
Nyhedsbrev                                                             6. januar 2019                                    
Vi har nu haft vort 144. møde. 
 

Vor mailadresse er:  
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 6060 - 5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

 

Møde en 3. januar 2019  Skibsfart – 
Danske Rederier v. Niels Storingaard 
Niels har været beskæftiget hele sit arbejdsliv i 
skibsbranchen – primært i ØK, men også i Mærsk 
m.fl. Han fortalte levende og med god stemmeføring 
– og mange billeder af de forskellige typer skibe –  
om de sidste 100 års udvikling inden for branchen. 
Vi hørte om ØK’s Skoleskib ”København”, der 
1928 forsvandt fra havets overflade. Om verdens 
første dieseldrevne motorskib ØK’s ”Selandia” 
(B&W 1912), der blev solgt til England og 
søsterskibet ”Fionia”, der blev solgt til Tyskland og 
fik det ærefulde navn ”Christian X”. Begge skibe 
initieret af H.N.Andersen. ”Jutlandia” var også et ØK skib. Niels 
fortalte om skibet ”Europa,” der i al hemmelighed i 1939 sejlede 
Nationalbankens guld-beholdning til New York. Der stod ØK på hele 
udviklingen. Vi blev ført gennem de forskellige skibstyper – alle med 
samme forbogstav, og hørte lidt om livet i de gode havne – altså 
dengang skibene lå flere uger i havn for at losse/laste.  
Omkring 1970 var ØK (EAC) Skandinaviens største virksomhed. Så 
kom derouten: ... Nakskov skibsværft lukkede, efter man havde bygget 
8 containerskibe af typen ”Samoa”  – (egenrådig beslutning af adm. dir. 
Sparsø) – og i dag er ØK nu et lille flyttefirma Sant Fe Group i Asien.  
 

Efterfølgende kom Mærsk ind i beretningen. Vi hørte om hvordan ”hr. 
Møller” (også) egenrådig bestilte 9 containerskibe, skibe der lagde grunden 
til at Mærsk i dag er verdens største containerrederi og den største kunde i 
Suez- og Panamakanalen.  Vi hørte om Lauritzens Refeer 
skibe og rederiets forhold til DFDS.... oma. 
- En virkelig spændene verden – levende fortalt – og hvor et 
relevant referat vil fylde flere A4 sider. Uden skibe ! 
    

 

Næste møde torsdag d. 10. jan 2019 
Husker du vort møde 30. August 2018, hvor Niels-Jørgen 
Schelde meget levende fortalte om  "Diplomatiet i 
arbejdstøjet - Hvad laver diplomater når de IKKE går til 
cocktailparties". Læs nyhedsbrev nr.127.    Niels-Jørgen 
kommer og fortætter sin spændende beretning om diplo-
matiet bl.a. med fokus på Murens fald, Berlin 9. nov. 1989. 
 

Møde torsdag d. 24. jan 2019 
ekskursion til Regensen 
Der er pt. 24 tilmeldinger – af hensyn til pladsen 
på Regensen har vi sat en grænse på 30 deltagere.  
Du kan nå at tilmelde dig endnu. 
Tilmelding indsæt 150.- kr // MobilePay for  
deltagelse med frokost på ”Det lille Apotek”.  
Flere oplysninger med togplan følger senere. 
Indlæg fra medlem: Alle der bor i eget hus, har modtaget et ejendomsskema. 
Hvem kan forklare – gerne indlæg på  møde – hvad ”lån til betaling... ” indebærer ?  

 

 
 
 

 

Kjell Lenz var vært 
ved baren.  
Han havde  
fødselsdag 
nytårsaften.  
Vi siger tillykke til 
bartenderen 
------------------------ 
Claus Christensen 
Har været ved BSB i 
mange år, og han 
fortalte om sit syn på 
togulykken på lavbroen 
/ Storebælt. Vi hørte 
om, hvordan man på 
DB’s Shuttletog løftede 
lastbil-anhængerne op 
på togvognene og 
fastgjorde dem, som var 
det på en trucker. 
 

Sloppy Joe’s - grundlagt den 5. dec.1933. 
Barens mest berømte mæcen var Ernest 
Hemingway.  Den oprindelige placering 
på det tidspunkt, Hemingway 
frekventerede Sloppy Joe er et par døre 
ned mod vest, li-ge ved Duval Street, på 
428 Greene Street, og hedder nu " Kaptajn 
Tonys Saloon ".  
På trods af barens påstand om, at det var 
Hemingways foretrukne og salg af varer, 
der bærer hans navn, er der intet bevis for, 
at Hemingway nogensinde var i Duval 
Street, hvortil den flyttede i 1937, selvom 
Hemingway fortsatte at komme i Key West 
indtil 1940.  
Så ved I det – når I kommer forbi en dag..! 
 

 

Historisk Bustur 6 – 9. maj 2019 
til  Sønderjylland - Agerskov kro. 
 

Alle tilmeldte har fået bekræftelse på 
deltagelse. Mange har betalt depositum.  
– spørgsmål så responder til Mogens. 
 

 

Mogens  // 4045 2210 // Hemingway Club Greve  
c/oFrivilligcenter  Borgerhuset  Greveager 9 


