
Referat møde 23.04.2019 

Hemingway Club Lyngby 

Ca. 70 deltog i dagens spændende møde. 

1. Præsentation af medlemmer 
Helge Christensen og Niels Bille præsenterede sig. (Carl havde meldt afbud). 

2. Indlæg af Bo Tao Michaelis 

Vi har i lang tid glædet os til at høre om Ernest Hemingway (EH), som lægger navn til vores klub. 

Bo gav os en spændende, levende, meget velfunderet og underholdende beskrivelse af en yderst 

farverig person. 

EH blev født i 1899 i Oak Park  i Illinois, USA. Moderen var operasanger og faderen var læge. En 

republikansk familie. EH døde ved selvmord i 1961. Det blev bedømt som et vådeskud, så han 

kunne blive begravet. 

Han blev gift 4 gange og fik 3 børn og deltog i 5 krige. 

Forfatterskabet blev suppleret med arbejde som journalist, krigskorrespondent, dramatiker og 

storvildtjæger. Han elskede damer, drinks, våben og jagt (spænding). 

EH brød sig ikke om Tyskland og han elskede Paris. 

Han var litteraturens svar på John Wayne. Kort og kontant. Og han fik stor betydning for andre 

forfattere som Camus, Sartre og Klaus Rifbjerg samt Helle Helle. 

Et af hans værker hedder ”Men without women” (1927), og det har måske været en af grundene til, 

at han har lagt navn til Hemingway klubben. 

Blandt hans kendte værker er ”Og solen går sin gang” samt den meget velskrevne novelle ”Den 

gamle mand og havet” fra 1952, som var medvirkende til at han fik Nobelprisen i 1954. 

Bo har skrevet bogen ”Hemingway, en mand og en myte”, og den skulle være på udsalg nu, hvis du 

gerne vil vide mere om en utrolig spændende, levende og fantastisk forfatter. 

 

3. Undergrupper 
Kulturgruppen inviterer på udflugt til Bondebyen. Tilmelding fra øvrige medlemmer er mulig på 

nettet, begrænset deltagerantal. 

Rejsegruppen vil kun fortsætte, hvis der er flere interesserede. 

Vingruppen holder nyt møde den 28. maj kl 15-17. Deltagelse kræver tilmelding på nettet. 

 

4. Kommende møder 

Tirsdag 
07-05-2019 
9:30 – 11:30 

Københavns nyere befæstning 
Et foredrag om Vestvolden. v/Søren P. Petersen, formand for 
Dansk Vandrelaug Lyngby afd. 
 
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion. 

 
 



5. Diverse 

 Meddelelser fra HC  
Golfmesterskab, invitation er udsendt til alle, der har tilkendegivet interesse for golf. Skulle 

nogle interesserede ikke have fået den, så henvend jer til Johnny, og så vil I også få den 

tilsendt. 

 


