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Nyhedsbrev 221 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 8. august 2020 

Mail adresse: 
info.greve@hemingwayclub.dk       
Hjemmeside:  
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 9570 - 12947992 
Vi mødes (næsten) hver torsdag !  
kl. 9:30 – 11:30. 

 

 

I dette Nyhedsbrev kan I læse om:  
 

 - Kaj skriver om Møde torsdag  d. 6. august 
 -  Næste møde – cykeltur 
 -  Næste næste møde – Ubåd – Holmen – CopenHill // Tilmelding nu! 
 -  Asbjørn Jensen skriver om: ”Vaskemaskiner” 
 -  Kathrine Lilleør  - Mænd søger mænd. // Berlingske – opinion 
 

Vi modtager også gerne dit indlæg til et af de næste numre af vort Nyhedsbrev! 
Du kan skrive om Corona – Din ferie – Renovation i Greve ... eller....  
 

Møde torsdag  
– den 6. august 
Kaj – vor Facebook redaktør og 
fotograf skriver: 
Dagens tur med Hemingway Club 
Greve - 35 km på cykel ad ruten jfr. 
billedet - med 14 deltagere. 
Turen indeholdt blandt andet: 
• Ole Rømers landobservatorium  
(under Kroppedal Museum) 
• Vikingelandsbyen som er ejet af 

Albertslund kommune og anvendes af kommunens børn til 
lejrture og indlæring. En medarbejder åbnede så vi kunne 
kigge ind i den store hal. Se de flotte udskæ-ringer som er 
lavet direkte på bjælkerne. 
• Vikingevejen og tilhørende egetræsbro. 
• Rund shelterplads med bålplads/grill i midten og 
• Kulissen til DR’s Badehotellet, som ligger på Riisby 
Studiernes område. De var dog i gang med optagelser, som     
vi kunne ikke komme tættere på end hvad, der kan ses på 
billedet. 
En spændende tur, hvor vi udover strækningen på Taastrup 
Valbyvej stort set kun kørte ad stisystemer. Hvor var det 
flot i områderne Vridsløsemagle, Vallensbæk sø/mose og 
Tranegilde. Vi så ørnefugle og hejrer. Fed tur! 

Billede af ruten er fra  
Jan Nielsen. 
Den lille ”tap” nord for 
Herstedvester viser med al 
tydelighed, hvor gruppen 
”missede” Jan og Tonni. 

 

Ole Christensen Rømer  
25. september 1644 i Aarhus – 
19. september 1710 i København. 
Rømer var en dansk astronom 
ingeniør og politidirektør. 
I 1675 påviste Rømer – som den 
første – at lyset ikke, som det hidtil 
var formodet, udbreder sig 
øjeblikkeligt, men med en endelig 
hastighed, og han målte 
denne hastighed til ca. 230.000 
km/s. Da lysets hastighed er ca. 
300.000 km/s, har hans målinger 
været behæftet med en del 
usikkerhed. Til gengæld var det en 
sensation, at lyset havde "en tøven" - 
altså at det havde en hastighed. Hans 
opdagelse vækkede først en del 
modstand, men blev senere 
accepteret. 

 

  

 

Alle mand samlet om Ørsted – udsigt over Porsemosen fra Ørsteds observatorium – udsmykning og døren til vikingehuset åbnes 
Nederst: Billedserie fra Vikingebroen – vue over Vejle-ådalen (fotos fra Vikingebro-byggernes hjemmeside) 



 
2 

  
 

Her ses kulissen til Badehotellet –  
det er ren manipulation. 
Se også det store blå felt – det bruges på samme måde som 
når man ser korrespondenter i TV – stå foran f.eks. ”Det 
hvide Hus” /Washington – og så står de i et studie et eller 
andet sted i verdenen. 
Redaktørens kommentarer.: Strækning på 35 km er nok 
den maks. distance vi kan overkomme. Mange var godt 
trætte ved afslutningen.      Mærkeligt: når jeg drejer ind 
på den hjemlige matrikel, så skal jeg hurtigst muligt ind i 
huset – for at ”lade” vandet. Psykisk ?! 

 

 
  

Møde næste torsdag - den 13. august kl. 9:30 ... så er det tid til endnu en cykeltur.  
Vi mødes v. Borgerhuset og cykler en endnu ikke i detaljer planlagt cykelture. Oprindeligt skulle vi have været til 
Herstedhøje – og senere på sæsonen til Grøndalsparken og besøge Erik Drejers lille kolonihavehus.  
Men fleksibilitet – venligst! Så den 13. august cykler vi til Eriks hus – han byder på en øl. Turen bliver ikke over 
30-35 km, og vi tager nok toget retur – noget af vejen. Så venligst medbring togkort + vand + en sandwich.  
Forbehold: Vi cykler ikke i regnvejr – så går vi ”lokalt” i Borgerhuset. 

 

 
 

 

Møde næste - næste torsdag - den 20. august kl. 9:30 ... tur til Holmen: Vi kører i bil (fælles kørsel) / fri parkering – 
Rundtur på Holmen– dykke ned i U-båden Sælen /v. Niels Mejdal – frokost – op i Amagerbakke / CopenHill  
(Amager Forbrændinganstalt).   Pladsen i Ubåden er begrænset til 2 x12 personer – og vi skal bestille frokost.  
Så derfor:  

- hvis du vil med ned i Ubåden – indbetaler du 75.- maks 24 p. (først til mølle)    MobilPay 4045 2210   eller 
- hvis du ikke vil med i Ubåden – men være med til frokost indbetaler du 70.-     Konto nr. 9570 – 12947992 

Udførligt program følger i næste nr. 
 

 
 

Asbjørn Jensen skriver om: ” Vaskemaskine ?” 
For den lidt rutinerede gør det selv mand: I kender situationen, man skal have 
ordnet en skjorte i en fart, og så slår vaskemaskinen HPFI relæet. Konen er sur og en 
eller anden form for nødhjælp er nødvendig  (lovlig, men pas på sikkerhedsreglerne!!)  
Vaskemaskiner skal have beskyttelsesjord 
  

Forklaring : igen her lækstrømme :   Over tid vil alle store varmelegemer ”brænde 
igennem” dvs. der vil løbe en svag strøm fra varmetråden gennem isolationen til indkapslingen (Jordet) og slå 
HPFI relæet.  Det sjove er, at det næsten altid er i den ende, der er tilsluttet fasen. Der 
er også andre muligheder, men varmelegemerne er de sandsynligste.  
 

Løsning:  Byt om på tilslutningsledningerne til varmelegemerne så ”faseenden” ( med 
gennembrændingen) bliver tilsluttet 0-en,  nu vil lækstrømmen blive reduceret voldsomt og HPFI relæet vil 
ikke slå ud. Dette forudsætter at varmelegemerne kører på 240 volt, hvilket de næsten altid gør uanset 
tilslutning til 1, 2 elle 3 faser (ellers har løsningen ingen effekt ) 
 

Praksis :  fjern netledningen fra tilslutningen (elkontakten på væggen) inden I åbner kassen,  
IKKE BARE sluk.  
Varmelegemerne er som regel tilsluttet via ”spadestik” så de er ret lette at trække af med en fladtang.  Rør IKKE den midterste 
(grøn/gul), byt om på de to yderste, gør det på alle varmelegemerne (som regel 2 stk) 
Luk kassen inden I igen tilslutter netledningen (husk hvordan det oprindelig var tilsluttet (noter))  
 

SIKKERHED - SIKKERHED:  arbejdet er lovligt men husk at afbryde forbindelsen til lysnettet medens I har fingrene i farezonen. 
(Dette har POWER). Så Hvis i kvajer jer, er det den fejlramte maskine, der tager skade og ikke jer.  
Hvis I mærker at chassiset kilder i fingrene, er der en jordfejl og det er en opgave for en fagmand. (se evt. tidl. Indlæg) 
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I det følgende vedlægges et indlæg i Berlingske om mænd.  
Redaktionen følte sig truffet – læste ”det homoerotiske fællesskab” som Hemingway Club – med  ”mænd søger mænd” og Blixen 
er nævnt.... 
Men så kommer konklusionen – hjem kære hjem – med jer mænd!  
Og vi mødes i Hemingway kun et par timer om ugen – så helt slemt er det nok ikke med os – mænd i klubben. 
 
 

 
 

 

Kathrine Lilleør 
Mænd søger mænd.  
De søger det homoerotiske fællesskab, der 
intet har med sex at gøre.  
Hvor kvinder er nogle, man taler om, men 
helst ikke taler med, for man vil meget 
hellere tale med hinanden. 
Sådan har kvinder det også, siger du.  
 

Det korte svar er nej.  
 
Så sent som forleden sad jeg til en damefrokost, 
hvor en enkelt mand naturligt som tyngdekraften fik 

alles opmærksomhed de 20 minutters tid, han kastede glans over selskabet. Det er højsommer, og vi er kommet til den årlige 
sommerklumme om, hvorfor mænd er, som mænd er. Denne sommer om, hvorfor så mange mænd foretrækker at omgås mænd og 
bliver sammenbidte og sure, når de er tvunget til over længere tid at være sammen med deres kvinde og børn. 
Der er naturligvis individuelle forklaringer.  
Men over år er jeg blevet stadig mere sikker på, at det skyldes en erfaring i det maskuline, måske fra de gladeste drengeår eller de 
sidste hvedebrødsdage, som vi kunne kalde »Madam Knudsen« – for det kalder Karen Blixen hende. 
Jeg fik øje på Madam Knudsen og Gamle Knudsen for adskillige år siden i en lille passage i »Den Afrikanske 
Farm«. På farmen bor Gamle Knudsen, der er en alkoholiseret sømand, som kæmper med sit tungsind og 
beundrer alle, der sætter sig ud over normer og love. Han fortæller gerne Blixen om sin fortid, og ærgrer sig, 
når hun ikke kan huske navnene på alle dem, han har fortalt om. 
En dag går det op for hende, at han aldrig har nævnt en kvinde i sine mange fortællinger. Blixen forestiller sig, 
at det må være fordi, der på bunden af Knudsens fortid gemmer sig en Madam Knudsen. En mor, en lærerinde 
eller hustru. Om denne Madam Knudsen, skriver Blixen: 
»Hun var en kvinde, som ødelagde mandens glæde, havde loven og profeterne på sin side, og stod på sin ret. 
Hun var den kone, der holdt gardinprædikener, og hovedrengøring og storvask, hun satte en stopper for alle 
raske foretagender, vaskede drengenes ansigter og snappede mandens brændevinsglas væk fra bordet for 
næsen af ham« og videre »Madam Knudsen gjorde sig ikke ulejlighed med at underlægge sig mændene ved at 
besnære dem, hun regerede ved at skræppe op og ved rethaveri«. 
 

Læs det et par gange. 
 

Den kvinde, der ikke kan genkende sig selv i beskrivelsen, bør læse den hver aften, inden hun sover. 
Det er lettere end lettest i det kvindelige at ende som Madam Knudsen. Hun bor bagerst i alle kvindesind, og hendes store ulykke er, 
at hun har så evig ret i alt, hvad hun siger, men det gør hverken hende selv eller hendes omgivelser glade.  
 

Tværtimod. 
 

Hun nøjes ikke med at påtale overtrædelser, hun insisterer på, at den skyldige skal angre sinE handlinger og forstå, hvorfor hun har 
ret til at være ikke bare vred, men også ked af det. Hun er den lovgivende, udøvende og dømmende magt i en person, og det kan 
forekomme uoverkommeligt at udfordre hende. Især, fordi hun selv mener, at hun er kærligheden inkarneret. Hun vil kun det gode, 
og derfor er hun på forhånd undskyldt, når hun træder forkert, for hendes intentioner er altid kun den rene kærligheds-handling.  
Jeg kender også mænd, der er på den måde. Men kun få. Til gengæld kender jeg en del kvinder, som slet ikke kan få øje på, at vi her 
taler om dem. De er komplet uanfægtede, og de uanfægtede er som bekendt til alle tider dem, andre slår sig hårdest på. 
For ikke at slå sig på denne verdens Madam Knudsen’er er Gamle Knudsen flygtet ud på havet, for dér var der på Blixens tid ikke 
andre kvinder end havfruer. På dækket har han været i sit rette element, mand sammen med andre mænd, klare regler, klare straffe, 
ingen sjælelig bodsgang. 
Når jeg ind imellem befinder mig i udkanten af mænd, der jubler gensidigt over hinanden, sender jeg hr. og fru Knudsen en tanke. De 
er hver sin side af den samme mønt. Hun, fordi hun altid er klar til at svinge kagerullen, hvis alt ikke bliver, som hun vil, og han, 
fordi han tillægger alle kvinder en urvilje til at ville omforme enhver mand efter sit hoved, og derfor flygter han væk sammen med 
mænd, der har det som han. 
 

Jeg har endnu til gode at møde en mand, der siger, at han har haft et lykkeligt liv uden at have oplevet et ligeværdigt 
kærlighedsforhold. Anderledes med kvinder. Madam Knudsen kan klare sig uden Gamle Knudsen, men den mand, der livslangt har 
foretrukket det homoerotiske fællesskab, lever ved siden af en tomhed, som kun det ligeværdige kærlighedsforhold kan opfylde. Det 
kræver, at han bliver hjemme og udfordrer.  
At han konfronterer hende og insisterer på at have den største morskab og dybeste samtale med sin kvinde.  
 

Ikke med andre mænd.    
Kathrine Lilleør er sognepræst og ph.d. 

 

 


