
Jörn Lier Horst 

Nattmannen 

Vera Kvålsvik arbetar på bibliotek. 

William Wistings fru är död. Han funderar på att flytta till en lägenhet.  

Dottern Line Wisting är journalist. Hon har en tvillingbror som är i tjänst i Afghanistan.  

En ung flicka har halshuggits. Huvudet har pålats. Det ser förskräckligt ut. På torget i Larvik.  

Kriminaltekniker Espen Mortensen.  

 

Poliskommissarie William Wisting i sammanträdesrummet. Polisen i Vestfold.  

Torunn Borg, duktig utredare. 

Nils Hammer (så hette en arbetskamrat till mig på Foodia AB i Staffanstorp på 1970-talet). 

Polisinspektör Audun Vetti, gillar presskonferenser 

Jan Osther, pinsamt noggrann utredare 

Frank Kvastmo, polisman 

Garm Söbakken, journalist, Östlands-Posten. 

Erik Thue, journalist på Dagbladet.no.  

Morten Pludowski, tidningen med Lise. På VG. 

Lynge, nyhetschef, VG 

 

Presskonferens: Leds av Audin Vetti. Fullt i den varma personalmatsalen.  

Lise tar reda på vem det är som försökt prata med poliserna på brottsplatsen. Det handlar om 

Tommy ”Dansken” Kvanter som Lise känner igen från sin skoltid. Han jobbar som kock på en dansk 

fabrikstrålare utanför Grönland. Han bor närmsta granne med brottsplatsen och säger att han sett 

två utlänningar i en bil som körde därifrån.  

Han har också hittat en blodig T-tröja i en soptunna. Av märket Manswear, storlek XL.  

Tommys pappa heter Claus Kvanter. Hade en central roll I Hells Angels i Ålborg. Han greps efter att ha 

skjutit och dödat en Bandidosmedlem på Kastrup 1994.  

Wisting känner igen Vera Kvålsvik som en skolkamrat som han varit förtjust i. Hon berättar om sin 

promenad i dimman till sitt jobb. Då plötsligt ansiktet på pålen dykt upp och chockat henne. Hon såg 

en bil, med två personer, i en vit skåpbil. Med ena sidospegeln lös. 

 

Wisting hälsar på Cato Dalen, ordförande för Patriotisk front. Han bor på Scheensveien 11. 

Plötsligt kommer en tegelsten flygande genom fönsterrutamn. Det finns en antifascistisk 

aktionsgrupp som ställer till mycket bekymmer, menar Dalen.  

Karl Henry Steinsnes går ut med ekan. Känd tjuvfiskare. Fiskar lax med nät. Får upp ett lik. Ringer 

polisen.  

Han är mager och kortväxt. Kanske från samma världsdel som flickan med et avhuggna huvudet. 

Avrättad med två nackskott.  

Lägenhetsbrand på Scheensveien 11. Häftig brand med explosioner.  

Einar Brodtkorp, meterologen, med hund hittar resten av flickans döda kropp.  



En man, Johan Eskedal, lämnar över hässjöstör som stulits från honom. Två utlänningar var tjuvarna. 

Båda med skägg som fundamentalister.  

Plötsligt en träff! Den halshuggna flickans fingeravtryck har hittats på handtaget på resväskan. Fallet 

var några veckor gammalt. Kyrre Anker Eriksson, järnvägsanställd, hade hittat väskan. Resväskan 

hade innehållit 14,3 kg heroin. En oerhört beroendeframkallande drog.  

Morten P, kollega till Line. Morten Pludowski 

Suzanne Bjerke, fallet med resväskan  

Line besöker Suzanne Bjerke. Hos henne bor sju  barn med fem olika nationaliteter. Alla har kommit 

till Norge som ensamkommande asylsökande. Susanne Bjerke tror att den halshuggna kvinnan kan 

vara Layla Azimi, pashtun från Afghanistan. Hon har bott hos Bjerke i tre år. Hon har inga släktingar.  

Utlänningarna som stal stören har kommit tillbaka till Johan Eskedal. Sonen Marvis Eskedal visar 

kompisen Erlend vad han gömt i pappans redskapsskjul. Bland annat en äkta pistol. Det är denna 

pistol som ”utlänningarna” förlorat och nu letar efter.  

Marvin ser att personer samlats utanför. Trycker av pistolen som träffar Westing.  

Vem är nu ägare till pistolen? 

Lina besöker ånyo Tommy Dansken. De diskuterar hur man ska förhålla sig till narkotika. ”Allt som är 

förbjudet, är farligt” menar han. ”Heroin är inte hälsofarlig”. Det är en smärtstillande naturprodukt. 

Den är den kriminella livsstilen och beroendet som är förödande.  

Det finns bara en persom som kan hantera så stora mängder heroin. Han kallas ”Nattmannen”. 

Hanna Aden var den av ungdomarna på boendet som känt Layal Azimi bäst. Wisting pratar med 

henne. ”Hon ramlade när hon var liten” säger Hanna. Men hon reste sig och vann.  

Hon tvingades av två främmande män att ta en väska över gränsen till Norge.  

På tåget hade det funnits en berusad, störig man. Sindre Hovden.  

 

Ahmed Saads adress och telefonnummer hittas. Kvotflykting från Irak. Det är mannen med två kulhål 

i nacken som hittades i älven.  

Line läser av de utländska nyhetsbyråerna. Söker på ordet beheading. Beheaded + head + stake. 

Hittar fall i Tyskland pålade lik nyligen hittats.  

Poliserna åker till Ahmed Saads adress, Det tar sig in med nyckeln de hittat vid liket. Det är fullt med 

blod överallt. Det var där hon hade bott Layla Azimi och det var hon mördats och förlorat huvudet.  

Den blodiga T-tröjan i en soptunnan har spår efter Sindre Hovden, den berusade, störige mannen, 

som uppträtt på tåget. 

Cato Dalen, ordförande för Patriotisk front, ska efterlysas. Sökes för vapenbrott. Grips i Oslo och 

förhörs.  Han vill ha advokat Heitmann.  

 

Wisting vill åka till Afghanistan, där hans son Tomas är stationerad, för att leta upp Khaled Athari.Tar 

med sig Hammer och Suzanne Bjerke.   



Line kontaktar ånyo Tommy Kvanter. Det är en norrman som drar i trådarna när det gäller import och 

försäljning av heroin. Det är Werner Roos, kallad ”Nattmannen”. Tommy vet var han bor, långt ute på 

landet. Line följer med. 

Sindre Hovden förhörs av Wisting.Hovden berättar att han varit berusad på perrongen och inte 

minns så bra. Men han mins att araben blivit förbannad. Såret på handen fick han då han spräckte 

backpegeln på arabens bil. En olyckshändelse. Bilen, en vit gammal kombi. 

Sedan kom  tåget och araben försvann. ”Ett pyttelitet snedsteg från Hovden kostade två människor 

livet”. Fjärilseffekten.  

Line och Tommy Kvanter och på väg till Lamöya. Till Werner Roos kvarter. Norges dyraste 

fritidsfastighet. De ser att advokaten Reidar Heitmann kommer på besök.  

De blir upptäckta och jagade av hundar men lyckas komma undan.  

De gemensamma erfarenheterna får dem att dricka vin hos Tommy och sedan älska flera gånger. 

Sedan chockerar ha Line genom att berätta att han har beställt ett vapen. Line följer med till platsen 

och lyckas ta flera bilder på själva överlämnandet av vapnet.  

Wisting, Hammer och Suzanne Bjerke anländer till Kabul. Tas om hand om en man i norsk 

polisuniform. Han är från Bergen. Idar Spenning.  

De får träffa sergeant Muntadadr Hanif i staden Quaramqul. De får adressen till Rashid Athari, en 

respekterad matthandlare. Han är farfar till Khaled Athari, den från Norge utvisade. Han bodde innan 

dess hos ”Suzz” Bjerke. De träffade Khaled som pratar en del norska. Han berättar att två män, 

afghaner, hade lurat in honom i sin bil och kört honom till Sverige, till Göteborg. Till en lägenhet på 

femte våningen. Han fick en resväska och en tågbiljett tillbaka till Norge. Han hotades om han inte 

såg till att väskan kom fram. Wisting får reda så mycket att han tror sig kunna hitta lägenheten och 

de som bor där. 

En ny utfärd till den gamle matthandlaren ändar med en katastrof. De utsätts för ett bakhåll av män 

beväpnade med skjutvapen och yxor. De blir instängda i en tunnel och är på väg att avrättas. Då 

kommer ”kavalleriet” och befriar dem. Helikopter kommer med personal som befriar dem.  

Wislim får ett rörande möte med sin son Tomas.  

Matthandlaren ger med sig och låter sin son Khaled följa med till Norge. 

Hemma kör de till Göteborg, svenske kriminalkommissarien Lennart Mellande är med. De åker runt 

tills Khaled kan hitta höghuset där en resväska med heroin lurades på honom. 

På femte våning finns en dörr inte märkt med något namn.  

 

Samtidigt åker Tommy och Line ut till Lamöya. Avsikten var att hålla uppsikt över Werner Roos. Han 

lämnar huset och träffar en utländsk man vid bryggkanten. Mannen ingår ett avtal och kör sin väg. 

Tommy följer efter. Och därefter Line. Klockan 04.37 passerar de gränsen till Sverige.  

Vid samma tid är spanarna utanför höghuset i Göteborg. En man ankommer med en väska i handen.  

Line kommer dit i en bil och tas snabbt som gisslan av brottslingarna inne i huset.  

Wisting ser sin dotter försvinna och blir helt kraftlös.  

Men Line räddas, brottslingarna grips och Line kan snart publicera sensationella artiklar i Tidningen.  



 

En tidig morgon gör en kvinna på väg till jobbet en kuslig upptäckt. I den täta dimman på stadens torg 

sitter ett människohuvud uppsatt på en påle. 

Det blir ett groteskt fall för kommissarie William Wisting vid polisen i Larvik. Det mycket brutalt 

mördade offret är en ung flicka och hela landet är skakat. 

 Det visar sig snart att fallet har kopplingar till tung internationell kriminalitet, tyngre än man kunnat 

föreställa sig. 

Dimman ligger kusligt tät över Larvik tidigt en kall höstmorgon. Mitt på stadens torg har ett avhugget 

huvud placerats, spetsat på en påle. 

Kommissarie William Wisting ställs inför det mest groteska fall han stött på under sin poliskarriär. Det 

brutalt mördade offret är en mycket ung flicka och hela Norge är skakat av det blodiga dådet. 

Medierna kräver en snabb lösning. Men de viktiga timmarna efter fyndet passerar utan några 

ledtrådar om vem flickan är, och pressen blir inte mindre när ännu ett lik hittas, uppdraget ur den 

djupa älven  

Snart står det klart att trådarna i det här nätet sträcker sig långt bortom landets gränser och att fallet 

har kopplingar till betydligt tyngre kriminalitet än någon kunnat föreställa sig. 

 

"Horst är en bra författare som skriver med större patos och djupare samhällsanalys än Jo Nesbø, 

dessutom lika spännande. Vad mer kan man begära?! 

Mats Palmquist, Trelleborgs Allehanda 

 

"Horst packar sina korta kapitel med precis det man behöver för att vara tvungen att direkt ta sig an 

nästa. 

 Det är en bok att sluka snabbt i vintermörkret och som ger bra spänning för stunden. Kvar finns 

möjligen en viss rädsla för promenader i tjock dimma. 

Maria Näslund, Göteborgs-Posten 

 

"Jag skulle vilja säga att Nattmannen är en vardagsnära deckare med många realistiska inslag. Detta 

ökar spänningen eftersom trovärdigheten i att något sådant här skulle kunna hända faktiskt kan ske. 

Smart skrivet och riktigt underhållande." 

Bokbloggen Midnatts ord 

 

"Nattmannen är Jörn Lier Horsts fjärde roman och efter att ha läst den känner jag ett akut sug efter 

att kasta mig över de tre tidigare också. Det är välskrivet och spännande." 



Magnus Carlsson, Nya Kristinehamns-Posten 

 

"Att det handlar om en kriminalskildring i tiden vittnar inte minst det intensiva arbetet med datorer 

och DNA-teknik. Jörn Lier Horst har återigen visat sin skicklighet som kriminalförfattare." 

Mats Garme, Ölandsbladet 

 

"William Wisting är en av de där litterära poliserna som känns väldigt äkta, långt ifrån någon stålman 

eller övermänniska. Bara en hårt arbetande polis." 

Anders Wennberg, Sundsvalls Tidning 

Jørn Lier Horst har tidigare arbetat som utredare vid den norska polisen och har därmed god insyn i 

rutiner och metoder. Detta gör att hans böcker får en extra tyngd, precis som i de svenska 

motsvarigheterna i Leif G.W. Persson och Lena Matthijs. 

 

Horst är en bra författare som skriver med större patos och djupare samhällsanalys än Jo Nesbø, 

dessutom lika spännande. 

Vad mer kan man begära? 

 


