
Calle Rutqvist – Biodlare i Gammelstad 
 
Tisdag 2 sept. var det dags för föreningens höstupptakt. Kvällen inleddes med en 
mycket intressant föreläsning av Calle Rutqvist om biodling. Calle bor i Gammelstad 
och har i 14 år varit hobbybiodlare. Han bor i villa och har bikuporna hemma på 
tomten. Under vår, sommar och höst är arbetet intensivt trots att han bara har 5 – 6 
bisamhällen i kontrast till en yrkesodlare som har upp till 500 – 600 samhällen. Calle 
har Krainerbin, som härstammar från norra delen av Svarta havet. Biet är tåligt, klarar 
långa vintrar och är flitigt på att samla pollen och nektar. Det nordiska biet, som 
nästan är utrotat är än tåligare, men inte så snabbt.  
 

 
 
Calle berättade engagerat om hur bisamhället fungerar. Hela samhället kan ses som 
en individ med bidrottningen i centrum, 100 – 150 drönare, vars uppgift är att para 
drottningen (sen dör de) och de flitiga arbetsbina, som lever i ca 40 dar. En drottning 
lever i ca 5 år, men ersätts oftast efter 2 – 3 år med en ny drottning som avlats fram. 
När bina svärmar beror det på att den gamla drottningen tar halva bisamhället med 
sig och försöker starta ett nytt samhälle i en skorsten, ett gammalt träd om inte 
svärmen fångas in av biodlaren i en ny kupa. 
 
Bra biväxter är sälg, al, maskros, vitklöver, hallon och krusbär. Bina har en 
orienteringskarta på ca 2 km från kupan.  Arbetsbina transporterar hem pollen och 
nektar till kupan och där inne omvandlas det till honung. Dessutom produceras bivax 
som används förutom till vaxljus inom t. ex. kosmetikaindustrin. Biodlaren skördar 
honungen och ersätter den med sockervatten som näring för bina.  
 
Calle förevisade hur sinnrikt en bikupa är uppbyggd och hur välorganiserat 
bisamhället fungerar, där varje bi har sin uppgift; städbin, ambin, vaktbin, flygbin etc. 
Förutom den fantastiskt goda och nyttiga honungen som bina producerar, är de 
oersättliga som naturens pollinerare. 70 – 80 % av vår mat är beroende av pollinering 
och generellt blir det 20 % bättre skördar tack vare närliggande bisamhällen. De få 
honungsburkar som Calle tagit med hade strykande åtgång, och frågorna från 
intresserade åhörare var många.  


