Hugo Mortensen
Tidligere PET-politimand. Foredrag om humor og livet hos PET.
Hugo Mortensen er specielt et kendt ansigt i forbindelse med sit virke i politikorpset i mere end
40 år i diverse afdelinger, heriblandt Fremmedpolitiet, Kriminalpolitiet og Politiets
Efterretningstjeneste. I 2010 tog Hugo endelig afsked med poltiet, og har siden haft en rolig
tilværelse som foredragsholder. Han får fantastiske tilbagemeldinger på sine Hugo Mortensen
foredrag, hvor han fortæller om sit liv med alt lige fra indlæringsproblemer i skolen og en
mislykket militærkarriere til kærligheden og livet som politimand. Kendetegnet for Hugo
Mortensen foredrag er, at det er utrolig morsomt, underholdende og krydret med små
anekdoter.
Hugo er vokset op i Aalborg i et arbejderkvarter med en far som fabriksmedarbejder og en
hjemmegående mor. I skolen havde Hugo ikke succes. Han endte i alt med at gå på tre
forskellige skoler, men hvor ingen af dem fangede hans interesse. Slendrian og dårlige
skolepapirer blev Hugos varemærke, hvilket resulterede i, at han ikke kunne komme ind til
Søværnet, som han ønskede. Hugo prøvede to gange derefter at søge ind på officersskolen,
men hvor han dumpede begge gange. Herefter søgte han ansættelse ved politiet, hvor han
kom heldigvis kom ind og fik en fantastisk karriere.

Foredrag af Hugo Mortensen
Hvordan man kommer gennem livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende
kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer
I foredraget vil Hugo Mortensen gennemgå sin tilværelse, som spænder over alt lige fra en
skolegang uden stor succes og videre til en mislykket karriere inden for militæret, hvor
drømmen om en admiralstitel faldt til jorden. Hugo vil også berøre kærestesorger og

kærlighedslivet efterfulgt af livet som tipvognslokomotivfører. Til sidst vil han i dette Hugo
Mortensen foredrag komme ind på sin tilværelse som politimand, hvor han bl.a. vil inddrage
forskellige sager, som han gennem tiden har været involveret i.
Hugo har erfaring med, at deltagerne ikke bliver klogere af foredraget. I stedet får de en
særdeles munter oplevelse, som de længe vil tænke tilbage på!

