Pressemeddelelse
Hvad laver en privatdetektiv egentlig? I ny bog
fortæller detektiverne selv om deres arbejde
Der optræder hverken merskumspiber, blå briller eller bløde herrehatte i bogen Profession: privatdetektiv. Her får læseren i stedet
et indblik i et arbejde, der umiddelbart synes at være på kant med
loven, men som er en både legal og anerkendt profession.

»Har vi virkelig private efterforskere i Danmark? Er det ikke kun på film og tv?«
Det spørgsmål er journalist og forfatter Iben Danielsen ofte stødt på. Hun oplever
– ligesom privatdetektiverne selv – at erhvervet er omgærdet af en del mystik og
fordomme. Det handler ikke om lyssky forretninger og sager, der løses ved hjælp af
forstørrelsesglas, skæg og blå briller. I stedet er så hverdagsagtige elementer som
computeren og mobilen blandt de essentielle værktøjer, når privatdetektiven går på
arbejde.
I Profession: privatdetektiv tegner Iben Danielsen et realistisk og virkelighedsnært
billede af den danske privatdetektiv, der tit arbejder sideløbende med politiet. Hvor
politiet leder efter beviser og alibier, undersøger privatdetektiven ofte sager på
baggrund af mistanke alene.
Bogen introducerer en række danske private efterforskere og et udvalg af de
opgaver, de arbejder med. Som privatdetektiv skal man både være diskret og noget
af en menneskekender, når nu ens sager drejer sig om alt fra forsikringssvindel og
butikstyveri til utroskab og forsvundne personer.
Bogen henvender sig til alle med interesse for true crime og opklaringsarbejde.
Profession: privatdetektiv er ikke en manual, men hvis man nu skulle få smag for
erhvervet eller en dag får brug for en privatdetektiv, er der godt med inspiration at
hente.
Iben Danielsen er journalist og forfatter, bl.a. til bøgerne Med snuden i sporet – en bog
om politiets hunde (2018) og Røverhistorier (2020).
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