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Sten-Åke Ljung vid trappan till Druidordens hus på Västergatan i Malmö. Här huserar fem loger som gemensamt äger 
fastigheten. De hyr även ut lokaler till Riksstorlogen som har sitt kansli här. Druidorden har 5 000 medlemmar i Sverige 
och vill nu etablera sig på Österlen genom en loge i Sjöbo.  FOTO: TOBIAS MALMBErG

Druider vill starta   loge i Sjöbo 
   n SÄLLSKAP. ”Österlen är en vit fläck för oss”

SjöBO
Orkidéerna stormtrivs 
och några hundra arter 
har det som sitt hem. 
Men hade det inte varit 
för Naturskyddsfören-
ingen Färs årliga slått-
ring skulle Vitabäck-
skärret snart växa igen.

– Betalningen blir 
blomsterprakten vi får 
se sedan, säger Karin 
Gerell.

Oavsett hur torrt det är i 
markerna runtomkring 
är det alltid blött i Vita-
bäckskärret i fyledalen. 
I den kalkrika marken 
trivs bland annat Majvi-
vor, Kärrknippelrot och 
den rödlistade arten Axag. 
En gång om året går ett 
tiotal personer från Natur-
skyddsföreningen ut med 
lie och slår gräset för att 
hålla kärret öppet.

– Vi har hållit på sedan 
början av 1990-talet, berät-
tar Rune Gerell. 

Men de är inga pionjä-
rer. Slåtter på platsen går 
så långt tillbaka som 1400 
och 1500-talet, uppskattar 

han. Då användes gräset 
som vinterfoder till djuren. 
Ända in på 1900-talet slogs 
gräset med lie – fram till 
att vall började odlas och 
ersatte gräset som foder.

Att hålla traditionen att 
slå med lie är också en 
av orsakerna till engage-
manget, enligt Dan Gerell 
som införskaffat sig en för 
Norden ovanlig lie.

– Det är en knackelie 
från Österrike med lite 
mjukare stål som man 
knackar mot ett städ för att 
få vass. 

De så kallade slipliarna 
har varit vanligare i Nor-
den, med ett något hårdare 
stål som slipas vasst.

– Alla kan slå med lie, 
ung som gammal, det har 
inget med styrka att göra 
utan teknik, säger Dan Ge-
rell

Björn Barup hade också 
letat sig ut i dalen för att 
slåttra. För honom har det 
gått lättare, för var år. 

– Man känner sig lite 
mer hemma, det blir min-
dre svårt, säger han.

Ossian Sandin

Slåttrar för att 
hålla kärr öppet

Slåtter i Vitabäckskärret.

Björn Barup hugger gräs i Vitabäckskärret.  FOTO: OSSIAN SANDIN

HjärtLung-dagen
Lördag 29 augusti kl. 10-15  
i Sjöbo hos                           .
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11.00-11.10 Välkomsttal av ordf Irène Winqvist
10.00-15.00 Pågående aktiviteter: Info om våra verksamheter med infomaterial och 
möte med våra egenvårdsombud (EVO), Korv m bröd-, kaffe- och lottförsäljning,
Hjärt-lungräddnings-demonstration (HLR) med hjärtstartare och Barn-HLR-demonstration

Välkommen att se demonstrationen av vår viktiga satsning på
barn-HLR-utbildning och samtala med våra HLR-instruktörer! 
Anmäl dig till våra livräddningsutbildningar!


