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SKATTLÅDAN

Medlemsavgifter 2004
325 kr för fullbetalande medlem
postgiro 8685-0 Sveriges Biodlares Riks-
förbund.

I avgiften ingår prenumeration på Bi-tid-
ningen. SBR har försäkring, som täcker
eventuella skadestånd som du kan bli
dömd att erlägga om dina bin åsamkat all-
varlig skada för annan person.

325 kr för studerande under 20 år.
Alltså fullt pris och därefter returneras 50
kr. Nya medlemmar, uppge alltid att ni till-
hör Tumbaortens biodlareförening.

50 kr för medlemskap i enbart lokal-
föreningen postgiro 273485-3 Tumba-
ortens biodlareförening.

www.geocities.com/tumba_bf

Webbredaktör
Felicia Gilljam, 530 241 01
felicia@bliku.com Tisdagskvällarna i bigården

start tisdag 1 juni från kl 18.00

ÖPPET HUS
hos Freddy på Hussebo

Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Varje tisdag hela sommaren
fram till sista veckan i augusti

Träffpunkten för nyblivna och erfarna biodlare

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Vill Du köpa eller sälja bin
eller begagnade biredskap?
Jag hjälper gärna till med att förmedla kon-
takter mellan säljare och köpare.
Bl.a. har Ludvik Jüretic 53038757 några
övervintrade bisamhällen att sälja. Lars
Andersson 53037788 vill sälja en 4-ramars
motordriven slunga. Achim Bäppler
55152212 säljer några gamla handdrivna
slungor. Björn Brolin 53252601 har slutat
med bin och säljer all utrustning och Åke
Hjert 6047075 vill sälja ett bisamhälle,
slunga och övrig utrustning. Detta är vad
som jag känner till för dagen. Just nu är det
många som både vill köpa och sälja.
Freddy Duwe, Vårsta
BIREDSKAP
Malmtorpsvägen 19, 14771 Grödinge
tel. 53025347, 070-5107054
fax 070-2224533
freddy.duwe@biodlingsforetagarna.nu



Abedissan Hildegard von Bingen
Insänt av Gun-Britt Håkansson
Abedissan Hildegard von
Bingen levde för 800 år sedan,
1098-1179. Hon blev 81 år gam-
mal. Hon besatt en för sin tid stor
lärdom och författade bl.a. ett na-
turvetenskapligt och ett medi-
cinskt arbete. Hennes kunskaper
om läkeörter har i nutiden vunnit
ny uppskattning. Hon hör till det
medeltida västerlandets märkli-
gaste kvinnor.
 År 1997 kom en introduktion
och sammanställning av Hilde-
gard von Bingens texter ut i
svensk översättning: ’’Hildegard
av Bingen: Hennes liv - hennes
verk’’.
Hildegard ser mänskligheten som
ett mikrokosmos i makrokosmos
och till och med som om varje
människa skulle kunna sägas inne-
hålla hela världen. Hon jämför
t.ex. proportionerna på männis-
kans huvud med harmonin i den
skapade världen. ''det sfäriska
människohuvudet visar
himlafästets  runda form och de
riktiga och väl avvägda måtten  på
vårt huvud speglar fir-mamentets
riktiga och väl avvägda mått.''
Hildegard hävdar också att vi
människor är uppbyggda av ex-
akt samma beståndsdelar som
den yttre världen:
''På samma sätt som de fyra ele-
menten håller samman världen, så
som det redan visats många
gånger, håller de också samman
människokroppen. Genom deras
fördelning och funktion i hela
människan håller de hela tiden
samman personen, liksom de är
fördelade över hela den skapade
världen och har sina uppgifter där.
Eld, luft, vatten och jord finns i
människan och människan består
av dem. Från elden får de sin
kroppsvärme, från luften andas
de, från vattnet får de sitt blod
och från jorden sin kropp.''
Hildegard ser oss alltså inte som
skilda från resten av Skapelsen,
utan vi består av samma element
och vår natur är uppbyggd efter

samma principer som den värld
vi lever i.
Hennes recept på läkevin leder
fortfarande till ovanligt positiva
resultat. Receptet ’’hjärtvin -
läkevin’’ hjälper effektivt vid alla
besvär av svagt hjärta och även
vid angina pectoris.
Om man äter hjärtmedicin, får
man aldrig sluta att ta medicinen
eller sänka dosen utan läkares
medgivande, även om man kän-
ner sig bättre.
Läkevinet-hjärtvinet iordning-
ställs gärna under lugna former.
Njut klunkarna under en stilla
stund. Själv tycker jag att det är
jättegott och väl värt att prova.
Med vänliga hälsningar,
Gun-Britt
Ps! Har ni lite annorlunda recept
om vad man kan använda honung
till (eller propolis, pollen eller
bivax) så skicka gärna in det. Ds!

Källor:
Nationalencyklopedin och
www.sokaren.se/
INDEX203.HTML

Recept
på läkevin
1 flaska ekologiskt rött vin
10 persiljestjälkar,
kravodlad
1 msk ren vinättika 7%
Häll allt i en kastrull.
Låt koka under lock på svag
värme i 10 min.
Skålla flaskorna.
När vinet har kokat i
10 minuter, låt det svalna
 till 45ºC eventuellt
 i kallvattenbad.
Tillsätt en halv burk honung.
Rör ner.
Låt allt vila i  5 minuter.
Sila vinet.
Dosering: 1-2 msk/dag.

När ni läser det här har ni förmodligen klarat av vårundersökningen i
era samhällen och kontrollerat hur det står till och sett till att bina har
foder för att klara ett par bakslag i vädret. Jag har i skrivande stund
inte fått så många rapporter om hur övervintringen lyckats, men så
här långt verkar det bra. Några av er kommer förmodligen att få ändra
gamla vanor och anpassa er biodling till varroaläget. Hur mycket man
än har läst om hur man skall göra, kan det kännas lite oroligt innan
man kommit igång med de praktiska åtgärderna på allvar. Ett bra sätt
att komma igång är att ta tillvara egna och andras erfarenheter. Det kan
du göra genom att flitigt besöka tisdagsträffarna, som börjar första
tisdagen i juni. Där kan du förmodligen även träffa några av de 12
kursdeltagare, som gått vår nybörjarkurs i vinter.

Den 21 mars hölls det traditionella vårmötet i Vasastugan. Land-
skapsarkitekt Karin Jansson från Botkyrka kommun berättade om
vad som händer inom kommunen avseende grönområden, promenad-
vägar planteringar, nya Lidaområdet mm. Där framkom att kommu-
nen gärna har kontakter med oss där vi kan föra en dialog om att
utnyttja kommunens grönområden som uppställningsplatser för
bisamhällen, och att vi kan lämna synpunkter på markskötsel för att
öka den biologiska mångfalden, där bina är en viktig komponent.
Karin Janssons övergripande frågor kompletterades med att Bo
Sigerlöv visade ett antal vackra ljusbilder på blommor som finns i vårt
närområde. Tyvärr kom endast 23 besökare till vårmötet. Styrelsen
tar gärna emot förslag på teman inför kommande vårmöten, som kan
konkurrera med bandyfinaler eller andra distraherande verksamheter.

Betydligt fler besökare var det på Trädgårdsmässan i Älvsjö, där vår
förening bemannade SBR monter under lördagen. Nio medlemmar
löste uppgiften på ett elegant sätt. Jag vill här rikta ett stort tack till
Er för att ni var så positiva och ställde upp ideellt. På så sätt har ni
bidragit till att sprida information om biodlingen och att öka på förening-
skassan genom den försäljning som skedde. Vi kommer att verka för
att vi får deltaga vid mässan även nästa år. Ni som tycker det verkar
roligt att deltaga (vilket vi tyckte) och är intresserade av att sälja egna
produkter som honung, pollen mm bör kontakta mig  snarast. Då
kommer ni att kallas till en tisdagsträff där vi drar erfarenheter av
årets mässa och planerar för nästa.

Nu vill jag till slut önska er alla en riktig god bisommar med mycket
honung och trevliga bin.

Jörgen

Mittemot Sveriges Pomologiska
Sällskap och vid sidan av Skandi-
naviska sällskapet för insektsä-
tande växter fanns i år Stockholms
läns Biodlareförbunds monter. All-
deles vid sidan av huvudstråket, där
alla besökare passerade, låg den
stora montern strategiskt placerad.
Och bland alla udda utställare stod
sig biodlarna bra i konkurrensen!

Under de fyra dagar mässan på-
gick var montern bemannad av
fyra föreningar: Huddingeortens
biodlareförening, Sotholms härad,
Stockholmsbiodlarna och Tumba-
ortens Biodlareförening som stod
för montern under lördagen. Ge-
mensamt hade man byggt upp en
attraktiv och stilren utställnings-
yta dominerad av en bakgrund med

en bild av bin och blom-
mor och en gammal skol-
plansch om biodling. Där
fanns en demonstrations-
kupa och en modern kupa
med ramar av växlande ut-
seende: outbyggd ram,
slungad ram och ram med
pollen och honung i. Där
fanns också en gammal
halmkupa och en modern
honungsslunga – allt tillbe-
hör som för den oinvigde
ter sig främmande och
väcker nyfikenhet. Särskilt
en del barnfamiljer var in-
tresserade och hade många
frågor att ställa. Före detta
biodlare ville gärna prata
bin och varroa. Frågor dök
upp om kurser och tillbe-
hör, vad saker och ting
kostar likaså och hur man
tillverkar salva – och ho-
nung. Frågor om olika sor-
ters honung var vanliga. En
tidig besökare ville på
stapplande engelska veta
om vi (dvs Tumbaortens
biodlare) också exporterar
honung. Han kom nämli-
gen från Polen och hade
kontakter där som var in-
tresserade av ett samarbete
med svenska biodlare. Han
ville gärna ha ett visitkort
men fick nöja sig med te-
lefonnumret till SBRs
Honungsförmedling!

Varje förening fick själv
sälja de produkter man
ville. Av det som såldes var
salvorna det som lockade
mest. En burk salva kostar
ju inte så mycket och ”all-
tid kan man prova …”.
Tvålen tog snabbt slut, li-
kaså cerat. Böcker och tid-
ningar bläddrades i och en
del såldes. Rullade vaxljus
var ingen stor produkt
trots den gula färgen till
påsk men bikupeljusen och
de färdiga ”gör-det-själv-
förpackningarna av vaxljus
sålde bättre.
Den viktigaste och själv-
klara produkten var dock

honungen. Tyvärr fick vi
förfrågan om deltagande i
mässan så sent att vi en-
dast  hade vanliga 700
grams burkar att sälja.
Länsförbundet hade dess-
utom bestämt att alla skulle
hålla samma enhetspris, 60
kr per burk vilket somliga
tyckte var dyrt.

Efteråt kan man konsta-
tera att det hade gått att
sälja mycket mer honung
om besökarna  haft mer att
välja på: olika storlekar
och framför allt honung
slungad vid olika tillfällen.
Då hade man haft möjlig-
het att på ett mycket mer
instruktivt sätt kunna för-
klara skillnaden i smak och
konsistens på honung från
maskrosor, raps, lind,
sensommarblommor och
ljung. Honung smakar ju så
helt olika beroende på var
den kommer ifrån trots att
den inte är smaksatt!

Och det är ju honungen som
styr intresset till producen-
ten, nämligen bina – och
därmed intresset för hela
den invecklade kedja som
biodling innebär. Det är
målet med biodlarnas del-
tagande i trädgårdsmässan.
Att väcka intresse för bi-
odling!

Sammanfattningsvis var
det en trevlig förmiddag
med god stämning. Vi var
fyra personer i montern
under förmiddagen och
hann med både att sälja,
informera och prata och
dessutom plocka fram och
hålla snyggt. Vi hann till
och med få i oss kaffe och
smörgås och när nästa
grupp kom och avlöste oss
kl 2 då gick vi runt på
trädgårdsmässan och fick
inspiration både för den
egna trädgården och för hur
en monter kan göras säl-
jande!

Alice Richardsson
mässfunktionär

lördag förmiddag

Rapport från trädgårdsmässan

Snart är sommaren här


