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Hammel og Omegns Biavlerforening 100 år 

 

 

Jubilæumsskrift ved Hammel og Omegns Biavlerforenings 

100 års jubilæum lørdag den 5 november 2016 

 

 Invitation til 100 års jubilæum 

 Festtalen 

 Uddeling af sølvnålen til Flemming Thorsen 

 Honning og kage konkurrencen 
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 Invitation til jubilæum 
     

Hammel & Omegns Biavlerforening 100 år 
 

 

Lørdag den 5. november fejre Hammel og Omegns Biavlerforening 100 års jubilæum. 

Alle medlemmer af foreningen med familie inviteres til en hyggelig eftermiddag i foreningens lokaler på 

Klintholm, Vadstedvej 110, Hammel 

Program for dagen: 

Kl. 14 Velkomst 

Vi skal have kåret årets bedste honning blandt medlemmerne. 

Honningkage konkurrence, hvor honning skal være en ingrediens i kagen. 

1. Festtale mm. af Poul Fjeldsted 

2. Præmier til bedste honning og bedste honningkage   

3. Ca. kl. 17 afslutning. 

Der vil blive serveret kaffe og kage samt øl og vand. 

Tilmelding: 

Af hensyn til indkøb og konkurrencer beder vi om tilmelding senest lørdag den 29. oktober, 

Tilmelding til Poul Fjeldsted på mail fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 23 21 89 94 med besked om antal 

personer som deltager, hvis du ønsker at deltager i honning og/eller honningkage konkurrencen skal Poul 

samtidig have besked om det. 

 

http://hammel-bi.dk/
mailto:fjeldstedpoul@gmail.com
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Festtalen ved Hammel og Omegns Biavlerforenings 100 års jubilæum 

 

 

Formanden for Danmarks Biavlerforening E. Lambert tv. Nyudnævnte Æresmedlem Søren Mondrup og 

Formanden for Hammel og Omegns Biavlerforening Henry Christensen th. 

Fotograferet ved HOB´s 50 års jubilæum. Den 5 november 1966 
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HOB stiftes 5. november 1916 

I dag fejrer vi Hammel og Omegns biavlerforenings 100 års jubilæum. Det er en festdag. Om end som 

tidligere nævnt i beskedne rammer. Men en fest er jo aldrig festligere end deltagerne gør den til. Og i den 

retning har jeg også stor tillid til jer. Bl.a. efter alle jubilæumsårets mange bimøde afslutninger med kaffe og 

honningmadder 

Hvem kan egentlig forestille sig, hvordan verden, Danmark og hverdagen så ud for 100 år siden altså i 1916, 

som var midt i første verdenskrig. Måske kan jeg hjælpe jer lidt på vej med nogle af årets vigtigste 

begivenheder: 

Vi slår Norge 8-0 i fodbold  

Vi skifter til sommertid for første gang 

Landets første dyreværnslov vedtages 

Nationalbanken udsteder 1 kr. sæddelen 

Vi sælger de Vestindiske øer til USA 

Vi stifter Hammel og Omegns biavlerforening 

Hammel og Omegns Biavlerforening stiftedes Søndag den 5. november 1916 ved et møde på 

Forsamlingsbygningen i Hammel. Mødet var arrangeret af Hammel Husmandskreds. Ved mødet holdt 

skomager M Christiansen Svenstrup foredrag om biavl og dens betydning for frugtavlen og anbefalede biavl 

for husmændene. Efter foredraget havde flere ordet, for at anbefale at søge dannet en biavlerforening for 

Hammel og Omegn, som fandt tilslutning af de tilstedeværende, som straks lod sig indmelde og Hammel og 

Omegns Biavlerforening stiftedes af følgende: 

Mølleejer N Kjær Voldby 

Skomager M Christiansen Svenstrup 

Snedker Chr. Jensen Hammel 

Maskinpasser Carl Pedersen Hammel 

Jens Jensen Sall 

Jens Mogensen Sall 

Kristen Villumsen Voldby 

Landpost A Pedersen Hammel 

Slagter Carl W Christiansen Hammel 

Th Dalgaard Hammel  ialt 10 medlemmer 
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Som foreløbig bestyrelse valgtes: 

Skomager M Christiansen  Formand 

Landpost A Pedersen Sekretær 

Mølleejer N Kjær  

Jens Jensen  

Således vedtaget på mødet 5/11 1916 

Fra det første møde d. 5 november og til den 12 december da der er afholdt bestyrelsesmøde, ses af 

forhandlingsbogen at der er blevet agiteret for sagen og der har været i alt 24 medlemmer. 

Den 17. maj 1917 afholdtes generalforsamling i realskolen i  

Hammel og regnskabet har udvist en balance på 98,00 kr. 

Bestyrelsen blev udvidet til 7 medlemmer: 

John Kjær Drøsbro, N Hasager Farre og Søren Mondrup Haurum 

Ved generalforsamlingen d. 9. marts 1919 ses at medlemstallet er gået op fra 84 til 104, så det kan ses, at 

der stadig har været fremgang i foreningen. 

I 1925 er foreningens første formand skomager M Christiansen Svenstrup trådt tilbage, og han blev afløst af 

maskinpasser Carl Pedersen Hammel, som var foreningens formand til 1930, og afløstes da af landpost Chr. 

Aagaard Hammel, som så var formand til 1939. Da det blev Mads Jensen Tinning som dog kun var formand 

til november samme år, og da blev afløst af P Bak Nielsen Hammel, som bestred posten som formand 

gennem 20 år til 1959, da jeg overtog hvervet som formand     (Jeg er:  -  landpost Henry Christensen som 

var formand til 1980 i alt 21 år. Hvilket er rekorden som forventelig aldrig bliver slået) 

Det jeg her har læst op er den håndskrevne tale som daværende formand, postbud Henry Christensen holdt 

ved foreningens 50 års jubilæum i 1966. Henry Christensen har skrevet talen næsten ordret af efter 

forhandlingsprotokollen, hvilket sprogbrug og formulering bærer præg af. 

Målt på antal medlemmer må behovet for foreningen jo siges at være stort. I 1946 toppede foreningen 

med 311 medlemmer. I forkemunde siges det at sukkerrationeringen bærer en del af skylden. Biavlere fik 

ekstra rationeringsmærker. Men der er heller ingen tvivl om, at der stod et enkelt eller to trugstader rigtig 

mange steder rundt om de små hjem. 

16 år senere i 1960 var medlemstallet faldet til 109, og så er det kun gået den forkerte vej frem til året 1990 

med 42 medlemmer. Desværre er det ikke bundrekorden som ligger under 25 sidst i 90èrne og først i 

nullerne. Men hver gang er vi blevet reddet af driftige bestyrelser. Men det har desværre været vanskeligt 

at fastholde stigningerne i medlemstallet  
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På HOB´s foranledning afholdes der flere bipestkurser i vores område i 1938. 
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Jeg har udarbejdet en fuldstændige liste over bestyrelsesformænd som i kan se på tavlen. Der har i alt 

været 15 formænd det giver et gennemsnit på 6 år og 6 måneder pr. formand. 

Tilstede er de tre nulevende nemlig Flemming, Helge og undertegnede med henholdsvis godt 9 år, 6 år og 

knap 2år som formand   

Når man læser protokollerne gennem hundrede år, så er det tydeligt at et normalt biår findes ikke. Der 

skrives om vejret honningudbyttet, honningpriserne, sygdom, kurser osv. osv. og så sammenligner man 

med det år der enten var værre eller bedre, så kedeligt bliver det aldrig. 

P Bach Nielsen sagde i sin sidste beretning  i 1939 Jeg citerer  ”medlemstallet er 124 en tilbagegang på 8 

medlemmer. Indenfor foreningens område har honningudbyttet været godt; men det er dog ikke derfor 

nogen lukrativ forretning at være biavler, jeg finder det meget uklogt at mange biavlere sælger honning til 

underpriser” citat slut.  

Med visse nuancer står der nogenlunde det i mange generalforsamlings beretninger. 

Det vigtigste emne gennem de 100 år, ikke bare her men i hele landet har været bekæmpelse af bisygdom. 

En af Årsagerne til at Danmark har nogle af Europas sundeste bièr, skyldes at foreningerne sammen med 

Danmarks biavlerforening og bisygdomsinspektørerne  altid har haft driftige medlemmer, der har benyttet 

sig af rettidig omhu, når der viste sig tegn på sygdom. 

Siden midten af 80`erne har foreningerne kæmpet med varroamiden og faldende medlemstilgang som to 

væsentlige problemer, som til dels også er hinandens forudsætninger. Da mange utvivlsomt har opgivet 

biavlen pga miden. 

Men på trods af det har brave mænd og kvinder holdt foreningen kørende og endda udviklet den med flere 

forskellige tiltag. I 90èrne fik de etableret skolebigården her på Klintholm. Der blev købt trugstader til udlån 

til medlemmerne, der blev lavet udstillinger med honningsalg flere steder i Hammel og flere andre ting. Bag 

alt det stod et antal lokale bestyrelsesmedlemmer, som navnlig Flemming men også afdøde Rasmus 

Rasmussen, Kurt Eriksen, Peter Iversen, Ole Jørgensen og seneste formand  Helge Kromann. Måske er der 

flere der burde nævnes, hvis det ret skal være.  

Og sådan kunne jeg blive ved, men det går jo ikke. 

Jeg vil i stedet slutte med situationen her ved indgangen til de næste 100 år. 

Jubilæumsåret 2016 har været et rigtigt godt år for Hammel og Omegns biavlerforening: 

Vi har opnået at få adgang til disse dejlige lokaler, som vi bruger efter vores skolebigårdsaftener. Vi har fået 

en container til at opbevare alt vores materiel i. Vi har adgang til værkstedet i den anden bygning, hvor vi 

kan slynge honning og nu for første gang i foreningens historie tilbyder bisløjd i vinter. 

Vi har i år haft det største og mest fantastiske begynderkursus med 23 deltagere. Dem forventer vi meget 

af både som biavlere og som mulige arvtagere til at drive foreningen videre. De fleste i bestyrelsen er jo 

noget grå og/eller tynd i toppen. 
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Vi har for første gang siden 1975 rundet 50 medlemmer nemlig  51. Den udvikling vil vi selvfølgelig gerne 

fortsætte. Det kræver både en indsats fra medlemmerne, instruktørerne og bestyrelsen. Men 

udgangspunktet for at fortsætte den positive udvikling til glæde for biavlen og biavlerne, har aldrig været 

bedre. 

Vil i sammen med mig udråbe et leve for HOB. 

 

   De to længstsiddende formænd . Den afgående P. Bak Nielsen th. (20 år) og den nyvalgte Henry 

Christensen tv. (21 år)                     
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HOB formænd gennem 100 år 

Valgt antal år   Navn 

5/11-16 8 Skomager         M Christiansen  Svenstrup 

         25 5 Maskinpasser  Carl Pedersen  Hammel 

         30 8 Landpost         Chr. Ågaard  Hammel 

         39 9md          Mads Jensen   Thinning  

Nov.39 20          P Bak Nielsen   Hammel      

Nov.59 21 Overpostbud  Henry Christensen Hammel 

Nov.80 5         Carsten Lund  Hammel        

Nov. 85 7         Steen Nielsen 

29/1-92 (1)         Flemming Thorsen Gjern 

31/1-93 4         Flemming Thorsen Gjern 

30/1-97 6         Kurt Eriksen 

28/1-03 4 og 3md         Flemming Thorsen Gjern 

1/ 4-  07        10md         Rasmus Rasmussen Haurum 

29/1-08 7         Helge Kromann                   Silkeborg 

29/1-15          Poul Fjeldsted  Gjern   

Der har været 15 formænd gennem de 100 år. Det giver et gennemsnit 

på 6 år og 6 md pr. formand 

Poul Fjeldsted 
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5. nov. 2016 

 

Talen til Flemming Thorsen ved uddeling af sølvnålen. 

 

 

 

 

I foreningens første mere end 50 år kunne bestyrelsen tildele medlemmer en påskønnelse i form af en 

udnævnelse som æresmedlem. Det har jeg fundet to eksempler på:   

Det første eksempel var da Tidligere slagteriarbejder P Bach Nielsen gik af som formand i november 1939 

efter samlet 25 år i bestyrelsen, hvoraf de 20 var som formand.  

Det andet tilfælde var ved 50 års jubilæet i 1966 da Søren Mondrup Haurum blev udnævnt til æresmedlem. 

Søren Mondrup blev valgt til bestyrelsen i maj 1917 et halvt år efter stiftelsen, hvor bestyrelsen blev 

udvidet til 7 medlemmer.  

Præcist hvornår begrebet æresmedlem gled ud ved jeg ikke, men jeg formoder det er sket på det tidspunkt, 

hvor DBF indførte begreberne guld og sølvnål. Bestyrelsen i HOB har kun tildelt en sølvnål, nemlig til 

Rasmus Rasmussen mangeårig biavler, bestyrelsesmedlem og ganske kort tid formand. Men hans største 

virke i HOB var som instruktør. 

Nu er det jo ikke svært at forstå, hvor al den snak bærer hen, for vi har jo også en blandt os, som har gjort 

sig mere end fortjent til, for den sags skyld, både et æresmedlemskab som en sølvnål, nemlig Flemming 

Thorsen.  

Nu er jeg glad for, at det er en sølvnål, vi kan give dig og ikke et æresmedlemskab, for det var jo mest noget 

medlemmerne fik når de gik af. Det er bestemt ikke vores hensigt at forlede dig til det. For der står jo altid 

en ny sæson for døren. 
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Efter megen higen og søgen i gamle bøger stødte jeg første gang på Flemming`s navn i 1982, hvor han blev 

valgt til revisor i HOB. Flemming blev sandelig også genvalgt de følgende år. 

 

Det næste jeg finder er et program for besøg i bigårde Lørdag den 7. juli 1984 kl. 14 hos Fl. Thorsen 

I Programmet står der: 

Vi mødes på torvet i Hammel.  

Tag selv kaffe med 

Jeg har dog aldrig kendt mage. Bodil har brygget i tusindvis af spande kaffe gennem årene. Jeg er sikker på 

at de har fået deres egen kaffe med hjem igen. De har ikke haft megen kendskab til Bodil og Flemmings 

gæstfrihed. 

I programmet er også nævnt nogle spørgsmål de ville stille til Flemming 

Sp 1 Hvordan laver du Dronninger? 

Sp. 2 Hvordan sætter du dronninger til? 

Sp.3 Hvordan behandler du honning? 

Hvad siger i så? Er der nogen sinde nogen, der har sat foden indenfor i Flemmings bigård og har været nød 

til at stille spørgsmål. Nej vel det kommer som skidt fra en spædkalv.  

Så fremgår det af de kommende års generalforsamlings referater at du er sekretær i nogle år. 
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Men på generalforsamlingen januar 1992 sker der det, at kun 9 medlemmer er mødt op, og at 

dagsordenens punkt 4 drejede sig om opløsning af HOB. Stemningen på mødet var imidlertid ikke for en 

opløsning af foreningen, men den gamle bestyrelse ønskede ikke at fortsætte. 

Flemming fra Gjern som der står og Ole fra Haurum blev sat i spidsen for et arbejde, der havde til opgave at 

bringe foreningen videre. 

Resultatet blev at Flemming kom til at varetage formandens opgaver i hele 1992 indtil generalforsamlingen 

i 1993, hvor du så blev valgt til formand. 

Så det må i sandhed siges, at du om nogen har en kæmpe andel i at foreningen overhovedet eksisterer, og 

kan fejre sit 100 års jubilæum i dag. 

Du fortsatte som formand frem til april 96, hvor du blev afløst. Du fortsatte dog både som revisor og 

instruktør. Da foreningen så igen var luknings truet, trådte du endnu engang til som formand, indtil du så 

endelig blev afløst af Helge Kromann i 2008 

I mange år har jeg altid sagt, at skal man have lavet noget, så find den travleste mand du kender, for han 

har altid en sekretær, der kan lave det.   

Det er jeg holdt op med, siden jeg har lært dig at kende, for nu er du den travleste mand jeg kende, men 

uden sekretær og alligevel påtage dig alt muligt. 

Din hjælpsomhed kender ingen grænser, du er altid parat med gode råd og ikke nok med det, du 

demonstrerer også gerne i praksis, hvad du mener. Selv når du har allermest travlt med dine mange 

bifamilier, tager du dig tid til at hjælpe nye biavlere, når bierne driller dem. 

Dit engagement i bl.a skolebigårdsarbejdet er kæmpe stort, tingene skal fungere i praksis, der skal være 

orden i sagerne i mindste detalje, om det så er lågene på bikasserne, så skal de vende ens på alle kasserne. 

Det er også noget af det der gør, at det aldrig er kedeligt at være sammen med dig. Du skaber altid en god 

diskussion, som alle kan lære af. Intet er for småt til at blive gentaget og det på trods af din uovertrufne 

viden og erfaring om bierne og deres liv.    

Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne overrække dig DBF`s sølvnål.   Til lykke. 

Pbv 

Poul Fjeldsted 
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Kage konkurrence 
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Vinderen af kagekonkurrencen blev 

Bettina og Karoline-Amalie 

 og på andenpladsen kom Inger 
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Honning konkurrence 
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Vinder af honning konkurrence 

Palle Kristensen 

Og på andenpladsen Bjørk Jeppsson 

 

 

 


