
Frisernes historie 
 
Nordfriserne bor i den yderste nordvestlige del af 
Forbundsrepublikken Tyskland på øer og halliger og på 
kyststrækningen mellem Vidåen i nord og Ejderen i syd. De bebor et 
enestående landskab, som er præget af Vesterhavet. Vadehavet 
foran fastlandet hører til jordens største vadeområder og er 
kendetegnet ved sin mangfoldighed af forland, vader, sandbanker 
og vadestrømme, de såkaldte priller. Fastlandet består af vidtstrakt 
inddiget marsk mod vest og den sandede gest mod øst, hvor der 
også findes skove og rester af mose- og hedeområder. 
 
Nordfrislands tidligste historie ligger stort set hen i mørke. 
Historiske, arkæologiske og sprogvidenskabelige undersøgelser 
viser, at friserne fra deres oprindelige bosættelser mellem Zuiderzee 
(nu Ijsselmeer) og Weserfloden i to bølger er indvandret til 
Nordfrisland. I 900-tallet må de have bosat sig på øerne Sild, Før og 
Amrum og formodentlig i den vestlige del af Ejdersted samt på øen 
Helgoland. Selve marsken blev først taget i besiddelse i den anden 
indvandringsbølge omkring år 1000. Antagelig har stridigheder med 
det ekspanderende frankerrige, vikingetidens urolige forhold og 
måske et forsøg på at undgå den kristne mission været årsager til at 
flytte nordpå. 
 
Politisk stod nordfriserne først under den danske konges 
overhøjhed. I middelalderen tog friserne del i de mange stridigheder 
om hertugdømmet Slesvig. Ved hertugdømmernes deling i 1544 fik 
nordfriserne tre forskellige herskere: Nørregoesherred omkring 
Bredsted hørte under den danske konge i hans egenskab af hertug, 
Vesterland-Før, Amrum og List på Sild var dele af kongeriget 
Danmark mens de øvrige dele blev underlagt den gottorpske hertug. 
I 1721 blev situationen mere enkel da de gottorpske dele blev 
forenet med de kongelige. Fra da af hørte hele Nordfrisland til den 
danske helstat. 
 
Efter krigen i 1864 blev Nordfrisland for første gang i historien del af 
en tysk statsdannelse. Siden 1867 var det en del af den preussiske 
provins, fra 1946 en del af delstaten Slesvig Holsten. 
 
Nordfrisland har aldrig været en selvstændig politisk enhed, ligesom 
der aldrig har eksisteret en nordfrisisk statsdannelse. Nordfriserne 
har heller aldrig forsøgt at oprette en sådan. Kun to gange dukkede 
tanken om en nordfrisisk stat ganske kort op i den politiske 
diskussion. I 1848 hos den nordfrisiske forfatter og revolutionære 



Harro Harring (1798 . 1870), og i 1919-20 hos bondepolitikeren 
Cornelius Petersen (1882 - 1935). Men ingen af dem vandt genklang 
i befolkningen. 
 
Op gennem historien har friseren først og fremmest identificeret sig 
med sit herred (forvaltnings- og retsdistrikt), med sin hjemegn eller 
sin ø, så godt som aldrig med Nordfrisland som helhed. De politiske 
overordnede forhold har altid været styret udefra, først og fremmest 
fra København og Gottorp/Slesvig, og siden fra Berlin, Bonn og nu 
Berlin igen. 
 
Digebygning 
 
Det altdominerende element i den frisiske har været og er fortsat 
havet. Landvinding og landtab har været mere afgørende for 
Nordfrislands udvikling end politiske og militære afgørelser. På 
grund af stigende vandstand i havet begyndte friserne i løbet af 
1200-tallet at bygge diger. I ly af dem kunne landbruget blomstre 
på den frugtbare marskjord. 
 
Måske kan den samlede længde af de oftest over 8 m høje havdiger i 
Nordfrisland give et indtryk af dette bolværks omfang: På fastlandet 
findes ikke færre end 132 km, på øerne yderligere 92 km havdige; 
dertil kommer de mange diger, som i tidens løb er rykket ned i 
anden, tredje eller fjerde række som mellem- eller "sove"diger. Der 
findes næppe noget andet bygningsværk i Europa, som kan måle sig 
i omfang og arbejdsindsats med de Nordsøkystens diger. 
 
Digebygningsteknikken og andre færdigheder som f.eks. 
udvindingen af "frisisk salt" af tørv fra vadeområdernes undergrund 
bragte perioder med stor velstand. Disse opblomstringsperioder er 
dog flere gange blevet afbrudt ved ødelæggende stormfloder. Den 
store ”Mandränke” i 1362, da bl.a. den sagnomspundne handelsby 
Rungholt forsvandt, og stormfloden i 1634, da et nordfrisisk 
kærneområde med øen Strand gik tabt, er de mest skæbnesvangre 
katastrofer. 
 
Vedligeholdelsen af digerne blev i flere hundrede år klaret af 
bønderne og er først i vor tid overtaget til staten. Det samme er 
tilfældet for digebygningens vedkommende. Men især i 1700- og 
1800-tallet tog de regerende fyrster i stigende grad initiativet til 
inddigninger i stor målestok. Ofte overdrog de arbejdet til 
kapitalstærke interessenter og digebygmestre fra Nederlandene. I 
det hele taget er kultur- og erhvervslivet i Nordfrisland i historiens 
løb på mangfoldig vis præget af nederlandsk indflydelse. 


