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"Da ieg mgdte Alfred Benzon..."

Denne lille artikel er taget fra Dansk Sejlerblad
Nummer 9, 16. April 1937. Artiklen synes si god,

at denne mette bringes i vores medlemsblad. Den
rummer humor og historie, om denne A. Benzon
der unegtelig har betydet meget for den tidlige
sejlspot herhjemme s6vel som i udlandet. Len
Dem tilbage og nyd denne velfortalte lille artikel.
Dette indleg er tenkt som en del af en serie, idet

samme forfatter tillige har skrevet om f.eks. Ado
von Lindholm og vores "sejler-konge" m.fl. Speci-
elt artiklen om Lindholm er nevnevardig og inde-
holder ganske meget humor.

Fttndet og indskrevet aJ Jacob Frolich.

Den betydligste Personlighed jeg har modt indenfor
Sejlspoden er utvivlsomt Alfred Benzon. Med "den
betydeligste" rnener jeg her den for Sporten mest
betydende ihvorvel Alfred benzon ogsaa paa an-
dre Omraader, f.Eks. Kunstens, kommunalpoliti-
kens, Erhvervslivets og den faglige Organisation,
var en fremstaaende Skikkelse.

Som Sejlsportsmand var han en behandig og
fremsynet Konstruktor (ogsaa en strilende Debat-
tor), men mest Tak skylder dansk Sejlsporl ham for
hans Arbejde paa Maalereglernes Omraade. At Dan-
mark har kunnet hevde saa smuk - ofte ledende -

en Plads her, skyldes hovedsagelig Alfred Benzons
Indsats.

I begyndelsen af l890dme msder vi forste Gang
Alfred Benzon som en af "de store Kanoner" nA
maaleregel -Diskussionens Valp lads.  men a l lerede
tidligere var han kendt som baade Sejler, som Skri-
bent, bl.a. i "Dansk Spofistidende", og kyndig
"Maal"-Mand. I 1893 aftoldtes den forste Koben-
havnskonference om Maaling af Lystfartojer, og
Forhandlingerne her og senere forte til den af Alfr.
Benzon foreslaaende Sejltons-Regel, i hvilken man
for forste Gang moder Sejlareal og Gird i "Kgl.
Danske Yachtklubs" Maaleformel. Da denne Maa-
leformels Levetid saa var udlobet i 1898, indbod
K.D.Y. til en konference i Kobenhavn, og her ved-
toges to Formler - begge lineere dn for
"Krydsere" (Turbaade og dn for Racere
(Kapsejlere). Det var Sejllengde-Formlerne (S.L.).

Vi msder her som et nyt Element d Benzons
"geniale lille d", som er Forskellen mellem Spant-

Allied Benzon.
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girden (G) og Kedegirden, cller Retgirden samt
Fribordshojden (F). Racer-Formlen fik kun en kort
Levetid, allerede i 1903 vcdtog man paa en ny Konf'e-
rcnce i Kobenhavn at undlive den, medens Krydscr-
Formlen, som havde tbstret gode Fanojstyper., bibe-
holdtcs. Imidlertid stod det engelske Maal for Udlob i
1907, og paa en intemational Konference i London i
1906 dannedes "lnternational Yacht Racing Union"
og man vedtog det intematioale Maal, "Metermaalet",
hvis Fomel var:
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Samtidig infbrtes Byggebestemmelser (scantlings) fbr
skroget og, noget senere, et ligeledes af Alfred Ben-
zon fremsat nationalt Maal, N.L.-Maalet. Begge MaaJ
har - med viss Andinger (bl.a. ogsaa med en proviso-
risk t:tl les-nordisk Olnformning under Verdenskri-
gen) vist sig levedygtige.

At Alfied Benzon her var en ledende Star fbr at bru-
ge et moderne Udtryk og at den internationale Maa-
lefegel ibetydeligt Mon var Kod afhans Kod og Blod
af hans Blod, kan ikke bestrides. Han var paa interna-
tionale Sejlermoder absolut forende. Han talte ikkc
helt godt Engelsk, han var ikke ubetinget
"Chameur". Men han "kundc sit Kranr", hans per-
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sonlighed gjorde Indtryk og skaffede hans Tanker Vej
frem. Han var i det hele baade hjemme og ude - en
Sejlsportens Hovding og Forer. Man mindes endnu
med et Smil hans nert venskabelige Forhold til den

tyske Sejlsports Skaber, Kejser Wilhelm II, der bl.a.
fik Udtryk i "Bleeksprutte"-Neuruppineren om hans

Optraden i Kieler-uge:
"Wohin der Kaiser sig beweger ihm immer folgt der
Apotheger..."

Indenfor den hjemlige Sejler Verden var Benzon

ofte et modsigelsens Tegn, og der stod svare Kampe
melle ham og hans svome Modstandere, Konsul Bro-

berg og Professor Kroman. Kamp-Bulderet fra

K.D.Y.'s Generelforsamlinger - bl.a. Sporgsmaalet
om Konsul Brobergs Ekslusion af K.D.Y. (fordi han
havde  ka ld t  Bes ty re l sens  Med lemmer
"Torskepander") - gav endog Genlyd i Sommerrely-
emes Viser. Men intet formaaede at rokke A. B.; hans
klare Hoved, hans rappe Tunge og Skarpe Pen bragte
ham stedse Sejren. Lige nevnes bsr det ogsaa, at det
v@sentligt var Benzon, der i sin tredobbelte Incama-
tion som Medlem af Borgerrepresentationen, af Tu-
borgs Bestyrelse og af K.D.Y.'s Bestyrelse fik Sagen
vedrsrende Rejsningen af det nye Klubhus paa Lan-
gelinie (paa den tidligere Pinnebergske Bastion) til at
glide.

Som Konstruktor gjorde Alfred Benzon sig forst
bemerket ved Tegningen af "Mabel" i 1892. Det var
en Herreshoff- "Affodning", Pioneren for
"Skebougen"s og de andre Gloriana-Forteelser her-
hjemme. Nermest et grimt Bast med frldig Boug og
en spids Hek. Man paastod, at det ikke var muligt at
rebe i "Mabel" med mindre man ankrede, thi man
kunde ikke naa ud til Nokken af den lange Bom og
gore Stikbouten fast uden i Jolle. Der var vist ogsaa
noget om, at den var tilbojelig til at suge Agterskibet
ned. Men den var et Fanomen, den var alle sine Kon-
kurrenter overlegen, og den fortjener eerligt en Positi-
on som Indvarsler af en Yachtkonstruktionens Ny-Tid

her i Landet. Blandt de mest bemerkelsesvardige af
Alfred Benzon Konstruktioner derefter maa nevnes
4-Tonneren "Leif'(oprindelig halvdaekket, bygget til
Apoteker Damgaard i Vejle) en hurdig og ganske kon
Baad (endnu i fu1l swing). Endvidere den meget fla-
de, overordentlig hurtige Sverdbaad "Enten-Eller",
der vandt nordisk Ry som Pokalsluger, samt i (1904)
"Paradox" (som nu lufter en Bermuda.Rig) var ikke
nogen Skonheds-Aabenbaring, Benzon var her "giet
ind fol'en bred Hek med Spejl, men det var ubetin-
get en hurtig og god Baad.

Storst Fortjeneste som Konstruktsr indlagde Alfred
Benzon sig dog ved Skabelsen af Entype-Baadene af
forskellige Klasser. Forst (i 1898-99) ".4llingeme"
(23 Fod o. a., Sejlareal ca.240 Kvadratfod), fortreef-
felige, konne og velsejlende 2 Mands-Baade, med
hvilke der i mange Aar blev drevet fin Sejlsport. Der-
efter (i 1900) "Tememe", omtrent dobbelt saa draegti
ge som ".lEllingeme" (28 Fod 4 Tom. Overalt, Sejl-
areal ca. 400 Kvadratfod);knap saa konne som
".iEllingeme", lidt korte og tykke og aldrig saa popu-

lare som deres mindreSsstre. Og saa, en halv Snes
Aar senere, "Maageme", i Stsrrelse mellem
".lEllingeme" og "Tememe". "Maageme" vandt for-
holdsvis stor Udbredelse, de var et billege, ganske

konne og handige Baade, og de har hevdet der Popu-
laritet gennem Aareme, si at de endnu optrader hyp-
pigt paa Kapsejladsbaneme (flere nu med Bermuda-
Rig) og a{holder deres serlige Stavner. Hverken Dra-
gemes eller de forskellige Saerklasse-Baades Frem-
komst har formaaet at stekke "Maageme"s Vinger.
De sidste baade, der udgik fra Alfred Benzons Teg-
nebredt, var vist nok Konsortiums-Seksmeteren "Tit-
tif'(1912) og "Edie" (1913), tegnet til Grosserer P.
G. Munck. Men Alfred Benzon forlod aldrig Sejlspor-
ten. Endnu.i sine sidste Aar virkede han som Dommer

og en yderst fomojelig Dommer, fuld af Lune og
Vid, en glimrende Forteller om dansk Sejlerlivs og
gammelkobenhavnsk Borgerlivs Pudsigheder - og



som aktiv Deltager i Maale-Konferencer i Udlandet.
Paa Mindetavlen over dansk Sejlsports Store vil Al_
fied Benzons Navn altid tegne sig med lysende Glans.
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Linietegni g af Danuarks forste
e ntype bdd " A I I i ngen ". Dqterel
januar 1898.
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