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Prat om bin, praktisk sommarkurs och fika.
Freddy Duwe bjuder in både nybörjare och erfarna till sin bigård 

tisdagkvällar kl. 18.00 från och med den 7 juni.
Adress: Lillmalmsvägen 19 i Grödinge

Biträffar i Hussebo
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Så här långt verkar det vara gynnsamt 
för våra bin. Många biodlare klappar 
i händerna över explosionen av yngel 
i kuporna den här varma våren och vi 
hoppas alla på att det ska fortsätta på 
det sättet.
Dessutom har biodling blivit trendigt 
igen precis som det var för 90 är sedan  
när Gustaf Runing var med och start-
ade vår förening. Här intill ser ni en 
bild på själva startpunkten, Gustaf 
själv vid sina välskötta träkupor hem-
ma i trädgården. Bilden har vi fått av 
hans son Sven Runing i Södertälje.
I sommar ska vi fira själva födelseda-
gen och vi gör det i två steg. Först firar 
vi med allmänheten genom att göra 
ordentligt med reklam för vår anrika 
förening med bord i Skönviksparken 
på Salemdagen den 27 augusti. Sedan 
blir det kalas samma kväll. 
Välkomna på födelsedagsfest lördag 
den 27 augusti 19.00 i Salem!
Bidrag till kalaset – 100 kronor per person (Resten bjuder föreningen på.) Medföljande 
är välkomna! Anmäl dig senast 1 juli. När vi vet hur många som kommer återkommer 
vi i styrelsen med besked om vilken lokal vi bokat.
Kristina Bäckström

Vi har många anledningar att fira!

  1 ananas 
  4 msk honung 
  100 g Crème fraiche 
  1 msk citronjuice 
  1/2 tsk malen ingefära 
  1 msk hackade, rostade mandelkärnor 
  2 kvistar pepparmynta
1. Skär bort skalen och skär upp ananas i 2 
cm tjocka skivor. 
2. Skär bort den hårda delen i mitten av 
varje skiva.

3. Grilla skivorna kort på bägge sidorna 
på grillen.
4. Ta bort skivorna från grillen och stryk 
på 2 msk av honungen på ena sidan av 
skivorna.
5. Blanda crème fraiche med citronjuice, 
resterande honung och ingefära.
6. Lägg upp skivorna snyggt på ett fat, 
fördela såsen över skivorna och garnera 
med mandel och hackad mynta.
Christoph Romann

Honungsananas



Julafton kan gå och gömma sig. För biod-
lare i våra trakter är den största högtidsda-
gen på året när sommarträffarna i Hussebo 
drar igång.
I år bjuder Freddy in som vanligt på tisd-
agskvällarna, något han gjort ända sedan 
1993.
Några år innan hade sommarträffarna hål-
lits i Grödinge Hembygdsgård, bikuporna 
stod utanför och när en vedbod skulle 
byggas fick både kuporna och träffarna 
maka på sig och det blev starten på Husse-
bo-äventyret.
Till en början höll man till hemma hos 
Freddy men när han skaffade den lilla 
tomten uppe vid Lillmalm blev det basen 
för bisnacket.
Här samlades biodlare av alla sorter runt 
Freddys bikupor, pratade bin och avsluta-
de med kaffe. I början hade han pampiga, 
men aningen opraktiska kuphus som rym-
de två samhällen i varje.
Kuporna hade Freddy snickrat själv efter 
den berömde Alexander Lundgrens ritin-
gar i boken ”kupsnickaren”.
– Jag hade byggt dem själv och hade svårt 

att slita mig från dem. De var ju så fina, 
berättar Freddy.
Med tiden, när biodlingen växte, komplet-
terade han med de oisolerade lådor som 
han sett att storbiodlare i USA och Kanada 
använde sig av. De nya lådorna var ett ex-
periment till en början men vann stort. 
Några kalla vintrar visade det sig att bina 
i de stora välisolerade kuporna klarade sig 
sämre än de som bodde i de svala lådorna.
– När jag såg att de mådde bättre utan 
isolering var det ett lätt val att sluta med 
husen, särskilt som isoleringen innehöll 
en hel massa ohyra.
Idag är Freddys bigård en modern bigård 
där många av traktens biodlare fått både 
nybörjarutbildning, avancerade råd och 
många glada möten med kollegor.
När man frågar Freddy om skillnaden 
mellan nu och då svarar han snabbt:
– Det enda som är annorlunda är nog jag. 
Nu är det så länge sedan jag var nybörjare 
att jag har glömt hur det är. Då är det bra 
att ha med såna som Micke [Eklund] och 
Ove [Friblad] som är relativt nya och har 
den känslan kvar.

Hussebo – en kär tradition

Ett tappert gäng i Hussebo på 90-talet. Här står de stora kuphusen sida vid sida 
med de moderna lådorna.



Medlemsavgifter
50 kr för medlemskap i enbart Tum-
baortens biodlareförening (PlusGiro 
273485-3).
450 kr för fullbetalande medlem i Sver-
iges Biodlares Riksförbund (PlusGiro 
8685-0). I avgiften ingår prenumeration 
på Bitidningen.
För familjemedlemmar (som inte får 
Bitidningen) kostar medlemskap 90 kr.
SBR har försäkring som täcker eventuella 
skadestånd som du kan bli dömd att erläg-
ga om dina bin åsamkat allvarlig skada för 
annan person.
För mer information om SBR, se deras 
hemsida: www.biodlarna.se
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När det så småningom lugnat ned sig med 
avläggare och andra biodlarmåsten kan 
det vara trevligt med lite birelaterad som-
marlektyr. För den som är bra på engelska 
är “The Hive: The Story of the Honeybee 
and Us” av Bee Wilson ett utmärkt val.
Boken handlar om människans och biets 
gemensamma historia, och Wilson tar oss 

Sommarläsning på en resa genom antropologi och littera-
tur. Hon berättar om människor som odlat, 
älskat, avgudat och ibland föraktat ho-
nungsbiet, och hur deras tolkning av biets 
natur skiftat med deras egna preferenser.
Det är roande, intressant läsning, både för 
biodlare och andra. Boken är dessutom  
illustrerad och förhållandevis lättläst – 
perfekt för hängmattan, alltså!
Felicia Gilljam


