
 
 

Nyhedsbrev                                                                     18. juni 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 68. møde. 
 

 

Onsdag d 14. juni  -  Byvandring i ”Tove Ditlevsens fodspor” 
ved historiker Anne Cornelius  
og med Stegt Flæsk og Persillesovs (ad libitum)  
i Restaurant Klubben - Tove Ditlevsens mindehave.  
 

20 opvakte medlemmer fik af Annes rundvisning og fortælling et meget 
spændende indblik i Tove Ditlevsens liv og forfatterskab.  
 

Anne kunne sin metier – og det ikke blot om Tove Ditlevsen – Anne havde 
mange andre forfattere i sin portefølje – men også om byen København – og 
miljøet. Vi var rundt i miljøet – så Toves barndomshjem, gården og gaden, og 
Anne læste nogle karakteristiske passager op af Toves forfatterskab. 
Vi standsede op på Tove Ditlevsens plads med indlagt sentenser fra hendes 
digtning. 
 

Forbavsende spændende rundtur. Og så var der spisning med øl i kandevis ! 
Rigtig mandfolketur.   Og så hjem og læse Tove Ditlevsen. 

  

 

 
 

 

 Møde torsdag d. 22. juni  -  På vor hjemmeside står der: 
Om anarki. Når samvær er præget af fravær af styring, kontrol 
eller orden.    Sådan – nu har I dagsordenen ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anarki kommer af det græske ord ἀναρχία anarkhia, der betyder "fravær af 

 
 

 

Vores 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 (næsten) hver torsdag ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  
---------------------------------------------------------- 
Barndommens gade (Digtet) 
 

Jeg er din barndoms gade 
jeg er dit væsens rod. 
Jeg er den bankende rytme 
i alt hvad du længes mod. 
 
Jeg er din mors grå hænder 
og din fars bekymrede sind, 
jeg er de tidligste drømmes 
lette, tågede spind. 
 

Jeg gav dig min store alvor 
en dag du var vildt forladt 
jeg dryssed' lidt vemod i sindet 
en drivende regnvejrsnat. 
 

Jeg slog dig engang til jorden 
for at gøre dit hjerte hårdt, 
men jeg rejste dig varligt op igen 
og tørrede tårerne bort. 
 

Det er mig der har lært dig at hade 
jeg lærte dig hårdhed og spot. 
Jeg gav dig de stærkeste våben 
du skal vide at bruge dem godt. 
 

Jeg gav dig de vagtsomme øjne 
på dem skal du kendes igen, 
og møder du en med det samme blik 
skal du vide han er din ven 
 

Fløj du så vidt over lande                                                 
voksede du fra din ven?                                                                          
- Jeg er din barndoms gade                                                   
jeg kender dig altid igen.                                                                                                                                           
 
Tekst: Tove Ditlevsen (1943) 
---------------------------------------------------------- 
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Anarki kommer af det græske ord ἀναρχία anarkhia, der betyder "fravær af et styre" (sammensat af ἀν- an- "uden" og ἀρχία 
arkhía "styre").  
Anarki har en række forskellige, men relaterede betydninger: 
 

1)   Fravær af nogen form for politisk autoritet og/eller socialt hierarki 
2)   Politisk uorden og forvirring 
3)   Fravær af styrende principper som fælles standarder og mål 
 

Den første definition, fraværet af politisk autoritet, kan henvise til et teoretisk (eller eksisterende) samfund baseret på anarkisme eller 
anarko-syndikalisme, eller til det internationale politiske system (se international politik:realisme). 
I den anden og tredje betydning henviser begrebet til stater med politisk kaos. Ud fra disse definitioner er den nuværende situation i Somalia 
et anarki. 
Når begrebet anarki anvendes i den anden betydning, henvises der generelt til systemer, hvor flere grupper samtidigt påberåber sig den 
legitime brug af magt (jfr. Max Weber), på trods af, at denne situation ikke svarer til ordet anarkis etymologi. En sådan situation skulle 
rettelig betegnes polyarki. Dette er en typisk kommunikationsbrist mellem dem, der tror på anarkisme som en bæredygtig samfundsindret-
ning, og dem, der ikke er bekendt med anarkistisk ideologi og filosofi. 


