
En biodlares liv 1

ERIK ÖSTERLUND

Starten på min biodlingskarriär var 
trevande. Rune körde de 20 km fram och 

tillbaka minst var 14 dag under sommaren 
för att se till bina. Och jag fick en hink med 
honung. Jag gillade uppgörelsen.

Jag började lyfta en och annan ram, men 
spärrgallret var ett sigill till det allra heligaste 
som jag inte vågade bryta. Till vintern 
lyckades jag ge dem 8 kg socker. Trots det 
överlevde de vintern. Vilken biras var det? 
Har ingen aning. Det var honungsbin. 

GIFT MED BINA
På hösten försökte grävlingen öppna kupan 
för en måltid. Men spärrgallret var hårt 
fastkittat med propolis så han lyckades inte. 
Jag var lite skakig när jag lade på isolering 
och tak igen och min vigselring föll ned 
bredvid eller i kupan någonstans. Jag hittade 
den aldrig igen. Så gick det till när jag gifte 
mig med bina.

Naturligtvis när min honey och jag flyttade till vårt nya hus på landet var vi tvungna att 
ha bin, åtminstone jag. Jag förstod inte då vilken förstående kvinna jag hade gift mig med. 
Efter jobbet gick jag för att träffa bina före henne. Och när jag gick för att prata närmare 
med dem jagade de bort henne och barnen in i huset för att vara ensam med mig. Det är 
därför mina tankar drogs till att få fram bin som tyckte lika mycket om min fru och barn 
som jag. Detta var 1975. 

När jag gick till bimöten och läste Bitidningen fick jag höra att man inte kunde blanda 
olika biraser. Det skapade otäcka bin. Jag förstod att jag hade en blandning av raser av 
något slag. Så var skulle jag då låta para ungdrottningarna jag odlade fram? För det var jag 
ju tvungen att göra. Jag hade ju de bästa bina som fanns. Det har varje biodlare. Jag kände 
inte till någon parningstation för bastardbin. Jag fick veta att det fanns en ö-station i en stor 
sjö i närheten med italienska bin. Men mina bin hade verkligen inget italienskt blod i sig. 
Om de mer erfarna biodlarna hade rätt skulle mina drottningar parade där ge ännu argare 
bin.  

En biodlares liv under 35 år

Min mamma tog mig till en biodlare när jag var 5. Jag blev inte en biodlare 
då. Men det lämnade minnen. Och honung fanns på bordet. 
Pappor kan vara smarta också. När min fick sin sommarstuga i skogen 
många år senare förstod han att de gamla fruktträden behövde polline-
ring. Jag frågade Rune som var biodlare om han ville placera en bikupa 
där. Han gjorde det. En oundviklig process började.

Rune sköter min första  bikupa, Svea uppstapling. Det 
blev en hink honung fast jag inte vågade titta i yngel-

rummet.
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EINSTEIN
Men jag hade läst Einstein. Och jag gillade en av de få 
meningar jag förstod av vad han skrev:

"För att kunna göra framsteg måste man våga 
ifrågasätta auktoriteterna."

Så jag gjorde det efter att jag hade sett att bina på ön 
var mycket lugna i humöret. Fast de var av en annan ras än 
den ungdrottningarna tillhörde, lät jag para dem där. 

De resulterande bina jagade inte min fru och barn, inte 
heller behövde jag ha dubbla slöjor och dubbla handskar, 
långkalsonger och tjocka byxor under overallen och tejpade 
stövlar. Så Einstein hade rätt. Jag gjorde rätt när jag 
ifrågasatte auktoriteterna. 

 
Ytterligare en utmaning
Jag var tvungen att utmana auktoriteterna 
igen. Jag kände på mig att en gång är ingen 
gång. Det kunde vara en tillfällighet, en 
ödets nyck. Jag var tvungen att göra det 
igen. Vad var den värsta formen av bin jag 
hade hört talas om. Buckfastbin. De hade 
kommit till Sverige några år tidigare, först 
från Weavers i Texas. Sedan med hjälp av 
Ulf Gröhn år 1975 från England. Nu fanns 
det ett par parningsstationer i södra delen av 
Sverige. Jag försäkrade mig om att dessa bin 
var lugna i humöret. Bastardbin korsade med 
andra slags bastardbin. Vad skulle hända. 
Jag insåg senare att nyckeln till framgång låg 
i att se till att de bisamhällen som levererade 
drönare var lugna i humöret, oberoende 
av ras. De bin som blev resultatet kunde skötas i 
baddräkt och de gav rekordskördar. De var så långt 
bort från vilda bin man kunde komma.
 
Biodlare är uppfinnare
Biodlare är likadana över hela världen. Vi gillar 
utmaningar. Vi är uppfinnare. Och vi vill att andra 
ska veta vad vi har hittat. Och om vi kan övertala 
andra att acceptera våra resultat och sköta bin som 
vi gör vi är glada. Och bina anpassar sig för att 
göra oss glada också. 

År 1981 lärde jag känna en uppfinnare. Åke 
Waleryd tyckte det var äckligt att hitta kupbottnen 
fylld med döda bin på våren så han uppfann 
trattbottnen och gjöt den av polyuretanplast. 
Det fungerade bra och han omvände mig.

Detta måste delas med fler jag tänkte och 
skrev en artikel för American Bee Journal. 
Min engelska var tillräckligt begriplig så att 
redaktören kunde göra en artikel 1982.  Och 
jag åkte till Ulf Gröhn för att lära mig mer om 
buckfastbin. 

Min bigård 1982 efter att jag korsat mina bastarder med ligustica/ita-
lienska/gula och buckfast. de ”rena” buckfast är de  minsta kuporna.

Trattbottenartikeln i American Bee Journal 1982.

Ulf Gröhn 
och ett av 
hans barn-
barn 19983
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Buckfast Abbey
År 1983 besökte jag 
Buckfast Abbey och Broder 
Adam tillsammans med en 
radioreporter från Sveriges 
Radio, Torbjörn Eckerman, 
och hans kompis Björn 
Lagerman. En intervju skulle 
göras med den berömde 
munken. Självklart tog vi 
en kakbit med biägg och 
unga larver som vi använde 
för omlarvning när vi kom 
tillbaka. Vi lyckades få 
fram ett par drottningar 
som vi parade med 
buckfastdrönare. Vi hittade 
en ö i en stor insjö som blev 
vår egen parningsstation för 
vår nybildade biavelsklubb, som 
fortfarande är igång. 

Jag blev förvånad då Broder 
Adam visade oss stamtavlorna 
för sina bin. Jag antar att han ville testa oss för 
att se om vi kunde förstå något av dem, så att det 
var någon idé att diskutera avel på djupet med 
oss. Tydligen var han åtminstone lite nöjd, vi 
diskuterade en hel del med honom. 

Fler besök
Jag åkte tillbaka flera gånger, stannade i 
klostret och arbetade med bina med honom och 
manskapet. Peter Donovan var en ovärderlig hjälp 
för Broder Adam i många år. Han är pensionerad nu förstås 
och bor i Buckfastleigh. Jag lärde mig en hel del praktisk 
biodling från honom. Visste du till exempel 
att när du hittar en cellkopp byggd på en cell 
med pollen, mer korrekt bibröd, är det ett 
gott tecken på att samhället är drottninglöst. 

Jag åkte också tillbaka med min familj på 
besök och blev vän med Donovan också. Min 
fru är bland de få som har blivit kysst av en 
munk. Det ni. Naturligtvis var jag tvungen 
att dela mina goda erfarenheter av Broder 
Adam och hans bin med en bredare publik 
och skrev några artiklar för ABJ och även till 
den svenska Bitidningen. 

Redaktör för Bitidningen
Jag arbetade på ett förlag som redaktör och 
utvecklade samtidigt min biodlingsverksamhet. När 
SBR behövde en ny redaktör sökte jag tjänsten. 
Jag var den enda som angav vilken lön jag ville 
ha. Kanske de trodde att jag var den enda som var 

Broder Adam på parnings-
platsen 1983. Till höger 
Peter Donovan och Broder 
Adam i samtal om dagens 
göromål 1986.

Familjen 
besökte 
Buckfast 
Abbey 
1986.

Bi-85. Broder Adam 
tolkad av Ulf Gröhn. 
Steve Taber till höger.
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medveten om mitt värde, så jag fick 
jobbet. I november 1984 började 
jag arbeta för SBR. Jag gör det 
fortfarande. Om några år sägs det att 
jag ska bli pensionär. Inte bina, de 
arbetar så länge de lever. De är inte 
ens med i fackföreningen. 

Bi-85
Belöningen då man blir en nörd är att 
man ofta erbjuds förtroendeuppdrag 
i till exempel föreningar. År 1984 
var jag ordförande i Örebro läns 
biodlareförbund. Vi i styrelsen tyckte 
det skulle hända något, precis som 
i Västra Götaland nyligen, så vi 
arrangerade ett event som man säger 
idag, som vi kallade Bi-85. Vi inbjöd 
bl a Broder Adam och Peter Donovan. 
Ingemar Fries och Steve Taber var 
andra talare. Inte att förglömma vår 
egen uppfinnare på trakten Gunnar 
Andersson som skördade 150 kg i 
snitt av traktens bin.

Hedersdoktor
En av Broder Adams svenska vänner, 
dr Josef Stark presenterade honom 
för Lantbruksuniversitet i Sverige 
för att få honom accepterad som 
hedersdoktor. Han tog emot sin 
doktorshatt 1987. Då lärde jag känna 
Michael van der Zee från Holland som 
hade rest med Broder Adam tidigare det 
året på en resa till Tanzania. 

Avel med bin
Från Broder Adam lärde jag mig mycket 
om biavel och praktisk biodling. Jag lärde 
mig att titta på enskilda bisamhällen som 
föräldrar för framtida generationer och 
hur man kombinerar dem. Oundvikligen 
när du gör så inavlar du bina, mer eller 
mindre. Jag förstod det, men tyckte 
inte att det var så farligt, även om jag 
också förstått att bin är utformade för att 
maximalt undvika inavel. 

Vad vi många gånger glömmer är 
att en viss inställning, i detta fall till ett 
system för avel, är beroende av de olika 
enskilda delarna. Till exempel kan vi 
aldrig diskutera vilken ramstorlek som är 
bäst utan ett sammanhang, hela systemet 
i vilket denna ramstorlek är tänkt att 

Buckfast Abbey

Pedigree – Season 1978

Buckfast –
Breeder No.  B152 = .76 – B269xB427 : .74 – A420xB293 : .71 – A163xB364 : etc

No.  B292 = .75 – B427xB335 : .73 – A420xB233 : .71 –          ”          : etc
No.  B131 = .76 – B366xB427 : .73 – A200xB233 : .70 – A163xB421 : etc
No.  B135 = .76 –          ”          : .73 –          ”         : .70 –           ”         : etc

Sahariensis –
Breeder No.  S136 = .76 – S-1 xB427    : .75 – Pure Zagora

No.  S439 = .76 – S-1 xB427    : .75 –     ”        ”
No.  S243 = .76 – S-2 xB427    : .75 – Pure Skar es Souk
No.  S162 = .76 – S-3 xB427    : .75 –     ”   Rawba Lagma

Anatolian –
Breeder No.  A226 = .75 – A180xB335 : .73 – A-15xB233 : .72 – Pure Chorum

No.  A414 = .76 – A344xB427 : .74 – A19 xB293 : .73 – A-3 xB233  :  Balci

Greek
Breeder No.  G101 = .77 – Pure Nea Mondania

No.  G102 = .77 –    ”   Ag. Institute
No.  G104 = .77 –    ”   Longos
No.  G106 = .77 –    ”   Co – op. Attica
No.  G107 = .77 –    ”   Longos
No.  G108 = .77 –    ”   Ramonidias
No.  G109 = .77 –    ”   Cape Sounion
No.  G110 = .77 –    ”   G. Frontier

Carnica No.  C125 = .77 –    ”   Bukovsek

Kreta
Breeder No.  K-2   = .76 – K-2 xB427 : .75 – K-2 Pure Adamii

Rif
Breeder No.  R-3   = .77 – R-2 xB366 : .75 – R-1 = Pure Torres de Alcala

–––––––––––– 
Drones –
Daughters of No.  B282 = GP.  .74 – B427xB293

Colonies – No.  193, 195, 196, 197, 199, 200

Broder Adams avelsdrottningar och drönarstam år 1978. Nedan ett försök till 
föörtydligande av förståelsen av hur han arbetade i sitt avelssystem och hur man 
kan skriva stamtavlan på olika sätt.
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fungera i. Broder Adams avelssystem var 
anpassat till hans nyfikenhet att ta reda på 
egenskaper hos de olika sorterna av bin, 
som vi kallar raser. 

Han använde systergrupper för att 
producera drönare på sin parningsstation. 
Jag har lärt mig senare från dr Kerstin 
Ebbersten, att om du gör det mer än ett 
par generationer ökar du inaveln ganska 
kraftigt och får en förlust av vitalitet. 
Binas anpassningsförmåga till 
nya utamaningar och svårigheter 
minskar kraftigt. Broder Adam kom 
runt detta genom att införa nya 
kombinationer i sin stam med mer 
eller mindre jämna mellanrum. Om 
du inte gör det i ett sådant system 
som hans, kommer du att skapa en 
lågproducerande sjukdomskänslig 
stam. 

Broder Adam varnade för inavel. 
Han lärde sig detta den hårda vägen. 
Under några år på 1940-talet saknas 
stamtavlor. Han var tvungen att börja om 
igen med många samhällen på parningsplatsen från olika moderlinjer för att stimulera en 
ökning av genetiska variationen, eftersom han hade svårt att få material från nya raser och 
stammar på grund av 2:a världskriget. 

Kenyas berg
Varroakvalstret hade just anlänt till Sverige och skrämde oss som om de vore binas AIDS. 
Det är fortfarande den stora utmaningen för vårt västerländska honungsbi. Hur som helst 
fick jag en magkänsla av att jag var tvungen att ha bin som kunde hantera dessa kvalster 
själva för att kunna fortsätta att vara biodlare. Så när van der Zee 1988 ville åka till Kenya 
för leta efter Monticolabin sökte jag i Sverige efter personer som skulle kunna vara med på 
en sådan expedition. 

Ordföranden i en hjälporganisation i Kenya, Swedish Mount Elgon Association, Erik 
Björklund och en läkare utbildad och erfaren i insemininering, Dr Bert Thrybom, följde med.

Det avelsmaterial vi lyckades få var ämnat för Buckfast Abbey, men också för oss själva. 
Många bidrog med pengar, men vi fick lägga pengar i potten själva också. I mars 1989 åkte 
vi på två äventyrliga veckor till de höga bergen i Kenya. Varför Afrika? 

Afrikanska bin
Det finns miljontals svärmar som flyger fram och tillbaka i Afrika, samt mer stationära typer 
av bin. Den genetiska skattkammaren är enorm. Människan har inte kunnat urholka den 
genetiska variationen här genom tanklös inavel. 

En liten del, och inte den bästa, av den afrikanska genbanken släpptes lös av misstag 
i Sydamerika och blev vad Hollywood kallade Mördarbiet. Det afrikanska biet är inte den 
ursprungliga värden för varroakvalstret. Det är nära besläktat med vår västerländska typ av 
bi. Det är också ett Apis mellifera-bi. Inte ett Apis cerana-bi, den asiatiska bityp som räknas 
som ursprungvärd för varroan. Och detta afrikanska Apis mellifera lyckades anpassa sig till 
en motståndskraftig typ av bi på bara några år, kanske 5 år eller så. Vore det inte intressant 
att ta reda på under vilka omständigheter ett mellifera-bi på bara några år kan utveckla 
motståndskraft?  

Hur som helst, resonemanget ledde oss till att hämta avelsmaterial i Afrika. Något fanns 

Kenyatea-
met. Fr v Bert 
Thrybom, 
Erik Björk-
lund, Broder 
Adam, Erik 
Österlund 
och Michael 
van der Zee.

Vi fick 4 
beväpnade 
vakter till 
skydd mot 
bergslejon 
och smugg-
lare.
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i Afrika som gjorde 
att bina utvecklade 
resistens relativt snabbt. 
Vi visste inte vad. Vi 
gillade inte aggressiva 
bin eller bin som hade 
lätt för att svärma eller 
rymma, så vi sökte oss 
till ett bi som inte rymde 
lätt och var relativt lätt 
att hantera. Vi åkte till 
bergen i östra Afrika, till 
Kenya.

Senare 
har afrikanska bin utvecklat 
motståndskraft igen, nu i Sydafrika. 
Återigen tog det ca 5 år. 

Material till Sverige
Vi tog ägg och unga larver till Sverige och jag lyckades 
producera ett par ungdrottningar i slutet av mars/
början av april. Dr Thrybom gav drönarsäden vi hade 
med oss glukoslösning för att göra den rörlig igen efter 
mer än 14 dagars resa. Han inseminerade Monticola-
ungdrottningarna med Monticola-sperma. Larver 
från apideor där dessa drottningar gick användes 
senare under våren för att larva om och göra fler 
ungdrottningar. Många intressanta observationer 
gjordes. De feromoner som dessa drottningar 
utsöndrade var uppenbarligen annorlunda, en del av 
ungdrottningarna kändes inte igen som drottningar av 
våra bin utan ignorerades. Vissa larver matades inte 
ordentligt. En del kläcktes inte, andra blev inte riktiga 
drottningar, etc. Så jag förstår att vi hade tur att vi alls kunde producera de första två. 

Första erfarenheterna
Efter en säsong med spärrgaller för att förhindra drönare från att flyga insåg vi snart att 
bina inte utgjorde något hot mot våra bin. De första korsningarna hade problem att bilda 
vinterklot. Bina lät inte äggen utvecklas till yngel förrän de kunde få färskt pollen. Det 
betydde sen vårutveckling. 

Första resultaten visade också att utvecklingstiden för ynglet var kortare. Efter några års 
urval och mer inkorsning med buckfast producerade vår avelsklubb bin som övervintrande 
ännu bättre än den buckfast vi hade innan. Det var överraskande att de nya bina också 
hade en ännu lägre svärmtendens, om de gavs utrymme tidigt i utvecklingen på våren/
försommaren. Detta var i linje med de iakttagelser som gjordes i Afrika, där stockbikuporna 
med monticolabin var fyllda med vaxbygge, medan stockkupor med låglandsbin (Scutellata) 
svärmade innan de hann bygga dem fulla med kakor.

Slutsatsen är att om du börjar med en stor genetisk variation och använder den väl kan 
du nå det resultat du vill på inte alltför många generationer. 

Epigenetik
Erfarenheterna från Sydamerika och Sydafrika gör att man misstänker starkt att flera 
processer är igång i anpassningprocessen för att stå emot kvalstret. Vanlig selektion hinner 
inte åstadkomma en sådan anpassning själv på bara ett par generationer. En process som 

På 3500 m höjd på trädgränsen hit-
tade vi dessa kupor .

Bert Thrybok inseminerar hemma i mitt kök.



En biodlares liv 7

På besök hos Dee och Ed 
Lusby i Sonoraöknen.

diskuterats mycket under 
senare år, eller snarare 
processer, är vad som kallas 
epigenetik, förändringar i 
miljön förändrar vilka gener 
som uttrycks. Och dessa 
förändringar är ärftliga, tills 
miljön förändras igen. 

Sonoraöknen
Under det magiska året 
2000 fyllde jag 50. Jag 
flydde firandet och åkte 
till Sonoraöknen i Arizona 
tillsammans med min familj. 
Jag hade hört talas om en 
märklig kvinna och hennes 
man som odlade bin där. 
Självklart var jag nyfiken och 
kontaktade dem för att veta 
vad de gjorde. Jag råkade 
fråga om det var möjligt att 
besöka dem. Där stod vi sen 
på flygplatsen och stötte 
emot en vägg av värme då 
vi gick av planet. Vi möttes 
av ett par mycket gästfria 
biodlarcowboys. 

Gamla böcker
Dee och Ed Lusby blev goda vänner och jag lärde 
mig mycket av dem. Jag fick inspiration att leta fram 
kunskapskällor till biodlingen genom köpa gamla 
böcker från Barnes and Noble och Amazon på Internet. 
Cheshire, Cowan och Wedmore är några av de gamla 
brittiska auktoriteterna. Langstroth, Root och Phillips 
är några av amerikanerna. Läs dem om du har 
möjlighet. Vissa 
böcker finns gratis 
på internet. 

Små celler
Lusbys ville 
verkligen få dig 
att gå in för små 
celler, speciellt 
i yngelområdet. 
Jag har gjort det 
och oberoende 
av exakt vilka 
effekterna är, vill 
jag inte gå tillbaka 
till stora igen. 
Jag får snabbare 

Två epigenetiska processer. 
Miljön påverkar hur egen-
skaper uttrycks i den färdiga 
individen. Detta ärvs till kom-
mande generationer tills nya 
förändringar i miljön sker. 
En del egenskaper stängs av, 
andra sätts på.

Från en av Cheshires 
böcker. Han var den 
ende i England 1888 
som kämpade emot 
förstoringen av cel-
lerna.
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vårutveckling och mycket starka 
samhällen. Bina svärmar inte lättare 
om de ges gott om plats strax innan 
de behöver det. 

Vad vill bina ha? De gamla 
böckerna berättar att cellstorleken då 
var i genomsnitt 5 celler per tum. 
Detta är något mindre än 51 mm 
för 10 celler mätt över de parallella 
sidorna. Det innebär att genomsnittet 
för yngelceller är ännu något mindre 
och genomsnittet för celler för 
honungslagring är större. 

Dennis Murrell, Michael Bush och 
andra har har funnit att cellstorleken 
i naturligt bygge varierar mellan 4,6 
och 5,9 då det gäller arbetarceller. Med 
minsta storlekarna där yngel vanligtvis 
finns och störst där honungen lagras. 
Jag kan bekräfta denna tendens. 
Vilken betydelse har det att efterlikna 
dessa siffror för välbefinnandet hos 
bina? Jag vet naturligtvis inte. Men 
naturen har utformat detta under en 
mycket lång tid. De afrikanska bina 
har ofta 4,8-4,9 i yngelrummet. Och 
naturen är fokuserad på överlevnad, 
välmående och uthållighet, fitness 
skulle en del säga med ett engelskt 
uttryck. 1

Elgonbiet
Bistammen vi har avlat fram i vår 
biavelsklubb kallas Elgon. Namnet är 
inspirerat av berget i västra Kenya där 
vi fick avelsmaterial ifrån. Jag höll koll 
på det teoretiska innehållet av arvet i 
många år. Men inte nu längre. Kanske 
stammen håller ca 25% Monticola, 
5% Sahariensis och resten traditionell 
buckfast. Nu när varroan har nått oss 
är den faktiska motståndskraften hos 
de enskilda bisamhällena grunden för 
urvalet.

Parningsstationer
I början av vårt arbete i avelsklubben 
använde vi isolerade parningsstationer 
med systerdrottningar som 
producerade drönare. Snart erfor jag 

Dennis Murrell mätte upp en stor variation i cellstorlekar med en tydlig 
skillnad mellan yngelområdet och honungslagringsutrymmet. Minst där 
ynglet är.

Elgonodlare 
i Örebro län 
som använder 
3/4-Langstroth 
utan spärrgal-
ler. Invintrar 
fullstora 
samhällen på 
tre lådor och 
skördar en 
gång under sä-
songen, därav 
de många 
lådorna.

Kerstin Ebberstens doktorsavhandling handlade 
om binas populationsgenetik, bland annat vikten 

av att undvika inavel hos bin.
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att efter 4-5 generationer av en sådan strikt avel, minskade vitaliteten och honungsskörden. 
Nu har mina bina påverkat omgivningen i många år och grannbiodlarna har Elgon. Idag 
använder jag mer isolerade parningsplatser undantagsvis. Det gör livet enklare och ger 
bättre bin under mina omständigheter. 

Bli av med det minst goda
Dr Kerstin Ebbersten hade rätt i sin doktorsavhandling om populationsdynamik hos bin.

För att undvika genetisk utarmning och göra hållbara framsteg med högsta möjliga 
vitalitet och hälsa, är allmänt sett den bästa strategin att inte bara avla på några av de 
bästa samhällena och att inte para ungdrottningarna på isolerade parningstationer eller med 
insemination.

Den bästa strategin är att bli av med de minst goda drottningarna och förmera resten 
genom till exempel så kallade vildavläggare som själva får dra upp drottningar. Som 
komplement odlar man en mindre mängd drottningar från några av de allra bästa för att ge 
till avläggare man gör från de sämsta eller till drottninglösa samhällen och avläggare. Och 
låt ungdrottningarna para sig i produktionsbigårdarna. För att detta skall fungera bäst bör 
antalet samhällen i området var minst ett hundratal. Man samarbetar gärna i trakten.

Kirk Webster har inte använt preparat mot varroan på många år nu, men har litet för hög vinterdödlighet på produktionssamhäl-
lena. Avläggarna klarar sig för det mesta bra.



10 En biodlares liv

Kefuss-kombinationer
För ett par år sedan fick 
jag några drottningar 
från John Kefuss i södra 
Frankrike. Jag försöker nu 
göra kombinationer med 
Elgonstammen. Fokus 
ligger naturligtvis på 
varroamotstånd. Jag är nöjd 
med resultatet. 

Människor är bäst
Andra vänner jag har lärt mig mycket 
av under senare års resor till USA är 
bland annat Myron Kropf i Arkansas, 
Kirk Webster i Vermont, Chris Baldwin i 
South Dakota och Dean Stiglitz och Laura 
Herboldsheimer i Massachusets. De har 
lärt mig att samtidigt som biodling är 
viktigt skall man inte ta biodlingen riktigt 
så allvarligt som vi många gånger gör i 
Sverige. 

Fascinationen med biodling gäller 
inte bara bin. Man lär känna människor. 
Människor är mystiska. De är orsaken till 
många problem i livet. Men utan dem livet 
är inte roligt. 

Jag hoppas jag är på det viset också.

Så här vill jag ha 
mina elgonbin. 

Med pollenfällan 
underst. Utan att 

använda något 
tymol som jag har 

gjort hittills. Men 
tymolanvänd-

ningen minskar och 
motståndskraften 
mot varroan ökar.

Not
1.  En genomgång av försök med små 
celler och vad man ska tänka på när 
man utför sådana samt förslag på hur 
man selekterar fram motståndskraftiga 
bin finns i det lilla häftet ”Små celler – 
naturligt eller negativt?”, som finns att 
köpa hos bl a Biredskapsfabriken.

John Kefuss 
bedriver biod-
ling med ca 600 
bisamhällen i 
södra Frankrike. 
Hans huvudstam 
har han inte 
behandlat mot 
varroa på 18 år.


