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“...ifall inte nån sätter fart.”
Biodlarna i våra trakter har haft förmånen 
att kunna träffas varje tisdagskväll under 
maj, juni och augusti för allmänt bisurr, 
praktisk utbildning och kaffe med dopp 
sedan början av 1990-talet. Den som en 
gång satte fart och ännu håller ångan uppe 
är Freddy Duwe, biodlare sedan 1980. 
Freddy insåg för mer än 20 år sedan att 
biodlarna behövde en plats och ett forum 
för meningsutbyte och förkovran där man 
regelbundet kunde ses.
Platsen var till en början hembygdsgården 
vid Vasastugan där Freddy satte upp ett 
par bikupor. 1993 fick bisamhällena flytta 
hem till Freddys tomt, därför att en vedbod 
skulle byggas vid kuporna och därmed 
flyttade också mötena på tisdagskvällarna 
dit. Flytten blev lyckad eftersom Freddy 
kunde erbjuda tak över huvudet i händelse 
av regn. Och regnat har det gjort av och 
till. Freddy minns speciellt en sommar 
med hyfsat väder förutom att det började 
regna vid 18-tiden varje tisdagskväll. 
För knappt 20 år sedan köpte Freddy en 
stor tomt i närheten av sitt hus för att sätta 
upp en bigård. På tomten finns en liten 
stuga på ca 15 m2 som pausrum i Fred-
dys biodlingsföretag och sedan 2001 som 
föreningsstuga på tisdagskvällarna. Plat-
sen döptes till Hussebo. 
Traditionella inslag i Hussebo-träffarna 
är praktikdelen av nybörjarkursen i biod-
ling som leds av Ove Friblad och Mikael 
Eklund. Varje år brukar också Kjell Karls-
son hålla en föreläsning om biallergi och 
hur man bäst gör för att skydda sig. Det 
finns alltså mycket nyttigt att hämta från 
Hussebo. Detta och det trevliga umgänget 
är säkert förklaringen till att både erfarna 
och mindre erfarna biodlare fortfarande 

”Du ska inte tro det blir sommar...”
söker sig till Hussebo på tisdagskvällarna. 
För att återknyta till rubriken så tror jag 
många biodlare tycker att somrarna blir 
lite mer somriga tack vare Husseboträffa-
rna och, det tål att upprepas, den som en 
gång satte fart på den här långlivade som-
martraditionen var Freddy.
Dag Svensson

En film av regissören Markus Imhoof
På Folkets Bio/biografen Zita förhands-
visades den 14 april filmen ”Inte bara ho-
nung”. Den kommer att ha premiär över 
hela landet den 3 maj. Markus Imhoof var 
närvarande och berättade efteråt om hur 
filmen kommit till. Därefter svarade han 
på frågor från deltagarna, bland annat om 
hur man hade gått till väga vid filmningen 
av bidrottningens parning och hur man 
kunde bevisa att bina kunde informera 
varandra var nektarkällorna fanns och 
hur långt det var till dem. Man hade på 
biets mellankropp satt fast en sändare som  
registrerade biets flygrutt.
Filmen inleddes emellertid med att 
Markus kommer vandrande med en hal-
mkupa under armen och en stege över 
axeln. Blommande ängar med alptoppar i 
bakgrunden. Högt uppe i ett träd sitter en 
mäktig bisvärm. Han klättrar upp, placerar 
kupan på ett lämpligt sätt under svärmen. 
En stöt på grenen och de flesta bina ham-
nar i kupan. Vi får följa med till bigården 
för att se hur han sköter drottningodling 
och avel. Det visades foton på hur det såg 
ut i slutet av 1800-talet när hans farfarsfar 
hade en gigantisk bipaviljong i flera vån-
ingar.
Filmen tar även upp mindre trevliga saker, 

Inte bara honung



På avdelningen för Organisationer/Rådg-
ivning hade SBR som vanligt en monter. 
Vår förening fick möjlighet att bemanna 
montern på torsdagen, tillsammans med 

Mässan Nordiska Trädgårdar
SBR som representerades av Perssons 
Bigårdar, Ekerö. I montern visades ett 
bildspel från Perssons Bigårdar och det 
bidrog till att besökarna uppmärksam-

som orsaker till bidöd över hela jorden. 
Albert Einstein lär ha sagt att ”om alla bin 
i världen skulle dö ut, är mänskligheten 
utplånad inom fyra år”. Över en tredjedel 
av vår livsmedelsproduktion är beroende 
av binas pollinering.
I USA är fruktodlarna helt beroende av 
importerade bin. Mandelodlingarna i Ka-
lifornien, varifrån 80 % av all mandel i 
världen kommer, pollineras med dittrans-
porterade lådbin. Bina fraktas på lastbi-
lar med släp mellan pollineringsorterna. 
Varje ekipage fraktar flera tusen lådor. 
Transporterna kan bli 200 mil eller längre 
och måste ske dygnet runt. Man kan stan-
na maximalt en timme för rast annars dör 
bina av överhettning eftersom fartvinden 
kyler dem under resan. 

Vi fick också se hur man pollinerar fruk-
tträd för hand i Kina. I norra delen, på 
gränsen mot Nordkorea, finns inte längre 
några bin för pollinering. Här får man i 
stället klättra upp i fruktträden och pensla 
blommorna.
Det finns också ett avsnitt som handlar 
om ”mördarbiet” och dess utbredning 
från Sydamerika upp till södra USA. Biet 
är en korsning mellan det europeiska och 
det afrikanska biet. Detta bi är mycket ag-
gressivt och kan anfalla i stor mängd, även 
långt från boplatsen.
Filmen är mycket välgjord och de har an-
vänt den senaste tekniken för att komma 
nära bina. Jag rekommenderar den verk-
ligen.
Kjell Häggstrand



Medlemsavgifter
75 kr för medlemskap i enbart Tum-
baortens biodlareförening (PlusGiro 
273485-3).
475 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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made montern. Det fanns naturligtvis di-
verse informationsmaterial om biodling 
tillgängligt för intresserade, samt även 
försäljning av honung och diverse övriga 
honungsprodukter.
Besökarna var allt mellan skeptiskt ny-
fikna, ”hållbar utveckling”-engagerade, 
kunniga trädgårdsodlare och andra biod-
lare. Det var verkligen roligt att få träffa 
intresserade besökare och berätta om hur 
roligt och givande och nödvändigt det är 

med biodling. Vi fick också mycket in-
tressant information och kunskap från 
de etablerade och erfarna biodlare som 
besökte oss under dagen.
Vi som stod i montern, Bibbi, Lisa, Chris-
toph och Kjell, kan varmt rekommendera 
att ställa upp för föreningen – man får 
verkligen själv ett stort utbyte av att vara 
med. Så var med framöver, när föreningen 
har möjlighet att vara på plats vid olika 
aktiviteter!


