Anne Sofie Marstrand, 31 år. Cand. Mag. i sociologi og
psykologi. Ugift, bor alene.
»Jeg ved ikke rigtig om det bliver til noget med ham Bertram, altså. Vi har
været ude at drikke kaffe et par gange, men... Altså, men jeg tror måske...
Nej, det... Jeg er nok også for mærkelig.
Jeg har jo studeret næsten hele mit liv. Jeg er nok ikke specielt god til den
virkelige verden. Jeg har det bedst med ting der sådan er på et teoretisk
plan, hvor man kan kategorisere tingene. Jeg har en uhyggelig evne til at
sætte folk i bås, at gennemskue sammenhænge og den slags. Det var vel
derfor Nikolai ansatte mig i sin konsulentvirksomhed. Men jeg er bare ikke så
god til smalltalk og den der overfladiske stil der lidt kræves. Jeg analyserer
mere. Det er nok mere naturligt for mig at være detektiv, hvor jeg selv kan
gå og tænke og vende tingene. Jeg føler mig rigtig godt tilpas mens jeg roder
i andres liv, jeg ved godt det er lidt sygt. Det er bare... Det er ligesom man
lærer folk at kende, uden noget påtaget venlighed eller facade.
Jeg har det med at gå ret dybt ned i tingene. Jeg havde på et tidspunkt en kat, men den måtte jeg give til
min søster, fordi jeg ikke kunne passe den. Når jeg læste, så glemte jeg simpelthen at fodre den og tømme
kattebakken. Der må virkelig have lugtet hjemme i lejligheden. Men jeg lagde ikke mærke til noget. Den første
overvågningsopgave jeg var på, der boede jeg i min bil i 11 dage. Det var jo nok lidt ekstremt. Det var jo også
derfor jeg begyndte at komme her. Altså, jeg ved jo jeg har nogle ting som jeg skal arbejde med, med mig selv. Jeg
tror jeg bruger mere tid og energi på andre, end på at lære mig selv at kende. Det er som om at... Nå, vi når ikke
mere? Nåmen, vi ses jo i næste uge så...”
Detektiverne Sonne & Lundholt
Bureau startet af Nikolai Sonne og Karsten Lundholt i februar 2009. Lyse taglokaler i Århus midtby
deles med et animationsstudie. Kunderne er som regel virksomheder, der på konsulentbasis ønsker
at få varetaget diverse sikkerhedsopgaver, som opsætning af alarmsystemer, medarbejdertjek eller
undercover-opgaver. Øvrige opgaver er primært af overvågningskarakter. For knap en uge siden var
bureauet på næsten alle forsider, da en attentatmand blev afsløret ved en tilfældighed, og direktøren
for DanLinks liv blev reddet. Den seneste sag omhandler et mystisk dødsfald i Nordjylland. Klienten
er den døde drengs fader.

Kollegerne:
Nikolai Sonne, 37 år. Cand. Merc.. Konsulent siden 1999 - Management, team-building og
kompetenceudvikling. Kurser i psykologi, jura og sikkerhed, bl.a. under toårigt ophold i USA.
Startede Sonne & Lundholt i 2009, med speciale i virksomhedssikkerhed. Fraskilt, far til
Michala på 3 1⁄2. En charmerende charlatan, der kan få de fleste over på sin side.

Karsten Lundholt, 44 år. Politibetjent i 4 år. Siden diverse vagtfirmaer og egen
sikkerhedsvirksomhed. Fraskilt, far til Sara på 12 og Stefan på 8. Familien bor i Vejle. En
gammel kyniker med et hjerte af guld.

Martin Clausen, 31 år. Uddannet ambulancefører, nu pensioneret pga. dårlig ryg. Kæreste
med Stine(sygeplejerske), far til Magnus på snart to år. En godmodig bamse, der holder
hovedet koldt i selv de mest tilspidsede situationer.

Karsten Lundholt, 44 år. Politibetjent i 4 år. Siden diverse vagtfirmaer
og egen sikkerhedsvirksomhed. Fraskilt, far til Sara på 12 og Stefan
på 8. Familien bor i Vejle.
»18. maj 1993 var nok et vendepunkt for mig. Jeg havde jo selv stemt nej, det var
derfor det var så åndssvagt. Alt gik bare galt den nat. Det var ligesom en krigszone,
totalt kaos. Brosten over alt og råb og tåregas og de der skud der gav genlyd mellem
husene. Det var totalt uvirkeligt. Men det værste var sgu næsten da jeg så Eefsen i tv
næste dag, og han stod der og sagde korpset havde gjort alting rigtigt. Jeg var der. Jeg
ved vi ikke havde styr på en skid. Og så kom alle undersøgelserne, som ikke tjente til
andet formål, end at bilde befolkningen ind vi gjorde noget ved sagerne. Jeg følte, at
jeg burde være blevet straffet. Jeg vil tro det var derfor jeg straffede mig selv, med
alt det lort jeg rodede mig ud i. Piller mod smerter, piller for at kunne sove, piller for
at kunne vågne. Da den sidste undersøgelse kom frem næsten otte år senere, var den
ligeså fuld af huller og fordrejede sandheder som de tre forrige, men der var folk trætte af at høre om det. Og jeg
selv var for længst holdt op i korpset og flyttet tilbage til Jylland. Og jeg skal satme aldrig tilbage.
Det var vel egentlig ikke korpset der ødelagde mit ægteskab. Men jeg mistede troen på systemet. Siden mistede
jeg troen på mig selv. Jeg levede mit liv som en zombie. Stod der i døren til Bilka i min vagtuniform i flere timer
uden at registrere noget som helst. Et par fyre løb med et widescreen tv lige for næsen af mig. Så ikke engang det
kunne jeg finde ud af. Jeg ville bare sove. Jeg ved sgu ikke om det hedder depression sådan noget. Det kan også
være jeg bare kedede mig.
Jeg blev måske nok forblændet af Nikolai dengang. Han har jo en utrolig evne til at være til stede, til at lytte.
Jeg følte virkelig vi var tæt. Men altså det er jo sådan med sådan nogle mennesker, at det er hårdt at miste deres
opmærksomhed. Nikolai brænder igennem, men hans venskab er måske en overfladisk størrelse. Det kan også være
det bare er arbejdet, han har mistet interessen for. Og jeg har jo ikke rigtigt andet og gå op i.
Ja, gu følte jeg mig da lidt røvet. Det var jo trods alt mig der havde fundet fyren og det var mig og Martin der
stoppede ham. Men det var sgu Nikolai der stod i TV-avisen med en alvorlig mine og fortalte om attentatmandens
psykologiske profil og pis mig i øret. Nogen gange kan han sgu være en opblæst nar. Det skal du altså ikke sige til
ham at jeg har sagt... Hvae, skal vi ikke have en mere?”
Detektiverne Sonne & Lundholt
Bureau startet af Nikolai Sonne og Karsten Lundholt i februar 2009. Lyse taglokaler i Århus midtby
deles med et animationsstudie. Kunderne er som regel virksomheder, der på konsulentbasis ønsker
at få varetaget diverse sikkerhedsopgaver, som opsætning af alarmsystemer, medarbejdertjek eller
undercover-opgaver. Øvrige opgaver er primært af overvågningskarakter. For knap en uge siden var
bureauet på næsten alle forsider, da en attentatmand blev afsløret ved en tilfældighed, og direktøren
for DanLinks liv blev reddet. Den seneste sag omhandler et mystisk dødsfald i Nordjylland. Klienten
er den døde drengs fader.

Kollegerne:
Nikolai Sonne, 37 år. Cand. Merc.. Konsulent siden 1999 - Management, team-building og
kompetenceudvikling. Kurser i psykologi, jura og sikkerhed, bl.a. under toårigt ophold i USA.
Startede Sonne & Lundholt i 2009, med speciale i virksomhedssikkerhed. Fraskilt, far til Michala på
3 1⁄2. En charmerende charlatan, der kan få de fleste over på sin side.
Anne Sofie Marstrand, 31 år. Cand. Mag. i sociologi og psykologi. Ugift, bor alene. En lidt kejtet og
sky kvinde, med et utrolig skarpt blik for detaljer.

Martin Clausen, 31 år. Uddannet ambulancefører, nu pensioneret pga. dårlig ryg. Kæreste med
Stine(sygeplejerske), far til Magnus på snart to år. En godmodig bamse, der holder hovedet koldt i
selv de mest tilspidsede situationer.

Nikolai Sonne, 37 år. Cand. Merc.. Konsulent siden 1999 - Management, teambuilding og kompetenceudvikling. Kurser i psykologi, jura og sikkerhed, bl.a.
under toårigt ophold i USA. Startede Sonne & Lundholt i 2009, med speciale i
virksomhedssikkerhed. Fraskilt, far til Michala på 3 1⁄2.
»Du kan da godt kalde det manipulation, hvis du vil. Men det er jo noget med at kunne
se et uudnyttet potentiale, eller nogen gnidningssituationer og se muligheder for at løse
problemerne, som de involverede parter måske ikke kan se. Men de skal selv nå frem til en
løsning i fællesskab. Det nytter ikke at jeg kommer og fortæller dem hvad de skal gøre. Der ligger meget psykologi
i det. For mig er det jo lidt et spil, det må jeg indrømme. Jeg er jo egentlig lidt ligeglad med de mennesker, men
jeg laver et stykke arbejde, som jeg så får nogen penge for. Det er jo ikke meget anderledes end en blikkenslager
der skal lave et badeværelse. Han er jo også ligeglad med, hvordan familien har det, han skal bare lave badet.
Jeg ser ikke den store forskel mellem mit konsulentarbejde og detektivarbejdet, udover prestigen. Altså lønnen
er jo heller ikke særlig god. Det var sgu egentlig lidt et tilfælde jeg kom ind i det. Jeg var med til et seminar om
sikkerhed, det var jo det store nye der efter årtusindeskiftet, og der mødte jeg så Karsten. Vi svingede meget godt
sammen, og han ville jo starte det her bureau. Og da jeg har altid været åben og nysgerrig af natur, og også havde
nogle kontakter og nogen penge sparet op, så kastede vi os ud i det. Med mine menneskekundskaber og overblik og
Karstens erfaringer med sikkerhed og efterforskning, så synes vi selv vi var et godt team.
Det kan da godt være jeg keder mig lidt ind imellem. Der er jo altså ikke meget udfordring i skilsmissesager eller
småfusk. Men jeg har jo stadigt mit konsulentarbejde ind imellem. Og den sidste sag var faktisk ret spændende,
og jeg synes selv jeg håndterede pressen ret godt, hvis jeg selv skal sige det. Det var fan’me fedt at se sig selv
på TV-avisen, det må jeg indrømme. Altså selvom, det var jo helt klart Karstens fortjeneste at vi fik fat på ham
attentatmanden inden han nåede.. Nå ja, det stod jo selvfølgelig i avisen.
Ja og så dyrker jeg jo sport af den mere, hmm, ekstreme slags, for ligesom at holde mig i gang. Klatring,
hanggliding, dykning. Sådan noget. Det skal bare være farligt og udfordrende, så er jeg med! Det er vigtigt at holde
sig på stikkerne. Jeg spiser sundt og motionerer, men altså, jeg er jo ikke asket, vel? Selvfølgelig nyder jeg et godt
glas vin eller en pizza ind imellem. Og jeg har da også prøvet stoffer... Øh, det skal du måske ikke skrive. Hvornår
kommer interviewet egentlig i?”
Detektiverne Sonne & Lundholt
Bureau startet af Nikolai Sonne og Karsten Lundholt i februar 2009. Lyse taglokaler i Århus midtby
deles med et animationsstudie. Kunderne er som regel virksomheder, der på konsulentbasis ønsker
at få varetaget diverse sikkerhedsopgaver, som opsætning af alarmsystemer, medarbejdertjek eller
undercover-opgaver. Øvrige opgaver er primært af overvågningskarakter. For knap en uge siden var
bureauet på næsten alle forsider, da en attentatmand blev afsløret ved en tilfældighed, og direktøren
for DanLinks liv blev reddet. Den seneste sag omhandler et mystisk dødsfald i Nordjylland. Klienten
er den døde drengs fader.

Kollegerne:
Karsten Lundholt, 44 år. Politibetjent i 4 år. Siden diverse vagtfirmaer og egen
sikkerhedsvirksomhed. Fraskilt, far til Sara på 12 og Stefan på 8. Familien bor i Vejle. En gammel
kyniker med et hjerte af guld.
Anne Sofie Marstrand, 31 år. Cand. Mag. i sociologi og psykologi. Ugift, bor alene. En lidt kejtet
og sky kvinde, med et utrolig skarpt blik for detaljer.

Martin Clausen, 31 år. Uddannet ambulancefører, nu pensioneret pga. dårlig ryg. Kæreste med
Stine(sygeplejerske), far til Magnus på snart to år. En godmodig bamse, der holder hovedet koldt i
selv de mest tilspidsede situationer.

Martin Clausen, 31 år. Uddannet ambulancefører, nu pensioneret pga. dårlig
ryg. Kæreste med Stine(sygeplejerske), far til Magnus på snart to år.
»Jo, altså jeg kunne måske nok have tænkt mig til, at de var nogle værre karle. Men det
fandt jeg da også ud af med tiden. De sidder jo inde halvdelen af dem den dag i dag. Men
når man vokser op i sådan et kedeligt forstadskvarter i Randers, så er den slags gutter jo
spændende. Fordi de bryder reglerne. De tager ikke mod pis fra nogen. Jeg kunne da ligeså
godt være blevet som dem, det var ikke sådan jeg tog et bevidst valg. Jeg lavede bare
nogle andre ting, var på højskole, fik en kæreste. Sådan noget. Folk beslutter sig jo ikke for
at være onde ved andre, det tror jeg ikke de gør. I hvert fald ikke bevidst.
Jeg var jo altid ham der forsvarede de små dengang jeg gik i skole og sådan. Nogle af dem der i dag går med
rygmærker, var jo ikke kun dem der lavede balladen og terroriserede de andre, det var da også tit dem der hjalp
dem der måske ikke kunne klare sig. Man passede på sine venner. Men altså, det var da noget lort. Jeg var selv
lige ved at ryge ud i noget forfærdeligt noget engang, to af mine venner havde fået tæsk af nogle perkere, og jeg
mener, vi var på vej derud i en bil med baseball bats og hele pivetøjet. Så var der heldigvis vejarbejde, så vi skulle
sidde der med 20 km i timen hele vejen og ad åndssvage omkørsler og sådan noget. Og så sidder jeg pludselig der,
med det her bræt med pigtråd omkring i hænderne, og så tænker jeg: Hvad fanden er det du laver? Så fandt jeg på
en eller anden lam undskyldning og så skulle jeg bare ud af den bil.
Jamen altså, det er jo nogen lidt mere ”bløde” værdier jeg har dyrket de sidste mange år. Nu er jeg jo blevet far,
det er en fantastisk oplevelse. Og den der med, at nu har man et ansvar, ikke? Jeg vil jo gerne se min søn vokse op
i en tryggere verden. Det var vel også derfor jeg blev ambulancefører. Jeg ville jo gerne hjælpe folk. Man ser en
forfærdelig masse virkeligt grufulde ting i det job. Lig uden hoved, som har hængt i stuen i to uger i sommervarmen
indtil hovedet har skilt sig fra kroppen, og naboen har ringet fordi han har hørt et bump. Grimme, grimme ting. Men
følelsen af at nytte noget, når man så er ude i rent faktisk at redde nogen fra at dø. Det giver sgu det hele et lidt
andet perspektiv. Hvis ikke jeg havde fået den diskos, så havde jeg stadig kørt ambulance. Men detektiv er nu ikke
så dårligt. Det er bare noget andet. Jeg gik jo hjemme og passede Magnus til han var halvandet år, men det kunne
jo ikke rigtigt hænge sammen økonomisk. Så nu er jeg her. Hvad med dig, hvad går du egentlig og laver? Hør, skal vi
ikke have en mere, Stine passer knægten i aften, og jeg skal først på arbejde igen på torsdag.”

Detektiverne Sonne & Lundholt
Bureau startet af Nikolai Sonne og Karsten Lundholt i februar 2009. Lyse taglokaler i Århus midtby
deles med et animationsstudie. Kunderne er som regel virksomheder, der på konsulentbasis ønsker
at få varetaget diverse sikkerhedsopgaver, som opsætning af alarmsystemer, medarbejdertjek eller
undercover-opgaver. Øvrige opgaver er primært af overvågningskarakter. For knap en uge siden var
bureauet på næsten alle forsider, da en attentatmand blev afsløret ved en tilfældighed, og direktøren
for DanLinks liv blev reddet. Den seneste sag omhandler et mystisk dødsfald i Nordjylland. Klienten
er den døde drengs fader.

Kollegerne:
Karsten Lundholt, 44 år. Politibetjent i 4 år. Siden diverse vagtfirmaer og egen
sikkerhedsvirksomhed. Fraskilt, far til Sara på 12 og Stefan på 8. Familien bor i Vejle. En gammel
kyniker med et hjerte af guld.
Nikolai Sonne, 37 år. Cand. Merc.. Konsulent siden 1999 - Management, team-building og
kompetenceudvikling. Kurser i psykologi, jura og sikkerhed, bl.a. under toårigt ophold i USA.
Startede Sonne & Lundholt i 2009, med speciale i virksomhedssikkerhed. Fraskilt, far til Michala
på 3 1⁄2. En charmerende charlatan, der kan få de fleste over på sin side.
Anne Sofie Marstrand, 31 år. Cand. Mag. i sociologi og psykologi. Ugift, bor alene. En lidt kejtet
og sky kvinde, med et utrolig skarpt blik for detaljer.

