En bemærkelsesværdig biavler
Endnu mere bemærkelsesværdigt er
det, at Jens bliver 95 år den 31. oktober 2004 !

Hvad har en bitavle og en skoletavle at gøre med hinanden ? Jo,
Jens Grønbjerg.
En yngeltavle fyldt ud til kanten –
uden huller – er det optimale, man
kan opleve blandt bierne, og Jens
har efter alle tilgængelige oplysninger været en lærer af samme karat.
Skoletavlen var altid fyldt ud efter
timen – ofte flere gange. Utrolig vidende og utrolig dygtig til at formidle den viden videre til andre er de
udsagn, vi hører. Der er i dag næppe nogen, der har så omfattende et
kendskab til disse insekter som Jens
Grønbjerg.

De fleste mennesker ville nok undre
sig over, at man kan være så åndsfrisk og mobil i den alder, men for
os biavlere er det ikke en gåde. Det
skyldes selvfølgelig den daglige indtagelse af honning og den beroligende og afstressende virkning, biavlen har på én.
Nu ligger der nok også noget arveligt i at opnå en høj alder, for både
hans forældre og fire af hans seks
brødre nåede op i 90’erne.
Jens kom ind ved landbruget efter
7. klasse, men havde ikke rigtig fysik til det hårde slid. Efter soldatertiden tog han derfor på højskole og
mødte herunder Christine – og så
var han solgt. Nu drejede det sig om
at forme en tilværelse, der inkluderede hende, og han uddannede sig
til lærer på Haderslev Seminarium,
hvor han blev færdig i 1942.
Under en stor del af krigen var både
han og Christine aktive i modstandsbevægelsen, og i slutningen
måtte Christine gå under jorden. De
blev gift i 1944 i Åbenrå, hvorefter
Jens fik stilling som lærer på Søbysøgård, et ungdomsfængsel på Fyn.
Efter krigen var de på den danske
skole i Tønning, hvor de underviste
danske flygtninge, og da Hjemmeværnet blev oprettet, kom først Jens
og siden Christine med. I 1946 fik
de datteren, Kirsten, der i dag er
professor ved universitetet i Indiana, USA. Christine døde i 1979.
Når man kender Jens, kan den krigeriske adfærd i modstandsbevægelse og hjemmeværn måske undre

Side 2

Sommeren 2004 i Jels
der var drivkræfter i det store og
banebrydende arbejde, SDE udførte
i næsten en menneskealder : Dygtige, seje damer, bulderbassen CC og
den stilfærdige diplomat, Jens Grønbjerg.
En kæphest for holdet var den biologiske biavl, hvor bierne fik så naturlige forhold som muligt, og her
blev blandt andet trådbunden opfundet. Ja, selvfølgelig var der mange andre med i arbejdet, der blev
offentliggjort i SDE’s publikationer.

Side 4

Selvom der ikke længere er de
samme muligheder for erhvervsbiavl
i Danmark, er SDE stadig aktiv, og
en meget væsentlig årsag til dette,
er Jens Grønbjerg. Derfor, tillykke
på dagen, Jens. Vi vil arbejde for, at
dit og andres store arbejde kan videreføres.
På vegne af SDE
Ditlev Bluhme
Formand

