
 

 
Strandvarsler  

Når et lig driver ind på kysten, er det fristende at rode 
lommerne igennem for sølvmønter, at flå sølvknapperne 
at vesten og rende med de solide, velholdte støvler. For den 
døde har vel ikke længere brug for det? Langt fra sin slægt 
og hjemland kan den døde ikke finde hvile, når de levende 
skænder liget, og den ensomme skikkelse på stranden er 
ikke en vandringsmand men en genganger, en 
strandvarsler, som forsøger at tvinge de levende til at give 
den en begravelse på kirkegården, hvor den ikke selv kan 
komme ind. 
 

Strandvarsleren er en genganger. Druknet ude på 
havet er liget af en fisker, en sømand eller en rejsende 
drevet i land, og langt hjemmefra er der ingen, der kan 
sikre afdøde en ordentlig begravelse, og det får afdøde 
til at husere som en strandvarsler. 

Strandvarsleren er drevet af at få en ordentlig 
begravelse og at få hævn over dem, som har skændet 
dens lig. Dødningen er klædt, som den var i levende 
live, men dens hud er mærket af at være druknet i 
havet. Bleg, opsvulmet gusten og med blodige sår, hvor 
kroppen er blevet beskadiget. En stank af saltvand, en 
brusen af havet, og den konstante lyd af dryppende 
havvand fra de fugtige klæder. 

Strandvarsleren huserer om natten, hvor den 
strejfer omkring på kysten. Den søger op mod de huse, 
der ligger nær ved stranden, og den lister omkring 
uden for vinduerne, mens den leder efter de folk, der 
har stjålet fra dens lig. Hvis strandvarsleren fanger en 

person, kravler den op på ryggen af sit offer og sidder 
der usynlig og tynger staklen, indtil denne får smuglet 
strandvaskeren ind på kirkegården – men det skal ske 
over kirkegårdsmuren. Hvis det er tyven, der har taget 
fra strandvaskeren, er det lønnen for tyveriet, og hvis 
det ikke er en tyv, så får staklen, der har båret på 
strandvarsleren, dens ejendele som betaling for at have 
bragt strandvarsleren til kirkegården. Bærer man ikke 
den usynlige byrde til sin destination, sætter sygdom 
langsomt ind, og bæreren af strandvarsleren sygner 
hen og dør. 

Ritual 
En strandvarsler kan standses, hvis man begraver 

dens lig på stranden, hvor det blev fundet, eller i en 
strandklit med alle de ejendele den havde, da den drev 
i land. Hvis en strandvarsler bringes til en kirkegård og 
kastes over muren, kan de finde hvile, hvis de får en 
anonym grav, hvis eksistens holdes skjult for den lokale 
præst. 

Våben af rent jern kan såre en strandvarsler, når 
den sidder på ryggen af sit offer. Er man særligt 
succesfuld, kan det få strandvarsleren til at miste sit 
greb. 

 
 
 
 



Særlige kræfter 
Strandvarslere kan kravle op på ryggen af dem, 

som de fanger på stranden, og sidder de på ryggen er 
de usynlige, og de opleves af ofret som en uforklarlig 
og trættende byrde. Hvis strandvarsleren ikke fjernes, 
vil ofret sygne hen. Nogle strandvarslere forsøger at 
komme op på ryggen af dem, som har stjålet fra dem, 
mens andre forsøger at komme op på ryggen af hvem 
som helst. 

Hvis en strandvarsler forsøger at sætte sig op på en 
spilperson, regnes som et magisk angreb. 

En strandvarsler, der sidder på ryggen af en 
person, er usynlig, men torsdagsbørn kan mærke deres 
tilstedeværelse, og hvis de koncentrerer sig, kan de se 
Strandvarsleren sidde på ryggen af sit offer. Det 
resulterer straks i en Fear 2 test. 

Ofret, der har en strandvarsler siddende, tager 1 
physical condition skade om dagen, og denne skade kan 
ikke heles, så længe strandvarsleren sidder der. Dagen 
efter at ofret er broken, dør det i sygesengen. 

Hemmelighed 
Nogle strandvarslere er gengangere, der huserer 

for at få hævn over dem, som med falske bauneblus har 
lokket et skib på grund og ladet besætningen drukne og 
myrdet de få, der slap levende ind på land. Disse 
strandvarslere kræver enten at alle værdigenstande fra 
havariet returneres til havet eller at alle de skyldige 
straffes hårdt. 

Den usynlige strandvarsler, der sidder på ryggen af 
sit offer, kan ses gennem refleksioner, så hvis man 
bruger et spejl eller klingen på et blad kan man se det 
rådnende lig, der sidder på ryggen. 

Brugen af strandvarsleren 
Strandvarsleren er gengangeren over en 

strandvasker, og de repræsenterer en tingenes uorden. 
Det er en person, som ikke kan finde hvile for de 
forbrydelser, der er begået mod den (stjålet fra afdøde), 
eller for den orden, som ikke er etableret endnu (den 
manglende begravelse).  

Strandvarsleren er særligt interessant for sit 
dilemma: Den vil begraves på kirkegården, men det er 
et brud på den orden, som er omkring kirkegården (og 
derfor kirkegrimen modarbejder den), og der skal 
kreative løsninger til at lade den finde hvile (som at 
smugle liget ind og begrave det i smug). 

Strandvarsleren har i folkloren et underspillet 
horror-element med dødningen, der sidder på ryggen 
af sine ofre. En usynlig skikkelse, som tynger den 
levende, og den levende sygner langsomt hen. Man kan 
sagtens forestille sig en fiskerlandsby, der har delt 
godset fra et nødstedt skib, og nu går strandvarsleren 
fra person til person og sidder på dem, indtil de sygner 
uforklarligt hen. 

Eksempler på konflikter 
• Nær Bergen hjemsøger en strandvarsler et 

fyrtårn. Når det er stormvejr, dukker 
strandvarsleren op og forsøger at trænge ind 
og trække fyrmesteren i havet, men ingen ved 
hvorfor. 

• Fiskeren Olau fra Mariehamn på Åland var et 
rædsomt menneske, og han blev smidt 
overbord af sine brødre, men hans lig drev ind 
på land, og nu hjemsøger han fiskerhuset. 
Hver nat banker han på ruderne og brøler 
højlydt, og han kravler op på taget, som bøjer 
sig under den voldsomme vægt, men ingen tør 
gå til præsten for hjælp, da de frygter at 
afsløre, hvordan Olau døde. 

• På den jyske vestkyst er et dødemandsbjerg 
fyldt med britiske soldater fra et krigsskib, 
som sank i 1811. Under den seneste 
efterårsstorm tog havet det meste af klitten, og 
de mange opløste lig drev omkring i 
brændingen. Nu meddeler flere, at de har hørt 
trommespil og marchkommandoer om natten 
neden på stranden, og sidste fuldmåne blev en 
lille fiskerflække overfaldet. Om morgenen 
fandt man alle i flækken myrdet og flere huse 
var brændt ned. 

 
 

CHARACTERISTICS 

• Might 7   Body Control 9 

• Magic 9   Manipulation 7   Fear 1 (2) 

 
 

COMBAT 

ATTACK DAMAGE RANGE 

Næveslag      2     0 

 
 

MAGICAL POWERS 

• Enchant 

• Curse 

• Usynlig, når den sidder på ryggen af sit offer 

• Dræner livet af personen, den sidder på. 

• Forsøget på at klatre op på ofrets ryg er en fast action 
 
 
 

CONDITIONS 

□ Vred 

□ Rasende +1 

□ Hidsig +2 – brøler højlydt  

□ Angrende -1 – beder om at blive taget til 
kirkegården 

□ Broken – trækker sig tilbage til at husere på 
stranden de næste 1t6 nætter 

 
 



HISTORISK BAGGRUND 

En strandvasker er af liget af en person, som er 
drevet i land. Nogle steder kaldes de strandgaster, 
søvrag, dønninge eller dødmand. Der er forskellige 
skikke og forestillinger associeret med strandvaskere 
vekslende fra egn til egn i 17 og 1800-tallets Danmark. 
Når de huserer som gengangere, kaldes de gerne som 
strandvarsler. De følgende afsnit rummer 
opsummeringer af forskellige skikke og forestillinger 
hentet mestendels fra Danmark men også fra et par 
Sydsvenske kilder. 

Begravet på stranden 
Nogle steder begraver man strandvaskeren på 

stranden, hvor liget bliver fundet. Man henter præsten 
til at sige nogle ord over afdøde, og nogle af de lokale 
fiskere står for begravelsen. Begravelsen bliver 
foretaget for at fugle og andre vilde dyr ikke skulle 
begynde at æde af liget, men også for at den afdøde 
kunne finde hvile og ikke vende tilbage som en 
genganger. Afdøde blev imidlertid ikke begravet i 
indviet jord, da strandvaskeren kunne være en hedning 
eller anden ikke-kristen person, som det ville være 
upassende at begrave i indviet jord. Ofte lod man 
afdøde beholde de få ejendele, som blev fundet 
sammen med liget fra sølvmønter i lommerne til gode, 
solide støvler. 

Nogle steder er det i den lokale banke eller 
strandbakke, som liget blev begravet i, og i nogle egne 
blev den samme bakke anvendt igen og igen. Nogle 
gange ville bølger grave knogler fri af bakken. Andre 
steder blev ligene begravet lidt længere inde på 
stranden, og det blev mærket med nogle simple sten. 

De sandklitter, der blev brugt til begravelse gang på 
gang, blev blandt de lokale kendt som Dødemandsbjerge. 
I nogle tilfælde blev de brugt til flere begravelser på en 
gang, hvis et skib var gået ned og mange lig var drevet 
ind. Det skete blandt andet på den jyske vestkyst, da to 
britiske orlogsskibe i 1811 var gået ned. Når havet siden 
åd sig ind på disse klitter, eller vinden fygede sandet 
bort, kom rester af knogler og kister og 
klædningsstykker frem.  

Begravet på kirkegården 
I Danske Lov af 1683 lyder det, at selvmordere ikke 

kan blive begravet i indviet jord. Forbuddet er 
gældende langt op i 1800-tallet, men der er talrige 
eksempler på, hvordan afdødes efterladte har omgået 
forbuddet, f.eks. ved at der ikke foregår en 
jordpåskastelse eller at man indhentede en særlig 
dispensation til at begrave afdøde i et andet sogn osv. 
Selvmordere er alt efter tidsperioden enten begravet 
uden for kirkegårdsmuren eller i et særligt hjørne for 

selvmordere (og nogle steder skulle kisten løftes over 
kirkemuren). 

I en beretning fortælles det, at præsten må ikke 
være til stede under begravelsen, og gravsættelsen må 
ikke efterlade nogen spor, så jorden skal glattes ud, så 
der ingen spor er. 

Andre steder fandt begravelsen sted på mere 
normal vis. Her blev begravelsen på kirkegården 
håndteret af lokale bønder eller fiskere, som også 
måtte stå for betalingen af kiste og begravelse og stå for 
en eventuel ligfærd, for det ville være upassende at 
blive begravet uden et følge. For de lokale var sådanne 
begravelser en uvelkommen udgift i både tid og penge, 
men også en social forpligtelse, der skulle udføres. 
Nogle steder blev udgifterne til begravelsen dækket af 
amtets fattigkasse eller af indtægterne fra havariet. Ved 
en bestemmelse af maj 1875 skulle selvmordere, 
dødsulykker og ilanddrevne lig tilses af den lokale 
politimester og læge, inden de blev begravet på den 
lokale kirkegård. 

Begravet på en særlig kirkegård 
Nogle egne havde en særskilt kirkegård, som kun 

blev anvendt til strandvaskere. I stedet for at bruge et 
særligt hjørne på den egentlige kirkegård, havde man i 
stedet en helt separat gravplads. Her blev 
strandvaskerne begravet uden staffage, og 
tilsyneladende hverken i en kiste eller i en sæk, men 
blot i et hul dybt nok til at ræve ikke ville grave sig ned 
til det. 

Strandvarsler 
Gengangeren efter en strandvasker blev gerne 

kaldt en strandvarsler og nogle steder for en 
vandstryger. Det var en dødning, som forsøgte at blive 
begravet i indviet jord. I en historie dukker 
strandvarsleren op hos en bondekone, som har taget 
penge fra dens lommer, og nu forlanger den som 
modydelse hjælp til at blive begravet på kirkegården. I 
andre tilfælde er det væsner, som griber fat i 
forbipasserende, og som de sætter sig på ryggen af, og 
nu forlanger hjælp af til at blive begravet på 
kirkegården. Dødningen på ryggen af sin sagesløse 
bærer er helt usynlig. Ofte lønnes folk med penge fra 
dødningens lommer for deres assistance. 

I en historie plyndrer bonden strandvaskeren og 
kaster liget ud i havet igen. Liget driver i land et andet 
sted, hvor det bliver fundet og begravet. Afdøde rejser 
sig af sin grav for at opsøge karlen og få sine penge 
igen. Karlen får en provst til at mane spøgelset bort. 

Kirkegårdsmuren og kirkegrimen 
Strandvarsleren kan imidlertid ikke komme ind på 

kirkegården gennem porten. Den eneste vej ind er at 
blive kastet over kirkemuren. Herfra gør enten 
strandvarsleren selv arbejdet for at blive begravet, eller 



også skal personen, der bærer på strandvarsleren, også 
gøre dette, men der er en hindring i form af 
kirkegrimen. Der er to forskellige traditioner omkring 
kirkegrimen. I en tradition er det en vare (helhest, 
liglam, gravso, svensk gloson, engelsk chuchgrim), der 
optræder i dyreform, og ofte er et dyr begravet levende 
under kirken for at tage vare på den, men i forbindelse 
med strandvarsleren er kirkegrimmen en kirkenisse, 
der bor i kirketårnet eller i et smuthul. Kirkenissen 
vogter over kirken og kirkegården og værner den mod 
upassende opførsel, og det inkluderer at holde 
strandvarsleren ude af kirkegården. Kirkegrimen gør 
sit for at holde strandvarsleren ude af kirkegården, og 
de slås voldsomt med hinanden, hvis strandvarsleren 
bliver opdaget i sit forsøg på at komme over 
kirkegårdsmuren. Kirkegrimen kan også forsøge at 
gribe ud og overfalde de folk, som forsøger at bringe 
liget ind på kirkegården. 

Der er også en tradition, hvor kirkegrimmen holder 
øje med at det bliver gjort korrekt, hvis strandvaskeren 
begraves uden at efterlade spor på kirkegården, og han 
straffer bønderne, hvis de efterlader spor. 

Døde havfolk 
I et par historier er det ikke druknede søfolk, der 

er drevet ind på stranden, men derimod havmænd, 
som ligger døde i strandkanten. Tilsyneladende ser 
disse lig ikke anderledes ud end almindelige 
menneskers lig, for de bliver begravet på samme måde 
som strandvaskere, men de skal begraves grundigere 
på stranden, eller der skal hver gang man passerer 
deres grav kastes sten på den, for ellers forvolder de 
ulykker som stormvejr eller truer med at gå igen.  

I nogle historier truer voldsomme storme og uvejr, 
fordi man fejlagtigt har begravet havmanden i stedet 
for at lade dens lig komme tilbage til havet, og når liget 
graves op, kan man se, at det er en havmand, fordi den 
sutter på sin finger eller sin tå. Ligene efter 
overnaturlige væsner er farligere end almindelige lig.  

Knopmanden 
Knopmanden er historie om lokal genganger. En 

sømand, der kom i land med lommerne fyldt med guld, 
da hans båd en sen aften kæntrede. På stranden mødte 
han strandfogeden, der så guldet, og grebet af 
grådighed dræbte den unge sømand. Liget og guldet 
blev skjult i en høj kaldet Knob, men inden 
strandfogeden omkom inden han kunne nå at hente 
guldet. Han døde i en ulykke, da han ude for at hente 
lyng på heden var uheldig og vognen væltede, så han 
omkom. Strandfogeden siges at hjemsøge sin gård. 
Sømanden begravet i Knob høj går også igen. Han ses 
på stranden om natten. Han er iført en sømandstrøje, 
han har flagrende ravnsort hår, gusten hud, 
feberglinsende øjne og er lille af statur. Han forfølger 

folk og skræmmer dem med voldsomme brøl, som 
forfølger folk i deres søvn i efterfølgende tid. Det 
fortælles også at havet har ædt sig ind på højen, hvor 
sømandens lig og guldmønter ligger skjult, og de lokale 
har fundet i massevis af guldmønter i området. Andre 
siger, at Knopmanden er holdt op med at husere, idet 
havet har taget hans lig, og han har fundet hvile mellem 
bølgerne. 
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