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Bi-Ord 

Kære  medlemmer 

Nyt fra Hørsholm Biavlerforening 

 

 

Kom til jubi-dag . Side 1 

Tilmeld dig et høst-modul. Side 3 

Kom til sommerudflugt. Side 5 

Tilmeld dig Gourmetmiddag. Side 6 

General - 
forsamling 

Vi fejrer HBF’s 70 års dag 
  

 

Hørsholm Biavlerforening indkalder hermed 

til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. 

oktober 2021 kl. 19.30.   

Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsam-

lingen afholdes i mødelokalet på Sophielund 

Kom i Skolebigården den 14. august, hvor 
vi fejrer HBF’s 70 års jubilæum. Lad os 
sammen få skyllet covid-19 ud af  kroppen -  
kom og tag vores nye reolbord i øjesyn. Nu 
står det her: arbejdsbord, buffet-bord og 
bord til magasin vinter-opbevaring. 

Kom til jubilæum og 
rejsegilde 14. august kl. 15 

TILMELD DIG PÅ: 

info@horsholmbiavl.dk 

 

Det er jubilæumsår i år. Formanden 

har været formand i 25 år og Hørs-

holm Biavlerforening har eksisteret 

i 70 år. Formanden har overskredet 

sidste holdbarhedsdato. Til gen-

gæld holder foreningen sig godt.  

25 år er for længe at sidde som 

formand. Derfor ser vi frem til, at 

en ny for-person tager over ved den 

kommende generalforsamling.  

Hørsholm Biavlerforening holder 

sig godt. Aldrig har vi været så 

mange og aldrig har vi haft så stor 

tilgang af nye medlemmer, der hur-

tigt får lært sig den ædle kunst at 

holde bier. Ja tænk engang, at vi 

med over 200 medlemmer har 

skabt en kreds af mennesker, hvor 

alle kan være med uanset køn og 

alder, og hvor noget så vildt og 

utæmmet som honningbier er om-

drejningspunktet 

Vi fejrer jubilæet med et arrange-

ment i Skolebigården, hvor vi har 

inviteret naboer og nabo-

biavlerforeninger, DBF-

konsulenter og politikere og mange 

flere. Kom selv og deltag i fejrin-

gen, hvor vi samtidig holder rejse-

gilde for vores nye mini-bi-pavillon 

og arbejdsstation.  

Men husk først store høstweekend 
den 7.-8. august. Kom I, der ikke 

har prøvet det før, og se hvordan 
det foregår, - og I der har prøvet det 

mange gange: giv en hånd med at 
få høsten i hus. Det er takket være 
en pæn høst af honning, at forenin-

gen har en god økonomi.     

RETRO 
B O Y S  
SPILLER 
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Formand:  Ole Michael Jensen, Enghave 21C,  
 Rungsted  kyst,  tlf.: 4557 1659, 
olemichjensen@gmail.com 
Kasserer: Mogens Snog, Gormsvej 8, 2960 Rungsted 
Kyst. 31764588,  
mogens.snog@gmail.com - Bank: 1329 0290 051747.   
Øvrig bestyrelse:  Jens Blume Larsen: 6169 4995,  
Kirsten Wielandt: 4913 2117,  Robbie  Jørgensen:  
3121 1032, Peter  Stærmose 2030 6560.  
Suppleanter: Helle Ulriksfeldt: 2384 4046, Ella Stubben: 
4828 0145, 2927 3195. 
Syning af bifamilie foretages af foreningens kyndige  
biavlere.  Foreningen har 11 kyndige biavlere:  
Bjarne Sørensen, 9133 3530 / pernilleogbjarne@privat.dk. 
Peter Hørning, 4818 8890 / peter.gabriela@mail.dk. Peter 
Talmark 2164 0140 / talmark@hotmail.com. Søren Wium-Andersen 5178 9115 / wa23@hotmail.dk. Finn Steno Thygesen, 
4817 0220 / 2172 0961 / bifinn@hath.dk. Else Frydensberg, 5211 3800 / else@fryd.dk. Ole Frydensberg 5311 3800 / 
ole@fryd.dk. Jacob Johan Mohr Markmann, 4051 5880 / jjmm@watch-out.dk. Svend Løv, 2321 5340 / svend-
bier@gmail.com, Susse Markmann, 4050 6222 / sussemm@gmail.com. Peter Sjøgren  40638208/  peter@sjoegren.dk 

 
Skolebigård: bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej.  

Vintermøder: Naturens Hus, Enghave 38, 2960 Rungsted:  
Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk  

 
 

 

Hørsholm Biavlerforening   

 Som annonceret i forrige nummer af Bi-

Ord er der igangsat en lille undersøgelse 

for at høre medlemmernes meninger og 

ideer.  Vi vil både have glade bier og 

tilfredse medlemmer. 

 

Det med tilfredse medlemmer er nu ikke 

så let. Der er nemlig ikke noget, der tyder 

på utilfredshed. Spørgsmålet er snarere, 

om vi indfrier de behov, medlemmerne 

har som aktive biavlere med den bal-

last af erfaringer, de har i dag. Sagt med 

andre ord:  Leverer vi, hvad medlemmer-

ne har brug for i dag og i morgen. Hvad 

savner du for at blive en endnu bedre 

biavler. 

Vi vil gerne høre holdninger, og vi vil 

gerne høre ideer og forslag til, hvordan vi 

kan gøre tingene bedre. Der udvikles va-

ner i alle arbejdssammenhænge  -  også 

hos os. 

 

Corona-epidemien har for mange betydet 

en tilvænning til digitale møde- og under-

visningsformer. Foreningens begynder-

hold i 2020 blev pionerer på området, 

og både hos os og i Danmarks Biavlerfor-

ening er der produceret gode ind-

slag.  Biavlerkonferencen afholdtes digi-

talt, og medlemmerne kan stadig se ind-

slag gennem DBFs website.  Hvordan 

smager den slags kontakt for dig ?  Har 

du haft erfaringer med anvendelsen og 

skal vi gøre mere for at inkludere 

digital undervisning og kontakt i 

foreningens arbejde ?    Vores gene-

ralforsamling blev afviklet digitalt. 

Deltagerantallet var stort set, som 

det plejer. 

 

Vi har været gode til at skabe kompeten-

ceudvikling for nyere biavlere. Dækker vi 

også behovene hos dem, der ikke længere 

ses som nybegyndere, men som stadig ser 

mange nye udfordringer for første gang ? 

 

Når en forening vokser, bliver det ofte 

vanskeligere at have den nære kontakt om 

praktiske ting. Vi har i Skolebigården 

sommetider behov for en hjælpende 

hånd. Vi har som bekendt ingen ansatte, 

så et behov for eksempelvis at tjekke 

nogle stader kan kun håndteres ved lidt 

hjælpsomhed. Skal vi lave nyhedsmails, 

hvor vi udbyder opga-

ver, vi gerne vil have 

hjælp til at løse.  Der er 

plads til nye ideer. 

 

Det har været svært at få en godt materia-

le ind gennem rundringning til medlem-

mer, hvor få spørgsmål stilles. Vi er sam-

tidig en lille forening, hvor  opgaverne 

ikke skal koste i tid eller kroner. 

 

Vi prøver derfor nu en gratis-løsning fra 

et spørgeskema firma. Så måske får du i 

september en mail fra “Survey-monkey”, 

hvor du bliver bedt om at besvare et lille 

spørgeskema. Det håber vi, du vil. Stil 

eventuelle spørgsmål til Ole Frydensberg 

på 5311 3800. 

Vox Populi 
Vi spørger medlemmer-

ne for at blive klogere. 

 

Ring til Ole F. Han har 

svarene på dine spørgsmål. 



3 

 7. og 8. august høster vi årets honning 

Slyngveninder & 

Årets begynderkursus peaker, når årets honning høstes, presses og slynges. 

 

 VIP- 

deltagere 

til årets 

honning- 

høst... 

Lær håndværket 
Et års arbejde med bierne 

slutter med den store høst-

dag: søndag den 8. august. 

Onsdagen forinden (den 4. 

august) har vi sat bitømmere 

på staderne. Lørdag og søn-

dag tager vi honning fra bier-

ne og fodrer umiddelbart 

derefter. 

(To dage som sikkerhed mod dårligt vejr). De morgenduelige 

er i Skolebigården kl. 7, syvsoverne dukker op kl. 8. Når hon-

ningen er bjærget, bliver den kørt til Skolekøkkenet på Hørs-

holm Skole, hvor vi slynger og presser honningen. Vi har 

skrællebakker, tre slynger og en presse stående parat, så alle 

kan være i gang. 

Hørsholm Skole ligger på Selmersvej 6 med indgang fra sko-

legården. Skolekøkkenet ligger på 1. sal - indgang E. 

 

 

 

Det er vigtigt at alle - erfarne som begyndere - giver et nap 

med, når høsten skal bjærges. Tilmeld dig mindst ét mo-

dul. Nye biavlere har meget at lære. Og vi har brug for alle 

hænder  - med eller uden forudgående erfaring. Tilmeld 

dig på:  

info@horsholmbiavl.dk 

Tilmeld dig et modul - gentlemen of the press:  

Tiden nærmer sig, hvor man-

ge har brug for foreningens 

slynger og presser. 

Medlemmer af Hørsholm 

biavlerforening, kan altid låne 

foreningens udstyr. 

Du orienterer dig med fordel 

på: 

Udlejning.horsholmbiavl.dk 

hvor der ligger en oversigt 

(regneark med faneblade) 

over udvalget af presser, slyn-

ger mv, som du kan reservere 

- samt regler for udlån.  

https://rastec.sharepoint.com/:x:/g/EWBcBclDtjVFiS9-tRahvZYBjxz1ZYKt1Z859BOmxJkEaw?rtime=FhwLDPnq1kg
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Køb glas 

Køb glas - direkte fra pallen 
Du kan købe glas direkte fra foreningens palle, der i år står i Naturens hus, Enghave 38. 

Enghave 38 i Rungsted 

Gå  ned langs husets højre side ! 

KODEN PÅ LÅSEN:  2485 

 6-kantet 225 g 

glas med sort 

låg: kr. 3,- 

450 g glas  
med guld-
låg: 3½ 

Gå højre om huset ned til det sortmalede skur. Med 
koden 2485 kan du åbne låsen. I skuret finder du 
både små og store glas.   
Vælg mellem 225 g glas i flade de flade kasser på 
hylden til højre (sorte låg) eller 450 g. europaglas,  
i store og små papkasser på pallen ved siden af 
(guldlåg). Tæl omhyggeligt det antal glas, du ta-
ger, og vær opmærksom på, at de små kasser både 
kan rumme 12 og 15 glas. 

Brug Mobil Pay: 15085, skriv ’glaskøb’. 

Noter på listen i skuret, hvad du tager 
med og har betalt for.  
Husk at medbringe emballage til hjemtransport og husk låg, som ligger i 
kasser for sig. Husk også at låse efter dig ved at dreje på tandhjulene på 
hængelåsen.   

 

Nye dronninger 
Seks brave biavlere deltog i årets dron-

ningeavler-kursus og havde held med at 

sende 14 jomfruer til parring og få 14 

hjemvendte dronninger retur i parrings-

kassetterne.  

 NB! Ved reservation i forenin-

Spejdere på besøg 

Nas-

Mht fordampere Hent pap og syre  

Du finder osse slynge og presse  sammen med glassene. Registrér dig på udlejning.horsholmbiavl.dk 

Hjælp nye biavlere med at behandle staderne i Skolebigården 
Den 18. august kl. 18 kan du hente gratis 

pap og myresyre i Skolebigården. Nye 

biavlere får chancen for at lære, hvordan 

man myresyrebehandler. Tag godt imod 

årets nye biavlere og giv dig tid til at vise 

dem, hvordan man behandler Skolebigår-

dens stader med pap, syre og plast. 

Myresyren står helt centralt i HBF’s tre-

trins varroa-bekæmpelses-strategi, der 

begynder med drone-fratagning, efterføl-

ges af myresyrebehandling og som trin 

tre afslutter med oxalsyrebehandling in-

den vinter. 

’Syre-pap modellen’ kan være hård kost - 

specielt for biernes og især dronningens 

trachéer (når dronningen risikerer at blive 

udsat for myresyre flere gange i sit liv). 

Jens Blume har blandet ’trylledrikken’ og 

orienterer også om de noget blidere, enk-

lere og ’hurtigere’ men dyrere myresyre-

behandlinger.  

Andre muligheder er krämer- 

plader, nassheider fordampere og 

mth fordampere, der har det til  

fælles, at biavleren ikke skal i  

bistaderne fire dage i træk, men  

kan klare syrebehandlingen  

med et enkelt besøg. 

  

Vær opmærksom på at varroa 

behandling med timian og/eller 

apiguard er uforeneligt med 

Voksklubbens regler - men er 

acceptabelt i økologisk biavl. 

30 spejdere fra Bent Byg patruljen og 

en flok, der var med i ’spejder for en 

uge’ fik stillet deres uudgrundelige 

nysgerrighed i Skolebigården. 
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Giv agt: rør 
Hold øje med din honning. Men 

rør ikke før, der opstår krystaller. 

Det er spild af tid og gør kun at 

honningen mister duft og aroma. 

Krystallerne opstår, når druesukker-

molekylerne begynder at samle sig, 

og du rører honningen for at smadre 

og afrunde krystallerne. 

Er din honning flydende, kan du 

ikke forvandle den til en hvid smør-

bar fast honning ved at røre honnin-

gen. Men man kan pode sin honning 

ved at tilsætte krystaller i form af 

finkrystalliseret honning for på den 

måde at sætte gang i krystalliserings

-processen.   

 

Druesukker giver fast honning       

Krystalliseringen går hurtigere, jo 

mere druesukker, der er i den nek-

tar, bierne har båret hjem, og jo 

tættere på 14 grader, man opbevarer 

sin honning.  

Er der kun lidt eller ingen druesuk-

ker af betydning, vil honningen ikke 

krystallisere, lige meget hvor meget, 

du rører.  

 

Rør først når krystaller er synlige  

Rør først i i honningen, når honnin-

gen begynder at blive uklar og dan-

ner lyse striber, når der røres i den.  

Vær opmærksom på at krystallise-

ringen kan starte i bunden, især hvis 

honningen  står på et koldt kælder-

gulv. Rør mindst muligt, så honnin-

gen kommer i unødig berøring med 

luftens ilt og dermed mister smag. 

Mærk krystallerne på tungen, og lav 

den honning med den krystal-

størrelse, du ønsker.   

Så skal der fodres 
Efter honninghosten skal 

bierne ha’ deres vinterfo-

der. 

  Her kan du finde gode råd om at undlade  

    at indvintre på gamle yngeltavler og at 

      undgå at indvintre især små familier på 

        mere end ni-ti rammer, da foderet    

        ellers kan risikere at sidde for spredt i  

        foråret. 

       Og så gælder det i øvrigt om at vælge  

      foder og fodre korrekt. 

 

  Tre typer foder +  honning 

 Der er tre typer foder, du kan bruge: 

Sukker, foderdej og flydende foder og så 

naturligvis biernes egen honning. Det sid-

ste er antageligt det bedste for bierne, med 

mindre der er tale om rapshonning, da det 

krystalliserer i cellerne, så bierne ikke kan 

bruge det.  

Ellers er der ikke noget, der peger på, at 

den ene type foder er bedre end den anden. 

Bierne skal bru-

ge 14-20 kg 

foder, mest, hvis 

det er sukker og 

ekstra, hvis man 

tager al honnin-

gen.  

 

Dej/sukker 

En blok ApiFonda, som vejer 15 kg, og en 

spand Api-Invert, (eller Invertbee), der 

vejer 14 kg, 

rækker lige  

langt. Større 

familier skal 

have mere.  

Fordelen ved flydende foder og sukker er, 

at det stimulerer 

dronningen til mere 

æglægning, da det 

ligner træk.  

Ulempen er, at det  

bæres for hurtigt ind 

og dermed kan blo-

kere foræglægning. 

Derfor kan det være 

nødvendig at fodre 

med mindre por- 

 tioner. 

 Fordelen ved fo-

der- dej er, at dejen  

bæres tilpas  lang-

somt ind.  

 

              

 Den lille foderlære   

Krystaller viser sig som lyse striber, når 

der røres forsigtigt i honningen. 

Tag med på årets sommerudflugt 

HBF har en lille 

’foderlære’ liggende på 

hjemmesiden: 

  horsholmbiavl.dk 

Find ’foderlæren’ un-

der ’praktisk biavl’. 

 

Vi mødes på Frydenlund Frugtplantage i Vedbæk kl. 15 
Adressen er: Frydenlunds Alle 23 

B, 2950 Vedbæk… 

Årets sommerudflugt går til Fry-

denlund plantage, med sine  23.000 

frugttræer, 22 æblesorter og 9 pæ-

resorter.  

Plantagen drives med tanken om at 

fremme en bæredygtig driftsform, 

der værner om biodiversiteten og 

gør brug af  biologisk bekæmpelse 

for at bevare vigtige habitater for  

nyttedyr og skåne naturen og miljø-

et i plantagen. 

Bierne er en vigtig del af plantagens ar-

bejdsstyrke og der tages løbende initiati-

ver til at forbedre livsvilkårene for de  

flittige medarbejdere. Frydenlund støtter 

bevarelsen af vilde bier og understøtter 

levesteder for disse. Derfor deltager Fry- 

denlund plantage som forsøgsvært i pro- 

 

jektet om flerårige blomsterstriber og vil-

de bier ”BEESPOKE”. I samarbejde med 

Københavns universitet og Hortiadvice. 

På vores sommerudflugt får vi fortællin-

gen om driften af plantagen og udfordrin-

gerne og kravene til omlægning til økolo-

gisk drift, som indledes 1. august. 

 

Caroline Mathilde og Struense overnattede på Frydenlund. 
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Trehjulet ’Natbus’ 
Oplev Svend Jørgensen, der siges at 

være født i et flygel, men voksede op 

i skyggen fra et opretstående klaver. 

Og Tom McEwan: trommeslager, 

kineser, englænder, araber, fugleimi-

tator, illusionist og TV-kæledægge - 

elsket af alle danske børn og af de 

voksne der engang har været børn. 

Endelig manden i førersædet, ham 

der båtter med hornet og svinger 

pisken over de andre - Kesser, der 

med banjo, fløjter, piber og vokali-

stiske udfoldelser med et fantastisk 

drive sender bussen - ud på endnu en 

køretur. Svend Jørgensen: piano 

Tom McEwan: trommer, fuglefløjt, 

kinesisk udstyr, vocal. Kesser: ban-

jo; kazoo, fløjter, bombarde, vocal 

m.m. 

Den 8. sep. serverer Peter gourmetmiddag kl. 18. 

Laks og jazz løfter klimaet i HBF 
 

Tilmelding nødvendig 
Vil du deltage i årets brag af en 

gourmet-middag, så send en 

mail senet 1. september til : 

Info@horsholmbiavl.dk 

Du skal selv medbringe mid-

dags-tallerken, desserttallerken, 

bestik, glas og lidt væske til 

ganen. 

(Teksten 

er skamløst 

planket fra  

Natbussens: 

Sommer-

romance). 

Tom McEwan og Kesser, der er medlem 

af HBF,  underholder. 

Kræs med farver 
Kom og deltag i Peter Sjøgrens farverige over-

dådige gourmetmiddag med bållaks og cognac 

flamberet crepe suzette med is. Vi kæmper for at 

forbedre klimaet. ☺. Først i HBF. Skynd dig at 

melde dig til. Få skyllet halsen og ryst covid-19 

støvet af dig.  

Biavler 
Hans 

Christian 
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Larve 

Bi-Skolen - 3. lektion Af Ole Michael  

 

Man kan ikke helt undgå dødsfald i sine 

bifamilier. Ca. hver 10. bifamilie bukker 

under om vinteren, fortæller konsulenter-

ne i Danmarks Biavlerforening. Imidler-

tid ser vi, at de, der indvintrer med omhu 

og gør det korrekt, sjældent mister famili-

er. Så hvis man vil undgå at miste bifami-

lier om vinteren, er der 6 ting, man skal 

sørge for, er i orden, inden man lægger 

dækbrædder eller dækbræt på for sidste 

gang inden vinteren 

 1. Bifamilien skal sidde på maks. 10 tav-

ler. 

2. Der skal være en ung æglæggende 

dronning . 

3. Der skal være et pænt yngelleje i au-

gust . 

4. Der skal være mindst to pollentavler . 

5. Der skal være tilstrækkeligt med hon-

ning/foder. 

6. Varroa-behandlingen skal være vel 

overstået.  

 

Maks 10 tavler 

Bifamilien må ikke sidde 

på mere end 10 tavler efter 

hinanden, gerne færre. Det  

gælder både trug- og opstab- 

lingsstader. Årsagen til dette er, 

at bifamilien i kolde forår med 

lange frostperioder ikke kan be- 

væge sig frem og tilbage. Anderledes hvis 

rammerne står i to kasser over hinanden. 

Her kan bierne bevæge sig op og ned, 

uden at skulle ud i de kolde hjørner. Så på 

den måde er ingen ulempe ved at øge 

antallet af tavler, blot det sker i to etager. 

Tværtimod er det en fordel, især hvis 

bifamilien er stor i august. Med et maga-

sin på, kan man gøre det samme i trugsta-

der.  

Ung dronning 

Med en ung dronning menes en dronning 

der ikke er over to år gammel. Man kan 

godt overvintre 3-årige dronninger, men 

det bliver sjældent nogen stor familie året 

efter og faren for, at 3-årig dronning kø-

rer tør for sæd og bliver dronemor er stor. 

Og en dronemor i det tidlige forår er næ-

sten værre end ingen dronning. Det er et 

godt tidspunkt at skifte dronningen i au-

gust, når der fodres. Her vil bierne ikke 

turde at likvidere den gamle dronning og 

lave deres egen. Men husk læresætning 

nr. 1 ved udskiftning af dronninger:” Sæt 

aldrig en dronning til uden at fjerne en 

anden - eller det, der kunne blive til en 

dronning”, for så er den nye dronning 

tabt.   

Pænt yngelleje 

Da kun de bier, der bliver født i august og 

september, bliver til vinterbier og derfor 

kan leve helt frem til foråret, er det vig-

tigt, at dronningen er i god æglægning i 

august, dvs., at der er yngel på mindst 4 

tavler. Bemærk, at en dronning godt kan 

gå i æglægningspauser i juli og august. 

Fodring straks efter høst stimulerer imid-

lertid dronningen til at lægge flere æg. 

Ligeledes vil dronninger, der har holdt 

pause, gå i gang igen, når der fodres;  

men gå roligt til værks, gerne med små  

  portioner, hvis det er flydende foder, så 

      bierne ikke fylder yngellejet op med 

           foder og forhindrer dronningen i at 

                lave vinterbier . 

  

                             Mindst to pollentavler 

                                  Uden pollen ingen 

                                     bier til foråret.  

                                      Pollen skal der til 

                                      for at opfostre  

                                     den nye genera- 

                                    tion af bier om  

                                    foråret.  

Man  

kan være 

heldig  

at få 

Et 

 

 

 

 

 

 

tidligt pollentræk på erantis og pil. Men 

sæt ikke din lid til dette. Lad pollentavler-

ne være der, hvor bierne har placeret 

dem, i reglen nær flyvesprækken. 

Er der mere end to pollentavler, 

er det en god idé at de placeres i begge 

ender, som nummer to og/eller tre. 

  

Nok foder 

Det siger sig selv, at der skal være til-

strækkeligt med foder, dvs. honning ladt 

tilbage eller foder tilført i juli og august. 

Der tilføres mellem 12 og 20 kg foder, 

dvs. sukker, foderdej eller flydende foder. 

Pas på ikke at fodre for hurtigt, da yngel-

lejet da kan blive fyldt op, og dronningen 

ikke får plads til at lægge æg. Dette gæl-

der især flydende foder herunder sukker 

opløst i vand. Mængden af foder tilpasses 

de lokale forhold. I områder uden trækkil-

der i juli og august – typisk landbrugsom-

råder, skal de fodres tidligt og med meget 

foder. Omvendt i natur- og haveboligom-

råder, hvor der høstes sent, og hvor der er 

gode trækkilder i august. Her fodres der 

senere og med mindre foder.  

 

               Effektiv varroa-behandling 

                    Der må ikke sjuskes med  

                           varroabehandlingen.  

                                    Mange varroami 

                                    der i vinterlejet be- 

                                   tyder, at vinterbier- 

                                      ne bliver skam- 

                                          bidt og dermed 

                                               lette ofre for 

                                                en række   

                                                 Virussyg 

                                              domme, og 

                                             så mangler  

                                              Arbejdskraf 

Sjusk ikke med ind-vintringen 
Alt for mange mister deres bifamilier om vinteren. Det er 
ikke bare ærgerligt og spild af foder. Man får sig også en 
slem forskrækkelse, når man finder sin store bifamilie død 
eller hensygnende i marts. Og så er det en rigtig sur opga-
ve at skulle samle det hele i sække for at sende det til om-
smeltning.  

Uden pollen ingen bier i foråret 

Biskolen fortsætter side 8 
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Ny tønde- 
slynge 

HBF har fået  en lille 

håndslynge foræret at 

Katrine Thuesen. En 

tøndeslynge, som den 

vi har i Skolebigår-

den. Du finder den i 

skuret, Enghavevej 

38. Registrer dine lån 

på: 

 Udlejning.horsholmbiavl.dk 

 

Skift af dronning 

Dronningeavler Ivan 

Nielsens gode råd om 

dronningeskift: 

FORÅR: Så længe Anemonerne 

blomstrer kan stort set alt lade sig 

gøre. 

FORSOMMER: Ind  til Skt. Hans 

kan det i nødstilfælde lade sig 

gøre at indskifte en parret dron-

ning, - men pas på. 

SOMMER: (Skt. Hans til medio 

august): Lad være med at prøve. 

HØST: Efter første fodring og 

varroabekæmpelse; 

Sikker tid for direkte skifte. 

 

ten til for. Vælg den sikre strategi, og 

kombiner mindst tre metoder, fx drone-

yngelfratagning i foråret, myre- syrebe-

handling lige efter høst og oxalsyrebe-

handling i december. Især myresyrebe-

handlingen lige efter høst er vigtig, for 

den er afgørende for, hvor mange mi-

der, der ender med at være i vinterlejet, 

og dermed afgør hvor godt bifamilier 

klarer sig gennem vinteren. Alt for 

mange bifamilier er svage eller dør alle-

rede i det sene efterår på grund af for 

stort varroatryk.     

Biskolen fortsat fra side 7 

Slap nu af i vinterferien Skift dronning i august;  
men pas på faldgruberne! 

Som vores kendte dronningeavler, Ivan 

Nielsen, mange gange har pointeret, se-

nest ved webinar i foråret, så er august en 

god måned at udskifte dronninger i. Det 

er til gengæld også den måned, hvor der 

er indtil flere faldgruber.  

 

 

 

 

 

 

Det går tit godt i august 

Når der er store chancer for, at det går 

godt i august, er det fordi, bierne i august 

ikke længere kan nå at lave deres egen 

dronning, dvs. nå at få en parret dronning 

på vingerne inden vinter. De kan ikke nå 

det alene af den grund, at droneslaget har 

fundet sted. Uden droner til at parre nye 

jomfruer vil bifamilien være prisgivet. 

Det er derfor ikke så underligt at en bifa-

milie i august er mest tilbøjelig til at tage 

pænt imod nye dronninger. 

Men set fra biavlerens synsvinkel er der 

alligevel faldgruber. Den største opstår, 

hvis bierne har fået den sammen tanke, 

som en selv: at den gamle dronning ikke  

dur længere og derfor skal udskiftes. Man 

taler om et stille dronningeskifte.  

Et stille dronningeskifte 

Et stille dronningeskifte klarer bierne ved 

at bygge en eller to cellekopper midt i 

yngellejet, dvs. midt på en tavle. Her kan 

de let lokke den gamle dronning til at 

lægge et æg, som klækkes, og som bierne 

så opfostrer med Gelé Royale. Nu har de 

en afløser i form af en jomfru, som blot 

skal parres. Det sker alt imens den gamle 

dronning fortsætter med æglægningen, 

som om intet var hændt. Når den nye 

dronning er parret, kommer der en perio-

de, hvor mor og datter lægger æg samti-

dig. Det forhold kigger bierne nærmere 

på, for at sikre sig at den nye dronning er 

den gamle overlegen. Er dette tilfældet, 

bliver den gamle dronning langsomt ud-

sultet.  

 

 

Midt i et regentskifte 

Faldgruben opstår, hvis man vælger at 

skifte den gamle dronning under et stille 

dronningeskifte, fx mens der går to dron-

ninger i bistadet. Man finder typisk den 

gamle, som er mærket, tilsætter den nye, 

hvorefter bierne naturligvis gør det af 

med den nye, for de har en bedre. Her 

fuldgarderer man sig ved at vente med at 

tilsætte dronningen, til man er sikker på, 

at alle dronninger er væk. Et godt tegn på, 

at alle dronninger er væk, er, at bifamilier 

bruser kraftigt op, kort efter, at den er 

bleget dronningeløs. Vent alligevel endnu 

tre døgn og tjek så bifamilien for dron-

ningeceller, dvs. nødceller i yngellejet. 

Når de er fjernet, er familie gjort chance-

løs, og den nye dronning bliver modtaget 

med kyshånd.        

 

 

 

 

 

Uenighed i familien 

En anden faldgrube ved tilsætning af 

dronninger i august består i, at bifamilien 

i august kan være så stor, at bier i det ene 

hjørne kan lugte den nye dronning og 

godkende hende, mens bier i et andet 

hjørne ikke kan lugte den nye dronning 

og derfor betragter hende som en frem-

med, der straks må likvideres, når de mø-

der hende. Denne faldgrube garderer man 

sig bedst imod ved at tilsætte den nye 

dronning i en miniaflægger på måske 2 

forseglede yngeltavler, en pollentavle og 

en fodertavle, for så, når den nye dron-

ning er antaget, at slå den sammen med 

moderfamilien med avispapir.  

 

Der er altid en dronning 

En tredje faldgrube ved tilsætning af 

dronninger i august består i, at dronnin-

gen holder æglægningspause, og man 

tolker det manglende yngelleje som om, 

bifamilien er dronningeløs. Faktisk sker 

det tit, at en dronning ophører med at 

lægge æg, hvis trækkilderne er begrænse-

de, det er tørke eller hedebølge. Da det 

omvendt er uhyre sjældent, at en bifami-

lie er dronningeløs i august, skal man 

aldrig, aldrig…. aldrig tilsætte en dron-

ning, uden at fjerne en tilsvarende.   
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Hørsholm biavlerforening blev officielt 

og formelt stiftet den 13. april 1951. Si-

den 1882, da de løse tavler vandt frem i 

biavlen, havde Hørsholms biavlere været 

organiseret i kreds 27 under Frederiks-

borg Amts Samvirkende Biavlsforeninger 

- som Hørsholm Biavlerforening i øvrigt 

var del af frem til 1995. Ønsket om og 

udsigten til at tilegne sig viden om det ny 

materiel og den ny teknik fik i 18-

hundredtallet biavlerne til at organisere 

sig. Men i de enkelte kredse i amtsfor-

eningen skete der nu ikke det helt store. 

Under 2. verdenskrig og frem til den nye 

forenings oprettelse stod "Bi-larsen" i 

spidsen for kredsen i Hørsholm, mens 

brygger Arne Christensen krævede penge 

ind, når han havde lagt ud for et nyt kon-

tingent til hovedforeningen. Der var  

ingen faste møder. Man aftalte blot, hvor 

og hvornår, man skulle holde møde næste 

gang. Et yndet tilholdssted var hos frugt-

plantage-ejer Eistrup Kokkedal. 

HBF havde således levet en meget stille 

eksistens inden 1949. Men da staten, efter 

Folketinget havde vedtaget lov af 12. 

april 1949, overtog bekæmpelsen af bi-

sygdomme, inspirerede det biavlerne i 

Hørsholm til at etablere en forening af 

mere formel karakter. Endnu engang var 

det ’ny viden’,  denne gang viden om 

bisygdomme, der blev den dynamo, der 

fik biavlerne til at organisere sig seriøst. 

 

Siden 1939 

havde dansker-

nes sukker væ-

ret rationeret, 

og sukker var 

stadig ratione-

ret i 1951. I 

1939 kunne 

danskerne købe 

2½ kilo pr. 

person pr. må-

ned. Trinvist 

blev mængden 

reduceret til 1½ 

kilo i 1944. 

Mængder der umiddelbart lyder vel-

voksne, ’men tiden var en anden’. 

Den gang tilberedte man selv alt i 

husholdningen, hvor vi i dag langt 

hen ad vejen benytter os af industri-

elt fremstillede fødevarer. 

(Danskernes sukker-forbrug anslås til 

i dag gennemsnitlig at ligge på 35 

kilo). 

Biavlerne fik ret til ekstra sukker. Fra 

1940 kunne biavlere få udleveret 5 

kilo bi-sukker til forårsfodring og 10 

kilo til efterårsfodring. Alt under 

minutiøs kontrol. Men kontrollen var 

åbenbart ikke mere omfattende end 

at mange blev inspireret til biavl og 

antallet af biavlere steg eksplosivt. 

Danmarks Biavler-

forening havde 

18.455 medlemmer 

i 1939. Og ikke-

medlemmer var i 

øvrigt ligeledes be-

rettiget til sukker. 

 

Medlemstallet i 

Danmarks Biavler-

forening steg støt i 

årene med sukkerra-

tionering fra godt 

18.000 i 1939 til 

omkring 40.000 i 

årene efter krigen. (Preben Eriksen: 

TfB 10/2002). Og medlemstallet 

falder drastisk med rationeringens 

bortfald i 1952. 

* 

Kemien er rykket ind i landbruget. 

Der sprøjtes på livet løs og biavlerne 

har - trods ny lovgivning - problemer 

med at få erstatning. 

* 

I 1951 boede der 8750 personer i 

Hørsholm-, Vallerød-, Usserød-, 

Rungsted-distriktet: - det område, der 

i dag udgør Hørsholm kommune. 

Og… som vi kender det fra Me-too 

bevægelsen: Tiden var en anden.  

TIDEN VAR EN ANDEN  

 

HBF 
fylder 
syvti 
Nye tiltag har gen-

nem årene været ba-

seret på formidling af 

ny viden. 
 

I 1943 opretter Direktoratet for Vareforsyning et kartotek over alle biavlere i Dan-

mark. Herved opnåedes en effektiv kontrol med de tildelte sukkerkort. 
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Loven fra 12. april 1949 var 

dels et første anslag til at be-

grænse landbrugets 

kemiske krig mod in-

sekterne. Loven indførte en mulig 

erstatningspligt overfor biavlere, 

der havde lidt tab, når landmæn-

dene havde ’pudret’ deres planter 

for at beskytte planterne mod ska-

dedyr. 

Men loven var også et anslag mod 

bl.a. den ondartede bipest. (I Sorø 

amt var over 11 pct. af bistaderne 

inficeret med ondsindet bipest. 

Landsgennemsnittet blev anslået 

til 3 pct.).  

Selv om Hugo Olsen, som sekretær i den 

nystiftede forening, i HBF’s første proto-

kol, omtaler statens kontrolbesøg som en 

landsomfattende ’razzia’, havde biavlerne 

sandsynligvis så store problemer med 

bipest, at interessen var stor for at etable-

re en selvstændig biavlerforening - og en 

tilknyttet skolebigård. Og endnu en gang 

var det ønsket om at lære nyt, der tændte 

biavlerne. De så en mulighed for at dyg-

tiggøre sig og lære om de sygdomme, der 

gang på gang spolerede honninghøsten. 

Razziaerne vakte ikke modstand. Hugo 

skriver: "Biavlerne viste ved denne Ope-

ration en bemærkelsesværdig Interesse 

for dette ny, og ved et Medlemsmøde den 

23. August 1949 på Hotel Bakkehave var 

Interessen saa stor, at man fik den Tanke, 

at en Skolebigaard ville være i Medlem-

mernes Interesse".  

I Hørsholm var det biavlslærer H.S. Lind-

hardt, der gennemførte den officielle 

statslige kontrol. Lindhardt blev senere 

næstformand i HBF, hvor gartner Klavs 

P. Klavsen blev formand og Hugo Olsen 

sekretær.  

Hugos gamle protokol 

"Den 12. april afholdt Biavlerne i Hørs-

holm møde paa Hotel Bakkehave. Dette 

møde blev skelsættende", står der på før-

ste side af den forhandlingsprotokol, der 

blev taget i brug for nu 70 år siden. På 

mødet den 12. april 1951 blev det vedta-

get at "rette på tidligere Aars Forglem-

melse derved, at der valgtes en repræsen-

tativ Bestyrelse bestaaende af fem med-

lemmer". Hugo Olsen, blev valgt ind i 

bestyrelsen dengang, og blev to dage 

efter - den 14. april 1951 - da den nye 

bestyrelse konstituerede sig, valgt til se-

kretær. Det er med andre ord Hugo Ol-

sens pen, der præger forhandlingsproto-

kollen de første år af biavlernes nye for-

eningsliv i Hørsholm. 

 

Eget hus 

Der blev nedsat et udvalg til at arbejde 

med oprettelse af en skolebigård. Den 

nyindstiftede 

kredsformand gart-

ner Klavs P. Klav-

sen blev formand 

for dette udvalg, 

der yderligere talte 

gartner Børge Mor-

tensen og typograf 

Hugo Olsen. Ved 

en personlig indsats 

fra P. Klausens side 

lykkedes det at 

indsamle 1100 kr. i 

kredsen, der på 

dette tidspunkt talte 

godt 70 biavlere. 

Desuden gav nogle 

tilsagn om at levere 

bistader, bier og 

dronninger. 

1100 kr. var en god 

startkapital, men 

ambitionerne den-

gang rakte videre. 

Man ville gerne 

have et hus, hvor 

man kunne mødes.  

Men dertil rakte 

pengene ikke, - 

ikke engang til det 

træhus, som sned-

kermester E. Madsen, Birkerød, afgav 

tilbud på. Et sådant hus kostede 3.425 kr. 

På et tidspunkt gik man til Hørsholm 

Kommune med en ansøgning om et ren-

tefrit lån på 2500. Det blev dog ikke til 

noget, bl.a. på grund af modstand fra H.P. 

Lindhardt. 

Enden på det hele blev, at Hugo Olsen 

 

Hugo Olsen, 

sekretær i 

Hørsholm Biav-

lerforening 

1951 og siden 

HBF’s mentor. 

1918 - 2013 

På hotel Bakkehave blev HBF officielt stiftet med  en bestyrelse på fem medlemmer. 

Hugo Olsen skaffede en udrangeret godsbanevog, der blev ombygget, 

til mødelokale og udstyret med stråtag og aftrædelsesrum. Vognen 

eksisterer endnu, men har godt nok kendt bedre dage. 
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skaffede en udrangeret "D.S.B. Bane-

vogn" til en pris af 600 kr. Den blev om-

bygget for et tilsvarende beløb, og der 

blev optaget lån på 1200 kr. i den Danske 

Landmandsbank. Samtidig blev det ved-

taget at lægge 4 kr. oven i det almindelige 

kontingent på 6 kr. 

 

Skolebigården 

Banevognen blev placeret der, hvor sko-

lebigården oprindelig blev placeret: i Mu-

rermester Rasmussens grusgrav vest for 

banen, lige der, hvor Bolbrovej nu kryd-

ser overbanelegemet. Området blev imid-

lertid udstykket til byggegrunde i 1959, 

og skolebigården måtte i 1960 flyttes til 

Slettemosen, tæt på hvor Skolebigården 

nu ligger. 

Slettevang, hvor Slettemosen ligger, til-

hørte også dengang Folehavegård. Her 

boede Grosserer Kopp, medlem af biav-

lerforeningen. Det var således Kopps 

fortjeneste, at Folehavegaard kom til at 

lægge jord til skolebigården. 

Den gamle banevogn vidner fortsat om 

bigårdens tidligere placering. Som en lille 

hærget tidligere godsvogn står den der 

endnu, og kan ses inde til højre, når man 

bevæger sig ind i skoven fra Sdr. Jagtvej. 

I 1973 overtog den lokale kaninavlerfor-

ening imidlertid huset for den nette sum 

af 3000 kr. Rygtet fortæller, at Kopps 

kone blev interesseret i kaniner, og derfor 

også ville have plads til sin hobby på 

grunden ved Slettemosen. Biavlerne ville 

imidlertid ikke bo sammen med kaninav-

lerne, og man valgte at flytte over på den 

anden side af vejen på en grund tilhøren-

de Arboretet, præcis der, hvor Skolebi-

gården og bipavillon nu ligger. Dog er 

der senere foretaget et mageskifte mellem 

Arboretet og Kronborg Stats skovdistrikt, 

således at Skolebigården nu har til huse i 

statsskoven Rungsted Hegn. 

 

Bi-pavillonen 

Sidst i år 2000 lykkedes det Hørsholm og 

Omegns Biavlerforening, som HBF hed 

dengang, at opnå støtte til at opføre et nyt 

klubhus. Indtil da havde foreningen blot 

en skurvogn stående på grunden, en vogn 

som den tidligere formand Anna-Lise 

Drake skaffede. Inden da klarede man sig 

med et tomt tre-i-et-bistade til opbevaring 

af materiel. Til gengæld passede tidligere 

nævnte Børge Mortensen, der boede lidt 

nede af Sdr. Jagtvej, skolebigården frem 

til 1985. 

Men så i 2000 lykkedes det at skaffe 

74.000 kr. til byggeri af et nyt mødested 

og til aktiviteter i forbindelse med under-

visning og formidling. 51.000 kr. kom fra 

Hørsholm kommune, Folkeoplysningsud-

valget og 23.000 kr. kom fra Bygge- og 

Anlægsfonden, der igen havde sine penge 

fra Tips- og Lotto-midler. Nu kunne for-

eningen leve op til de gamle ildsjæles 

’drømme’  fra 1951. Foreningen nåede at 

få et samlingssted, oven i købet til 50 års 

jubilæet i 2001. 

* 

I bipavillonen drejer det sig ikke alene 

om at blive dygtig til biavl. Det drejer sig 

også om at fortælle andre, ikke-biavlere, 

om biernes forunderlige verden, at tage 

del i naturformidlingen. Derfor er bi-

pavillonen indrettet som en "skolestue", 

en skolestue, som foreningens medlem-

mer kan have glæde af, men også et sted 

som andre, voksne såvel som børn, kan 

have glæde af, når de er på besøg i Skole-

bigården i Hørsholm. 

 

Undervisning og formidling 

Her 20 år senere – i 2021 - er Hørsholm 

Biavlerforening stadig engageret i at ska-

be rammerne for en vellykket formidling. 

Amtsforeningerne blev drevet af ønsket 

om at lære biavlerne om princippet med 

de løse tavler. Hørsholm Biavlerforening 

blev grundlagt for at formidle viden om 

forebyggelse af bisygdomme. Bipavillon-

en fungerer som mødested, så både skole-

børn, børnehavebørn, SFO’ere, skovvan-

drere og joggere, kan lære mere om bier. 

Og vort nye reolbord har igen samme 

formål. Reolbordet står snart færdigt.  

Såvel Hørsholm kommune som Nordea-

fonden har støttet byggeriet, der suppleret 

med et eget dybt greb i lommerne har 

gjort det muligt at skaffe medlemmer, der 

har mod på at lære, hvordan de fremavler 

deres egne dronninger, et godt arbejds-

bord og et trestjernet arbejdsmiljø.   

 

8 for-personer  

1951 Klavs P. Klavsen 

1957 Fr. Lindholm Henriksen 

1964 Willy Hansen 

1965 Ewald Jensen 

1970 Børge Mortensen 

1972 hans Birkmann Jensen 

1986 Anna-Lise Drake 

1996 Ole Michael Jensen 
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Naturens viagra 
Bjærgsomme biavlere har læn- 

ge været fascineret af tan- 

ken om et ’mer’-salg 

fra bistaderne. Og  

det har ikke skor- 

tet på løfter om  

bi-produkternes  

helsefremme, når de  

har anprist og solgt alt  

fra pollen, til gele-royal og  

propolis. 

 

Næsehornspulver 

Så det måtte komme: Uhellige alliancer 

mellem internetportaler som ebay og 

wish  og en honningproducents ide om at 

sælge honning som elskovsmiddel - (på 

linie med næsehornspulver). 

Produktet hedder ’Wonderful Honey 

Aphordisiac’. 12 stykker a 15 gram, der 

skulle være en øjeblikkelig kilde til ener-

gi og forbedring af den mandlige vitalitet. 

’Den rene honning er forstærket med et 

udvalg af flere regnskovs-urter, herunder 

asiatisk ginseng og planten Tribulus Ter-

restris’*.  

 

Ifølge producenten af Wonderful Honey 

har anvendelsen af kemiske stimulanser 

velkendte skadelige bivirkninger som kun 

midlertidigt maskerer symptomer uden at  

                   kurere dem. Urter  

                       er derimod na- 

                           turens mira- 

                             kel, der har  

                              utroligt helbreden- 

                             de resultater ved at 

                           bringe kroppen i  

                    ligevægt.. 

 

      Hvad kan du forvente ved at bruge 

wonderful honey: 

Øget sexlyst. 

Stærkere orgasmer. 

Evnen til at ’præstere’ efter orgasme. 

Øget selvtillid på lagnerne. 

 

Virkninger specielt for mænd: 

Meget stærk erektionsstyrke. 

Øget sædtal. 

Forebygger for tidlig og forsinket sædaf-

gang. 

Stimuleret og øget seksuel kraft. 

Forlænger erektions-tiden. 

Hjælper med at øge antallet af samlejer. 

 

Sådan anvender du Wonderful Honey: 

Et karton indeholder 12 pakker. Du kan 

nyde en pakke dagligt efter et måltid. Det 

anbefales at drikke et eller to glas vand 

efter indtagelse af pakken. Det kan tage 

25 til 40 minutter før du oplever effekten  

 

 

 

 

 

    

af Wonderful Honey; timingen varierer 

på grund af individets blodcirkulation. 

Virkningerne kan vare 48 timer. 

 

Ingredienser: 

Blomsterhonning, pollen, kanel, gele roy-

al, ginseng, Tribulus Terrestris, johannes-

brødpulver, ferula-rod. 

 

Ikke for børn 

Produktet har ingen bivirkninger og er 

sikkert for mænd i alle aldre, men det må 

ikke bruges af mennesker med nyresvigt, 

hjertesygdomme, kronisk hypertension**, 

iskæmi og børn under 18 år. 

 

* (DTU Fødevareinstituttet har vurderet 

indholdet af Tribulus Terrestri i fire kost-

tilskud som sundhedsmæssig betænkeli-

ge).  

** Ved hypertension er blodtryk-

ket kronisk over 140/90 mm/Hg.  

 

Kilopris mellem 600 og 2000 kr. på Wish og Ebay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti-frutti-voks 
 Har du en Tutti Frutti stå-

ende til saft-fremstilling, 
kan  du også bruge den til 
at smelte voks. 
Når du har presset din 

voks lægger du den til 

afdrypning i en si. 

Derefter smeltes vok-

sen i en ovn ved 85 grader. Den op-

varmede honning sies fra og bruges 

til kager, mjød osv. 

Voksen lægges i en tutti 

frutti og smeltes. 

(Se foto til venstre). 

 

Det nu renere 

voks skrabes i 

bunden og smeltet 

i en større gryde 

og er da klar til 

ombytning. 

 

 

 

 

Tutti Frutti voks 

’BiBanden’ går globalt 
I april blev bilauget 
i Frennegård Park, 
kontaktet af BBC 
Global News.  
BBC Global News 
er i gang med at 
producerer en række 
film, om livet i den 
almene boligsektor i 
Europa, og de var så 
faldet over BiBan-
den i Frennegård 
Park og syntes, at 
det lød vildt interes-
sant.  

De hæftede sig især ved, at vi 
har stort fokus på grøn bære-
dygtighed og fællesskab 
blandt beboerne i boligafde-
lingen…  
Den 1. Juni ankom et lille 
filmhold og hele dagen blev 
der filmet, både hjemme i 
bigården og i Skolebigården, 
samt lavet interviews. 
Det var en super hyggelig dag 
og en rigtig sjov 
oplevelse…  

 

 

 

Stine & Pia 
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Formand gennem 25 år 

Til næste år er det 40 år siden, at den  

legendariske Hugo Olsen inviterede 

Ole Michael til at besøge og deltage 

i møderne i Skolebigården.  

Ole Michael fulgte opfordringen, og 

det blev hans introduktion til Hørs-

holm Biavlerforening. 

Dengang var der møde i foreningen hver 

14. dag. På arealet, hvor vi i dag bygger 

magasin-reol, stod der dengang tre trug-

stader med bier og et dobbeltstade, der ud 

over rammer og voks indeholdt en kasse 

øl.  

Her mødtes Hugo Olsen trofast med et 

par af de øvrige biavlere over en lille flok 

pilsnere. Der blev aldrig talt om bier. 

-Jeg kom der nogle gange og stod og 

tænkte: ’sker der da aldrig noget’, fortæl-

ler Ole Michael. 

Én gang gik der en sværm, mens vi holdt 

møde. For fanden mand! hvad sker her ?  

Det er jo et imponerende syn, når man 

som ny, ser tusinder af bier på vnigerne 

for første gang, fortæller Ole Michael, og 

lyser op ved tanken. 

Men Hugo og de øvrige biavlere løftede 

knap nok øjenbrynene. Sværme var Bi-

Mortens problem: for Børge Mortensen 

fik honningen fra Skolebigården for at 

passe bierne. Og Mortensen kom ikke til 

alle møderne. 

 

I mesterlære 

Ole Michael har været medlem af HBF 

siden 1982. Han var blevet fascineret af 

en kollegas bier og havde fulgt det gode 

råd om at kontakte Hugo Olsen. 

Som sagt, så gjort. Ole Michael kom i 

noget, der lignede mesterlære hos Hugo, 

når de to tog rundt og så til Hugos bigår-

de, - og inden der var gået en måned hav-

de Ole Michael købt både stade og bier af 

Hugo.  

 

Valgt til formand i ’96 

For’mand’Annelise Drake, der var passi-

oneret dronningeavler magtede ikke at 

fortsætte som forkvinde efter hun var 

blevet kronisk syg af skimmelsvamp på 

Usserød Skole. -Så selv om jeg havde 

indtil flere småbørn og var aktiv i flere 

andre foreninger, nænnede jeg ikke at 

takke nej, - så sådan blev jeg formand i 

Hørsholm Biavlerforening, fortæller Ole 

Michael. Dengang havde foreningen 23  

medlemmer. Ole Michael så straks et 

behov for et blad. -Jeg måtte have en 

måde at kommunikere  med medlemmer-

ne på. Sådan opstod Biord nr.1. 

Bladet blev sendt i kuvert med porto. Og 

selv med de tekniske landvindinger som 

først ’rudekuverter’ og siden ’labels’, var 

forsendelsen  ’skide besværlig’.  

Medlemstallet havde aldrig været lavere. 

Derfor indgik HBF et samarbejde med 

FOF, der annoncerede et begynderkursus 

i biavl i FOF-bladet, der blev rundsendt i 

hele Nordsjælland. 

-Der kom straks 20, der ville være biavle-

re. Vi var lige ved at blive løbet helt over 

ende. Det var lige før, der var flere kursi-

ster, end der var medlemmer, mindes 

Oles Michael. Først tænkte vi, at der var 

tale om en ophobet efterspørgsel. Men 

tilstrømningen fortsatte år efter år i de 

fire, fem år, vi samarbejdede med FOF.  

Vi havde ramt en trend. Medlemskurven 

steg hos os, som den i øvrigt steg over 

hele landet. På få år fordobledes vores 

medlemstal flere gange. 

-Mund til mund har givet os i Hørsholm 

et godt renomé. Medlemmerne kan godt 

li’ at komme i Skolebigården. Der er en 

god stemning. Og det kan da godt være, 

at jeg betyder noget i den sammenhæng. 

Det må andre bedømme, siger Ole Mi-

chael, der fremfor at løse formands-

opgaver sætter langt større pris på - uden 

bidragt og handsker - at passe sine egne 

bier,  - vise bierne frem og fortælle børn 

og voksne om biernes forunderlige liv. 

I HBF  ønsker vi Ole Michael tillykke 

med 25 års jubilæet. 

Foruden formandsposten i HBF er Ole 

Michael også engageret næstformand i 

patientforeningen: M.E. 

Er dronningen på 

mystisk vis forsvundet? 

Skal  cyklen lappes eller 

skal baghavehønsene 

slagtes! Du kan altid bå-

de regne med Ole Mi-

chaels gode råd - og 

hans praktiske hjælp. 
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Der var indbudt til demens-dag i Skolebi-

gården, for naturen kan - som sang, dans 

og musik holde demens-sygdommen 

stangen en stund. 

Samværet midt i naturen kan få menne-

sker, der ellers ikke kan huske eller tale, 

til  fx pludselig at fortælle om dengang de 

om sommeren boede på landet og skulle 

hente æg i hønsehuset. Og det menneske, 

der ellers har tabt initiativet og fornem-

melsen af tid, bliver sig selv igen. Noget 

der er til lige stor glæde for den ramte 

som for den pårørende. 

 

Énsomhedens sygdom 

Demens er en folkesygdom, der rammer 

dybt på det relationelle plan. Mange bli-

ver utrolig ensomme. 

Samtidig er sygdomsformen ’irriterende’ 

for dem, der ikke er ramt. Der er megen 

skam forbundet med sygdommen. Det er 

ikke ualmindeligt, at raske der ved, at én 

de kender har fået demens, vælger at und-

gå ham eller hende, ja ligefrem går uden-

om eller over på den anden side af vejen. 

Det bliver den ramte endnu mere ramt af. 

Social udstødelse går lige i hjertekulen. 

-Så arbejdet handler slet og ret om med-

menneskelighed og netværksdannelse for 

mennesker, der i alt for høj grad kommer 

til at miste det, hvis ikke vi raske gør 

noget for at holde hånden under dem og 

være der for dem på en ordentlig måde, 

fortæller Rose Marie, biavler i HBF og 

ansat i Folkekirkens Uddannelses- og 

Videnscenter hvor hendes opgave er - på 

landsplan - at oplyse om demens og in-

spirere såvel raske som ramte til at finde 

samværsformer der styrker den ramte, så 

byrderne bliver lettere for såvel den ramte 

som den ramtes pårørende og nærmeste 

omgivelser.  

 

En eftermiddag med bier 

En eftermiddag i Skolebigården kan både 

styrke den ramte og den pårørende. Sam-

men får de nogle gode sanselige oplevel-

ser og erindringer. Samværet nedbryder 

barrierer og fordomme. Det styrker de 

berørtes følsomme netværk. Og konkret 

styrkede mødet også netværket mellem 

fællespraksislægen, demens-

koordinatoren, ældrerådet, frivilligcen-

tret, Kokkedal kirke og biavlerforenin-

gen. 

 

Ja, måske bliver den ’walk and talk’- 

gruppe, der var på besøg inspireret til at  

kigge ind forbi en anden dag - måske for 

at købe lidt honning. 

 

Ringene i vandet 

Rose Marie arbejder med ’samskabelse’. 

Hun tror på ’ringene i vandet’. Derfor 

arbejder hun sammen med kommuner, 

frivilligcentre, foreninger osv.  

Gode oplevelser og erfaringer giver lyst 

til flere af samme slags. 

-Jeg tror på, at mennesker har godt af at 

mødes på kryds og tværs af trossamfund, 

fagligheder og interesser. Det samarbejde 

vi nu er ved at opbygge her i Hørsholm 

skal jo på sigt munde ud i, at vi sammen 

hjælper til med at inkludere de ramte, 

fastslår Rose Marie.  

Samarbejdet skal resultere i, at den socia-

le udstødelse, der desværre ofte er konse-

kvensen af demens, ikke længere finder 

sted, men afløses af, at vi sammen hjæl-

per til med at inkludere den ramte. At vi 

taler med ham eller hen-

de. Sætter os ind i, 

hvad det er, der gør det 

svært at tale, så vi bli-

ver bedre til at lytte og 

gætte. Hjælpe ved kas-

sen i supermarkedet, 

når pengepungen dril-

ler; hilse, når vi møder 

én, der måske ser lidt 

stakkels ud på vejen og 

at vi uden frygt hjælper 

dem hjem eller frem til 

hjælp; haster med at 

hjælpe, når man møder 

én, der er kommet til at 

gå sig en tur midt om 

vinteren i sommerkjo-

le, fordi hun ikke læn-

gere kender forskel på 

årstider eller nat og 

dag. 

Bål, bier & demens-snak 
 

90.000 danskere er lige nu ramt af 

forskellige former for demens, som er 

en dødelig sygdom. 500.000 menne-

sker er pårørende eller på anden måde 

berørt. På et eller andet tidspunkt vil 

vi alle blive berørt, enten ved at blive 

ramt af sygdommen selv, eller ved at  

én af vore nærmeste bliver det.  

Der var kaffe på kanderne, og frisk honning på både 
snobrød og pandekager, da snakken gik om bier og de-
mens i Skolebigården. 

En livsfarlig folkesygdom 

 

Rose Marie Tillisch bagte 

pandekage over bål. 
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Oplev en verden uden bestøvere 
E U - K o mmiss io n en  la n cer e r  Po l l in a t or  P a rk ,  en  d ys t op i s k  v i r tu a l  r ea l i t y - o p l eve l s e  

Hvordan ville verden se ud uden bestø-
vende insekter? Europa-Kommissionen 
har lanceret en virtual reality-oplevelse 
kaldet Pollinator Park.  
Pollinator Parkforegår i 2050. Efter en  
række økologiske katastrofer, får de be-
søgende et indtryk af, hvordan verden 
kan se ud, hvis vi ikke beskytter bestøve-
re. I spillet lever de eneste bestøvere, der 
er tilbage på planeten, inden for de be-
skyttende kupler i Pollinator Park . 
Bevidstgørelse 
Pollinator Park blev designet af Vincent 
Callebaut i samarbejde med Naturalis 
Biodiversity Center, Museum of Natural 
Sciences i Barcelona og Royal Belgian 
Institute of Natural Sciences. Besøgende 
kan gå rundt i Pollinator Park fra deres 
computerskærm eller et virtual reality-
headset. Oplevelsen sigter mod at skabe 

opmærksomhed omkring bestøvere og 
involvere offentligheden i beskyttelsen af 
bestøvende insekter. Brugeren kan udfor-
ske Pollinator Park i deres eget tempo og 

stoppe ved forskellige stationer for at 
lytte til yderligere information. 
 
Green deal 
Med vedtagelsen af Green Deal har Eu-
ropa-Kommissionen allerede arbejdet på 
at opretholde biodiversitet og derved 
beskytte bestøvere. Det er imidlertid 
klart, at der er behov for en bredere ind-
sats for at vende det fortsatte fald i bestø-
vere. Pollinator Park er en del af denne 
indsats, og lande opfordres til at bruge 
erfaringerne i deres egne kampagner med 
hensyn til tab og beskyttelse af pollina-
tor.   
 
Besøg Pollinator Park: https://
env.dataplatform.tech.ec.europa.eu/
products/pollinators/vr/index.html 

Hvordan virker bistik 

Johan Olsen, biolog og kendt som forsanger i Magtens Korrido-

Det aktive stof i honningbiens gift hed-

der melittin. Melittinen er et proteinmo-

lekyle, - et lille protein, - og når protei-

nerne er så små, kalder man dem pepti-

der, og de kan være eks-

tremt giftige og dødelige, 

som den gift, man kan 

finde  hos nogle festlige 

små frøer i Amazonas, 

fortæller Johan Olsen. 

Melittin er et basisk pep-

tid, der består af kun 26 

aminosyrer og det er meget få. Alminde-

ligvis består ?? Af mellem 60 og 50.000 

aminosyrer. 

26 aminosyrer er en meget lille fætter, 

men lige netop denne aminosyre går ind 

og blokerer ionkanalerne og sætte sig i 

cellemembranen, således at cellemem-

branen bliver en lille smule utæt. Så 

kommer der et flux af  ioner til cellen og 

en høj koncentration kan ligefrem øde-

lægge cellen. 

Og sådan et ionflux (som egent-

lig ikke var meningen) ind og 

ud af nogle nerveceller, giver 

modtageren indtryk af noget gør 

rigtigt ondt. Uden der sker no-

gen egl. skade, så oplever du 

smerten. 

Bistikket og giftens egentlige 

formål og primære funktion er en advar-

sel: ’Det skal du ikke gøre’ 

Det er disse små peptider, som nogle 

mennesker  kan udvikle allergier over-

for. Immunsystemet genkender dem som 

noget fremmed, men funktionen er at det 

gør nas. 

Den gule pilegiftfrø 

(Phyllobates terribilis)  

 

Jørgen Bendtsen er død 
Altid et glimt i øjet - altid en lun 

kommentar - når Jørgen  blev hædret 

for at fremstille årets bedste honning, 

- troligt fandt vej med bussen fra 

Bloustrød til Skolebigården - solgte 

HBF honning på country Fayre i Bir-

kerød eller som Spildopmager var 

med til at sælge genbrugsvarer på 

Gladgården til fordel for børne– og 

ungdomsarbejdet i Allerød. 

Glimtet i øjet er slukt. De lune kom-

mentarer må vi hver i sær mindes. 

For Jørgen er ikke mere. 

* 

Æret være hans minde…. 

https://ec.europa.eu/environment/pollinator-park_en
https://ec.europa.eu/environment/pollinator-park_en
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Aktivitets 

 

nye medlemmer 
Velkommen til   

 
* Meld dig til at hjælpe med at læs-
se og losse. 

-kalender 
Indtil  25. juli: Max og Bibutikken 

giver rabat. Brug koden høbi2021 

Indtil 25. juli: Rabat i Heinos: Bi-

huset. Kode: Hørbi 

Lørdag den 31 juli.: Max leverer 

varer fra Bibutikken. 

2. august: Bihuset/Heino returnerer 

rammer og leverer web.-varer* 

7. og  8. august: HBF's store høstda-

ge på Hørsholm Skole  

lørdag den 14. august kl.    

15:  HBF's 70 års fødselsdagsfest. 

18. august kl. 18: hent myresyre og 

pap 

21.-29. august: uge 34. Indkøbsuge 

med rabat i Bihuset. Kode Hørbi. 

Fredag den 3. sep. kl. 15:  

Sommerudflugt 

6. september: rammer til vask sæt-

tes i OMJ's carport. 

7. september: Bihuset henter ram-

mer og leverer varer.  

8. sep.: Peter S.’s gourmetmiddag  

26. okt.: Generalforsamling 

21. nov. kl. 10:  Hent oxalsyre i 

Skolebigården 

23. november kl. 19:30: Vær med 

til  at kåre årets bedste honning 

 

 

 

 

Ska’ vi høre noget musik. 

Jeg har Bee-Bop, Bee-thoven, 

Bee-yonce. The Bee-tles og  

Justin Bee-ber 

 

 
 

 

Sæson - kold-start 

2. maj holdt de mest kulde-resistente, garvede  

vinter-biavlere den obligatoriske standerhejsning 

i Skolegården for at markere starten på den halv-

fjerdsindstyvende sæson i Hørsholm Biavlerfor-

ening. 

Jan Bruun 

Lone Jansson 

Jacob Storm 

Sidsel Stubbe Schou 

Leo Østrup 

Harald Meyer 

Thure Dyrbye 

Sidsel Krab 

30.000  støtte-kroner 
 

Hørsholm Kommune har valgt at støtte 

en reol til vinter opmagasinering af ma-

gasiner med 20.000 kr.  

Nordeafonden har allerede doneret 

12.200 kr. til materialer.  

Ide bliver omsat til praktisk virkelighed. 

High society 
Peter Sjøgren, kok, teknisk 

direktør og  økologisk bi-

avler, er rykket et trin op 

ad samfundsstigen. 

Sammen med notabiliteter 

som Cutfather, Pernille 

Vermund,  Joy Mogensen  

og Prins Felix er Peter blevet optaget i 

Kraks Blå Bog. (For kun 2.270 kr. kan 

du købe bogen og læse om eliten).  

Ifølge Kraks Blå bog er de 

omtalte danskere, ”mennesker, der 

tager deres talent og ambition alvor-

ligt, og som bidrager til at forme 

eller berige vor tid”. 

Tina og Eric Kragh Vildgaard, re-

staurant- og køkkenchef er fx beæret 

og ser egen optagelse  som et adelsmær-

ke. Tillykke Peter: Danmarks Adelsår-

bog bliver næste skridt. ☺ 

 
Sæson - hedebølge 

Temperaturerne klatrede over de 30 grader,  

da HBF fejrede honning-jordbær-dag ved at 

servere økologiske jordbær med nytappet 

honning i Skolebi-

gården. 

Alle Hørsholms 

indvånere var 

inviteret og man-

ge fandt Bipavil-

lonen i skoven. 

 

 
Har du noget 

med Sting 


