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Hvem er Allan Hugstad? 

Forfatteren er født i Stege 1947. Student fra Vordingborg 

Gymnasium 1966. Officer i 1970. Generalstabskursus og 

videregående uddannelse i humanitær folkeret, efterret-

ningstjeneste, psykologiske operationer og pædagogik. 

 

Har gjort geledtjeneste i Vordingborg og Næstved, stabs-

tjeneste i Forsvarskommandoen og Østre Landskommando 

samt undervist i logostik i humanitær folkeret på Hærens 

Officersskole. Var inden pensionering i 2007 chef for 

Institut for Sprog og souschef ved Institut for Pædagogik 

ved Forsvarsakademiet. 

Allan Hugstad var udsendt som ”Human Rights Officer” i 

OSCE i Kosovo. 

 

Endelig har forfatteren været civilt ansat som organisation 

s- og planlægningschef ved Storestrøms Amt. 

 

 
 
 
VIEMOSE FORSAMLINGSHUS 

                FOREDRAG 

     Mandag den 24. september kl. 19.00 
 

               ALLAN HUGLSTAD 
 

Fortæller om arbejdet med sin bog og om menneskerne 
bag ved begivenhederne i årene 1939-1949 i Vordingborg 
og på Sydsjælland. I sin research slår det Allan Huglstad, 
at antallet af borgere på den forkerte side af kridtstregen i 
Vordingborg, var større end f.eks. på Møn og på 
Næstvedegnen. Kom og hør om hvordan forfatteren 
argumenterer for sine påstande.   
 

Entre: Kr. 60,00.  
 

Medlemmer af Museumsforeningen: Kr. 40,00 

 
Husk at tage medlemskortet med. Nye medlemmer, der 
endnu ikke har modtaget medlemskort medbringer 
”Velkomstbrev” med medlemsnummer. 
 

Alle er velkomne. I prisen indgår servering af kaffe/the. 
 
 

Arrangør er: 

VIEMOSE FORSAMLINGSHUS 

i samarbejde med  

Museumsforeningen 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Forfatteren skriver i sit forord i bogen bl.a.: 

 

”Nogen vil sikkert mene, at jeg går lovlig tæt på personer, 

der stort set alle er døde. Det er muligt, at nogle efterkom-

mere vil føle sig støt på manchetterne, men det har 

naturligvis ikke været formålet. Min holdning har været, at 

der nu – så mange år efter besættelsen – kan tale åbent om 

denne periode. Derfor er kun ”de små fisk” gjort 

anonyme. 

”De større fisk” blev alle behandlet i efterkrigstidens  

aviser med navns nævnelse. Beskrivelsen af deres 

gerninger var dog ofte forvansket og tendentiøs. Det håber 

jeg at have råd bod på.” 

 

Kom og lyt – få en spændende aften! 

  Som at genopleve MATADOR i Vordingborg 


