Det fælles filmprojekt
NaturErhvervstyrelsen bevilligede 400.000 af ”De
grønne Midler” til et filmprojekt, og der er blevet
arbejdet intenst på det gennem flere måneder. Her
er en ”øjenvidneberetning”.
Ved generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere her i foråret efterlyste Jørgen Jørgensen under
punktet ”eventuelt” værter til
nogle filmoptagelser i forskellige
bigårde. De skal anvendes til
undervisning af nye biavlere.
Folk, der kender lidt til min person, vil nikke genkendende til
min reaktion på Jørgens efterlysning. Jeg meldte mig klar til at
lægge bigård og bistader til optagelserne. Jørgen, som er projektleder, fortalte om, hvordan
projektet var kommet i stand, og
hvad projektet går ud på. Jørgen
fortalte, at han skulle stå for det
praktiske, f.eks. at finde biavlere
og ikke mindst at skrive en drejebog om selve forløbet. Det var
Jørgen, der skulle præstere det
”forkromede overblik”.
Så gik der nøjagtig to måneder,
hvor jeg faktisk ikke havde
skænket det omtalte projekt
mange tanker. En aften den 21.
maj, hvor jeg sammen med min
bedre halvdel, var på herregårdsbesøg på godset Bidstrup,
ringede Jørgen og fortalte, at han

og en filmfotograf, ville komme
og filme i en af mine bigårde den
26. maj kl. 9.30.
Mandag den 26. maj, mødte Jørgen og Mikkel op på vores adresse. Mikkel er filmfotograf og har
sit eget firma. Vi drøftede i fællesskab, hvilken strategi vi skulle
anvende, og i hvilken rækkefølge, vi skulle agere.
Vi lavede en sekvens om Varoabekæmpelse med ”Bienenwohl”.
Jeg havde en nyindfanget bisværm, som vi behandlede med
”Bienenwohl”.
Vi lavede en sekvens om dronetavler og dronefratagelse. Vi lavede også noget om sværmhindring og en sekvens om dannelse
af småfamilier/aflæggere. Endelig lavede vi en lille historie om
”Røgpusteren”.
Vi var færdige ved 16 tiden, og
jeg må sige, dagen fløj af sted.
Jeg var på intet tidspunkt nervøs
og følte mig støttet af Jørgens
relevante og kompetente spørgsmål.
Peter Th.

