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En familie flytter ind

!
Bifamilien er ved at flytte ind

!
Bifamilien kommer fra Istedgad 12 i Horsens, og deres fødselsdag er onsdag den 1. maj
2014 lige omkring kl 14.00. Der samlede jeg dem op i en papkasse.
Ricki Ingemann ringede til mig og fortalte at han ikke kunne komme ud ad fordøren, for der
var en bifamilie der var ved at flytte ind ved hans postkasse og længere oppe på husvæggen.
Han skulle hente sin datter og vidste ikke hvad han skulle gøre. Han havde ringet til en
skadedyrsbekæmper og måtte til sidst afslutte samtalen, da det eneste tilbud var at forgifte
alle bierne og så feje dem op fra gaden.
Ricki fandt så mit navn på Danmarks Biavler Forenings hjemmeside for sværmhentere og
ringede til mig. Jeg var faktisk på vej til et møde i Aarhus, men jeg var i god tid og jeg
kunne høre på den unge mand, at det her var det sidste forsøg på at redde bifamilien. For der
måtte da være en anden udvej end at slå dem ihjel.
Jeg vendte vognen, og heldigvis kørte jeg i vores lille Bimobil med alt udstyret i
bagagerummet. I Istedgade var der rigtig godt gang i den. Bierne fløj rundt i gaden og på
fortorvet mellem parkerede biler og cykler. De var på vej ind ad huller til tidligere elkabler
godt oppe på facaden, og de tæskede rundt lige foran hoveddøren. Jeg kunne godt forstå at
Ricki ikke havde mod på at gå ud. Her var de godt i gang med at bygge lige på siden af
postkassen.
Jeg klædte om og gik i gang med at finde dronningen, men det kunne jeg ikke. Hvis du
finder hende, følger alle de andre bier nemlig med. De rigtig seje biavlere tager hende med
fingrene, og så følger sværmen efter. Men det var jo lidt af et problem her inde i byen, og
jeg må indrømme, at selvom jeg har været biavler siden 1996, så er jeg altid godt klædt på,
når jeg skal være tæt på bierne.
Men vi tager chancen, og jeg børster alle bierne ved postkassen ned i en papkasse og stiller
den på hovedet på fortorvet nedenfor. Og så venter jeg og ser hvad der sker. I mellemtiden
tænker I jo så nok på, hvordan det er gået Ricki og hans familie. Jo, Ricki og Bettina er gået
ud ad bagdøren og er hoppet over plankeværket. Vi står der og venter. Efter lidt tid begynder
det at ske. Bierne vil ind i kassen til dronningen! Jeg har fået hende med. Vi spærrer
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fortorvet af og aftaler, at jeg kommer i aften ved solnedgang, for da skulle alle bierne være
krøbet ind til dronningen.
Om aftenen kører jeg ind til bierne igen. Klokken er omkring 21.00, og alle bierne bortset
fra nogle få er i kassen. Jeg aftaler med Ricki, at bierne kommer ud til børnebondegården i
Serridslev. De vil meget gerne give husly til bifamilien, så der står et dejligt lunt bistade i 2
etager og venter på dem. Det er sjovt, siger Bettina, vi har lige netop tegnet abonnement på
Børnebondegården, så nu vil vi ud og se bierne i deres nye hjem. Det bliver jeg meget glad
for at høre. Tænk, bierne kunne være blevet forgiftet, fejet op fra fortovet og så smidt i småt
brændbart. Men fordi der var nogle mennesker, der brød sig om bierne og gerne ville hjælpe
dem, så kunne de komme ud til et sted, hvor der bliver taget godt imod dem.
På Børnebondegården i Serridslev møder jeg bondemand Ole. Han er sent oppe og i gang
med en hel masse maskineri, og køerne er der gang i, mens solen er ved at gå ned, og det
bliver snart mørkt. Vi skynder os at gøre parat til, at bifamilien kan flytte ind. Ole prøver at
holde kassen med bierne, som er svøbt ind i et dynevår. De summer godt og vil altså gerne
ud, så vi går over til bistadet og lukker dem ud foran huset. De første spejdere kravler ind,
og snart følger flere efter. Huset er åbenbart ok. Men vi mangler at se dronningen. Vi ligger
begge to på knæ foran huset og kigger, men vi når ikke at se hende, for pludselig er det som
om der er rigtig sug i flokken, og så ved jeg af erfaring, at hun er smuttet ind.
Det er spændende med sådan en dronning, for i biavlen nu om dage er alle dronninger kodet
med en lille klat farve på ryggen. Farven fortæller hvilket år hun er klækket. Det lyder lidt
fantastisk, men det er sandt. Bierne har faktisk også stamtavle og er fremavlet til at være
bier med specielle egenskaber. Så den nye dronning og hendes familie kan bære en masse
friske gener med sig, så os lad se – mere om det senere.
Men først og fremmest tak til familien Ingemann og Børnebondegården Serridslev.
Jon Michael Bernhard Hansen
Kyndig biavler og medejer af hobbyvirksomheden Honning & Urter siden 1996
www.columella.dk
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Klar til aktion i mine pæneste bysko ;-)
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Her giver jeg bierne røg, så de er til at børste ned i papkassen
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Her er bierne på vej ind i deres nye hjem på Børnebondegåden i Serridslev onsdag den 1.
maj 2014 kl. 21.20.

