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HÖSTKRÖNIKA	

Det	är	den	16	september	och	regnet	har	hållit	i	sig	i	/lera	dagar.	Men	
vad	gör	det	när	jag	äntligen	är	färdig	med	hela	honungshanteringen	
och	invintringen,	och	när	marken	behöver	allt	det	vatten	som	nu	
äntligen	kommer.	Många	brunnar	har	stått	i	sin	och	näst	intill	varit	
tomma	en	längre	tid	efter	sommarens	låga	grundvattensnivåer.		Allt	
medan	grönskan	har	klarat	sig	bra	på	ytvattnet.	Det	är	märkligt	hur	
olika	somrarna	kan	te	sig.	Jag	har	under	stora	delar	av	sommaren	
föreställt	mig	att	det	var	alldeles	för	torrt	och	att	det	inte	hade	kommit	
tillräckligt	med	regn	sedan	vårvintern.	Men	när	jag	under	sommaren	
såg	hur	skattlådorna	växte	i	höjden	så	förstod	jag	att	något	i	
sommarvädret	ändå	måste	ha	varit	bättre	för	bina	än	vad	jag	hade	
oroat	mig	för.	Och	när	jag	nu	kan	summera	årets	honungsskörd	och	
bihälsan	bland	samhällena	så	ser	det	ju	bättre	ut	än	på	/lera	år.	

Inför	invintringen	stuvade	jag	om	bland	yngelramar	och	tomramar	i	
yngellådorna.	I	första	yngellådan	placerade	jag	alla	ramar	med	yngel	
och	pollen	och	i	den	andra	lådan	gav	jag	maximal	plats	med	utbyggda	
tomramar	för	att	ge	all	den	plats	de	behöver	för	vinterfodret	i	en	och	
samma	låda.	Yngelramarna	i	ettan	som	innehöll	en	hel	del	honung	
undvek	jag	att	röra.	Om	bina	nu	under	förhösten	mest	huserar	i	låda	nr	
1	och	senare	framåt	vintern	avancerar	uppåt	i	kupan	till	låda	2,	där	allt	
foder	nu	ska	vara	samlat	inför	vinterns	behov,	så	måtte	det	ju	fungera	
bra,	tänker	jag.	Kloten	brukar	ju	alltid	krypa	uppåt	i	kupan	och	då	
menar	jag	att	de	på	det	viset	lättare	ska	kunna	hitta	och	komma	åt	det	
samlade	fodret.	Jag	provade	själv	den	här	nyordningen	under	förra	
säsongen	för	att	se	om	den	hade	någon	påverkan	på	vinterdöden	och	
tro	det	den	som	vill,	men	alla	de	sex	samhällen	som	jag	invintrade	för	
ett	år	sedan	var	starka	och	pigga	när	vårsolen	tittade	fram	i	April	
månad.	Alla	hade	till	min	förvåning	överlevt	vintern	och	då	jag	nu	hade	
invintrat	vart	och	ett	av	mina	samhällen	med	18	kg.	sockerlösning	
60%	så	behövde	jag	heller	inte	stödfodra	dem.	Däremot	var	det	ju	
naturligtvis	av	största	vikt	att	hålla	kollen	på	dem	och	rensa	bottnarna	
från	döda	bin	för	att	inte	täppa	igen	friskluftsinsläppet,	som	är	så	
viktigt	för	överlevnaden.	Och	som	så	vanligt	bland	biodlare	så	är	det	ju	
också	viktigt	att	hålla	fast	i	något	som	man	tror	på.	Rätt	eller	fel,	men	
bina	vet	ju	ändå	alltid	bäst	i	slutändan	och	brukar	ju	då	alltid	rätta	till	



det,	sägs	det.	Om	det	verkligen	är	sant,	det	vet	jag	däremot	med	
säkerhet	inte,	men	jag	vill	ju	tro	att	det	är	så	naturen	ändå	har	skapat	
det.	Min	egen	gräns	går	däremot	de/initivt	vid	sjukdomarna	och	
kvalstren	som	kan	skada	bisamhället.	Där	är	min	roll	som	biodlare	
oumbärlig,	tänker	jag.	Med	detta	sagt	så	ser	jag	nu	med	tillförsikt	fram	
emot	mitt	adertonde	biodlareår	och	en	nådig	vintervila	i	bigården	med	
en	förhoppning	om	att	jag	ändå	har	förberett	mina	samhällen	på	bästa	
sätt	inför	nästa	års	kommande	rens/lygning.	

Vi	hade	i	föreningen	planerat	att	i	sent	augusti	förlägga	årets	andra	
Bisurr	till	Birummet,	Sunne	-	Söråker,	men	då	Birummets	ansvariga	
Leo	och	Solveig	Laitinen	råkade	ut	för	en	släng	av	Corona	så	tvangs	vi	
/lytta	fram	träffen	till	kommande	Måndag	den	26	september,	dit	alla	
medlemmar	och	övriga	intresserade	är	Välkomna.	

Avsikten	med	att	Ilytta	ut	Bisurret	utanför	Sundsvall	var	att	/lera	av	
föreningens	medlemmar	skulle	få	chansen	att	stifta	närmare	kontakt	
med	Birummet,	som	är	vår	nya	återförsäljare	av	biredskap	på	trakten.		

Själva	temat	för	träffens	diskussioner	är	främst	att	diskutera	
vaxhantering	och	invintring,	med	alla	dess	frågor.			

Frågor	som	kan	vara;			-	När	ska	jag	göra	invintring	av	mitt	samhälle	-		
Hur	starkt	måste	ett	samhälle	vara	inför	invintringen	och	om	behovet	
/inns;	-	När	ska	jag	slå	ihop	mina	svaga	samhällen	för	att	de	ska	klara	
vintern	-	Vilka	olika	vinterfoder	/inns	det		-	Vad	/inns	det	för	olika	
typer	av	invintringsutrustning	och	har	vi	full	koll	på	varroaläget	i	våra	
bigårdar	inför	vinterm	?	

Frågorna	är	självfallet	många	och	viktiga	att	prata	igenom	på	det	
kommande	Bisurret.	I	år	blev	höstens	Bisurr	lite	försenat,	men	bättre	
sent	än	aldrig.	

Tack	till	Er	alla	för	denna	Bi-sommar!	

Hälsar		Ordf.		Esko	Wiklund			



Sommarträffen	2022		i	Trogsta,	Hälsingland	

Det	var	en	efterlängtad	Sommarträff	som	vi	i	år	styrde	mot	Trogsta	
Honung	i	Hälsingland.	Efter	ett	par	års	uppehåll	av	Sommarträffar	under	
coronapandemiåren	så	/ick	vi	nu	äntligen	vit	/lagg	för	att	sväva	ut	bland	nya	
bimarker.	Trogsta	Honung	med	John	Bergström	i	förarsätet	var	då	ett	länge	
önskat	färdmål	för	årets	Sommarträff.	John	Bergström,	som	många	av	oss	
har	träffat	om	höstlördagarna	vid	skilda	tillfällen	på	Sundsvalls	Stora	Torg	
under	bondens	marknad,	kan	bara	lämpligen	presenteras	som	en	av	södra	
norrlands	verkliga	storodlare.	Under	den	gångna	sommaren	har	han	
slungat	ca.	3	ton	honung	från	60	-	70	produktionssamhällen	i	hemtrakterna	
kring	Trogsta	väster	om	Forsa	och	Hudiksvall.	Bland	Hälsinglands	blånande	
berg	är	han	bördig	i	sitt	närliggande	föräldrahem	i	Trogsta	sedan	drygt	
sjuttio	år.	I	yngre	år	gjorde	han	sin	ungdomsresa	till	Stockholm,	där	han	
blev	kvar	en	del	år	för	att	1980	återvända	till	hemtrakten.		Då	hade	han	
redan	gjort	sin	grundkurs	i	biodling	under	tiden	i	Stockholm.	Men	efter	
olika	omständigheter	i	arbetslivet,	där	han	verkade	som	skollärare,	så	
sadlade	han	om	under	2002	till	att	satsa	på	biodling	och	detta	med	en	
tydlig	och	expansiv	målsättning.	För	en	del	år	sedan	byggda	han	och	hans	
hustru	Eva	också	sitt	nya	hus	med	vidhängande	biodlareanläggning,	där	
gårdsbutiken	och	den	stora	avdelningen	för	honungshantering	och	lagring	
idag	åter/inns.		Från	skollärare	till	orädd	biodlareentreprenör	har	John	nu	
verkat	i	tjugo	år	och	han	har	inga	planer	på	att	trappa	ner	sin	verksamhet.	
Han	brinner	fortsatt	för	sitt	sätt	att	leva	som	den	besjälade	biodlare	han	är.	

Trogstaresan	den	10	juli	inledde	vi	tjugotalet	deltagare	med	en	smakfull	
lunch	på	Forsa	Handelsträdgård	som	bjöd	ur	sitt	smakrika	och	till	stor	del	
egenproducerade	lunchinnehåll.	Därefter	gick	resan	vidare	till	Trogsta	
Honung	efter	några	kilometer	slingrande	byväg	längs	Kyrksjön	i	Forsa.	
Snart	var	vi	framme	och	samlade	inför	John	Bergströms	pedagogiskt	vana	
framtoning.	Att	han	varit	skollärare	gick	inte	att	ta	miste	på	och	heller	inte	
på	kunskapsförmedlingen.			
I	ett	fyndigt	planerat	och	funktionellt	utrustat	slungrum	med	stora	
samlingskar	för	honung	slingrade	sig	slangar	som	avlöstes	av	pumpar	och	
silar.	John	instruerade	anläggningens	funktioner	och	den	logistiska	tanken	
han	hade	den	gång	han	konstruerade	och	skräddarsydde	hela	anläggningen	
för	sina	behov.	Efter	nittio	minuters	spännande	och	intressant	genomgång	
med	många	frågor	från	våra	föreningsmedlemmar	sammanfattade	John	och	
tackade	för	vårt	intresse	till	studiebesöket	och	påpekade	slutligen	att	
Sundsvalls	Biodlareförening,	som	gjort	sig	känd	i	trakterna	för	att	vara	en	



erkänt	aktiv	biodlareförening,	faktiskt	också	stod	för	det	allra	första	
studiebesöket	någonsin	hos	Trogsta	Honung	från	en	biodlareförening	i	
Hälsingland	eller	något	omgivande	distrikt.	Däremot	har	andra	föreningar	
med	annan	verksamhet	besökt	gården,	avslutade	John	Bergström	stolt.	

Efter	själva	studiebesöket	avslutade	John	med	att	bjuda	in	vårt	sällskap	
på	kaffe	och	läckra	tillbehör	på	serveringsfaten.	
Föreningen	tackade	från	sin	sida	med	att	inlemma	värden	i	vårt	avslutande	
sommarmöte	där	diskussionen	gick	högljudd	kring	sommarens	alla	
erfarenheter	i	bigårdarna	och	en	presentation	av	Anna-Karin	Johanssons,	
Alnön	-	och	hennes	företagsmodell	BEEhappy,	med	uthyrning	av	kupor	på	
storföretagens	takåsar	runt	om	i	Sundsvall.		
Per	Erik	Norman	från	Jättendal	i	Hälsingland,	som	under	sommaren	hade	
upptäckt	att	han	hade	Amerikansk	Yngelröta	i	sina	samhällen	deltog	som	
utomstående	gäst	under	Sommarträffen	och	berättade	då	om	hur	han	hade	
hanterat	yngelrötan	och	omständigheterna	kring	utbrottet.	Idag	kan	vi	
notera	att	Jordbruksverkets	beslut	om	skydds-	och	övervakningszon	i	
Jättendal	och	Gnarp	ligger	kvar	men	att	samtliga	drabbade	samhällen	är	
destruerade.	Presentationerna	från	respektive	föredragare	var	mycket	
uppskattade	av	sommarmötets	kaffegäster,	liksom	av	John	Bergström	som	
gavs	en	intressant	insikt	i	vår	biodlareförenings	aktiviteter.		



                     Till	minne	av	biodlare	Bengt	Nordlöf	
	 	

								 *		1	maj	1930		-			10	juli	2022	

							 En	nestor	har	gått	ur	tiden			 	

SBF:s	nestor	Bengt	Nordlöf	har	gått	ur	tiden	92	år	gammal.	Han	ägnade	
närmare	50	år	av	sitt	liv	till	biodlingens	gärning.		Biodlarelivet	bjöd	honom	
lärorika	tider	med	ett	fantastiskt	livgivande	umgänge	biodlarna	emellan.	
Diskussionerna	och	samtalen	om	biodling	och	binas	leverne	syntes	aldrig	
ta	slut,	har	han	berättat.	Hans	brinnande	intresse	för	biodling	och	för	de	
mentorskap	som	han	så	gärna	delade	med	sig	av	till	så	många	av	
föreningens	nya	biodlare	är	sedan	länge	vida	känt.	Bengt	var	en	god	och	en	
mycket	vän	människa.	

 Sundsvalls	Biodlareförening	har	skänkt	en	gåva	till	Tynderö	Hembygdsförening.	
																																			
																														”I	LJUST	MINNE	ÄR	DU	FÖR	ALLTID	BEVARAD”	
																																											Tack	för	alla	våra	livgivande	Bisurr	

																																							Sundsvalls	Biodlareförening	

SBF-Nytt	

* BISURR	nr.2.								Måndag	den	26	september.				Kl.		18.30.					

				Plats:					SUNNE	654					861	95	Söråker.									OBS!		Medtag	fälttstol.	
						Sök	avtagsvägen	från	E4	strax	söder	om	Bye	Rast	som	går	österut	till	byn	Sunne.		

				Telefon:		076-	111	48	54					E-post:			info@birummet.se.								www.	birummet.se	

			/	Se	Hemsida	och	Facebook	

*		VARNING!	
Amerikansk Yngelröta har upptäckts i ett område kring Jättendal i Hälsningland. Ärendet 
som handläggs av Jordbruksverket är just nu under observation hos länsstyrelserna i 
Gävleborgs- och Vnrl. Län. Till dess att vi vet mer; 
- Var aktsamma om ni avser att köpa bin och utrustning från området.
Spridningsrisken för Am.Yngelröta är stor och smittan ger mycket allvarliga konsekvenser.       
Vi uppmanar till stor försiktighet!
Esko Wiklund.      Bitillsyningsman.    Y-2 Sundsval

mailto:info@birummet.se
http://birummet.se


OBS!								Årsmötet	2022		
																			Söndag	den	20	november.	Kl.	15-17	
																			Kallelse	och	formalia	delges	senast	tre	veckor	före	årsmötet.	

SUNDSVALLS		BIODLAREFÖRENING	
						

Ordförande Esko	Wiklund 	070-550	21	12
Sekreterare Eva	Henriksson 	070-751	42	13
Kassör Lars	Åkerlund 	070-677	38	93
Ledamot Rolf	Johansson 	070-310	16	57
Ledamot Nellie	Svedin 	070-602	01	48
Ledamot Thomas	Arnesen 	072-724	02	02
Ledamot Arne	Lindvall 	070-788	28	66
Instruktör	&	utb.ansvarig Lars	Åkerlund 	070-677	38	93
Tidningskomittén	 Esko	Wiklund 	070-550	21	12
Webbansvarig Thomas	Arnesen 	072-724	02	02
Fb.-Soc.mediaansvarig Eva	Henriksson 	070-751	42	13
Revisor Lennart	Wiström 	073-978	71	91
Revisorssuppleant Goldith	Vilpula 	070-325	75	15
Valberedning Elisabeth	Arver 	070-383	61	22

Lina	Ullerstam 	070-640	38	87



Planerade	Aktiviteter	2022	
Håll	koll	på	ändringar	på	Hemsidan,	Facebook	eller	i	nästa	

Svärmblad.									

Bisurr																																																			
4	maj	

30	augusti	
26	september	

			Medlemsmöten	
		Sommarträffen	10	Juli		

Trogsta	Honung	

Svärmbladet	
25	Mars	
20	Maj	

16	September	

Årsmöte	2022	
20	november	

Ni	har	väl	inte	glömt	att	vi	har	en	Hemsida	och	en	Facebook-sida.	
http://www.sundsvallsbiodlare.se	

https://www.facebook.com/sundsvallsbiodlare.	

Sundsvalls	Biodlareförening		
Org.	nr.	889201-7925	

www.sundsvallsbiodlare.se		
Kontakt:	esko.wiklund@sundsvallsbiodlare.se		

http://www.sundsvallsbiodlare.se
http://www.sundsvallsbiodlare.se

