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IIer folger sd !Q[ af John Ludwigs bcretning:

"SKIPP-ER I BGBT SKIV'.

G ro n I an d e N e n d i n g e r og Eftere rs ka p rcn i n g
I min tid i "Neptun", havde jeg selvfolgelig mange gode
oplevelser. Bl.a. var der engang, hvor vi var nogle stykker, der
havde varret ibiografen og set filmen: "Palos Brudefard", hvor
der var nogle scener, der viste, hvordan gronlanderne kunne
vende rundt med deres kajakker. Dvs. de kunne lavc
"gronlendervcndingel'. Vi ganske unge drenge mente, at det ville
vi simend ogsd vrre i stand 1il at udfore. Som sagt sa giort, vi gik
hjem i klubben, tog vores kajakkcr ud pa vandet, hvor vi hjalp
hinanden med at fa vendt bunden ivejr€t og komme op igen uden
at falde ud af "asken", og inden lrenge var vi lige sd skrappe - til
denne lille kunst - som gronlrcnderne. For den lille kunst, var
faktisk ikke sverere at lare, end det var at lere at kore pA cykel.

En af mine klubkammerater tog senere rundt og lavede
opvisning ved havnefbster og lignende. 14 selv ved Hellerup
Ilavns "vikingelojei' forste nytarsdag. De flest€ gange var det en
noget kolig lbrnojelse.

Nar vi nu er ved fomojelserne, sA havde vi vores traditionelle
"EfterArskaproning" udlor Dehlsen's Badeholel i Dragor. Her
havde hotelejeren indrettet en lille kajakhavn. PA en llagstang
vajede - hele sommeren - alle Amager-klubbemes klubstandere.
For at markere s€esonens alilutning, skulle dissc standere
nedhales, og do1 skele sA i forbindelse med denne "kaproning"
som bestod i nogle helt andre discipliner end dem vi ellers var
vant til. Man skulle bl.a. ro 50 meter - uden pagaj - dvs. kun ved
brug afh@nderne. I lerefter 50 meter baglans roning - mcd pagaj -
og 50 mctcr sdende roning - mcd pagaj - sivel forlacns som
baelens.
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l)en sidstc- og alisluttende disciplin var lovtrlekning ovcr dct
l i l lc ca. 10 mclcr brcde kajakbassin. Men betingelsen lbr at
dellagc i denne. var at deltagerne skulle verc il'ort det linc hvidc
"landgangstoi". Pi den arstid. var nievntc bassin som rcgel delvis
fyldt mcd halvrdddcn tang og andet "guf'. Man havde vundet. nAr
man havdc fliet hcvct modstandcrne ud i vandct. Hele scancen
sluttcde med prucmieuddcling og bal p{ badehotcllet. og her
frcmgik dct - megct tydeligt - hvcm det var dcr ikkc havde vundet.

Til Malmo efter bananer
Ud over kaproning dyrkcdc vi ogsa lidt l&ngere motions ture.
lcks. aftentur til Nordre Rose [iyr. hvor tyrmesteren aldrig var
ur,i l l ig t i l  at gi 'cn kop thc. nar vi allagdc ham en visil cn
sommcraften. Nogle af os tog ogsd turen rundt om Amager - ca.
30 km. En 1ur rundt om Saltholm eller en "smuttur" t i l  Hven.

I'd et tidspunkt havde vorcs lbrmand i klubben dbnct cn
grontbulik. Han havde ladet sig fort@lle. at man kunnc kobe
bil l igc bananer pii torvet i Malnro! (. la - ja. husk l ige. dct var i
193  6) .

Ilan flk en allalc i stand mccl cn af minc klubkammcratcr og
mig. at vi skullc ro til Malmo sammen med ham - det var i vores
fcric - og sa pa dcn made fragtc nogle billige bananer hjcrn til hans
nyAbncde butik. I)et gik fint. vi startcdc l ia klubben kl. 04.00 om
morgenen, og var lremme netop som lorvel i Malmo ibncde ved
syvu0cn.

Vi havde ellers rcgnet med. al vores krcrc formand - nilr han
kom tilbage fra lorvet - havdc noget fast fode med til os. mcn dct
havdc han iklie. Nrch, han havdc kun sinc krre bananer mcd. l)e
blcv sa stuvet ncd i kajakkernc. og m(rd c1 blik mod himlen gav
han udtryk for, at nu mattc vi vist hellere se at komme hiemad (ca.
23 km. over Oresund) inden det miskc bcSyndtc at blesc op! Og
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inden lenge var vi - med formanden i spidsen - godt pe vej ud i
Flinterenden.

- .-"-,.-'J

f, /'{

B illedat q ikke fra turen til Mulns, ,nen fa et: " Kattrup
Ftentnte'stevne' i I960 eme.
(Fft hogen: "50 b pd Neptuns h!,i bolger").

llelt naturligt havde vi lenge hali en kaftig sultforne mmelse, og
inden vi nAede Saltholm, var min kammerat og jeg godt i gang
med de fsrste bananer. Vores gode fornand var lidt forbavset
ovel si lang tid det tog for os at na tilbage til klubhuset, hvortil
han selv for lengst var ankommet og stod og afventede vores
ankomst. Da vi laessede bananerne, eller mildt sagt, det der var
tilbage, op pA broen loran ham, fbndt han hurtigt ud al, at det var
nok ikke den bedste forretning han havde gjort. Min
klubkarnrnerat og jeg syntes, at vi havde haft en dejlig tur, og som
sidegevinst - dejlige bananer! Vores formanden bad os aldrig mere
om at tage med pA indkob pi torvet i Malmo.

Lidt om klubhuset og den nye kajak
"Neptuns" klubhus var et kapitel for sig selv. Det var et trehus,
der li pi nogle store kampesten lige i strandkanten, udfor hvor
Saltverksvej lsber ud i Amager Strandvej. Sivel ydervaggene
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som taget, var dekket med, sakaldte sme ,'tre-spenplader,,, der
overlappede hinanden, lndvendig var veggene bekledt med
finerplader. Dog kun i opholdstuen, kakken og omkledningsrum.

"Neptuns" hlnhhus. Billedet et fi.d klubbens t]-bsjuhiteun i
1937 (Fru bogen: "50 dr pa Nephnr bld b61se/').

Omkledningsrum??? Ja, det var en flot ben&vnelse. Det var 2 sme
rum - et til hvert ksn - adskilt ved et rum betegnet kokkenet.
lndgangen til omtalte omkledningsrum var et stykke stof, der var
gjot fast pa en snor og iige til at h€ekke til side. Knagerrkkerne
bestod af lige si mange som, som man nu havde behov tbr. Iler
anbragte vi vores vide rotoj efter diverse udflugter pa vandet. De
af os, der roede vinteren igennem lod "feningstoiet" hrenge pi
"knageme" til nreste gang vi skulle ud at ro. Si denne pragtfulde
horm af gammel sved og saltvand var ganske ubeskrivelig, det var
simpelthen lykken ved at ro kajak. Selvfolgelig naede toiet ald g
at blive tsft fra den ene gang til den anden, sa det kunne godt vere
en "klam" fomojelse at trekke i de vAde klude, men efter fi
minutters roning, havde man varmen igen.

Efter roturene blev der brygget the, og se samledes man under
petroleumslampens sker, hvor man ordnede verdenssituationen -
og snakkede kajak ja hvad ellels? - og her fik vi unge alt at vide
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om, hvordan en kajak skulle se ud, og ikke mindst. hvorfor den
skulle se sAdan ud. En afdem der deltog kraftigst i dcn diskussion,
blev i ovrigt dn af denne verdens fineste kajakkonstruktorer. Han
havde den store glEde, at det var de kajakker han havde
konstruerct, der vandt medaljer ved alle store internationale
stFvnor, curopameslerskaber, verdensmest€rskaber og olympiske
lege.

1937 blev eret, hvor jeg fik rdd til at kobe mig en splinterny
kaproningskajak. Den blev bygget hos bidebygger Petersen i
Brabrand ved Aarhus. Bunden var opspendt i aeroplan-finer,
dokket var lerred opspendt pA deksbjelker. Modellen hed
F A V O R I T, og var efter datidens normer yderst €kstrem, dvs.
den var meget "kilden", sA den var meget sver at sidde i, indtiljcg
fik lert den rigtig at kende. Jeg fik kajakken leveret lillcjuleallen.
og den skulle selvfolgelig omgaende afproves. Det blev den, og
levede ogsa op til alle mine forv€ntning€r. Den skaffede mig
mange gode oplevelser pi kaproningsbanerne. Prisen for dottc
herlige fanoj var 125,00 kr. - som andet drs murerlerling var min
ugelon pn 16,00 k. - men.jeg havdcjo en flink mor!

1937 var ogsA aret. hvor "Dansk Kano og Kajak Forbund" -
vistnok for forste og eneste gang - opforte en kajak-revy. Forud
for opforelsen havde sdvel formand som n@stformand v@ret rundt
i klubberne fbr at finde velegnede emner til denne lbrcstilling.
Ogsd dengang havde jeg ord for at vrre godt skaret lbr
tungebandet, sA resultatct af de hcrres besog i 'Neptun" blev. at
jeg blev udset til at medvirkc i lojeme, som foregik i nogle
selskabslokaler i Borgergade iKobenhavn. Revyen lob fint over
scenen, og i pausen blev vor formand for D. K. F-. hyldet for dcn
medaUe, han havde feet overrakt af selvcste Det 'fyske Rigcs
Forer, hr. Adolf Hitler, som tak for de danske kajakroers indsals
ved de olympiske lege i Berlin i 1936. - Ak -ja!

Mange gode timer fik jeg i "Neptun", som i lystige stunder blcv
omdobt 1il "Nutpen". Venner lbr livet fikjag ogsa, og dem har.jcg
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da heldigvis endnu, bortset fra dc, der syntes at de havde laet nok
afdenne verden.

Nahoen - Sundby Kajakklub
En af de ting vi ogsd gjorde i kajakklubbeme, det var at besoge
hinanden. Vores nermesl.e nabo - mod nord - var Sundby
Kajaktlub, hvor mange l'estlige besog blev afviklet hen ad vejen.
Det skal for god orden skyld navnes, at vi i "Neptun" havde en
hel speciel samlermani. Vi samlede pa teskeer - ja altsa ikke
almindelige leskeer - dem kunne vi bare tage med hjemmefra -
nah! - der skulle vare navn€ pA, sisom: Adlon - Nimb -
D'Angleterre - Vedbek Badehot€l og andre fashionable steder i
og omkring Kobenhavn. Fra en "indvandrer" var der dog en teske
lia "Varna' i Aarhus.

Alle disss klenodier ville vi jo selvsagt godt have lov til at
beholde for os selv- Men tyv trorjo, a1, hver mand stjeler, sa da vi
en dejlig sommeraften obscrverede en lille armada af kajakker -
fra naboklubben "Sundby" - som var pA vej til en aftenvisit, gik vi
straks i gang mcd at darkkc op lil det helt store "thebord", for pd
denne mAde at byde gesterne vclkomne pi hederlig vis. Alle kom
i land og blev brenket ved bordet - sd godt som muligt - versBo:
the, sukker, melk - lidt at rore rundt med? Jo, der var skam en
tcskc til alle. ja det \ i l altsd sigc. dcr r ar kun EN som \ ar gjorl lasl
i loffet mcd en tyk eliulik, og kunne sAlcdes na hele raden rundt.
Men snedige som de var, dern fia "Sundby", roste de os i hoje
toner 1br denne praktiske foranstaltning.

Noget senere vinkede vi - glade - farvel til de geve roere og
taklede for dercs paDne opforsel. Men da kom der i det samme en
"sundbyer" hujcndc med bdde elastik og 1eske, hvorfbr hele
banden brslende af Brin salte kursen tilbage til deres klub. Men
den der ler sidst ler bedst. Vi havde verel forberedt pA at det evt.
ville ske, si vi havde gard€rct os pd den mdde, at theskeen dc lob
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med var fia "Sundby Sejlforening" (nabo til "Sundby Kajak-
klub"), si affektionsverdien var falcisk lig nul, for bide dem og
os.

Disse besog gjorde selvfolgelig ogs6 det, at man fik indblik i,
hvorledes de andre klubber havde det inden for egne dore. Jeg fik
- for min del - mange gode venner i "Sundby" og tr€enede samm€n
med dem mange gange. Resultatet blev, atjeg i bedste forstaelse,
med mine klubkammerater og klubbens ledelse, i sivel "Neptun"
som "Sundby", flyttede mit medlemskab til "Sundby Kajakklub",
og blev sAledes medlem ddr fra den l. januarl939.

Gester og neptunesere udenjbr Llubhuset i 1938.
Nr. l lra wnstrc, Bo.lil Pingel. I doten ned pu owr, Joryen ;lam$n. Hett i
tuidt (midt i hi .det) , Cat l Aage Andersen. Dernest John Ludwig, Ellen
Petersen, AIe:. MaIing, Helge, AIer Crcnbery, Jesper Petersen og Kjeld

(Fru bog.n: 50 Ar pA Neptuns bm bolser").
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Ftu Kdjdkklubben Nepturs s tandet heJsninsen i 1 9 28.
!'ta hojre : E1.' e Honse,, EILa Petenen, Ellu An.lersen, U d t tdnsen, Else
Rothnann, C. A. Ries, WilLj Petarse, (hdn ned tullekraLe). Ovenover:

ik D.tnielsen. Ved siden af lfilly Petersen set Chr. Jensen og re.r
gelenderct Kdi Ldssen.
(Fta bogen: 50 b pd Neptuns bn bulEet )
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af
lokalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup
Ttf. 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
pk Ka st r up gdrdsamlinge n :
- "Midt pi Amager" og "Kastrup Glas"

Ahent:
Tirsdag - sondag 14.00 - 17.00
Onsdag tillige I9.00 - 21 .00

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

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


