
Tid til sommerst�vne, l�s side 24 til 29

Bevaringssagen bes�ger folketinget, l�s side 12

Masser af sommerl�sning og sommersejlads!

Nu skinner den 

skrottede jolle igen

DF�L-bladet
Nr. 86, juni 2006 Dansk forening for �ldre Lystfart�jer



14

DF�L-bladet nr. 88 juni 2006

Fremragende bog 

om E. C. Benzon
Af Simon Hansen

Det h�rer absolut til sj�ldenhe-

derne, at der udkommer en rigtig 

gennemarbejdet bog om en 

dansk b�dkonstrukt�r. Men en 

glad dansk b�damat�r, Asger 

N�rlund Christensen, har brudt 

alle normer med bogen 

�Skibsbygmester E.C. Benzon 

og hans skibe�, som er udkom-

met p� forlaget Falcon. Ikke blot 

er bogen helt p� niveau med in-

ternationale s�kaldte �Coffe-

table� b�ger, alts� fuld af l�kre 

billeder og med masser af sm� 

tankev�kkende illustrationer, 

den er ogs� i sit tekstlige indhold 

s�rdeles interessant.

Der er flere Benzon�er i danske 

skibe og b�des historie. Men det 

begyndte med E.C. Benzon. Bo-

gen tager os med p� en sp�nden-

de rejse gennem Benzons tid, 

hvor skibe og b�de oftest blev 

bygget p� klamp, hvilket vil sige 

uden tegninger. Men Benzon var 

den nye tids mand, og han troede 

Bogen er ud-

givet i samar-

bejde med 

Handels� og 

S�fartsmusset 

p� Kronborg, 

Museet Fal-

sters Minder 

og Kulturmin-

deforeningen 

Nyk�bing 

Falster.
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p� videnskaben. Derfor var 

hans fart�jer banebrydende; alt 

var tegnet p� forh�nd, materia-

lerne beregnet i detalje. Alene 

det sparede m�ngder af det 

efterh�nden kostbare tr�.

Benzon levede af sine mange 

erhvervsskibe, og en specialitet 

var konstruktionerne for Told-

v�senet. Her efterspurgte man 

hurtige, s�dygtige b�de, der 

blev bygget til tiden og hvor 

budgettet holdt. Benzon kunne 

levere det hele, og bogen doku-

menterer hans dialog med 

Toldv�senets folk grundigt og 

medrivende. Man fornemmer 

n�sten stemningen i Benzons 

tegnestue og p� hans v�rft.

Arbejdet med toldjagterne blev 

et direkte link til Benzons inte-

resse for b�de til kapsejlads. 

S�dan noget fandtes stort set 

ikke i Danmark, da Benzons 

karriere begyndte. Men ved 

nogle af de f�rste organiserede 

kapsejladser i Danmark, deltog 

b�de fra Benzons h�nd. En af 

de virkelig ber�mte var kutte-

ren Caroline, som bl.a. deltog i 

kapsejladsen ved Svendborg 

den 12. juli 1867. Og netop 

Caroline er grunden til, at As-

ger N�rlund Christensen endte 

med at lave bogen om Benzon. 

Forfatteren har mange �rs erfa-

ring med lystsejlads i gamle 

erhvervsfart�jer bag sig, og han 

besluttede sig til at bygge en 

kopi af Caroline. I sin s�gen 

efter Carolines linjetegninger, 

kom han omkring Handels� og 

S�fartsmuseets arkiver p� 

Kronborg, hvor han da ogs� 

endte med at finde tegningerne. 

Men undervejs fandt han ogs� 

det meget store og hidtil stort 

set ubenyttede kildemateriale 
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om E.C. Benzon. D�r opstod s� 

ideen med at lave en bog.

N�r bogen er meget mere end 

blot en smuk bladre-og-se bog, 

beror det p� forfatterens ind-

holdsrige tekst. Det lykkes 

nemlig at g�re fort�llingen om 

E.C. Benzon til en rigtig kul-

tur-historisk fort�lling om 

skibsbyggeri, om h�ndv�rks-

metoder og om alle omst�n-

dighederne knyttet til datidens 

fart�jsudvikling. Meget godt 

sat sammen og meget kyndigt 

fortalt. Man kan virkelig m�r-

ke, at forfatteren selv har kalfa-

tret mere end �n prima dansk 

skibsbund i sit liv. Her kombi-

neres dyb indsigt med konkret 

praktisk viden og en glimrende 

pen. Hvor tit st�der man p� 

det? Sammenligner man bogen 

om E.C. Benzon med nogle af 

de senere �rs store b�ger om 

fart�jskonstrukt�rer, vinder 

bogen om Benzon netop p�, at 

den ogs� rummer mange detal-

jer, som den interesserede fag-

mand vil gl�de sig over. Den 

store norske bog om konstruk-

t�ren Johan Anker indeholdt alt 

for lidt om denne meterb�denes 

mesters konstruktionsm�ssige 

l�sninger og finesser. Den 

svenske bog om konstrukt�ren 

Jac. Iversen var meget rig p� 

tegninger i n�sten kronologisk 

orden, men sagde ogs� for lidt 

om de tekniske l�sninger. 

At bogen om Benzon b�de 

Toldkrydseren Argus er inspi-

reret af den amerikanske 

kapsejler America. 
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magter at formidle h�ndv�rk, 

social historie og give et godt 

vue hen over den tid, hvor de 

konstruerede danske lystfart�-

jer for f�rste gang kom til ver-

den, g�r bogen til sp�ndende 

l�sning.

Forfatteren viser, hvordan Ben-

zon brugte erfaringer fra er-

hvervsskibene i udviklingen af 

lystfart�jerne. Man kunne �n-

ske, at vi, der arbejder med at 

holde liv i de gamle lystfart�jer 

og erhvervsfart�jer, havde den 

samme evne til at se, at fart�-

jerne er to sider af samme sag.

Anna Falcon Svendsen har st�-

et for bogens grafiske udform-

ning, og den opgave er l�st 

med stor fornemmelse for stof-

fet. Bogen er p� godt 140 sider 

og koster 285,- kroner. Kan 

k�bes i boghandlen eller hos 

Forlaget Falcon p� hjemmesi-

den www.forlagetfalcon.dk.  

Forfatteren: Vi sjusker med

vores maritime kulturarv

Det er pinagtigt, at danskerne 

ikke tager den maritime kultur-

arv lige s� alvorligt som sven-

skerne og nordm�ndene. Det 

siger Asger N�rlund Christen-

sen, fatter til bogen om E.C. 

Benzon. 

- Det er sv�rt at f� udgivet 

bogv�rk af denne art i Dan-

mark. Uden st�tte fra flere si-

der var det slet ikke g�et. Af en 

eller anden grund tager det of-

ficielle Danmark ikke vores 

maritime kulturarv alvorligt 

nok. Det g�lder b�de for lyst-

fart�jerne og for erhvervsfart�-

jerne. Jeg h�ber min bog kan 

v�re en hj�lp til at �ge op-

m�rksomheden om vores 

sp�ndende historie, siger As-

ger N�rlund Christensen.

Asger N�rlund Christensen


