
 

 

T ror du på spøgelser? 

 

Nogen vil straks afvise det—især ved højlys dag. 

Om befolkningen i Stenbjerg har troet på spøgelser, ved vi ikke helt med sikkerhed. 

Overklitfoged Axel Rasmussen skrev en beretning om fundet af den unge engelske 

pilot/flyver, der blev fundet på stranden i september 1944. Skudt ned af tyskerne og 

drevet i land ved Stenbjerg. 

 

Tyskerne havde besat Danmark dengang og derfor kunne befolkningen ikke bare be-

grave liget på kirkegården, som de normalt gjorde ved lig, der drev i land. Tyskerne 

bestemte, at han skulle begraves i klitten. De frygtede vel, at der ville blive postyr 

ved en begravelse på kirkegården. Det kunne give danskerne lejlighed til at demon-

strere sin utilfredshed med at være besat og vise sin sympati med England. 

 

Men overklitfogeden påpegede overfor tyskerne at: 

 ”overtroen var meget udbredt på kysten blandt søfolk og fiskere. Jeg havde hørt, at 

strandvaskerens sjæl, når havet førte liget med ud, ville blive hvileløs. Den ville søge 

fred på landjorden om natten, hvor den ville flakke fredløs om langs kysten omkring 

det sted, hvor liget var drevet i land, indtil det første dagskær drev den hvileløse sjæl 

tilbage i havet. Derfor var det fra gammel tid af stor betydning for fisker befolknin-

gen her på kysten, at de fik deres kære i land og begravet. Det ville altså være en 

betydelig større grusomhed at lade havet tage strandvaskeren igen , end en nok så 

stor lidelse man tilføjede et menneske i levende live”  (Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han-

herred 1980) 

 

Vi ved at troen også haft stor betydning blandt befolkningen. Det kunne vel have 

været et lige så vigtigt argument for at begrave englænderen på kirkegården, nemlig 

i indviet jord. Måske mente overklitfoged Rasmussen, at overtro gjorde større indtryk 

på besættelsesmagten. Det ved vi ikke. Men liget af den unge mand blev gravet op 

af klitten og derefter begravet på Stenbjerg Kirkegård. Senere han blev faktisk flyttet 

endnu engang. Denne gang til sin hjemegn.   

 

Så gad vide hvem den unge mand var, som du og Tobias så på stranden?  


