
  

 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk  

Hjemmeside:  

https://hemingwayclub.dk/hcgreve/ 

Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 8. nov. 2021   

Kan Klima og Energi Krisen løses 

med ny teknologi eks. Compact 

Molten Salt Reaktor 

V/ Troels Schønfeldt, Seaborg 

HC Greve mandag den 1. november 

Vi indledte dagen med en morgensang, hvorefter de 2 nye 

medlemmer Eleif og Ulrik præsenterede sig selv. Endnu engang 

velkommen til HC mandag 

I dag havde vi besøg af Ole Grøne som fortalte om sine 

familierelationer til Argentina, suppleret med oplevelser i 

Sydamerika som han foretog som Salgs Direktør for BW Man 

Diesel.   

Ole lagde ud med familiehistorien om hans morbror der som 25-

årig flyttede til Argentina, efter endt landbrugsuddannelse. Hans 

store drøm var at komme til en Argentinsk Ranch for at arbejde 

som Cowboy, med heste og alt hvad der til hører, som en rigtig 

gaucho. 

Ole har brugt en hel del tid og energi på at finde oplysninger om 

morbroderen. De breve som Ole har fundet, var pakket i store 

bundter og dækkede kun korte perioder, hvorfor der er store 

tidsmæssige huller i fortællingen. Ud fra det eksisterende materiale 

så er han ikke blevet den rige onkel der udvandrede, tværtimod så 

flyttede han rund til forskellige dele af landet som Landarbejder og 

til sidst som godsbestyrer på en Ranch på 500.000 Hektar eller 

5.000 kvadratkilometer. Til sammenligning er Sjælland ca. 7.000 

Kvadratkilometer.  

Det sidste Ole hørte fra sin morbror var at han for at få pension 

måtte have sin dåbsattest oversat. Desværre fik han ikke gavn af sin 

pension særlig længe da han døde i 1978 og Ole nåede aldrig at 

møde ham 

Under sine rejser for BW har Ole ved flere lejligheder besøgt 

familien, som stadig flytter lidt rundt i landet. Den ene gang hvor 

Ole var til møde med nogle forretningsforbindelser og luftede 

tanken om at besøge familien på en bestemt adresse, kom der et 

klart svar ”Der kommer man ikke”. Så dette mulige besøg blev altså 

ikke til noget. Ole var mere heldig en anden gang hvor han besøgte 

familien i et hus der efter danske normer, lignede noget der burde 

rives ned. Ja selv deres bil, en Peugeot 504, var rimelig ramponeret. 

Den manglede den ene forlygte og benzintanken var rustet op. Som 

erstatning for benzintanken stod der en plastik dunk med benzin 

ved passagersædet og hvor der var stukket en sugeslange til 

karburatoren ned i. En konstruktion som nok ikke ville blive 

godtaget af de danske myndigheder. I huset blev det meste mad 

tilberedt udenfor i deres Pizza ovne, vejret på disse kanter er 

lunt/varm hele året så udendørs aktiviteter kan dyrkes året rundt.  

Efter Oles indlæg gennemgik vi kort de planer der er for de næste 

uger.     

HC2 møde 1. nov. 2021 

46 medlemmer var mødt op. 

Ole Grønne viser rejsen i 

Brasilien og Argentina  

Her bor familien  

Selvfølgelig med en hest 

Ref: Geert Lehmann Ulrik og Eilif præsenterede sig 

Julefrokost 29. nov. 

Husk tilmelding og betaling 250 Kr. 
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