
JOBBEN

Det var en sommerdag i juni, og én dag til Christian skulle på sommerfest med jobben på 
Hotell 1624. Sola skinte, og det var over 20 grader i skyggen. Christian hadde tatt av seg 
dressen, som han alltid gikk med, og gått over til t-skjorte og shorts. Han hadde planlagt 
sommerfesten lenge. Endelig skulle det bli noe av. Christian, som hadde fått jobben som 
ny lokalbanksjef, gledet seg veldig. Han håpet at de fleste syntes det var et fint sosialt 
arrangement.

Christian var stolt av navnet sitt, fordi han var veldig opptatt av Kongsbergs historie, og at 
Christian Kvart var kongen, som hadde stått på Korset og sagt at der skal byen ligge, 
mens han pekte utover det som da bare var et landområde og en elv.

Etter jobb gikk Christian innom broren Ulrik på politistasjonen. Broren til Christian Kvart 
het også Ulrik. Hele familien var oppkalt etter denne danske kongefamilien, fordi moren 
og faren til Christian var så opptatt av Kongsbergs historie.

Da han kom inn på politistasjonen, gikk han bort og spurte etter Ulrik. Damen bak 
skranken sa at Ulrik var opptatt, men at han var ledig nå snart, så Christian satte seg ned 
og ventet.
Etter en snau halvtime kom Ulrik ut, og Christian gikk bort.
«Hei, er det travelt i dag?» spurte han. «Ja», sa Ulrik. «Det er så mye å gjøre at man 
nesten kan bli utslitt bare av tanken.» «Tenkte meg nok det», sa Christian.
«Du, det blir middag hos meg i kveld», sier plutselig Ulrik. «Høres godt ut. Hva blir det?» 
spør Christian. «Det blir bacalao, sånn ordentlig som de serverer i Portugal», sier Ulrik 
«Høres nydelig ut», sier Christian. «Sees kl. 17 da.»

Da han kom hjem var det stille og tomt. Anna Cathrine hadde nok ikke kommet hjem 
ennå. Hun var leder i kommunen og hadde ofte masse å gjøre.
Det lå en lapp på bordet der det sto: «Jobber til kl. 16.30, så du må hente Fredrik i 
barnehagen. Klem.» Han tok opp telefonen og skrev en melding: «Middag hos Ulrik kl. 
17.» Han gikk og tok seg et drops, som hadde stått på benken siden lørdag, og så satte 
han på tv-en.

Etter en liten stund hentet han Fredrik i barnehagen, og Anna Cathrine kom hjem. Så dro 
de til Ulrik og kona hans Catherine. Der spiste de middag før de dro hjem igjen.
«Jeg går å legger meg nå, jeg», sa Christian. «Ja gjør det», sa Anna Cathrine, «jeg sitter 
oppe litt.» Christian gikk og la seg. Han sovnet på et blunk.

NESTE DAG sto han opp kl. 05.50 for å ha god tid til å ordne seg til jobb. I tillegg hadde 
han litt å gjøre til sommerfesten på ettermiddagen.
Han kom seg på jobb til kl. 07.30 for da kunne han gå tidligere hjem, men den tanken 
hadde nok mange tenkt, for nesten alle hadde kommet på jobb tidlig. Han hadde ganske 
mange møter den dagen. Endelig var dagen over og alle gikk hjem for å ordne seg før de 
skulle på sommerfest kl. 18.

Da de kom til 1624 var det ikke så mange folk der. De kom rett inn i restauranten som de 
skulle spise i. Han fikk servert en Pasta al pesto can polio, og den var veldig god. Etter at 
de hadde spist og kost seg, og de som syntes det ble sent hadde gått hjem, gikk 
Christian og de andre som var igjen opp i Skybaren.



Der tok Christian seg en cola, og så ble han sittende å prate med en han kjente litt. Hun 
var der med venninnen sin, som akkurat da var en tur på do.
Etter en liten stund kom venninnen hennes tilbake, og da så Christian at det var Vikkie. 
Han hadde kjent Vikkie i mange år, men i den senere tiden hadde han ikke hørt så mye fra 
henne. Derfor ble han kjempeglad for å se henne igjen. «Vikkie!» ropte han, «så koselig å 
se deg!» «Ja, veldig koselig å se deg også Christian», sa Vikkie med et hint av ironi i 
stemmen. De pratet en liten stund, og i 00.30-tiden gikk Christian hjem.

NESTE MORGEN var det lørdag og bursdagsfeiring for moren hans. Hun har bursdag 1. 
juli, akkurat som moren til Christian Kvart. Det ble et lite selskap, med bare den nærmeste 
familien. Faren til Christian hadde dødd for noen år siden, men i dag skulle de ikke tenke 
på det. De spiste og koste seg, men da klokka ble rundt 18 dro de hjem.

«Kan jeg ta meg en liten tur?» spurte Christian pent. «Det er greit for meg, men ikke kom 
for sent hjem», sa Anna Cathrine som skjønte at Christian var sliten etter å ha vært i 
selskap. «Neida, kommer hjem før klokka er 20.» sa Christian fornøyd og gikk ut i gangen 
for å ta på seg skoene.
Han gikk ut av huset og opp til slalombakken. Litt nedenfor parkeringsplassen lå det en 
bortgjemt sti på høyre side som er den gamle veien til Korset. Han gikk oppover til han 
kom til et hyttefelt. Så gikk han til høyre og videre oppover. Da kan kom opp til Korset 
satte han seg i gapahuken og så utover byen. Alt var så stille der oppe. Det var ikke en 
lyd der bortsett fra fuglekvitter, og alt var rolig.

SENT PÅ KVELDEN ringer telefonen til Ulrik. Det er Anna Cathrine som ringer. Hun sier at 
Christian ikke kom hjem den kvelden og nå er hun bekymret for at det har hendt noe.
Ulrik blir også redd, og han sier at han skal sette i gang en leteaksjon. «Vet du hvor han 
skulle», spurte han sånn at han kanskje kunne fokusere på å søke i ett område. «Jeg vet 
ikke hvor han skulle gå, men han går ofte til Korset», sa Anna Cathrine. «Takk», sa Ulrik. 
«Da vet vi sånn cirka hvor vi skal søke først.»

Noen timer etter ringer telefonen til Anna Cathrine. Det er Ulrik, og han kunne melde at de 
hadde funnet Christian, men at han dessverre var død. Anna Cathrine ble helt knust. «Hva 
har skjedd?» «Vi håper legen finner ut av det», svarte Ulrik.

En stund etter ringer telefonen til Anna Cathrine igjen. Ulrik kan fortelle at det er funnet 
skuddsår, så det virker som om han har blitt drept. «Vi må finne ut hvem han har vært i 
kontakt med de siste dagene», sier Ulrik. «På den måten kan vi kanskje komme nærmere 
en fasit på hvem som har gjort det. Vet du om noen?» «Nei», sier Anna Cathrine, «du må 
spørre dem i banken, de vet kanskje om han traff noen spesielle på sommerfest.» «Takk», 
sier Ulrik «da skal vi spørre litt der, og Anna Cathrine, det går nok bra, vi finner ut av det. 
«Ok, takk», sier Anna Cathrine.

Ulrik begynte etterforskningen neste dag. Han startet med å prate med dem i banken. De 
seks første han pratet med, hadde gått hjem før de hadde rukket å snakke med noen 
andre enn kollegaene, men den syvende han pratet med sa at han hadde snakket med en 
han ble tydelig glad for å se.

«Jeg vet ikke helt sikkert», sa hun, «men jeg tror hun het Vikkie.» «Det var interessant», sa 
Ulrik. «Vikkie, det var dét hun het ikke sant?» «Ja, Vikkie», sa hun og syntes det var rart at 
Ulrik var så opptatt av navnet. «Jeg tror vi har det, jeg.» sa Ulrik. «Takk for hjelpen.» «Bare 
hyggelig, det var bare en glede å kunne hjelpe», sa hun.
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«Du forresten», spurte Ulrik. «Var han sammen med noen andre fra jobben, da han traff 
Vikkie?» «Han var litt med Tina», sa hun, «det er det eneste jeg vet.» «Ok, takk», sa Ulrik, 
«du har hjulpet oss mye.»

DAGEN ETTER skulle Tina inn til avhør. Hun sa at det var en som het Vikkie, som 
Christian hadde pratet med og blitt glad for å se, men hun sa også at det ikke virket som 
Vikkie hadde vært like glad for å se Christian. «Hun hadde ganske lyst hår med noen 
brune striper i, og nesten mintgrønne øyne. Det var derfor jeg la merke til Vikkie», sa Tina. 
«Sånne øyne har jeg aldri sett før.» «Takk for hjelpen, Tina», sa Ulrik, «vi skal se om vi 
finner henne.»

Nå var Ulrik helt sikker. Det måtte være Vikkie fra muséet. Christian hadde vært der med 
jobben og da hadde han blitt venn med Vikkie. Men hvorfor ville Vikkie drepe Christian? 
Det var dét som var det store spørsmålet. Han måtte snakke med Vikkie på stasjonen.
Han kalte henne inn til avhør dagen etter, og den kvelden jobbet han med de spørsmålene 
han måtte stille. Han måtte stille dem på en lur måte så Vikkie ikke skjønte at hun var 
mistenkt.

DAGEN ETTER kom Vikkie til avhør kl. 12 og Ulrik begynte med første spørsmål.
«Vi har funnet en mann som vi har identifisert som en som heter Christian. Vet du hvem 
jeg mener?» spurte Ulrik, selv om han visste at Vikkie visste. «Jeg traff broren din, 
Christian, på 1624 for noen dager siden. Er det han som er død?» spurte Vikkie «Ja», sa 
Ulrik.
«Vi tror han er drept. Vet du hvem som kan ha hatt et motiv for å gjøre det?» spurte 
Christian som et annet lurt spørsmål. Hvis han viste at han leita etter gjerningsmannen, så 
trodde ikke Vikkie at hun var mistenkt, og da ville hun kanskje ikke prøve å skjule 
kroppsspråket sitt like mye. «Nei», sa Vikkie og ristet litt forsiktig på hodet, «nei, jeg vet 
ikke hvem som kan ha gjort det.» «Ok», sa Ulrik og tenkte seg om. Han måtte ha hjelp av 
en kollega. «Det blir nytt avhør i morgen.» Det virket som Vikkie stusset litt, men hun 
oppførte seg helt normalt og gikk igjen.

Da Vikkie hadde gått, spurte Ulrik sin kollega Simen som hadde hatt alle avhørene 
sammen med han, om råd.
Han trengte måter å komme seg videre på uten å ordrett anklage henne for å ha gjort det. 
Simen kom med løsningen. «Bare spør hva hun gjorde i det tidsrommet Christian 
potensielt ble drept og la henne fortelle. På et eller annet tidspunkt vil hun avsløre seg 
selv.» Ulrik satt lenge etter arbeidstid for å forberede setninger og spørsmål til avhøret.

NESTE DAG kom Vikkie tilbake og de fortsatte avhøret. «Hvor var du fra kl.18 på lørdag til 
kl. 10 på søndag?» spurte Ulrik. «Jeg var hos min mor», svarte Vikkie kort. «Hva gjorde du 
der?» spurte Ulrik for å prøve å få henne til å fortelle litt mer. «Jeg var innom for å si hei», 
sa Vikkie. «Så ble du der til kl.10 neste dag, da eller?» spurte Ulrik fordi han fikk det ikke 
helt til å henge sammen. «Nei, eller jeg ble der litt, så dro jeg», sa Vikkie. Hun hadde 
endret væremåte siden i går. «Hvor dro du etter du hadde vært hos moren din?» spurte 
Ulrik for dette hang jo ikke på greip. «Eh, jeg dro hjem», sa Vikkie litt usikker. «Hva gjorde 
du hjemme da?» spurte Christian snilt. «Jeg spiste pizza», sa Vikkie, «og så sølte jeg 
dressing utover hele meg, så Hanna måtte hjelpe meg med å få det bort.» «Når kom 
Hanna inn i bildet?» spurte Ulrik. «Aldri.» sa Vikkie kort, «men jeg må gå nå.» Hun reiste 
seg opp. «Sitt ned igjen», sa Ulrik strengt og så henne rett inn i de mintgrønne øynene.
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«Hva gjorde du i den tidligere nevnte tidsperioden?» Da brøt Vikkie sammen. «Det var 
meg», sa hun gråtende. «Men det var ikke med vilje. Eller det var det jo, men det var ikke 
sånn jeg mente det. Jeg ville bare ta igjen.» «Ta igjen for hva da?» spurte Ulrik. «Ta igjen 
for at Christian tok jobben min som lokalbanksjef.»

Christian og Vikkie hadde vært gode venner siden hun jobbet som vikar på 
Bergverksmuséet og Christian var der med den gamle jobben. Men så var det slutt på 
vikariatet til Vikkie, og da søkte hun på jobben som lokalbanksjef. Hun hadde egentlig 
utdannelse til å jobbe i bank og ekstra lederutdannelse. Christian hadde også søkt på 
jobben. Det visste de begge, og de syntes det var komisk helt til Christian fikk jobben. Da 
brøt Vikkie all kontakt. Etter at de hadde truffet hverandre på 1624 hadde Vikkie blitt sint 
fordi han hadde det så bra i den nye jobben. Da bestemte hun seg for å ta hevn. Men hun 
var også opptatt av Kongsbergs historie så hun bestemte seg for å drepe han på Korset. 
Som en verdig avslutning. «Da vi satt i Skybaren fortalte han at han likte å gå på tur dit», 
sa hun gråtkvalt, og da skjønte jeg at jeg hadde en mulighet hvis jeg skygget han når han 
skulle på tur. «Det var bare tilfeldig at det skjedde så fort.» Vikkie gråt ennå. «Hva kommer 
til å skje med meg nå?» spurte hun hikstende. «Du vil nok komme i fengsel, men vi vet 
ikke hvor lenge. Ved drap er det alt fra 8 til 21 års fengsel. Det står i straffeloven §275.

NOEN DAGER ETTER var det begravelse for Christian. Anna Cathrine, lille Fredrik, Ulrik, 
Catherine, Sophie som var moren til Christian, og alle de andre som var invitert var der 
med blomster, tanker og tårer. Etter begravelsen var det en liten minnestund og livet gikk 
videre. Først litt smått, men etter hvert gikk det mer og mer mot normalt tempo.


