høre hva Adolf mente om denne merkelige affæren
med det stjålne, falske maleriet.
Adolf var en klok mann, og han hadde satt Teddy på
sporet i mange vanskelige saker tidligere. Kanskje han
kunne se noe i denne saken også, noe som ikke Teddy
så selv.
Rørleggeren, Tim Østby, hadde levert nøkkelen
til Adolf på sykehjemmet, med beskjed om at nå var
alt i orden. Det var bare å dusje, og skulle det oppstå
problemer igjen, var det bare å ringe.
Jeg får stikke innom Tim med penger i kveld, tenkte
Teddy. Avtalen var at han skulle få dem i labben, slik at
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ekskona ikke fikk vite om inntekten. Stakkars Tim, for et
kaos han hadde pådratt seg med den kjerringa.
- For ei megge, at det går an, mumlet Teddy for seg
selv.
- Megge? spurte Adolf overrasket. - Hun franske,
mener du?
- Nei, nei, jeg tenkte på ekskona til Tim. Rørleggeren,
vet du, svarte Teddy og ristet på hodet.
- Han med reservedelene til dusjen din, ja, sa Adolf.
- Ikke det mest toppmoderne badet du har der nede i
huset ditt, skjønner jeg.
Adolf pekte ned mot Knivstikker ‘n.
- Jeg har jo kommet i reservedelsalderen selv, har vel
egentlig vært det en stund også, parerte Teddy, og lo.
- Velkommen i klubben! hoiet Adolf. - Nå har det
kommet for en dag at det ikke blir laget reservedeler til
så gamle modeller lengre. Se på meg!
Adolf pekte mot beina sine og gliste med tobakksgule
tenner inne i skjegget.
Han hadde beholdt det lange håret, og nå var det
hvite skjegget hans lengre enn Teddy noen gang hadde
sett det før. Adolf fortalte at det hadde vært et visst press
fra pleierne på sykehjemmet om at han måtte klippe og
barbere seg, men det hadde han tydelig sagt ifra om at
var helt uaktuelt.
- Jeg har sett ut som Jesus det meste av mitt voksne
liv, sa Adolf. - Det kommer heller ikke på tale med et
stilskifte så seint i livet, nei. Folk må jo kunne kjenne
meg igjen, lo han.
Etter fallet sist vinter hadde ikke Adolf kommet seg på
beina igjen. Nå satt han i rullestol. Det var også grunnen
til at han hadde måttet flytte fra sitt kjære hjem på
Sandøya. Han klarte seg rett og slett ikke på egenhånd,
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lenger.
Ei ung jente i mørkeblå pleieruniform kom ut i hagen
med et brett med kopper og skåler og ei kanne med
kaffe. Hun plasserte brettet på bordet foran dem. Da hun
gikk inn, fant Teddy fram lommelerka fra innerlomma
og skjenket i en god klunk blankt brennevin til seg selv
og til Adolf, før han fylte koppene opp med kaffe.
Det var mange år siden han hadde drukket karsk.
Det var ikke det beste han visste, men det var det beste
alternativet for at gamlingen skulle få i seg en dram. Det
uten at det ble bråk med pleierne på sykehjemmet. De
var ikke overbegeistret for fulle pasienter, og det var jo til
å forstå, tenkte Teddy.
Teddy hadde ingen planer om å skjenke gamlingen
full heller, bare gi ham en liten oppmuntring. Det var
det hele.
Han fortsatte fortellingen om alt det som hadde
skjedd i denne snodige saken med det stjålne maleriet.
Og Adolf nærmest hoiet av fryd da Teddy fortalte ham
om hvordan han nesten satte ny, olympisk rekord i
hekkeløp med munnbind da han flyktet for livet fra de
to torpedoene i Fetter Antons hus oppe på Bøleveien i
Skien. Det mens pistolkulene suste rundt ørene hans.
- Jaggu godt du kom deg unna, unge mann. Og jaggu
godt ikke han Warholm så deg, da hadde han nok lagt
opp for godt, knegget Adolf, og tok ivrig en stor slurk av
karsken.
Teddy fortalte gamlingen at de to tullingene fra Oslo
nå hadde blitt tiltalt for drap. De ble ganske sikkert dømt
for det, også. Ballistiske undersøkelser hadde vist at
våpenet de ble tatt med, var det samme som ble brukt til
å skyte og drepe Fetter Anton. Og bilen de to satt i da de
ble tatt, hadde blitt fanget opp av overvåkingskameraer i
området der den lille sniken bodde.
- Jeg leste det i Morgenposten i morges. Det virker
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som om etterforskingen er avsluttet, konstaterte Teddy,
og det med en fornøyd mine.
- Du lever, det er alt som betyr noe, klukket Adolf.
- Ingen har heller nevnt noe om at jeg var til stede
under drapet, ei heller at jeg flyktet på moped opp
Klamra. Jeg var jo egentlig ikke innblandet, jeg bare var
på feil sted til feil tid, fortsatte Teddy.
Men at Veronica skulle forsvinne på den måten hun
gjorde, den hadde han heller ikke sett komme.
- Jeg lurer på hvor hun har dratt, sa Teddy, og nippet
til karsken.
Fy flate! Det smakte huggorm. Karsk smakte mye verre
enn han husket. Spriten ga kaffen en ekkel, søtlig smak.
Og det ble jo ikke noe bedre av at det var traktekaffe,
selvfølgelig. Lunken traktekaffe med blankt brennevin,
fifty-fifty, kom nok aldri til å bli noen slager på basarene,
nei. Det sier en del om trøndere, tenkte Teddy spydig, at
de foretrekker dette skvipet, når det finnes brandy av god
gammel årgang å helle opp i kaffen.
- Kanskje Veronica så den reportasjen på tv, hun også,
tenkte Teddy høyt. - Hvis hun og Alf gikk på en smell
og kjøpte et falskt maleri, vil jeg tro at hun føler seg
ganske dum. Hun skal jo være ekspert på malerier fra
den impresjonistiske perioden, som dette maleriet er fra,
spekulerte Teddy.
Adolf satt konsentrert og rullet seg en feit rullings
og nikket til det Teddy fortalte. Da han var ferdig med
håndarbeidet, satte han sigaretten fast mellom leppene
og tente på rullingsen med sin gamle, velbrukte Zippo
lighter.
- Og da er hun nok rimelig forbannet på Christie’s
også, vil jeg tro, sa Teddy. - Helt utrolig hvis et så
velrennomert auksjonshus går på en sånn blemme. Det
er egentlig ikke til å tro, utdypet han og ristet på hodet.
- Hører du sier det, sa Adolf.
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Han pattet ivrig på rullingsen. Blågrå tobakksrøyk
innhyllet hele ansiktet hans.
- Nei, ikke til å tro, gjentok Teddy, og kikket bort på
Adolf.
- Det innbruddet, begynte Adolf, nå ettertenksomt.
- Hvis denne Karen Smith du har fortalt om har vært
løsmunnet og fortalt den kriminelle sønnen sin om
maleriets eksistens, og det igjen har ført til at den franske
dama og mannen hennes fikk innbrudd i huset, så føler
vel hun Karen Smith seg også ganske dum, vil jeg tro,
mente Adolf.
- Jeg lurer veldig på hvor Veronica har blitt av, sa
Teddy.
- Det kan jeg forstå, repliserte Adolf.
- Telefonnummeret hennes er ikke lenger i bruk, så jeg
har ingen mulighet til å kontakte henne. Om ikke annet
for å takke for god betaling, eller belønning, om du vil,
grunnet Teddy med rynket panne.
- Du kan jo finne ut hvor hun er, hvis det er viktig for
deg, sa Adolf.
- Klart jeg kan sette Gudruns sønn på saken. Men
forbrytelsen er jo på et vis oppklart. Hvis Veronica ønsker
å forsvinne, er jo det hennes private sak å gjøre nettopp
det, fortsatte Teddy, og slo ut med hendene.
- Kanskje hun har en elsker som hun har dratt hjem til,
forslo Adolf lystig, og tok et solid magadrag av sigaretten.
Teddy kikket overraskende på Adolf.
Så nikket han ettertenksomt på hodet.
- Franskmenn er jo kjent for å holde seg med elskere
utenfor ekteskapet. Det er jo nærmest en nasjonalsport
de også ønsker å vise omverdenen, lo Adolf.
Adolf hostet tungt.
Det pep og knirket i brystet hans når han hostet.
- Ja, hvorfor ikke, sa Teddy.
- Så hvorfor ikke franskdamene, også? fortsatte Adolf
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etter hostekula.
- Det kan tenkes, sa Teddy, og flirte så han viste Adolf
en rad hvite tenner.
- Hun har vært gift før, ikke sant?
- Jo, hun har jo det, sa Teddy.
- Kanskje hun har dratt tilbake til eksen, han
kunstmalerfyren … var det Jean-Claude Fleur, du kalte
ham, Teddy?
- Eller kanskje hun driter i hele maleriet, utbrøt
Teddy.
- Det er også en mulighet, humret Adolf.
Teddy oppfattet at gamlingen ikke trodde på det selv.
- Du tror ikke på det du sa? spurte Teddy.
- Hør her, sa Adolf muntert: - Den dama hadde
tydeligvis godt med penger. Selv om firmaet hun og
ektemannen drev er teknisk konkurs, betyr ikke det at
dama er blakk. Du også skjønner, Teddy, at Hvermansen
ikke kan hoste opp tre hundre tusen kroner sånn i en fei
i en konvolutt til deg, sa Adolf og knipset med fingrene
for å understreke det han sa.
- Jeg ser den, sa Teddy og nikket.
- Det kan jo komme fra salg av hus og eiendeler på
Vessia, så klart, fortsatte Adolf.
- Nei, det er det nok ikke. Det tar tid å selge et hus.
Det var til salgs. Ikke solgt.
- Hvem vet? sa Adolf og rettet blikket mot Teddy.
- Nei, hvem vet, sukket Teddy.
Teddy likte ikke tanken på at han ikke fikk vite alle
detaljer. Han likte Veronica veldig godt og han hadde
derfor ikke lyst til å lage trøbbel for henne. Dessuten
hadde han fått betalingen Alf og Veronica hadde lovet
ham da han påtok seg oppdraget. Nå var oppdraget
avsluttet.
- Roser er røde, fioler er blå, druer er søte og den
franske dama likeså, ertet Adolf.
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Teddy så bort på Adolf og skjønte at han hadde
forstått. Under deres samtale hadde gamlingen skjønt at
Teddy var svak for Veronica.
- Da jeg var barn på Sandøya hadde alle småjenter noe
som het minnebok, fortsatte Adolf. - Søsteren min hadde
en med røde roser på omslaget. Hun voktet minneboka
som en hauk. Det var skatten hennes, tror jeg. Roser er
røde-diktet var det mest brukte når småjentene skrev i
hverandres minnebøker den gangen.
Gamlingen nikket for seg selv.
Adolf ble innadvendt i blikket da han snakket om
barndommen sin.
- Ja, jeg husker de minnebøkene, svarte Teddy, litt
innadvendt i blikket han også.
Teddy hadde ingen søster, men jentene i klassen hans
hadde sendt slike bøker rundt i klasserommet til de
andre jentene.
Det føltes som en evighet siden.
Det var det jo også.
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Økokrim, Hambros plass i Oslo mandag 20.
september.
«Det er etterspørselen og dermed muligheten for
videresalg som er den bakenforliggende årsaken til
kulturkriminalitet».
Sa mannen som stod foran politifolkene i det store
møterommet i nederste etasje hos Økokrim.
Han pekte mot den store tv-skjermen bak seg. Den
viste en graf over ulike typer økonomisk kriminalitet
politiet i alle verdens land hadde å stri med på daglig
basis.
Denne
mandags
formiddagen
hadde
de
ansatte i Økokrim besøk av Interpols avdeling for
kulturkriminalitet. Ledelsen i Økokrim hadde besluttet
at det var nødvendig med økt kompetanse på dette feltet
for de ansatte, og hadde derfor bedt om assistanse fra en
spesialetterforsker og ekspert fra Interpol.
«Kulturkriminalitet har med årene blitt like stort i
omfang som illegal våpenhandel og narkotikakriminalitet.
Bortsett fra i EU-landet Italia er kriminalitet knyttet til
kunst, lavt prioritert hos politi- og påtalemyndighet
rundt om i alle verdens land», fortsatte eksperten fra
Interpol.
«Hvorfor er det slik?», spurte han retorisk forsamlingen.
Han slo ut med armene.
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«Mange av dere er kanskje ikke klar over at det er
slik?».
Nå kikket han undersøkende rundt i møterommet.
Kikket også flere politifolk rett inn i øynene for å
understreke alvorligheten i det han sa. I en bisetning
fikk han flettet inn at politikere generelt er lite villige
til å bruke penger på etterforsking av slik kriminalitet.
Derfor er også kunnskapen hos politiet i de ulike landene
begrenset.
«Som kjent driver ikke vi i Interpol egen etterforsking.
Vår oppgave er å formidle informasjon mellom de ulike
lands politistyrker. Nå har vi blitt bedt om å informere
grundigere om dette problemet, og gi dere her i Oslo en
innføring i hvor omfattende slik kriminalitet faktisk er».
Så tok han nærmest et par ballettrinn og med strak
arm pekte han på en faktaboks på en stor tv-skjerm bak
seg.
«Store pengesummer er i omløp på det illegale
kunstmarkedet, og ofte er det også organisert kriminalitet
inne i bildet. Som de fleste her sikkert vet, er ikke
kunstmarkedet regulert. Mange kunsthandlere ønsker
heller ikke at det skal være regulert. Dette er nok av
hensyn til tillitsforholdet mellom kjøper og selger. Dette
tillitsforholdet er alfa og omega i kunstmarkedet. Uten
tillit, ingen handel, kan man trygt si. Kulturkriminalitet
har mange ansikter. Alt fra nazistenes beslag av kunst fra
jødiske samlere før og under andre verdenskrig, til mer
standard kunsttyverier. Her i Norge har dere blant annet
hatt det dristige tyveriet av Edvard Munchs «Skrik» fra
Nasjonalgalleriet i 1994, tyveriet av en annen versjon av
«Skrik» og ikke minst tyveriet av Munchs «Madonna»
fra Munchmuseet på Tøyen i 2004. Alle disse maleriene
har siden kommet til rette. Men det er ikke alltid tilfellet
når kunst blir stjålet. Mange kunstskatter forblir tapt for
allmenheten for alltid».
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Så tok foreleseren en kunstpause, drakk litt vann fra
et vannglass, fant fram en pekestokk og pekte ivrig på
tv-skjermen bak seg:
«Dette er to eksempler på klassisk kunsttyveri. Men
kulturkriminalitet handler ikke bare om tyverier. Noe jeg
vil gi dere et eksempel på her».
På tv-skjermen bak ham dukket det opp et ansikt og
flere malerier. Foreleseren tok nærmest sats og satte i
gang sin egen verbale mølle:
«Våren 2000 la Ely Sakhai, en kunsthandler fra
Manhattan, ut sitt ekte Paul Gauguin maleri til salgs hos
auksjonshuset Sotheby’s i New York. Det var en tabbe.
Problemet for Sakhai var at han mange år tidligere hadde
fått laget, og siden solgt, en forfalskning av det samme
maleriet. Forfalskningen hadde siden skiftet eier mange
ganger. Den siste eieren hadde nå tilbudt det falske
maleriet til salg hos auksjonshuset Christie’s. Altså på
samme tidspunkt. Politietterforskere begynte dermed å
grave i saken. De forstod raskt at det var Sakhai som stod
bak forfalskningen. Det ble avdekket at han hadde gjort
det samme mange ganger før opp gjennom åra. Han
hadde kjøpt opp beskjedne malerier av kjente kunstnere
som Modigliani, Chagall, Renoir og Cézanne. Altså
malerier på såkalt mellomnivå. Malerier som ikke var
kjente, og som ikke skapte oppstyr. Disse mellomnivå
maleriene gikk heller ikke for gigantisk store summer på
auksjonene hos auksjonshusene verden over. Det var slike
malerier på mellomnivå svindleren fikk laget nøyaktige
kopier av. Da det hadde gått en stund siden han selv
kjøpte originalene, videresolgte han forfalskningene
til intetanende samlere. Gjerne sammen med et falskt
ekthetssertifikat som beviste at maleriet var ekte vare.
Han solgte ofte forfalskningene til asiatiske samlere, da
de var mindre tilbøyelige til å saksøke ham, dersom de
skulle oppdage at de var blitt lurt. De ønsket ikke å miste
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ansikt offentlig, noe som forbindes med stor skam i mange
asiatiske kulturer. Etter å ha solgt forfalskningene lot
Sakhai det gå enda noen år, før han så solgte originalene
på det åpne kunstmarkedet. Og da helst gjennom et stort
auksjonshus. Nettopp denne framgangsmåten ble også
til slutt hans eget fall. Da en av hans egne forfalskninger
kom for salg hos Christie’s, samtidig som han selv tilbød
originalen for salg hos Sotheby’s, var spillet over. Sakhai
ble sommeren 2005 dømt til fengsel i førtien måneder,
og han måtte betale tolv og en halv millioner dollar i
skadeserstatning til dem han hadde lurt».
Eksperten fra Interpol kikket megetsigende utover
forsamlingen av politifolk fra Økokrim.
«Så, som dere forstår alle sammen, kulturkriminalitet
har mange ansikter», avsluttet han og bad om et kvarters
pause.
Så drakk han resten av vannglasset i en lang slurk.
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En pen, eldre dame med iøynefallende blå striper i
den korte, grå hårluggen, gikk med raske skritt gjennom
ankomstterminalen på Charles de Gaulle-flyplassen
utenfor Paris. Hun dro en liten trillekoffert etter seg. På
utsiden satte hun kursen mot taxiholdeplassen. Turen
inn til Paris sentrum ville antagelig ta en drøy time nå på
ettermiddagen. Mange sluttet på jobb på denne tida, og
rushtrafikken i Paris var vanligvis tett som følge av det.
Alternativt kunne hun tatt hurtigtoget linje B, til Gare
du Nord, men det var mer behagelig å ta en taxi. Da ble
hun fraktet helt fram til døra.
Det var et lett yr i lufta. Vinduene på taxien dugget
på innsiden. Hun brukte jakkeermet og tørket vekk litt
av dugget slik at hun kunne se ut på det grå og fuktige
landskapet. Dråpene som dannet seg på utsiden av
bilvinduet rant sakte nedover, som for å understreke at
verden ikke alltid var et lystig sted.
Taxituren hadde foregått i total stillhet, og da sjåføren
annonserte at de var framme, lød stemmen hans nesten
unaturlig høy og skingrende. Han snakket gebrokkent,
og så ut til å være fra Nord-Afrika et sted. Antagelig fra
en av de tidligere franske koloniene der.
Bygården lå i Rue Froidevaux, like ved Cimetiére du
Montparnasse, i bydelen Montparnasse i Paris’ fjortende
arrondissement. Mange store kulturpersonligheter lå
begravet på kirkegården der. Blant mange poeten Charles
Baudelaire, forfatteren Samuel Beckett og filosofene
Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre. Kirkegården
var egentlig litt av en turistattraksjon. Titusener av
mennesker besøkte området hvert eneste år.
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Leiligheten hennes lå på toppen av bygården, og den
lille, trange og gammeldagse heisen skranglet motvillig på
vei oppover etasjene. Da heisen stanset dro hun gitteret
på innsiden av heisdøra til side, skjøv opp døra og ble et
kort øyeblikk stående stille og snuse i lufta med lukkede
øyne. Det var lenge siden hun hadde vært her nå. Lukten
av hjemme virket trygg og beroligende på henne.
Inne i leiligheten var gardinene trukket for. Lufta var
tung og innestengt etter en lang sommer uten at noen
hadde vært der. Hun trakk gardinene bort fra vinduene
i stua, og det grå, regntunge lyset strømmet inn. Det
fristet ikke å åpne vinduene, ikke nå som det var så vått
og grått ute. Hun fortsatte inn på det store soverommet.
Der lot hun gardinene være trukket for. Hun satte på
taklyset i stedet.
Kofferten plasserte hun på dobbeltsenga. Hun startet
å pakke ut.
Det var ikke mye hun hadde med seg. Hun hadde det
meste i leiligheten allerede. Resten skulle komme med
flyttebilen om noen dager.
Da alt var lagt på plass i skap og skuffer satte hun seg
ned på kne foran det store garderobeskapet. Nederst i
skapet stod en safe. Med en nøkkel hun hadde hengende
på et kjede rundt halsen, åpnet hun safen. Den inneholdt
kun en ting: et oljemaleri på syttito komme fem ganger
nittien komma fem centimeter.
Motivet var en bukett med røde roser som så ut til å
henge litt med hodet. Rosene stod i en blå vase på et bord
under et åpent vindu. Grønne busker kunne skimtes i
bakgrunnen. Fargene var sterke, og malingen var påført i
tykke lag med grove penselstrøk. Hun plasserte maleriet
på gulvet inntil garderobeskapet, satte seg på senga og
studerte det. Etter å ha sittet slik en lang stund, sukket
hun tungt og la maleriet tilbake i safen. Hun låste den og
festet nøkkelen på kjedet rundt halsen igjen, før hun fant
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fram mobiltelefonen.
- Jean-Claude, mon chéri, c ’est moi, sa hun lavt.
Hun hostet forsiktig et par ganger.
- Jeg er hjemme nå, hvisket hun. - Alt gikk galt.
- Åh, sa mannen i den andre enden av linja.
- Kopien du malte mens Alf og jeg var i Cannes har
blitt avslørt. Vi får ingen penger for salget av den. Den
idioten som brøt seg inn og stjal kopien hjemme hos
Alf og meg i Norge, greide å bli drept. Nå er kopien
beslaglagt av politiet i Norge.
Så fortalte hun raskt om privatdetektiven som ble
hyret inn for å hjelpe til med å finne det stjålne maleriet,
og om at han nok sikkert hadde funnet ut at det ikke
dreide seg om originalen.
- Det var en reportasje om saken på nyhetene i Norge,
rett før jeg reiste. Jeg la igjen en bra sum cash til denne
privatdetektiven. Forhåpentligvis lar han det være med
det.
- Alf skjønte aldri hva som forgikk, stakkar, fortsatte
hun. - Han visste ikke om oss to, han trodde skilsmissen
skilte oss. Han visste ingenting om vår lille forretningsidé,
heller. Nå er han borte.
- Kopien av maleriet er tapt, men originalen ligger i
safen her hos meg. Som den har gjort hele tiden. Det er
nok best at vi to og «Røde roser» ligger lavt en stund,
avsluttet hun og smilte svakt for seg selv.
Mannen i den andre enden av linja gryntet.
- Sees snart, hvisket hun mykt.
Med tommelen trykket hun på det røde ikonet på
mobilskjermen.
Samtalen var over.
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Teddy Walle er i Tromsø for å skrive om en
energikonferanse for Oljedirektoratets nettsted. Under en spasertur seint på kvelden redder han porsgrunnsmannen
Alf Realfsen og hans franske kone Veronica Blanche
fra å bli ranet.
Paret er kunsthandlere, og nå har de hatt innbrudd
i sitt eksklusive hjem på Vessia i Porsgrunn. Et svært
verdifullt maleri av den franske maleren Paul Gauguin
har blitt stjålet. Maleriet er selvfølgelig forsikret, men det
handler ikke bare om penger. Kanskje like viktig er parets
omdømme som kunsthandlere. Sikkerhet og tillit er alfa og
omega i kunstbransjen.Politiet henlegger saken, og Teddy
får dermed oppdraget med å finne det stjålne maleriet.
I «Røde roser» samarbeider Teddy og kollegaen hans
Gudrun Fitjebakke for å komme til bunns i kunstmysteriet,
noe som for Teddys del blir livsfarlig.

