
Akt 2 Langfredag

Einar jr. - Ja. Da har jeg snakket med politiet. De kommer opp så snart som råd og det kommer 

en sykebil. Til dere som nettopp har stått opp beklager jeg å meddele at min far seg ut til å ha 

avlidd i løpet av natten. Han ser ut til å ha sovnet inn stille og fredelig. Men politiet vil gjerne at 

ingen av oss drar noe sted før de har fått vært her.

(kondolanser og murring)

Einar jr. - Det er altså bare ren rutine. Det ser ut til at min kjære far sitt gamle hjerte har takket 

for seg etter lang og tro tjeneste. Det kommer selvsagt som et sjokk på oss alle. Men nå syns jeg 

vi skal forsøke å få i oss litt frokost før politiet kommer og vi kan begynne på hjemturen.

Nini- Kjære vene. Politiet. Er det virkelig nødvendig?

Hans-Ja, det er vel det. Men det er nok som Einar sier, bare rutine.

(klirrr og sånt)

Elisabeth- Jaja, når gammern først skulle dø så må man jo gi ham honnør for timingen.

Ursula-Jeg skulle ønske han kunne ha ventet et par dager til. Hva om dette trekker ut og vi må 

drive og svare på en masse spørsmål og sånt? Jeg har ikke tid til dette.

Inge- Unnskyld meg, jeg må gå og ringe til Camilla.

Rene-Kan jeg også gå? Jeg rekker vel å ta brettet ut en tur før purken kommer.

Nini-Men kjære deg da. Du kan vel tilbringe litt tid med familien i denne av alle stunder? 

Dessuten vil de nok ikke at vi skal forlate huset.

Hans-Men herregud da. La nå gutten få litt frisk luft. Men pass deg da. Det kan gå en morder løs 

der ute. Bøøø.

Rene-Veldig morsomt (skrap, går)



Nini-Morder? Nå er du upassende, Hans. La oss nå være hyggelige mot hverandre i gamle Einars 

minne.

Elisabeth-Det er vel i grunnen stikk i strid med hans minne.

Nini- Men Elisabeth..

Elisabeth- Ja, greit, greit.

Hans- Hm. Jeg går og tar meg en røyk. Blir du med, Elisabeth?

Elisabeth- Ja, det kan være bra å roe nervene litt før avhørene setter i gang.

(skap av stol, klikk i dør, trasking i snø, fyrstikk)

Hans- Så. Hva skal vi gjøre med Nini?

Elisabeth- Du tror vel ikke de kommer til å stille spørsmål om familien vel? De er vel bare 

interessert i hvor vi var mellom ditt og datt i går kveld og om vi alle åt den samme lakseterrinen 

eller hva faen.

Hans- Men i tilfelle. Er det ikke noen måte vi kan få henne ned herfra på før de kommer? Kan 

du brekke beinet til Rene eller noe?

Elisabeth-Nå tuller du vel.

Hans-Tja.

Elisabeth- Det er jo ikke sikkert det blir så farlig som vi tror om sannheten kommer frem heller. 

Og det kan jo være at hun allerede vet om hvorfor den ulykken skjedde.

(skritt i snøen)

Einar jr.-Men står dere her helt uten kaffe. Jeg skal hente ut noe til dere. To øyeblikk.

Elisabeth- Nei, vi var på vei inn.

(skritt i snø, bil kjører inn og stanser)

Elisabeth-Å dæven.

(bildør slår igjen)



Einar jr.-Å. Er det fra politiet? Nei så trivelig. Altså, ikke trivelig på den måten, men dere er jo 

hjertelig velkommen såklart, omstendighetene tatt i betraktning og alt haha.

Eva- Etterforsker Eva Anholdt. Dette er min kollega, rettsmedisiner Helge Nordquist. Dere har 

ikke rørt noe vel?

Einar jr. Ja hallo, hallo, en kvinnelig betjent, så moderne og nei, vi har bare rørt tyttebær 

hahaha. Heh. Nei min far sitter akkurat slik som vi fant ham, vi har ikke rørt ved noe, akkurat 

som dere sa i telefonen.

Eva-Ja. Kan du vise meg ham?

Einar jr. - Javisst, javisst og dere må endelig få dere en kopp kaffe. Og, ja det er mer enn nok 

frokost til et par til. Ja, som sagt jeg var på vei inn med en kopp kaffe. Og så fant jeg ham 

sittende urørlig i stolen sin.

Eva- Og så fant du ut at han var død?

Einar jr.-Ja, Det vil si det var vel min søster som fant det ut, Elisabeth, var det ikke?

Elisabeth-Hm? Jo, jeg hørte Einar rope ut noe, så jeg kom for å hjelpe til. Jeg så ham også sitte i 

stolen, så gikk jeg frem og sjekket pulsen på ham. Det var altså ingen.

(dør slamrer igjen jakker tas av)

Einar jr- Ja dere kan jo bare sette skoene her. Eller ha dem på, vi må jo betale for utvask likevel 

haha. Hahahaha.

Julie-Får jeg prate litt med deg, kjære.

Nini - Neimen er det fra politiet?

Eva- Ja. Anholdt.

Nini-(forskrekket)Hvem? Jeg? Jeg har da ikke gjort noe?

Eva-Nei, ikke du, jeg er Anholdt.

Nini-Men...du er da fra politiet. Du kom jo nettopp?



Eva-...Jah... 

Julie(hveser)Hvor mange sobril har du tatt egentlig?

Einar jr.(blid)Masse. Min far er død og jeg har rett til det. Kom, kom opp trappen med oss.

(går i trapp, dør)

Einar jr.- Ja, her har vi ham. Unnskyld meg, jeg må bare legge meg ned litt.

Eva- Gjør det. Dere andre kan gå ned så lenge. Vi kommer ned og stiller noen spørsmål etterpå.

(musikkvignett)

Hans- Nå? Sa de noe?

Julie-De..skulle bare se på ham, sa de. De kommer ned hit etterpå.

Ursula-Hvorfor skulle politiet komme hit egentlig? Kunne de ikke bare sendt en sykebil? Hvor 

er den forresten?

Inge-Det er vel som nevnt standardprosedyre.

Hans- Jeg syns de skal standardprosedere seg ned igjen. Det er dårlig nok stemning her fra før.

Nini-Hun inspektøren virket veldig trivelig, syns jeg, men litt rar. Og de gjør jo bare jobben sin. 

Det er jo ingen fare for oss, vi får bare opptre naturlig.

Nils- I sted sa du at vi skulle være hyggelige.

Elisabeth- Kanskje det hjelper om vi spiser litt mer? Har noen sett Rene forresten?

(musikk)

Eva-Nå? Finner du noe Nordquist?

Nordquist- Ja, han er død. Mann, sent i åttiårene, men i godt hold. Insulinsprøyter og 

nålemerker tyder på diabetes, men ellers virker han uforskammet sprek. Omstendighetene tatt i 



betraktning. Han har nok vært død i minst ti-tolv timer, så det må ha skjedd i går kveld. 

Hjertestans, antagelig. Død som følge av oksygenmangel, blålige negler. 

Eva-Diabetes?

Nordquist-Ja.

Eva- Han levde farlig, da. Her er et påskeegg med belgisk sjokolade, det er et par biter igjen, 

men det ser ut til å ha rommet en god del.

Nordquist-Hm.(sniffer)Hm. La meg se på de neglene igjen. Hm. Du, jeg tror jeg skal ta med 

meg han her og sjokoladen til byen når sykebilen kommer. Jeg tror ikke vi skal la slekta dra ned 

igjen helt med det første.

(liten musikksnutt, rop og huing utenfra, trask i snø)

Eva- Hva er det som foregår her?

Einar jr. - Å. Nei, vi fant bare ut at vi skulle låne akebrettet til gutten litt, mens han sov.

Eva-Jaha.

Einar jr.-Ja. Så. Er dere ferdige?(bil kommer) Å der kommer endelig sykebilen, det var bra.

Eva-Vi må ta din far ned til byen. For testing. I mellomtiden vil jeg gjerne stille dere noen 

spørsmål. Jeg tror jeg begynner med din kone.

(mer trask i snø, rennende vann og klirr)

Eva- Din mann tar dette ganske hardt, hva?

Julie-Å, han har alltid vært litt nervøs av seg. Prøver å dekke det over med å være hyggelig.

Eva-Hm. Bodde din svigerfar her?

Julie- Å nei. Han bodde i firmaets sommerhus i Kongsvinger. Han hadde en som kom og hjalp 

med rengjøring og mat av og til, men ellers var han stort sett for seg selv.

Eva-Bare mat og renhold? Han trengte ikke tilsyn ellers?

Julie-Du tenker på helsen? Nei, han var frisk som en fisk. 



Eva- Jeg forstår det som at han hadde diabetes.

Julie- Ja, jo, men han hadde hatt det en stund og var visst svært påpasselig med sprøytene sine.

Eva- Hvilket firma forresten? Du sa han bodde i firmaets sommerhus.

Julie- Oldenberg shipping. Min svigerfar eide aksjemajoriteten.(sukker) Det blir vel et sirkus nå 

tenker jeg, om ikke han rakk å lage et ordentlig testamente.

Eva- Er det mulig strid om arv?

Julie- Å. Nei. Nei, ikke sånn. jeg bare...min svigerfar ville aldri snakke om hva som skulle skje 

med firmaet etter hans død. Trodde vel han skulle leve evig. Så jeg tenkte, om han ikke rakk å 

skrive testamente blir det vel mye papirstyr og sånn. Ja, ikke at det er alt jeg tenker på, men..uff.

Eva-Så så. Har du og din mann vært gift lenge?

Julie-I tyve år. Ja, Ursula er hans datter fra et tidligere ekteskap, hennes mor døde i en skiulykke. 

Nils er vår sønn. 

Eva-Og resten?

Julie-Elisabeth er jo søsteren til min mann, og Inge er hans nevø, Inge sine foreldre brøt tidlig 

med firmaet, ja de flyttet til Tenerife og startet en slags hippie-farm. Inge tar en del etter dem. 

Hans og Nina er barn av min far sin tidligere kompanjong og Rene er barnebarnet til Nini. 

Eva-Akkurat. Og de er alle involvert i dette firmaet?

Julie-Ja, nei. Hans og Nini har jo en del aksjer etter sine foreldre. Både Ursula og Nils har hvert 

sitt fond, men Nils sitt har vært låst til han fylte atten. Ja, han har jo fått lommepenger, men...men 

ingen av dem virker særlig interessert i å overta. Ja, det er vel min mann som har vært mest 

opptatt av å bringe firmaet videre.

Eva-Jeg skjønner. Og du? Har du noe egen tilknyting til firmaet?

Julie-Nei, min mann ville overføre en del av aksjene på meg av skattegrunner, men det sa jeg nei 

til. Jeg vil ikke dras inn i en masse greier jeg ikke har oversikt over.



Eva-Fornuftig. Hva jobber du med?

Julie-Jeg var sykepleier. Men nå har jeg en freelancestilling som administrativ konsulent for et 

helseforetak.

Eva-Eh, akkurat.

(musikkvignett)

Eva-Elisabeth Oldenberg?

Elisabeth- Ja?

Eva-Det var du som fant liket, ikke sant. Jeg vil gjerne stille noen spørsmål.

Elisabeth-Ja?

Eva-Ja. Virket din far dårlig i går kveld?

Elisabeth-Sur og gretten og i toppform som alltid. Det er ikke akkurat et sjokk når noen får 

hjertestans i den alderen, men i dette tilfellet så var det litt overraskende, ja.

Eva-Hva med da du kom inn på kontoret? La du merke til noe uvanlig der?

Elisabeth(venter)- Hm. Nei. Jeg gjorde vel ikke det. Jeg la ikke merke til så mye, altså jeg så 

meg ikke akkurat om.

Eva- Ikke etter et testamente engang?

Elisabeth- Hva skal det bety?

Eva- Om du la merke til om han hadde noen papirer liggende, eller noe annet på skrivebordet.

Elisabeth- Nei. Testamente? Har dere funnet noe testamente?

Eva-Ikke enda. Hva gjorde du i går kveld?

Elisabeth-Satt og pratet med de andre i salongen til ett-tiden. Min far var den første som trakk 

seg tilbake, før desserten. Han ble visst litt snurt fordi vi hadde dessert. Han var alltid så glad i 



søtsaker, skjønner du, og ble sur hver gang noen i nærheten av ham spiste noe han ikke kunne 

spise. Ja, han fikk konstatert diabetes for femten år siden. Han var visst svært nøye med dietten, 

men, som sagt, litt følsom på det punktet.

Eva-Skjønner. Og ingen av de andre snakket med ham etter det?

Elisabeth-Nei, når han først trekker seg tilbake så vil han være i fred.

Eva-Og de andre, var dere alle i salongen hele tiden?

Elisabeth-Jeg aner ikke hvor de andre var. Rene var vel ute og kjørte snowboard, og la seg 

tidlig. Lilleeinar og Julie drev og kjeklet på kjøkkenet og de andre drev til og fra og drakk mer 

eller mindre i smug. Det er jo en stor hytte dette, så hvor folk var i løpet av kvelden er ikke så 

lett å holde styr på.

(vignett, peis og tikking)

Einar jr. - Ja. Så satt vi her da dere. (stille) Ja. Nå er det jammen mange påsker vi har hatt 

sammen her hva? Husker du Hans, den gangen da du skulle lage middagen og vi alle endte opp 

med slike mageplager at hele lageret med konjakk gikk med? Haha. Husker du det Julie?

Julie-Nei.

Einar jr.- Men det er klart at du husker. Det var jo...

Hans- Det var for en og tyve år siden. Det er nitten år siden dere giftet dere.

Einar jr.- Er det det?

Julie-Ja.

Einar jr.- Jaja, men husker du Ursula, den gangen Nils var liten og skulle låne sminken din? 

Haha. Husker du hvor sint du ble?

Nils- Vel, jeg var seks år gammel og trodde det var fargestifter.

Ursula- Det var jo forsåvidt rett.



Einar jr.-Ja, men husker du så sint du ble? Når Nils hadde farget påskeharen i chanelrødt haha. 

Ja det var tider. Hvor er Nini forresten? Hun må fortelle den morsomme historien om cabrioleten.

Julie-Jeg tror hun har gått og lagt seg.

Einar jr. - Hva? Er hun dårlig?

Julie(trøtt)- Nei, bare litt sliten. Jeg setter over mer kaffe, tenker jeg.

Einar jr.-Nå? Men det er jo ikke kaffetid før om to timer. Og hva med lunsjen?

Julie- Kaffe og skiver på kjøkkenet for dem som vil ha.

(musikk)

Inge-(hvisker)Elisabeth?Er du der?

Elisabeth-Hysjjjjjj

Inge- Har du funnet noe?

Elisabeth-Nei, for pokker. Det er søkk vekk. Om det nå noen gang har eksisert, da. 

Inge-Vi må finne det. Jeg er sikker på at jeg hørte Einar junior og senior diskutere det i går kveld 

når jeg gikk for å finne et ledig toalett. Det hørtes ut som om Einar junior krevde å få se på noe, 

og det må jo være det. 

Elisabeth-Hm. Fikk du snakket med gamlekaren selv  i går?

Inge- Litt. Men han virket ikke så begeistret for ideen, så jeg tviler på om det hadde noen effekt.

Elisabeth- Hm. Han holdt alltid kortene tett ved brystet. Men nå må vi se til å finne det.

Eva-Finne hva? Hva gjør dere her. Vi skal låse av rommet.

Elisabeth- Å herregud. Finne kontaktlinsen min. Som jeg mistet her. I dag. Når jeg sjekket 

pulsen. Til min far. Da vi fant ham. 

Eva- Kontaktlinsen?

Elisabeth-Ja.



Eva-Men du bruker jo briller?

Elisabeth- Ja. Nettopp. Det gjør jeg. Javisst. Fordi jeg mistet kontaktlinsen. Aha! Kom, Inge, vi 

må gå og la politiet gjøre jobben sin. Linsen får være. Hvorfor skal dere låse av forresten? Har 

det skjedd noe?

Eva- Det kan du trygt si. Jeg fikk nettopp en telefon fra min kollega. Og han kunne opplyse om 

at din far mest sannsynlig har dødd av forgiftning.

(dramatisk musikk peis og tikking)

Hans- Hvor lenge er det meningen vi skal vente her? Hva driver de med?

Ursula- Etterforskeren ville snakke med en og en, sa hun. Og vi burde bevege oss minst mulig 

fra hverandre.

Hans-Hva? Er hun redd for at vi skal stikke av?

Nils- Vel, eller bli stukket ned. Om det er slik at en av oss...

Nini-Nei men Nils!

Nils- Hva? Om bestefar ble drept så må det jo være en herfra?

Ursula- Vel, ikke nødvendigvis. Det kan jo være noen som gjemmer seg her. Det er jo en stor 

hytte, dette. Med uthus og spisskammers og alt. Jeg syns det var en litt uhyggelig stemning i går, 

når jeg hentet den fromasjen, men jeg tenkte ikke så mye over det. Men nå, tenker jeg at det var 

som om noen holdt øye med meg.

(tikkingen virker høyere)

Hans-Hrmp. Jeg går nå og tar meg en røyk. Så kan jeg holde utkikk etter banditter og spøkelse 

samtidig.



Nini-Uff ikke si sånt. Jeg tenker bare på den historien om han som gikk gjennom vannet 

bortenfor her.

Ursula- Hva?

Nini- Det er lenge siden. Før denne hytten ble bygd. Da det bare var et skjul her for isfiskere på 

tomten. Det var en av dem som gikk gjennom isen en natt, ja han var nok ute og fisket uten 

tillatelse. Og de sier at man kan høre klampingen av støvler over gulvet her, det er fiskeren som 

søker ly i skjulet.

Hans-Nå må du kutte ut det der. Jeg har aldri hørt noe.

Nini-Nei, men flere av familien Oldeburg har.

Ursula- Hva? Men ingen har sagt noe til meg?

Nini- De eldre i familien. Din bestemor og hennes bror. Men din bestefar trodde ikke på sånt og 

ville ikke høre snakk om noe gjenferd. Ja, det er nesten så en skulle tro den gamle fiskeren ville 

hevne seg.

Hans- Hørt sånt sprøyt.

(dørslamring, mumlig, fyrstikk, mer mumling. Skummel musikk. Høylydt skrik rop og slamring 

med dører og ramling. Nini skriker)

Hans- Å satan.


