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Kom - hent et gratis eksemplar  

af ’Bi Lex Olsen’ til standerhejs-

ning den i Skolebigården  

       den 3. maj kl. 10. 

I dette nummer  
 
Hven og hvad er Alk -  
Rose Marie tog en bi-pause 
Dronningeavl 
Prøv med lidt biskæg 
Biblen, bierne og biologien 
Bliv kyndig biavler 
 

Formanden  
har ordet 

   Bi-Ord 
Nyt fra Hørsholm Biavlerforening  Nr. 96      Marts    2020 

                     

 

Vintermødet om allergi AFLYST/UDSKUDT 

Forårs-tips 

Få flere ’Tips og Tricks’ i Bi-Lex-Olsen 

Foråret er spurtet os i møde. Flere bi-

familier er gået i gang med at yngle, 

selvom om vejret endnu ikke har 

budt på sammenhængende trækdage. 

Mirabelle-træerne er gået i blomst en 

måned før tid. Ingen ved, hvad det 

kommer til at betyde.  

Men lige meget hvad: kig til dine bifa-

milier og tjek, at der er mad nok. Du 

må ikke løfte tavler op med yngel, 

men gerne rykke rundt på fodertavler 

og fjerne tomme tavler. Tjek, at der er 

fodertavler foran biklyngen i trugsta-

der og til højre i opstablingsstader. Så 

behøver, du ikke være nervøs, hvis der 

skulle komme frost og kulde i marts  

 

 

 

 

 

 

 

 

og april. Er der ingen mad, skal du 

fodre. Ingen mad betyder, at der kun er 

en eller to tavler med foder nær bi-

klyngen/yngellejet. Sidder der flere 

tavler med foder i toppen på hver side 

af bierne, er der ingen fare. 

Om foråret kan man kun fodre med 

fast foder. Læg en tynd kage direkte 

oven på foderhullet eller bedre direkte 

oven på bærelisterne. Gør evt. foderet 

vådt på den side, der vender mod bier-

ne og læg plastik over.   

Gå gerne til bierne i koldt vejr. Så 

sidder de stille. Er det lunt, skal du 

have røg med. Brug også røg til at 

gøre plads til foderet. Kom ikke på 

kant med dine bier. Og de vil kvittere 

ved at være rolige, også næste gang, 

du åbner.   

 

Hvilket forår! Det 

var ikke lige det, vi 

gik og drømte om. 

Først et koldt og 

fugtigt efterår, så 

en varm og regn-

fuld vinter og nu et 

koldt og blæsende forår. Mirabelle-

træerne er begyndt at blomstre, uden 

udsigt til at få besøg af bier. Det, vi 

frygter med den udvikling, er, at bier-

ne på et tidspunkt løber tør fra pollen. 

Hvis der ikke kan samles pollen om 

efteråret og ikke om foråret, kommer 

bifamilierne til at mangle pollen til 

ynglen, og bifamilien vil udvikle sig 

langsomt.  

Det er ikke til at tilføre pollen, men 

kig alligevel til dine bier. Der kan 

med den milde vinter mangle foder. 

Læs Forårstips her på siden, og se 

hvad man kan gøre.  

Og så er der Corona-virussen! Her 

anbefaler regeringen, at alle fritidstil-

bud lukkes, også i privat regi. Det 

betyder, at vi aflyser det sidste vinter-

møde, lige som vores begynderkursus 

med start 31. marts er truet. Derfor 

etablere vi ”fjernundervisning”, indtil 

vi kan mødes i Skolebigården.     

Ja, der er nok  at bekymre sig om. 

Men lad være med at bekymre dig  

om dine bier. Honningbien er et styk-

ke vild natur, og har klaret sig selv i 

400 mio. år. I det selskab er menne-

sket med sine bekymringer en hel ny 

art med kun 200.000 år på bagen  

Og med foreningens grønspættebog 

BI-LEX-OLSEN, er det ikke så svært. 

BI-LEX foreligger nu i en ny revide-

ret udgave, lige til at putte i værktøjs-

kassen. Brug den som opslagsbog og 

brug den som månedens godnat-

læsning.   

Rigtig god Bi-Sæson 

Ole Michael 

 

”Bier er vild 
natur, som vi  
ikke kan kon-
trollere, kun 
lære at forstå” 
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Formand:  Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rung-

sted  kyst,  tlf.: 45 57 16 59  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: 61 69 49 95,  Hans 

Kjærgaard: 21 18 74 07,  Kirsten Wielandt: 49 13 21 17  

Suppleanter:  Robbie  Jørgensen 31 21 10 32, Ella Stub-

ben´48280145, 29273195 

  

Kyndige biavlere: (Kyndige biavlere kan syne bifamilier og udstede sundhedsattester i forbindelse med flytning. 

Kun bifamilier, der er synet må flyttes til en anden bigård) : Bjarne Sørensen (49 14 74 19,  91 33 35 30 / pernilleog-

bjarne@privat.dk ), Peter Hørning  (48 18 88 90 /  peter.gabriela@mail.dk) ,  Peter Talmark (21 64 01 40 / tal-

mark@hotmail.com), Søren Wium-Andersen (51 78 91 15 / wa23@hotmail.dk) og  Finn Steno Thygesen, (48 17 02 

20,  21 72 09 61 / bifinn@hath.dk). 

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

Vintermøder: Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm  

 

 

Hørsholm Biavlerforening   

ALK er en global virksomhed med ho-

vedkontor i Hørsholm og ca. 2400 medar-

bejdere på verdensplan. Virksomhedens 

historie strækker sig helt tilbage til den 9. 

juni 1923. Det var på denne dato, at apo-

teker Peter Barfod og doktor Kaj Baagøe 

registrerede det første farmaceutisk frem-

stillede allergenekstrakt i Danmark. Pro-

duktet blev udviklet til behandling af 

allergiske reaktioner mod gåsefjer – hver-

ken Barfod eller Baagøe var klar over, at 

det faktisk var husstøvmider i sengetøjet 

og ikke gåsefjerene i sig selv, der var den 

virkelige årsag til de allergier, som de 

undersøgte. 

I de senere år har ALK og globale partne-

re investeret massivt i forskning i og ud-

vikling af nye evidensbaserede allergi-

vaccinationer i tabletform, som dækker 

de vigtigste luftvejsallergier – husstøvmi-

der, græspollen, pollen fra birk og be-

slægtede træer, ambrosiepollen samt pol-

len fra japansk ceder. Samtidig har 

ALK’s dedikerede forskning og udvik-

ling vist, at allergivaccination behandler 

den underliggende årsag til allergi i stedet 

for kun at lindre symptomerne, og at vac-

cinationen kan forebygge udviklingen af 

astma i børn med allergisk høfeber. 

Fra råmateriale til produkt 

Allergenprodukter er fremstillet af natur-

lige allergenkilder, for eksempel græspol-

len, som høstes på et af ALKs produkti-

onsanlæg for råmaterialer. Et andet ek-

sempel er gift, som opsamles fra indfan-

gede bier og hvepse.  Råmaterialet gen-

nemgår en indledende oprensningsproces 

og en kvalitetskontrol, og derefter yderli-

gere en oprensningsproces for til slut at 

blive til en aktiv farmaceutisk ingrediens 

på ALKs 

produkti-

onsanlæg i 

Danmark, 

Frankrig, 

Spanien 

eller USA. 

På dette 

stadie er 

tiden kom-

met til at 

tilsætte de 

øvrige hjæl-

pestoffer, 

som er nød-

vendige for 

at fremstille 

slutprodukterne i form af injektionsop-

løsninger eller tabletter til allergivacci-

nation. Før det færdige produkt kan 

komme ud på apoteket, gennemgår hver 

ny batch en kvalitetskontrol. Det Euro-

pæiske Medicinal Agentur (EMA) kræ-

ver, at industrien bruger patient-materiale 

til kvalitetstest af allergiprodukter til al-

lergen-immunterapi. For at kunne opfylde 

dette krav, er ALK afhængig af vedvaren-

de donationer af blod fra allergikere. Ef-

ter kvalitetskontrol fortsætter produktet 

videre til de sidste trin i processen – pak-

ning, mærkning og distribution. Hele 

produktionsprocessen undergår løbende 

kvalitetssikring i overensstemmelse med 

god fremstillingsskik (GMP) i EU, USA 

og Japan. 

ALK, hvem er vi ? 

Vintermøde udskudt * Vintermøde udskudt * Vintermøde udskudt *  

 

Vi får besøg af  Heidi M. Melvang og 

Jørgen Nedergaard Larsen og fra Alk, 

der vil fortælle os om allergi. 

 I Danmark er omkring 50.000 

personer allergiske imod bi- eller 

hvepsegift,  
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For Rose Marie er det vigtigt at afmystifi-

cere de allergiske reaktioner, som man 

kan få af bi-gift. Og hun ved, hvad hun 

taler om, for hun har selv allergi. 

-Jeg synes det er fantastisk, at man kan 

blive behandlet, og at jeg kan blive biav-

ler igen. Det er bare så dejligt, siger 

Rose Marie Tillisch. 

I syv år havde Rose Marie og hendes lille 

’bi-passer trio’ nurset et par bistader i 

Rungsted-haven, så frugttræerne kunne få 

lidt professionel bestøver-hjælp. Og ha-

ven er stor. Så stor, at hverken mælkebøt-

ter eller skvalderkål kan true idyllen. 

 -Hos os, slår vi ikke alle brændenælderne 

ned. Vi søger at styrke variationen i ha-

ven. Men vi har da også et rosenbed. Med 

bierne er der liv i haven, sammen med 

sommerfugle, de vilde bier, snoge, skrub-

tudser, firben - og de pindsvin, som vi 

godt nok har savnet nogle år, fortæller 

Rose Marie, der ser en del monokultur-

villahaver omkring sig. 

 

Mistanke 

I foråret 2019 havde Rose Marie lagt 

mærke til, at hun reagerede stadigt vold-

sommere på bistik. -Jeg hævede mere og 

mere og ku’ få det småskidt, når jeg blev 

stukket. Af samme grund havde husbond 

Jan meldt sig på et begynderkursus i bi-

avlerforeningen for at kunne overtage 

pasningen af bierne.  

På en hurtig rundering til staderne, inden 

Jan skulle på kursus, havde Rose Marie 

og Jan ikke lagt specielt mærke til, at det 

trak op til tordenvejr. 

-Men det var jo nok derfor bierne var 

pirrelige. Jeg blev stukket og kunne med 

det samme mærke, at det gik skævt, for-

tæller Rose Marie, der send-

te Jan afsted til kursus og 

satte sig med sin laptop og 

læste om symptomerne på 

allergiske reaktioner. 

Det var begyndt at klø i 

hænderne og under fødder-

ne og en rødmen på huden 

havde bredt sig. Og så  

kaldte hun husbond Jan 

tilbage fra bi-kurset og rin-

gede 112. Først på sygehu-

set fik Rose Marie det ana-

fylaktiske shock, - der er 

udtryk for den voldsomst 

mulige allergiske reaktion. 

Men med en ordentlig injek-

tion antihistamin blev Rose 

Marie kureret på ’fem’ mi-

nutter. Siden har hun været i behandling 

en gang om ugen, hvor hun har fået en 

stadig større dosis bigift, så hun, når bi-

sæsonen for alvor sætter ind, kan tåle et 

kraftigt bistik. Efterfølgende skal Rose 

Marie så ha’ en dosis hver anden måned 

for at vedligeholde resultaterne. 

 

Alk 

Ventetid på at blive udredt på Gentofte 

Hospital fik Rose Marie til at reflektere 

på en annonce i ’Tidsskriftet”, hvor Alk 

søgte biavlere, der allerede havde haft et 

anafylaktisk shock og som endnu ikke var 

i behandling. Rose Marie passede netop 

på den profil og blev udredt hos Alk efter 

at have afleveret et par blodprøver. Her 

fandt hun ud af, at hun også var en kende 

overfølsom for hvepsegift. 

 

Biavler igen 

Når bierne flyver i år er Rose Marie biav-

ler igen. I øjeblikket indeholder håndta-

sken nogle stærke antihistaminer og en 

’epipen’, som man kan jage i låret og 

give sig selv et skud adrenalin. 

 -Men jeg har nu al-

drig haft brug for 

piller og pen - og i 

juni, når jeg har af-

sluttet de ugentlige 

besøg på Gentofte 

Hospital, behøver 

jeg ikke længere at 

ha’ min epipen med 

mig overalt, fortæller 

Rose Marie, der ikke 

la’r sig afskrække af 

sine oplevelser, - 

men ganske vist 

overvejer at anskaffe 

sig en ny heldragt. 

Vintermøde udskudt * Vintermøde udskudt * Vintermøde udskudt *  

Bier på kort pause 
Et bi-stik gav Rose Marie et aller- 

gisk shock. Men efter et halvt års  

ugentlig behandling glæder hun sig til at 

passe sine bier igen i den nye sæson. 
 

Udredning og behandling for allergi er gratis. 

 Antihistaminer 
Antihistaminer er medicin, som 

modvirker effekten af histamin på 

kroppens celler. Histamin er det 

stof, der frigives i kroppen ved al-

lergiske reaktioner og giver symp-

tomer som kløe, rødme i huden, 

løbende næse mm.  
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Først afbalancer bien to dråber vand. Bien taber den ene og fortsætter - 

 

 

efter planen, vil alle kunne tage en parret dronning med hjem. 

I Skolebigården produceres der hvert år 
et større antal dronninger. Dronningerne 
bruges til at holde en sund bestand af 
bier i Skolebigården. De afsættes derud-
over til medlemmerne og bruges til 
fremstilling af nye bifamilier i juli og 
august. Familierne sælges for medlems-
pris til nye biavlere eller bruges som 
reservefamilier til Skolebigården.  
Som noget nyt kører vi i år dronningeav-
len, som en åben gruppe med gode mu-
ligheder for at lære af hinanden. Dron-
ningeavlergruppen, får ansvaret for årets 
dronningeavl med Robbie Jørgensen 
som koordinator.  
Alle kan være med  i gruppen: erfarne 
såvel som mindre erfarne. Vi lærer som 
sagt af hinanden, men 
der vil også blive  
stillet undervisnings- 
materiale til rådighed, 
så de mindre erfarne  
kan tilgå det som et  
kursus.  
Tilmelding og spørgsmål  
kan stilles til gruppen på 
fastmail@horsholmbiavl.dk. 
Skriv “Dronningeavl 2020”  
i emnefeltet. Starten går  
tirsdag den 9. juni kl. 19. 
Se avls-kalenderen til højre. 
  

Som deltager  
er du med til at  
gennemføre Skole- 
bigårdens dron- 
ningeavl. Går det  
 

 

Tilmeld dig årets dronningeavl 

          

         Tirsdag 9. juni kl. 19: En cellebygger gøres klar 
         Lørdag 13. juni kl. 15.00: 1. omlarvning. 
         Torsdag den 18. juni kl. 19: Celler isættes plejefa- 
         milie. 2. omlarvning 
         Tirsdag den 23. juni kl. 19: Etablering af parrings- 
         familier. Cellekopper tilsættes. Celler fra 2. om- 
         larvning i plejefamilie. 
         Torsdag en 25. juni kl. 19:  Klækkede dronninger i 
         parrings-kassetter. 
         Videre datoer aftales 

       Avls-   kalender 

 

 

Er du ny biavler 
Er du sprit-ny kommende biavler, der 

både har glædet dig til foråret og til at 

komme i gang med din biavl kan corona-

en måske kollidere 

lidt med dine planer. 

Men indtil du får 

egne fingre i egne 

bier, kan du læse 

Danmarks Biavler-

forenings hæfte på 

56 sider: Biavl for 

begyndere, der giver 

dig grundlæggende information om biavl 

og biernes verden: 
https://www.biavl.dk/blivbiavler/wp-content/

uploads/2017/05/Biavl_for_begyndere.pdf 

* 

På Youtube kan du finde Lars Fischers & 

Zofuz Knudsens videoer til begyndere: 
https://www.youtube.com/playlist?

list=PL9hpstnjMrdqzAZP__4BqNKWOmkoxJ6fH 

En sand bold-jonglør fra Doha 
Som en anden Lionel Mes-

si jonglerer bien med sine 

vandbolde på ryggen, når 

den gennemsøger flere 

blomster. Dråberne stam-

mer fra  gartnerens have-

vanding. 

Billederne er ’lånt’ og ta-

get af fotografen Agus 

Sudarmanto, der har brugt 

specielle makrofotografe-

ringsteknikker til at fange 

de utrolige nærbilleder. 
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Isolér nogle tusinde bier i et magasin. (Husk at 

fodre bierne).  Når bierne har været dronningeløse 

mindst et døgn, placerer du en ung dronning i et 

bur under din hage og sætter bierne fra magasinet 

fri. Med dronningens stærkt duftende feromoner 

tiltrækker hun arbejderbierne. Biavleren har eta- 

bleret en kunstig sværm. I sværmtilstanden opgi-

ver bierne deres traditionelle defensive opførsel.  

Overvejer du, hvordan det opleves at bære rundt 

på flere kilo bier, beskriver skæg-ekspert Melanie 

Kempers, at bierne både holder fast i hinanden og 

i ansigtet. Små kløer holder fast i huden. -Prøver 

jeg at bevæge mit ansigt, holder bierne fast af al 

magt. Det føles som en solskoldning. Huden bli-

ver stram og udspændt, fortæller Melanie. 

Det virkelige cowboy-trick bag bi-skægget er at 

fjerne bierne sikkert. Det foregår ved at biavleren 

hopper op i luften og falder ned, så bierne bankes 

ned på underlaget. Derefter passiviseres de reste-

rende bier med røg. 

Bi-heldragt 
Biavlere har I århundreder fået bier til at 

vandre rundt på deres kroppe for at de-

monstrere, hvordan de evner at samarbej-

de med deres ‘husdyr’. 

Den praksis tog et dramatisk spring frem-

ad tidligt i det 19. århundrede, med den 

visionære ukrain-

ske biavler Petro 

Prokopovych 

(1775 til 1850), 

der betragtes som 

grundlæggeren af 

den kommercielle biavl. (Blandt hans 

opfindelser er blandt andet bikuber med 

et seperat honningkammer og et dronnin-

gegitter mellem yngelleje og honningtav-

ler). 

For at skabe opmærksomhed omkring 

sine opfindelser fik han flere kilo bier til  

at dække hals og ansigt . 

Den praksis blev efterfølgende overtaget 

af gøglere, kræmmere og honningsælgere 

for at vække opmærksomhed.  

 

Rekord 
Guinness Book of Records har kategorien 

"de fleste pund bier, båret på kroppen". 

Rekorden ejes af amerikaneren Mark 

Biancaniello, der i 1998 bar på 350.000 

bier, der vejede godt 87  pund - en smule 

over 39 kilo. 

I en bi-skægs konkurrence i Huanan-provinsen bær en kinesisk biavler på mere end 26 kilo 

bier. De to biavlere  Lu Kongjiang og Wang Dalin - konkurrerede om hvem der kunne tiltræk-

ke flest bier. Hr. Wang, fik vægten til at gå op med 26 kilo på en time. Hr. Lu formåede at 

tiltrække en sværm på knap 23 kg. 

 

 

Prøv bare selv ☺ 

Statslig logik 
Statens Biavlsforsøg var 

en selvstændig forsk-

ningsinstitution under 

landbrugsministeriet. 

Grundlangt 1941 for at 

tilgodese landbrugets og 

frugtavlens interesser. 

Efter skiftende adresser i 

Lyngby, Gadevang og 

Virum endte Statens 

Biavlsforsøg i Nr. Her-

lev ved Hillerød i 1966. 

Her blev der anlagt en 

bihave spec. med plan-

ter, der var anvendelige i 

skel, læhegn og udyrke-

de arealer. I løbet af det 

næste ti-år blev der plan-

tet 716 forskellige plan-

ter (1-3 individer) inden-

for 60 planteslægter. 

Men i 1976 flyttes Sta-

tens Biavlsforsøg til 

Roskilde som konse-

kvens af et  finanslovs-

forlig og en Locher-

skandalesag. Frem til 

1997 delte Statens bi-

avlsforsøg adresse med 

Statens Planteavlsfor-

søgs-station. I 1997 blev 

stationen nedlagt og 

flyttet til Flakkebjerg. 

Da DBF i 1992 flyttede 

ind i et lejemål hos 

Roskilde Forsøgsstati-

on, hvor også Statens 

Biavlsforsøg havde til 

huse, blev det fejret 

med ’Biernes dag’. I 

den anledning havde 46

-årige Asger (Søgaard 

Jørgensen) iført sig et 

biskæg. 

På billederne kan man 

følge, hvordan skæg-

get voksede frem: 

En dronning placeres 

i et bur under hagen. 

På en plade foran 

buret hældes bierne 

ud, efter de har savnet  

 

en dronning i mindst et 

døgn. En halv time sene-

re har Asger fået bi-

skæg. (Man smører cam-

ferien/vaseline ud, hvor 

bierne ikke må opholde 

sig). 

Glat-barberet 

-Efter seancen går 

man afsides og hop-

per kraftigt. Så falder 

hovedparten af bierne 

af på et klæde og kan 

vende tilbage til sta-

det. Resten af bierne 

blev forsigtigt børstet 

  Asgers’ Bi-skæg 
 

Du kan se mere i TfB Juli 1992. 

 

 

 

 

Asgers dengang 8-årige  

datter, Lotte. 
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Biblen, Bierne og           Biologien 
 

I  3. Mosebog finder vi de love, der defi-

nerer, hvad der regnes for rent og urent. 

Her står der, at intet afgrøde-offer må 

indeholde surdej og honning. At honning 

er nævnt kan skyldes, at bierne i Det 

Gamle Testamente anses for at være ure-

ne. 

Alt kryb, der har vinger og  

går på 4 ben skal I regne 

for afskyelige. Af de dyr, med vinger, der 

går på fire ben er en række  

græshopper kosher, men  

bier og deres larver er det  

ikke. (Men det skal dog lige nævnes, at 

honning faktisk anses for at være  

kosher blandt jøder i dag, fordi hon- 

ning ifølge Talmud kommer fra blomster-

nektar, som bierne blot samler). 

Men en så afklaret holdning til honning 

havde man ikke i antikken. Det 

kommer blandt andet til udtryk 

hos en jødisk filosof, Filon af 

Aleksandria (født cirka 10 

f.Kr), der med henvisning til den 

søde honning advarer mod, at begæret 

efter nydelse styrer ens adfærd. 

Filon skriver, ”at Gud betragter såvel 

surdej som honning – som uegnede til at 

blive bragt til alteret.  

Når det gælder honning, kan det handle 

om, at bien, der samler honningen ind, er 

et urent dyr, der, sådan som det fortælles, 

opstår i forbindelse med forrådnelsen af 

og nedbrydningen af den døde okse. Præ-

cis som hvepsene stammer fra hestenes 

ekskrementer. 

Under alle omstændigheder forbyder 

Gud honningen, fordi den er et symbol på 

en utilbørlig mangel på religiøs ærefrygt,  

der er konsekvensen af overdreven nydel-

se. For det er med nydelsen, som det er 

med honningen: den er sød, når den pas-

serer ganen, men senere, når den kom-

mer ned i maven, er den bitter og giver 

anledning til vedholdende smerter, og 

ryster sjælen og hidser den op, hvad der 

gør det umuligt, at holde fast i dét, der i 

situationen er passende”. 

Der er to elementer i dette citat, der er 

værd at bide mærke i. For det første hen-

visningen til de mavesmerter, som hon-

ningen vil forårsage. Mavesmerterne re-

laterer sig specielt til skovhonning på 

grund af den vilde honning fra rhoden-

dron, som var vidt udbredt i skovene.  

Det andet opmærksomhedspunkt er bier-

nes oprindelse. Selvom Aristoteles: tager 

afstand fra ideen om, at ådsler gennem 

metamorfose kan 

blive til insekter,  

knytter Filon 

mere an til den 

symbolske forstå-

else af  honning: 

At begæret har 

samme effekt 

på psyken,  

som den  

søde 

 

 

 

 

 

 

 honning har på legemet. Det begynder så 

sødt og ender fatalt. 

Johannes Døberen 

Vender vi os mod en ikonisk honningspi-

ser i biblen, finder vi Johannes Døberen, 

som han præsenteres i Markus-evange- 

liet:  ’Som det skrevet står hos profeten 

Esajas: Se, jeg sender min engel, han 

skal bane din vej. Der er én, der råber i 

ørkenen. Således prædikede Johannes 

omvendelsesdåb til syndernes forladelse, 

og hele Judæa og alle Jerusalems ind-

byggere drog ud til ham. Og blev døbt af 

ham i Jordanfloden og bekendte deres 

synder. Johannes gik klædt i kamelhår, 

havde et læderbælte om livet og levede af 

græshopper og vild honning.  

 

På bagrund af vor viden om jødedom-

mens syn på honning, kan man undre sig 

over diæten. Én mulighed er, at der er 

tale om Ahornsirup eller juicen fra frisk-

pressede dadler. I og med ét substantiv 

dækker såvel dadeljuice, sirup og hon-

ning. 

En anden forklaring kan 

være, at forfatteren træk-

ker på et nyt symboluni-

vers, fordi der er en ny   

   gruppe læsere, i den 

       græsk romerske kul- 

             tur, hvor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

honning har en ganske anden status. Såle-

des fortælles 

det om Zeus, 

at guden blev 

opfostret på 

honning, der 

også  opret-

holdt guder-

nes udødelig-

hed. (Når barnepigerne stjæler af Zeus 

honning hævner bierne sig).. 

Men, når Markus klæ’r Johannes Døber i 

kamelhår, og taler om vild honning kan 

årsagen også være, at kamelhårsdragten 

er en typisk gammel-testamentarisk klæ-

dedragt, som man fx finder hos profeten 

Esajas. Og læderbæltet, hører til netop 

hos Elias. 

Og for Markus er Johannes Døber altså 

den genfundne Elias.  

Uheldigvis for Markus er det et fake-

news citat, når Markus tillægger citatet til 

profeten Esajas. Citatet stammer ikke fra 

Esajas, men fra Malakias bog. 

Og hermed står det 

klart, at Markus ikke 

er helt troværdig 

som kilde til den 

historiske Johan- 

nes Døber. 

 

 

 

Dybt inspireret ☺ af lektor ved Teologisk Fakultet på KU Gitte Buch-Hansen 

 Malakias’ Bog er den sidste bog i Det 
Gamle Testamente, hvor Malakias 
profeterer, at Gud vil sende Elias til 
jorden igen. Det tolkes senere i Det 
Nye Testamente som en forudsigelse 
om Johannes Døberen. 

Når jøderne fejrer påske, har de altid dækket op med en ekstra stol og kop i det tilfælde, at Elias dukker op. 
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Sommer 

Biavlere får certifikat Efteruddannelse i sundhed 
og sygdomme hos bier. 

Hvordan er det nu, du bedømmer varroa 
udviklingen i et bistade.  Hvad er ondar-
tet bipest ?  Hvilke regler gælder i Dan-
mark, når man holder bier og gerne vil 
flytte dem et andet sted hen? Hvilke 
bisygdomme kan vi forvente at se på vo-
res breddegrader i de kommende år ? 
Skal der indsendes prøver af bi-familier 
som led i kontrol ? 
Der er masser af viden, vi ved fælles 
hjælp skal kunne bruge for at sikre en 
sund udvikling af biavl i Danmark. Vi har 
en god tradition for at koble professionel-
le eksperter med frivillige entusiaster. 
Det gælder også, når vi hjælper hinanden 
med at sikre sundhed i vores bifamilier.  
Sygdomme skal findes i tide. Derfor er 
der i Landbrugsstyrelsens regi skabt et 
flot samarbejde mellem styrelsen, for-
skerne på forsøgsstationer og universite-
ter, bi-inspektørerne og de ’kyndige biav-
lere’, som udklækkes fra de her nævnte 
kurser. 
 
Vi har hvert år et 3-dages kursus på Sjæl-
land og et tilsvarende i Jylland, hvor inte-
resserede kan få dybde-viden om biernes 
sundhed og sygdomme. Det hed tidligere  
’kursus for kyndige biavlere’, men er vist 
nu omdøbt til ’Bisygdoms-kursus’.  Det 
kunne også være  benævnt ’certificerede 
biavlere’. Det er, hvad det er.  Et tre-
dages kursus med lidt kontrol af din ind-
læring suppleret med en praktisk del, 
hvor den nye kyndige biavler får lov at 
følge en af bi-inspektørerne i marken og 
hvor han/hun får mulighed for at demon-
strere sine færdigheder.  Fem år senere 
inviteres kursisten til et én-dags arrange-
ment, for vores viden ruster jo.  
Landbrugsstyrelsens godkendelse bortfal-
der hvert 5.år, hvis kvalifikationerne ikke 
vedligeholdes. 
I Hørsholm biavlerforening kan du på 
websiden finde  syv kyndige biavlere fra 
før 2019.  I 2019 deltog yderligere tre af 
foreningens medlemmer i kurserne. 

På Sjælland afvikles kurset på forsøgssta-
tionen Flakkebjerg ved Slagelse og i Jyl-
land i Foulum ved Viborg. Kursusleder er 
Per Kryger, som vil imponere de fleste 
med sin ekspertise og formidlingsevne. 
Kurset varetages af Institut for Agroøko-
logi, som er en del af Århus 
Universitet.  Man skal kunne dokumente-
re at have haft bier i mindst 3 år for at 
kunne deltage. 
 
Kyndige biavlere er ikke blot hjælpsom-

me klubmedlem-
mer. De har også 
den praktiske 
opgave at udstede 
sundhedsattester 
og at godkende 
flytning af  bifa-
milier.  Det er 
lovpligtigt at få en 
sådan godkendel-
se inden flytning 
og at få dem regi-
streret i Det Cen-
trale Bigårdsregi-
ster. 
 

Kursets pris 
I 2019 kostede 
deltagelse på tre-
dages kursus 
1300 kr. incl. 
forplejning.  
Hertil kommer to 
overnatninger 
eller daglig kørsel 
til og fra Flakke-
bjerg ved Slagel-
se. Samlet pris 
pr.person 2.000-
3.000 kr. 
 

Hvornår 
Årets kurser er 

ikke fastlagt endnu.  
Et godt gæt er et 

kursus i Flakkebjerg ved Slagelse i star-
ten af efteråret.  Markér interesse hos 
charlotte.knudsen@agro.au.dk. 
 

Kyndige biavlere i foreningen 
Se kontaktoplysninger på Hørsholm Bi-
avlerforenings eller Dansk Biavlerfor-
enings websites samt på Det Centrale 
Bigårdsregister. 
 
 

 

Af Else & Ole Frydensberg,:”Det er biernes samfund og kultur, der 
interesserer os. Derfor ønsker vi at bidrage til at holde dem sunde. Det 
gør vi ved at forstå deres økosystem og deres eksistensvilkår.  Så sund-
hed er nøgleordet, ikke sygdom”.   

udflugt 2020 
            Sæt endnu et kryds i kalenderen: Lørdag den 13. juni  

             besøger vi først Bug-Farm. (Det kræver ti kilo foder at  

               producere 1 kilo oksekød, hvoraf kun halvdelen er  

                 spiselig. Mens 10 kilo foder kan producere 4-5 kilo  

                  larver, hvoraf 100 procent kan spises). 

                   Derefter  ruller vi op  

                    til Max, der har in- 

               viteret på  formiddags 

              kaffe. Max vil fortælle 

             om branchenyheder, og  

              om hvordan han er i  

              gang med at etablere et  

              rammevaskeri. 

                   Vi slutter endelig af med et besøg hos vore naboer i 

Kronborg Vestre, hvor Dorrit vil fortælle lidt om, hvordan de 

har organiseret sig i det  

nordsjællandske. 

Og inspireret af Kron-

borg Vestres ideer og 

organisation spiser vi  

frokost sammen og ruller 

 hjem. 

Dorrit eksperimenterer  

en smule  med kubebiavl 

Dorrit 

Garrit i 

Maxes 

butik. 
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Verdens bi-dag fejres den 20. maj. På denne dag blev Anton  

Janša, pioner for biavl, døbt i 1734. Formålet med den inter- 

nationale dag er at anerkende bienes og andre pollinatorers 

rolle for økosystemet. FN's medlemsstater godkendte Slo- 

veniens forslag om at udråbe den 20. maj som Verdensbi-dag 

i december 2017.  

Flydende lyng-honning 
Drambuie, er en aldrende whisky li-

kør, fremstillet af whisky lagret i 

mindst 15 år tilsat krydderier,  

urter og skotsk lynghonning. 

Opskriften indeholder nelli- 

ker og safran, tørret frugt og 

mange hemmeligheder. Likø- 

ren har en smag af honning, 

brunt rørsukker, vanilje, nel- 

like og kardemomme. 

Husk det nu:  I kan kun stikke een gang, så vær helt  

sikker på, at I kun bruger jeres brod for at beskytte stadet. 

Hva'  nu hvis vi ser en fyr på en stige. Han 

renser tagrender og er helt i sine egne tanker ? 

Ja, det er selvfølgelig en oplagt undtagelse. 

Ja, det er spøjst nok. Vi har osse en 

kvindelig CEO. 

go’ 

påske 

Velkommen til  
nye medlemmer 

Rikke Danø, 

Peter Kruse,  

Michael Similie 

  Sød Jack Daniel’s 
Flydende 

honning, nu 

med ameri-

kansk whi-

skey. Den 

må smelte 

på tungen. 

Aktivitets-kalender 

 

*
 D
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Vore plejebørn 
På mjødaftenen fik vi 

startet 2 x 25 liter 

mjød, som Peter S. nu 

nurser. Efter endnu et 

skud gær forlyder det, 

at de små bobler af 

vellyst og vækst.  

Yngelferomon får ammebierne til at produce-

re gele royal. Fravær af yngelferomon, får 

bierne til  at lagre proteinet i fedtlegemet som 

vitellogenin, og bierne udvikler sig til vinter-

bier, der kan leve 6-7 mdr.  

Se side 7 

25. marts: Vintermøde: Alk og Allergierne. 

Se side 2-3 

 

31. marts: Start teori-begynderkursus 

 

4.-19. april: Køb ind i Bihuset via web-butik 

med rabat. Kode: hørbi 

 

14.april: Begynderkursets andet seminar. 

 

21. april : slut teori begynderkursus 

 

29. april: dødsboer og gamle fodertavler afle-

veres i Ole Michaels carport. 

 

30. april: Varelevering herunder bestilte 

vokstavler. Afhentning af vokstavler til om-

smeltning (dødsboer o.l.). OMJ’s carport. 

 

3. maj - kl. 10: 

Standerhejsning i Skolebigården.  

 

16-24. maj: Indkøbsuge med rabat hos Bihu-

set via web-butik. Kode Hørbi 

     

     20. maj: Biernes dag. 

          

       28. maj: Levering af bestilte varer, herun- 

     der pakker med tavlevoks. Returnering af  

    rammer.  OMJ's carport.           

      

13. juni: Sommerudflugt 2020 

 

20. juni: Jordbær-honningdag 

 

 

15. juli: Peter Sjøgrens Gourmet 

middag 

 

18.—26. juli: Indkøbsuge med rabat hos  

Bihuset via web-butik Kode Hørbi. 

 

30. juli: Vare-leverance i OMJ's carport. 

 

22-30. august: Indkøbsuge med rabat hos 

Bihuset via web-butik Kode Hørbi 

 

2. september: Rammer til vask afleveres i 

OMJ's carport. 

 

3. september: Varelevering og rammeafhent-

ning i OMJ's carport. 

 

 

 

 

 

 


