
Tollef Securities

Sak 21/203 Rapport om 
mistenkelig person 
Oppdragsgiver: Thor Dahl

Navn: Gina J. Davis
Fødselsdato: (angivelig) 
11.03.1980
Yrke: arbeidsledig / sekretær / 
vikariater

Utseende: Tollef har beskrevet 
henne som «hot» og utført 
jokkebevegelser mens han har 
glist bredt.
Kjønn: Kvinne
Øyne: blå
Hår: brunt
Høyde: ukjent, over 170 cm
Figur: slank
Oppførsel: Beskrevet som manisk, 
uforutsigbar og ustadig.

Oppsummering:

Gina J. Davis, har oppvist mistenkelig opphørsel i nærheten av 
oppdragsgiver. I forbindelse med en helhetsvurdering av 
trusselbildet rundt oppdragsgiver (Thor Dahl) våren 2003, var det 
flere indikatorer som satte Davis i vårt søkelys. Det ble 
besluttet å ta henne inn til avhør,men før dette ble iverksatt 
forsvant hun sporløst.

Bakgrunn for saken:

Oppdragsgiver Thor Dahl) tok kontakt med vår firma 24. mai 2003, 
fordi han fryktet at noen var ute etter å ta livet av ham.  Han 
tipset oss om en kvinne som hadde virket mistenkelig.  Hun har 
fungert som hans sekretær i noen måneder, men er blitt sparket 
fordi hun ved flere anledninger hadde oppført seg mistenkelig.  Av 
den grunn har de heller aldri vært alene sammen. 

I tillegg til en styrking av sikkerhet rundt oppdragsgiver, 
etterforsket vi denne kvinnen. Vi valgte flere strategier for å 
avdekke jentas identitet, deriblant å overvåke henne, og samle inn 
informasjon om hennes livssituasjon.
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Økonomi:
Hun er tilsynelatende arbeidsledig, og har hatt noen vikariater 
som sekretær, butikkmedarbeider og lignende.  Hun har bedre 
økonomi enn situasjonen skal tilsi.  En gang i mellom settes det 
inn et større beløp på kontoen hennes, men det er uklart hvor 
dette kommer fra.

Personlige forhold:
Hun har ingen kjent familie.  Hun ser ikke ut til å ha mange 
venner hun omgås med, men møter en bestemt middelaldrende mann en 
gang i blant, gjerne på bar.  Det ser ut til at dette er en hun 
kjenner godt, og de har alltid dype samtaler.  Det er mulig at 
dette kan være kilden til beløpene som kommer inn på kontoen 
hennes.  De har aldri gått sammen ut fra stedet der de har møttes, 
så det ser ut til at det ikke er noe intimt forhold mellom dem.

I følge damens naboer blir hun borte lange perioder innimellom, 
selv om hun aldri har fortalt noe om at hun skal avgårde, og ingen 
vet hvor hun er.

 
Personlighet:
Hun oppleves av sine naboer som en beskjeden og privat person. 
Ingen av dem har noe vondt å si om henne, en nabo forteller tvert 
om at hun er svert enkel å ha med å gjøre, og at hun er svert 
høflig når de treffes.  Dette er imidlertid sjeldne anledninger.

Vi har ikke fått oppsport denne mannen hun møter, og ellers har vi 
ikke oppsport noen venner. På det lokale arbeidskontoret kjenner 
de lite til henne.  Hun bare kommer og går.

En av naboene bemerket at hun kan virke noe forvirret når hun 
kommer hjem fra reiser.  Forteller om bekymring for at hun har 
personlige problemer.  Angst eller personlighetsspaltning?

Legejournal: 

Ingen bemerkninger (oppsiktsvekkende).

Mistenkelige forhold:
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Det er utført en standard persongranskning på Davis. Flere 
opplysninger er avdekkent (se ovenfor), men det er 
oppsiktsvekkende få opplysninger utenom de formelle. Enda mer 
bemerkelsesverdig er at det er avdekket at Davis ser ut til å ha 
flere identiteter. Men siden Davis på dette punktet i 
etterforskningen er forsvunnet, har oppdragsgiver besluttet at 
saken skal avsluttes.

Identiteter vi har funnet som ligner hennes profil er:
• Jenny Skravlan
• Kanutte Kanodahl
• Dorris Kvele
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