
Om en af de gamle beboere i Boderne 

 

Strævan 

 

Iflg. Werner Hansen i hans bog Inde i Landet, levede der omkring 1850 en dame i Boderne som 

blev kaldt Strævan, hun boede i Vestre Boderne hvor der stadig skal være rester af hendes bolig, 

som var nærmest en jordhule. 

Hendes minde lever stadig, især på grund af hendes mærkelige evner, hun var synsk, og det 

fortælles, at børn blev gennet ind, når hun kom forbi, så nogle regnede hende for en heks. 

Medens andre brugte hendes evner f.eks. ved børnefødsler, blev hun tilkaldt, og hvis man havde 

tandpine, sendte man bud efter hende, for hendes igler kunne suge tandbylden ud. 

En af grundene til, at Trine som Strævan oprindelig hed, blev anset for en særling, var fordi hun 

levede "på polsk" med en svensker ved navn Bogren. 

Det fortælles at Bogren strandede med et svensk skib ved Boderne og slog sig så ned i Boderne og 

mødte Strævan, de boede i et lille hus på 20 m2 med en lille have og den ene gavl var skrænten til 

havet. 

Bogren var dygtig til mange ting, han kunne lave børster, lave syskrin, han klinkede procelæn, 

klampede træsko op lavede sadler af svinehud, så hænderne var skruet rigtigt på ham, Trine gik så 

rundt og solgte hans husflidsvarer. I godt vejr fiskede Bogren, og Trine gik rundt og solgte fisken. 

De var flittige og stræbsomme folk, det var måske derfor hun fik øgenavnet Strævan. 

Men Bogren var samtidig en dannet mand, han kunne både skrive og læse og hjalp med at skrive 

breve og attester, men en dag gik det galt, da han hjalp en landmand med at lave nogle falske 

papirer, da landmanden skulle giftes, det blev opdaget og "belønnet" med et par år på en anstalt, 

men Trine ventede trofast på ham, da han kom tilbage. 

Med sin kikkert holdt han udkik efter fremmede forbisejlende skibe, så tog han med fiskerne ud til 

disse både, og medens han agerede tolk solgte de brændevin og tobak til skibene. 

Men det er som klog kone Trine huskes bedst i Boderne, hun kunne kurere dyr, og samtidig var hun 

i stand til at se ind i fremtiden, og af og til var hun også i stand til at kurere mennesker. Men køer og 

svin var hun bedst til, og landmændene var meget tilfredse med hendes evner. 

Men de fleste historier gik om hendes synskhed. I stille vejr sagde hun til nogle fiskere, at en båd 

ville kæntre, og det gjorde den umiddelbart derefter, og hvis fiskelykken forsvandt, kunne Trine 

fortælle, at hvis de fjernede ting i båden eller fra garnet ville fangsten igen blive god, eller hun 

kunne forudsige om sælhundene ville tage laksen, og hendes forudsigelser passede som regel.  

Men også Bogren kunne forudse ting. Under et stormvejr blev han roligt liggende medens de øvrige 

fiskere tog hjem, for han forudså at vinden snart ville lægge sig, så han kunne fiske og få en god 

fangst med god afsætning, da de øvrige fiskere jo ikke havde noget at sælge. 

Da pastor Tranberg i 1860 erne startede sin forkyndelse, for at få bornholmerne omvendt til den 

sande kristendom, fik han to tilhængere i Bogren og Trine. 

Bogren døde imidlertid i 1875, hun var ved at blive smidt ud af Boderne, men fik lov at bo i stor 

elendighed i nogle år, indtil "Tyske Hertel" flyttede ned til hende, og således kunne hun leve sine 

sidste år under nogenlunde kår. 

 

 


