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Træmanden 
fra Struer
Hos Struer Kajak reparerer og omlakerer Flemming Normann 
Nielsen gamle trækajakker, og kunderne kommer fra det 
meste af Europa, ja fra hele verden.
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For et halvt år siden fik Struer Kajak en 
henvendelse fra en ungarer.

Han havde hørt, at Struer Kajak repa-
rerede og omlakerede gamle trækajakker. 
En sådan havde han og ville gerne køre 
til Struer for at få den ført tilbage til den 
stand, kajakken havde fra ny.

– Da jeg en uges tid senere var færdig 
med kajakken, ringede vi til ham. Umiddel-
bart efter satte han sig i bilen for at hente 
den, så spændt var han, og heldigvis blev 
han meget glad for resultatet.

Det siger Flemming Normann Nielsen, 
der det seneste halve år har mærket en 
større og større interesse fra indehavere 
af gamle Struer-kajakker. I det tidsrum 
har han repareret og omlakeret fem-seks 
kajakker og var ved at lægge sidste hånd 
på en, da magasinet kom forbi.
 – Kunderne kommer fra hele Europa, ja 
fra hele verden. En dag fik vi en mail fra 
Japan med vedhæftede fotos. Den måtte 

vi desværre sig nej til, for fineren stod ud 
til alle sider. Men ellers kan vi reparere det 
meste, siger han.

Kyndige hænder
Og trækajakkerne er i kyndige hænder 
hos Flemming. Den 54-årige lakmand 
kan skilte med over 30 
års erfaring med Struers 
trækajakker.

Han begyndte under 
Struers storhedstid som 
arbejdsdreng tilbage i 
1978. Dengang havde 
Struer nærmest monopol 
på konkurrencekajakker, og 
medarbejderne arbejdede 
på akkord med en årlig pro-
duktion på 400 kajakker.

– Da jeg blev ansat, 
havde produktionen rundet 
de 10.000 kajakker, og i min 

Flemming Normann Nielsen 
har netop lagt sidste hånd på denne kajak.

Din Struer kajak kan
blive så god som ny
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tid har jeg været med til at lakere 5.000-
6.000 kajakker, siger Flemming, der i alle 
år har været lakmand.

Den store produktion holdt til starten 
af 1990-erne, hvor målene for konkurren-
cekajakker blev lavet om og kulfiber kom 
frem. Andre producenter satsede på kul-
fiber, som var et lettere og nemmere ma-
teriale at arbejde med – og sammenholdt 
med interne vanskeligheder hos Struer og 
designeren Jørgen Samsons død, mistede 
den danske producent sin førerposition på 
markedet.

Nicheforretning
I dag og et par ejerskifter senere er Flem-
ming den eneste hos Struer Kajak, som 
var med i de gyldne år. Ud over en mindre 
produktion på op til 20 trækajakker om 
året, flertallet til eksport, forhandles der 
også havkajakker og udstyr i butikken.

Flemmings arbejdsdag er fordelt mel-
lem værkstedet og butikken, men mere 
og mere på værkstedet, for reparation 
og omlakering er gået hen og blevet en 
nicheforretning.

– Det er som sådan ikke noget nyt, at 
vi reparerer og omlakerer. Det har vi altid 
gjort. Det nye er, at vi nu også reparerer i 
glasfiber og kulfiber, det havde vi ikke før-
hen. Men netop reparation af trækajakker 
og omlakering har fået megen opmærk-
somhed på det seneste. Det skyldes nok 
effekten fra Facebook. Her lægger vi fotos 
op af dem, vi har lavet, og det har en effekt, 
for det har fået mange med trækajakker 
rundt om til at få øjnene op for, at vi stadig 
er her, smiler Flemming.

Med småreparationer og en omlakering 
koster det 7.500 kroner inklusive moms 
at få sin trækajak som ny igen hos Struer 
Kajak.   
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