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JEG FORHINDREDE SYRE-ATT

På arbejde i USA

Pamela Geller er en amerikansk højrefløjsaktivist. Her deltager hun i 9/11 Memorial i New
York i 2011, hvor hun har hyret danske Kent Haakonsson (tv.) som livvagt. FOTO: SIRAS ACADEMY

LIVVAGTER: Kent Haakonsson og hans folk fik smidt
mand på jorden, inden han kastede engangskop med syre
JOSEPHINE FOGSGAARD
Under et stort arrangement i
London i 2009 deltager en
kendt, fremtrædende islamkritiker.
Han er tidligere forsøgt
slået ihjel, og truslen mod
ham er stor. 500 politibetjente holder styr på området,
mens fem livvagter holder
intensivt øje med islamkritikeren.
En af dem er den danske
livvagt Kent Haakonsson.
Som holdleder har han ansvaret for, at alt går efter planen.

Den dag sker alt andet end
det planlagte.
På vej hen til bilen meddeler den forreste livvagt, at
gruppen skal holde øje med
en mand, der står i nærheden.
Han har en hvid engangskop i hånden og virker usædvanlig interesseret i Kent
Haakonssons kunde. Livvagterne – med kunden i midten
– fortsætter, men den mistænksomme mand følger efter. Det får Kent Haakonsson
til at reagere.
– Jeg vælger, at vi bliver
nødt til at gøre noget, inden

det er for sent. En af livvagterne når at stoppe ham i
samme sekund, som han
skal til at kaste engangskoppen, der viser sig at indeholde en syrebombe, mod vores
kunde, husker Kent Haakonsson og fortsætter:
– Manden bliver smidt på
jorden, hvor han bliver overmandet af politiet. Vi får lynhurtigt vores kunde ind i bilen og kører væk derfra.

Også opgaver i Danmark
Kent Haakonsson er i dag
chefinstruktør i livvagtfirmaet Siras Academy, der har

fem fastansatte.
På tiårsdagen for terrorangrebet på World Trade
Center bliver mindepladsen
9/11 Memorial indviet i New
York. Storbyen med den ikoniske skyline er i undtagelsestilstand, og alt politi er
kaldt på arbejde. Til ceremonien skal flere fremtræden-

de personer holde tale – heriblandt Kent Haakonssons
kunde Pamela Geller.
Hun er en amerikansk aktivist på den politiske højrefløj og står i spidsen for American Freedom Defense Initiative, der kæmper for at bevare ytringsfriheden.
Foreningen arbejder med
Stop Islamiseringen af Amerika, som står på en liste
over hadegrupper i USA.
Men Kent Haakonsson har
også opgaver i Danmark.

En af livvagterne når at
stoppe ham i samme sekund, som
han skal til at kaste engangskoppen,
der viser sig at indeholde en
syrebombe, mod vores kunde

Til et arrangement i Randers i 2015 skal han og hans
hold passe på en offentligt
kendt dansk person. Langsomt kommer en af tilskuerne tættere på, og en livvagt
opdager, at manden prøver
at skjule et slagvåben i sit
undertøj.
– Politiet kommer hurtigt
og anholder ham og kører
ham væk. Det var tydeligt, at
manden gik målrettet efter
vores kunde. Om han havde
tænkt sig at gøre noget, kan
man kun spå om.

Stærke oplevelser
Ifølge Kent Haakonsson indebærer jobbet, at man skal
sætte kundens liv over sit
eget.
Det lykkes i de fleste tilfæl-
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ENTAT MOD ISLAMKRITIKER
FRYGTER KIDNAPNINGER OG AFPRESNING

Medina på vej til modeuge med to veninder. Kvinden til venstre er Søs Børresen, der er
gift med Medinas manager, Thomas Børresen. I baggrunden ses Medinas kendis-livvagt. FOTO: ANTHON UNGER

Danske kendisser
hyrer bodyguards

de, men han nævner et attentatforsøg, hvor det ikke var
muligt at opdage det, før det
skete. Heldigvis reagerede
de hurtigt, og kunden slap
med mindre knubs.
Han har ikke lyst at gå i detaljer, men forklarer episoden ud fra et generelt perspektiv.
– Man går fra en almindelig opmærksom tilstand til
at være helt oppe i højt gear
på et splitsekund. Det sætter
sig i hukommelsen, og det vil
man aldrig glemme.
Af hensyn til islamkritikerens sikkerhed vil Kent Haakonsson ikke oplyse personens identitet. Ekstra Bladet
er dog bekendt med identiteten.
jnf@eb.dk

Ansvaret stopper aldrig:
Har alarmer med på ferie
Kent Haakonsson har tidligere været oversergent i Forsvaret, men han oplevede, at
militærarbejdet ikke gav
ham nok.
– I Forsvaret trænede jeg i
mange år, og på et tidspunkt
nåede jeg et rigtig højt niveau, men jeg blev ikke udfordret. Men som livvagt når
du aldrig et punkt, hvor du
kan sige: Nu er jeg god nok.
Han opfatter derfor jobbet
som livvagt som den ultimative udfordring.
– Man skal varetage sikkerheden for en anden person, og det er et rigtig stort

ansvar. Man skal have styr
på alt, for der er ikke plads
til at fejle. Sker det, kan det
gå gruelig galt.
Men netop det ansvar kan
være svært at slippe, når
man ikke er på arbejde.
– Når jeg er på ferie, tænker jeg altid på worst-case
scenario. Man har måske lige en røgalarm med, en
alarm til døren, noget førstehjælpsgrej, kopier af sit pas
og meldt til ambassaden, at
man er i landet. Den dag, der
sker et terrorangreb eller et
flystyrt, betyder de små ting
rigtig meget.

Når millionerne klistrer til
bankbogen, eller rampelyset
glinser i solbrillerne, betyder det også, at sikkerhedsvagter kommer til at fylde en
stor del af livet. Hvor Danmark tidligere var kendt
som et sted, hvor mørkklædte mænd i habitter og øresnegl var et sjældent syn, benytter flere meningsdannere, musikere, erhvervsfolk
og politikere sig nu af livvagter. Og ifølge Sikkerhedsbranchen er der flere og flere, som mener, at de har behov for beskyttelse:
– Det er især siden skyderierne i København og Paris.
Vi har ikke grund til at tro
andet, end at det vil fortsætte de næste år, fortæller direktør Kasper Skov-Mikkelsen.

De færreste taler om det
For få uger siden kunne man
for eksempel se Medina troppe op til modeugen, hvor
hun gjorde brug af en livvagt, som flere andre danske
stjerner også har benyttet.
Det er dog især blandt erhvervsledere og landets rigmandsfamilier, at flere frygter at blive kidnappet eller
afpresset for penge. Men det
er de færreste, der vil tale
om det af hensyn til deres
sikkerhed. Et eksempel er
Bestseller-milliardæren An-

At spørge
til erhvervsledernes personlige
sikkerhedsforanstaltninger
er næsten mere
penibelt end at
udfritte dem om
deres eventuelle
elskerinder
ders Holch Povlsen, der blev
forsøgt kidnappet i Indien,
men kidnapperne forvekslede ham med en anden dansker.
I bogen ’Arvingerne’, der
fokuserer på styrtende rige
familier, står der, at den nu
afdøde Lego-arving Edith
Kirk Christiansen havde en
vagt døgnet rundt. Men forfatteren understreger, at de
færreste velhaver-familier
har lyst til at fortælle om deres sikkerhed:
– At spørge til erhvervsledernes personlige sikkerhedsforanstaltninger er næsten mere penibelt end at udfritte dem om deres eventuelle
elskerinder
eller
bundlinjen på deres årsopgørelse til Skat, fortæller Søren Jakobsen.
Det er også velkendt, at

den
afdøde
skibsreder
Mærsk Mc-Kinney Møller
var beskyttet af livvagter. I
den forbindelse sagde hans
personlige assistent, direktør Lars-Erik Brenøe, tidligere til Politiken:
– Vi tager os selvfølgelig af
vores chefers personlige sikkerhed, men vi vil meget nødig røbe noget om emnet – af
hensyn til disses sikkerhed.

Vær påpasselig
Samtidig bliver personer
med markante politiske
holdninger ofte beskyttet,
men her er det især PET,
som står for sikkerheden.
Ifølge Thomas Rathsack, der
som soldat har arbejdet som
livvagt, er det imidlertid også den sikreste løsning:
– Jeg tror, der er langt
imellem snapsene blandt
private livvagter. Jeg kender
kun ét firma, der udbyder
livvagter på et lige så professionelt niveau som politiet
og Forsvaret. Det kan godt
være, at de andre er derude,
men jeg kender dem ikke.
Ekstra Bladet har kontaktet de omtalte virksomheder,
men de ønsker ikke at uddybe brug af sikkerhedsfolk.
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