
 
Mandag d. 24/6 begyndte bierne i skolehaven at sværme. En af 
de voksne i børnehaven opdagede lige pludselig en stor bisværm 
sidde på en gammel trækasse bagerst i børnehaven.  
I den sidste time kom Liselotte Flyborg ind i 7. klasse og fortalte, at 
bierne sværmede. Carsten Døssing gav mig lov til at gå fra timen 5 
min. før, så jeg kunne nå at opleve det. 
Da jeg kom over i børnehaven så jeg, at flere stod og kiggede på 
bisværmen. Kort efter kom Christina Kirstinesgaard med sit udstyr, 
som hun havde skyndt sig at låne af en anden biavler. Hun tog sin 
bidragt og sine skindhandsker på og begyndte at tage klumper af 
bisværmen og lægge det ned i det lille grønne bistade, som hun 
havde lånt. Hun fik bidronningen med i en af de første håndfulde, 
hun tog af sværmen.  Det er vigtigt at få bidronningen med, når 
bierne sværmer. Bierne stikker normalt ikke, når de er i 
sværmetilstand, men følger og sætter sig uden om dronningen for at 
beskytte hende. 
 Jeg har hørt, at hvis man 
tager dronningen ind i sin 

hule hånd og holder hende der, vil de øvrige bier sætte sig omkring 
hånden i en stor klump uden at stikke.  
Efter at Christina havde sat de fleste af bierne ned i det lille stade, 
begyndte resten af bisværmen, via duftsignaler, at signalere til 
hinanden, at dronningen var inde i bistadet. Når bierne afsætter 
duftsignaler løfter de bagkroppen og svirrer med vingerne.  Det fik 
flere og flere af bierne til at samle sig ved flyvespalten, altså hullet 
ind til bistadet. Vi regner med, at alle bierne vil være inde i stadet i 
løbet af mandag aften. Inden bierne begyndte at sværme, havde de 
sendt spejderbier ud for at finde et sted, hvor de kunne slå sig ned 
og planlægge, hvor de kunne bo fremover. 
Nu står bistadet inde bagerst i børnehaven og venter på at blive 

afhentet her tirsdag morgen. Skolen har 
fået doneret et trugstade, som endnu ikke 
er blevet gjort i stand til at bierne kan 
være i det. Det skal ordnes og males og 
være den nye bifamilies hjem og stå ved 
siden af det bistade, skolen har i 
forvejen. Den nye bisværm kan kun bo i 
det lille grønne munkebistade i nogle få 
dage, før pladsen bliver for trang. En 
dronning kan nemlig lægge op til 3000 
æg om dagen, hvis hun har plads nok.  
Det var en stor oplevelse for mig at se 
bierne sværme og jeg er glad for, at jeg 
fik mulighed for det.  

Rudolf Steiner kaldte bierne for ”Solvæsner” og Albert Einstein sagde, at 4 år uden bier ville betyde, at der 
ikke ville være mere liv tilbage på jorden. 
Christina fortalte, at bierne er de eneste af alle dyr, der kender tid og afstand og kan kommunikere med 
hinanden om dette. Disse fantastiske små væsner må vi alle hjælpes ad med at passe godt på og vise dem 
kærlighed og respekt! 

Lauritz Holck Due, 7. klasse 


