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F o r o r d .

Der er ikke mange folkefærd, som vi Danske er mere 
frereemmede for end vort nærmeste nabofolk og nære frænder Friserne, 
hvivroraf jo  endogsaa en betydelig del fra gammel tid har hørt 
URinader det Danske rige, som de först i 1864 blev skilt fra. Og 
dcdopg har dette folk rimeligvis en gang havt en langt större be- 
tytycdning for det Danske folk, end man tænker på, idet det eller 
dciopg den stamme, det er den reneste lævning af, sagtens i en 
foforrhistorisk tid har bebot vort fædreland, så det endnu danner 
sosorm en undergrund i det Danske folk, hvad vel endnu ikke kan 
ststrræ ngt bevises, men vil dog falde enhver rimeligt, som  bliver 
lididflt kendt med dette mærkelige folk, dets sæder og skikke. I de 
føføldgende skildringer har jeg af og til antydet, hvordan meget af 
dedett aller ældste i vore bønders tungemål, væsen, sæder og 
skskiikke, særlig i Jylland og på de sydlige øer, stemmer nöje med 
FiFrrisisk og tidt finder sin forklaring dér, mens det hos os tidt er 
ucudden sam m enhæng med det øvrige folkeliv. For øvrigt vil et 
lillillde overset folks liv, hvori den sejge og udholdende kam p for 
tiltilvværelsen og friheden er sjælen, altid være til opm untring for os 
DDaanske småfolk at göre os kendt med.

Kærnen i de efterfølgende skildringer er, hvad jeg selv har 
sesett og spurgt under et ophold på Vesterlands-Før. Af tidligere 
trtryykte arbejder har jeg mere eller mindre brugt:
G.G.. W eigelt, Die nordfriesischen Inseln vorm als und jetzt. H am 

burg 1873, (en bog jeg  særlig vil anbefale dem, der vil stifte 
nöjere bekendtskab med Nord-Friserne og deres øer).

K .K .. J. Clement, Lebens- und Leidensgeschichte der Friesen, Kiel 1845.



K. J. Clement, Erklärende Einleitung zur Geschichte Dänemarks. 
Hamburg 1839.
Reisen durch Friesland, Holland und Deutschlands 
Kiel 1847.

— Die nordgermanische Welt. Kopenhagen 1840.
Johansen, Die nordfriesische Sprache nach der Føhringer und!

Amromer Dialect. Kiel 1862.
J. P. Hansen, Nahrung für Leselust in nordfriesischer Sprache. 
Dr. H., Skizzer. København 1855.
Fr. Hammerich, Danmark i Valdemarernes Tid, II.
H. F. Fejlberg, Fra Heden.
Jens Kamp, en Afhandling i Höjskolebladet for 1881, nr. 21. 

samt et par andre, der er anført senere.

Vallekilde höjskole i juli 1890.

Valdemar Bennike.



F risern e har fra de ældste tider, m an véd af at 
sige, bot i marsklandene langs Vesterhavet, om trent fra 
Hvidåens m unding på vestkysten af Sønderjylland til Rin- 
m undingen i Holland. Skönt de på h e l e  strækningen har efterladt 
sig tydelige spor i de nuværende beboeres væsen, sæder, skikke 
o. s. v., så er de dog på de fleste af disse egne blevet så blandet 
med senere indvandrede folk, at man egenlig kun kan tale om 
Frisere med Frisisk tungemål henimod bægge enderne af denne 
strækning, nemlig Nord-Friserne på Sønderjyllands vestkyst og 
øerne derudenfor og Vest-Friserne i landskabet Frisland i det 
nordlige Holland. Bægge disse afdelinger af Frisere har holdt sig 
forbavsende afsondret fra deres naboer gennnem  tiderne og levet 
deres eget liv, som de har været vante til fra arildstid. Hvilken 
af dem, der har bevaret oltidspræget bedst og renest, vil være 
vanskeligt a t påvise, Vest-Friserne påstår, d e  har det, Nord- 
Friserne, d e  har det, og i Nord-Frisland strides atter fastlandet, 
Før, Amrom og Helgoland om prisen; Syld, tör man vist ikke 
nægte, er stærkt påvirket fra Danm ark. Jeg er efter mine under
søgelser mest tilbøjelig til at anse Føring-målet ' for det 
ægteste Frisisk; men at Vest-Frisisk i f l ere  henseender har be
varet noget mere oprindeligt, er også uden for al tvivl. Og skönt 
de forskellige Frisiske samfund er indbyrdes mere forskellige i 
sprog end vel noget andet folks afdelinger, så er der dog et så 
ejendommeligt grundpræg hos alle Frisere både i væsen og i 
tungemål, at forskellighederne fo r  o s  ingen betydning vil have. 
Når jeg derfor i det følgende skildrer Nord-Frisernes liv og det 
særlig paa øen Før, vil denne skildring, så vidt jeg kan skönne, 
i alt væsenligt passe paa Vest-Friserne også, de Friser, der har 
udgjort en væsenlig bestanddel ved. sam m ensætningen af det 
Hollandske folk.
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N a t u r e n .
I Frisernes land taler man overalt om to slags jordbund, 

g e s t  og m arsk. G e s t er oprindeligt land, som, skönt lavt og 
fladt, dog aldrig overskylles af havet; det er sandet og stenet 
jord, som m an almindelig træffer det i Vestjylland, bedre eller 
simplere paa de forskellige egne. Her dyrkes især rug, byg, 
boghvede og kartofler. M a rs k e n  er land, der er afsat af havet
og ligger altsaa oprindelig lavere end dette, ligesom det er udsat
for stadige oversvømmelser, når det ikke værnes ved diger; det 
består af det fedeste ler (klæg) uden spor af sten eller sand og
er særlig berøm t for sit yppige græs, der bliver så höjt, at det
hedder, det er vanskeligt at finde en springestok igen, som man 
har tabt i det. I øvrigt dyrkes her udm ærket hvede, havre, 
raps og hestebønner. M a rs k d a n n e ls e n  har spillet og spiller en 
umådelig rolle for Frisernes lande og må derfor nöjere omtales.

N år m an ser på Danm arks-kortet, vil man straks finde, at 
den Sønderjydske kyst på ingen måde er en fortsættelse af den 
N örrejydske kystlinie, men at den trækker sig meget længere ind; 
mens på den anden side Nörrejylland ingen øer har uden for 
fastlandet men dybt hav, så ligger der en mængde øer uden for 
Sønderjyllands kyst, hvoraf de yderste dog ligger sådan i række 
fra nord til syd, at det naturligt m å falde en ind, at vi i deres 
vestkyst har fortsættelsen at den Nörrejydske kystlinie og Sønder
jyllands oprindelige vestkyst, som havet i tidens løb har sønder
delt; og dette bliver mere påfaldende, når man får at vide, at 
de yderste øer har klitter i hele deres længde ligesom Norrejyllands 
kyst, m ens Sønderjyllands fastland ikke kender noget til denne 
dannelse, og endvidere, at havet er så lavt mellem alle disse 
Frisiske øer, at kun ganske sm å skibe ved höjvande kan færdes 
i visse render mellem dem, mens ved lavvande store strækninger 
af havbunden ligger tör, så de forskellige øer endogsaa to gange 
i dögnet tildels er landfaste mnd hverandre. Engang må også 
virkelig alle disse øer have dannet et sammenhængende hele med 
Sønderjyllands fastland; da har först åerne og havet i forbindelse 
med hinanden gravet dybe render gennem dette flade land, der 
snart er kom m et til at bestå af store øer, og nu har stormfloder 
tid efter anden indskrænket disses område og skyllet nogle a f  
dem helt bort af havets overflade. Mange sagn minder herom. 
Sådan hedder det, at Syld og Am rom  engang gik så tæt sam m en,
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at man i to skridt kunde skræve fra den ene ø til den anden; 
der lå en pandeskal af en hest midt i løbet, som man kunde 
træde på. Også mellem Syld og Rømø skal vandet have været så 
lavt og sm alt at beboerne af List på nordspidsen af Syld vadede 
over det til kirke på Rømø, og endnu er der i denne kirke nogle 
stole, som kaldes Listerstolene. Helgoland skal engang have 
været en stor ø, flere mile paa hver led, og en mægtig ø, Syd
strand, skal have nåt næsten lige fra denne op til Nordstrand, 
dog dette er ikke meget troligt. Men ikke blot v é d  man, at 
Syld, Før og Amrom — og de nordligere, Danske øer da med — 
éngang har været langt större end nu og havt byer, hvis spor 
(f. eks. brønde) endnu kan ses på havets bund i ebbetiden, men 
også, at N ordstrand endnu i begyndelsen af det 17de århundrede 
omfattede både det nuværende N ordstrand, Pelvorm og de 12 
Halliger eller småøer. — Af alt det bortrevne er det dog egenlig 
kun muldlaget, der er skyllet væk; for det gamle land fremtræder 
endnu bestandig som grunde, der tildels er synlige i ebbetiden.
Ikke m ange steder spiller ebbe og flod en större rolle end her; som 
ved alle store have står vandet to gange i dögnet på det höjeste 
og to andre gange på det laveste, og forskellen på vandstanden 
er ved øerne en 4 — 5 fod. Ingensteds er en alm anak nødvendigere 
end her. Vil man vide afgangstiderne for et af de små dam p
skibe, der bringer sam kvem m et tilveje mellem øerne og fastlandet 
(Husum  og Dagebøl), da mælder plakater og rejselister ingen ting 
derom ; men man må se i alm anakken, hvad tid paa dagen eller 
natten det er höjest vande; vil man bade sig, m å man ligesådan 
se efter tiden for höjvande. Vil man derimod ud paa havbunden 
og samle muslinger eller gå sig en tur imellem Før og Amrom y
eller mellem nogle af Halligerne, da m å man se efter klokkeslettet 
for lavvande. V^devejen mellem Før og Amrom er en af de 
mærkeligste veje, der findes, kun hver tolvte time er den farbar 
og det endda kun i tålelig godt vejr. Det er ikke sådan, at 
man kan stile i lige linie fra Før over mod Amrom og da heller 
ikke gå türskoet over, vand og törre grunde skifter flere gange 
med hinanden; man m å da enten have vandstövler på eller trække 
stövler og strøm per af og vade en hel del af vejen; ingensteds 
går vandet dog i ebbetiden höjere op ad en end til midt på 
skinnebene. Ris er stukket i havbunden til mærker at gå efter, 
eller på de törre grunde sm å totter af hjælme (klittetag, Vestjydsk:
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hællem, Frisisk: hallem), og man må følge denne bestemte vej, 
der har noget af en S-form og er en mil lang, ellers kommer 
man let ud i dybere render, hvor man nok kan drukne. Ulykkes
tilfælde er af og til indtruffet, når man er kommet for sent ud, og 
vandet först har dækket alle grundene, så man har tabt mærkerne 
af syne, og derefter er b lev e t' ved at stige, til man er druknet. 
Der blev sådan fortalt mig om tre mænd, der en vinteraften blev 
overfaldet af mörket og tabte sporet, til vandet steg höjt op om 
dem. De tog da deres randsler af og lagde under fødderne 
og holdt sådan længe hovedet over vandet; ja de to stod endnu 
i denne stilling om morgenen, da vandet atter var sunket om 
dem, og de kom efter det kolde, rædselselsfulde bad lykkelig og 
vel i land; men den tredie var forsvundet. Sådan blev også en 
vinternat et par ryttere overrasket af floden; men de holdt blot 
hovedet op på deres heste og afventede på den måde med held 
m orgenen og ebben. Folk der ovre sagde dog, at det nu til 
dags var så uhyre sjældent, at nogen forulykkede på vadevejen, 
og det var da gærne rejsende håndværkssvende, der var fulde, 
når de gik ud. Vejen er ellers ikke vanskelig at finde, og en 
vognm and på vesterenden af Før kører den både nat og dag, 
når nogen forlanger befordring. I en tre timer er vandet da også 
hver gang så lavt, at det let lader sig vade, så man har slet 
ikke nødig at skynde sig for at komme over; til for en 7— 8 år 
siden fik Amrom al sin post ved et landpostbud, der med lange 
stovler på gik over havet til Før, fik posten udleveret i U ttersum  
kro ved det sydvestlige hjörne af øen og gik straks tilbage igen; 
nu besørges Amrom-posten ved båd fra Vyk. Morsomt ør det 
for en gangs skyld at gå denne vej; gangen på grundene er 
særdeles behagelig, det er nemlig ganske fint sand uden sten, 
men aldeles fast, så foden næppe gör indtryk, det er som ffiåfi 
gik på et blødt gulvtæppe; först når man kommer over i læ af 
Amrom, er visse strög dækket af muslinger og snegle, hvis 
skaller nok kan skære i de bare fødder, især da vognhjulene har 
sønderdelt dem. Men hvor der står lidt vand over grunden, er 
der mest liv, her ser man krabberne løbe paa siden og sneglene 
trække sig ind i deres huse, når de hører føddernes piasken. 
Rejerne svøm m er i stort m ylder omkring, ja  engang imellem giver 
det et sæt i en, når en flynder pilsnart skyder lige forbi ens 
fødder; her falder sådan fiskens og fodgængerens vej sammen.
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Ejendommeligst er det doe, når man en dag af ængstelighed for 
at kom m e for sent, er kommet en times tid for tidlig ud, og 
vandet endnu ikke har forladt grundene, og man altsaa befinder 
sig midt imellem de to øer, langt fra dem bægge, vadende midt 
i den udstrakte Vesterhavs-flade uden at kunne se, hvor nær 
bunden egenlig er. Dampskibene, her færdes, er naturligvis 
meget fladbundede, og vejen, de har at sejle ad, er ligesom 
vadevejen m ærket ud med ris eller store grene, stukket i hav
bunden; og dog må de i enkelte snævringer mellem Halligerne 
liste sig frem med halv kraft, mens en m atros står forude og 
— lodder havde jeg nær sagt — nej, stikker med en målestang 
ned på bunden og råber dybden ud: 4 fod, 372 fod, 3 fod; og, 
som man nu er aller mest forbavset over, at det dog ikke så 
helt ubetydelige dam pskib virkelig kan flyde på 3 fod vand, så 
står man der og kom m er ikke af pletten. Ved hjælp af båds
hager får m an dog straks skibet lige midt i løbet igen, og videre
går det ud på mere vand. Så krydses man af et dampskib, 
der farer på en anden linie; de to skibe lægger agterenderne 
sam m en, og et par rejsende springer over fra det ene til det 
andet; en halligbåd, vi har havt på slæbetov, slippes løs og ros 
af besætningen ind til sit enlige hjemsted. Sådan har også denne 
sejlads s in  poesi.

Når nu havet ved flodtid sætter ind mod land, da er det 
helt grum set af sand og af alt det ler, det i sin tid har ranet fra 
landet, men som det nu så sm åt vil give tilbage igen- De vest
ligste øer tager det förste stød af og bryder i storm vejr bølgernes
magt. Her dynger sandet sig op i masser og danner på Syld
og Amrom de mægtige klitter, der næsten helt opfylder disse 
øer og beskytter bedre end noget dige det frugtbare land på 
deres østsider. Inden for øerne er vandet smullere, og efter at 
det på deres vestsider har afsat det tungere sand, lader det på 
østsiderne og på fastlandets kyst det lettere ler bundfældes, et nyt 
lag hver tolvte time, det er vel et tyndt lag, men bliver dog i 
løbet af et århundrede en fod tykt. Efterhånds som det höjner 
sig, står vandet jo  et stedse kortere tidsrum  daglig over det, og 
når först den tid, det ligger tört, er den længste, begynder 
plantevækst at indfinde sig; först får den grågule flade et grönligt 
skær, når man ser på langs hen over den, mens man nær ved 
næppe opdager den grönne slim, hvoraf denne förste plantevækst
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består. Denne hjælper imidlertid til at höjne jordbunden mere og 
holder klæget bedre fast, hver gang en ny sending kom m er, at 
havet ikke så let kan tage det med igen. Snart holder dette sig 
helt borte fra det ny „forland“ ved det daglige höjvande, og nu 
spirer en mængde salturter frem, som vi også ser dem ved vore 
strandkanter, og jo  mere plantevækst, des mere höjner jordbunden 
sig. Når nu på den vis „forlandet“ er blevet så udstrakt, at det 
kan lønne sig at inddige det, gör man det og danner en ny „kog , 
sådan kaldes nemlig hvert digehegnet stykke af marsken. Det 
hører naturligvis til de sjældne foretagender at indtage sådant et 
ny t stykke land til den inddigede m arsk; men i århundredernes 
løb er sådanne erobringer dog mange gange gjort fia havet, så 
man nu ser det ene dige strække sig uden for det andet, gensidig 
forbundne ved tværdiger, så kogene ikke bliver så meget 
længere på den ene led end på den anden. For at fremhjælpe 
dannelsen al forland bygger man fra foden af digerne lange 
risgærder ud i havet; på den fremskudte kog Dagebøl lige over for 
Før, der danner en hel lille halvø, som det særlig gælder at be
skytte mod bølgernes stormløb, så jeg det ene mægtige gærde i 
kort afstand fra det andet vinkelret på digerne strække sig 
ud i havet, så man som på en lang skibsbro kunde gå flere 
hundrede alen ud i havet på dem. De består af to ligeløbende: 
og 3 alen fra hinanden fjærnede rækker pæle, hvorimellem der e r
lagt risknipper ned på tværs, og disse fastholdes så af mægtige: 
kam pesten, der ligeledes ligger på tværs af pælerækkerne. I et. 
gærde talte jeg 400 sådanne sten, der var tilhugne i regelrett 
firkant, så de var 3 72 alen lange og lidt over eller under em 
alen tykke paa bægge leder. Skönt meget mindre mindede de; 
mig dog meget om høfderne, som føres ud i havet fra det nord
vestlige Jyllands kyster for at samle sandet og fremme klitte-- 
dannelsen og sådan hindre havets videre indgnaven på disse* 
kyster. På lignende måde virker også disse gærder eller dæm
ninger, i det de samler leret og standser bølgeslaget.

Vi skal nu nærmere se på d i g e r n e ,  disse storværker,, 
som med rette er Frisernes stolthed, hvorom de siger: „Von- 
Flerre skabte havet, men Friserne satte det græ nsen“ . De utallige 
ødelæggelser i tidernes løb, som havet har g jort på deres digeværker,, 
har efterhånden lært dem at bygge disse bedre og bedre, så m en s 
et dige i middelalderen næppe var andet end et stort jordgærde.,



1 1

så er det nu en kæmpevold af en form, der så fuldkommen 
svarer til dens öjemed, at man vanskelig kan tænke sig den give 
efter for bølgernes magt. Det ypperste dige i hele Frisland h a r 
man på vestkysten af Før, da det er det, der er mest udsat mod 
det åbne hav af dem alle, i alt fald sammen med det på vest
kysten af Pelvorm, der er af samme beskaffenhed. Det er på den 
indre side en 15— 16 alen höjt og stejlt som en fæstningsvold; 
men ud mod havet skråner det meget jævnt, så når man sejler 
langs det, falder det ikke en ind, at øen er inddiget, m an tror
kun, det er en grön mark, der hæver sig; der töjres da også
både heste og får på den udvendige side af digerne i godt vejr. 
Gronsværet går dog kun ned til midten af diget, skönt græsset 
er det aller bedste til at holde sammen paa det; men det kan 
ikke trives på den nederste del, hvor det jævnlig overskylles a f 
det salte vand, og her er derfor i en halv snes alens bredde en
beklædning af halm, ligesom det var en vældig måtte, der blev
lagt i hele digets længde på dens nederste del, — ja  her på 
Førs og Pelvorms vestside da kun på dens næstnederste del; for 
de aller sidste 14 — 15 alen af skråningen består her af uhyre 
store kam pestene (ligesom på Langelinie ved København), der 
danner en mægtig brolægning. På rygningen af diget er der 
kun så bredt, at lige en vogn kan køre der og ikke engang 
altid det; kun inde på fastlandet ligger landevejene ovenpå digerne, 
da her er törrest; de veje, man har i selve m arsken, er gærne 
helt ufarbare ved vintertid, når de da ikke, som det undertiden 
hændes, er brolagt med mursten på kant; virkelige sten er jo  
nemlig ikke til at opdrive her. N ordstrand og Pelvorm er særlig 
berygtede for deres opblødte lerveje, der hindrer al samfærsel ved 
vintertid. Derom fortælles følgende: En vandringsm and kom en 
vinteraften helt udaset ind i en kro på Pelvorm, efter at have 
vadet i det opblødte ler til knæerne, og bad pigen om en støvle
knægt for at få sine støvler trukket af. Med den ene lykkedes 
dette også ganske godt; men den anden kunde han ikke på 
nogen måde få af; til sidst slog pigen en höj latter op, for 
manden havde ingen stövle på benet, den havde han sat til i 
ælten uden at mærke det. Det er ret mærkeligt at se vogne 
køre på digerne, især på afstand. Man går nemlig i den flade 
m arsk eller kog, omgivet af dens lige höje diger, som på bunden 
af en stor, flad tallerken;' og når da en vogn færdes langs en at
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de höjere rande, ses den på afstand så grant mod den blå him
mel — da her aldrig er nogen baggrund — bevægende sig så 
langsom t frem som en flue på en vinduessprosse, for ikke at 
sige som en lus på en tjærespån.

Digerne opføres af rent klæg, ingen anden masse er fast 
nok dertil; men da der går en stor mængde klæg med, ser man 
derfor også tit lige indenfor diget store vandhuller og sumpe, 
hvoraf det er udgravet. Til måtteflætningen bruges langhalm, 
der Tægges som på et tag oppe fra ned efter og göres fast ved 
tværbånd, der med den knyttede næve presses et kvarter ned i 
klæget for hvert par tommer. Denne flætning, der omtrent må 
fornys helt hvert efterår i begyndelsen af oktober, er kvindernes 
arbejde men ingen let arbejde. De store sten for neden lægges 
i et tykt lag tang, der efterhånden samler sand op, som det ud
fyldes med, alt andet æmne lader sig udvaske af bølgeslaget. 
O gså disse stene, så urokkelige man skulde synes de ligger, må 
rettes hvert efterår, og det har forbavset mig at se modsætningen 
mellem et stykke, der er efterset og ligner en smuk stenbro på 
overfladen, og et nabostykke, man endnu ikke har taget fat på, 
hvor stenene vender alle mulige kanter og hjørner i vejret i vild 
uorden, et værk af sidste vinters storme. Stenarbejdet tilhører 
naturligvis mændene; har man undret sig over alt det arbejde 
og alle de penge, det har kostet at opføre et dige, og mener, at 
nu staar det der da og koster ikke mere, da tager man meget 
fejl; det koster hvert år mange penge og mange kræfter endnu. 
Kampestene er i sådan en pris på Før, at de betales med næsten 
V2 øre pundet; hvem der derfor i årets løb finder større stene 
på deres m arker, gemmer dem til oktober, kører dem til diget, 
får dem vejet og putter en god skilling i lommen. Andre kører 
med slæder ud på havbunden til stene, de har opdaget der, slæber 
dem i land og får betaling for dem paa samme måde. For 
få år siden rev man endogså det store stengærde ned om Vester- 
lands-kirken og solgte stenene for at få en indtægt til kirkens kasse, 
mens man opførte et dige af jord og småsten i steden for. Og 
paa den måde er snart alle stengærder forsvundet på øen. På 
de andre sider af Før har digerne dog lige så lidt som på fast
landet denne stenklædning ved foden: men halmflætningen udgør 
den nederste belægning.
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Vi skal nu se lidt nöjere på de enkelte øer. Af d isse  
er det kun  N o r d s t r a n d  og P e lv o rm , hver en mil i firkant og 
bebot af 2000 m ennesker, der er f u ld s tæ n d ig  omgivet af diger, 
da de udelukkende består af marsk. Før, der er en temmelig 
regelret firkant, IV 2 mil lang og 1 mil bred, med 5000 indbyggere, 
er den oprindelig höjeste af alle øerne; men, når man har læst 
dette og nærm er sig med den tanke at træffe noget, der ligner 
bakker, bliver m an meget skuffet, idet øen fra fastlandets kyst 
tager sig ud som Am ager set fra den anden side af Kallebod- 
strand, kun trægrupperne og husene hæver sig over synslinien, 
som øen ellers smelter helt sammen med. At den kaldes h ø j , vil 
nemlig kun sige, at den aldrig overskylles af havet; men den er 
ellers flad som  en pandekage og hæver sig kun en 4 —6 alen 
over dagligt höjvande. Dette gælder endda kun den sydlige 
halvdel af øen, der er sandet og stenet jord, altså „gest“ . Den 
nordlige halvdel derimod er m arsk, og det er da ikke om stort 
mere end denne del, at digerne strækker sig. Da den höjere
liggende del dog især paa det sydvestlige hjörne stadig fortæres
af havet, idet den stejle klint, som den over alt ender i, skrider 
ned, så — for at forebygge øens fremtidige ødelæggelse ad den 
vej — fortsætter man hvert efterår diget med en stenskråning 
et stykke hen for denne klint, så meget, man kan skaffe sten til; 
det bliver rigtignok kun en 6 0 —70 alen, m an hvert år kan tage 
for, men har dog håb om på den vis at få det udsatte hjörne
skærm et i årenes løb. I marsken er der kun lidt at se, ikke
meget andet end de lange, lige, brede vandgrøfter, som m an altid 
tænker sig sam m enhørende med springestokkene, der dog på Før 
ikke bruges mere uden som til leg af drengene. Men der er og
så overkørseler nok over grøfterne, som man kan færdes ad; de 
er lukket med led. Disse mangfoldige led udgör et af de m est 
i öjne faldende træk i marsken, vi er jo  ikke vante til at se led 
uden i forbindelse med gærder, og dem er der slet ingen af, 
grøfterne er i sig selv hegn nok om „fennerne“ eller de enkelte 
indhegnede stykker marsk. Når så hertil kommer de utallige 
køer, der som røde prikker er spredt over hele marsken, da har 
jeg beskrevet alt, hvad en udsigt over m arsken frembyder på af
stand, set fra et höjere punkt: den store vandrette, grönne flade, 
de lange lige linier, de hundreder af frit opstående led og de 
tusinder af røde prikker, og så på alle sider af den store, grönne,
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flade tallerken den overalt lige høje rand, der hindrer al videre 
fjærnudsigt. Marsken er, skönt den indtager den större halvdel 
af øen, aldeles ubebot, vel sagtens fordi man føler, det er sikrere 
a t bo på det törre over havfladen, og Føringerne har nogen 
grund til at frygte for det lave; for i 1825, det slemme år, som 
man véd at fortælle om langs hele vestkysten, det år, som Skag
boerne på grund af de mange strandinger kaldte „det gode å r“, 
d a  også Agger-kanalen blev dannet, blev Førs dige i hele sin 
udstrækning skyllet bort og marsken sat under vand. I U tter sum 
blev endogså et par gårde revet med, skönt den dog ligger i 
gesten. I m arsken findes derfor hværken huse eller træer, — 
dog j°> på fem steder ser man skarpt begrænsede buskadser, 
som  m an straks vilde antage for haver. Det er de mærkelige 
fugleköjer, hvori der årlig fanges en 100,000 vildænder. Sådan 
en köje er lige frem befæstet, idet den er omgivet af et 2— 3  alen 
höjt jorddige og dér uden for en 5 —6 alen bred kanal m ed en 
bro over, der kan trækkes ind i köjen. Der tilstedes nemlig i 
fangetiden ikke et menneske adgang til köjen, at de ikke skal 
skræm m e de sky vildænder. Midt inde i anlægget findes en  stor 
vanddam , 100 alen på hver led, med rørvoksede bredder og 
om givet af et m andshöjt tilgrot gærde, så ænderne rigtig kan 
føle sig vel i dam m en uden at ane menneskets næ rhed. 
Men fra denne dam går nu 6 kanaler i stråler ud til alle sider, 
ved mundingen er de 4 alen brede, men bliver efterhånden 
smallere og smallere og krum m er sig, så m an ude fra ikke kan 
se den inderste ende, der kun er så bred, at lige en an d  kan 
kom m e derigennem, er kun som en almindelig grøft, der er tör 
i bunden. Hele kanalen er overspændt med et stærkt næti, der 
ved m undingen hæver sig 4 alen over vandspejlet, men tilsidst 
er i linie med jordens overflade. Langs den ene side af kanalen 
eller „piben“ er et höjt gærde, langs den anden side en irække 
sivflættede skærme, stillet sådan op på skrå, at köjemandera kan 
gå bag dem uset af ænderne der uden for og dog strø korn  ud 
til dem. Der holdes nu en stor flok afrettede vildænder ved 
hver köje, hvoraf en del stadig bliver på stedet, mens resten om 
foråret flyver nord på med trækfuglene og er borte hele som 
meren. Om efteråret, når trækket atter går syd på, hviler store
masser fugle sig på Vesterhavsøerne, og de tamme vild.ænder
lokker da store flokke af deres vilde rejsefæller med sig ned i
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danm m en. Imidlertid lurer m anden ved den kanal, som vinden 
bænreir på, med et fyrfad fuldt af trækulsgløder om halsen, at 
fugaerne ikke skal vejre hans ånde, og strør korn ud i vandet af 
sinee uhyre store lommer. Efterhånden som ænderne, ført af de 
tamnrme, kom m er længere ind i piben, går m anden endnu længere 
ind i cog strør sit korn, til han derved får lokket dem ind i den 
indderste, törre del. H an går så atter ud til m undingen og kyser 
denm til i forfærdelse at pakke sig helt ind i bunden under nættet, 
imecnis de tam m e ænder flyver ud i dammen. Nu trækker han 
et i nset ned for piben, og de er indespærrede- Piben ender med 
en ruse, og den tager han nu ænderne ud at en for en og drejer 
haldsein om på dem. En ganske lille, grundm uret hytte ligger 
indde mellem træerne, dér bor köjemanden ganske ene i fangetiden, 
d e rr varer fra sidst i september til henimod jul, eller til frosten 
faldder ind. Han får sin visse lön og må i øvrigt spise så mange 
æ nader, han vil, på stedet, men m å ingen føre bort med sig. 
Köj>jerne ejes af aktieselskaber af bønderne, der deler udbyttet 
såddam, at de efter om gang får én dags indtægt hver. På Øster- 
lanads-Før findes et kogeri, hvorfra ænderne udføres henkogte i 
blikkdåser. På Syld og Amrom findes lignende köjer, der i øvrigt 
er ( en  Hollandsk opfindelse, ligesom selve deres navn er Hollandsk. 
D err fanges ellers også vildænder på andre, mindre storartede 
m ådder. Ved en dam har man nogle udskårne, malede vildænder, 
derr p å  afstand skuffende ligner de virkelige, som de skal lokke 
fra i luften ned i dammen. Langs midten af denne står fine, 
næ ssten usynlige næt stillet op på kant og stærkt hældende, kun 
vedd et par snore hindret i at falde. Ved den ene side af dam- 
meen ligger imidlertid en mand skjult i en trækasse nede i jorden, 
hann har snorene i sin hånd, og når en flok ænder har lejret sig 
i ddammen, lader han pludselig nættene, som de ikke har set, 
daide ned over dem, og snart er de indviklet i dem, så han nemt 
kann springe frem og fange dem.

Den höjere liggende, sydlige del af Før er altså det enesté 
bebbyggede af ø e n ; men dog er de störste strækninger af denne 
del 1 næsten lige så flade og ensformigt kedelige som marsken, 
hav.vet ses ingen steder, for man står lige på randen af det, enkelte 
huase ses heller ingen steder så lidt som bakker, træer eller buske. 
Dopg ses hist og her, især på et lyngvokset strög, en del små, 
runnde bronsealders-kæmpehøje af samme slags, som m an ser sa
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m ange af i det indre Jylland. Og så ser man endelig i forskel
lige retninger ligesom skovgrupper, der da giver øen n o g e n  
skönhed. Det er landsbyerne, hvoraf der findes tyve — foruden 
V esterhavsøernes hovedstad, badepladsen Vyk, erd vel må kaldes 
en købing eller flække, — og som alle, på et par af de vestligste 
nær, er helt indhyllet i grønt, nemlig alléer af store træer, stundom 
i fire rader midt ad såvel den bugtede hovedgade som ad de 
m ange sidegader, og haver med frugttræer om hvert hus. Ti 
disse store landsbyer, hvor befolkningen klumper sig sammen, 
uden at her er tale om udflytning, knytter al Førs skønhed sig. 
Den störste af dem alle, Nieblum, er den skønneste landsby, jeg 
har set i noget land; her ligger de pænt malede og i det hele 
særdeles vel holdte huse af røde m ursten i den ejendommelige 
Frisiske stil, afvekslende med nogle nym odens, fine huse, gemt 
mellem alt det grönne på den mest henrivende måde; men noget 
af det samme præg har de fleste af de andre landsbyer. To
punkter er der dog, som behersker udsigten overalt på Før, da 
man ser dem rage op over alt andet, hvor man så går. Det er 
det 200 fod over havet hævede fyrtårn på Amrom, som man i 
begyndelsen tror er på samme ø som en selv, det andet er 
„B org“ eller „Lim bæks-borgen“, som den også kaldes, en meget 
regelret, 20 alen höj bakke med stejle sider og fladt afskåret for 
oven, hvorfra m an har den eneste gode udsigt over hele øen 
med havet og de andre øer til alle sider uden om, og som gör 
en större virkning i landskabet på Før end noget snefjæld i et 
andet land, så enestående er denne höjde på det lave, flade
land. Uden om det kredsrunde voldsted er spor af grave, og 
kom m er man op på det, ser man det indvendig fyldt med jord
til godt den halve höjde, en gryde på 200 alens tværsnit.
Nogle mener, at stedet har været brugt til folkeforsam linger i old
tiden; men sagnet siger, at Klavs Limbæk har havt sin borg her, 
og knytter hertil fortællingen om koen, de trak en ny hud over 
hver dag for at få belejrerne til at tro, at de var så langt fra at 
blive udsultede, at de endnu kunde slagte en ko om dagen.

Dyrelivet spiller ingen stor rolle paa Før, af skadelige dyr 
kendes så godt som ingen; her er hværken ræve, harer, skader, 
rotter eller muldvarpe. Hvepser viste sig först under mit ophold 
der ovre i 1884 og var beboerne helt fremmede. Man fortalte 
med forundring om de könne, gule bier, der af og til viste sig



17

ved deres bikuber; og endelig vakte det almindelig opsigt, at en 
m and i et gærde havde fundet en hel rede fuld af dem og havde 
været ved at grave den ud. Han var dygtig forstukket og viste 
mig en skål med det, han havde gravet ud. „Sikke noget skidt 
det er, der er ikke spor, af honning, ikke engang vok s“, udbrød 
han helt ophidset. Jeg kunde kun more mig over deres elsk
værdige uerfarenhed på dette punkt og trøstede dem med, at nu 
var den paradis-tilstand nok forbi, de hidtil havde glædet sig ved; 
men da faldt det dem på én gang ind, at det måtte være mig, 
der havde bragt denne plage med fra D anm ark; mærkelig nok 
hørte m an nu  om hvepser fra forskellige sider på Før. Da jeg 
fortalte dem, hvad vi kaldte dem, kendte de i øvrigt godt navnet 
og brugte selv at tale om „en forvirring som i en hvepserede“.

A m rom  har en natur vidt forskellig fra Førs. Den 
störste del af øen er nemlig dækket med sandklitter på höjde 
med de störste i Jylland og at aldeles samme beskaffenhed; kun 
synes jeg, de er — om mulig — endnu mere bare og ubevoksede; 
marehalm har jeg til min forundring slet ikke set på Amrom, og 
klittagen står sparsom t nok; og de regelrette rækker, den vokser 
i, h v o r  den ses, viser godt nok, at den plantes af menneskehånd, 
og det er da også en af de unge pigers vigtigste hverv på Am
rom at plante „halm “ om sommeren ligesom at sno simer af 
denne halm om vinteren. Men på de störste strækninger af 
klitterne ligger det fine, hvide sand, som man godt kunde antage 
for hvedemel, udækket til syne, så man i solskin er nær ved at 
blive sneblind af at vandre om mellem dem og godt kunde ind
bilde sig, at man så snebræer ligge ned ad skråningerne af mange 
af disse toppede bjærge. Nede i lavningerne mellem dem ser man 
imidlertid både lyng og forskellige andre risvækster, fulde af sorte
bær eller krækling, tyttebæ r eller krøsbær og dejlige blåbær, mens 
vilde kaniner springer om imellem dem. Næppe en fjærdedel af 
øen er opdyrket, det er et strög på den østlige side; men selv 
dette opdyrkede er det sletteste, goldeste sand, man kan tænke 
sig, hvor kornet kun bliver meget småt. Kun på et lille strög 
langs vandet findes m arskdannelse; men da det ikke er inddiget, 
og havet som følge deraf hyppig går over det, giver det næppe 
noget synderligt udbytte. Skulde Am rom s 700 indbyggere leve 
af jorden, så det kun slet ud for dem ; der er da heller ikke en 
mand på øen, som ejer mere end én hest. Nej, det er havet,
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der har gjort Amromerne så velhavende, som de nu til dags i 
almindelighed er, idet mændene dels farer til søs, dels lever af lodseri 
og strandinger; der findes nemlig ikke mange steder farligere 
farvand end om Amrom, idet øen er omgivet af udstrakte grunde, 
der til dels ligger törre i ebbetiden, men i storm står i frådende 
skum og truer enhver, der nærmer sig, med den visse død, som 
den store, berygtede grund Seesand, der ligger en mil syd for 
Amrom midt i det åbne hav og ses ved ebbe som en hel ø, der 
dog ikke udviser andet end en udstrakt, hvidgrå sandflade. „Her 
står vi i stormvejr og ser skibene så tydelig sønderslås på Seesand, 
uden at vi kan give dem mindste hjælp“, sagde fyrpasseren, der 
fra toppen af det 120 fod höje tårn, som står på øens højeste, 
90 fod höje klitte, forklarede mig alt, hvad jeg så. Fra selve 
Amroms vestside strækker sig i en god fjærdingvejs bredde en 
grund 3 fjærdingvej ud i havet, som det synes kortene ikke er
enige om at henføre til landet eller til havbunden, da den på
nogle kort er afsat som en halvø fra Amrom, på andre slet ikke 
findes. Det er nemlig kun i stormvejr, at bølgerne går over 
den; men ved dagligt höjvande ligger den tör som et mægtigt, 
skinnende rent stuegulv, så jævnt og blødt og dog så fast at gå 
på, især indbydende til at gå og skrive i med sin stok. Ikke en 
sten, et sneglehus eller en muslingeskal forstyrrer det fuldkomne 
plan. Kun ét sted voksede en tot hjælme på en lille sandttue af 
næppe en halv alens höjde, en lille begyndende klitte, som f.aldt 
mig i öjet meget længe, för jeg nåede den, så jeg tænkte, det 
havde været en klitte på flere alens höjde, indtil jeg forundrøt stod 
lige ved den og så, hvad det var for en ubetydelighed, der- mnidt 
i det store og tomme intet havde gjort sig så gældende, j;a be
herskede det ejendommelige landskab. At få sig et badl ved 
Amrom hører, i alt fald på vestkysten, til umulighederne, j§g 
vadede ved höjvande meget langt ud med det formål; m en det 

'lykkedes mig ikke at komme i vand til knæerne, så det v a r Ikun 
ved at lægge mig ned og rulle mig, at jeg kunde få badet mig 
over det hele. At Amrom ved ebbetid bliver dobbelt så. s^tor, 
som den ellers er, følger da af sig selv. At sandmasserine; er 
lejret oven på marskbund, ses i havstokken, hvor det faste, tolåålige 
klæg stikker frem under sandet, brækket itu ved bølgeslagetc og 
kastet omkring på strandbredden i brokker så vel som deem så
kaldte martörv, der også kendes fra Skagen.
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S y ld  har væsenlig samme natur som Amrom, idet klitter 
i en 5 mile lang række dækker den overvejende del af øen. På 
nordenden mellem lidt lyngbakker og marsk ligger en halv snes 
a f Danske beboede hytter, der kaldes List; men den beboede del 
a f øen er ellers den store halvø, der fra øens midte krummer sig 
ud i øst; her findes i tre sogne 16 landsbyer med 3000 indbyg
gere, og en hel del af jorden er marsk, dog uinddiget og derfor 
ubebot med endnu mere grund end Førs marsk. Den sydlige, 
2V2 mile lange, smalle tange er den goldeste sandørk, man kan 
se, uden spor af levende væsener. Det eneste til afveksling, her 
findes, er et skur på toppen af den sydlige klitte, hvori der siges
til stadighed at være en beholdning af brød og fersk vand til
hjælp for skibbrudne, der kommer levende i land i denne menneske
tomme udörk.

De mærkeligste af alle Vesterhavs-øerne er dog de 12 små 
holme, som kaldes H allig'erne. Deres historie er følgende.
Den store 0 Nordstrand med 22 sogne og 8 —9000 mennesker
havde mange gange i tidernes løb lidt voldsomt ved stormfloder. 
Da var i 1628 digerne blevet sat i så god stand som aldrig för, 
så digefogden stolt af sit værk satte spaden i jorden, truede ad 
havet og sagde: „Kom nu Blanke-Hans, om du tö r!“ og folk 
ytrede, at nu var Nordstrand et jordisk paradis at bo i, ja sag
kyndige erklærede, at øen var blevet omgivet med en jærnring, 
hvor inden for folk kunde lægge sig rolig til at sove uden at 
drømme om fare mere. Men natten mellem den ellevte og tolvte 
oktober 1634 rejste havet sig, oprørt af stormen, til en ukendt 
höjde, gennembrød på 84 steder digerne og skyllede alt, huse, 
mennesker, kvæg tilligemed mulden bort fra jordens overflade; 
kun 2000 mennesker frelste sig, mest på tagene af deres huse, 
bort til andre steder, for en stor del til Før, hvor Vyk og Nieblum 
oprindelig er bygget af disse flygtninger, og hvor Føringer-målet 
derfor aldrig har været talt. Den store 0 var helt forsvunden på 
nogle hedebakker nær, der kaldtes Nordstrandishmoor og var 
ubeboede; disse som mere höjtliggende ydede nu en del flygtninger 
tilflugt, og de blev siden ved at bo på den lille 0, der sådan var 
dannet, og opdyrkede den. Den var fra torst af den höjeste af 
Halligerne; men da dens underlag har været for blødt, og den 
har mistet understøttelsen fra siderne, har den år for år sænket 
sig mere ned i havet og er nu den laveste af dem alle, ligger
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som et grönt tæppe lige i vandfladen og vil sikkert snart gå helt 
bort. De to nuværende øer, Pelvorm og Nordstrand, og alle de 
andre Halliger er senere — hvad Pelvorm angår ved indvandrede 
Hollænderes arbejde — frembragt af de tilbageblevne grunde, der 
fandtes på det gamle N ordstrands plads. De består alle af marsk, 
som dog kun på de to større øer er omdiget. Halligerne derimod 
ligger som græsholme i det åbne hav, udsatte for alle slags vejr
lig. Om sommeren, da havet aldrig går over dem, er de dækt 
med det dejligste græstæppe, og fedt kvæg i mængde ses fredelig 
at græsse her, mens hejrer flyver i vejret, og sælhunde styrter 
sig i vandet fra deres rande ved dampskibets nærmelse. Kvæget 
er ikke blot øernes bedste men eneste rigdom, da det ikke kan 
gå an nogen sinde at sætte en plov eller spade i jorden; for 
gronsværen er det eneste, der holder sammen på disse øer, og 
at løsne den vilde være at overgive dem til fjenden. I som m er
tiden ser man folk i travlhed med at göre hø og at ælte törv af 
gødningen, som de ingen anden brug har for, lige s å  lidt som 
de har andet at brænde, og når så høet og törven skal i hus, 
bærer man det enten i lagener på sit hoved, eller der lejes heste  
ovre fra fastlandet til at køre det hjem med, som når disse ar
bejder er til ende, atter skikkes tilbage, da man den øvrige del af 
året ingen brug har for den slags dyr. Hallingens om kreds er 
en brat afskåren rand, hvoraf stadig mere og mere skrider ned. 
Om vinteren går havet hyppig over hele øen og udgraver render 
og bugter, tit lige tværs igennem den, og her skyller ebbe og 
flod uophørlig vandet frem og tilbage, arbejder dem bredere og 
befordrer sådan øens undergang. Den störste og foikerigste 
Hallig, Hooge, har sådan gennem et langt tidsrum mistet Vis af 
sit flademål i hvert tiår, og man antager, at om 100 å r vil der 
ikke være en eneste af disse småøer tilbage. Efter mit nogle og, 
tyve år gamle kort skulde vi fra Vyk til Husum sejle lige forbi 
en lille Hallig, Bens Hallig; men jeg spejdede forgæves efter den, 
jeg så kun en del store jordknolde omkring ved stedet og tik en 
mistanke om, at den rimeligvis i de sidste år måtte være for
svundet, hvad jeg nu får stadfæstet ved at se på et nyere kort, 
at den virkelig m angler der. Men hvordan bjærger m enneskene 
og deres husdyr sig, når stormfloden går over øerne, vil man 
spörge. Det er en gammel skik blandt marskboerne at bygge 
deres huse på opkastede höje (varver eller værfter), og på sådanne.
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ligger endnu de gamle gårde selv i fastlandets marsk, skönt der 
er diger mellem denne og havet, hvorfor de nyere gårde da heller 
ikke nødvendig bygges sådan. På Nordstrand og Pelvorm ligger 
husene gennemgående ikke i landsbyer men på sådanne höje 
spredt over hele øen. Ingen steds er dette dog naturligvis så nød
vendigt som på Halligerne. Man ser derfor på hver af disse 
mindst sådant ét, 15— 16 alen höjt, opkastet varv med siderne 
ganske jævnt skrånende som grönne marker aldeles som yder
fladen af digerne, og på sådan en höj ligger så de gamle, stærkt 
byggede huse — ny bygges aldrig mere når de gamle forgår — 
tæt pakket op til hverandre, så det er næppe, her er plads til 
lidt kål- og kartoffelhave. En brønd til at samle regnvand fra 
tagene findes ved hvert hus af samme form som brøndene på de 
store øer, nemlig af mursten, rummelig og bred for neden men 
ganske smal for oven, så den kan lukkes tæt med et låg, og 
dette er det torste og vigtigste, man må göre, når havet kommer 
herop til, for at brønden ikke skal fyldes med salt vand, og folk 
og fæ dø af törst. Ja, det kan under almindelige omstændigheder 
tit være knapt nok med vandforsyningen på Halligerne, så de 
bliver nødt til at hente vand fra Før i både. Men det værste er 
dog, når det salte vand fylder brønden, og det kan nok hændes, 
at Blanke-Hans kan banke på vinduerne; i så fald søger husets 
beboere op på loftet; for skönt huset er grundmuret, så hviler 
tagværket dog ikke på murene men på stærke egestolper, som 
står i mellemvæggene et par alen inden for ydermurene, så om 
også disse skulde skylles bort, bliver taget dog muligvis stående og 
lader bølgerne frit tumle sig underneden. Båd har man ikke 
ved husene, og det vilde heller ingen nytte være til i stormvejret, 
men den visse undergang at vove sig ud på det oprørte hav, 
der er lutter brænding på de utallige grunde. På de to store 
Halliger, Hooge og Nordmarsk-Langenæs, ser man en mængde 
af disse kunstige höje, hver med sin klump huse ovenpå (Hooge 
70 huse); det tager sig meget ejendommeligt ud på afstand, da 
man så ikke ser andet af Halligen, og der kun sjældent findes en 
busk ved husene, i så fald hyld. Møller ses mærkelig nok ikke; 
men de maler nok også på oltidsvis alt deres korn på håndkværn; 
rimeligvis køber også mange mel og gryn, kornet skal de jo 
alligevel tilbytte sig for deres smör, ost og uld. Kirker findes 
på de större Halliger; men da de er kullede, skelnes de kun på
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nært hold fra de andre huse, nemlig ved de hele gavle og de 
större, buede vinduer. Fra de mindre må man søge til kirke i 
båd eller til fods i ebben anden steds hen. Oland var forhen 
meget större end nu og havde to bebyggede höje; men den vest
ligste, hvorpå kirken lå, forgik i 1717, og i lang tid efter legede 
havet med de dødes ben; der fortælles endogså, at i en senere 
stormflod blev en ligkiste med liget i af bølgerne kastet ind ad 
vinduet til beboerne af det andet varv, hvor nu en lille kirke er 
bygget, mens dampskibet glider hen over den gamle kirkegård. 
På mange af de mindre Halliger er der kun ét hus med én 
familie i, der sikkert må føre et trist liv under vinterstormene, 
overladt til sig selv midt i det vilde hav. Men Halligboerne vil 
ikke andetsteds hen og bo; man havde en gang ført nogle af dem 
over til fastlandet, givet dem jord at dyrke og bygget huse for 
dem; men de fandt inden ret længe, at der var så kedeligt på 
fastlandet, og længtes så meget efter deres gamle hjem, at de til 
sidst flyttede derud igen.

Folke l ivet .
Når jeg skal skildre Friserfolket i deres nuværende tilstand, 

vil jeg begynde med at skildre deres hus Og1 hjem, som jeg 
har lært dem at kende på Før og Amrom. Gårdene er da 
gennemgående små, så det er sjældent, at nogen på Før ejer tre 
heste, skönt hver gård har sit tilliggende af marsk. Sådan en 
gård består kun af en hovedbygning med en mødding for den 
ene ende og bag ved denne, men i samme retning som hoved
bygningen (i aim. øst-vest) og sammenhængende med denne, en 
kortere ladebygning. Bægge er opført af rød grundmur, er 
meget brede eller dybe. og har derfor et meget höjt rørtag med 
møntorv på rygningen som i Jylland og — i modsætning til de 
Nedersaksiske huse — altid med skorsten, men kun med é n ;. 
strået er for kostbart at bruge til tage, da det på grund af sin 
sejghed er det eneste, man kan tække diger med, og må da 
spares dertil. Midt paa huset er en indgangsdör med en bue 
muret over. Selve dörens overkant er udsvajet, den er forsynet 
med fire ruder og malet græsgron med hvide streger. Men 
hyppig er desuden nok en dørkarm med en fortsætsdør fæstet 
foran den anden uden på muren, naturligvis for at lune, hvad nok 
til sine tider kan göres nødigt; øverst i denne karm er da e t
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fladt, trekantet rum , i hvis midte hyppig et korsflag er udskåret, 
ja  stundom  malet i de Danske farver. På Amrom er en hel lille 
forstue af træ, ligesom et skab, bygget foran indgangsdörene, 
med en dör til hver Side at åbne eller aflukke efter v inden; disse 
perlemalede kasser med deres fyldinger på forsiden pynter just 
ikke på de ellers så vakre, røde huse. Form uren fortsætter sig 
over dören op i en gavlbygning, der på de rigtig gamle huse er 
dannet af rødmalede brædder, men på de fleste er af grundm ur. 
Midt i denne „Frisiske gavl“, som aldrig savnes paa et eneste 
hus, ses en luge med dobbelte döre, grönne og hvidstribede, ved 
bægge sider af denne pæne, snirklede, sortmalede m urankere og 
øverst et lille rundt eller firkantet vindue. Kornet sættes for en 
stor del på det store loft i hele husets længde, og i høsten ser 
man derfor jævnlig dören spærret af et kornlæs med en kvinde 
på, der stikker negene ind ad lugen. Der er ganske lavt til tag
skægget som på vore ældre bønderhuse, under dette ligger en 
grøn bjælke i hele husets længde, og lige op til den støder de 
mærkelige lave, mindst lige så brede som höje, dog tidt tre
ram m ede og da meget bredere vinduer med sm å ruder; vinduerne 
er hvide, karm ene grönne og ruderne, der vaskes mindst en 
gang om ugen, skinnende blanke. Sådanne vinduer tindes dog 
kun på den ene side af dören, hvor beboelseslejligheden er, og 
da kun ét eller to ; den anden halvdel af huset udgöres nemlig 
af ko- og hestestaldene, og her er kun sm å luger og staldvinduer 
ligesom i gavlen, hvor kvægets indgangsdör også er henne i 
krogen; den består som hos os al en over- og en underdör. Höjere 
oppe i gavlen findes atter en luge til loftsrummet; men derover 
findes altid et trekantet gavltag, som man almindeligvis træffer 
dem i Fyn og i Jy llan d ; helgavle ses aldrig på noget Frisisk 
hus. Ladebygningen er kun halv så lang som det forreste h us; 
den har inderst i krogen en meget stor port, der går højt op i 
taget, hvorfor ladens yderm ur også springer et godt stykke frem 
foran den. Porten bruges som lo, og de lavere yderdele af laden 
langs m urene til fåre- og svinestier; denne bygning er ellers 
meget ensformig og uskön at se. Andre bygninger hører ikke 
til en gård, kun sjælden har man bygget et skur lidt fra til 
vogne og avlsredskaber. Foran hovedbygningen er gærne et 
smalt brolagt fortov. Træder vi nu ind ad indgangsdören, befinder 
vi os i en forstue eller gang, der fører tværs igennem huset ud
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til haven. Den er over alt pænt oliemalet og deles ved en glas- 
dör på midten. Til den ene side af den fører en dör som i 
Holland lige ud i Stalden, til den anden er dören til beboelses
lejligheden. Over alt i huset mindes vi om, at det er søfolk, her 
bor; for meget minder i indretningen om skibe og kahytter. 
Tømmeret er i alle huse af egetræ, som udelukkende fås fra 
havet; for vel er det sjældent, at et skib slipper ind imellem Syld 
og Amrom og strander på Før; men stumperne af de længere 
ude sønderslåede skibe driver her nok op af. Og som til søs 
oliemaler man uafladelig, så husene er næsten alt tor godt ved
ligeholdt med maling, besorget af kvinderne. Dörene med glas 
i og de svajende linier, som man jævnlig træffer, minder også 
om kahytter, men især de panelede vægge, der består af det 
ene skab ved siden af og oven over det andet, til bøger, porsellæn, 
redskaber og alle slags småting og endelig til sengesteder. Disse 
er som skibsköjer inde i væggene bag et par dobbelte döre, 
stundom to over hver andre, og over fodenden findes en hylde 
til et vist nødvendigt stykke bohave. På sengedürene, stuedörene 
og loftsbjælkerne er af og til skriftsprog udskåret. Et stueur 
findes også indsat i panelet. For et eller to af de mindre skabe 
er glasdöre, så man ser porsellænets og sølvtojets smagfulde 
opstilling. Det er dog ikke alle væggene, der er panehede, i det 
mindste kakkelovnspladsen eller vægstykket bag dien gamle 
bilæggerovn med messingknapperne og messingfadet o'ven på og 
vinduesvæggen er som paa Fanø og i Holland belaglt med fir
kantede porsellænsplader med en brun blomst på hver, eller når 
det er finere, med et landskab i blåt, stundom forskelligt på 
hver plade. Disse plader kaldes kakkeler, og en kaKkelovn er 
altså en ovn beklædt med den slags, og det er følgelig en lejl 
sprogbrug, når vi kalder vore jærnovne sådan. Kakkelemc 
kommer fra Holland, er ikke billige, men lette at holde rene og 
næsten uforgængelige. Stundom er alle væggene i et værelse 
beklædt med dem. På væggene hænger gærne nogle Tyske 
gudelige billeder i skrigende vandfarver og skriftsprog, pynteligt 
trykte på Engelsk vis men i Tysk sprog, med forgyldte rammer 
om, og i et hjörne en stor blikkasse med småkager i. Under 
loftet hænger hyppig en kugleformig uro af farvet papir og drejer 
sig ved enhver luftstrømning. Endnu er der ved enhver Frisisk 
stue en ejendommelighed, der står i forbindelse med husets
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særegne bygningsmåde, der på de större øer er den selv 
samme som omtalt ved Halligerne. Når et hus opføres, sættes 
nogle egestolper i jorden, over dem lægges loftsbjælkerne, så loftet 
bliver en 4 — 47a alen hævet over gulvet, og tagværket opføres; 
men taget forlænges et godt stykke længere ned og ud til siderne 
end stolperne er, og derefter opføres en lavere grundmur til at 
møde taget et par alen foran stolperne. Da huset på den måde 
til bægge sider får udskud, som det kaldes i det nordlige Ven- 
syssel, hvor mærkelig nok den samme bygningsmåde bruges, så 
bevirker det, at huset får så stor en bredde. Og den lave yder
mur men dog betydelige höjde til loftet inde i stuerne gör, at 
der over vinduesvæggen bliver et skråpanel, bestaaende af en 
række små fyldinger, og dette er måske det meste kahytsagtige 
ved stuen. I vinduerne står gærne tæt med blomster, som øboerne 
sætter stor pris på. Det er særlig dagligstuen, jeg her har 
skildret (dörnsk); men storstuen (pisel) er omtrent som den både 
i størrelse og udseende, kun med lidt færre skabe i væggene. 
Men de to stuer og gangen har hver sin farve, og den ene er 
da græsgron, den anden himmelblå og den tredie rosenrød, i 
hver stue findes ikke mere end én farve på al ting. Skönt stuerne 
ikke er store, er der dog god plads, da de mange vægge
skabe gör det meste bohave overflødigt. Både stuerne og det 
lige så store, lyse køkken med en stor åben skorsten beviser 
tilfulde, at den berømte Hollandske renlighed har sin rod i folkets 
Frisiske nedstamning, da den er endnu större hos Friserne, der 
holder dem selv lige så rene og ordenlige som deres hus og 
stald, hvad der ikke skal være tilfældet med Hollænderne. En 
ting må jeg endnu omtale, för jeg forlader huset. Det er en 
ældgammel skik hos Friserne, at hvert hus har sit bomærke, der 
står indskåret på en loftsbjælke, på en dör eller andet sted, 
hvor det endnu kan ses på alle de gamle huse — og de aller 
fleste er flere hundrede år gamle —, ligeledes kan man træffe 
det malet på sække i steden for navn, eller indhugget på hovedet 
af jærn-tøjrepæle. At skikken er ældgammel, vidner det om, at 
flere af mærkerne er runer eller minder om runer, og morsomt 
er det, at det ikke saa meget er Nordiske som Engelske runer, 
her forekommer, et godt bevis for, at Friserne har havt deres 
gode del i Anglernes udvandring til England i gamle dage.
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Alene i den lille by U ttersum  har jeg truffet følgende m ærker 
på huse:

Endvidere har jeg på en stol i kirken truffet udskåret

T l / \ T  PI +
som man læste for m ig: T ønnes Jappen, Adolf Tønnes, Mejnert.
Jensen.*)

Til ethvert nok så lille hus hører en have med et hojt 
gærde om, hvorpå der hyppig vokser hyldebuske. Haven er 
ikke blot som i Vest-Jylland en „kålgård“ ; her findes både buske 
med bær og store frudttræer, især pæretræer, der trives forbav
sende godt helt her ude ved V esterhavet og om efteråret bugner 
af modne pærer. Blomster findes her også altid og bistader af 
den gamle slags, hvor man m å dræbe bierne for at få 
honningen.

Den daglige levemåde minder ligesom huset om 
søm anden. Salt fårekød, klipfisk og buddinger spiller en hoved
rolle, og øl og mælk drikkes aldeles ikke; til måltiderne drikker 
man te og kaffe, udenfor dem den lævnede, kolde te. Tidligere 
brugtes grød både til davre og til nadver; men det er nu afløst 
af te og kaffe med sm orrebrød til. Det er i det hele som i 
England, at te er hoveddrikken og nydes meget stærk, mens 
kaffen er slap. Sukker kom m es ikke i drikkevarerne; men enten 
det eller honning smöres på smørrebrødet. Der nydes både 
rugbrød og hvedebrød, af hjemmeavlet hvede en slags brunt, 
velsmagende brød, af købehvede hvidt brød af finere udseende. 
Kød bruges ikke til pålæg, men kun Holstensk ost og knapost af 
fåremælk. Om middagen er den ene ret altid som hos os søbe
m ad og ikke meget forskellig fra vores, kun er der temmelig

*) Det var væ rd  a t få a t vide, hvor vidt b rugen a f  sådanne bom æ rker kendes 
her til lands. I alle F risiske egne er de helt alm indelige, også  på  Femern. 
1 Skåne har runer ligefrem væ ret b rug t dertil (se Sverrig, Land og folk, 
side 158), p å  B roager kendes de også, og  der siges, de skal have væ ret 
b ru g t p å  Sjæ lland. P å  flere m åder er runerne endnu i b rug  i vore dage, 
i de forskellige Syprianus-afskrifter er enkelte ord skrevet med runer, for 
a t det hem m elighedsfulde derved sæ rlig  skulde virke, så  runerne her svarer 
til deres navn, som  betyder hem m elighed. P å  Salling har jeg  truffet folk, 
der har m æ rket deres töj m ed den O ld-Engelske rune |x | for bogstavet m.
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m ange store stykker ingefær skåret i kødsuppen, hvori der også 
bruges nogle meget store melboller. Den mest fremmede ret, jeg  
har fået på Før, var sagovælling kogt af kærnemælk med sirup 
og nelliker i. Buddingerne, der gærne som til søs koges i et klæde 
sam m en med kødet, er af forskellige slags; en, der særlig var 
yndet og regnedes for ægte Frisisk, bagte sig selv i ovnen i en 
skål om söndagen, mens m an var i kirke; den var temmelig 
flydende og indvendig fyldt med flæskestumper. Brød sættes 
lige så lidt som mellem Sønderjyderne på bordet om middagen, 
m ens m an ikke let kan tænke sig et middagsmåltid uden kar
tofler, buddingen er nemlig hyppig tredie ret, når den ikke inde
holder fede sager selv. I høsttiden når man er i marken, og 
ikke kan kom m e hjem til middag, tager man tit som i Vest
jy lland  i høsletten en gryde grød med sig og lader den holde 
sig varm  mellem negene, til den skal spises.

Af sysler og næringsveje er Søfarten den fornemste. 
På Halligerne er arbejdet så lidt og så ensformigt, at det ikke 
kan tilfredsstille mændene, hvoraf man derfor aldrig træffer nogen 
hjemme. Men også fra de större øer har især tidligere hele den 
mandlige befolkning faret til søs en årrække, inden de har slået 
sig til ro på deres gårde. Og Føringerne er nogle af de ypperste 
søfolk, hvis tjæneste der har været stor rift om i udlandet. Før 
ejer nemlig (i m odsætning til Fanø) ingen skibe selv, ja  uden for 
Vyk findes næppe en båd på hele øen, og fiskeri er en aldeles 
ukendt syssel; man kan da altså ikke sige, at drengene fra barns
ben er vante til at tumle sig paa søen. Føringerne har dels 
plejet at fare med skibe fra København og Flensborg og dels og 
især med Hollandske skibe på de lange rejser. Her har de i 
almindelighed i meget ung alder tjænt sig op til at blive skibs
førere, og der har været tider, da de fleste skibe fra Antverpen 
er blevet ført af Føringer, og Føring-kaptejner havde helst 
besætninger af deres egne landsmænd. En stor del af dem har 
gennem en lang årrække gået med hval- og sælfangerskibene til 
Grönland og gör det for en del endnu; de er da borte fra mid
vinter til lidt over høst og kan altså sidde hjemme hos deres 
familier den torste del af vinteren. 1 fangstens bedste tid i forrige 
århundrede vilde London prøve at dele fortjænesten med Ant
verpen, og da viser det bedst, i hvad anseelse de Føring-sømænd 
stod til denne færd, at de 25 skibe, London udrustede, fik alle
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kaptejner og fuldtallige mandskaber fra Før. Man regner, at i 
•de tider lå årlig 13—1500 mennesker på fangst oppe i Ishavet
fra den lille ø, i alt 4000 ø-Frisere. Dér kunde også alle være
med, både oldinger på 80 og drenge på 10 år, så mangesidigt 
var arbejdet, og skibene havde også store besætninger, indtil 45 
mand. Det er rigtignok ikke landjorden, der har kunnet ernære 
den store befolkning på Før og bevirket den store velstand, der 
findes, men sølivet. Mangfoldige bønder sidder på deres lille 
gård med kaptejns-navn og fører samme tarvelige lævned som de 
andre, mens de har store grunker i baghånden, som de har tjænt 
sig i søfærd i deres unge dage. Og så almindelig er velstanden 
på øen, at fattigdom er noget ukendt uden måske i Vyk og dens 
nabolag; og man har tit ikke vidst, hvad man skulde göre ved
de penge, der kom i de fattiges kirkebøsse om söndagen; de er
stundom blevet givet til folk, der holdt både køer og får og
havde penge på rente, blev der fortalt mig.

I de måneder kaptejnerne lå hjemme, var det sædvanligt 
at ungdommen gik op til dem og fik mod et ringe vederlag 
undervisning i styrmandsfagene, og med deres store begavelse for 
matematik og regning kunde de derefter tage deres eksamen uden 
at give sig paa nogen styrmandsskole; sådan gik hele udviklingen 
for sig på den sundeste og naturligste måde, og alt bygtes på 
den hjemlige grund. Nu fordres der for meget af en styrmand, 
til at det kan gå på den måde længere; men deraf følger atter,
at mange slet ikke giver sig til søs nu om stunder. Alligevel
ser man ikke flere mandfolk på øen end tidligere, da de fleste
nu udvandrer til Kalifornien, så snart de bliver voksne, for ikke
at blive Pröjsiske soldater. I den danske tid var nemlig ø-Friserne 
fri for at göre krigstjæneste, fordi man syntes, at digearbejdet var 
en tung byrde nok, der påhvilede de små befolkninger. Ja lige 
siden de blev undertvunget af Karl den store*), har de anset det
for en af deres herligste friheder, som han måtte tilstå dem, og
som de altid siden har vidst at hævde trods al modgang, at de 
ikke kunde forpligtes til at føres ud af deres eget land for at 
göre krigstjæneste. Dog denne regning gælder ikke længere over
for Pröjserne, der skærer alle over én kam. Men, når man der-

*) D et v a r  dog  kun F riserne syd  for V esterhavet, som  blev undertvunget a f  
kejser Karl. Se A. D. Jö rgensens afhan d lin g  „U tlan d “ .
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for spörger en ø-F riser: „Holder I nu med Prøjserne eller 
D anskerne?“ lår man et svar som så: „Ja, egenlig er de to folk 
os bægge ligegyldige, vi er Frisere og ikke andet; men vi kan 
finde os i at stå under hvem  af dem, det skal være, blot vi får 
nogenlunde lov til at være os selv. Men kommer det dertil, a t 
disse folk, som vi ikke bryder os om, forlanger, at vi skal ofre 
liv og blod for dem, da synes vi dog, det går for vidt, og det 
forlangte Danskerne heller aldrig; men det vil Prøjserne nu tvinge 
os til, og derfor hader vi Pröjserne og vilde hellere stå  under 
D anm ark“. ø -F riserne følte sig j øvrigt allerede i 1848 draget 
til Danm ark, mens Fastlands-Friserne sluttede sig til det Slesvig- 
Holstenske oprør. *

K vin d ern es stilling* på disse øer m å være m eget 
trist; en stor mængde enker findes der, hvis mænd er „bleven“, 
som de med et skærende kort og fyndigt udtryk kalder det at 
være blevet borte på havet, uden at de i mange tilfælde nogen
sinde har fået vished om, at de virkelig er døde. Mulig har en 
sådan kvinde også voksne sönner, hvorom  hun med vished véd,, 
at den ene er omkommet, mens hun ikke har hørt fra den anden 
i flere år, muligvis fordi det er gået ham  lige sådan, men mulig
vis også, fordi han i en ungdoms-ubesindighed og letsindighed, 
som er hyppig at træffe hos søfolk, ikke gider skrive hjem, men 
lader hellere sin moder gå i årelang angst for ham. Og så de 
unge piger; de er naturligvis for störste delen uforlovede; m en er 
der også én, der omtales som trolovet, og man spörger: „Hvem 
er så hendes kæreste?“ får man hyppig til svar: „Han er i 
Kalifornien“. Selv koner træffer m an, der styrer gården selv, 
mens manden arbejder derovre i det fjærne vesten. Men de 
Frisiske kvinder er også m ærkværdig stærke til at tåle og lide 
uden at lade sig kue af m odgangen og dygtige både til at styre 
en gård og göre alt forefaldende grovt arbejde. Skönt ingen 
holder deres hjem bedre i orden end de Frisiske kvinder, ser 
man dem ikke blot göre høstarbejde med; men de både plöjer 
og harver, gamle koner ligger i m arsken og skærer kornet med 
segl, ja  på Amrom ses både gamle koner og unge piger stå på 
loen og svinge plejlen. På Før tærsker man på maskine, nemlig 
på en art hestemaskine, som udlejes af enkelte og går på om gang 
fra gård til gård. En hest går da oppe i en skråtstillet rende og 
skyder med fødderne bunden fra sig, der går om et par ruller,
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som sådan kommer til at løbe rundt og sætter maskinen i gang. 
S å  snart én kornsort er kørt hjem, tærsker man den, inden den
næste bliver moden, og man hører derlor sidst på høsten ma
skinernes raslen fra hveranden gård i byerne og ser i den store, 
åbne ladeport den höjtstillede hest stå og nikke ud imod vejen 
ved sit kedelige trællearbejde. For at bøde på den mandlige 
arbejdskraft, som dog ikke helt kan undværes til grøftegravning 
i marsken, til at tumle med de store sten i diget o. desl., som 
ikke ligger for kvinderne trods deres store legemskræfter, lejer 
man i sommertiden Vestjydske karle dels for en vis, höj 
lön for sommeren, dels som daglejere for en 2—3 kr. om dagen 
(på egen kost), hvorved sådan en karl på en sommer kan tjæne 
sig en 300 kroner. Når høsten og digearbejdet er tilendebragt 
hen i oktober, vandrer disse karle hjem igen; tidligere gik de på 
deres fod fra Dagebøl hjem med en madpose på nakken, der 
var blevet velforsynet med brød, flæsk o. s. v. på F ø r ; nu tager 
de med toget. Mange kommer igen år efter år, bliver mere 
hjemme der ovre og lægger sig efter Føring-maalet, som ellers 
ingen fremmede ænser, om de så bor der hele deres levetid; 
Plattysk er nemlig det almindelige omgangssprog mellem ukendte 
folk. Den almindelige hilsen, man tår på vejene der ovre, er 
g u d d a c h ,  sjældent hører man det Frisiske g u d d a j ;  men tår 
man sin hilsen gengældt med et godavv,  véd man straks, man 
har en landsmand for sig. Det er da ikke så sært, at af og til 
sådan en karl til sidst slår sig til ro for bestandig der ovre hos 
en Frisisk pige. De Jydske karle har nu også gjort brud på
den gamle skik, at en enke ikke må gifte sig, idet ikke så tå
har giftet sig med enker, tået Frisiske gårde og er blevet Frisere 
snart både i sind og skind. Sådan er det Frisiske blod i vort 
århundrede stadig blevet mere og mere fordansket, hvad de ellers 
så folkestolte Frisere dog slet ikke beklager, da Vestjyderne står 
særdeles højt anskrevet hos dem som sejge, udholdende folk til 
hårdt slidearbejde, og stille, rolige, besindige og ædruelige folk i 
omgang. Føringerne, der selv er blide, elskværdige folk, kan 
langt mindre forliges med deres frænder og genboer fra fastlandet, 
som også tit kommer til øerne som sommerkarle; de er rå og 
voldsomme i deres færd, påstår de, vil både drikke og slås og 
vækker klammeri, hvor de kommer. Den femte vognkæp, som 
Kulsvierne forhen skal have havt i deres vogne, har Fastlands-
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Friserne virkelig til for kort siden altid havt med sig, når de var ude 
at køre, for at kunne slå fra sig med. Mærkeligt nok, at Tyskere 
aldrig drager til Før for at få arbejde, da de ellers træ nger sig 
frem allevegne; men sagen er vel sagtens, at hvor der kun kræves 
almindelig arbejdskraft, kan kvinderne godt selv klare det, og 
hvor der skal lægges sværere kræfter i, kan Tyskerne ikke være 
med, især da de er så ukendte med de stedlige forhold på 
Vesterhavs-øerne, som falder Vestjyderne langt mindre fremmede. 
O g så det, at Tyskerne vil regere, hvor de kom m er hen, kan 
Friserne m indst af alt bruge, de vil nok være herrer i deres eget 
hus; men dette anerkender Jyderne fuldt ud og retter sig efter 
det gamle ord: „Man skal skik følge eller land fly“, og under
ordner sig fuldstændig de folk, de søger deres fortjæneste hos.

L an db ru get har — den kvindelige dygtighed ufortalt — 
g jo rt store fremskridt, siden mændene for en del har opgivet 
sømandslivet og givet en hånd med dertil, skönt der endnu er 
meget at indhente. Dræning er ukendt; men mærgling er gennem 
gående blevet anvendt. Til at slå græs med bruges hyppig maskiner, 
men aldrig til kornet. Dette skæres endogså tidt med segl, som 
mange holder på, fordi de siger, at de får lagt kornet mere orden
ligt, og de kan arbejde næsten lige så rask med den som med 
le. Mejeredet er dog nu det almindelig brugte redskab, det har 
den mærkelighed, at de tre hager ikke står i vinkel på skaftet, 
ligeløbende med leen, men står lige ud og på sit eget skaft er 
fæstet langs leskaftet, så det ser ud, som der var föjet en lang
tandet möggreb sammen med leen. Kornet bindes i sm å neg og 
sættes sammen på samme måde som på Fyn, i Jylland og i 
England, så der er lidt mellem hvert par neg, hvoraf der dog 
ikke sættes mere end tre par i hver hob; sådanne syv hobe 
kaldes en skok. Det køres ind i de såkaldte holstenskvogne, 
hvis sidefjæle er svajet op mod den bageste ende. Når tærsk
ningen er til ende, kommer omrejsende købmænd og køber kornet 
op, og det køres så i ebben ud på stranden, hvor sm å jagter da 
ligger på det törre og tager imod det.

K væ gav len  har en overordenlig betydning i alle 
marskegne; på Før er det særlig opdræt og handel med ungkvæ g, 
der spiller så stor en rolle. Kvæget behandles som i Jylland, 
det kommer ikke blot i hus hver nat om sommeren, men også 
i middagstimerne, så megen tid går med at drive frem og tilbage
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med det. Det m alkes kun to gange daglig, kun  lige når de har 
kælvet tre gange. Ordenlige mejerier findes dog ikke, og smörret 
er gennem gående simpelt. På gesten töjres kvæget, i marsken 
går det løst, holdt til stedet af vandgrøfterne, der dog i törre 
som m ere tit holder det dårlig nok. Træffes fremmed kvæg på 
ens lod, tager man det op og bringer det til „m arkm anden“ , 
der da udleverer det til ejeren mod en vis betaling. Fårene, 
hvoraf her holdes særdeles mange, er alle klippede i ørene, så at 
ikke blot hvert hus og hver gård på øen har sit nedarvede 
mærke, men så ikke engang to får er klippet på aldeles samme 
måde. Alle disse mærker har markm anden en bog over, hvoraf 
han straks kan se, hvor et optaget får hører hjemme, så han 
kan sende bud til dets ejer om at afhente det. Om efteråret for
svinder lår dog tit sporløst fra digeskråningen. Æ nderne er 
m ærket på en lignende måde i deres svøm m ehud. A f svin findes 
der ikke særdeles mange på Før.

For at sætte sig rigtig ind i Frisiske samfundsforhold må 
man mere end de fleste andre steder fæste opmærksomheden på 
kirk eforh o ld en e, hvormed så overmåde meget andet står 
i forbindelse. Den Frisiske folkestamme i det hele udm ærker sig 
ved at være meget alvorligt anlagt, et anlæg, der naturligvis 
næres af den natur, de er omgivet af; til det vittige, m untre og 
lune er de mindre oplagt end Danskerne og danner en hel mod
sætning til deres Plattyske naboer. Sammen hermed hænger det, 
at de holder umådelig på det nedarvede. Sådan er der bevaret 
forbavsende meget af oldtidslivet hos dem, mere end den nys om
talte brug af runerne. E ndnu levende folkesagn på Syld, hvoraf 
i slutningen af bogen er meddelt nogle prøver, fortæller om sten
alders-folkets fortrængelse og Frisernes indvandring på Vesterhavs- 
øerne, fortæller om Odin (Veda eller Vedn), Ffiggä Og T or 
(Tønder) — om hvilken sidste også byerne T ønder og Møgel
tønder bærer vidnesbyrd tilligemed det guldhorn, der fandtes i 
nærheden af dem i forrige århundrede — , m en minder især 
om Æ gir og Ran, havets vrede jættemagter. Adskilligt tyder også 
på, at hedenskabet holdt sig længere hos Nord-Friserne end noget 
andet sted i Norden. Frisernes apostel, Villebrord, havde fundet 
megen modstand mod ordet, han talede, og hans efterfølger, V in
fred, havde fået øksen i hovedet, da han løftede røsten mellem 
Vest-Friserne. Og vel kendt er fortællingen om deres konge



33

Radbod, der efter lang og voldsom m odstand havde fået foden i 
vandet for at lade sig døbe, men atter trak den til sig og gav 
dåb og kristendom  en god dag, da han på sporgsmålet om, hvor 
hans forfædre var henne, fik svaret: „I helvede hos alle de van
tro “, af biskoppen. „Så vil jeg hellere holde gilde med mine 
forfædre i Odins haller end bo i himlen og sulte med en lille 
flok k ristne“, sagde han, idet han atter vendte kristendom m en 
ryggen. Vest-Friserne böjede sig dog i de tider ind under 
kristendom m en; men mange af Nord-Friserne synes endnu år
hundreder efter at have holdt på deres asadyrkelse. I slutningen 
af middelalderen skal de have havt deres hedenske templer på 
Syld og ofret til aserne, så lørst i 1284 blev hedninge-præsterne 
afskaffet og templerne indviet til kirker, efter en anden over
levering endogså först 100 år senere*). Men da, lortælles der, 
stod en gammel hedning, den sidste på øen, og så på, hvordan 
kristne malere afbildede m artyrer på kirkens vægge; i fortvivlelse 
over at se sin tro besejret, trak  han en kniv frem og stak den 
igennem halsen på sig selv. Frisernes sunde sans i forbindelse 
med deres djærvhed og selvstændighedsfølelse gjorde dog, at de 
aldrig som  alle andre folk i Evropa böjede sig viljeløst for alle 
de pavelige hjærnespind, så den pavelige kirkestat har aldrig 
kunnet regne Fliserne for lydige undersåtter. Tienden, som deres 
frænder Vendelboerne kæmpede imod af al magt, men måtte til 
sidst lade sig påtvinge, er Friserne det eneste folk i kristenheden, 
som  aldrig har betalt; endnu den dag idag véd de ikke, hvad 
tiende er for noget. At præster skulde leve i ugift stand, kunde 
de heller ikke få i deres hoved, og de forlangte, at d e r e s  præster 
skulde gifte sig og leve et ordenligt familieliv imellem dem, og 
ufrivilligt fik ikke engang biskoppen så meget som en höne fra 
dem. Og mens blandt alle os andre der findes meget tå  navne 
endnu i brug fra oldtiden, men vi alle har de bibelske og kirke
lige navne med lidt Dansk sving (Jens, Peder, Hans, Kristen, 
Marie o. s. v.), så  er Friserne det eneste folk, som, efter at de 
var kristnede, beholdt deres h e d e n s k e  n a v n e ,  som endnu 
på enkelte undtagelser nær er de eneste, som findes iblandt dem. 
Her findes både Rolf, Frode og Folke ganske almindelig (udtalt

*) Disse beretninger, mener A. D. Jörgensen i sin „Utland“, har dog intet på  
sig, da Nord-Frisernes kirkebygninger synes lige så gamle som de Danske.
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Roluf, Fryd og Fulk), endvidere: Arian, Arfest, Boj, Broder, 
Danklef, Detlef, Dirk, Drefs, Erik, Fedder, Gerd, Hark, Ingvert, 
Jan, Jap (vort Jeppe), Jung, Jungbon, Jungrörd, Karsten, Ketel, 
Knudt, Lambert, Mejnert, Ocke, Oluf, Rejm, og af kvindenavne: 
Aikje, Antje, Elkje, Follig, Göntje, Ida, Inge, Ingke, Kejke, 
Krassen, Majke, Mantje, Mojel, Ohske, Tesje, Turkje og Tinne; 
af kvindenavne har dog nogle kristelig oprindelse, og sådan 
findes her både Karen, Maren, Mette og Sidsel (under formerne: 
Kerrin, Marrin, Metye og Sitzele) foruden enkelte mere nymodens, 
som i de sidste år begynder at afløse de gode gamle. Efter
navne dannes af fornavne ved at føje et S eller e n  til: börn al 
en mand, der hedder Oluf, får efternavnet Olufs, af Frild Frtidden, 
af Jepk Jepken, af Brar Braren eller Brarens o. s. v.; men det 
mærkeligste er endda, at konen ikke får sin m a n d s  efternavn 
men sine b ö r n s ,  dannet på denne vis af mandens fornavn; er 
Göntje gift med Vogen Ketels, hedder hun Göntje Vogens, noget, 
der i sig selv dog vist ikke er så fremmed for vore bønders ud
tryksmåde, i alt fald på Sjælland.

Tilbedelsen af helgenbilleder synes Friserne også at have 
gjort modstand imod; i det mindste lyder et sagn, der går på 
Syld og muligvis i sin grund er det samme som det för nævnte 
om den sidste hedning, sådan: Valdemar Atterdag ble'V af paven 
opfordret til at sorge for, at kirken kom til sin ret på Syld, hvor 
der kun var lidt af kristendom på den tid. Der blev da indsat 
ti præster, og billeder af moder Maria, af helgener, ja* at paven 
selv blev slået op i kirkerne, for at menighederne skulde tilbede 
dem. Jens Lyng, der var en gammel, alvorlig kristen, nægtede 
at böje knæ for billederne og sagde, at han tilbad Gud og sin 
Frelser, men hværken mennesker eller skilderier, Og da præsterne 
voldelig vilde formå ham dertil, råbte han; „Hellere død end 
præsternes træl!“ trak sin kniv og dræbte sig med midt i 
kirken; men siden har Syldringerne æret hans minde som en 
martyrs for trosfriheden.

Skönt ø-Friserne nu er alvorlig troende og veloplyste 
kristne, var der dog én ting, som slog mig så underlig som en 
luftning fra hedenskabet, at de nemlig ikke sagde, at de skulde 
til „kirke“ om söndagen, skönt de ellers bruger ordet kirke 
(udtalt sark), men at de skulde til „hööv“ , og brugte sådan ordet 
for det hedenske tempel, som jo kaldtes et hov eller gudehov 
hos alle Nordboer.
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Før har tre kirker, Syld også tre og Amrom én, de ligner
meget de Jydske kirker, har det almindelige Danske kirketårn
med ligefremt hustag i samme retning som kirken og tage af 
bly (nu dog kun delvis). Amroms kirke mangler dog tårn. På 
Før er kirkerne meget store, Johannes-kirken i Nieblum er end
også större end nogen anden landsby-kirke i hertugdømmerne; 
og dog er de om söndagen propfulde af folk, på gulvet næsten 
udelukkende kvinder, mændene, som gælder for at være mindre 
flittige kirkegængere, oppe på en pal, der springer langt frem 
i kirkerummet og borttager ved sin klodsethed meget af kirkens 
skönhed og höjtidelighed.

I kirken på Vesterlands-Før får man den bedste oversigt
over de ejendommelige FøPSke kvilldedpag’tep, som de
hundreder af kvinder, her er samlet, alle uden undtagelse møder 
i. Kjolen er kortere end hos Danske kvinder, meget folderig og 
af en meget mörk farve, men for neden omsyt med et 4 tommer 
bredt lyseblåt silkebånd. Livet og ærmerne slutter ganske tæt; 
men for alligevel at tillade armene at bevæge sig frit er der en
vid puf af anden slags töj indsat med påsyede flojelsbånd og
anden stads. På hver side af brystet er påsyt to meget store 
sølvknapper af meget smukt, gennembrudt arbejde (filigran-arbejde), 
de bruges i vore dage næsten så store og runde som gule 
blommer. For hver hånd er to af samme slags påsyt ærmet. 
Et stort (6 alen bredt) forklæde, sort med blomstret mønster, når 
næsten lige så langt ned som kjolen og går bag på helt sammen 
for oven med randene, hvor det er sammenheftet med et 4 —5 
tommer stort, ovalt sølvspænde. Kjolen er meget nedringet, og 
om skuldrene bæres et stort, trekantet silketørklæde eller et tyndt, 
uldent tørklæde med en snip fæstet nede på ryggen, det er også 
mörkt, dog hos de yngre med forskelligfarvede blomster i, besat 
med frynser, og ligger i løse, smagfulde men flotte folder om 
skuldrene, dog så den hvide hals bliver så synlig som mulig, 
hvorom de så har en perlekrans eller et ganske lille silketørklæde. 
På hovedet bæres et brunt silketørklæde med smukke blomster i, 
der lidt fra tager sig ud, som om der var naturlige markblomster 
indflettet, snot og lagt tre gange som en krans om hovedet på
en særdeles klædelig måde. Tit er det et silkebånd med blomster
på, der slynges ind i et ensfarvet hovedklæde på sådan en måde, 
a t blomsterne rigtig træder frem over panden. Issen eller nakken
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er bar, kun dækket af de velordnede hårflætninger. De unge 
piger skubber denne turban så langt tilbage fra panden som 
mulig, så de med deres ejendommelig formede, stærkt tilbage
rundede pande får et meget kækt udseende. De gamle synes 
ikke rigtig om dette kokette væsen og trækker selv hovedtojet 
helt ned for panden. Sorte strömper og brunels-stövler bæres;, 
træsko bruges aldrig af Friserne, så derpå kan man kende dem 
fra de Jydske karle. Konerne kan sikkert kendes på, at de på 
issen bærer en lille, skinnende höjröd hue eller kalot med sort 
perlebroderi, den forreste halvdel af den ligger skjult under hoved
tojet, mens den bageste halvdel er i öjne faldende inden i ringen, 
som hovedtöjet danner og foran hårflætningerne. Enkers kirke- 
töj er hele livet fuldstændig sort på denne issehue nær; og de 
mange enker, her altid har været på øerne, mener man, har givet 
anledning til, at kvindedragten i det hele er så mörk og höj- 
tidelig. I kirken kan man dog bedst kende enkerne på, at de 
aldrig rejser sig under gudstjænesten, men bliver siddende, når 
andre står op.*) — Til hverdagsbrug ses sølvknapperne ikke, 
skulderklædet bindes i kors under armene og trækkes tæt om 
halsen, og på hovedet bæres — inde så vel som ude et 
stort, sort klæde, der trækkes ned for panden lige til öjnene og 
dækker issen som en hue, mens det neden for ligger mange
dobbelt sammensnot som en krans og bindes sammen i nakken- 
Men den lyseblå bræmme findes på enhver nok så simpel kjole, 
den er Føring- og Amrom-kvindens særlige mærke; på Helgoland 
bruges gul bræmme, på de andre øer er dragten lidt mere af
vigende i det hele. Til markarbejde har de endnu et s>tort tor
klæde bundet om den nedre del af hovedet og ansigtet liige op til 
öjnene, bundet oven på issen, så hovedet bliver til en uformelig, 
mörk pakke, hvor man næppe opdager en sprække med et par 
öjne inden for. — Til kirkelig höjtidsbrug fremtræder dog den 
Førske folkedragt i sin störste glans; til trolovelser (som höjtidelig- 
holdes med kirkefærd), bryllupper, kirkegang efter barselseng, 
barnedåb, konfirmation og altergang har man nemlig et stort, 
hvidt, klart forklæde i steden for det sorte, med to lange, hvide 
bånd flagrende foran, og et stort sølvsmykke, der dækker hele

*) I Limfjords-egnene (i alt fald Mors og  Gjøl) bruger hvem der har sorg at. 
blive siddende i kirken, når andre rejser sig, gennem et længere tidsrum.
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brystet. Det er en brystdug med tolv mægtige sølvknapper i en 
bue, som  vender rundingen nedad, og flere kæder af sølvspænder 
og gamle mønter, der er udspændt tværs over åbningen i buen. 
Det er ret prægtigt syn en söndag m orgen på St. Lavrentii kirke
gård  at se de stolte og skönne Friserinder i hundredevis flokkes 
til kirke i disse ikke blot glimrende, men også overordenlig 
skönne dragter, de skönneste jeg har set nogetsteds. Fanø-dragten 
synes noget beslægtet med den Frisiske, men står langt tilbage 
for den; den gör snarere indtryk af noget tungt end af noget 
yndefuldt. Til jordefærd har hele den kvindelige del af følget, 
som går lige efter kisten, hvide forklæder; men det store 
sølvsm ykke bruges da ikke; hele brystet er derimod skjult 
a f  et mægtigt, hvidt lommetørklæde, som de holder for öjnene 
hele vejen og under hele gudstjænesten, så man aldrig får 
noget af deres ansigt at se; det ser da på lidt afstand ud, 
som  om de på Østerlandsk vis bar et hvidt slør hængende tra 
hovedet ned til fødderne; dog har de et sort sjal slået over
hovedet. Om vinteren og i regnvejr bruges som overtøj gennem 
gående en kåbe, der når i ét stykke lige fra halsen til fødderne
og  er forsynet med en hætte, der kan slås op over hovedet, 
den ligner meget nogle af vore nym odens regnkåber. Ellers er 
der ikke anden forskel på sommer- og vinter-dragten, end at 
vinter-dragten er af tykkere tøj end sommer-dragten, og at man 
om vinteren ikke bruger tørklædet om nederhovedet så lidt som 
halv vanterne, der bægge dele kun tjæner til at værne huden mod 
solen.

Man m å i øvrigt ikke tro, at den Føringske dragt er en 
overlevering fra ældgamle dage i ét og alt; nej, i begyndelsen
af dette århundrede bar man helt andre, lyse, livlig farvede 
dragter. Friserne har deres omskiftelige moder ligesom den øvrige 
•verden; der er kun den forskel, at de ikke bryder sig det mindste 
om denne øvrige verdens moder, men har mod til ligesom 
Englænderne at indrette sig efter sit eget hoved, ja  i dette stykke 
endda i höjere grad end Englænderne. Kun brugen af det 
meget kunstfærdigt udarbejdede sølvstads er ældgammel, og det 
er betegnende både for sm agen og for folks almindelige velstand, 
a t den lille ø, som kun har tre malere, har tem guldsmede eller 
„sølvsmede“, som de her kaldes, da guld slet ikke bruges.
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Hos mændene findes aldeles ingen folkedragt, kun går de 
på søm andsvis med stortrøje i steden for frakke.

Da Friserne ikke betaler tiende, er her ikke tale om kirke
e j e r e  på den måde som  hos os. Sognefolket ejer selv sin kirke;
men den giver ingen indtægter, koster derimod en hel del a t 
holde vedlige; disse udgifter fordeler m an broderlig mellem 
sig, for det förste ved, at m an for hver skorsten, der findes i 
sognet, betaler 12 ø re  årlig til kirkens kasse, og dernæst ved at 
købe siddeplads i kirken. En plads koster, efter som den er 
höjt oppe m od koret eller langt nede mod dören fra 12 til 50
kroner én gang for alle (for livstid) og desuden 20 øre årlig.
Det er dog langt fra alle pladser, der sælges; en mængde, spredt 
rundt om i kirken, holdes forsætlig tilbage for at lejes og loddes 
ud på et år ad gangen. For at den almindelige Frisiske ligheds
følelse nu  ikke skal stødes ved, at velhavende køber de bedste
og dyreste pladser, er det indrettet sådan: Torsdag för ad vendt 
(d. v. s. på Vesterland, i Nieblum er det torsdag för jul) møder
alle, der ønsker plads for det følgende år, i en vis kro, hvor de
da trækker lod om pladserne; på sedlen, m an trækker, står d a  
pladsens num m er og pris, som man bægge må finde sig tilfredse 
med. Nu går det løs med de gensidige Spørsmål: „Hvor skal 
du sidde, hvor skal du sidde?“ i det uendelige, og man ender 
dagen med en dans. Advents-söndag m å alle, hvem  det er 
muligt, da i kirke og få dels sin ny plads anvist, dels se på, 
hvad naboer man har fået, og hvor ens venner er kommet til a t 
sidde, og det er jo  en hel begivenhed. Der er dog også en del, 
som ingen bestemt plads tager, og familier tager da aldrig plads 
til a l l e  sine medlemmer men flere eller færre, efter som de er 
flittige kirkegængere til. Hvordan man ved at sælge stenene i 
det gamle dige skaffede kirken en overordenlig indtægt, er för 
omtalt, og sådan er man om sig på enhver måde for at skaffe, 
hvad der skal til. Er der imidlertid noget, man ønsker anskaffet, 
som ikke hører til det påtrængende nødvendige, som nyt betræk 
til alter og prækestol, et orgel eller lignende, så holder styrelsen 
gærne kassen lukket, og kvinderne må da påtage sig ved en frivillig 
indsamling at skaffe pengene til veje.

I selve g u d s t j æ n e s t e n  kommer folkepræget kun lidt frem, 
den holdes på T ysk, og 'm an kender kun de gamle koraltoner, 
der trækkes ud i en grad, som jeg ikke havde tænkt mig d e t
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muligt. N år en linie er til ende, holder m an op, mens degnen 
endnu bliver ved en god stund at holde paa den sidste tone, 
som for ret at vise, hvor meget vejr der er i ham , og först når 
han atter h ar trukket vejret og slået en ny strofe an, stem m er 
menigheden i på ny. Det bliver da aldrig til m ange vers, der 
bliver sunget under en gudstjæneste, en salme af almindelig 
længde synges aldrig til ende. Menigheden er i øvrigt påfaldende 
godt med under det hele, og en sådan almindelig og kraftig 
fællessang hører man kun få steder i Danm ark. Men de 
Føringske kvinder har også en forbavsende klar og stærk røst; 
de taler bestandig, som de vilde overdøve storm en, og hvor flere 
kvinder taler sammen, venter m an hvert öjeblik, de skal flyve i 
hårene på hverandre; selv når en enkelt pige vil synge en sang 
inde i en stue, stemmer hun strax op, som om hun skulde synge 
for i en stor forsamling under åben himmel. — Ved jordefærd 
holdes ingen tale ved graven; men söndagen efter — hvis det 
da ikke er på en söndag — samles følget i kirken, og når 
prækenen er sluttet, giver præsten Ira prækestolen en del medde
lelser om den afdøde, om hvor han var fra, hans ægteskaber og 
husliv, stilling i livet, og hvor han har faret fra o. s. v. og 
holder så en opbyggelig tale i den anledning. E r en mand 
kommet hjem fra en lang rejse, lader han takke for sig fra 
prækestolen, ligeledes lader frugtsommelige koner bede for sig.

En del af de alvorligste, måske rettere mest pietistiske 
mænd og især kvinder samles gærne söndag eftermiddag i et 
eller andet hus til en „bibeltime“, da en lægprædikant eller måske 
også præsten taler til opbyggelse; der synges da missionssalmer 
og samles penge ind til missioner.

K irk egård en e  er langt fra skönne, men så meget 
mere ejendommelige. Gravene ligger til dels som græsklædte 
tuer uden orden imellem hverandre ligesom i Vest-Jylland, kun 
i de færreste tilfælde omhegnede. Der findes mindesten, men 
næsten aldrig kors , på alle grave; det er store, flade, oliemalede 
sandsten, der for oven ender i en runding. Herpå står en lang 
remse indhugget om den afdødes familieforhold o. s. v., om trent 
det samme, som meddeles i kirken efter jordefærden. Men over 
læsningen er desuden et billede udhugget, der på de tarveligste 
sten fremstiller en plante med nogle oprette, udsprungne blomster 
og andre hængende, visne; de udsprungne blomster betegner
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antallet af de börn, den afdøde efterlader sig i live, de hængende dem, 
som er døde inden faderen eller moderen, hvem det nu er, der 
ligger. Men tit er der meget kostbare, ja  somme tider virkelig 
könne og kunstfærdige billeder på mindestenen, over en moder 
er det sådan meget almindeligt at træffe billedet af en kvinde
med en flok börn, dels på armene og dels ved siden af sig.
Bibelske billeder er hyppige: Jesus velsigner småborn, stiller 
storm en på søen, opvækker Jairi datter, korsfæstelsen m. m.
Over en møller ser man gærne hans mølle afbildet; men de tal
rigeste billeder er dem af skibe, hvor en „kaptejn“ ligger begravet. 
Der er både handelsskibe og orlogsskibe, store tremastere og 
jagter, liggende for anker i en havn mellem pakhuse, strygende 
for fuide sejl på det vilde hav eller liggende for stumperne i 
storm en og huggende i de frådende bølger, alt for det meste malet 
med stenens ensformige grå farve, men somme tider dog meget 
broget malet, så at det Danske flag rigtig skinner i sine rette 
farver. Uden om billedet er gærne en hel del slyngninger 
udarbejdet, og over det står med snirkler og sving et skriftsprog, 
et passende rim eller et salmevers. På mange kaptejners grav
steder er der overm åde kostbare stene; er han „bleven“ på 
havet, så findes der sådan en sten på hans hustrus grav 
med hans lævnetsløb på; om deslige grave er der tit et 
pænt rækværk.

Jeg vil nu søge et samle, hvad der forekommer mig at 
være de F ris isk e  grundtræ k, som jeg nærm est kender 
fra Før, men som væsenlig er de samme alle vegne, i Holland 
med. Friserne er da, kvinder så vel som mænd, ranke, kraftige 
og velbyggede folk og så höje, at af Amroms 700 indbyggere, 
talte man for nogle år siden over 50 på mere end 3 alens höjde; 
især blandt den ældre slægt er mange meget höje. De er og§å 
meget sunde folk og kan være særdeles raske i den höje u ld e r; 
sygdom m e — især hals og brystsygdom m e — er sjældne så. vel 
som smitsoter. De ser meget skarpt og langt men hører mindre 
godt; især på Amrom er der mange døve folk, som i stille vejr 
hører meget slet, men meget bedre i storm, der sådan synes at 
være dem det naturligste forhold. Det berømte Nordiske tolke- 
præg med hvid hudfarve, blå öjne og gult hår findes ingensteds 
så gennem gående som hos Friserne; af Danskerne har de i ud
seendet så vel som i meget andet mest tilfælles med Vestjyderne
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og Vendelboerne; som de har de et længere og smallere, mere 
ovalt ansigt end de Danske øboere; men den rundede pande og 
höje isse, som især var mig påfaldende hos kvinderne, er så 
ejendommelig Frisiske, at det forekom mig, alle Friserinder lignede 
hverandre; dog mindede de mig om kvinderne fra Fanø og fra 
Telemarken i Norge, hvem Friserne da også har en vis sprog
lighed med. Kindbenene ses langt mindre tydelig end hos os, 
mens den rundede kind meget minder om de Keltiske folk i Vest- 
Evropa. I øvrigt er ansigtstrækkede gennemgående ædle og 
skönne ligesom blikket åndrigt og djærvt, åbent og ærligt, skönt 
man vel lige så lidt finder fortryllende kvindeskönheder som 
nogen, der ser mindre godt ud*). Som kende på en Friser 
nævnes også en meget lige tommelfinger, der kan stilles i ret 
vinkel mod pegefingeren.

Friserne har altid yndet at kalde sig selv „de stolte frie 
Friser“ og deres valgsprog „Heller død end træl“ står som over
skrift over hele deres livsførelse. Historiens enstemmige dom 
om dem er nemlig, at de er sunde, naturlige, ærlige, trofaste folk 
med et hojbårent og fribårent sindelag; de har en stor kærlighed 
til deres folk og fædreland, er stolte af alt, hvad de kalder d e re s , 
hævder det og værner om det til det yderste og kæmper vold
somt og hidsigt uden at spörge, om det kan nytte, mod enhver, 
der vil forstyrre dem i at leve deres eget liv efter deres eget 
hoved. Sakse siger om dem, at de er farlig glubske, raske og 
smidige, rynker næse ad al ubehjælpelig og tung rustning og 
bruger i strid aldrig andet end lette skjplde og kastespyd. Og 
som vidnesbyrd om deres uoverlagte hidsighed fortæller han, at 
da Frode kom til Frisland, lod han sine folk tålig tage imod alle 
Frisernes pile og forbød dem at skyde igen, för de havde udgjort, 
og det hoftede med deres jærnregn. Jo talrigere de Danske nu 
tog imod, des hidsigere blev Friserne til at køre på; men da 
Danskerne endelig begyndte, havde Friserne udsolgt og måtte give 
tabt. Et ægte frisind har altid udmærket dem; som de bød pave
vælden trods på mange punkter, tillod de heller aldrig enkeltmænd 
som herremænd at få magt over deres medmennesker, så de var 
gennem bondestandens trange århundreder et folk af fri odels
bønder, der til den dag i dag ikke en gang af navn har kendt

*) Her er atter lighed med Vensyssel.
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til herremandsvælde. Og sköndt, de vistnok altid, så vel Nord
som Øst- og Vest-Friserne, har måttet böje sig for fremmede 
folks konger og kejsere, så har de dog altid forstået at forhindre 
kongelig enevælde i deres land og at hævde deres nedarvede fri 
forfatninger med folkeligt selvstyre. Alle embedsmænd blev forhen 
valgt af folket og kunde afsættes af dem ; oldermænd styrede 
sognene og rådm ænd herrederne. Øst-Frisland bestod i middel
alderen af syv enkelte stater, der stod i lignende forbund med 
hver andre som Nord-Amerikas tristater; hver enkelt stat styredes 
af sine årlig valgte, edsvorne landsdommere, og over hele for
bundet stod en lignende, edsvoren höjesteret. Men hele folket 
mødte på tinge og stemte uden persons anseelse; ved höjen 
Opstalboom i Øst-Frisland samledes man fra hele forbundet 
hvert år i pintseugen og gav fælleslove. Enhver dommer m åtte 
ved sin embedstiltrædelse nedlægge en pengesum i folkets hånd, 
og afsagde han en uretfærdig dom, måtte han ikke blot betale 
en stor bøde; men han blev afsat og hans hus nedbrændt. 
E ndnu i 1614 dømte edsvorne eller tyltermænd i forskellige sager, 
f. eks. mod hekse. De forlangte dog ikke blot frihed for sig selv, 
men lod alle andre nyde den sam m e frihed, og derfor var trælle
stand dem noget så vederstyggeligt, at de ikke blot aldrig selv holdt 
trælle, men altid enten frigav eller nedhuggede de fanger, de tog i 
krigen, ligesom de også altid selv enten sejrede eller faldt, men 
aldrig overgav sig.

Falskhed og mistænksom hed har altid været Frisernes 
væsen grundm odsat; de  ̂ er i Sønderjylland så ansete for deres 
ærlighed, at når bønderne kom m er til købstaden, og en ting bliver 
fortalt, som lyder noget utroligt, men man så får at vide, at det 
har en Friser sagt, så bliver det ubetinget trot. Men Friseren 
vil også vises tillid, så når man mistror, hvad han siger, bliver 
han let aldeles rasende. Hvor megen lighed han end ellers har 
med Jyden, så danner han dog en hel m odsætning til ham deri, 
at han taler rent ud af posen om, hvad der ligger ham på sinde, 
mens Jyden gærne vil skjule sit inderste væsen og sin hjærtens 
m enine så længe som mulig af en gammel beregnet m istænk
somhed over for fremmede. En præst kan i Sønderjylland gå 
hele sognet rundt for at få folks mening at vide om en vis sag  
uden dog at få den at vide; men har Friseren en ting at bemærke, 
går han straks op til ham og siger ham det uden torbehold..
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Høfligheder og omsvøb plages man da selvfølgelig ikke af blandt 
dem; men venlige og gæstfri er de i höj grad. Jeg er sjælden 
kommet i nogen samtale med en Friser, uden at han har sagt: 
„Kom engang hen og besøg os!“ det tror jeg ikke en eneste 
gang er blevet sagt til mig i England under mit to års ophold 
dér. Når man så kommer til dem, ja da går det ikke som hos 
os straks løs med mad og drikke; kun hvis de selv er ved at 
spise, bydes man med dertil, og man bydes kun en ting én gang: 
svarer man da nej tak, bliver man trot på ordet, at man virkelig 
ingen ting ønsker; dette er ligesom i England.

Det gennemgående naturlige og uskrømtede væsen viser 
sig også i den måde, hvorpå de unge omgås hver andre. For
holdet er meget frit mellem karle og piger, så man i mere for
finede og snerpede samfund vilde korse sig derover mangen 
gang. Og det kan ikke nægtes, enhver vil med rette tænke, 
det må stå dårlig til, når de hører, den skik har nok sin hjem
stavn hos Friserne, som lævninger findes af i Norge, i Dalarne, 
flere steder i England og Tyskland og andensteds, at karlene 
gennem vinduet gör nattebesøg hos pigerne. Og dog har Friserne 
altid og med rette været anset for folket med de reneste sæder i 
hele Evropa. Ja så strænge har de været med hensyn til over
holdelsen af sædelighed, at når man havde en mistanke om, at 
en karl eller en pige stod i for nær forbindelse med en af det 
andet kön, så lurede forklædte folk ham op, bandt ham et bind 
for öjnene og førte ham en lang tid over stok og sten, gennem 
tykt og tyndt, uden at tale et ord, og forlod ham endelig ved 
en åben grav eller en stejl skrænt, for at synderen derved skulde 
komme i tanker om, at den vej, han var ved at slå ind på, vilde 
føre ham til afgrundens rand. En pige, der havde forbrudt sig 
mod sædeligheden, blev i ældre tid af sin fader bundet en sten 
om halsen og udstødt fra diget i havet. Endnu er sådan opførsel 
noget sjældent — kun 2 pCt. af fødslerne er uægte — , skönt 
den er i tiltagende, siden politiet greb ind i og forstyrrede den 
omtalte skik, hvorved de unge ellers selv passede på hverandre, 
et en karl ikke besøgte den samme pige ret tit, og da pigerne 
selv forstod at værne om om deres ære og på en fyndig måde 
afvise den karl, der ikke teede sig sømmelig. Dog må, når man 
bedømmer Frisernes sædelighed, ses bort fra, at trolovelsen hos 
dem har den samme bindende betydning som hos os tidligere og
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regnes som fuldt ægteskab. Troskabsbrud høres da heller aldrig 
blandt Friserne, ægtefolk er hverandre tro til døden og omgås 
hinanden godt, i alt fald på øerne, hvor livet stiller så alvorlige 
krav; her finder huslige spektakler aldrig sted.

Som det lysende forbillede og mønster for Frisiske kvinder 
står Ellen Lyng, den för nævnte Jens Lyngs datter. Lige så 
klippefast som faderen holdt på sin tro, holdt datteren på sin ære, 
siger sagnet. På Sylds heder traf hun engang en flok Svenske 
sørøvere (fetaljebrødre), der vilde have fat på hende; men hun 
tænkte: „Heller død end sørøvernes trælkvinde“, tog flugten ned 
til stranden og styrtede sig i havet. Syldringerne har dog aldrig 
ret kunnet tro, at hun virkelig druknede, og endnu går der sagn 
om, at man kan se hendes skikkelse sidde på tomterne af nogle 
ødelagte huse på heden og græde over den forstyrrelse, som er 
kom m et ind i alle Frisiske forhold som følge af, at folket m ed 
de gamle sæder og skikke har opgivet den gamle troskab og 
ærekærhed, og især over, at pigerne ikke længere slægter h e n d e  
på, men fjaser med de forste de bedste, der giver si:g i lag med 
dem ; og hun beder til slutning som sin fødeøs skytsånd Vor 
Herre afvende alle videre ulykker fra Syld.

Kvinden har vel aldrig været manden så ligestillet noget 
sted som hos Friserne, Sønderjyden driller endogså ved enhver 
lejlighed Friseren med, at han står under tøflen. Men det er jo
en naturlig ting, at når manden er til søs den længste del af
året, og konen må styre hele forretningen hjemme og altså har 
bedre indsigt i sagernes stilling end han, at hun både giver tonen 
an og bliver spurgt til råds om alt, hvad der skal foretages, samt 
har fri adgang til pengekassen. Mændene har også adskillige 
skrøbeligheder, som kvinderne m å bøde på; når de f. eks. om
høsten skal til Vyk med korn, drikker de sig  hyppig så fulde, åt
de næppe kan slippe hjem, og mange koner tager derfor regel
ret med deres mænd derud for at passe på dem. Og somme 
mænd har den natur, at så snart det er blæsevejr, har de ingen 
ro på sig til at passe deres gerning, men løber urolig op og ned 
langs digerne for at se, om der ikke skulde drive en pind i land 
til dem eller andre gode ting. Er en ting af nogen værd drevet 
ind, kan de trække den i land, sætte deres mærke på den og an- 
mælde det til strandfogden, ved den senere avktion over strand
ingsgods får finderen så en trediedel af salgssummen; men de
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fleste foretrækker at køre det op til deres egen gård, og der er 
aldrig en hund, der gør ad dem for det; for den skik har gam 
mel hæ vd. Men sådanne strandløbere sætter gærne deres vel
stand til lidt efter lidt, når de ikke har særlig dygtige kvinder til 
at tage sig af den forsømte gård, eftersom stranden i længden 
dog kun  giver en ringe daglön.

Men i det hele er Friserne dygtige, vinskibelige, kloge og 
nöje beregnende folk, der med deres raskhed i tale, bevægelser 
og arbejde forbinder et godt overlæg (især på øerne) eller ævne 
til at lægge planer for, hvad de vil foretage dem, og til at gen
nemføre dem. De er anset for dygtige regnemestre med m ate
matiske anlæg, og börnene viser i skolen stor lyst og flid og et 
let nem m e; dog yndes de Pröjsiske statsskoler ikke, da Friserne 
klart ser, at de uddanner mere i tankeøvelser end dygtiggör 
for livet.

Friserne er selvhjulpne folk, der ikke trænger til, at øvrig
hederne skal tage sig af dem og være deres formyndere, som v i 
her i Danm ark så gærne vil have. Jeg har omtalt, hvordan de 
selv ordner deres kirkevæsen; med digevæsenet er det lige sådan. 
Skulde noget regnes for en fællessag, hvorom  i det mindste et 
helt am t skulde enes, måtte man ellers synes, at det var dige
væsenet på Vesterhavs-øerne; for fik havet först lov til at op
sluge dem, da vilde næppe noget dige kunne beskytte fastlands
kysten længere, og i hvert Fald m åtte de bygges anderledes 
mægtige, end de er. Og dog m aa hver ø helt vedligeholde sine 
diger på egen regning, hvad de også gör uden knur, hvor uhyre 
en byrde det end er for de få tusinder. Hver m and bidrager 
med penge og arbejdskraft i forhold til störreisen af den jord, 
han har i m arsken; og diget er så inddelt i stykker, der hver 
tilses af en rodemester, som har et vist antal af de andre bønder 
under sig, som han tilsiger til arbejdet og sætter i virksom hed, 
når noget skal göres. De förste Dage i oktober er den alminde
lige arbejdstid på diget, da det sættes i stand til at tage imod
efterårsstormene, som er værst sidst i oktober og först i novem 
ber; Alle Helgensdag (den förste november) er især Frisernes 
skræk, da på den de fleste og værste vandfloder, sbm deres 
historie har at fortælle om, er indtruffet. Når i en stormflod bøl
gerne begynder at slå over digekanten, under ingen på Før sig 
nattero; men alle m and møder med vogne fulde af sandsække
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p å  digerne for, når der et sted rives hul paa græstorven, straks 
a t  kunne stoppe det med en sæk; for ellers vil det snart vaskes 
större og diget helt gennembrydes.

Vejarbejdet ordnes også af øboerne selv uden mellem
kom st af m yndigheder. Hvert forår, inden man skal i marken, 
tilsiges ét menneske fra hvert hus til at gøre en dags arbejde 
med at göre vejene jæ vne og gode. Den fattige kone, der bor 
enlig i sin hytte, m å da gå selv, mens den rige gårdmand ikke 
skal sende mere end en karl. Dette finder man dog nu noget 
uretfærdigt, og enkelte byer har foretaget forandring i denne skik, 
så  den rige nu m å stille mere mandskab i forhold; men mere 
uretfærdigt finder m an dog det er, at de skal betale bidrag til 
vejene ovre på fastlandet, hvor de aldrig kom m er; og at Pröjs- 
erne har indført dette, glemmer de ikke at opføre på deres 
synderegister.

Til Frisernes svage sider må regnes deres egenkærlighed 
og gerrighed, de holder meget af at skrabe til bunke uden at 
göre pengene frugtbare enten for sig selv eller andre. Selvfølelsen 
er også gået til for stor yderlighed, når den Amrom-lods ikke 
kunde tåle at høre skipperen, han skulde lodse ind gennem 
den farlige brænding, sukke: „Å, Gud hjælpe o s!“ men brum 
mede gnavent: „Han kender ikke løbet bedre end je g “. Dette i 
forbindelse med den dermed sammenhængende for ringe broder- 
følelse har ogsaa g jo rt sit til, at Friser-folket aldrig er fremtrådt 
i historien som en enhed eller et hele, men har altid været sond
ret i m ange enkelte samfund, der har levet hvert sit eget liv med et 
for snævert livssyn, som  om den hele verden slet ikke !kom det 
ved. Det hedder sig, a t de i gammel tid så lidt tålte firemmede 
imellem sig, at den udlænding, de traf på deres ø, og hvis mål 
røbede ham , idet han ikke kunde udtale en vis sætning, der blev 
foresagt ham, Frisisk nok, førte de uden barmhjærtighed ud på 
havet og holdt ham  med stænger nede ved bunden, til han op
gav  ånden. Men det er ikke ret længe siden, at forældre ikke 
engang tillod deres börn ægteskab med en Frisisk født fra en 
af naboøerne; og Friserne har aldrig havt mindste tilbøjelighed 
til at forfade hjemmet for at bosætte sig andensteds. Dog går 
friheds- og selvstændigheds-lølelsen foran hjemkærligheden, så : 
bliver hjemmet slugt af havet, eller bliver livet af undertrykkere 
g jo rt dem utåleligt i deres hjem, da, hellere end at trælle i fædre-
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landet, søger de sig ny bopæle over havet, og mens derfor Fris
erne i hjemmet aldrig har øvet nogen bedrift, som kunde give 
dem plads i historien, men har havt nok at göre med at værge 
deres land mod havet og tyrannerne, så er deres verdenshistor
iske dåd den, at de var med at bygge England og som Engelsk- 
mænd Amerika, så det Frisiske folkepræg i stort mål har sat sit 
stempel på disse friheds- og storværks-folk og været en surdejg 
for en stor del af menneskeslægten. Også i vore dage er det kun 
drevet af den yderste nød, at den Frisiske ungdom, sit valgsprog tro, 
drager til Amerika for ikke at trælle for den Tyske krigsgud; det 
kan man høre på de rørende viser på modersmålet, på det for
agtede og i krogene forskudte bondemål, som både karle og 
piger hyppig digter ved afrejsen fra hjemmet eller sender hjem fra 
det fjærne vesten, tolkende deres længsel efter deres „lille kære 
Før“, viser, som nu bliver øernes folkesange.

Forlystelser kender det alvorlige folk ikke meget til, ved 
markeder går de stille omkring og ser på varerne, skyder til 
skive eller morer sig på lignende måde, alt uden spræl. Gilder, 
som spiller så stor en rolle i v o r t  folkeliv, kender man også 
uhyre lidt til, høstgilder er helt ukendt, ved jordefærd går to 
unge piger vel om i byerne og „byder til begravelse“ ; men det 
•er kun en mælding om dødsfaldet. Alle de „indbudte“ møder 
rigtig nok i sörgehuset, hvor familiens kvinder sidder hele for
middagen om kisten med höjre arm på kanten af den, hovedet 
böjet ned og hvilende på hånden, hvori de holder det hvide 
lomme-torklæde. Præsten holder så en tale, og man går til kir
ken, og under gudstjænesten — hvis det, som meget almindeligt, 
er en söndag — sidder de samme kvinder bojet ned mod stolen 
foran, i hvilken anstrængende stilling de må sidde hver söndag 
et helt år efter. Men efter jordefærdens slutning holdes ingen 
sammenkomst i hjemmet, begravelsesgilder har man aldrig kendt. 
Kun ved brylluper og barnedåb holdes der lidt gilde; men det 
er meget tarveligt, der opvartes kun med kaffe, te, vin, smörre- 
brød og kager skiftevis, så synger man lidt; men til at danse i 
er pladsen i husene for små. Lördag aften går derimod tit ung
dommen sammen i kroen og danser et par timer i en i de senere 
år tilbygget dansesal, der dog lige så ’ meget bruges til lo og 
andet lignende. Her lyder pigernes kraftige sangstemme, og så 

•danser man efter Frisiske, Plattyske, Höjtyske, ja  Danske sange
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mellem hverandre. Jeg er blevet overrasket ved at høre „Den 
gang jeg drog afsted“ og „Nu skal vi nok atter med Tyskerne 
slås“ ud fra en dansesal; de synes bægge at være meget yndede 
sange, men vilde næppe blive tålt i det Danske Sønderjylland; 
forstå dem gör vist alle på Før, om end kun få ret kan synge 
ordene. Dansene er de nym odens; ejendommelige folkedanse 
findes ikke, da Friserne ikke oprindelig er noget dansende folk. 
Under et ophold i en kro så jeg ikke en eneste af de dansende 
nyde noget den hele lördag-aften, og da værtinden åbnede dören 
og fortalte dem, at klokken var 11, blev stuen i samme nu tom 
for mennesker, uden at der blev gjort en eneste bemærkning i 
den anledning. Denne ro på kroen lördag aften danner en på
faldende modsætning til en lördag-aften på en Engelsk kro med 
al dens ståhej. Söndag-aften særlig samles byens mænd og karle dog 
på kroen og snakker sammen og spiller lidt kort; men
kun de færreste nyder noget; det undrede mig at finde en kro
m and være glad ved at se folk hos sig, som ikke bnagte en skil
ling til huse, og det gör kun de færreste, der komme;r enten hel
lig eller sögn.

Sprogene, der tales på de Frisiske øer, er mange, så 
når en del mennesker kommer sammen, er der ligefrem en babelsk 
sprogforvirring. Alle sprog består af forskellige m undarter; men
ingen steder er de så forskellige fra hverandre som i Frisisk.
På Sønderjyllands vestkyst strækker dette sprogs om råde sig fra 
Tønder til Husum , gennem fire herreder, der hver har sin m und
art. På øerne har Syld s in  mundart, uforståelig for alle andre 
Friser, men stående Dansken lidt nærmere end de andre; F ør og 
Amrom, der jo paa en måde er landfaste med hverandre, har 
samme m undart så vel som samme dragter, sæder og skikke i 
det hele; men at Helgoland slutter sig hertil, er en stor m ærke
lighed, da den ligger en halv snes mile fra Amrom og hverken 
står i noget samkvem med den eller Før, mens Halligerne har 
deres egen m undart helt forskellig fra disse tre øers igen og mere 
lig fastlandets. Når derfor folk fra de forskellige øer eller øerne 
og fastlandet kommer sammen, taler de aldrig deres modersmål 
til hverandre, dette er kun hjemmets sprog, som man i det hele 
aldrig taler til nogen, m an ikke kender; men det almindelige om 
gangssprog er det Plattyske, som alle — måske på enkelte gam le 
koner nær — taler lige saa godt som Frisisk, og som m ange
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steder har lortrængt dette. På Nordstrand og Pelvorm uddøde 
sådan det Frisiske ved ødelæggelsen i 1634, og deres nuværende 
beboere er ikke en gang af Frisisk byrd, men dels Plattyskere, 
dels Hollændere; Plattysk er her enerådende talesprog. Lævninger 
af Nordstrands oprindelige mål høres i Vyk og Nieblum på 
Før, der blev bygt af flygtninger fra Nordstrand; men Plattysk 
vil dog snart være det eneste, som høres i disse byer, og det 
samme kan i grunden siges om flere andre byer på Østerlands- 
Før. Kirke- og skole-sproget er som det offenlige sprog og bog
sproget Höjtysk, som alle de da også taler til fuldkommenhed, 
der er kommet over den skolepligtige alder. Friserne må have 
mærkelige sproggaver, at de sådan kan tale tre sprog lige godt 
og uden nogen sinde at blande dem sammen; deres eget mål 
holder de nemlig mærkelig rent for tyskheder, hvad der jo i 
øvrigt stemmer med deres anlæg for afsondring og for at leve 
deres eget liv ubekymret om, hvad den store verden mener, 
som de som sømænd ellers er mindre fremmede for end de fleste 
andre folk. Hertil kommer endnu, at en hel del kan Dansk, 
lært dels ved samliv med de Jydske karle eller gennem forret
ning med Danmark, især i den Danske tid, dels i skolen i de 
senere år af Frederik den syvendes regering, da der blev indført 
to timers undervisning om ugen i Dansk i de Frisisk-Tyske egne. 
Så lidt dette end synes, har mange dog lært ypperlig at læse 
Dansk derved, det vil jo mest være folk ved 40 års alderen. 
Det er dog ikke mange, der kan ta le  Dansk, om end de fleste 
forstår en del deraf. Men broderparten af sømændene kan tillige 
noget Engelsk, somme meget, og de, der har været i Amerika, 
er naturligvis mestere deri. Sådan er der ikke få, der taler fem 
sprog rigtig godt.

Af de N o r d - F r i s i s k e  m u n d a r t e r  er den på Vesterlands- 
Før vistnok den oprindeligste og mest ublandede. Det er den, 
Engelskmændene bedst kendes ved, og som også står både Old- 
Engelske og de Ny-Engelske mundarter nærmest, ligesom Føringerne, 
der aldrig har villet kendes ved enten Danskere eller Tyskere, 
under krigen 1807— 14 følte sig stærkt knyttet til Engelskmændene. 
Det er da „Føring“, jeg nærmest tænker på ved den følgende 
oversigt over det Frisiske sprogs ejendommelighed. Tyskerne 
regner det naturligvis for en Tysk mundart; men vi kan med 
lige så fuld ret regne det for et Nrcdisk mål; sagen er, at det
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er et selvstændigt sprog, vistnok et af de ældste i Evropa og ældre 
end både de Nordiske og de Tyske sprog, idet det danner en
slags undergrund for alle disse.

Med hensyn til u d t a l e n  da er der en stor lighed med de 
fleste Danske mundarter i det, at de lange selvlyd indsnævres 
eller göres så lukkede som mulig, e udtales som i, æ som e og
i, o som u, å som o eller u, ja  a kan udtales som næsten en
hver anden selvlyd, som å, o, u, ö, æ, e og i. Dette er noget, 
der er stik modsat Höjtysk så vel som Norsk-Islandsk, men 
stemmer især nöje med Jydsken i Århus amt*), og ligesom i 
vore bondemål, men i endnu höjere grad, bliver selvlyden tillige 
hyppig delt i to, bliver ligesom brækket over på midten, bliver 
til tvelyd. Sådan udtales:

rase, hakkelse, lang, karte, land, kalv, hane, hammer,
smage, ager, havre, aske, grave, karl, tarm, som:

råase, hååkels, long, kuardi, lun, kualev, höne, hömerk, 
smææk, æker, hæver eesk, greef, kiarel, tiarm.

flå, påske, gård, måne, spåner, kål udtales: 
flooi, poesk, guård, muen, spuanen, kual. 
ro, rose, stol, klog, udtales: rui, ruos, stuol, kluk. 
træde, skære, lære, forgæves, sæbe, dele, ben, sten, reb udtales: 

treten, skeren, liren, færjivs, siiap, dialen, biian, stiian, riiap.
Men ligesom i Jydske bondemål går ø dog kun sjældent 

over til y ; bøg, køkken udtales: bøke, køgem.
Noget lige så ejendommeligt lor Frisisk er den såkaldte 

overlydning, da y og ø udtales som i, e eller æ, o og å udtales 
som ö, og u udtales som y eller ö. Dette findes der l æ v n i n g e r  
af i alle Danske bondemål, men heller ikke mere; regelbundet 
findes det kun på Mols**). Sådan udtales:

håbe, rådne, koge, grov, som: höpen, røden, kögen, grööf; 
gul, sur, nu, fugl, stub som: gyyl, syyr, ny, fögel, stööb; bløde, 
forkølet, trøst, økse, prøve, tømmermand, Før som: blææt, fær- 
kæælet, trææst, ææks, preven, temmermaen, Feer; ryge, dyb, 
fryse, tyv, Tysk som: riken, jip, frisen, tiif Tjiisk.

*) Her hedder hare, gale, sa n d : hooe, gool, so e n ; sten ben hedder stien, bien.
**) På Mols, Djursland Sonderherred og Nord-Samsø göres y, ø  og ö nemfig 

a l t i d  til i, e og æ, så at gryn, sø, börn, Ion, hedder grin, se, ben, læn. 
På Øst-Sjællandsk hedder ud, stud, knudret, bruge, muge, ugle: yd, styd, 
knydred, bröwe, möwe öwle.
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Når selvlydene udtales kort, har de derimod alle tilbøje
lighed til, g a n s k e  s æ r l ig  på F ø r, at åbnes ud til a, noget, der 
kun kendes meget svage spor til i nobosprogene*).

rust, vugge, snorke, op, imorgen, udtales som : rast, vach, 
snarken, ap, marnem;

sende, smed, Jeppe, penning, udtales: san, smas, Jap, 
panning; fisk, klippe, skifte, din, middag, flint, skind, skib, spil, 
stille, udtales: fask, klappen, skaften, dan, maddaj, flant, skan, 
skap, spal, stal. Bynavnene Midlum, Vrixum, Klintum, udtales 
ligeledes: Madlem, Vraxem, Klantem;

begynde, trykke, tynd, bryst, bryllup, stykke, udtales; 
begannen, trakken, tan, bras, bradlep, stak.

Medlydene i slutningen af stavelser er i Frisisk meget
forskellige fra de Danske, så vel rigssprogets som bondemålenes, 
men stemmer nöjere med de andre beslægtede sprogs, særlig 
med Islandskens, så hvor Islandsk har p svarende til Dansk 
skriftsprogs b, t svarende til Da: blødt d, k svarende til Da: 
blødt g, g svarende til Da: v, har Frisisk nöjagtig de samme lyd 
som Islandsk og er følgelig et langt hårdere sprog end Dansk. 
Sådan udtales håbe, peber, krybe, læbe, som höpen, pöpper, 
kræppen, lap; rod, hed, bede, tude, som root, hiiat, batten, tuut, 
tegne, bager, dige, rigelig, klog, som teeknen, bækker, dik, 
rikkelk, kluuk;

plöje, feje, spejl, mave, plov, lyve, som piugen, fagen,
spegel, maeg, plueg, leegen, alle med blødt g;

tyv, skæv, skovle, som tiif, skiief, skåfle.
Når jeg hertil füjer, at Frisisk er særdeles rigt på lyde, 

så vi genfinder alle vore bondemåls ejendommelige lyde deri, så 
vel det bløde d som det bløde g, Bornholmskens åndende s 
(i læse, spise o. s. v.), Fyns og de sydlige øers næse-selvlyd, 
Vensyssels ejendommelige udtale af kj og gj i begyndelsen af 
ord (omtrent som tj el: t og dj eller j), o. s. v., så håber jeg 
dermed at have givet en forestilling om Frisisk lydlære, som den 
almindelige læser næppe ønsker mere enkeltgående.

Med hensyn til fOFml86Fen vil jeg blot bemærke, at 
mens navnemåden, når den har sit kendemærke (to) foran, ender

*) hoppe, stoppe, loppe, hedder dog i det sydvestlige Jylland hap. stap, lap,
korn og tom  hedder i Sønderjylland kvan og  tvan.
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på n som på Tysk, så ender den i alle Frisiske mundarter så 
vel som i Old-Frisisk på e, når et hjælpe-udsagnsord går foran, 
som: ik val fertælle o: jeg vil fortælle; i dette stykke skiller de 
sig afgjort tra Tysk og stemmer med de Nordiske sprog, ligesom 
når udsagnsordene i flertal töjer e eller slet ingen ting til entals
formen og aldrig som i Tysk n. I øvrige henseender stemmer 
formlæren vel en del med Vestjydsk og Engelsk, men også med 
Höjtysk og ganske i særdeleshed med Plattysk og skal derfor 
ikke nöjere omtales her.

Med hensyn til ordforrådet er Frisisk rigt på en
stavelsesord, altså oprindelige, gamle grundord, som kun bærer 
lidt præg af tidernes forandringer og udtrykker fyndigt og træf
fende, hvad de skal. En mængde af ordene findes slet ikke i 
de sprog, som ellers står Frisisk nær; en meget stor mængde 
har det også tilfælles med Dansk, men fremmede for Tysk, og 
at dette ikke skyldes den politiske forbindelse med Danmark, 
vidner det om, at disse ord også væsenlig findes i Vest-Frisisk, 
og at det særlig er ord, som bruges i ældre Dansk og forældet
tale, i poesi, i plat tale og i bondemålene, men mindre i skrift
sproget, som det nu til dags bruges i almindelig fremstilling, 
altså ord, som bærer præget af höj ælde og vidner sådan om et 
inderligere og broderligere forhold mellem Danskere og Frisere i 
gammel tid end vi nu kender til.

Nogle prøver vil bedst forklare, hvad jeg mener; det er
vist meget få af de følgende ord, som findes i Tysk, i alt fald
i Höjtysk:
tröglen; trygle. sjongen; sjunge.
vors; vår, forår. diiar; der o: da.
svööb; en svøbe. lurendræjar; lurendrejer.,
tep; tip, spids. tjarte: tjatte, spilde,
fyl; ful, ond. sacht; sagtens,
luui; löj, doven (heraf lojbænk). tombe; tombet, vanvittig, 
trai; træg. flænsen; flænse, flå.
juulen; juble. knasen; knase,
vælag; vælig. knarken; knirke,
aj; ej, ikke. njoslen; nøsle, arbejde småt.
tfenjarn; trindt. pliren; plire,
håådvark; hovedværk, hoved- pöösjlen; pusle, 

pine. rææmpen; rimpe.
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t-eng; Jy: ringh o: syg. 
pratjen; Jy: prået o: snakke, 
tælgen; Jy: tælle o: snitte, 
stomlen; Jy: stommel, snuble, 
iialing; Jy: ilding o: brændsel, 
unjin; Sjæl: igen o; imod. 
slus; Sjæl: slåd o: hjulspor, 
skyf; Sj: skuffe o: skovl, 
luuvvni; Sj: lunt o: stille, 
horlvenj; Fynsk horrelvenj o: 

hvirvelvind, 
siialen; Fynsk sile o: sigte, 
slidren-; Fynsk slire o: glide, 
en bætj; Fynsk en bitte, en 

smule.

tjasken; tjaske, drive om. 
skyrvag; skurvet, 
krak; krikke, simpel hest. 
drien; dræ (om kornet), 
teven; tøve. 
keren; kere sig (om), 
dæt gåded mi; det gotter mig. 
gadang; Jydsk ganning. 
gadalk; Bornh: gadelit o: til

pas, rigelig, 
huer; Jy : huer o: hvor. 
porr; Jy: porrer o: rejer, 
preglin; Jy: pregl o: strikke, 
snakken, der ligesom i Jy: al

tid bruges for „tale“, 
onnergord; J y : (Hads herred) 

onnenåwer o-, middagsmad.
S ted sn avn en e, hvori gærne så meget gammelt og 

ejendommeligt ligger gemt, må også omtales med nogle ord. 
De större øer kaldes på Før: Feer, Sall, Ååmråm, Nuudstrun, 
Polværm (tonen på sidste stavelse), Hallaglun. Men øen Syld, 
som Sønderjyderne kalder Sild, nævnes af sine egne beboere
Sölj. Bynavnene ender i de aller fleste tilfælde i alle Frisiske 
lande på um, der dog på øerne udtales æm og svarer til det 
Engelske home, i endelser ham (som Birmingham) og betyder 
hjem. Man har endogså ment at kunne påvise, at hvor denne 
endelse um findes almindeligst i Danmark, er lighederne med
Frisisk i *sprog og folkeliv störst.*)

Som en mundsmag af Frisisk sprog anfører jeg nogle af 
de ordsprog, jeg har hørt på Før:
Leever duad ys slåev. Hellere død end slave.
Vat em aj un hoed hå, skællem Hvad man ikke har i hovedet,

un æ fæt hå.
Di flink iet, di flink arbajt.

Mallersveet as jyer.
A vyrm kræpt för a duas.

skal man have i fødderne. 
De der spiser rask, arbejder 

rask.
Møllersved er dyr.
Ormen krymper sig for døden.

*) Fr. Klee, Sten-, hronse- og jærnkulturens minder. København 1854.
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Nuad liirt beten.
Hunger liirt bruad iten.
Daet as en ringen hingst, di sin 

ånj sadel aj dreeg maj.
Di appel fæljt aj vitj fåen æ 

boom , an væn ær trallet, 
trallet hi un edelsil.

Bæst to fraj hur de sættel al 
hinget.

Jö læpt ys æn tytter.
Arken daj æn døgtigen tonner- 

böj an arken traed daj æn 
døgtegen renj.

V at liant, hi hæ skon of skaed.

Di immen an æ sjæp måget 
rik un æ sliap.

A sjæp kön æn lætj måen lacht 
yp æ bian bring, man och 
lacht valla hæronner.

Dæt as bal arriger ys un æn 
fæspernææst. ,

Uald hynjer san aj gut blaffen | 
to liren.

Nød lærer at bede.
Sult lærer en at spise brød.
Det er en ringe hest, som ikke 

kan bære sin egen sadel.
Æ blet falder ikke langt fra træet, 

og når det triller, triller det 
i møddingpølen.

Det er bedst at fri, hvor ked
elen allerede hænger (d. v- 
s. til en enke).

Hun løber som en ryle.
Hver dag en dygtig tordenbyge 

og hver tredje Dag en dyg
tig regn (det er hvad den 
höje del af Før trænger til).

Den, der låner, har skam  eller 
skade deraf.

Bierne og fårene gör rig  i sovne-

Fårene kan let bringe en lille 
mand (d. v. s. en sm åm and) 
på fode, men også let igen 
på knæerne.

Det er snart værre end i en 
hvepserede (om ufred i huset).

Gamle hunde er ikke gode at 
lære at gø.

K nut Jun gboh n  Clement*)
anses af Friserne for deres störste mand og det med rette. I 
ham  spejler det Frisiske folks væsen så vel som dets vemodige 
skæbne sig på en slående måde. Vi finder her den höje ånds
flugt og den stærke, sværmeriske fantasi, de umådelig store gaver, 
sansen for det virkelige liv med foragt for al Tysk-Romersk filo- 
soferen, den umådelig stærke friheds- og selvstændighedsfølelse,.

*) Det følgende er samlet dels efter oplysninger, jeg har fået af Clements 
søster, der endnu bor på Amrom, og af andre, der har kendt ham, dels 
efter hans egne foran nævnte værker, dels endelig efter en kortfattet læv- 
netstegning af ham i „Neuer Kalender, Brecklum 1882“.
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m en o g så  den stærke ensidighed og for ringe sam fundsfølelse, 
som  h ar g jo rt, a t de ypperlige gaver ikke har båret de frugter, 
de i an d e t fald havde kunnet, og er m indst kom m et vedkom m ende 
selv til gode.

C lem ent er født 1803 i N orddorp  på  A m rom  af fattige 
foræ ldre, så  h an  i sin barndom  m åtte  gå  fra dör til dör på  sin 
fødeø og  på F ø r  og sælge S vovlstikker. H ans fader og farfader 
v a r søm æ nd, alle hans brødre g ik  sam m e vej; men det havde 
vo r C lem ent ingen lyst til; en aften, ko rt för han  faldt i sövn, 
fik h an  p ludselig  lyst til a t studere , fik så lov til a t kom m e til 
en læ rd  skole i A ltona og forlod 17 å r  gam m el sit hjem , sund  
på legem e og  sjæl, „uden ande t arvegods end et u skyld ig t hjæ rte, 
en s tæ rk  tillid til Gud og en h jem vé, som  hele livet ikke forlod 
h a m “ . E fter fire års slid og  nød i A ltona tog  han  på  vers 
afsked fra denne by og d rog  til Kiel, h v o r han  studerede teologi 
i 2 V2 år, hørte  alle teologiske forelæ sninger, som  skulde høres, 
m en studerede desuden filologi, filosofi, H ebraisk, S yrisk , Islandsk  
og D ansk , svæ lgede i S anskrit (hvad han  senere fortrød a t have 
spildt så  m egen tid på), læste ko ranen , klassikerne —  især 
T ac itu s  — , m iddelalderens h isto riske væ rker og de nyere 
h istorikere i H olland, T y sk lan d  og E ng land , hvilke stud ier han 
fortsatte  ved de store bogsam linger i E d inburg , Dublin, O xford 
og L ondon, hv o r han også  kastede sig over Irlands årbøger. 
1 H eidelberg studerede han IV 2 å r  og fik denne by særlig kæ r, 
da han  vand t sine bedste læ rde venner i den og blev kend t m ed 
„H eidelbergs perle“ , der senere blev h an s  hustru . H er ernæ rede 
han sig ved a t give tim er i skoler, d rog  så  til Kiel og blev 
dok to r i filosofi 1835. Ved un iversite te t i K øbenhavn h ar han  
dog også  studeret et par å r  og er i den tid blevet kendt m ed 
G rundtv ig , hvem  han  med hen sy n  til sit v idenskabelige syn  er 
blevet s tæ rk t påvirket af, sk ö n t han  for det m este giver alt fra 
sig som  noget, han  er den förste, der h a r fået syn  for. K un et 
enkelt sted kom m er han  til a t røbe sin beundring  for G rundtvig . 
Det er et sted, hv o r han  retter en opfordring  til kong  K ristian 
den o ttende om a t have opm æ rksom heden  henvend t på, a t F ri
serne kan få indfødte em bedsm æ nd. H an  siger der: „Det er en 
jam m er, a t det F risiske sprog , sådan  en kostelig  læ vning fra 
oldtiden, blev hæ m m et i sin udvik ling , m ens en frem m ed m u n d a rt 
erobrede præ kestol, skole og skrift. E t folks sp rog  er dets væ sen ,
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som alle vise fyrster må ønske at styrke. Men vi har tabt meget 
i den henseende blot under min opvækst i det stormende hav. 
Præster som Harms i Kiel, Grundtvig i København og Chalmers 
i Edinburg, de tre genialeste jeg kender, kunde redde hele øer, 
for ikke at sige hele lande, fra undergang. Dog hvor sjældne er 
ikke sådanne mænd, og til småøer som vore kommer de aldrig“ .

Som Grundtvig går Clement ud fra, at livet, som det nu 
leves, er den visseste og betydningsfuldeste af alle kendsgerninger, 
og uden at kende det og leve det med er alle boglige vid
nesbyrd fra gammel tid uforståelige og derlor betydningsløse og 
forvirrende. Romer-uvæsenet i alle sine hedenske og kristelige, 
skolelige og statslige skikkelser udtaler han sig imod i ikke min
dre stærke Udtryk end Grundtvig, mens han som han sværmer 
for Norden og England, dog mest for Friser-folket, som han 
mener udgør kærnen i det Engelske folk og er skyld i  dets stor
hed og ypperlighed fremfor alle andre folk. Den Nordiske vikinge
tid priser han, og Bjovulfs-drapen anser han for dem ypperste 
boglige frembringelse fra Nordens oldtid. Overensstemmelsen 
mellem hans og Grundtvigs folkelige og videnskabeligæ syn er i 
det hele så slående, at man umulig kan tænke sig det på én 
gang opkommet hos dem bægge uden indbyrdes påvirkning.

Som en prøve på Clements anskuelse skal jeg anføre 
nogle linier af ham om Danskerne, som han oprindelig følte sig 
sammenknyttet med: „De Nord-Germaniske folkevandringer udgik 
alle fra de to have, som omslutter det mærkværdige Danmark. 
Dette land, som er et af de mindste kongeriger på jorden, men 
det ældste i Evropa og det eneste Evropæiske land, so m  aldrig 
har været under fremmed åg, gör ved sin stordåd med rette ford
ring på alle Evropæiske folks ærbødighed. Dette ord har ingen 
historiker tör mig udtalt; men her står det skrevet, ikke fordi det 
klinger patriotisk, men fordi det er historisk sandhed. Hist ved 
Nordsø og østersø er jeres vugge (her vender han sig til Eng- 
elskmændene), 1 millioner, som nu bebor den gamle Keltiske 
verdens skönneste slettelande. Derfor skal ingen, som vil regne 
sig for et skud på Nord-Germanernes ædle stamme, kalde sine 
forfædre barbarer, om han også har læst det i Romerske og 
Græske bøger, og mindst skal en protestant i et protestantisk 
land göre det, især når han vil pukke på höjere dannelse.1'
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„H vor skönne er dine bølgeryttere fra vore kyster, de 
kække søm ænd Ira det storslåede D anm ark; endnu er deres slægt 
ikke forgået, endnu er D anm arks søfolk de kækkeste og klogeste 
på alle jordens have; det er dine blomster, Danm ark, lad dem 
ikke visne; for skönnere blomster har du ej. Jeg vil især hen
vende mig til dig, du unge m andskab fra mit hjems kyster, i 
denne tid, der er så fattig på fædrelandskærlighed og taber sig 
i alt det fremmede, og håber, du ved gennemlæsningen af denne 
historie-bog skal blive styrket og stålsat og få v æ k k e t. kærlig
heden til det land, som har født dig, det ubetvungne Danmark, 
moderen til søheltene; större helte gives der ikke, det skal du 
blive dig bevidst, på en tid, da fastlands-folkene praler med deres 
stads og fjas“.

F ra  Danmark, som Clement sådan i sine yngre år sværm 
ede for som sit fædreland i udvidet forstand, fik han nu en 
understøttelse til en tre-års rejse, og han gennem vandrede derefter 
på sin fod i 1836—39 næsten alle Vest- og Mellem-Evropas 
lande, alle de steder, hvor han ventede at finde spor af de gamle 
Nordboere, spor som han da over alt gjorde sig um age for at 
få fremdraget og optegnet. Han gennemrejste alle Englands 
landskaber, Skotland med de nordlige øgrupper, Irland, Frankrig, 
især dets nordlige landskaber, Belgien, Rinlandene og for øvrigt 
det meste af Tyskland. Holland havde han tidligere gennemrejst. 
„Jeg havde især blikket fæstet på det evige, det der ikke for
svinder af menneskelivet“, siger han ved omtalen af disse rejser, 
hvoraf den sam m enhængende beskrivelse, som han havde bebudet, 
des værre aldrig er udkom m et.

Præste-embede faldt det aldrig Clement ind at søge; for 
han troede ikke på Jesus som Kristus, men beundrede ham  for 
den skönne, rene visdom, han bragte ind i verden. Han mente, 
det var en stor misforståelse af hans lærlinger, at de havde g jo rt 
ham til en gud, og derfor forbød hans sandhedskærlighed ham 
at søge embede i den kristne kirke.

1842 blev han ansat som privat-dosent ved universitetet i 
Kiel, og han holdt nu forelæsninger over Slesvigsk, Holstensk, 
Dansk og T ysk  historie, Dansk sprog, Engelsk forfatning, flere 
Shakespeareske stykker, om Tacitus, om Irland o. s. v. Flere ai 
disse forelæsninger blev talrig besøgt, skriver han. 1843 
blev han gift.
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Noget tast embede vilde Clement aldrig have, da han så 
skulde sværge kongen troskab, og som en ægte Friser kunde 
han ikke sværge til nogen konge eller tyrste, „da vi Frisere fra 
arildstid er fødte republikanere“ , som han udtrykte sig.

t slutningen af Kristian den ottendes regeringstid, da 
Slesvig-Holstenerne begyndte at føre det store ord, sluttede Cle
ment sig ligesom Fastlands-Friserne til dem, hævdede Frisernes 
ret til a t føre et selvstændigt liv og skrev en bog om Slesvigs 
folkelighed, hvori han lagde sit sindelag for dagen (at Sønderjyder 
og Frisere hørte sammen), skönt, som han påstod, „med Frisisk 
varsom hed, ligesom jeg aldrig har taget del i nogen politisk for
sam ling eller noget som helst, der kunde sigte til a t om styrte 
det bestående“. Da udbrød oprøret i 1848, embedsmænd og 
universitets-lærere havde allerede pakket ind, og dampskibet, de 
var gået ombord på for at flygte til København, lå  kun og 
ventede på Clement, der imidlertid svarede budet, der blev sendt 
efter ham , at han følte sig ikke under de nuværenide forhold 
draget til København; og han rejste så til Hamborg. Da krigen 
var endt sejerrig for de Danske, fik Clement sin dom og mistede 
sin virksomhed ved universitetet. Siden den tid havde han 
aldrig nogen ansættelse, men levede for en stor del af at give 
undervisning i sprog i H am burg; men han måtte kæmpe hårdt 
for at få føden og tilskrev den forandrede, tarvelige levemåde, 
at han allerede i 1855, efter 12 års særdeles lykkeligt ægteskab, 
mistede sin hustru, der efterlod sig fire sönner og en datter 
„uforsørgede som jeg selv“. Hun tog på sin dødsseng det løfte 
af ham, at han aldrig mere vilde gifte sig, og det gav han hende 
hånden på og holdt det trolig. Især siden den tid hengav han 
sig til sorgen og til klager over sin hårde skæbne, blandet med 
bitterhed mod den Danske regering. Ja, i hans skrifter om 
Sønderjydske forhold kommer der nu en hadefuldhed mod Dan
m ark frem, der var lige så yderlig som hans tidligere sværmeri 
for Danmark. Han skriver i 1858: „Mit liv er fuldt af möje, og 
jeg ønsker med længsel en forbedring af sådan en stilling. Jeg 
tror, jeg i mere end én videnskab kunde beklæde en professor
post ved et universitet. I ti år har jeg dyrket geografien efter 
stor m ålestok; i historien har jeg været banebryder, hvad man 
nok senere vil erkende. Mit syn på det gamle Germanien og 
Skandinavien er ganske forskelligt fra det tidligere almindelige;
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mange af mine ny ideer er gået over i de nyeste historiebøger, 
skönt man sædvanlig fortier, fra hvem de stammer. Min frem
stilling af det gamle England er splinterny og grunder sig på 
kendsgerninger og sproggranskning. Mine sprog-kundskaber er 
vidt om fattende“ . H an sam m enligner sig et sted med Engelsk
m anden Pinkerton, der havde nydt sådan en skammelig behand
ling i sin tid, og siger i den anledning: „Der sad en måge på 
det rullende hav, som havde det gamle, store hjem så kæ rt; da 
for ørnene, som ikke elsker havet, ned fra deres tilholdssteder 
på landet og hakkede hovedet itu på den; den stakkels måge! 
Der stod en svane ved bredden af det blå hav, da kom hundene, 
som skyr vandet, og vilde sønderrive den; men havvinden lettede 
svanens vinger og bar den i vejret höjt op over hundene; hvad 
bryder svanen i luften sig om, at sm åhundene står dér nede og g ø r“ .

Hvert eneste år besøgte Clement sit hjem på Amrom og 
skam m ede tit ungdom m en ud, fordi de ikke talte det gamle Fris
iske godt nok. Så snart han satte foden på Førs grund, talte 
han ikke et T ysk  ord længere, og talte én T ysk  til ham, udbrød 
han vred: „Er du en Friser og taler T y sk ?“ det vilde han slet
ikke høre her. Også søgte han at få at vide, om embeds-
m ændene styrede retfærdigt; hørte han om uret, begået især mod 
småfolk, hvilede han ikke, før vedkom m ende fik sin straf, så 
embedsmændene gik med en lönlig frygt for ham.

1873 døde han under et besøg hos en sön, der var 
bosat i Amerika. Men hans bøger er, trods deres lærdom, så 
livlig, ja spændende skrevet, at man finder dem som yndede 
folkeboger i m enigm ands hjem på de Frisiske øer, hvor folk 
også bliver varme ved mindet om den jævne, elskelige m and, de 
i sin tid fik så megen god snak med.

Sagn fra Syld.*)
Da Friserne först kom til Syld, troede de på en ånde

verden. Ånderne i luften og himlen var de mægtigste, de var gud
erne, som rådede for alt; så var der havånder og endelig de 
underjordiske, der dog nok var en slags sm å mennesker. En af 
guderne var V e d a  eller V e d e n ,  han herskede i himmel og på

*)  E fte r C. P . H a n se n , U a ld  S ö ljrin g  T ia le n . T ø n d e rn . N å r d e r en k elte  s te d e r  

s y n e s  a t  v æ re  p jm te t lid t p å  d is se  s a g n , s å  er d e t i h v e rt fa ld  g jo r t  a l 

en æ g te  F r ise r , d e r v a r  n ö je  fo r tro lig  m ed  s it fo lk s  ta n k e g a n g .
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jord , over vinden og rådte for krigen. Hans hustru var F r ig g e , 
der rådede for hjemmene, for kvinderne og for de elskende. 
T ö n d e r  rådede for vejret, for torden og lynild. Men storme, 
oversvømmelser og anden hav-ulykke kom fra havm anden Ej g ir , 
Ö g is  eller E k k e  N e k k e p e n  og hans kone Ra n ,  mareviven eller 
havfruen.

Den nordlige, höje del af Syld, der var ufrugtbar og kun 
bevokset med lyng og lignende sm åbuske, var ved Frisernes 
indvandring til øen bebot af de underjordiske, der levede i höje 
og  huler, mens det lave marskland mod syd stod under Ejgir. 
Friserne var kloge nok til först at tage det lave land i eje, skönt 
Ejgir forstyrrede dem, så de måtte opkaste diger og höje at bygge 
på; men senere byggede de dog også huse og landsbyer på den 
sydlige rand af höjlandet. For at få Ejgir og Ran til venner 
kaldte de de to mindste byer op efter dem, Ejdem og Ran tem.

Da Friserne var store og stærke folk, der værgeide sig vel, 
hvor de kom, blev de også kaldt Ri s e r  eller K æ m p e r .  I begynd
elsen brød de sig ikke stort om deres naboer modi nord, de 
underjordiske, der ikke havde noget til bedste, men tiit kom til 
dem for at stjæle. Til sidst, da de blev dem for næsvise, måtte 
de dog helt udrydde dem. Ejgir og Ran blev heller ikke længe 
ved at være deres venner, og de måtte udstå meget af dem, 
idet de mistede får, skibe, land og folk ved storme og oversvøm 
melser, hvorom  nu skal fortælles.

Sagn  om E jg ir  eller m arem anden E kke  
N ekkepen . I en hård storm viste Ejgir sig for skibets bov og 
bad kaptejnen om at lade sin kone komme ned og hjælpe h a n s  
kone i barnsnød; hvis ikke, vilde hun göre meget mere stöj og 
uro  på havet, sagde han. Konen steg da ned, havet latgde sig 
brat, og hun kom en stund efter op med en mængde guld og 
sølv, de havde givet hende; men Ran havde født en søkalv. 
Siden den tid lod skipperen dog altid sin kone blive hjemme i 
Rantem, når han skulde ud at sejle. — Mange år efter, da Ran 
var blevet gammel, fik Ejgir lyst til at få en yngre kone, og 
han kom da i tanker om skipperens dejlige, unge kone, uden at 
det faldt ham ind, at hun også måtte være blevet gammel i mel
lemtiden. Mens skipperen så var ude på havet, fik Ejgir sin 
kone til at male salt til at salte de sild med, han nu vilde ud at 
fiske; for da satte hun alt i sådan en bevægelse, at det oprørte
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havet. I denne storm forgik skipperen, som Ejgir ønskede, og 
denne gik derpå til Rantem for at få hans kone. På vejen der

til mødte han en dejlig, ung pige, som han troede måtte være 
hende, mens det var hendes datter. Straks friede han til hende 
og gav hende en guldring og en guldkæde, som hun vel beholdt, 
mens hun dog græd og bad om at få lov til at blive hjemme. 
Men han lod hende kun gå under trusel om at ville komme igen 
og holde bryllup med hende om onsdagen, hvis hun da ikke 
kunde gætte hans navn inden den tid. Som hun nu var mest 
bekymret, kom hun tirsdag aften forbi en höj, hvor hun hørte 
Ejgir synge et vers om sit forestående bryllup, hvori han kaldte 
sig selv Ekke Nekkepen. Efter dette mødte hun frejdig på det 
aftalte sted og hilsede ham ved navn; men han blev rasende, 
var dog afmægtig i öjeblikket og forsvandt, mens hun glad vendte 
hjem og beholdt smykkerne fremdeles.

Siden den tid gjorde Ejgir Rantemboerne al den ulykke, 
han kunde, og sendte dem i hobetal ned til Ran, som fangede 
dem ind i sine garn; somme af dem brugte hun som drenge og 
lod dem male salt for sig, og af al denne malen er det, at havet 
er så salt. Der går det sagn om Ejgir, at han til sidst blev en 
af de hellige og blev døbt på Helgoland, ja at han endogså 
skulde være blevet præst i Rantem. Men i den stilling udmærk
ede han sig særlig ved at lære kvinderne sorte konster, og til 
sidst ødelagde han selv ved sine konster både Hörnern, Rantem 
og Ejdem ved vand og sand. Og så vrede var nu Syldringerne 
blevet på ham, at de ikke vilde kalde det ny Ejdem, de opbyg
gede lidt østligere inde i landet, op efter ham mere, men kaldte 
det Vesterland. (Denne by er nu blevet en flot badeby, som 
helt har fordunklet Vyk på Før, der för havde et navn i så hen
seende, især i de år, Kristian den ottende lå der hver sommer 
og badede).

Et sagn fortæller, at der langt tilbage i tiden hverken var 
klitter eller sande på og om Amrom, men den bestod af ager, 
marsk, hede og skov. Da skyllede havet liget af en forunderlig 
skabt mand i land på kysten. Man lagde ham i en ligkiste og 
begrov ham ved de andre døde. Men nu blev det rent galt, 
havet blev vildt, satte brændinger ind over land og kastede store 
sandmasser derop, som tildækkede skove og marker, marsk og 
hede. Forgæves spurgte folk hverandre om råd derimod; til sidst
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■erklærede dog en klog mand, at den begravne måtte havde været 
en havmand, og fordi de havde begravet ham, kom nu havet 
og vilde hente ham ud i sit element igen. De skulde derfor 
åbne grav og kiste og se, om han ikke havde sin tommelfinger i 
munden og sugede på den; for da var det en havmand, og de 
måtte snarest mulig føre ham ud i havet igen. Han sugede virk
elig også på sin finger; man tog derfor liget op og lagde det 
på en vogn med okser for; disse bissede ud i havet og forsvandt 
der med liget. Straks blev havet roligt; men de klitter, der var 
dannet på Amrom, blev der naturligvis og opfylder nu over det 
halve af øen.

De underjordiske eller de små folk på Sylds nordlige 
hede har måske hørt til Finlapperne eller Kelterne. De havde røde 
huer på hovedet, levede mest af bær og muslinger, men fangede dog 
nok også fisk og samlede æg. De havde økser, knive og stridshamre, 
som de selv tildannede af flintsten, også lavede de krukker afjord og 
ler. De var fattige men altid glade, dog hed det sig også, at 
somme af dem havde sølv og guld gemt i deres höje. De sang 
og dansede tit i deres huse og i måneskin oven på husene eller 
höjene; men de arbejdede kun lidt, var falske og stjal alt, hvad 
de kunde få fingre på, endogså börn og könne, unge piger. Der
for måtte de Frisere, der boede heden nærmest, have et öje pa 
hver finger og passe på, at deres börn ikke blev ,byttet eller pi
gerne stjålet af dem. De var alle hedninger, kunde hekse og for
vandlede sig tit til mus og frøer. De havde et sært sprog fra 
begyndelsen; men senere optog de meget af det Frisiske; endnu 
bruges dog i børnelege på Syld rim og remser af deres sprog.

Høvdingen for disse underjordiske var Fin, som boede i
Rejsehöjen midt oppe i hedebakkerne mellem de 3 nordlige byer, 
Kejdem, Tinnem og Ejdem, hvilke byer dog ikke var til den 
gang, da der kun lå et par huse på det sted, hvor nu Bræderep 
ligger. Det hed sig, at en gang var 3 unge mennesker, Jes, 
Jesper og søsteren Dorret, kommet over isen fra fastlandet og
havde bygget disse huse.

Hans Kielholt, der skrev for over 300 år siden, fortæller, 
at Syld-kæmperne i gammel tid var nogle vældig store folk, 5 —6 
alen lange og klodsede og svære i forhold dertil, nogle sande 
vildmænd og nogle forskrækkelige ædere; de spiste megen grød 
og fisk, men også brød, kød og flæsk, og drak vand, øl og valle.



63

Et kvinderan gav anledning til, at krigen brød ud mellem 
■de underjordiske og Syld-kæmperne. Disse var væbnet med 
sværd, økser og stridshamre af jærn og kobber; men de, der var 
lettest til bens og gode til at skyde, havde flitsbuer med pile af 
træ eller fiskeben og bolte af kobber eller jærn. Da kæmpernes 
hær var samlet under anførsel af deres konge, Brøns, spurgte han, 
om der var nogen fremmede iblandt dem, og der blev da mældt 
ham, at indflytterne, Jes og Jesper fra Bræderep, var der. „Vi 
er Syldringer“, råbte Jesper. „Det klinger ellers noget D ansk“, 
sagde Bram, kongens rådgiver, „det må vi have nöjere under
søgt; kan du sige: der ligger tre nylagte vibeæg i en rede på 
Ranshornet!“ Jes sagde; „Der ligger tre ny huse på heden, og de 
underjordiske har stjålet fra dem alle tre“. „Det var ikke så dumt 
sag t“, sagde Bram, og kongen gav også sit bifald dertil. Derpå 
fik Jesper ordre på at sige sætningen efter. „Der ligger en kone 
i barselseng med tre börn i et hus i Bræderep, og det er min 
kone; jeg må hjem og passe på, at de tre Syldringer ikke bliver 
stjålet, siden 1 nok ikke vil hjælpe mig“, svarede Jesper. „Det 
var endnu bedre“, sagde kongen, „men hvad har de underjord
iske da stjålet fra jer?“ „Fin har stjålet min tjænestepige, og en 
anden vilde bortføre min søster Dorret; men han fik en kat i 
stedet, for jeg narrede ham “, svaredeJes. „Og mig har det rak
kerpak frataget både lam og skinker“, svarede Jesper. „Ja så 
holder I altså ikke med de underjordiske, men vil nok hjælpe os 
at slå dem ihjel?“ spurgte kongens rådgiver. Det forsikrede de 
bægge, de vilde af hjærtens lyst, og de blev derefter optaget i 
hæren. Jesper blev endda bannerfører og blev stillet i spidsen 
med en død krage på en lang stang, ved siden af ham skulde 
Nes smed gå med sin tromme. Offer blev bragt til guderne, og 
det hellige feldtråb opløftet: „O Via vukket nej, o Vikke tare !“ 
der betød så meget som: „Veda, svigt ikke, modtag ofret“, et 
udråb som ungdommen endnu har brugt om deres festblus for 
ikke 100 år siden. På den nordlige del af Syld, hvor nu fyr
tårnet står, traf de sammen med de underjordiske, der straks 
blev glade, da de så kragebanneret; idet de havde frygtet for, at 
fjenden vilde kæmpe under korset. Men da först alle de store 
kæmper rykkede frem med deres svære våben, og især da de 
hørte trommen, blev de så betuttede, at de krøb ned i deres huler 
eller gemte sig under buskene, så deres hær ligesom forsvandt
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i et nu, og kæmperne havde möje med at få dem ledt op igen og 
fældet; ved hjælp af en hund fik de dog trukket en mængde ud, ind
til den til sidst blev dræbt af dem, og mange af dem, der lå i buskene,, 
blev trådt ned. De af dem, som kaldtes Pugefolket, overgav sig nu 
og holdt siden fred med Friserne, mange af dem fik lov til at 
bo i udhuse og skure for at hjælpe dem med et og andet trælle
arbejde på gårde eller på søen. Men da de andre underjordiske 
så deres forrædderj, blev de först rigtig hidsige; de krøb og sprang 
som lopper op ad benene på de store, langsommere kæmper 
og ind under deres klæder, hvor de stak eller skar mange ihjel 
med deres flinteknive og økser. Selv kong Brøns satte livet til 
i det heftige slag, der nu udspandt sig, og hans livlæge eller 
heksemester blev levende begravet af fjenderne, ja til sidst gav 
Friserne sig virkelig på flugten. Men da mødte de deres kvinder,, 
der havde været bange for, at de ikke skulde komme hjem til 
aften og få deres nadver, og som derfor kom hver med en gryde 
grød til dem. De skammede dem ud, fordi de havde vendt ryg,, 
og gik nu selv mod tjenderne, som de smed grød og gryder og 
det hele i synet. Somme fik det i öjnene, så de ikke kunde se, 
andre i halsen, så de kvaltes i det, mens andre, der rystede det 
af sig, blev forgabet i de skönne kvinder og glemte at slå til. 
I hvert fald blev der en sådan forvirring imellem dem, at da 
mændene nyttede sig af den, vandt de en herlig sejer, inden natten 
faldt på; alle de underjordiske var da faldet på kong Fin nær, der 
dræbte sig selv med sin flintekniv. Friserne var nu til gavns 
glade og holdt måltid af den lævnede grød og de fødevarer, 
som nogle af dem havde taget med. Men fra denne begivenhed 
stammer det, at de Frisiske kvinder siden har havt så st<or frihed, 
og at Friserne har en grødgryde i våbenskjold. Dagen efter 
lagde man ligene i en h ö j; kong Brøns fik den störste, der er 
26 fod höj og 360 fod i omfang, deri blev han indsat på sin 
forgyldte stridsvogn. Ellers brugte man i den tid at brænde ligene, 
komme asken i krukker, lægge deres våben der oven på eller 
ved siden af, dynge små stene op der uden om og over og 
endelig kaste en stor jordhöj op over det hele. De fleste af 
höjene påvises endnu, deraf flere aflange, hvori de menige 
kæmper skal ligge.

Friserne jublede over, at de helt var blevet de under
jordiske kvit; kun Nes smed klagede længe efter over, at de
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en d n u  blev ved at spøge i hans kælder og drikke hans øl, og 
der synes virkelig en sidste rest af dem at have skjult sig der 
nede. En gang  overraskede Nes smeds kone en af dem, just 
som han  var ved at tappe øl. Hun vilde jage ham  bort; men
han bad hende om at få lov til at blive, uden at hun vilde røbe 
ham  til nogen, så vilde han til gengæld udtale en velsignelse 
over tønden, så den skulde aldrig blive tom, så længe man
lod være at bande over d e n ; og derved blev det da. Den törstige 
sm ed løb tit til kælderen og tappede sig en slurk øl; men tønden 
var altid lige fuld. Dette blev han til sidst opm ærksom  på og 
udbrød  en dag : „Det er dog en fandens tønde, at den aldrig 
kan blive to m !“ Pludselig var tønden tom, og siden stjal de 
underjordiske både øl og brød uden at give noget derfor, og 
uden at de var til at blive kvit på nogen måde. Til sidst gav 
en gammel kone, der hed Spölkje og som barn tit havde leget
med de underjordiske, Nes smed det råd at tordrive dem ved
korsets tegn, som en af dem en gang havde fortalt hende, at de 
ikke kunde overskride. Han skulde stille et vognhjul for hver 
dör og derpå stikke ild på huset og brænde dem inde. Det 
g jorde han, og da huset nu stod i lys lue, kom de sm å til 
dörene, stak arm ene ud igennem hjulegerne og råbte om hjælp; 
men de mange kors, egerne dannede, hindrede dem, og Friserne 
lod dem alle brænde inde under klageråbene: „Spölkje, Spölkje, 
hvor har du dog forrådt o s!“

De underjordiskes frygt for korset vidnede om følelsen af 
deres åndelige afmagt over for kristendommen, som stadig 
rykkede dem nærmere på livet; hvor den blev indført, hører man 
over alt, at de underjordiske forsvandt.

Efter slaget på heden havde Syldringerne aldrig mere 
konger, men blev i fredstid styret af to rådsherrer, i krigstid al 
de kæmper, de udvalgte til deres førere. Men til sidst blev de 
overvundet af Danskerne og m åtte lystre d e re s  konger og de 
fogder d e  indsatte.

I den sorte død uddøde nemlig så  godt som hele befolk
ningen på den nordlige del af Syld; da kom  der m ange folk fra 
fastlandet og bosatte sig dér, og Klavs Limbæk, der vistnok var 
en Ø-Friser af fødsel, svang sig op til herre over hele Syld, 
Før og Amrom, noget Friserne i deres velmagts dage aldrig 
havde fundet sig i. Men m angen en bonde, der påtog sig at
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være skatteopkræver, blev også myrdet af sine landsmænd, der 
lå ved vejene og lurede ham op. Nu hændte det sig en gang, 
at kong Valdemars datter, Margrete, blev så syg, at ingen læge i hele 
Danmark kunde helbrede hende; men kongen hørte da, at der 
på Syld skulde være en så ualmindelig dygtig læge, ham sendte 
han bud til og bød ham mange penge for at helbrede prinsessen. 
Lægen kom virkelig, og snart var Margrete rask. Friseren fik 
nu ikke blot penge; men der blev skænket så godt for ham, at 
han fortalte kongen alt om sin fødeø, som han ønskede at vide. 
Og nu lagde kongen en plan til at erobre øen fra Klavs Limbæk 
og lægge den til sit rige. Mens en flåde angreb den vester fra, 
rykkede fodfolket østen fra ind på den over vaderne, og Friserne, 
der kæmpede som rasende, kom imellem to ilde og blev hugget 
ned på 120 mand nær, der blev taget til fange, men derpå efter 
kongens egen ordre halshugget en for en efter at være givet 
fulde, så den ene sang, mens den anden blev hugget ned.
Valpladsen kaldes endnu Konnings-kampen. Men siden den tid 
har øen Syld hørt til det Danske rige.

S k ib et M angefold, siger sagnet, var et så stort 
skib, at „den gamle“ måtte færdes til hest omkring på dækket 
for at kommandere. Han var en rigtig „Overalt“, som folkene 
aldrig et öjeblik vidste sig sikre for; så snart noget var uklart, 
straks var den gamle der på sin hvide hest. Og hvad han ikke 
så, det så de to ravne, der sad på hans skuldre og fortalte ham 
alt. Der var så meget at göre på skibet, og det var så stort, 
at matroserne, der gik til vejrs som drenge, kom ned som oldinger 
med gråt hår og skæg. Blokkene var så store, at der var
skænkestuer i dem, hvor folkene kunde få sig en hjærtestyrkning. 
Skibet styrede en gang fra Spanske sø ind igennem Engelske
kanal, men sejlede fast dér mellem bredderne, til man fik smurt
det med hvid sæbe, da gled det ud i Vesterhavet; men klinterne 
på bægge sider af det snævre stræde blev hvide af sæben, som 
de er endnu. Ovre mod Jyllands kyst gik skibet i en rasende 
storm fast på en sandgrund og huggede så voldsomt i grunden, 
at sandet tårnedes op til rævler på siderne; men derved blev der 
atter så dybt, at skibet kom flot. Da slog de to ravne på den 
gamles skuldre med vingerne og frydede sig med höje skrig; 
men alt sandet skyllede ind på den Jydske kyst og blev til klit
terne.

 --------
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