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Konsul E. Matthisen og hustru A.H. Bagge lod  i 1849 "Frihavn" opføre som legatbolig for gamle, værdige søfolk eller disses enker.
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Konsulens skib - omkring et skibsportræt fra 1847

Af Morten Hahn-Pedersen

Med velvillig støtte fra Claus Sørensens Fond og BG Bank 
Fonden i Esbjerg erhvervede Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2006 
et skibsportræt af skonnerten “Activ” af Hjerting. Billedet, 
der var udført af skibsportrætmaleren Lorenz Petersen fra 
Altona i 1847, var i forhold til museets samlinger på flere 
måder unikt. Fiskeri- og Søfartsmuseet rådede hverken 
over portrætter af Hjerting-skibe eller over værker af 
Lorenz Petersen. Dertil kom, at skibets ejer ikke var hvem 
som helst. I denne artikel fortælles om erhvervelsen af 
portrættet af “Activ” og om den historie, som skibsbilledet 
repræsenterer. 

Indledning
Én af de mange fascinerende sider ved museumsarbejdet er 

den konstante jagt på gode genstande, som både kan berige 

museets samlinger og samtidig rummer en historie, der når 

ud over genstanden selv og kan anvendes til en bredere 

fortælling om en svunden tid. I første halvdel af 2006 havde 

nærværende artikels forfatter fornøjelsen af at erhverve en 

sådan genstand til museets samlinger.

Som så ofte var det en tilfældighed, der satte processen 

i gang. Under et besøg i Sønderjylland i begyndelsen 

af februar gik turen vanen tro rundt i forskellige antik-

vitetsforret ninger for at se, om der skulle være noget 

af interesse for Fiskeri- og Søfartsmuseet. For en mu-

seumsmand er antikvitetsforretninger ofte et rent slaraf-

fenland, hvor Staffordshire-fajancer, Sunderland-ware, 

lertøj fra Kellinghusen, oktanter, sekstanter, kompasser, 

nathuse, søkikker ter, skibsrat, bådshager, marinemalerier, 

skibsportrætter og meget andet godt findes i trængsel.

Sådan var det også den lørdag formiddag. Det var 

nødvendigt at have øjnene med sig for at finde de rigtig 

fine ting i et veritabelt overflødigshorn af maritimhistoriske 

genstande - og samtidig slå koldt vand i blodet, når en 

virkelig godbid dukkede op. Sådanne var der masser af, 

men en enkelt ting påkaldte sig særlig interesse.

Det var et skibsportræt på 46 x 63 centimeter, udført i olie 

på lærred og i original indramning. Billedet viste en tomastet 

bramsejlskonnert med vinden agten for tværs på styrbords 

halse med Helgoland i baggrunden. Kun storsejl, bredfok og 

jager var sat. På stormasten vejede en vimpel og på nokken 

var Dannebrog sat. På dækket så man fem mand; to mand ude 

for, to mand ved styrbords ræling og endelig en enkelt person 

stående agter ved skibsrattet. Med det samme så man, at der 

var tale om et skibsportræt af høj klasse. Men det var teksten 

under selve billedet, som for alvor satte trumf på: Skonnerten 
Activ tilhørende E. Matthisen i Hjerting. Og så kunstnerens 

navn og billedets tilblivelsesår: L. Petersen 1847.

Fiskeri- og Søfartsmuseets samlinger rummede hverken 

nogen skibsportrætter af Hjerting-skibe eller for den sags 

skyld nogen portrætter udført af Lorenz Petersen, som var 

den let genkendelige kunstner bag signaturen L. Petersen. 

Dertil kom, at navnet på ejeren E. Matthisen i Hjerting fik 

nogle klokker til at ringe. På Gl. Guldagervej i Hjerting 

ligger en fin gammel bygning - Frihavn - som på facaden 

rummer en inskription, hvori nævnes en E. Matthisen. Hvis 

det var den samme person, som var nævnt på skibsportrættet, 

begyndte der derfor virkelig være tale om en genstand, der 

opfyldte de relevante kriterier for erhvervelse til Fiskeri- og 

Søfartsmuseets samlinger.



Desværre var prisen høj - også højere end det, som 

Lorenz Petersens billeder normalt vurderes til - så i første 

omgang blev det alene ved fornøjelsen ved fundet. De 

følgende måneder blev der løbende holdt øje med billede 

og pris samtidig med, at diverse undersøgel ser omkring 

E. Matthisen godtgjorde, at det faktisk var én og samme 

person, som var nævnt på henholdsvis skibsportrættet og 

inskriptionen på Frihavns facade i Hjerting. Appetiten på 

billedet blev skærpet, men prisen var fortsat for høj.

Den 21. juni indkom på computeren en mail fra en gammel 

kollega, tidligere museumsinspektør for Ølgod Museum, 

Søren Manøe, som er Fiskeri- og Søfartsmuseet behjælpelig 

med at holde øje med, hvad der udbydes på diverse auktioner. 

Søren Manøe meddelte, at skibsportrættet af Activ lørdag den 

24. juni ville blive udbudt til salg ved auktionen i Holstebro. 

Vurderingen var sat til en hammerslagspris på 50.000 kr., 

hvortil kom salær og moms. Prisen var afgjort for høj, men 

ved en auktion sælges tingene ikke altid til vurderingen, og 

det kunne jo være, at museet kunne komme igennem med 

en fornuftig pris. Sikkert var det imidlertid, at der måtte 

handles øjeblikkeligt, hvis Fiskeri- og Søfartsmuseet skulle 

erhverve billedet. I udgangspunktet skulle to udfordringer 

løses. For det første kunne museets indkøbskonto ikke alene 

dække anskaffelsen af maleriet, så der skulle skaffes ekstern 

økonomisk hjælp til en eventuel erhvervelse. For det andet 

var museets ledelse forhindret i at deltage i auktionen, så der 

skulle skaffes en ekstern repræsentant til at byde på vegne af 

Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

Med hensyn til eventuel økonomisk hjælp gik tankerne 

øjeblikkelig til Tage Søren sen, som for det første har en stor 

lokal- og kunsthistorisk interesse og for det andet har været 

Fiskeri- og Søfartsmuseet behjælpelig med økonomisk 

støtte i utallige sammenhænge. Tage Sørensen blev derfor 

kontaktet og sat ind i situationen, hvorpå han med en fornem 

gestus umiddelbart donerede museet 20.000 kr. til formålet. 

Det løste en del af udfordringen.

Andet trin var at finde en pålidelig person til at byde for 

museet. Det skulle under alle omstændigheder være en person, 

som havde museumssind samtidig med, at vedkommende 

havde et godt kendskab til auktionsvirksomhed. Denne 

person fandt museet i Benny Boysen, der i mange år var leder 

af museet i Struer og har gode forbindelser til auktionsfolkene 

i Holstebro. Benny Boysen reagerede positivt på museets 

henvendelse og lovede at agere i overensstemmelse med 

museets prisindikation, der som øverste grænse lå på 30.000 

kr. ved hammerslag.

Lørdag den 24. juni 2006 kom billedet på auktion, og 

det lykkedes Benny Boysen at erhverve maleriet af Activ 

til Fiskeri- og Søfartsmuseet for en hammerslagspris på 

32.000 kr., hvilket inklusive salær og moms betød en samlet 

omkostning på i alt 40.300 kr. Da dette også oversteg, hvad 

museets beskedne indkøbskonto havde tilbage at byde på, 

røg der efterfølgende en ansøgning afsted til BG Bank 

Fonden i Esbjerg, som i sensommeren velvilligt donerede 

10.000 kr. til anskaffelsen. Summa summarum: billedet af 

Activ tilhører nu Fiskeri- og Søfartsmuseet, der selv har 

bidraget med i alt 10.300 kr. til anskaffelsen.

Den 28. juni 2006 kom Benny Boysen på besøg på 

Fiskeri- og Søfartsmuseet. Med sig havde han en pakke på 

cirka 46 x 63 centimeter. Omgivet af luftfyldt plasticomslag 

og brunt omslagspapir blev billedet af Activ båret ind på 

Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor det omgående blev sendt 

videre til registreringsafdelingen, registreret, affotograferet, 

tjekket af og efterfølgende ophængt i den permanente 

søfartsudstilling.

Så langt, så godt - men hvorfor så alt dette hurlumhej? 

Hvad er det for en god historie, som skibsportrættet af Activ 

repræsenterer?

I virkeligheden er der ikke én, men hele fire historier 

gemt i billedet; nemlig om skibsportrætmaleren, om skibet, 

om rederen og om Hjerting i en brydningstid. I det følgende 

skal de fire historier opridses hver for sig. Til en start synes 

det dog på sin plads med en præcisering af, hvad selve 

genstandstypen - skibsportrætter - i det hele taget er for en 

størrelse.

Om skibsportrætter
Som fænomen har skibet altid været omfattet af stolthed 

og respekt. Gennem århundreder blev skibet nærmest 

betragtet som et levende væsen, og vor maritime historie er 
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fuld af beretninger om såvel heldige skibe som deciderede 

ulykkesfartøjer. Rene tilfældigheder kan have påvirket det 

enkelte fartøjs skæbne, men sikkert er det, at skibe altid har 

repræsenteret store værdier, og at et godt og stærktbygget 

fartøj for de søfarende ofte har betydet forskellen på liv eller 

død. Derfor kan det heller ikke undre, at skibet for søens 

folk blev et motiv med en stor indbygget symbolværdi.

Afbildninger af skibe kendes langt tilbage i tiden, men det 

vi i dag betegner som skibsportrætter er en særlig genre, som 

opstod i den vestlige verdens søfartsnationer i midten af 1700-

tallet. Genrens højdepunkt faldt sammen med sejlskibenes 

storhedstid i 1800-tallet og ebbede ud med tilkomsten af 

en ny tids søfart i 1900-tallet. Modsat marinemaleriet, hvis 

gengivelse af den maritime motivverden altid har været 

underlagt den til enhver tid gældende kunstopfattelse, har 

skibsportrættet gennem sin cirka 200 år lange levetid været 

en relativt stærkt traditionsbunden genre, hvis udøvere 

fulgte bestemte normer og regelsæt. 
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Jernbarken “Mary Jose” var hjemmehørende på Fanø fra 1895 til 1905. I 1895 blev det nyindkøbte Fanø-skib foreviget af den kendte 
engelske skibsportrætmaler, William Howard Yorke, der virkede i Liverpool. Olie på lærred, signeret, dateret. Original på Fiskeri- og 
Søfartsmuseet.



Som navnet antyder, er et skibsportræt ikke blot et billede 

af et skib, men derimod et portræt af et bestemt, navngivet 

fartøj, hvor hovedvægten er lagt på at præsentere skibet 

så nøjagtigt som muligt. Dette er dog ikke ensbetydende 

med, at man altid skal tage alting for pålydende. Søkyndige 

vil undertiden undre sig over skibsportrætternes forhold 

mellem sejlføring og vejrlig, ligesom flagføringen til 

tider kan overgå virkeligheden til søs. Skibspor trætterne 

kan ikke sige sig ganske fri for en vis praleeffekt; skibet 

skulle tage sig ud, og flagene fortalte en historie om f.eks. 

skibets navn, nationalitet og ejerforhold. Kendetegnende for 

skibsportrættet er imidlertid også, at det under billedfeltet 

som regel er forsynet med en tekst, der som minimum 

angiver skibets navn og hjemsted. Teksten kan også angive 

årsagen til billedets tilblivelse - et nybygget eller nyindkøbt 

fartøj eller måske en ny skipper om bord - og ikke sjældent 

antyder teksten, hvem bestilleren har været. Hvor det 

har kunnet kontrolleres via f.eks. skibsportrætmalerens 

regnskaber, er angivelse af førerens navn som regel ensbety-

dende med, at det også er ham, der har bestilt billedet. På 

samme vis indikerer påtegninger om skibets tilhørsforhold, 

at skibets ejer eller reder har stået for bestillingen.
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Skibsportrætter blev udført efter aftale mellem skibs-

portrætmaler og bestiller. Skibsportrætmaleren lavede diver-

se skitser af skibet i havn, hvor han noterede sig detaljer 

i skrogform, udsmykning, rig og dæksarrangement, inden 

han efterfølgende afbildede skibet i sin bedste positur og en 

kulisse, som bestilleren kunne vælge inden for visse rammer. 

Sammen med de ofte stiliserede bølger er kulissen som 

regel det kendetegn, der - såfremt billedet ikke er signeret -  

alligevel afslører, hvem kunstneren er. Hovedparten af 

skibsportræt malere havde nemlig deres helt egen måde 

at male bølger på, og oftest var deres kulisseudbud hentet 

blandt særlige landkendinger eller sømærker i nærheden af 

den havn, hvor de havde deres virke. Den belgiske skibs-

portrætmaler A. Le Clerck fra Antwerpen brugte således 

ofte fyrskibet West Hinder ud for Antwerpen som sætstykke 

i sine skibsportrætter, mens man fra vore hjemlige bredde-

grader kan nævne Esbjergs kendte skibsportrætmaler Ejnar 

S. Olsen, der hyppigt anvendte Esbjergs fyrskibe eller Blå-

vand Fyr som baggrund for skibene.

Snart sagt hver eneste havneby verden over havde sin eller 

I de store internationale havne virkede en række professionelle 
skibsportrætmalere. En af dem var A. Le Clerck i hvis umiskende-
lige streg og sætstykker barkentinen “Barsø” af Fanø her er gen-
givet. Akvarel/gouache, usigneret, udateret. Original på Fiskeri- 
og Søfartsmuseet.

Reuben Chappell fra Goole i Storbritannien er mester for dette 
portræt fra år 1900  af Fanøbarken “Embla”. Chappell menes i alt 
at have udført omkring 12.000 skibsportrætter. Gouache, signeret, 
dateret. Original på Fiskeri- og Søfartsmuseet.



sine skibsportrætmalere. De færreste skibsportrætmalere 

opfattede sig som kunstnere i gængs betydning. Snarere 

har de anset deres billeder som et håndværk, og som 

f.eks. Ejnar S. Olsen kunne nogle også drage nytte af en 

maritim fortid i gengivelserne af sø, skibe og sejlføring. 

Ejnar S. Olsen hentede sit primære kundegrundlag blandt 

den lokale skipperbefolkning. Sådan var det for de fleste 

skibsportrætmalere, men andre fandt en international kun-

dekreds. Det var f.eks. tilfældet med Le Clerck, der også 

kendes under øgenavnet Rembrandt fra Antwerpen. Som 

navnet antyder var Le Clerck ingen stor kunstner, men han 

var begunstiget af at være bosiddende i en stor havneby med 

megen international skibstrafik, og så fandt han en hurtig 

fremstillingsform, der satte resultat og pris i et gunstigt 

forhold til hinanden. Endelig var der så også skibsportrætma-

lere, der vandt sig internationalt ry, fordi de var kunstnere 

på deres felt1.

Skibsportrætmaleren
Som samler- og studieobjekt har skibsportrætter længe været 

populære, og der findes på området derfor efterhånden en 

righoldig litteratur med biografier over skibsportrætmalere 
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og eksempler på deres arbejder. Historien om den mand, som 

har malet vort nyerhvervede skibsportræt er af denne årsag 

den af de fire historier omkring billedet, som er nemmest at 

oprulle. Man går simpelthen til den eksisterende litteratur. 

Skibsportrætmaleren bag signaturen L. Petersen på 

portrættet af skonnert Activ af Hjerting hører absolut til 

blandt de internationalt kendte malere. Navnet er Lorenz 

Petersen (1803-70), født i Flensborg som søn af den 

“søfarende” Hans Petersen. 

Man ved ikke meget om Lorenz Petersen, før han i 1830 

bliver gift i Altona, og da opgives som borger og malermester. 

Det først kendte skibsportræt fra Lorenz Petersens hånd 

stammer fra 1831 og viser en brig Elisabeth af Altona. 

Billedet, der tilhører Altonaer Museum i Hamborg, er en 

akvarel, der i såvel teknik som udførelse adskiller sig fra 

Lorenz Petersens senere produktion af meget karakteristiske 

oliemalerier, som synes at begynde omkring 1840.

Lorenz Petersen synes at have gjort det ganske godt. 

I 1845 finder man ham på adressen, Sandberg Hof 11, i 

Altonas søndre del i en husstand, der foruden ham selv og 

hustruen omfattede seks børn, to svende og en læredreng. 

Siden flyttede familie og værksted til Carolinenstrasse 6, 

og her flyttede også Lorenz Petersens halvbroder, Peter 

Christian Holm (1823-88) ind, da han i 1855 blev optaget i 

firmaet. Peter var oprindelig udlært som maler i Flensborg, 

men havde ved sit giftermål slået sig ned i Altona. 

Dette familieforetagende, der siden også kom til at 

omfatte Lorenz Petersens søn, Heinrich (1834-1916), havde 

foruden almindeligt malerarbejde to specialer, nemlig 

maling af flag og fremstilling af skibsportrætter. Lorenz 

og Peter synes begge at have haft både evner og lyst til 

skibsportrætmaleriet. De malede billeder af dampskibe i 

havnen, på Elben eller i rum sø, og de forevigede skonnerter, 

brig-, bark- og fuldskibe for fulde sejl gennem Kanalen, rebet 

ned under storm ved Helgoland eller på vej ud af Hamborgs 

havn under bugsering. De betegnede, men ofte udaterede 

skibsportrætter fra familieværkstedet er rutineret udført og 

har et rimeligt ensartet præg. Værkstedets skibsportrætter 

blev signeret L. Petersen & P. Holm Gebr. og senere - da 

Heinrich efter faderens død i 1870 gik i kompagniskab med 

Bark "Svanen" af København, bygget 1858 i Svaneke til Peter F. 
Heering. I 1860 malede Lorenz Petersen dette portræt af skibet. 
Oliemaleri, signeret, dateret. Original på Handels- og Søfarts-
museet.



Peter - H. Petersen og P. Holm. Det kan være vanskeligt at 

vurdere, hvem der har lavet hvad på værkstedsbillederne, 

men der findes også billeder, der er alene er signeret L. 
Petersen (pinxit), så man kunne se, at Lorenz var mesteren 

eller P. (C) Holm. På samme vis er billeder udført af 

Heinrich, hvoraf det ældst kendte stammer fra 1853, alene 

signeret H. Petersen2.

Portrættet af Activ er alene signeret af Lorenz Petersen, 

holdt i hans karakteristiske stil og med hans oftest benyttede 

kulisse, Helgolands markante klippeprofil, som baggrund. 

Billedet er endvidere dateret 1847 - altså længe før både 

halvbroder og søn trådte ind i firmaet - så der kan ikke være 

tvivl om ophavsmanden til billedet af Activ.

Skibet
Paradoksalt nok er historien om skibet på billedet den af 

de fire historier omkring skibspor trættet, der er mindst at 

fortælle om. 

Billedet viser et fartøj rigget som bramsejlskonnert. 

Man befinder sig i tiden før Cunninghams patentmerssejl, 

hvor topsejlet for at lette håndteringen blev delt i to, hvilket 

krævede tilføjelse af en ekstra rå på fokkemasten. Derfor er 

der kun to - og ikke som senere tre - rær over bredfokråen. På 

skibet på billedet ses det udelte topsejl surret på den underste 

af de to rær over den satte bredfok, mens det ligeledes 

surrede råsejl på den øverste rå er det bramsejl, som gav 

navn til denne rigningstype. Skonnertsejlet på gaflen agten 

på fokkemasten er ligeledes surret, og det samme er topsejlet 

på stormasten, hvor til gengæld storsejlet er sat. Ude for er 

jageren sat, mens klyver og fok ses surret ved bovsprydet. 

Skibets skrog er forsynet med en relativt bred forstavn, som 

kløver vandet med et udfaldende stævntræ, hvis topstykke 

synes kronet med en lille galionsfigur. Agterskibet er 

hækbygget. Udenbords er skroget sortmalet med en 

hvid skandækstribe, mens inderklædning og dækshus er 

grønmalede. Storbåden ses placeret på lastelugen midtskibs, 

og på fordækket anes spillet til ankrene, hvoraf i al fald en 

ankerstok ses ved bagbords forstavn.

Billedets tekstfelt angiver skonnertens navn Activ 

og hjemstedet Hjerting. For at få yderligere oplysninger 

om fartøjet kan man derfor slå op under dette toldsted i 

datidens publicerede skibslister. I 1843 og igen i 1845 

udgav C.H. Mossin - copist i Det Kongelige General-

Toldkammer og Commerce-Kollegium - en Fortegnelse 
over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig 
og Holsten hjemmehørende Fartøier af 10 Commerce-
Læsters Drægtighed og derover. Efter 1845 indtrådte en 

pause i udgivelsen af sådanne lister, men fra 1852 og frem 

kom en afløser i Haldur R. Grüners Mercantil-Calender 
for det danske Monarchie. Grüner, der ved siden af denne 

virksomhed drev et handelsakademi, opregnede i sine lister 

skibe fra 7 kommercelæsters drægtighed og op3.

Mossins liste fra 1843 nævner ikke en skonnert Activ 

i Hjerting, men man finder den i 1845-listen, der opgiver 

skibets drægtighed til 25½ kommercelæster. Skibets alder 

er ikke angivet i Mossins lister, men i Grüners liste fra 1852 

findes sådanne oplysninger, og her angives Activ’s alder til 

ni år. Skibet er således bygget o. 1843. Noget byggested er 

ikke angivet, men det synes ikke urimeligt at pege på Fanø 

som en mulighed. Fartøjer af Activs dimensionering blev så 

vidt man ved ikke bygget i Hjerting, men fra Fanøs dengang 

knap halve snes skibsbyggerier udgik der mange skibe af 

denne størrelse 4. Hvis en driftig Hjerting-mand skulle have 

bygget et nyt skib, må det have forekommet ret oplagt at 

benytte den tilstedeværende ekspertise på det nærtliggende 

Fanø, hvor han måske ovenikøbet havde personligt kendskab 

til skibsbygmestrene og uden for stort besvær også ville 

kunne følge byggeriet med passende mellemrum.

Uanset om byggestedet var Fanø eller ej, så udelukker 

skibets fravær på listen over Hjerting-skibe i 1843 ikke, at 

det samme år kan have være aftaget som nybygning direkte 

fra værftet. Mossins liste for 1843 var i virkeligheden opgjort 

pr. 31. december 18425, hvorfor  E. Matthisen i Hjerting -  

skibets ejer i 1845-listen - udmærket kan have overtaget det 

nybyggede fartøj i løbet af 1843. Bemeldte E. Matthisen 

står allerede i 1843-listen opført som reder for galeasen Ane 
Helene på 29 kommercelæster. I 1845 er dette skib afhændet, 

og Matthisen står nu som reder for Activ. I den næste liste 

fra 1852 er Matthisens rederiaktivitet blevet udvidet og 

omfatter foruden skonnerten nu også everten Krabben på 
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8 kommercelæ ster. Med disse to fartøjer driver Matthisen 

sin rederivirksomhed frem til 1856, hvor skonnert Activ ses 

erstattet af smakken Cupid på 24½ kommercelæster6.

Det vides ikke, hvorvidt Activ blev solgt eller eventuelt 

forliste. Sagen kan måske efterspores via omfattende 

gennemgang af f.eks. dispache-protokollernes beskrivelser 

af havarier og forlis eller toldprotokollernes opgørelser 

over nytilkommende fartøjer ved toldstederne, men det er 

langt fra sikkert, at sådanne undersøgelser vil kaste lys over 

skibets videre skæbne.

Vedrørende Activs sejlads i Hjerting-tiden er man også 

på gyngende grund. Sikkert er det, at skibet i 1845 blev ført 

af C.H. Christensen, og i årene 1852-55 af J.M. Jessen7, 

men der findes ingen sikre efterretninger om, hvilken fart 

skibet var indsat i. Også på dette punkt kan nærmere studier 

af arkivalsk materiale - i dette tilfælde toldprotokoller og 

15

Lorenz Petersens portræt af skonnert “Activ” af Hjerting. Olie på lærred, signeret, dateret. Original på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
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konsulatsrap porter - måske kaste lys over sagen. Skibets 

størrelse og type antyder dog umiddelbart en anvendelse i 

den Nord- og Østersøfart, der netop i disse år blev hjulpet 

godt på vej af på den ene side ophævelsen af de engelske 

kornlove - affødt af de britiske industribyers stigende 

behov for fødevarer - og på den anden den fremvoksende 

nordeuropæiske industris behov for bl.a. britisk kul. Det 

satte blandt andet gang i Fanøs skibsfart8, og eksemplet 

kan udmærket have inspireret i Hjerting, selv om den 

derværende flåde ikke havde - og heller aldrig fik - samme 

omfang og sammensætning, som tilfældet var på Fanø9. 

Activ havde potentialet til Nord- og Østersøfarten, men de 

eneste sikre holdepunkter for vor viden om fartøjets sejlads 

er indtil videre hjemstedet Hjerting og Altona, hvor skibet 

blev portrætteret i 1847.

Skibsrederen
På mere sikker grund er man med hensyn til skibets ejer, E. 

Matthisen fra Hjerting. Fra skibslisterne ved man allerede, 

at han i perioden mellem 1843 og 1856 ejede fire forskellige 

fartøjer, som var hjemskrevet i Hjerting. Ydermere tituleres 

E. Matthisen konsul i Grüners lister 1852-5610. 

Det vides også, at der den dag i dag på Gl. Guldagervej 

i Hjerting findes en bygning, der på facaden bærer en 

inskription med teksten: Fri Havn - Gamle Söemænd og 
Enker af Hierting Bye - Skienket af E. Matthisen og Hustrue 
A.H. Bagge - Aar 1849. Spørgsmålet er, hvorvidt der er tale 

om samme person.

For at få mere at vide om skibets ejer er det i første 

omgang oplagt at gå til den eksisterende lokal- eller 

maritimhistoriske litteratur. Her giver søgning på E. Mat-

thisen, Matthiasen eller Matthiesen (stavemåderne er 

mangfoldige) dog kun yderst sporadiske og ret mangelfulde 

oplysninger om personen, som praktisk talt udelukkende 

nævnes i forbindelse med førnævnte Frihavn og/eller 

etableringen af Hjerting Landingsbro i begyndelsen af 

1850’erne11. 

Selv om oplysningerne er sparsomme, giver de dog et par 

vigtige informationer, idet den E. Matthisen, som omtales 

i disse sammenhænge også tituleres konsul. Da antallet af 

konsuler ved navn E. Matthisen i Hjerting omkring 1850 

alt andet lige må være temmelig begrænset, er der altså 

efter al sandsynlighed tale om samme person, som ejede 

skonnert Activ, og skibsrederen har tilsyneladende også 

været involveret i etableringen af Hjerting Landingsbro.

En enkelt lokalhistorisk publikation anfører herudover, 

at Matthisen - hvis fornavn opgives som Espen - skulle være 

født i Hjerting ca. 1784 og død 80 år gammel i 1864. Videre 

hedder det, at han var gårdejer og købmand i Hjerting og 
havde stor handel med udlandet12. I det mindste én af disse 

oplysninger må imidlertid vække mistanke til sikkerheden 

omkring disse informationer. Grüners liste fra 1858/59 

angiver nemlig rederen for smakken Cupid - der i 1856 

havde afløst skonnert Activ - som konsul E. Matthisens 

enke13. Hvis det var tilfældet, kunne Matthisen altså dårligt 

først være afgået ved døden 5-6 år senere i 1864!

Omkring 1850 var Matthisen imidlertid sprællevende og 

i fuld vigør, så for at få sat lidt skik på rammerne omkring 

skibsrederens liv, er det i første omgang oplagt at gå til 

folketællingerne for 1850 for at få fastslået hans alder på 

dette tidspunkt. Denne type kildema teriale kan i dag findes 

på internetadressen www.arkivalieronline.dk, hvor man 

under landsogne, Ribe Amt, Guldager sogn også finder 

Hjerting by. I 1850-tællingen finder man også en Espen 

Matthisen, 66 år gammel, født i sognet og tituleret konsul 

og gårdejer. Da det er den eneste E. Matthisen i Hjerting 

i 1850, må det altså være den rigtige mand, og da han i 

1850 angives til en alder af 66, kan man herfra gå videre 

til Guldager sogns kirkebøger for årene omkring 1784, 

som ligeledes findes på ovennævnte internetadresse. I 1784 

finder man dog ikke en Espen Matthisen, men bladrer man 

videre, støder man på ham i 1785, hvor kirkebogen oplyser, 

at Mads Matthisens barn Espen - født 8. januar 1785 - blev 

døbt i Guldager kirke dagen efter den 9. januar 178514. Med 

fødselsåret på plads kan man så gå videre til dødsåret. I 

folketællingen for 1855 er Matthisen stadig i live, og det 

samme synes at være tilfældet, hvis man tager udgangspunkt 

i Grüners liste for 1856. Da imidlertid Grüners liste for 

1858/59 nævner Matthisens enke som reder for Cupid, er 

det altså kirkebøgerne for 1856/57, man skal interessere sig 
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for. Her viser det sig da også, at Espen Matthisen er afgået 

ved døden 71 år gammel den 15. marts 185615.

Espen Matthisen - konsul, gårdejer og skibsreder i 

Hjerting - levede altså fra 8. januar  1785 til 15. marts 1856, 

men hvad kan de mellemliggende folketællinger så i øvrigt 

bidrage med af oplysninger om livsforløbet for Activ’s 

ejer?

I 1801 finder man ham stadig boende hos sine forældre -  

den 47 år gamle skipper Mads Matthisen og hustruen, Ane 

Johanne Espensdatter, på 49 år. Espen, der tilsyneladende 

er opkaldt efter sin morfar, har på dette tidspunkt to mindre 

søskende, Maren på 14 år og Matthis på 8 år. I husstanden er 

der også en tjenestepige, Ingeborg Andersdatter på 30 år16.

Desværre skal man helt frem til 1834 for at finde 

den næste folketælling, så Espens gøren og laden i de 

mellemliggende år ligger hen i det dunkle. Helt dårligt kan 

han imidlertid ikke have klaret sig. I 1834 finder man i al 

fald Espen Matthisen i Hjertings Gjestgivergaard. Han er 

nu 49 år gammel og tituleres gæstgiver og købmand samt 

svensk og norsk vicekonsul. Espen er gift med den 42-årige 

Ane Helene Bagge, som ligeledes er født i sognet17. Parret 

er tilsyneladende barnløst, men ellers synes huset fuldt af 

liv, idet Matthisens har syv tjenestefolk og fire logerende18.

Antallet af tjenestefolk i Espen Matthisens husstand 

fortsætter med at ligge på en seks-syv stykker i de følgende 

fire folketællinger, der blev foretaget i 1840, 1845, 1850 

og 1855. I 1840 finder man desuden fem logerende og en 

plejedatter i husstanden, hvor husfa deren nu også tituleres 

skibseier og i øvrigt er vokset i graderne fra vicekonsul 

til konsul. I 1845 tituleres Espen Matthisen alene svensk 

og norsk konsul, og såvel plejedatteren som de mange 

logerende er forsvundet. Foruden ægteparret Matthisen 

og syv tjenestefolk rummer husstanden dog også en 24 år 

gammel kontorbetjent ved navn Iver Ellung, men hvorvidt 

han er ansat til at bistå konsulen med kontorarbejdet eller 

blot er logerende står hen i det uvisse.

Mens folketællingerne 1834-45 placerer Espen Mat-

thisen i en Gjestgivergaard, er bopælen i henholdsvis 

1850 og 1855 angivet som en Gaard, og det tyder på, at 

husstanden rent faktisk kan være flyttet, idet Matthisen 

foruden konsul-titlen i 1850 også benævnes Gaardeier samt 

i 1855 Gaardeier og Landmand. Foruden den nu 70-årige 

Espen Matthisen og hustruen, Ane Helene på 63 år, består 

husstanden i 1855 af to tjenestepiger og fire tjenestekar le 

samt den 29 år gamle og ugifte Andrea Ellung, der angives 

som ægteparret Matthisens pleiedatter19. 
Alt i alt tegner folketællingerne et billede af Espen 

Matthisen, som en særdeles driftig person med en omfattende 

vifte af erhvervsaktiviteter. Flere af disse aktiviteter har 

Efter undersøgelsens afslutning fandt artiklens forfatter Espen 
Matthisen og hustruen Ane Helenes gravsted, som er bevaret på 
Guldager Kirkegård. 
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været drevet sideløbende - også flere end folketællingerne 

umiddelbart giver indtryk af, idet Matthisen ifølge Mossins 

og Grüners skibslister (hhv. 1845 og 1852-56) f.eks. fortsat 

var skibsreder, selv om denne titel ikke fremgår af de 

samtidige folketællinger. Hertil kommer yderligere et hidtil 

unævnt forretningsområde, nemlig trælasthandel, hvor 

Matthisen var leveringsdygtig i et stort udvalg af norsk og 

svensk tømmer20 - og måske var det netop trælasthandelen 

og kontakterne i denne sammenhæng, der havde skaffet ham 

posten som norsk og svensk konsul. Selv om tjenestefolk 

måske i nogen grad var nødvendige for visse af Matthisens 

aktiviteter, indikerer folketællingernes opgivelser af deres 

antal i husstanden, at Matthisen drev sine forretninger med 

en vis økonomisk succes, som tillod ham at holde en rimelig 

stor flok tjenestefolk.  

Det billede af Espen Matthisen, der kan uddrages via 

folketællingerne, bekræftes i de eneste samtidige omtaler 

af ham, som det indtil nu er lykkedes at finde. Omtalerne 

findes i nogle breve, som N.L. Feilberg - præst i Alslev-

Hostrup 1834-38 - og frue i disse år sendte til deres 

familie i København. Her beskrives Matthisen som en 
meget velhavende og veltænkende Mand med Forstand og 
Indsigter og god Villie21.  

Det var vel en sådan kombination af formue og god 

vilje, som Espen Matthisen sammen med sin hustru Ane 

Helene i 1849 demonstrerede gennem stiftelsen af Frihavn. 

Ægteparret, der nu var henholdsvis 64 og 57 år gamle, var 

efter alt at dømme barnløse22, og det kan have spillet ind 

på deres ønske om både at gøre samfundsgavn og samtidig 

sætte minde over egne personer. Frihavn bestod ikke blot 

af opførelsen af den bygning, som endnu i dag findes på 

Gl. Guldagervej i Hjerting, idet der med bygningen også 

fulgte et legat med en samlet kapital på knap en snes tusinde 

rigsdaler - en efter datidens forhold anselig sum. Frihavns 

bygning skulle stilles til rådighed som fribolig for gamle 

værdige og trængende sømænd eller disses enker, og renterne 

af cirka en femtedel af legatets kapital skulle efter fundatsen 

gå til understøttelse af disse personer samt vedligehold af 

bygningen. Herudover var der afsat et næsten tilsvarende 

beløb, hvis renter skulle gå til understøttelse af fire af Byens 
indfødte Piger, som ere svagelige, og ingen Udsigt have til 
bedre fremtidig Forsørgelse, samt ere 40 Aar gamle og have 
ført et anstændigt Levned. Renterne af den resterende del 

af kapitalen skulle anvendes til dels drift af en privatskole i 

Annonce i Ribe Stifts-Tidende for Espen Matthisens trælasthandel, 
udateret.

På “Frihavn”s facade kan man via denne inskription endnu læse 
om bygningens tilblivelseshistorie.
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Hjerting, dels støtte i form af rentefrie lån til unge Hjerting-

mænd under styrmandsuddannelse23.

Som det fremgår af Frihavns fundats, lå søfarten i 

høj grad Espen Matthisen på sinde. Det kan forekomme 

naturligt, når man betænker, hvor stor en del af hans 

aktiviteter, der var helt eller delvis forbundet med søfart, 

men også Espen Matthisens umiddelbare omgivelser var 

stærkt præget af det maritime. Hjerting omfattede på dette 

tidspunkt godt 300 mennesker fordelt på i alt 51 husstande, 

hvoraf husstandsoverhovedet i de 19 ernærede sig af søfart, 

fiskeri eller tilknyttede aktiviteter. Hertil kom, at 14 af 

Hjertings unge mænd var i koffardifart, mens yderligere seks 

var indkaldt til orlogsflåden24. Treårskrigen25 rasede, og det 

satte sig også spor i Hjerting, men det lille samfund befandt 

sig i disse år i mere end én forstand i en brydningstid, hvis 

resultater konsulen aldrig selv skulle opleve, omend han var 

med til at lægge grunden til deres komme.

Hjerting i en brydningstid
Det var åbningen af det store engelske marked i 1840’erne, 

den samtidige introduktion af dampskibsruter fra Vestjylland 

til Storbritannien og eksportmæssige konsekvenser af Tre-

årskrigen, der i forening igangsatte den forandringsproces, 

som til slut skulle gøre en ende på Hjertings søfart. Her har 

man at gøre med begivenheder, som er fyldigt beskrevet i 

såvel lokal- som maritimhistoriske værker26, og det er derfor 

oplagt at anvende denne litteratur som baggrund for en kort 

opridsning af forløbet, hvori også konsul Espen Matthisen 

spillede en rolle.

Som tidligere nævnt bød åbningen af det engelske marked 

i 1840’erne på en række muligheder for dansk søfart, som 

f.eks. blev udnyttet af Fanøs ekspanderende sejlskibsflåde, 

og som også Matthisen kan have anvendt i disponeringen af 

sine fartøjer. Det var dog ikke kun sejlskibsrederne, som så 

de nye muligheder. Ophævelsen af den engelske kvægtold i 

1842 satte hurtigt gang i planer om direkte dampskibseksport 

af kreaturer fra Vestjylland til Storbritannien. Baggrunden 

var den århundredgamle studedrift fra de vestjyske gårde til 

kvægmarkedet i Altona, hvor studene bogstavlig talt tabte 

både vægt og værdi på vejen. Hvis der blev etableret direkte 

dampskibsruter til eksport af kreaturer til England, kunne 

man både få adgang til et potentielt stort marked, undgå de 

bekostelige vægttab ved studedrifterne og selv stryge den 

mellemhandleravance, som hidtil var lagt i Altona. Det var 

det enkle ræsonne ment bag det initiativ, som med dampskibet 

Rattler i oktober 1847 bragte en ny tid til Hjerting.

Det skulle dog vise sig, at håndteringen af dampskibe 

ved Hjerting ingenlunde var fri for problemer. For det første 

var den landværts adgang til Hjerting præget af elendige 

veje, og for det andet var havneforholdene ikke egnet 

til dampskibe. Grundet sin dybgang måtte Rattler ligge 

opankret på relativt dybt vand og indladningen af kreaturer 

og gods foregå via lokale fiskerbåde. Processen var både 

dyr og langsommelig, men tingene kunne bedres, hvis man 

Hjerting set fra søsiden. Illustrated London News, 1851.
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fik anlagt en landingsbro, som tillod direkte indladning. 

Tanken udløste en længere debat, mens udskibningerne blev 

fortsat på de hidtidige vilkår. Udbruddet af Treårskrigen i 

1848 gjorde imidlertid den danske regering interesseret 

i dampskibsforbindelsen fra Hjerting, som nu blev an-

set for vigtig, fordi de vestvendte havne i Slesvig og 

Holsten på grund af krigen ikke kunne benyttes af danske 

interessenter. Opretholdelsen af en dampskibsforbindel-

se blev nu en statslig forpligtelse, som C.M. Poulsen - 

hidtidig fabrikskontrollør i hertugdøm merne - blev sat til 

at varetage. Forsyningskravene til de danske styrker gjorde 

dog udførslen i krigsårene beskeden, men i 1851 kom ruten 

fra Hjerting til Lowestoft for alvor i gang. Dampskibene 

medførte ikke blot kreaturer og gods, men som noget nyt -  

og i samtiden opsigtsvækkende - også passagerer, og ruten 

blev straks fra starten en økonomisk succes. 

Vej- og havneforholdene var fortsat ikke forbedret, men 

nu kom der gang i tingene. Mens det offentlige bekostede 

anlæg af veje fra Kolding til Varde og videre til Hjerting27, 

tog en række vestjyske aktører initiativ til etableringen 

af en landingsbro. Blandt sidstnævnte initiativtagere var 

konsul Espen Matthisen i Hjerting, som sammen med 

herredsfoged C.M. Crone (Varde), købmand J. Jensen 

(Varde), amtmand J.S. Schulin (Ringkøbing) og konsul C.H. 

Husted (Ringkøbing) stod bag indkaldelsen til et offentligt 

møde i Hjerting tirsdag den 29. april 1851 kl. 12.00 med 

henblik på oprettelse af et selskab, som skulle anlægge 

en landingsbro ved Hjerting. Indkaldelsen blev modtaget 

med stor interesse og i alt 92 personer deltog i mødet, som 

resulterede i nedsættelsen af en komité, der skulle varetage 

sagens fremme, indhente projektforslag og indkalde til en 

stiftende generalforsamling. Til denne komité valgtes et par 

Varde-købmænd, herredsfoged Crone, C.M. Poulsen (som 

varetog dampskibsforbindelsen fra Hjerting for Staten) og 

endelig konsul Matthisen. 

Allerede den 5. juni 1851 var tingene så langt frem-

me, at man kunne holde stiftende generalforsamling i 

Landingsbro-Interessentskabet Hjerting. Mange lokale 

støttede initiativet med køb af en enkelt aktie eller to. Staten 

blev dog selskabets største aktionær, fulgt af en række 

dansk-engelske købmænd. Også lokale købmænd fra Varde 

og Hjerting tegnede sig for flere aktier - bl.a. aftog Espen 

Matthisen 10 aktier i selskabet. 

Med kapital til rådighed gik komitéen i gang med det 

videre arbejde og lod lige nord for Hjerting bygge en 250 

Aktie i “Landingsbro-Interessentskabet Hjerting", dateret 5. juli 
1853. Blandt underskriverne ses E. Matthisens signatur i øverste 
række til højre.
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meter lang pælebro ud til en dybde af syv fod (ca. 220 

cm) ved lavvande. Broen, der i alt kom til at koste 16.756 

rigsdaler, stod færdig den 5. juli 1852. For de involverede 

blev færdiggørelsen af landingsbroen antagelig hilst med 

både tilfredshed over det nåede mål og forventninger til 

fremtiden28, men de skulle erfare, at fremtiden ikke altid 

svarer til forhåbningerne derom. 

Hele selskabets kapital var blevet brugt i forbindelse med 

anlæggelsen af landings broen, og der var derfor ingen penge 

at gøre godt med, da broen allerede den følgende vinter blev 

beskadiget af isdrift. Det førte til en krise i broselskabet, hvor 

komitéen - herunder også Espen Matthisen - gik af og en ny 

bestyrelse indsat ved en generalforsamling i august 1853. 

Det lykkedes at rejse kapital til de nødvendige reparationer, 

men det løste ikke selskabets egentlige problem. Efter 

ophøret af Treårskrigen var Tønningen i Holsten igen blevet 

åbnet for den danske eksport og viste sig som en særdeles 

skarp konkurrent, der på udførselssiden overgik Hjerting 

i betydning. Det skulle vise sig, at udførslen af kreaturer 

fra Hjerting faktisk var toppet allerede i 1850-51 med 

godt tusinde stude om året. Herefter faldt niveauet og lå 

fra 1856 på kun ca. 300 kreaturer på årsbasis. Det betød 

pengemangel for broselskabet, hvis fallit dog blev afværget 

af, at et stigende antal sejlskibe benyttede broen - og at 

Staten pumpede penge i foretagendet. Forhåbningerne 

svandt, og da isskruninger i januar 1862 på ny anrettede 

store beskadigelser på broen blev sagen opgivet, tømmeret 

taget op og bortsolgt på auktion.

Et par år senere fik det danske nederlag i 1864-krigen og 

tabet af Slesvig-Holsten debatten om en dansk vestkysthavn 

til at blusse op igen. Argumenterne mindede meget om dem, 

der under Treårskrigen havde fået regeringen til at interessere 

sig for Hjerting, men denne gang var der ikke mange, som 

pegede på Hjerting som anlægssted for en sådan havn. De 

praktiske problemer omkring anlægsbroen blev husket, og 

hertil kom, at sagkyndige påviste, at en sydligere placering 

ved Esbjerg på grund af strøm- og dybdeforhold ville 

være billigere. Med beslutningen om anlægget af Esbjerg 

Havn i 1868 og den efterfølgende flytning i 1870’erne 

af de søfartsrelaterede aktiviteter til den ny havn en lille 

halv snes kilometer mod syd var Hjertings betydning som 

vestkysthavn endegyldigt forbi.

Dampskibet “Jylland” var et af de skibe som sejlede mellem Hjerting og England, Illustrated London News 1851.
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Om konsul Matthisen ved sin død i 1856 havde anelse 

om, hvor det bar hen, er uvist. Troligt har udviklingen 

omkring landingsbroen skuffet ham, men med sit initiativ 

havde han i virkeligheden selv været med til at vise vejen 

mod den vestkysthavn, som blot en snes år senere gjorde en 

ende på Hjertings søfart. I dag er Frihavn og portrættet af 

Activ, som efter påskriften at dømme blev lavet til Matthisen 

selv, nogle af de sidste spor af en tid, hvor den lille skipperby 

ved Ho Bugt endnu var præget af forhåbninger om en lys 

maritim fremtid.
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Summary
With generous support from Claus Sørensens Fond and BG 

Bank Fond Esbjerg, the Fisheries and Maritime Museum 

acquired a distinguished ship’s portrait in 2006 showing the 

schooner Activ of Hjerting carrying top gallant sails.

 The portrait of the Activ fulfils all of the Museum’s 

criteria for acquisition. As a type, the ship’s portrait - a 

special and strong traditional genre within maritime art - is 

richly represented in the Museum’s collections, but with the 

new acquisition, two previous holes in the collections have 

been filled as we gained both a work by the well-known 

Altona painter Lorenz Petersen and a portrait of a Hjerting 

ship at one and the same time. The painting can also be used 

as a catalyst for a narrative going far beyond the item itself.

 When Lorenz Petersen signed and dated the finished 

portrait of the Activ in 1847, the likely commissioner of 

the work - the ship’s owner and consul Espen Matthisen of 

Hjerting - stood at the peak of his career. Matthisen was 

born in 1785 in Hjerting, where his father was a skipper, 

and maritime activities were also to become an important 

element in the son’s career. Typically for the local tycoons 

of the time, Espen Matthisen’s business spanned a wide 
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range of activities, several of which were run in parallel. 

Over the years, Matthisen’ activities certainly included inn 

keeping, farming, trading, timber and shipping.

 Espen Matthisen had a wide area of contact in his 

activities in both West Jutland and abroad, and contacts with 

Norway and Sweden in connection with the importation of 

timber from these countries presumably contributed to his 

appointment as Norwegian and Swedish consul in Hjerting. 

The importation of timber may very well have been 

undertaken in his own ship, as over the years, Matthisen 

owned a total of four different ships, three of which were 

big enough for this purpose.

 One of these ships was the schooner Activ with a load 

capacity of over 66 metric tons, which Lorenz Petersen 

painted in 1847. The ship was built in 1843. The place of 

building is not known, but a likely candidate is one of the 

many shipbuilding places on Fanø not far from Hjerting. 

The Activ was a typical North Sea and Baltic Sea vessel, but 

to date we do not have any other data for the ship’s routes 

than its home port of Hjerting, and Altona, where the ship 

was portrayed. The Activ, which was owned by Matthisen 

until some time in 1855, was supplemented by a small ewer 

by 1852, so apart from his many other activities,  Matthisen 

now had two vessels.

 Espen Matthisen appears to have done quite well 

financially. He was able to maintain a comfortable staff of 

servants and was also described at the time as a prosperous 

man. Contemporary sources also described him as a person 

of intellect and goodwill. Espen Matthisen was married 

to Ane Helene Bagge, who was seven years younger. The 

marriage apparently produced no children, but the censuses 

over the years note two foster daughters. It is not known 

whether their childlessness was an incentive, but the couple 

decided to donate part of their estate to charity. This was 

done in 1849 via the construction of the charitable residence 

Frihavn and the endowment of a foundation capital of 

around twenty thousand rix dollars, the interest on which 

was to be used for support and educational purposes as 

well as maintenance of the residence for old sailors or their 

widows.

 Hjerting at this time was a typical small skippers’ town 

with a big maritime element in the population. The town’s 

own fleet comprised only a dozen or so vessels, but many 

of Hjerting’s seamen undoubtedly signed on with Fanø’s 

expanding fleet of sailing ships which flourished with the 

opening of the English market in the 1840s. Matthisen may 

have had an eye on the same possibilities in his arrangements 

for the Activ, but a new era came to Hjerting in the form of 

the steamship Rattler in the year when the portrait of Activ 

was painted. The idea was direct cattle transport from West 

Jutland to England, and Matthisen actively entered this field 

when, in the attempt to provide the best possible conditions 

for the new steamship route in 1851-52, he was one of 

the supporters of  the construction of Hjerting pier - and 

centrally placed for this role. The state, whose attention had 

been directed towards Hjerting during the first Schleswig 

War in 1848-51, backed the initiative by buying a large 

number of shares in the company behind the pier, and the 

public authorities also provided support by building a new 

road from Kolding through Varde to Hjerting.

 But the initiative ultimately failed, partly because of 

practical problems with damage to the bridge and partly 

because of strong competition from Tønningen in Holstein. 

Espen Matthisen withdrew from the management as early 

as 1853, and died in 1856. He thus never saw the final 

abandoning of the bridge project in 1862.

 Matthisen’s concern for Hjerting’s shipping industry is 

clearly seen in, for example, the trust deed for Frihavn and 

his participation in the bridge initiative. The course of the 

latter initiative would, however, prove fatal for Hjerting as a 

maritime locality. When the loss of Schleswig and Holstein 

after the defeat in the war of 1864 again highlighted the 

need for a harbour in West Jutland, the experience with 

the pier helped to ensure that Esbjerg was chosen ahead of  

Hjerting, whose maritime activities were soon engulfed by 

the new harbour.

 Together with Frihavn, the picture of the Activ is testi-

mony to a time when people still believed in a future for 

Hjerting’s shipping - and a reminder of how quickly things 

can change.


