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En strandvasker ved
Skt. Helene Kilde
A F K J A R TA N L A N G S T E D O G J A N N I E O L SE N

En sømand 1807:
Det er ikke sagen at stå i ræerne midt om natten i stærk storm på Kattegat. Regnen pisker
ind i ansigtet og bølgernes bevægelser forplantes til en jævn gyngen i toppen af skibet.
Smerter i ryggen gør det ikke nemmere at
bjerge sejlet, og tanken om noget alt for fjernt
får foden til at glide. Han falder, rammer vandet og synker. Han ønsker at få vejret, men…

bemærket en firkantet nedgravning, og under den
seneste storm i februar 2015 nåede vandet altså
selve graven.

Den 18. februar 2015
En noget broget flok mødtes om morgenen d. 18.
februar ved Skt. Helene Kilde for at tage skelettet
i øjesyn: tre arkæologer, to retsmedicinere og tre
kriminalbetjente. Det var ikke umiddelbart til at afgøre, hvor længe personen havde ligget på stran-

At finde en strandvasker:
den 17. februar 2015

den, eller hvad dødsårsagen var, så derfor kunne

Den lokale billedkunstner Pia Pape gik en tur langs

tagerne så lidt på hinanden og trods mange for-

stranden udfor Skt. Helene Kilde i Tisvilde, som så

domme om, hvordan de hver især arbejder, fandt

mange gange før for at samle keramik op. Keramik-

de hurtigt en arbejdsfordeling. Arkæologer og rets-

ken stammer fra lerkar, som gennem århundreder

medicinere begyndte, under overvågning af krimi-

er ofret af kildens besøgende. Efter at have drukket

nalpolitiet, at fritlægge skelettet for at sikre knogler

af det helbredende vand, blev lerkarrene nemlig

og andet materiale til videre analyse. Løbende blev

smadret mod jorden. Efter vinterstormene ”Bodil”

det diskuteret hvorfor hovedet manglede, hvor be-

i 2014 og ”Egon” i 2015 hærgede kysten, er meget

nene var blevet af, hvor lang tid liget havde ligget

af kildeplateauet skyllet ned på stranden, og det

der, og hvorfor personen lå på maven.

det være en sag for både arkæologer og politi. Del-

er her keramikken findes. Skrænterne langs med

Det kunne ikke være en normal begravelse, for

kilden er efterhånden meget medtagne, og det er

da ligger den begravede altid på ryggen. Tankerne

kun et spørgsmål om tid, før det første af de to

løb, og deltagerne kunne ikke lade være med at

fredede kildekar også vil styrte i havet. På denne

overveje, om det var et mord. Og hvornår var det i

tur så hun pludselig en knogle stikke frem under en

så fald sket?

stor sten. Hun fik hjælp til at få stenen fjernet, og

Langsomt blev knoglerne gravet fri af sandet,

herunder dukkede det meste af et menneskeske-

for det er vigtigt at være omhyggelig, da selv små

let frem. Allerede efter stormen i 2014 havde hun

spor kan give en forklaring på, hvad der kunne være
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sket. Ved den ene skulder dukkede bevaret tekstil
eller læder og en lille knap frem. Efter afrensning af
knappen kunne man tydeligt se, at der var præget
bogstaver i den. Der blev fundet yderligere to små
knapper med øje på bagsiden og blomstermotiver
på forsiden.
En efter en blev knoglerne samlet sammen, og
som det allersidste blev skelettets venstre hånd
fritlagt. Alle de små håndknogler er bevaret og lå
anatomisk korrekt.
Klokken 12 var undersøgelsen overstået. Knoglerne blev sendt til Retsmedicinsk Institut, mens
tekstil, læder og knapper kom til konservering på
Museum Nordsjælland. Forhåbentlig kunne mange af de opståede spørgsmål besvares: er det en
mand eller en kvinde? Hvor stammer vedkommen-

med inskription antyder, at personen kan være af

de fra? Hvor længe har personen ligget på stran-

engelsk oprindelse.

den? Er det muligvis et mord?

Da skelettet var udgravet, kunne det tydeligt ses,
at der var gravet en fordybning i skråningen – den,

At læse sporene

som finderen allerede havde set året forinden. Liget

De læderfragmenter der blev fundet viste sig, ef-

er således bevidst gravet ned, og ikke blot hurtigt

ter grundig rensning af museets konservator Lone

dækket til. Grunden til at det alligevel blev fundet,

Brorson, at være resterne af et par seler med læ-

var stormens erosion af skrænten. Den store sten,

derknapper. De øvrige knapper var af to forskellige

som dækkede graven, er årsagen til, at ikke hele

typer og så små, at de må have siddet på en be-

skelettet er skyllet i havet.

klædningsdel af tyndt materiale. På den ene type
kunne læses ordet ”PLATED”, altså ”belagt” på en-

Hvad kan knoglerne fortælle?

gelsk. Det er en betegnelse, som man i England

Selvom en stor del af skelettet mangler, kan det

fra 1700- til 1900-tallet angav på knapper, der var

fortælle en del om den afdøde. Først og fremmest

belagt med sølv. Knappen består af en legering af

kunne det ses, at skelettet havde ligget der et godt

zink og kobber. På den anden type knap, der er

stykke tid, for liget var ikke gravet ned i strandsand,

to af, er en blomst i midten og rundt om denne

men derimod i skræntens lerede jord. Det betyder, at

bladornamenter. Desværre kan denne type knap

nedbrydningsprocessen er gået langsomt, og liget kan

ikke dateres trods en meget grundig efterforskning.

således meget vel have ligget der i mere end 50 år.

Ud fra de bevarede genstande kan det konklu-

Det bevarede bækken og størrelsen på lårben,

deres, at personen ved begravelsen var iført buk-

overarmsknogler og nøgleben tyder på, at der er

ser med seler og formodentlig en skjorte. Knappen

tale om en mand. Ud fra bækkenet at dømme har
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Politiet, retsmedicinere
og arkæologer ved
fundstedet på stranden
neden for Skt. Helene
Kilde. Nederst til venstre
ses graven.

på brysthvirvlerne kunne det ses, at han led af det
såkaldte ”Baastrup syndrom”, som er en kronisk
tilstand, der kan være opstået ved en ulykke eller
overanstrengelse af ryggen. Dette medførte, at
hans knogler nu viser tegn på slidgigt i den øverste
del af ryggen. På nøglebenet kan det ses, at han
ofte foretog tunge løft. Disse forandringer har været
forbundet med store smerter, da han var i live.
Endelig havde manden haft brud på to ribben i
venstre side, men de var vokset sammen. Der var
ellers ingen andre tydelige brud, som kunne være
forklaringen på hans død.
For at komme en datering nærmere blev der udtaget en prøve til kulstof 14-analyse. Den viste en
dateringsramme på årene mellem 1672 og 1943.
På baggrund af ligets placering på stranden, den
lidt tilfældige nedgravning, personens højde, selerne og knapperne samt kulstof 14-dateringen, er
den samlede konklusion, at liget er en strandvasker
formodentlig fra 1800-tallet.

Hvad er en strandvasker?
At finde resterne af en person langs de danske
strande sker af og til. På kyststrækningen, som Museum Nordsjælland dækker, er der registrerret i alt
fem skeletter. Heraf kan fire dateres, og de stammer fra 1400-tallet til midten af 1800-tallet.
Normalt begravede man de døde på kirkegårdene, men henrettede, selvmordere og folk der drev
i land på strandene blev stedt til hvile andre steder.
De sidste blev kaldt strandvaskere og blev begravet
på stranden, da man ikke kendte deres religiøse
Afrensning af skelettet.

han været 30-40 år gammel, da han omkom, og

baggrund. Selvom en strandvasker måske var kri-

længden på hans lårben antyder, at har han været

sten, kunne man jo ikke vide, om det i realiteten var

et sted mellem 162 og 168 cm høj. Det svarer til

en selvmorder eller en ugerningsmand, der havde

gennemsnitshøjden for en mand i 1850´erne.

forbrudt sig mod biblen. Strandvaskerne kunne, af

Manden har næppe haft et kontorarbejde, for

flere grunde, derfor ikke blive begravet i indviet jord
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på kirkegården. Senere kom de udstødte grupper,

De tre knapper fra
undersøgelsen. På den
nederste ses tydeligt
indskriften ”PLATED”.

og dermed også strandvaskerne, ind på kirkegårdene. De blev ofte begravet i et hjørne for sig og lå
isoleret fra de øvrige grave.
I Nordsjælland bruges ordet ”strandvarsel” om en
strandvasker, der går igen. H.C. Andersen har i et af
sine eventyr beskrevet det således: ”Den døde Krop,
den gjorde Intet, men dens Spøgelse, Strandvarslet
fulgte den eensomme Vandrer, hang sig fast og forlangte, at begraves i christen Jord”. Dertil kom, at
man kunne blive efterstræbt af et strandvarsel, hvis
man havde stjålet fra strandvaskeren.
Lig, der skyllede op på stranden, blev derfor begravet nær det sted, hvor man fandt dem. De blev
stedt til hvile i deres tøj og med deres ejendele.

at begrave strandvaskerne ved stranden går. En

En af de strandvaskere, der blev begravet med

mindre gravplads ved Majorgården ved Ålsgårde in-

sine ejendele, blev i 1936 fundet på Udsholt Strand.

deholder flere skeletter fra 1400-tallet, som kunne

Personen var gravet ca. 1,2 m ned i en strandeng,

være en kirkegård for strandvaskere. Dette fæno-

som senere var eroderet bort af havet. Begravelsen

men kendes flere steder langs den jyske vestkyst

var sket i øst-vestlig retning, som det er skik ved
en kristen begravelse. På skelettets bæltested fandt
man resterne af en læderpung med fire nederlandske sølvmønter fra slutningen af 1500-tallet. Efter
undersøgelsen i 1936 blev personen genbegravet
på Blistrup Kirkegård.
Omkring 1850 blev en anden strandvasker begravet ved Skotterup nær Snekkersten. Han har været fuldt påklædt, formentlig med en uniformsjakke
eller en vest med knapper. Også her var det tydeligt, at han næppe var blevet bestjålet, for med sig i
graven havde han et fint lommeur. Måske kan dette
være en af de sømandsgrave, som bliver omtalt af
Edvard Lehman i 1899. Gravene menes at være
anlagt ved stranden i Snekkersten i 1825, og det
var en tradition, at egnens småpiger Skt. Hans aften
gik i optog og lagde kranse på disse grave.
Det er uvist, hvor lang tid tilbage traditionen med
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Fund af strandvaskere
på Sjællands nordkyst:
1. Skt. Helene Kilde,
2-3. Udsholt Strand, 4.
Majorgården i Hellebæk,
5. Skotterup ved Snekkersten.

og fra Hesselø nord for Sjælland. I enkelte tilfælde
ses det, at der er knyttet et kapel til disse kirkegårde
som f.eks. ved Skt. Arilds Kapel på en halvø i Skåne
og på Kapelkirkegården i Oksby ved Blåvandshuk.
Overtroen omkring strandvaskere, som beskrevet af H.C. Andersen, kan dateres helt tilbage til
1500-tallets slutning, og langt ind i 1800-tallet begravede man strandvaskere ved stranden. I 1875
kom der bestemmelser om, at de skulle behandles
som andre afdøde med begravelse på kirkegården.
Skelettet fundet i februar 2015 ved Skt. Helene
Kilde er højst sandsynligt en strandvasker. Meget
symbolsk blev han begravet ved et monument for
en anden strandvasker, nemlig Skt. Helene, men
dette er nok en tilfældighed.
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Ellekilde, H.: Ilanddrevne Strandlig og deres Behandling i Danmark og Sverige. Fra det gamle
Gilleleje 1949.

En af selerne med
læderknap.
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