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Redaktørens tanker 

En sommer går på hæld og vi er 

igen i fuld gang i vore loger. 

Druiden bærer præg af, at alle 

har taget en velfortjent ferie 

efter et forår der kunne tage 

pusten fra de fleste. 

Maleren, forfatteren og lystfi-

skeren Svend Saabye skriver i en 

af sine mange bøger 

Enhver å har sin egen karakter, som ikke ligner noget 

andet vandløbs. Åer kan sammenlignes og have fælles 

træk, hver har sine små ejendommeligheder, som kan væ-

re mere eller mindre tiltrækkende. Vandets hastighed, 

breddernes vegetation og det omliggende lands karakter 

er blot ydre kendetegn, men det fortæller ikke noget om 

vandets mørke hemmeligheder eller om det uventede som 

overraskende kan vise sig. 

Kan vi overføre dette til vor egen orden? Det korte svar 

vil være ja. Vi ser frem mod efteråret der vil kunne åbne 

en lille flig af de  hemmeligheder som gemmer sig der-

ude.  

Vil den tilgang ordenen fik i foråret fortsætte? 

Vil de Ideelle indlæg fortsat berige os? 

Vil beslutningerne på de kommende rigsmøde styrke vor 

orden? 

Svarene på disse og mange andre spørgsmål vil du måske 

kunne læse i de næste numre af Druiden. Jeg ser i hvert  

fald frem til at modtage jeres indlæg til næste nummer af 

bladet. 
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Forsiden: Isfugl: foto @KENNIEPhoto  

Kenneth Nielsen fangede Isfuglen på en gran ved 
Grindsted Å. Isfuglen er Danmarks flotteste fugl. Den 
lille og meget farvestrålende fiskefanger, isfugl, er kå-
ret til Danmarks flotteste fugl  

Den slår ihjel med et gok i nødden til de fisk og guld-
smedelarver, den æder. 

Isfuglen er en værdig vinder på grund af sin utrolige 
fjerdragt, der blander de turkise og koboltblå farver 
med det rødbrune bryst på enestående vis. Den er indi-
katorart for rene og sunde vandløb i de områder, hvor 
den lever. Så længe vi beskytter vores søer og vandløb, 
har vi glæde af at se den i hele landet, når den styrtdyk-
ker efter fisk fra en lavt hængende gren. 

Næste nummer af nyhedsbrevet planlægges at udkomme 

i første halvdel af december2019. 

Deadline 30. november 2019. 

Indlæg sendes til:   h.e.nielsen@stofanet.dk 

mailto:h.e.nielsen@stofanet.dk
mailto:h.e.nielsen@stofanet.dk
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Leder 

 
Først vil jeg ønske, at alle brødrene 

har haft en god sommerferie, og nu 

kan komme tilbage til et forhåbent-

ligt godt logeår i alle grundloger, i 

vores to Storloger, Jutlandia og 

Selandia, i vores Humanitære 

Fond, samt til arbejdet i Den Dan-

ske Rigs Stor Loge, herunder det 

nye og spændende internationale 

arbejde.   

Den Danske Rigs Stor loges Embeds-

mænd har haft travlt i sommerens løb, med at færdiggøre og 

udsende alt det skriftlige arbejde til det kommende Rigsmøde, 

der afholdes på Gladsaxevej 113, den 23. november 2019. Be-

retninger fra de enkelte ansvarlige områder, gennemførelsen af 

handlingsplaner, regnskaber og budgetter er sendt ud, og sidst, 

men ikke mindst, beskrivelsen af de mange indkomne ændrings-

forslag til vores Ordenslov, der er kommet til og behandlet i 

lovudvalget.  

Nyvalg skal også finde sted til vores mange ledelsesmæssige 

poster, og det er mit store håb, at de der stiller op til valg, også 

ser sig i stand til at gennemføre det de i givet fald bliver valgt 

til.  

Der er også fremkommet et betydeligt ”grønt forslag” som inde-

bærer, at Den Danske Druideorden, i givet fald, kunne oprette 

sin egen ”lund”, med deraf følgende mulighed for at promovere 

vores orden i forhold til omverdenen. Egetræ, mistelten, minde-

sten med vores ordens mærke, er der mulighed for at gennemfø-

re. Det kræver blot, at vi har brødre, der er i stand til, og vil ar-

bejde positivt for en gennemførelse. Dette projekt kunne være et 

betydeligt indlæg i den offentlige debat i forbindelse med vores 

ordens 100-års jubilæum i 2021. 

Hvem hjælper – en bror! Muligvis flere?  

Mogens Petersson 
Rigs Stor Ædel Ærk  
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…lidt fra ”gamle” dage! 

Om bladet DRUIDEN.  

Rom blev jo ikke bygget på én 
dag. Det blev den danske 
druideorden ej heller. Fra 
en spæd begyndelse i 1921 
– udgået fra logen Vasa i 
Malmø, Sverige – og un-
der Svenska Rigsstorlo-
gens auspicer, voksede 
Ordenen langsomt, og 
ikke altid lige sikkert, ind-
til man den 26. april 1947 
kunne stifte Den Danske 
Rigsstorloge med tilknytning 
til IGLD i London. 

 Men allerede tidligere har der med mellemrum væ-
ret på tale, at starte et dansk druideblad. Man mang-
lede imidlertid en redaktør, der kunne og ville påtage 
sig det krævende arbejde. Og så havde man jo også 
Nordisk Druid Tidning, hvis spalter altid stod åbne 
for danske indlæg. Imidlertid lykkedes det Ordensle-
delsen at finde den rette bror, idet bror Preben Chri-
stiansen (den senere verdenspræsident for IGLD) 
logen Othar påtog sig arbejdet at overtage redaktør-
posten.  

Men opgaven var så stor, at den kun kunne løses ved 
hjælp fra andre brødre. Ordensledelsen rettede en stor 
tak til alle brødre, der havde stillet sig til disposition, 
herunder det kommende Bladudvalg. Det var Ordens-
ledelsen ønske, at bladet skulle blive et bindeled mel-
lem brødrene indbyrdes og vore grundloger. 

De første skridt blev muligvis blive lidt famlende, 
men det var vor overbevisning, at brødrene vil slutte 
op om bladet og sikre det en smuk og god fremtid 
som en værdifuld nydannelse indenfor Ordenen. 

Den Danske Druideorden fik varme hilsener og øn-
sker om alt godt fra den daværende verdenspræsident 
Victor Denward , IGLD og redaktøren fra Nordisk 
Druid Tidning bror Olof Palmqvist. Bladet blev en 
stor succes med udgivelse af flere ekstra numre. Som 
mange er vidende om, har vort blad siden 1955 været 
vor Ordens logeblad med en omskiftelig tilværelse.  

Bortset fra de første mange år, hvor bladets økonomi 
var afhængig af annoncer, har den store udfordring 
været logernes manglende indsendelse af skriftlige 
indlæg.  

Økonomien spillede igen en rolle, da Ordensledelsen 
for nogle år siden droppede den papirudgave af bla-
det som havde været praksis  siden 1955. Det blev nu 
til en ”mail-udgave”, hvorved vi sparede flere tusinde 
kroner på hver udgivelse. 

  Ib F. Mathiesen 
  RSOÆ 
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Ridderråd lørdag d. 31. august 2019  

Riddergraden holder normalt møder 2 gange om året i 
København, den første lørdag i marts og september må-
ned. Denne gang blev mødet afholdt i Vejle, i logen Ca-
melots lokaler.  

Inden mødet påbegyndes serveres der kaffe og et stykke 
mad med ost. 

Kl. 1200 blev ridderne ført i ind ridderhallen af ridder 
ceremonimester ROÆ Max Nielsen. 

Ordførende ridder Ib F. Mathiesen bød velkommen til de 
fremmødte og kom herunder ind på de gamle mystikeres 
viden om brug af symboler mv – og det løsen til videre 
søgen og fremgang: Kend dig selv.   

Der blev holdt en mindestund over vore afdøde brødre 
siden sidste møde, OÆ Benny Wandborg, logen Vitus og 
ROÆ Thorkild Sørensen, logen Gral, idet der udtaltes et 
”Æret være vor gode brødres minde”! 

ROÆ Kim Magnussen havde påtaget sig dagens indlæg, 
der omhandlede ødelæggelsen af den gamle by Karthago. 
De puniske krige – 3 krige udkæmpet 200-100 f.Kr. mel-
lem Rom og Karthago – resulterede i Karthagos totale 
ødelæggelse og Roms besiddelse af herredømmet i Mid-
delhavsområdet. I øvrigt stammer det kendte citat i den 
forbindelse fra den romerske statsmand Cato Marcus Por-
cius den ældre: ”Ceterum censeo carthaginem esse delen-
dam” som betyder: I øvrigt mener jeg Karthago bør øde-
læges”, som han altid som afsluttede sine taler med. 

Derefter gik vi over til Parentation over vor Ædle rid-
derbror Thorkild Sørensen.  

Et sorgens budskab ramte os, da vi 
erfarede at den ædle ridder var gået 

bort. Hans ridderskjold blev ind-
lemmet i ”Mindernes bog”. 
ROÆ bror Thorkild har været i 
vor Orden i 53 år. Han har med 
stor omhu og interesse tjent vor 
Orden på mange områder, se-
nest som tj. SOÆ i SL Selandia 
og som medlem af fortrolig-

hedsudvalget i Riddergraden. Sin 
høje alder til trods, virkede han 

næsten lige til det sidste i vor Or-
den. Han ville d. 30. september være 

fyldt 89 år. Han blev ophøjet til ridder d. 
3. september 2005 og tog navnet ”Ridder af Stonehenge”!  

Efter det rituelle møde blev vi bænket til gæstebud. 

Ib F. Mathiesen 
Ordf. Ridder 
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Giver en logeaften mening?  

  

Arbejdet i Grundlogerne med 

Den Danske Druideordens 

ritualer må forholde sig til 

mange spørgsmål:  

Hvad er meningen med at hol-

de logemøde?  

Er et logemøde relevant for 

brødre i vores Orden?  

Hvordan forholder vores egen 

opfattelse til traditioner i logen?  

Formår logen og vores Orden at skabe et fællesskab, der 

inkludere alle aldersgrupper?  

Hvordan påvirker den ydre verden vores Orden og vores 

møder?  

Er der egentlig forskel på, hvad der sker i logerne, fra 

loge til loge? ****  

En logeaften er i princippet, at vi brødre kommer sammen 

for at blive aktiveret med ideelle indlæg, gerne med tan-

ker og ideer, som kan være med til at belyse Merlins læ-

resætninger. Man kan sjældent forvente en fortolkning 

med en udtømmende forklaring, men dog have for øje, at 

dette er stof, der kan og bør arbejdes med – din fortolk-

ning kan være lige så god som min fortolkning. Det vigti-

ge er at læresætningerne bliver udsat for netop fortolk-

ning som medfører debat, dialog og forståelse.  

Vi Druider samler os i det samme budskab, og som tiden 

går bliver vi måske fanget i budskaberne, og vi lever i 

lyset af det. Derfor mødes vi hver anden uge, hvor vi igen 

får det at vide:  

Øg dine kundskaber, thi kundskab er magt  

Har du magten, så udøv den med klogskab og husk, at 

den atter kan ophøre  

Bær livets modgang med standhaftighed og betænk,  at 

de jordiske bekymringer ikke varer evigt  

Øv dyden, thi den skænker fred  

Sky lasten, for den avler sorg og ulykke  

Vær en god medborger i dit fædreland  

Og lev således i din omgang, at alle mennesker må agte 

dig.  

Det er vigtigt at vi både som menneske men måske især 

som Druidebror forholder os til sætninger, som vi bør 

kende: Vær ærlig i din tale, og hold dig til sandheden. 

Vær pålidelig, lov ikke mere end du kan holde. Lad dine 

omgivelser bestemme, hvornår de vil høre dig. Det er 

ikke altid nødvendigt at få det sidste ord. Sætninger som 

giver mening  ved nærmere eftertanke, og som i sidste 

ende også giver dig respekt i forståelsen af at, - lev såle-

des i din omgang, at alle mennesker må agte dig!  

Vist er det dog at ansvarligheden i Merlins læresætninger 

er vigtige fordi de  

 Giver handlekraft og engagement.  

 De skaber balance i fællesskabet  

 De fremmer tillid og forståelse.  

Kære bror, tænk derfor over, hvilken betydning Merlins 

læresætninger har for dig, og hvad du kan gøre for at du 

kan  Leve i din omgang, at alle mennesker må agte dig!  

 Vi Druider er forskellige, derfor har vi også forskellige 

opfattelser af Merlins læresætninger, og det er jo netop 

det der gør læresætningerne unikke. Du kan være medvir-

kende til med din opfattelse og fortolkning, at give ny 

mening og opfattelse af læresætningerne.  

 Til sidst følger et citat af Søren Kierkegaard, som ma-

nende beskriver det som kan være svært at leve op til, og 

som rigtigt beskriver – man kan når man vil! Citat: Det 

store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv, 

og dette kan ethvert menneske, når han vil det!  

  

I e f & h  

Erik Schønwaldt  

ROÆ 
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Ideelt indlæg i Logen Mona 24. oktober 2018  

Af Old Ærk Villy Anton Vibe  

Christiansøs bombardement 1808  

Da englænderne bombarderede Køben-

havn i 1807 og tog flåden, lå den 

danske søfæstning Christiansø glemt 

og forfalden langt ude i Østersøen. 

Den havde ikke haft nogen militær 

betydning i generationer og fæst-

ningens garnison havde, som årene 

var gået, mere slået sig på fiskeriet 

end soldatergerningen.  

Englændernes første kontakt med fæst-

ningsøen Christiansø finder sted i april 1801. Det var vel 

knap en notits værd for den engelske kommandør, sir 

Thomas Fremantle, der nærmest fandt stedet en flække. 

Til gengæld var englændernes tilbagekomst i oktober 

1808 voldsomt anderledes. Den engelske flåde bombarde-

rede ganske enkelt øen så voldsomt, at det under hele kri-

gen kun blev overgået af terrorbombardementet af Køben-

havn året før. Men hvorfor finder det overhovedet sted? 

Englænderne havde ikke alene taget flåden. De havde 

stort set udplyndret hele Holmen for alt af værdi. Kun 

langsomt blev danskerne i stand til at svare igen – gøre 

modstand. Midlet: kanonbådene. De var lette at manøvre-

re – uafhængige af vinden – og selv om deres armering 

ikke var voldsom, så udrettede de talrige mirakler rundt 

om i de indre danske farvande. Ganske som de mange 

danske kaperskibe, der med udstedt kaperbrev kunne ud-

føre legalt sørøveri.  

Da fjenden dukkede op lagde sig omkring den forsvarslø-

se fæstning, åbne- Christiansøs milde, men modige kom-

mandant, Johan von Kohl, fæstnin- gens havn for de stats-

autoriserede ’sørøvere’ el. kaperne (buccaneers) som de 

blev kaldt i Caribien.  

 Christiansø blev hurtig en af Danmarks vigtigste baser 

for de farverige og fandenivoldske fribyttere, og fæstnin-

gens havn fyldtes snart med erobrede engelske handels-

skibe. De danske magthavere fattede dog først sent, at 

Christiansø var blevet en front i krigen mod England, og 

den fjerne fæstning fik i lange perioder slet ingen hjælp 

udefra.  

Kapernes udskejelser tiltrak hurtigt den engelske rege-

rings opmærksom- hed. Christiansø blev snart en central 

brik i Napoleonskrigenes store spil om Østersøen og fæst-

ningens skæbne nøje spundet sammen med de store dra-

maer, der udspillede sig i Danmark og Europa i Napole-

onskrigenes sidste halvdel.  

Men de mange kapere på Christiansø var en alvorlig trus-

sel for englænderne, der efter at have formeret en egent-

lig Østersøflåde nu satte ind i området med fuld styrke. I 

begyndelsen af maj 1808 lægger denne Østersøflåde til 

uden for Göteborg. Godt 200 skibe. Et imponerende 

skue: ”De svimlende høje master med ræer og takkelage, 

der nærmest skar sig ind i den blå himmel. Et sindrigt 

organiseret spindelvæv af tovværk, blokke og rundholter 

befolket af matroserne, der myldrede op og ned langs 

skibenes vanter. Skibenes sorte og gule skrog, der som 

gigantiske mure af tømmer tårnede sig op over hovederne 

på de beskuende, kronet med rækker af sorte kanoner.  

Sverige var i krig med Rusland og havde tabt Finland. Så 

i løbet af sommeren 1808 blev også den svenske Skär-

gårdsflottan sat ind i kampen mod den russiske invasion. 

I alt fire større landgangsoperationer blev gennemførte i 

Finland. Skärgårdsflottan bandt russiske styrker langs 

kysten, men den blev også delvis opvejet af de fartøjer, 

som de russiske styrker havde erobret ved overgivelsen af 

fæstningen Sveaborg. Flere forsøg på landstigning langs 

sydkysten af Finland fra fartøjer tilhørende Stockholms-

eskadren i Skärgårdsflottan blev slåede tilbage af de rus-

siske styrker.  

Storbritannien bistod sin svenske allierede med en flåde-

styrke (16 linjeskibe og 20 andre britiske skibe) under 

kommando af viceadmiral James Saumarez. Den blokere-

de effektivt den russiske flåde i Baltischport (Paldiski) og 

truede en eventuel invasion af Sydsverige fra Danmark. 

Ved hjælp af fartøjer fra sin britiske allierede havde Sve-

rige delvis herredømme på havet, men udnyttede ikke 

dette effektivt.  

Landgangsoperationerne var små og dårligt koordinerede, 

og fordelen ved søvejs forsyningstransporter blev ligele-

des kun i beskedent omfang udnyttede. Vinteren nærme-

de sig og den Engelske flåde i Østersøen var ved at forla-

de området.                                                                                        

Den 20. okt. 1808, samlede viceadmiral Saumarez en 

eskadre af orlogsskibe der befandt sig i Karlskrona Havn.  

Og meddelte, at han selv ville udføre ordren fra Admira-

litet, Som havde udstedt en hemmelig ordre den 30. sept. 

1908 om en aktion mod Christiansø.  

 Viceadmiral Saumarez beordrede chefen på linieskibet 

’Mars’ med 74 kanoner, Kommandør William Lukin om 

at danne en eskadre bestående af Linieskibet ’Orion’, 

fregatten ’Salsette’ og de tre bombarder fartøjer ’Hound’, 

’Aetna’ og ’Devastation’ skulle gøre sig klar.  
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Næste morgen den 21. sept. afsejler den Engelske flåde 

fra Karlskrona. Primært for at undgå at blive frosset inde 

i Østersøen, samt de danske sunde og bælter vinteren 

over. På turen vil eskadren under ledelse af kommandør 

Lukin udføre Amiralitets ordre om at angribe Christi-

ansø. Om eftermiddagen skiltes Viceadmiral Saumarez 

ombord på ’Victory’ og angrebs eskadren under ledelse 

af kommandør Lukin ad. Hovedstyrken sejlede mod 

Bornholms nordspids. Det blæste op begyndte at regne. 

Skibene måtte klosrebe sejlene og lægge sig underdrejet 

i den stærke kuling. Christiansø var dukket op i horison-

ten med sydøst, men vejret var alt for dårligt til Lukin 

end kunne overveje en operation denne dag. Også den 

følgende dag måtte eskadren ligge underdrejet mellem 

Sverige og Christiansø. Fra fæstningen kunne besætnin-

gen observere de engelske skibe i NØ.  

Mens Lukins eskadre lå underdrejet nåede ’Victory’ og 

de øvrige eng. Skibe Bornholms nordspids. Her blev de 

mødt, af de 2 engelske krydsere som siden midten af 

oktober havde ligget i farvandet mellem Christiansø og 

Bornholm for at vogte på kaperne. Krydserne ’Magnet’ 

og ’Swan’ fik ordre om at tilslutte sig Lukins angrebs-

eskadre. Styrken var nu samlet. Den bestod af nogle af 

de stærkeste og mest velsmurte krigsmaskiner, der sejle-

de på verdenshavene. Samlet besad eskadren en ildkraft, 

der langt oversteg Christiansøs.  

Det hele kulminerede den 24. oktober 1808, da Christi-

ansøs fiskersoldater, et par hundrede Bornholmske bøn-

derkarle, nogle håndfulde hårde søfolk fra Holmen og 

150 danske kapere stod overfor den mægtige britiske 

flåde i det, der skulle blive englændernes værste angreb 

nogen dansk besiddelse efter Københavns bombarde-

ment.  

Lægger man antallet af kanoner og karronader sammen, 

kunne skibene på den engelske side affyre en samlet 

bredside på over 100 kanoner med en kugle-vægt på me-

re end et ton. Oveni kom så de tre bombarderfartøjer, 

’Hound’ - ’Aetna’ og ’Devastation’ De lignede bare 

mindre krydsere, men de var hver bestykket med en 92-

pundig og en 197-pundig sømorter. De besad en uhygge-

lig ildkraft, som danskerne desværre kun kendte alt for 

godt efter Københavns bombardement. Snart skulle de 

blive udløst mod Christiansø.  

Kommandanten på Christiansø havde forberedt et angreb 

og invasion så godt det lod sig gøre. Minerne, som var 

trækasser fyldt med løse sten, som Kohl havde anlagt 

rundt omkring på øen, blev gjort klar. De blev fyldt med 

krudt, geværerne, der skulle fungere som detonatorer, 

blev ladte og forsynet med snører om aftrækkeren, så de 

kunne udløses mod en landgangsstyrke  

Klokken var omkring syv, blev den milde morgen flænget 

af det første drøn. Bombardementet var begyndt. Bomber-

ne susede hen over himlen i en flere kilometer lang, syn-

gende bane. Et syn, som i starten jog frygt i de engagerede 

bornholmske fiskere og bønderkarle, der aldrig før havde 

oplevet noget sådant før. Bomberne gik i den første time 

næsten alle over fæstningen og faldt i søen på den anden 

side. I hvilken tid de vænnede sig dertil.  

Formentlig blev fæstningens mandskabernes nerver dul-

met af rigelige mængder brændevin. For som det fremgår 

af kommandantskabets regnskaber, blev det indkøbt et 

anker (37,68 liter) dansk brændevin af kaperskonnerten 

’Den nye Prøves’ proviantforvalter. Af andre regnskaber 

viser desuden at kromanden leverede øl og brænde- vin til 

besætningerne på øens batterier.  

 Englænderne opdagede snart at de skød forbi og fik fejlen 

korrigeret. Kort efter sprang den første bombe på selve 

Frederiksø, og panikken brød blandt de mange civile. 

Christiansø havde ingen bombesikrede bygninger. Da 

bomberne var begyndt at falde over fæstningen, havde 

kommandant Kohl, Artilleriløjtnant Bech og sikkert også 

de øvrige officerer indfundet sig på ’ Coucherons Batteri ’, 

der lå højt placeret på Christiansøs stejle sydspids. Herfra 

kunne de bedst overskue situationen.  

Den eneste mulighed, Christiansø havde for at besvare den 

engelske ildkraft, da englænderne klogelig holdt sig uden-

for kanonernes række- vide på søfæstning, var den sidste 

morter, der stor placeret på Møllebakken. Men den var i 

lighed med den, der var sprunget i luften og havde dræbt 

fæstningens justitskvartermester, ved en tidligere øvelse, 

gennemtæret af rust. Kohl mente imidlertid, at Bech burde 

vove forsøget.  

Da Bech ikke stolede på den, lavede han en løbeild, så 

morteren kunne affyres fra en passende afstand. Mandska-

bet antænder løbeilden, som nåede morterens fængkrudt, 

og kort efter indtraf eksplosionen. Lufttrykket sendte Bech 

og hans folk til jorden. Morteren sprængtes med et øresøn-

derrivende drøn. Bomben blev slynget ud over havet mod 

de engelske skibe uden at ramme. Større eller mindre styk-

ker af morteren blev sendt i alle retninger. Hele den ene 

halvdel røg en tur gennem luften og hamrede ind genmur-

værket på møllen, der lå et stykke derfra.  

Fæstningens beboere, hvis verden midt i havet nu blev 

rystet i stykker af den ene ødelæggende eksplosion efter 

den anden, havde reelt ikke en jordisk chance for at begri-
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be, at de bølger, der havde båret de engelske skibe til 

Christiansø, var forårsaget af begivenheder så forskellige 

steder som Spanien i syd, Sverige i nord, Rusland i øst og 

England i vest.  

Bombardementet blev nu alt heftigere. Mangfoldige bom-

ber, granater og brandkugler sprang på Frederiksø, i hav-

nen og på Christiansø.  

De seks batterier som pegede ud mod de engelske skibe, 

var bestykket med to 18-pundige kanoner, kunne altså 

afgive ild fra 12 kanoner med en samlet kuglevægt på søl-

le 108kg jern. Den engelske eskadre, der nærmede sig, 

kunne samlet affyre en bredside med mere end 100 kano-

ner, med en samlet kuglevægt på mere end et ton.  

 Vinden var tiltaget noget. De engelske skibe i hoved-

eskadren havde kurs mod, Christiansøs omkring syv 

hundrede meter lange, østlige kyst- strækning. Og en in-

vasion af en fjendtlig fæstning var trods alt ikke lige- frem 

nogen søndagsudflugt. Der er meget der tyder på at det i 

virkelig- heden var Store tårn. På trods af et flere times 

langt heftigt bombardement have eskadren end ikke slået 

så meget som en revne i det massive fæst- Nings tårn inde 

på øen.  

Kastellet, eller store tårn, som er af Mortella-tårntypen, 

det samme er Lille Tårn på Frederiksø. De engelske erfa-

ringer med angreb på Martellotårne var mildt sagt blodi-

ge. Martello tårnet er en middelhavstype og har muligvis 

fået navnet efter Mortello Point på Korsika.  

Eskadrechefen vurderede, at et succesfuldt angreb ville 

kræve en betydelig større landgang styrke end han rådede 

over. Eskadrechefen William Lukins egen fysiske og psy-

kiske tilstand har måske også været medvirkende til, at 

lysten og modet nok ikke var så stort som det kunne hav-

de været. Han havde været ramt af dysenteri samme som-

mer, og han var slet ikke kommet sig over sygdommen. 

Kort efter angrebet på Christiansø bad han af samme 

grund om at blive afløst. Desuden var en af hans løjtnan-

ter om bord på Mars, eskadrechefens skib, fuldstændig 

indisponibel på grund af en fremskreden syfilis.  

Da klokken var henad halv tolv, havde William Lukin fået 

nok. Den engel- ske eskadre havde udvekslet et tilstræk-

keligt antal kugler med fæstningens batterier. De engelske 

bredsider, der konsekvent var blevet skudt for højt, var 

blevet uopholdeligt og raskt besvaret med en særdeles 

velrettet kanon- ild fra bornholmerne, Christiansøbeboer-

ne, kaperne og holmens konstabler og søfolk. Den engel-

ske eskadre stor herefter nordud, væk fra fæstningen. 

Christiansø var sluppet godt fra angrebet fra den langt 

overlegne fjende.  

Skaderne kunne nu gøres op. Fæstningens tab var seks 

svenske krigsfanger og en gammel kone. Desforuden 

mindre en snes sårede. En del bygninger var blevet ramt 

og man fastslog at ødelæggelserne havde en værdi på 

3.100 rigsdaler.  

Begivenhederne 24. oktober 1808 blev aldrig siden glemt 

på Christiansø og historier om den dramatiske dag blev 

fortalt gennem generationer. I dag kan øernes ældste be-

boere stadig citere et vers, de lærte som små i den lille 

skole på øen.   

Engelsk eskadre engang drog frem 

og åbnede skud imod øen men måtte vende, 

stikke væk og drukne sin kamplyst i søen. 

Thi fæstningens havde en rask kommandant 

der var på sin post sine gutter iblandt. 
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Et nyt logeår 

Sommeren rinder ud og efteråret har meldt sin ankomst. 
Håber alle har nydt sommeren og er klar til med friske 
kræfter at tage fat på et nyt og spændende logeår. Nogle 
loger har allerede haft to møder mens andre endnu kun 
har haft et.  

I logen Jotar har vi haft vores første møde, som var et 
informationsmøde, hvor 3 interesserede var mødt op for 
at høre nærmere om logelivet. En har allerede ønsket op-
tagelse og er sendt videre i systemet til godkendelse og 
næste møde er atter et informationsmøde, så vi er kommet 
fornuftigt fra start. Der er ingen tvivl om at de nye tiltag 
der sat i værk vil kunne gøre en forskel.  

RSL´s og SLernes Embedsmænd samt alle øvrige Brødre 
ønskes et godt logeår i e. f. & h. med ønsket om fremgang 
for Den Danske Druideorden og alle grundlogerne herun-
der.  

Fritz Wisén 

Sommerfest og Økologisk madmarked 

Logen Vitus Sommerfest gik i år til Brandbygegård mel-

lem Falling og Alrø ved Horsens fjord. Her afviklede Lo-

ne Landmand og Søren Sørøver en af deres talrige mad-

markeder. 

Efter at have kigget på markedet og brugt spareskillinger-

ne hos de mange stadeholdere begav vi os igen i år ud til 

Bror Lars i sommerhuset ved Rude Strand. 

Her blev det til et par hyggelige timer med terningekast, 

frisbee kast og en konkurrence om hvem der havde mest 

styr på Matadorserien. Kl. 1800 havde bror Lars grillen 

klar alle flokkedes omkring den for at få kødet grillet. 

Bror Lars kone Johnna havde klargjort en fremragende 

salat buffet. 

Efter nogle hyggelige timer drog vi alle hjemad igen efter 

nogle gode oplevelser 

Hans E, Nielsen 

Skriver 
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Skovloge   

Brødre med ledsagere og børn var lørdag den 10. august 

2019, samlet hos MAR John Petersen for at fejre den tra-

ditionsrige skovloge. En rigtig smuk tradition, som vi her i 

Sirius  skal værne omkring. 

Den værdige ÆÆ Leif Kjærskov Pedersen åbnede rituelt 

skovlogen i Vategraden kl. 16:30 med 25 egne brødre 

samt 1 gæstende bror fra Logen Mona. Under mødet hold-

te ROÆ Harry Hansen et smukt ideelt indlæg. 

Herefter begav brødrene sig tilbage til ledsagerne og bør-

nene, for at spise aftensmad og fortsætte det hyggelige 

samvær. Menuen stod på helstegt pattegris med alverdens 

tilbehør. Festen fortsatte til sidste mand gik hjem. 

Kevin Refvik 

Skriver  
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Skovloge med lange traditioner 

Den værdige Ædel Ærk fra Logen Chenmitz Bellmann i 

Schleswig Lothar Kock havde indvars-

let til den traditionsrige Skovloge på 

Dannevirke til afholdelse torsdag 

den 13. juni. 

Omkring 60 brødre, søstre og gæ-

ster havde denne dejlige juniaften 

fundet vej til Dannevirke heraf 

også brødre fra logerne Sirius, 

Camelot og Vitus fra Danmark. 

Schleswig borgmester Dr. Arthur 

Christiansen bød alle velkommen til 

Schleswig og denne historiske egn og takkede samtidigt 

logen for invitationen. 

Efter indtagelse af  brodermåltidet bestående af Vildsvine-

kølle med tilbehør begav vi os til Valdemars muren ved 

Dannevirke hvor Klaus Hofer på inspirerende vis gen-

nemførte aftenens indlæg. 

Selve skovlogen blev afviklet på en smuk plads i Skoven 

under værdig ledelse ag Logen Chemnitz Belmanns em-

bedsmænd, musikken blev leveret af en gruppe jagthorns-

blæserer. 

Skovlogen afsluttedes med at 

hver af de deltagende loger fik 

overleveret en faklen med det 

nye druidiske lys. 

Efter en stemningsfyldt og høj-

tidelig aften begav brødre, sø-

stre og gæster sig igen hjem-

over. 

Hans E. Nielsen 

Redaktør 
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IGLD-møde i Karlskrona, Sverige, den 7. 
september 2019. 

Indkaldelsen til møde var bekendtgjort i Svensk Druid-Tidning 
nr. 4 og sendt direkte til alle grundlogernes ÆÆ i Skandinavi-
en. 

Det havde afstedkommet, at 48 sven-
ske brødre havde tilmeldt sig som 
recipienter. Møde foregik i Odd 
Fellows lokaler midt i Karlskrona, 
hvor der var masser af plads. End-
da til rækker af 8 brødre; så ram-
merne var perfekte. Logen Merlin i 
Karlskrona stod for den tekniske 
afvikling, og alt klappede bare. 

Denne gang var det Danmarks tur til 
at agere som Præsident og Stor Skri-
ver. Vores Rigs Stor Ædel Ærk Mo-
gens Peterson var Præsident, og jeg var 
både Stor Skriver og Vice Præsident for 
Danmark. De øvrige poster blev besat af brødre fra Norge 
og Sverige. 

Til stede var endvidere Grand Secretary Geir-Kåre Jordheim, 
Grand Tressure Per-Arne Mejgreen og Vice President Geir 
Tofsrud. Førstnævnte hilste fra Verdenspræsidenten Kaj Hag-
by, der var til IGLD-møde i Tyskland. 

Alt gik perfekt, og alle havde en dejlig dag afsluttende med et 
brodermåltid. 

Men jeg var nær aldrig kommet til Karlskrona. Afsted tidlig 
morgen fredag den 6. med lyntog fra Odense – kun til Nyborg, 
så måtte toget ikke køre under Storebælt pga. en teknisk fejl. 
Venter på en bumletog, der holdt ved alle stationer på Sjæl-
land, så jeg nåede ikke den med vores RSÆÆ aftalte tog. Ven-
te på Københavns Hovedbanegård på tog til Karlskrona og så 
afsted. 

Nåede til en lille by i Sverige på ruten, så kunne det tog ikke 
længere. Vente i næsten 1 time på busser, der kørte os til Kri-
stianstad. Venter 40 minutter på toget og derefter yderligere 30 

minutter på en billettør, der kom forvirret i taxa. 

Så afsted – men kun til Ronneby, så kunne det tog ikke længe-
re. Afsted i bus til Karlskrona, bare 4 timer forsinket. Men jeg 
lærte mine medrejsende passagerer at kende. 

 

Jan Moosmand 
Rigs Stor Skatmester 
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85 År 

29. november Old Ærk Jørgen Mårtensson  Merlin 

80 År 

9. december Old Ærk Jørgen K. Christensen  Merlin 

12. december Old Ærk Martin Jensen Sirius 

75 År 

30. september Druidebror Frede Brundt Camelot 

26. december Old Ærk Flemming F. Christensen Sirius 

70 År 

10. oktober  Old Ærk  Bjarne Skyum Klausen Blicher 

1. november Druidebror Poul Erik K. Larsen Quintus 

18. November Old Ærk Jens Eriksen Jotar 

60 År 

27. september  Druidebror  Ivan Bisp Rasmussen  Camelot 

7. oktober Ringbror  Preben H. Olsen Pallisby  Sirius 

17. oktober  Ringbror  Erik Wiuff  Sirius 

12. december  Vatebror  Poul Erik Rasmussen  Camelot 

Bagsiden 

Kongeegen i Jægerspris Nordskov  
Foto Hans E. Nielsen  

Kongeegens  alder er anslået til 1500 - 2000 år - ja måske 
spirede den år 0 - en fantastisk tanke.  

I 1973 brækkede den sidste hovedgren af, og siden er 
halvdelen af skallen faldet. Senest i sommeren 2017 med-
førte kraftige regnskyl og tiltagende råd, at en større side-
gren faldt ned. Taget alderen i betragtning har den reste-
rende del af kronen det forbavsende godt. Der er opsat 
nye støtter. Forhåbentlig vil de sikre, at det aldrende træ 
langt ud i fremtiden vil bevare sin værdighed, som Nord-
europas ældste egetræ.   

Engang var omkredsen over 14 m. Den var en kæmpeeg 
allerede da Gorm den Gamle regerede. Da man omkring 
år 1600 indledte de større hugster af egekævler, har Kon-
geegen allerede været mørnet indvendig. Desuden har 
den stået utilgængeligt, og man er veget tilbage for dens 
store dimension.  

Nu er det tid til at forberede julehilsnerne  

I næste nummer af nyheds-

brevet vil der blive afsat plads 

til julehilsner fra brød-rene.  

I sender bare jeres hilsen til 

h.e.nielsen@stofanet.dk. I em-

nefeltet skriver i ’Julehilsen 

Druiden’ husk deadline er 30. 

november 2018.  
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Der findes et ord, der hedder samarbejde, 

men ikke noget, der hedder ”selvarbejde”. 
Ukendt 

 


