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"Skipper i eget skiv"
JOHN LUDWIGS . KAJAK HISTORIE

Indledning
Kajakspoften stammer helt tilbage til 1866, hvor den forute klub
blev stiftet i Storbritannien. Den tir$te kajakklub i Danmark blev
faktisk dannet her pA Amager - nemlig i Dragor i 1915. Og hvad
var mere naturligt - med Oresunds udfordrende bolger lige
udenfor doren - at stafie en kajakklub lige der? Kastrup Kajak-
klub fulgte hurtigt efter. Den blev startet i 1922 af glasrnager
Hugo Moller, der byggede en kajak til sin datter Etly, og hermed
lagde kimen til kajakspoftens staf her i kommunen. Om dette
lbrteller Ulla Starup si levende i bogen: "50 5r pA Neptuns bl6
bolgel'.

Kajakklubben 'Neplun", som John Ludwig fortaller om i den
folgende beretning blev stiftet 5 ar senere nemlig i 1927.

Kajakken er en lukket og let enkeltmandsb6d, der drives frem
med en pagaj (en dobbeltbladet Are). Der konkuneres i dn-, to- og
firemands kajakker.

Foruden de n@ynte to kajakklubber i Kastrup er der ogsa "Rose
Kajakklub", der ligeledes blev stiftet i 1920'erne.

John l,udwig, der netop er lyldte 80 ar - april 2000 - var i
mange ir formand for "Ksbenhavns Kajak Kreds". Men han
startede sin kaniere iNeDtun. Det fort@llef han levende om i den
folgende beretning, som han har afleverct til Lokalhistorisk
Samling, der har tilladt sig at tilpasse beretningen med nensom
hind. Vi siger tak for en god "historie" og snsker samtidig
tillykke med fodselsdagen.
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Starten - En tur i skyclepram
Siden jeg blev fodt - d.l3 April 1920, pi Nordmarksvej nr. 35 i
Kastrup, i l6mby Kommune pi Arnager - har jeg altid boet i
nerheden af vandet. Sa langt tilbagc jeg kan huske, har nrin far
hafl motorbid, og der er vel nok ikke det sted pi Oresund, hvor
jeg ikke har voret, i krali af de ture familien foretog i bemeldte
motorb6d.

Jeg var ikke ret gamnel for jeg kunne svomme, og jeg har altid
fslt mig som "en fisk i vandet", vandskrek harjeg aldrig lidt af.

Min lidt eldre bror abonnerede p6 et ungdomsblad, der hed:
"Fritid", og i det blad havde et medlem lia Hellerup Kajakklub,
beskrevet en kajaktur han havde foretaget fra Hellerup og ncd
gennem Smilandsfarvandet til Kiel. Videre gennem Kilerkanalen
til Elben, Rhinen, Donau og videre til Sortehavet, hvor han tog
hyre pe et skib, der skulle samme vej tilbage til Hamburg. Fra
Hamborg roede han si hjem igen til Hellerup. Den beretning
"slugte"jeg, og onskede mig i hans sted.

I forbindelse med dette onske, gikjeg s6 vidt - i en alder af I 16r
- at mene jeg mitte sirne mig ind i, hvordan det ville v€ere at
begive sig ud p6 en sidan sejlads.

Da min far var selvstsendig smedemester og mekaniker, kom
han meget ofte p6 Kastrup Havn, hvor han havde mange fisker€
som sine kunder. En afdem varjeg serlig gode venner med, og en
dag, hvor jeg havde ffet lov til at ksre med min far pi havnen,
fandt jeg min gode ven, som - foruden sin fiskerbid - ogsi havde
en sekaldt "skydepmm". Det var en han brugte ner han - ovre ved
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Saltholm - skulle saette sine rejeruser og andet fiskegrej pe lavt
vand. Det havde netop vE.et regnvejr, og jeg spurgte min ven
fiskeren, om jeg skulle ose hans pram for det meget regnvand der
16 i den. Det mette jeg selvfolgelig geme. Da jeg var ferdig med
det, spurgte jeg, om jeg matte ro lidt rundt i skydeprammen - inde
i det indemte havnebassin. Det fik jeg lov til. Clad satte jeg mig pa
aglerdEkket af prammen, og med en stump bret fra en sildekasse
som ere, begay jeg mig rundt i havnen. Min opdagelsestrang var
dog se stor, at jeg i lobet afkort tid var ude i yderhavnen, og til al
uheld for mig var vinden i v€st, hvilket betsd, at der var en kraftig
fialandsvind. Pludselig befandt jeg mig midt ude mellem moleme
vcd havneindlsbet, hvorjeg, ret hurtigt kom i drift udefter.

En anden fisker havde observe.et situationen jeg b€fandt mig i,
og han tilkaldte min fars opmeerksomhed med ordene: "Jeg tror
din ssn er ved at stikke til sss!" Min far stod derfor klar pi den
yderste mole med et langt stykke reb, som han kastede ud til mig.
Jeg fik heldigvis fat i rebet og blev halet ind, og prammen blev
behorigt bragt pa plads. Nu skulle man tro, jeg blev godt og
grundigt skEldt ud af min far. Men neh - nej! Han gjorde det der
var rneget verre, han sagde nemlig: "Nu kan du gi hjem, og s6
kan du fortelle din mor, hvorfor du er blevet sendt hjem!" - Vel
vidende, at si ville jeg fa den afstraflelse jeg havde fotjent - og
det fikjeg. En pi sid€n afhovedet og sa i seng resten afdagen - og
si uden aftensmad! Jeg syntes alligevel det var turcn vErd, og den
har jeg aldrig, hverken glemt eller fortrudt, men det gav mig -
allerede dengang - en hvis r€spekt fbr at tage alene til sos, men
aldrig en sk€ek for havet, hvilket tydeligt vil fremgi af min
eft erfolgende beretning.
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Den forste kajak - det blev lige 15,- kr.
I 1933 var jeg pi lejrtur med K.F.U.M.-Kastrup, til Wittenbjerg
ved den sstlige ende af Arreso, ved byen Nejede, lidt nord for
IJillersd. En af spejderkammeraterne havde en kajak med pe den
tur. lhukommende de oplevelserjeg havde lest om i bladet:

Her scs enlbk berctu "Kajakklubbe Neptun". t'ja vensk:,hht1Be4h
Ha sen, Jesper |'etersen. Olga Petersen, /llet Chabers, E cn Petenen, J!zlt!!
Lud$i! osCarl Aage An.lenen. Bi e.letufal9i8
,Fra hoe"n: 5a h ti \ettrnn, hl,i bolyt. t

"Fritid", folte jeg, at jeg absolut m6tte sporge om lov til at prove
dette - i mine ojne - attraktive fartoj. Selvfolgelig fik jeg lov til at
forsoge mig, og jeg havde ikke roet rct langt, for end jeg var helt
sikker pe at ddr var det "skiv", som jeg mette ha'. Efter en kort
forhandling mcd ejeren, var han villig til at selge 1'or den
fbrmidable sum af 15,00 kr.

Straks efter hjemkomsten fra lejrturen, gik jeg i forhandlinger
med min far om at kobe kajakken. Han mente imidlertid, at prisen
var alt for hoj, og ville ikke give rnere end 10,00 kr. Men handelen
cndte dog med, at jeg kobte "skivet" for 15,00 kr. Dvs. min fbr
vidste ikke noget om dc sidste 5,00 kr., og selger lovede at holde
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tat, men s6 fikjeg ogse en pagaj med i kobet. Min lykke var gjort,
jeg var "skipper i eget skiv".

For den uindviede, var det en si&aldt "ribbe-bygget" kajak, som
var overtrukket med lened, som si igen var blevet overmalet med
oliemaling. Den milte 5,20 meter i langden og 52 cm. i bredden.
Nogenlunde midt i kajakken, var der anbragt en siddeplads til en
person - et sekaldt cockpit - med en "lugekarm", der skulle sorge
for, at vand fia dekket ikke skulle kunne lsbe ind i "skivet".

I de forste par ar mefte jeg ro fra fri strand, da jeg f'aktisk ikke
havde kendskab til, at der fandtes klubber for kajaksport.

En tur i "badekaret" - og se medlem i "Neptun"
En dag i 1935, hvor jeg roede en lille aftentur, modte jeg
tilfeldigvis nogle "rigtige" kajakoere. De rabte mig an og spurgte
- meget spogefuldt - hvad det dog var for et "badekar" jeg
pjaskede rundt i? Et par dage efter, varjeg medlem i kajakklubben
"Neptun" i Kastrup. Inden lenge fikjeg mulighed for at kobe mig
en noget bedre kajak. Min egentlige kajakkariere var hermed
begyndt.

Samme ar kom jeg i murerlerc, og tjente seledes mine egne
p€nge. Der blev 2,00 kr. til mig selv - om ugen - nar jeg havde
betalt 10,00 kr. til dekning af kost og logi hos mine foraldre. Men
jeg havde en yderst forstaende mor, som altid var parat med et lille
tilskud - ner det kneb og det giorde det tit. Men hendes forstielse -
for at jeg, som hun sagde, evig og altid skulle ligge og pjaske
rundt pe Orcsund - kunne ligge pe et meget lille sted. Allig€vel var
det hende som opfordrede min far til, at de med deres motorb6d
skulle folge med rundt til diverse kajakarrangementer. Det blev til
mange gange, hvor mine klubkanrmemter og jeg samledes om
mine foreldres bid, hvor min mor altid var parat - efter en
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kaproning - med kaffekande og ostemadder til de "stakkels", altid
sultne og vide kajakroere.

Ja, r€t hurtigt blev jeg grebet af at skulle deltage i alle de
strevner og kaproninger, der blev aflroldt rundt om pi Oresund.

l)et mest lokale stEvne var "Kastrup Fremme-St@vnef', som
blev aftoldt ud for Kastrup Havn, netop der, hvorjeg gjorde mine
fsrste erfaringer mht. at ferdes alene til sos. Der var flotte pokaler,

"Neptuns drcnse' John Ludi,ie ses IotresL rt, .den
i midten, ne.l handen i hntnen os llat kasket pd
havedeL Billedet er lia 1938.
(Fru bogen: "50 Ar pA Neptwar bl,t bolger").

udsat af Tamby Kommune. Effer konkurrenceme var der kaffe-
bord og preemieuddeling p6 det davrerende "Kastruplund", hvor
man afsluttede med bal. Alle var ifort hvidt tsj og nykidtede
larredssko.

"Ksbenhavnermarke-Stavnct" blev afoiklet af Kajakklubben
"Sznderstrand", som var beliggende netop der, hvor en demning
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fofte over til Slusevrerket iKsbenhavns Sydhavn. Man kunne
derfor komme til klubben b6de fia nord - gemem Ksbenhavns
havn - og fra syd - gennem Kalveboderne. Kaproningen startede
mod syd lbr at komme ud og runde et someerke, det sakaldte
"Kobenhavner- Merke". Starten foregik som "interyalstaft, dvs.,
at roeme blev sta-rtet enkeltvis for hvert 30. sekund. Insen kunne

Maleri af "Kajakklubben Neptun ' Malet af@resnedlen Oscal
Hansen, 1927.
(Fftbogen:'5A pa Neptuts hh hslser ")

derfor vide, hvem der var vinderen, for tidtagerne noje havde
udregnet, hvem der havde brugt den kodeste tid pe distancen,

Ventetiden gik med felles kaffebord for alle deltageme pa
badeanstalten "Sonde$trand", som netop li umiddelbat syd for
slusedemningen. KaJfe med lagkage kostede dengang 1,25 k.
Alle var kledt i hvidt "Landgangsstoj" og med sit klubtsrklaede
om halsen. For hver gang en premie blev uddelt rebte den
pdgeldendes klubkammerater klubb€ns kamprab.
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Efter kaproningen RoEDE, hver roer selvfolgelig selv tilbage til sin
klub og ikke som i dag, hvor alle kajakker bliver transporteret over
land pi taget afbiler eller pe store bedtrailerc.

Kronborglobet
I 1937 arrangerede Kajakklubben "Krogen" i Helsingor en lange-
re kaproning, nemlig "Kronborg-1obet", som blev startet i
Kalkbranderihavnen i Ksbenhavn. Sammen med roerne fulgte en
motorbdd, hvori, der var en sakaldt "Master". Han skulle ssrge for
- fbr det forste - at roeme ikke, af sikkerhedshensyn, kom for langt
ud i Sundet. For det andet, skulle han sorge fbr en hvis "march-
hastighed", som ikke m6tte overskrides. Forst ved Sletten Havn,
blev lobet givet fiit for de sidste l1-12 km. Roeme skulle passerer
Kronborg, og oplobet var udfor den nordre mole ved Helsingor
Lystbidehaln.

Vi var flere unge roere, der havde set frem til at deltage i denne
udforddng, men sidan skulle det ikke blive. Lobsledelsen havde -
af sikkerhedsmessige arsager - i sin visdom fundet ud al at man
skulle vere fyldt l8 5r for at kunne deltage i et s5 krlevende lsb.
Vi var mange l7-arige, der skummede af rasei over denne, efter
vor mening, storc uretf&rdighed, idet der blandt de deltagende var
en del som vi sikkert kunne have "ordnet" undervejs.

Lobet blev i ovdgt ikke gentaget for i 1959, hvor den nuvaeren-
de "Ksbenhavns Kajak Kreds" sorgede for at hjalpe "Krogen"
med anan gementet.

Fortseuer i n@ste nunner...
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af
lokalhistorisk interesse, sd henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej l0
2770 Kastrup
Tlf.32 46 05 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00- 16.00
Fredag 12.00- 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger
ph Kastr up gfi rdsamlin ge n:

SO")r!rO, 
OU O^ager" og "Kastrup Glas"

Tirsdag - sondag 14.00 - 17,00
Onsdag tillige 19.00 - 21.00

Og pk Plyssen, Amager Strandvej 350, l. Sal:
Permanente og skiftende udstillinger

^ (se bl.a. Tirnby Bladet)
Abenl:
Lordag og sondag 13.00 - 16.00


