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Bild: THORD LYRSTRAND

PASSIONERADE. Det började som ett motvilligt intresse men har nu utvecklats till passion och yrke för Pia Askland Josefsson och Helge Josefsson.

Trots att det är en molnig dag vå-
gar biodlaren Helge Josefsson sig 
ut till sina bin. Han drar upp en 
ram från skattlådan där han odlar 
bidrottningar. Bina blir irriterade. 
Men Helge är inte bekymrad. Han 
har redan blivit stucken så många 
gånger att han blivit immun. 

TILLSAMMANS MED SIN fru Pia 
Askland Josefsson driver han Tav-
lebords honungsgård. Det är en 
verksamhet som består av café, ba-
geri, bed and breakfast, biutställ-
ning, guidning och visning av bin, 
bisafari och den nya Bikupan, ett 
litet hotellhus som är helt och hål-
let inspirerat av binas värld.

I maj fick de motta Årets tu-
rismpris på Orust och motivering-
en löd ”Med en stark drivkraft och 
vision skapar man en spännande 
kombination av lokalproducerat 
och nytänkande, allt i tydlig mil-
jötänk. Här tar man vara på alla 
bi-produkter!”.

– Så vitt vi vet är det här Sveriges 
enda honungsgård som så tydligt 
kopplar biodling till besöksnäring, 
säger Pia. Det finns många biodlare 
som driver försäljning av honung. 
Men det är ovanligt att kombinera 

olika verksamheter som vi har gjort 
här.

Navet i verksamheten är Helges 
biodling. I dag har han 115 bisam-
hällen, som han ser efter minst en 
gång i veckan. Han byter drottning 
i varje samhälle varje eller vartan-
nat år. Och han odlar själv upp sina 
drottningar. Just nu har han 60 
drottningar på tillväxt.

– Det som är så fascinerande med 
bin, berättar Helge, är att de är så 
flitiga och hur fiffigt deras samhäl-
len är uppbyggda.

– Tänk bara på hur de kommu-
nicerar. När ett bi har varit ute 
och hittat mycket nektar kommer 
det tillbaka till kupan och gör en 
så kallad bidans. Det innebär att 
biet vibrerar med bakkroppen och 
på det sättet informerar om hur 
mycket det finns och åt vilket vä-
derstreck de andra ska flyga.
Men vad har det för betydelse om 
det är en regnig eller solig dag?

– När det är soligt är de ute och 
letar efter nektar. Därför kan det 
vara lite lugnare att jobba med bi-
kuporna just när det är soligare, 
förklarar Pia.

Den långa resan som ledde fram 
till en hel verksamhet som kretsar 

kring bin började för över 30 år 
sedan. Helges pappa var biodlare 
och ville inspirera sin son att gå 
samma väg. En dag när Pia och 
Helge kom hem från en resa stod 
det plötsligt två bikupor på deras 
mark. Helge var ganska ointresse-
rad till en början men hjälpte sin 
pappa med skötseln av bina. Efter 
några år började han sälja honung 
till grannar och vänner. Pia var både 
ointresserad och rädd under lång 
tid. Men för si så där tio år sedan 
började Pias intresse väckas. 

– Det var framförallt debatten 
om ”ren föda” som dök upp. Och 
massmedia började rapportera om 
att bina höll på att dö ut och vilka 
allvarliga konsekvenser det skulle 
ha mot hela vårt samhälle, säger 
hon. 

Dessutom stod grannhuset tomt. 
Grannhuset var inte vilket som 

helst, utan Pias föräldrahem som 
hade stått tomt sedan fadern gått 
bort och det började bli dags att 
bestämma sig för om gården skul-
le säljas eller inte. Pias och Helges 
huvuden började arbeta frenetiskt.

Och så bestämde de sig. De skulle 
satsa! Inte sälja gården utan tvärt-
om expandera. 2011 ansökte de 
om företagsstöd av EU och efter 
mycket pappersarbete gick ansö-
kan igenom. De skulle få bidrag 
för upp till 30 procent av sin egen 
investeringsbudget. De lade all sin 
tid och all sin energi på att bygga 
upp verksamheten och kunde slå 
upp portarna i början av somma-
ren 2012. 

Pia arbetar dubbelt. Till vardags 
arbetar hon som specialpedagog 
på skolorna på Orust. Helge har en 
bakgrund som svetsare och vakt-
mästare, men sa upp sig från sin 
anställning på Tegneby församling 
under 2015. 

– Jag blev tvungen att välja. Går-
den började ta så mycket tid i an-
språk att jag inte hade tid för båda 
arbetena. Men det var inte ett svårt 
val, berättar Helge. 

NÅGOT SOM BÖRJADE som ett mot-
villigt intresse, initierat från Hel-
ges pappa, har nu alltså utvecklats 
till Pias och Helges liv, yrke och 
passion.

– Det roligaste är att det kommer 
mycket folk, mycket besökare till 
oss. Det kommer fler och fler för 
varje år och det är oftast kö till café 
och gårdsbutik, säger Helge.

– Och så är det stimulerande att 
göra något som man verkligen 
tror på och som man kan stå för. Vi 
tycker att vi gör vår lilla del för att 
sprida information om binas stora 
betydelse. Vi skapar såväl en mö-
tesplats för människor i trakten, 
och så bidrar vi till miljö- och håll-
barhetstänk. Det är vi stolta över, 
säger Pia.

HELLE LYRSTRAND LARSSEN
031-62 40 00 namn@gp.se

Bisysslan blev 
ett heltidsjobb
På Orust, i Tegneby socken, hittar man Sveriges enda honungs-
gård i sitt slag. Den drivs av makarna Pia Askland Josefsson och 
Helge Josefsson. Helge sade upp sig och nu satsar de allt.

Helge Josefsson och
Pia Askland Josefsson
*	Aktuella: Driver Tavlebords  
honungsgård.
*	Ålder: 61 och 58
*	Intressen: Bin.
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I dag har Magdalena och Made-
leine namnsdag. Magdalena kom-
mer från hebreiskan och betyder 
”kvinnan från Magdala”. Omkring 
20 400 bär namnet, cirka 5 600 
kallas så eller har det som första 
förnamn. Madeleine är franskans 
form av Magdalena. Omkring 
33 800 bär namnet, cirka 18 200 
har det som tilltalsnamn eller 
första förnamn.

BEMÄRKELSEDAGEN
I dag firas i kristenheten Maria 
Magdalena. Hon ska ha varit 
den främsta av Jesus kvinnliga 
lärjungar och var den första 
lärjunge som såg Jesus när han 
uppstått från de döda.

DET HÄNDE DÅ
*	För 20 år sedan, 1996, för-
sökte åtta miljoner kinesiska sol-
dater och civila bygga barriärer 
mot de översvämmade floderna 
i Hubei- och Hunanprovinserna. 
Den mäktiga Yangtsefloden ho-
tade att spränga sina vallar med 
överhängande risk för en enorm 
översvämningskatastrof i södra 
och mellersta Kina.
*	För 25 år sedan, 1991, krävde 
Miljöpartiet att stora jordägare 
skulle sälja sina marker till dem 
som brukar jorden och skogen; 
en så kallad bo- och brukarplikt 
för att upprätta sambandet mel-
lan ägande och brukande.

*	För 110 år sedan, 1906, trött-
nade den ryske tsaren på den 
bara knappt ett år gamla ryska 
riksdagen, duman, och löste upp 
den. Tsaren hade sett sig tvungen 
att inrätta duman efter de stora 
folkliga protesterna mot enväl-
det. Men när duman började kri-
tisera tsaren och samhällsyste-
met samt fatta obekväma beslut 
fick tsaren nog.

PÅ TOPPLISTORNA
För 50 år sedan, 1966, låg 
The Lovin’ Spoonful etta på 
Kvällstoppen med låten Bald-
headed Lena som därmed var 
den veckans bäst säljande skiva 
i Sverige.

FÖDELSEDAGEN
*	För 52 år sedan, 1964, föddes 
tennisspelaren Mats Wilander. 
Han segrade i Franska öppna 
1982 som 17-åring och vann 
också 1985 och 1988. Austra-
liska öppna vann han 1983, 1984 
och 1988 och US Open 1988. Han 
var även med och vann Davis 
Cup för Sverige 1984, 1985 samt 
1987 och var förbundskapten för 
Davis Cuplaget 2002–2009.


