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PORTRÄTT

Möt Ingmar Germundsson

Analyserar du din honung? 
Läs artikeln hur det går till

Driva företag och skaffa barn

Egenvård med bistick
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Driva företag  
och skaffa barn  
= två små barn

När vi ser tillbaka på året med lite mer 
realistiska ögon har vi trots allt lyckats 
förvånansvärt bra med tanke på de för-
utsättningar vi har haft. Mycket tack vare alla 
fantastiska människor i vår omgivning.

Vår biodlarbebis kom precis lagom på 
året sett ur en biodlares perspektiv. Under 
graviditeten var jag rimligt rörlig och pigg 
under bisäsongen och kunde sköta bin och 
företag. Vid tunga lyft var det guld värt att 
få hjälp av Katarina Nilsson som också är del 
i Honungskooperativet och som jag slungar 
honungen hos. Mannen fick också åka med 
runt till bigårdarna vid några tillfällen, även  
om han inte är så förtjust i att vara nära bina.

Bidräkten gick precis att knäppa vid 
oxalsyrabehandling några veckor innan 
beräknad födsel. Med hjälp av Marie Backman 
som också är med i Honungskooperativet 
kunde vi åka runt och ge alla bina oxalsyra.

Min man har varit föräldraledig en dag i 
veckan sedan start för att de skulle få tid att 
knyta an och såklart så att bina och företaget 
kunde få lite av min uppmärksamhet. Under 

Att bli förälder är en otrolig bedrift i allt vad det innebär. När jag blev mamma 
för första gången denna januari insåg jag snabbt att även om jag haft stor 
respekt för föräldrar tidigare blev det nu med en helt ny insikt och djup 
andakt. Vilken bedrift, vilket jobb, vilket tålamod! Ansvaret, kärleken, oron, 
frustrationen, glädjen, sömnbristen och inte minst den fysiska påfrestningen 
efter både graviditet och förlossning. Har man dessutom eget företag är det 
som att sköta två små bebisar!

Text & foto: Susanna Färjh

Jag minns så väl för några år sedan när vår 
lärare Bo Göran på yrkeshögskolan för biodling 
uppmuntrande sa något i stil med "Utnyttja 
föräldraledigheten till att få fart på företaget, 
det är ett gyllene tillfälle!"

Jo tack Bo-Göran. Den gick jag på. Bo-Göran 
må vara väldigt klok i mycket annat, men något 
säger mig att han kanske inte minns så väl hur 
stor uppmärksamhet en nyfödd bebis kräver, 
och med största sannolikhet har han aldrig 
ammat heller.

Mina storartade planer för föräldraledigheten 
blev golvade redan under de första månaderna. 
Bebisen ska ju sova 17 timmar om dygnet! 
Jäklar i här ska spikas ramar, snickras kupor, 
målas, byggas ny hemsida, marknadsföras, 
bokföras och säljas! Och på hemmaplan ska det 
såklart också hända grejer: renoveras, stickas, 
bakas –  jajamän!

En del har vi förstås hunnit med, min man 
och jag. Mycket har fått prioriterats bort, och 
väntar nu på den där milslånga att-göra-listan 
som jag tror att många, om inte alla, av er med 
eget företag och hus har.

OM MIG

Susanna Färjh, går även under 
namnet Bitösen, som är varu- 
märket jag skapade när jag  
började med biodling.

Familj: Maken Alexander Färjh, 
dottern Eri Färjh, hunden Winston

Ålder 30 år

5 år som biodlare

Yrkeshögskolan i Yrkesbiodling,  
examen och gesällbrev nov 2017

Bor i Brunslöv i Skåne

Driver företaget Brunslövs Bin AB,  
ett litet relativt nytt bolag med 
omkring 40 produktionssamhällen.

Del av Honungskooperativet, en 
ekonomisk förening skapat av fem 
kvinnliga biodlare med syfte att göra 
det lättare att samarbeta.

MITT BIODLINGSÅR
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säsongen, vid skattning och avläggarbildning, 
tog han semester och föräldraledighet veckovis 
för att det skulle fungera. Det är fantastiskt att 
vi har ett så flexibelt system i Sverige som gör 
att föräldraledigheten kan anpassas efter varje 
familjs behov.

Sen är det ju det här med att bina inte 
riktigt följer samma plan som vi har bestämt 
i början på året. När planerna inte helt har 
gått i lås har det varit ovärderligt att kunna 
ringa in hjälp från mormor, morfar, vänner och 
biodlarkollegor från vårt Honungskooperativ.

I många fall får bebisen hänga med på allt 
som behöver göras. Då har bästa vännen 
varit bärsele! Perfekt för att få händerna fria 
och lilla bitösen har tyckt det varit toppen 
att sova till det ljuva ljudet av allt från upp-
tappningsmaskinen i slungrummet till den 
tuggande etikettmaskinen och datorn på 
kontoret. Hon har älskat att få vara med och 
snickra och titta på när vi fixat och donat.

Numera kryper hon rundor och vill inte sitta 
still längre stunder, men är lätt att roa några 
minuter när jag behöver få iväg en faktura eller 
ett mail.

MITT BIODLINGSÅR

Jag bestämde i våras att sälja nästan all 
honung på bulk, vilket jag inte har gjort 
tidigare. Tidigare år har jag tappat, etiketterat 
och sålt själv till mindre butiker och direkt till 
konsument. Det ger bättre kilopris, men är 
såklart mycket mer tidskrävande. Det var helt 
rätt beslut i år och något jag tackar mig själv 
för att jag kunde göra. Egentligen förespråkar 
jag att honungen behandlas så lite som möjligt, 
tappas direkt efter skörd och kan särskiljas 
för att framhäva platsens och blommornas 
unika karaktär. Nu har jag även en liten del 
andelsbiodlare i företaget, och har behållit 
några butiker och privatkunder som jag tappat 
en liten mängd till – så jag känner mig nöjd i 
att fortfarande få arbeta med hela kedjan, bara 
i mer rimlig mängd, även i år.

Biodlingen i övrigt har jag skött med så få och 
enkla metoder som möjligt. Jag planerade för 
tidiga avläggare, precis innan de själva kommit 
i svärmtankar. Det blev enkla delningar av 
samtliga samhällen, tack vare starka och tidiga 
avläggare kunde de dra in lite honung redan i 
år, de slapp matas och jag undvek svärmningar. 
De fick friparas eftersom det inte fanns till-
gång till parade drottningar så tidigt. Senare 

på säsongen hade jag tänkt byta ut en del 
drottningar, det blev tyvärr en av de sakerna 
som inte funkade med planeringen och istället 
får prioriteras till nästa år.

Har föräldraskapet gjort mig till en bättre 
biodlare? Nja, bina hade behövt lite mer 
genomförlig höstgenomgång för att få bästa 
förutsättningar och bättre drottningar på 
sina håll men överlag är de nog nöjda över 
att jag stört dem betydligt mindre i år än 
tidigare. Föräldrarskapet har däremot gjort 
mig till en bättre företagare, jag har fått lära 
mig att tidseffektivisera, planera bättre och 
bli mer rationell. Jag har dessutom fått bättre 
risktänk. Mobilen är alltid laddad och med 
ut i bigårdarna, bockar av att allt är stängt 
ordentligt för att undvika stick. Förra året blev 
det endast ett stick och samma i år. Det är rätt 
lagom tycker jag.

Vad jag aldrig hade klarat mig utan under 
det första biodlaråret som förälder:

•  Min man såklart, tänk vad fint att få skapa 
ett nytt liv tillsammans och dela på ansvaret 
för att ge varandra utrymme att behålla sina 
arbeten och intressen

Ovan: 100 skattlådor byggdes på en dag med Marie Backman,  
1400 skuvar senare hade vi ”bara” 1000 halv-dadant ramar kvar  
att spika och ytbehandla lådorna.

Till höger: Maken Alex, det är inte ofta han vågar sig nära bina,  
det här är en sällsynt bild. 
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•  Mina föräldrar, vänner och biodlarkollegor 
som stöttat! Att ta hjälp från andra är så 
oerhört värdefullt. Allt från några timmars 
barnpassning för att kunna vila ut efter en 
jobbig natt, en fika med en vän, hjälp med 
tunga lyft eller huvudräkning när det känns 
som alla hjärnceller försvunnit ut med 
bröstmjölken.

•  Materiella ting som underlättar vardagen 
som bärdon, bröstpump och myggnät till 
barnvagnen

Till vänster: Invintring med kollegan Katharina Nilsson, 
partner i Honungskooperativet.
 
Ovan: Halvdadant är ett bra format för mig. Plankorna på 
brädgården har rätt mått, de fribyggda vaxkakorna blir 
tillräckligt stabila att klara slungan och lådorna blir inte 
alltför tunga att lyfta

AB Lindhagens Bigårdar
Norra Grönby, Anderslöv
Telefon: 0410-280 95

www.lindhagen.se

Biredskap, vaxhantering,  
foder, glasburkar  

& gott kaffe!

Allt för biodling 
Välkomna till vår  

butik i Skåne!

Stort  
sortiment 
biredskapSkyddskläder

Stort utbud med  
riktigt bra priser!

Se produkterna  
på vår hemsida.

Jag har insett att det är inte bara tid, utan 
även energi som måste finnas för att klara av 
att utnyttja den där lilla tiden som blir över. Då 
är det viktigt att ha realistiska förväntningar, 
eller åtminstone bli vän med tanken på att det 
inte kommer bli precis som planerat.

Jag känner flera vänner och biodlare som är 
småbarnsföräldrar som jonglerar barn, företag 
och allt som livet mer eller mindre villigt kastar 
i vår väg. Det är inte alltid en lätt ekvation. 

Vissa dagar flyter allt på fantastiskt fint, 
andra dagar känns det som att man släpar sig 
fram och knappt har huvudet över ytan. Det 
viktiga tror jag är att försöka vara nöjd i det 
som faktiskt blir gjort och att njuta av det här 
lilla livet som bara är litet just nu och just här. 
Det är en tid som aldrig kommer igen och som 
ger otroligt mycket kärlek och glädje. 
 
Vad är väl viktigare än det.


