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Livvagt - mit hemmelige politiliv Søren Baastrup Hent PDF Fra midten af 2003 så man Frank Martinsen de
steder, hvor man så Anders Fogh Rasmussen. Frank var ikke poltiker, men blev ansat af Politiets

Efterretningstjeneste til at være en skygge til Fogh. En livvagt og en beskytter, der skulle sørge for, at ingen
gjorde Anders Fogh Rasmussen noget.

DEN 18. MARTS 2003 sneg to aktivister sig ind på Christiansborg og angreb Anders Fogh Rasmussen. Med
rød maling. Få dage senere blev Frank Martinsen ringet op af Politiets Efterretningstjeneste og håndplukket
til et job i livvagternes a-kæde. De næste fire år levede han som en skygge bag Fogh, klar til at beskytte
landets ultimative VIP. Med alle midler. Dette er historien om en rod fra Kalundborg, der som ung betjent
blev optaget i Politiets Aktionsstyrke og deltog i nogle af 90’ernes heftigste politiaktioner. Om knivskarp

træning og endnu skarpere operationer. Om opstarten af Gamma 21, det hemmelige team bag statsministeren.
Om det pres, terrortruslen lagde på de folk, der bevogtede Fogh dag og nat. Og om hvordan Frank Martinsen
til sidst mistede grebet om sit eget liv i sit forsøg på at beskytte statsministerens. "Livvagt" er historien om
Frank Martinsen. Historien om roden fra Kalundborg, der arbejdede sig op ad rangstien og der som ung

betjent blev optaget i Politiets Aktionsstyrke. I bogen bliver du inviteret indenfor bag kulisserne, hvor du får
et indblik i, hvad det vil sige at arbejde som "Livvagt".
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