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»En livvagt får en slags sjette
Kent Haakonsson,
Sejs, har arbejdet som
livvagt i mere end ti
år og uddanner selv
kommende livvagter

AF KENNETH HUSUM

husum@mja.dk

en chance for at slå til mod politikere
eller topdirektører?
Hvis det sker, så er den stille mand
med de muskuløse overarme under
jakkesættet i front for at beskytte.
Det er arbejdsopgaven for Kent Haakonsson, Sejs, når han er på job som
livvagt.
Han har arbejdet med sikkerhedsopgaver i mere end ti år, og han uddanner selv nye livvagter som chefinstruktør i sikkerhedsfirmaet Siras,
der har sit eget træningscenter på 3000
kvadratmeter lidt udenfor Silkeborg.

Stjerner og rigmænd
SEJS Han står lidt i baggrunden.
Kropssproget er afslappet, men øjnene
er årvågne. De scanner omgivelserne
for trusler. Er der fans, der kan finde
på at gå amok mod en superstjerne?
Eller er der terrorister, der venter på

Kent Haakonsson har en fortid som
instruktør i forsvaret, og i forbindelse
med det danske EU-formandsskab i
2002 arbejdede han som VIP-chauffør.
Han ville gerne bruge de færdigheder,
som han havde fået i forsvaret og tog

de første livvagtskurser.
I begyndelsen var det kun et bijob at
være livvagt, men i 2008 stiftede han
Siras, og et par år senere valgte han at
satse på sikkerhedsbranchen.
Han har løst opgaver over det meste
af verden. Det kan spænde fra antiterrorsikring ved hjælp af skjult overvågning for ambassader og virksomheder til personbeskyttelse af blandt
andre Britney Spears, velhavende
personer som George Soros, forfattere,
politikere og topdirektører.
En anden væsentlig del af hans
arbejde handler om undervisning og
oplæring af nye livvagter og sikkerhedsfolk. Han har netop åbnet en ny
afdeling af Siras i Kosovo, der skal
uddanne landets militær.
En livvagt skal kunne skyde, slås
og køre hurtigt, men mindst lige så
vigtigt er at have situationsfornem-

melse og overblik, forklarer Kent Haakonsson.
- En livvagt skal helst forebygge, at
noget går galt. Det kan for eksempel
være ved at se på kropssproget, om der
er nogen, der har et særligt fokus på
en klient. De kan have »tunnelsyn« eller virke påtaget afslappede. Når man
har trænet det mange gange, kan man
godt få en fornemmelse af, hvad der
kommer til at ske. Som en slags sjette
sans, siger Kent Haakonsson, der
sammenligner med hans tid som udstationeret soldat i Irak, hvor små tegn
også kunne advare soldaterne om, at
der ville være fjender med sigtekornet
rettet mod dem.
På en opgave skal en livvagt kunne
improvisere og have fornemmelse for
kunden.
- Det, som en kunde lægger mærke
til, er ikke, om vi er gode til at slås,

for det sker yderst sjældent. Men de
lægger mærke til, om vi er gode til at
få dem fra A til B uden problemer, at
vi kan forudse deres behov, at bilerne
holder klar, og at vi får løst deres problemer, forklarer Kent Haakonsson.

Synlig og i det skjulte
En livvagt kan arbejde meget synligt
og være et klart signal om, at der er
sikkerhed på, men det kan også foregå
i det skjulte. Det er ikke et tilfælde,
når ofte tilfældige »tilskuere« overmander folk, der forsøger at angribe
statsledere og lignende, men sandsynligvis livvagter i civil, forklarer Kent
Haakonsson.
- Hvis det er Britney Spears, så er
det med synlige livvagter, men hvis
det er en direktør, der skal rundt til
møder, har han måske ikke lyst til at
vise omverdenen, at han har sikkerhed
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| Kent Haakonsson, der er
ved at trække i sikekrhedsvesten, har haft opgaver over
det meste af verden. Han
er fascineret af de mange
udfordringer, der er i jobbet
som livvagt, hvor man skal
kunne meget mere end at
kunne slås og køre hurtigt i
bil. FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN

Stalkingofre
søger
hjælp

| Jobbet som livagt
giver mange rejsedage.
Her er Kent Haakonsson
på opgave i Dubai.

Sikkerhedsfirma får flere
henvendelser
om hjælp
mod stalking

| Kent Haakonsson
under en opgave i
New York, hvor han
var en del af et team,
der beskyttede en
af talerne ved et
9/11-arrangement.
- Vi løste opgaven i
tæt samarbejde med
vores kolleger i New
York, New York Police
Departement og Secret
Service, fortæller han.

| Kent Haakonsson
(til venstre) i en typisk
arbejdssituation som
livvagt, hvor han
står et par skridt i
baggrunden, men er
klar til at gribe ind,
hvis der er optræk
til ballade. Her er
han vagt for den
amerikanske forfatter
og islam-kritiker
Pamela Geller ved et
arrangement i Sverige.

sans«
med, og så foregår det stille og roligt,
siger han.

Mange kunder fra USA
En del af kunderne er fra USA, hvor
der er meget fokus på sikkerheden,
men i kundekredsen er der også danskere, der til særlige arrangementer
har brug for en livvagt.
- Hvis man er en kendt person, kan
man blive udsat for mange ting. Det
kan også være personer, der føler sig
truet af bestemte befolkningsgrupper,
men som ikke får tilbudt beskyttelse
af PET, siger Kent Haakonsson.
- Vi har også forretningsfolk, der
bruger os, når de skal rejse udenfor
Danmark. Der er mange virksomheder, der har foretagender i usikre
lande. Vi kan give rådgivning om
sikkerhed eller tage med, så de ikke
behøver at tænke på andet end deres

job og ikke skal spekulere over, hvor
der kan være farligt, siger Kent Haakonsson.
Han har også givet rådgivning til
journalister, der skal dække lande med
konflikter. Det kan handle om at spotte
farlige situationer, men også helt praktisk om, hvordan man kan beskytte
sig selv, mens man balancerer med et
stort kamera på den ene skulder.

Nogle søger action
Det er forskellige typer, der ønsker at
gå ind i livvagtsbranchen. Kent Haakonsson har kurser for kommende
livvagter og for mere erfarne folk
i sikkerhedsbranchen, der bare vil
være bedre.
- Vi har selvfølgelig mange soldater eller folk fra vagtbranchen eller
fra politiet, men vi har også folk, der
måske arbejder som tømrere og som
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gerne vil prøve noget andet, siger Kent
Haakonsson.
For nogle er det et valg, fordi de
søger action, men det er et fag, som
man først og fremmest skal vælge for
udfordringernes skyld, understreger
han.
- Det er det, der gør det fascinerende.
Man skal kunne planlægge og organisere. Hvis der kommer kunder fra
forskellige lande, så kan det handle
om at få logistikken til at passe. Eller
at hjælpe en kunde med at komme hurtigere gennem kontrollen i en lufthavn,
siger han.
Kent Haakonsson oplever, at den
øgede fokus på sikkerhed giver flere
job til livvagter.
- Vi ser blandt andet, at europæiske firmaer ikke bare hyrer chauffører
men i stedet vælger chauffører, der har
været igennem en uddannelse som sik-

kerhedschauffør, siger han.
Der er dog langt fra sikkerhedsjob
til alle, der gennemgår kurser og uddannelser rettet mod branchen.
- Der er nogle, der er egnede. Sådan
er det jo med alle uddannelser. Det er
ikke sådan, at der bare står et job til
en. Man skal selv ud at gøre noget for
det, siger Kent Haakonsson.
For en del kan det betyde, at de skal
arbejde i udlandet, mens andre vælger
at bruge uddannelsen som et supplement til deres arbejde.
Det skal også være et velovervejet
valg at blive livvagt. For ultimativt
handler om at være klar til at tage en
kugle for et andet menneske.
- Det er noget, som man skal gøre
op med sig selv på forhånd. Det er ligesom en soldat, der skal have tænkt
det grundigt igennem, inden han skal
sendes ud, siger Kent Haakonsson.

SEJS Ubehagelige telefonopkald, truende sms’er og uønskede besøg.
Næsten hver 10. dansker
har oplevet at blive stalket,
viser tal fra Justitsministeriet.
Regeringen har netop præsenteret et udspil, der skal
hjælpe personer, der bliver
stalket.
I løbet af de seneste år har
markant flere stalking-ofre
henvendt sig til sikkedshedsfirmaet Siras, der har særlige
anti-stalking kurser.
- Det er både kvinder og
ægtepar, der beder om hjælp.
Det kan ofte være nogen fra
familien, der tager det første
skridt på vegne af dem, siger
Kent Haakonsson fra Siras.
Han oplever, at henvendelserne kommer, hvis de
stalking-ramte oplever, at det
er svært at få hjælp gennem
politiet.
- Det er et kæmpe problem,
hvor folk kan gå psykisk ned
og på meget kort tid kan få
varige mén, siger Kent Haakonsson.
Anti-stalking kurserne
handler blandt andet om sikkerhed og om at få dokumenteret stalkingen, så politiet
kan gå videre med sagen.
- Ofte får man det råd at
skifte telefonnummer, men
det er bedre at beholde nummeret og have en anden telefon ved siden af. Når der så
bliver ringet, har man beviserne på den gamle telefon,
lyder et konkret råd fra Kent
Haakonsson.
En anden del af kurserne
handler om at sikre boligen
og nærkamp.
Endelig er der også mulighed for at få hjælp til overvågning for at skaffe dokumentation for stalkingen.
- Og så er det op til politiet
at gå videre med det, siger
Kent Haakonsson.
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