
Nyhedsbrev                                                                  29. august 2019                                    
Vi har nu haft vort 176. møde. 

 

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 torsdag d. 27. august  
Troels Friis Pedersen – havde forfattet et indlæg til os 
”Hemingwayer”, hvor han fortalte om   
”Vindmølleeventyret og Risø’s rolle.” 
 Symbolsk for Risøs udvikling indledte vi mødet med at 
synge sangen ”Plutonium”/Jomfru Ane Band. 
Eventyret med vindenergi ” begyndte” ca. 1890 med Poul La 
Cours første eksperimentelle vindmølle på Askov Højskole 
og etablering af Dansk Vind Elektrisk selskab 1903, der var 
med til at uddanne vindelektrikere. I 1908 var Roskilde 
dyrskue rammen om en vindmøllepark. 1940-45 kom FLS 
vindmøllerne – bla. den 3 vinget Gedser mølle – alle 
vindmøllers ”moder”, der producerede strøm frem til 1967. 
Niels Bohrs videnskabelige arbejde danner baggrund for 
etablering i 1958 af Risø, som en atomar forskningsinst. 
Energiforliget 1976 og perioden herefter ændrer holdningen 
og atomkraft tages ud af planlægningen. Risøs 

formålsparagraf er ændret i 1896. Her kommer vind primært med i forskningen. 
Og så kunne vindmøllefolkene på Risø synge ”Plutonium” for fuld udblæsning. 
Risø har gennem tiderne været prøvestation for en række mindre vindmøller. (De 
kan ses fra vejen). Prøvestande for store vindmøller er opstillet v. Høvsøre i 
Vestjylland og endnu større møller er opstillet i Østerild /Thy. 
Troels gav således en grundig indføring i baggrunden for hele vindmølleudvik-
lingen – suppleret med eksempler på udvalgte detaljer omkring vingenedbrud, 
vindtunnel, dataindsamling.... En mere politisk drøftelse af vindmølleudviklin-
gen og samspil mellem de forskellige energiformer hører til – en anden dag / i et 
andet forum. 

   
....enormt montage grej       /model af lufthvirvler bag møllen /  DTU vandt VM 
 

 

Næste møde torsdag d. 5. september  
Svend Roland Röttig fortæller om: 
Stormfloden 1872 – Danmarks største naturkatastrofe  - nogensinde.  
 

Foredraget ”Stormflod”, indeholder tre små afsnit: 
1) Et lille tilbageblik tilbage til den seneste istid og de store vejrsystemer 
generelt, ”hvordan skabes vejret” 
2) Stormfloden i Danmark i 1872 
3) Hvad kan vi forvente af vejudvikling i fremtiden, og hvilke forholdsregler 
træffer vi, specielt ved Køge Bugt  
 

Vi skal høre om de voldsomme ødelæggelser i bl.a. Køge Bugt området. 
Stormen, der ramte Danmark i 1872, 
efterlod tragedier og ødelæggelser - 
flere hundrede mennesker druknede 
og over 200 skibe strandede eller gik 
til bunds. Digerne blev brudt på 
Lolland og Falster. Det medførte 
ødelæggelser på marker og huse. 
Store dele af Køge og omegn blev 
oversvømmet, så folk måtte reddes 
ud fra hustage.  

 
 
 

 

LAKS PÅ PLANK E 

Karl Erik Jørgensen og Poul Pedersen er 
blevet ”shanghajet” til at være med på 
madholdet. De prøver at gøre deres bedste 
for at betjene os på behørig vis - så tag 
pænt imod dem, når de kommer med brød- 
og kaffevognen.  

    

 

Sømandsudtrykket "at blive shanghaiet", 
betyder at blive presset til noget mod sin 
vilje. Men det er bare noget, de selv siger. 

 

 

Villy Bentsen smiler ! 
For han har spredt 
glæde i klubben ved at 
beskænke os på behø-
rig vis. Sådan fejrer en 
Hemingwayer på rette 
vis sin fødselsdag – 
denne ene gang om 
året.  Altså Villy’s.  
Og så får man flag på 
bordet. 

 

 

Mandag d. 2. september er der møde i den nye 
klub: Hemingway Club Greve – mandag.  
Det er den 3. klub i Greve, der nu etableres.  
Der er 27 forventingsfulde ”mænner” på listen - 
de glæder sig nok til at komme  i klubben – 
ligesom dengang de skulle begynde i skolen.  
Tror jeg vist nok ! 

 Billedet ovnenfor viser en tilsvarende gruppe 
forventingsfulde ”Hemingwayer.”   
 

 

Mogens // 4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag  

 
 

 


