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"Skipperi egetskiv"
JOHNLUDWIGS. KAJAK HISTORIE

Indledning
Kajakspoftenstammerhelt tilbage til 1866, hvor den foruteklub
blev stiftet i Storbritannien.Den tir$te kajakklub i Danmarkblev
faktisk dannether pA Amager - nemlig i Dragor i 1915. Og hvad
var mere naturligt - med Oresunds udfordrende bolger lige
udenfordoren - at stafie en kajakklub lige der? Kastrup Kajakklub fulgte hurtigt efter. Den blev startet i 1922 af glasrnager
Hugo Moller, der byggedeen kajak til sin datterEtly, og hermed
lagde kimen til kajakspoftensstaf her i kommunen.Om dette
lbrteller Ulla Starup si levendei bogen: "50 5r pA Neptuns bl6
bolgel'.
Kajakklubben'Neplun", som John Ludwig fortaller om i den
folgendeberetningblev stiftet 5 ar senerenemlig i 1927.
Kajakken er en lukket og let enkeltmandsb6d,
der drives frem
med en pagaj (en dobbeltbladetAre).Der konkuneresi dn-, to- og
firemandskajakker.
Forudende n@ynteto kajakklubberi Kastruper der ogsa"Rose
Kajakklub", der ligeledesblev 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
startedesin kaniere iNeDtun. Det fort@llefhan levendeom i den
folgende beretning, som han har afleverct til Lokalhistorisk
Samling,der har tilladt sig at tilpasseberetningenmed nensom
hind. Vi siger tak for en god "historie" og snsker samtidig
tillykke med fodselsdagen.
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Starten - En tur i skyclepram
Sidenjeg blevfodt - d.l3 April 1920,pi Nordmarksvej
nr. 35 i
jeg
Kastrup,i l6mby Kommunepi Arnager har
altid boet i
jeg
nerhedenaf vandet.Sa langttilbagc
kan huske,har nrin far
hafl motorbid,og der er vel nok ikke det stedpi Oresund,hvor
jeg ikke har voret, i krali af de ture familienforetogi bemeldte
motorb6d.
Jegvar ikke ret gamnelfor jeg kunnesvomme,
og jeg har altid
fslt mig som"en fisk i vandet",vandskrekharjegaldriglidt af.
p6 et ungdomsblad,
der hed:
Min lidt eldre bror abonnerede
"Fritid", og i det blad havdeet medlemlia HellerupKajakklub,
beskreveten kajakturhan havdeforetagetfra Hellerupog ncd
gennemSmilandsfarvandet
til Kiel. VideregennemKilerkanalen
hvor han tog
til Elben,Rhinen,Donauog videretil Sortehavet,
hyre pe et skib, der skulle sammevej tilbagetil Hamburg.Fra
Hamborgroedehan si hjem igen til Hellerup.Den beretning
mig i hanssted.
"slugte"jeg,og onskede
meddetteonske,gikjeg s6vidt - i en alderaf I 16r
I forbindelse
- at menejeg mitte sirne mig ind i, hvordandet ville v€ereat
begivesig ud p6 en sidansejlads.
og mekaniker,kom
Da min far var selvstsendig
smedemester
p6
han
havde
mangefisker€
ofte
Kastrup
Havn,
hvor
han meget
somsinekunder.En afdem varjegserlig godevennermed,og en
dag,hvor jeg havdeffet lov til at ksre medmin far pi havnen,
fandtjeg min godeven,som- forudensin fiskerbid- ogsi havde
en sekaldt"skydepmm".Det var en hanbrugtener han- ovreved
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Saltholm- skullesaettesine rejeruserog andetfiskegrejpe lavt
vand.Det havdenetop vE.et regnvejr,og jeg spurgtemin ven
fiskeren,om jeg skulleosehanspramfor det megetregnvandder
16i den.Det mettejeg selvfolgeliggeme.Dajeg var ferdig med
- inde
det,spurgtejeg, omjeg mattero lidt rundti skydeprammen
jeg
i detindemtehavnebassin.
Det fik
lov til. Cladsattejeg mig pa
prammen,
aglerdEkket
af
og meden stumpbret fra en sildekasse
somere,begayjeg mig rundt i havnen.Min opdagelsestrang
var
dogsestor,atjeg i lobetafkort tid var udei yderhavnen,
og til al
uheldfor mig var vindeni v€st,hvilketbetsd,at der varen kraftig
fialandsvind.
Pludseligbefandtjeg mig midt udemellemmoleme
vcdhavneindlsbet,
hvorjeg,ret hurtigtkom i drift udefter.
jeg b€fandtmig i,
En andenfiskerhavdeobserve.et
situationen
og han tilkaldtemin fars opmeerksomhed
med ordene:"Jegtror
din ssn er ved at stikketil sss!" Min far stodderforklar pi den
yderstemolemedet langtstykkereb,somhankastede
ud til mig.
Jegfik heldigvisfat i rebetog blev haletind, og prammenblev
behorigtbragt pa plads.Nu skulle man tro, jeg blev godt og
grundigtskEldtud af min far. Men neh - nej! Hangjordedetder
var rnegetverre, han sagdenemlig:"Nu kan du gi hjem,og s6
kandu fortelle din mor, hvorfordu er blevetsendthjem!" - Vel
jeg havdefotjent - og
vidende,at si ville jeg fa den afstraflelse
detfikjeg. En pi sid€nafhovedetog sai sengrestenafdagen- og
si udenaftensmad!
Jegsyntesalligeveldet varturcnvErd,og den
jeg
har
aldrig, hverkenglemt eller fortrudt,men det gav mig allerededengang- en hvis r€spektfbr at tagealenetil sos,men
aldrig en sk€ek for havet, hvilket tydeligt vil fremgi af min
efterfolgende
beretning.
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Den forste kajak - det blev lige 15,-kr.
I 1933varjeg pi lejrturmedK.F.U.M.-Kastrup,
til Wittenbjerg
ved den sstligeendeaf Arreso,ved byenNejede,lidt nord for
IJillersd.En af spejderkammeraterne
havdeen kajakmedpe den
tur.lhukommende
deoplevelserjeg
havdelestom i bladet:

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

"Fritid", foltejeg, at jeg absolutm6ttesporgeom lov til at prove
dette- i mineojne- attraktivefartoj.Selvfolgeligfik jeg lov til at
forsogemig, og jeg havdeikke roetrct langt,for endjeg var helt
sikkerpe at ddr var det "skiv", somjeg metteha'. Efteren kort
forhandlingmcd ejeren,var han villig til at selge 1'orden
fbrmidable
sumaf 15,00kr.
Straksefter hjemkomsten
fra lejrturen,gik jeg i forhandlinger
medmin far om at kobekajakken.Hanmenteimidlertid,at prisen
var alt for hoj, og ville ikke givernereend 10,00kr. Menhandelen
cndtedog med,at jeg kobte"skivet" for 15,00kr. Dvs. min fbr
vidsteikke nogetom dc sidste5,00kr., og selgerlovedeat holde
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tat, mens6fikjeg ogseen pagajmedi kobet.Min lykkevargjort,
jeg var "skipperi egetskiv".
For denuindviede,var det en si&aldt"ribbe-bygget"
kajak,som
varovertrukket
medlened, somsi igenvarblevetovermaletmed
oliemaling.Den milte 5,20meteri langdenog 52 cm. i bredden.
Nogenlunde
midt i kajakken,var der anbragten siddeplads
til en
person et sekaldtcockpit- meden "lugekarm",der skullesorge
for, at vandfia dekketikke skullekunnelsbeind i "skivet".
I de forstepar ar meftejeg ro fra fri strand,dajeg f'aktiskikke
havdekendskab
til, at der fandtesklubberfor kajaksport.
En tur i "badekaret" - og se medlem i "Neptun"
En dag i 1935, hvor jeg roede en lille aftentur,modtejeg
tilfeldigvisnogle"rigtige"kajakoere.De rabtemig an og spurgte
- megetspogefuldt- hvad det dog var for et "badekar"jeg
pjaskede
rundti? Et par dageefter,varjeg medlemi kajakklubben
"Neptun"i Kastrup.Indenlengefikjeg mulighedfor at kobemig
en noget bedrekajak. Min egentligekajakkarierevar hermed
begyndt.
Sammear kom jeg i murerlerc,og tjenteseledesmine egne
p€nge.Der blev 2,00 kr. til mig selv - om ugen- nar jeg havde
betalt10,00kr. til dekningaf kostog logi hosmineforaldre.Men
jeg havdeen yderstforstaende
mor,somaltidvarparatmedet lille
tilskud ner detknebog detgiordedettit. Men hendesforstielsefor at jeg, som hun sagde,evig og altid skulleligge og pjaske
rundtpe Orcsund- kunneliggepe et megetlille sted.Allig€velvar
det hendesom opfordredemin far til, at de medderesmotorb6d
Det blevtil
skullefolgemedrundttil diversekajakarrangementer.
mangegange,hvor mine klubkanrmemter
og jeg samledesom
mine foreldres bid, hvor min mor altid var parat - efter en
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kaproning- medkaffekande
og ostemadder
til de "stakkels",altid
sultneog vide kajakroere.
Ja, r€t hurtigt blev jeg grebetaf at skulle deltagei alle de
strevner
og kaproninger,
der blevaflroldtrundtom pi Oresund.
l)et mest lokale stEvnevar "KastrupFremme-St@vnef',
som
blevaftoldt ud for KastrupHavn,netopder,hvorjeggjordemine
fsrsteerfaringermht.at ferdesalenetil sos.Dervar flottepokaler,

"Neptunsdrcnse' John Ludi,ie sesIotresL rt, .den
i midten,ne.l handeni hntnen osllat kasketpd
havedeL
Billedeterlia 1938.
(Fru bogen: "50 Ar pA Neptwarbl,t bolger").

udsataf Tamby Kommune.Effer konkurrenceme
var der kaffep6 det davrerende
bord og preemieuddeling
"Kastruplund",hvor
man afsluttedemed bal. Alle var ifort hvidt tsj og nykidtede
larredssko.
blev afoiklet af Kajakklubben
"Ksbenhavnermarke-Stavnct"
var
som
beliggende
netopder,hvor en demning
"Sznderstrand",
6
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fofte over til SlusevrerketiKsbenhavns Sydhavn. Man kunne
derfor komme til klubben b6de fia nord - gemem Ksbenhavns
havn - og fra syd - gennemKalveboderne.Kaproningenstartede
mod syd lbr at komme ud og runde et someerke,det sakaldte
"Kobenhavner-Merke". Startenforegik som "interyalstaft,dvs.,
at roeme blev sta-rtet
enkeltvisfor 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 tidtagernenoje havde
udregnet,hvem der havdebrugt denkodestetid pe distancen,
Ventetiden gik med felles kaffebord for alle deltagemepa
badeanstalten
"Sonde$trand", som netop li umiddelbat syd for
slusedemningen.KaJfe med lagkagekostededengang 1,25 k.
Alle var kledt i hvidt "Landgangsstoj"og med sit klubtsrklaede
om halsen. For hver gang en premie blev uddelt rebte den
pdgeldendesklubkammerater
klubb€nskamprab.

7
naj 2000

Efter kaproningenRoEDE,hver roer selvfolgeligselv tilbagetil sin
klub og ikke som i dag,hvor alle kajakkerbliver transporteretover
land pi tagetafbiler eller pe storebedtrailerc.

Kronborglobet
I 1937arrangerede
Kajakklubben
"Krogen"i Helsingoren langere kaproning,nemlig "Kronborg-1obet",
som blev startet i
Kalkbranderihavnen
i Ksbenhavn.Sammenmedroernefulgteen
motorbdd,
hvori,dervar en sakaldt"Master".Hanskullessrgefor
- fbr detforste- at roemeikke,af sikkerhedshensyn,
kom for langt
ud i Sundet.For det andet,skullehan sorgefbr en hvis "marchhastighed",
som ikke m6tteoverskrides.
Forstved SlettenHavn,
blev lobetgivetfiit for de sidstel1-12 km. Roemeskullepasserer
Kronborg,og oplobetvar udfor den nordremole ved Helsingor
Lystbidehaln.
Vi var flereungeroere,der havdesetfremtil at deltagei denne
udforddng,mensidanskulledet ikke blive.Lobsledelsen
havdeaf sikkerhedsmessige
arsager- i sin visdomfundetud al at man
skullevere fyldt l8 5r for at kunnedeltagei et s5krlevendelsb.
Vi var mangel7-arige,der skummede
af rasei overdenne,efter
vor mening,storcuretf&rdighed,
idetder blandtde deltagende
var
en del somvi sikkertkunnehave"ordnet"undervejs.
Lobetblev i ovdgt ikke gentagetfor i 1959,hvor dennuvaerende "KsbenhavnsKajak Kreds" sorgedefor at hjalpe "Krogen"
medanangementet.
Fortseuer i n@stenunner...
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Hvisdu harbilleder,oplysninger
ellerandetaf
lokalhistorisk
interesse,
sdhenvend
digtil:
Lokalhistorisk Samling
Kamillevej l0

2770Kastrup
Tlf.32 460545
Abningstider:
Mandag
16.00- 20.00
Tirsdag
12.00-16.00
Fredag
12.00- 15.00

Lokalhistorisk
Samling
hardesuden
udstillinger
phKastrupgfirdsamlingen:
OUO^ager" og "KastrupGlas"

SO")r!rO,
Tirsdag- sondag 14.00- 17,00
Onsdagtillige

19.00- 21.00

Og pk Plyssen,AmagerStrandvej350, l. Sal:
Permanenteog skiftendeudstillinger
(sebl.a.Tirnby Bladet)

^
Abenl:
Lordagog sondag 13.00- 16.00

