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2011Tumbaortens Biodlareförening

Vårmöte: Honungsbin 
intar storstaden

Lördag 26 mars kl 13.00 
Vårsta kyrka, Ringvägen 26

Hör Karolina Lisslö och Josefina Oddsberg berätta om sitt 
företag Bee Urban som sätter bikupor på stadens tak.

Jubileum: Tumbaortens 
biodlareförening 90 år!

www.tumbabiodlarna.se BOTKYRKA SALEM



I år är det jubileumsår för Tumbaortens biod-
lareförening. Den fyller hela 90 år och det känns 
fantastiskt att få vara med i en förening som levt 
så länge och genomgått så mycket. Den har tuf-
fat på genom ett världskrig, genom utvecklingen 
från landsbygd till storstadsförort och till och med 
klarat ”det stora hotet” – varroakvalstret.

Vi tänker fira på ett eller annat sätt hela året och 
börjar med årets vårmöte.

I år är det mycket som är nytt samtidigt som in-
genting egentligen kommer att ändras. Styrelsen 
jobbar just nu med en ny hemsida och Skattlådan 
har fått ny redaktör. Trots detta kommer innehållet 
i bägge att vara sig likt. Kom gärna med förslag på 
om vi kan göra ändringar som förbättrar.

Till sommaren ses vi som vanligt i Hussebo på tis-
dagarna. Det enda som skiljer är att Freddy Duwe 
basar helt över upplägget, vi ser fram emot många 
fina kvällar i bigården.

Vi ses på vårmötet! Nu tuffar vi på mot hundraårs-
dagen.

Kristina

Ja må vi leva!

Det var nyårsafton år 1921 och några 
män samlades i Tumba för att bilda en 
biodlareförening. En av dem var Gustaf 
Ferdinand Runing. I en Bitidning från 
året efter står han som ”korrespond-
erande ledamot” i en förening med åtta 
medlemmar.
Den här tiden var svår för många. Bara 
fyra år tidigare gick folk ut i hungerkrav-
aller i Stockholm eftersom man tröttnat 
på de ynkliga matransonerna som första 
världskriget orsakade.

Första halvan av 1920-talet var tuff och 
just 1921 var ett extra hårt år. Arbet-
slösheten steg från 5 procent 1920 till 24 
procent 1921. Just i Tumba kan man hop-
pas att läget var aningen bättre eftersom 
det byggdes en del kring Tumba Bruk. 
Bruket hade expanderat så att det blivit 
bostadsbrist och det måste åtgärdas.
Biodling var en väldigt bra idé i kristider 
men det var inte därför Gustaf Runing 
blev biodlare.

Äventyrets början...

Varför inte fira med en len 
honungsmousse med en 
frisk bärsås? Christoph 
Romann bjuder på en syn-
digt god efterrätt.
Ingredienser (6-8 port)
Mousse:
 4 blad gelatin
 3 st äggulor
 140 gr honung
 2 tsk vaniljsocker
 Rivet skal från ½ apelsin
 4 dl kesella
 3 dl vispgrädde
Sås:
 250 gr frysta bär (t.ex. svar-
ta vinbär)
 2-4 msk honung (efter egen 
smak)
Så gör man:
1. Blötlägg gelatinbladen 
i rikligt med kallt vatten i 
minst 10 minuter.

Honungs-
mousse



Här är ett recept på mjöd 
som vi saxat ur en gammal 
Skattlåda.
Ingredienser:
 6 kilo honung
 10 citroner
 1 komplett vinjästsats.
Pressa citronerna och blanda 
saften med honungen och 
späd ut med vatten. Mät 
med en oechslevikt och häll 
på så mycket vatten att vik-
ten visar 90-100 oechsle. 
Följ sedan vinjästsatsens in-
struktioner.
Om jäsningen startas vid 90 
oechsle och avbryts vid noll 
så får mjödet en alkohol-
halt på cirka 11-12 procent. 
Om man vill ha ett sötare 
mjöd kan man starta vid 100 
oechsle och avbryta jäsnin-
gen vid 5-10 oechsle.

När mjödet är slutjäst 
och har klarnat något 
sånär ska syrahalten 
kontrolleras med lack-
muspapper och just-
eras med vinsyra till 
dess att pH är cirka 
3,5.
Man kan förbättra 
smaken genom att re-
dan från början tillsät-
ta t ex ekspån, mosel- 
eller rehnvinsextrakt, 
eller olika örter och 
essenser. Torkade eller 
färska fläderblommor 
rekommenderas.

- Han  jobbade på Riksbanken som 
inkasserare så han hade en trygg inkomst, 
berättar sonen Sven Runing som försäkrar 
att inkasserare på den tiden var ett mycket 
säkrare jobb än det låter som idag.
Visst fanns det gott om folk som gjorde 
sig en slant på honungen men hos Runings 
var det främst en hobby. Som mest hade 
Gustaf fem- sex bikupor med italienska 
bin och Sven minns farbröderna som prat-
ade biraser. Till exempel dyker legendaren 
Alexander Lundgren från Huddinge upp i 
minnet, han som skrev den tidens biodlar-
bibel.

- Den här tiden var biodling något nytt, 
något som var inne.  Jag kommer ihåg när 
jag blev skickad till Nordiska Fröhandeln 
i Gamla Stan för att köpa drottningar, de 
sålde såna.
Sven var med på barns vis. Han berättar 
om en gång när han sprang omkring med 
en vattenfylld pilsnerflaska i trädgården 
och rätt vad det var fick för sig att hälla 
innehållet i en bikupa.
- Jag blev som tur var inte stucken, men 
farsan kom rusande och skrek som en gal-
ning, fast det gick ju över, berättar Sven.
Forts sista sidan

2. Vispa äggulor, honung 
och vaniljsocker till en luft-
ig och nästan vit smet (tar 
minst 5 min med elvisp). 
Vänd ner kesella och 
apelsinskal.
3. Smält gelatinbladen för-
siktigt i en liten kastrull, 
mixa ihop med några msk 
kesellablanding och vänd 
ner sedan detta i resten av 
smeten. Ställ i kylen tills allt 
börjar bli fast.
4. Vispa grädden till en styv 
smet. Vänd ner den vispade 
grädden försiktigt till en lätt 
och luftig mousse. Fyll i en 
stor skål, täck moussen med 
plastfolie och låt stelna i kyl 
i minst 4 timmar.
5. Koka upp bär och honung 
i en liten kastrull och pas-
sera genom en sil.
Servera moussen med hjälp 
av två matskedar eller 
glasskopa, lägg på fat och 
ringla runt bärsås.

Höj en skål för en 
pigg 90-åring!



Medlemsavgifter
450 kr för fullbetalande medlem i Sver-
iges Biodlares Riksförbund (PlusGiro 
8685-0). I avgiften ingår prenumeration 
på Bitidningen.
För nya medlemmar är avgiften 200 
kr, glöm ej att uppge att ni tillhör Tum-
baortens biodlareförening.
För information om junior- och familjem-
edlemskap kontakta SBR.
SBR har försäkring som täcker eventuella 
skadestånd som du kan bli dömd att erläg-
ga om dina bin åsamkat allvarlig skada för 
annan person.
50 kr för medlemskap i enbart Tum-
baortens biodlareförening (PlusGiro 
273485-3).

SKATTLÅDAN
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Vi samarbetar med
Forts från föregående sida
Tiden med bina tog slut när pappa Gustaf 
bytte hobby, från biodling till fotboll. Men 
när Sven började komma upp i pension-
såldern blev det till slut biodlare av honom 
också. Nu har han lagt ner den verksam-
heten och saknar inte bina särskilt mycket.
- Visst är de trevliga husdjur men de sticks 
ju, de jäklarna, säger Sven och skrattar.

Kontaktmän för nybörjare
Dag Svensson 532 553 34
Ludvik Jüretic 530 387 57

Bitillsynsman
På uppdrag av länsstyrelsen, verksam i 
Botkyrka och Salems kommuner:
Jan Wennerberg 070-526 02 19
Ersättare:
Freddy Duwe 070-510 70 54


