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Husk generalforsamlingen den 31. oktober  

Formanden  
har ordet 

I dette nummer : 
 
 
Bivenlige Hørsholm 

Husk generalforsamling 
Strøm på bipavillonen 
Den lille foderlærer 
Køb glas fra pallen 
Forstå dine bier 

 

 

Bi-Ord 
Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening  Nr. 89 ◦ August  2018 

 

Når vi holder høst-weekend den 11. & 

12. august, er vi også nået til afslutnin-

gen på årets begynderkursus. I weeken-

den instruerer de mere erfarne biavlere 

årets kursister i høst-ritualerne. Her kan 

begyndere forsøge sig med at presse 

honningen, og prøve at slynge 

(centrifugere) honningen i 3-solds hånd-

drevne slynger og motorslyngen. 

Lørdag  

Lørdag morgen kan du hjælpe med til at 

tage honning fra bierne i Skolebigården. 

Flyvesprækkerne er afspærret, så træk-

bierne ikke kan afsløre vort ’lumske’ 

forehavende, og bitømmere i staderne 

har gjort vor indsats  overkommelig. 

Søndag 

Søndag slynger og presser vi så honnin-

gen i Skolekøkkenet på Hørsholm Sko-

le. 

Snart høster vi årets honning 
Slyngveninder &’gentlemen of the press’ - forén eder 

Gi’ et nap 

Biavlere reagerer som landmænd: De 
kæmper en engageret kamp mod vejrgu-
derne, og oplever ofte, at de taber. Enten 
for lidt sol eller for meget sol. Enten for 
lidt regn eller for meget regn. Og aldrig 
i de rette mængder. 

I år har vi badet i sol. Det store maj træk 
var perfekt. Frugttræerne stod som i en 
lærebog for biavl. 

Men siden har tørken afsat sit spor i 
blomsternes nektarproduktion. Så, hvad 
der begyndte som et rekord år, er endt 
som et ualmindeligt godt år. 

Men nu er det tid til at få den sidste 
honning i hus. Samtidig skal der ryddes 
op, og de sidste gamle tavler skal ud. Vi 
høster i Skolebigården den 11. og 12. 
august. Giv et nap med, som vores kære 
redaktør opfordrer os til her på forsiden.  

Den tørkeramte sommer, har skabt usik-
kerhed omkring tidspunktet for fodring 
og indvintring. Læs artiklen inde i bla-
det og bliv klogere på det med indvint-
ring. Og så er det ikke for sent at lave en 
aflægger som reservefamilie, hvis noget 
skulle gå galt til vinter.    

Ja, sommeren går på held, og det er altid 
lidt sørgeligt, For så er det snart slut 
med at mødes i Skolebigården. Men 
fortvivl ikke. Vi plejer jo at slutte med 
manér, og så er der jo både honningdyst 
og vintermøder at se frem til. 

 

Tid 

  Lørdag Søndag 
11. august 12. august 12. august 
Lørdag Søndag 

Opgave 

Dag 

Sted 

7-9 7-9 8-12 11-15 

Skole- 
bigården 

Skole- 
bigården 

 

 

Tilmeld dig eet eller flere to- eller fire 

timers moduler på : 

horsholmbiavl@gmail.com 

Når vi deles om opgaverne bliver de 

overkommelige. Er du ny, kan du lære 

om høst af honning.  Og.. så er honnin-

gen foreningens økonomiske base. 

Hørsholm 

 skole 

Hørsholm 

 skole 

Høst af  
honning- 

tavler  

Klargøring 
slyngning 
presning 

Slyngning 
presning 
rengøring 

Høst af  
honning- 

tavler  

11. august 
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Hørsholm og Omegns Biavlerforening   
  

Formand:  Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rungsted 

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 Kjær-

gaard: 21 18 74 07,  Finn Steno Thygesen, 21 72 09 61. Supplean-

ter:  Sander Viscor 42 72 00 07,  Kirsten Wielandt: 49 13 21 17  

  

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) : Ejner Olsen (61 26 04 56 / murer.olsen@mail.dk), Bjarne Sø-

rensen (49 14 74 19,  91 33 35 30 / pernilleogbjarne@privat.dk ), Peter Hørning  (48 18 88 90 /  pe-

ter.gabriela@mail.dk) ,  Peter Talmark (21 64 01 40 / talmark@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: Foredragssalen i Fritidshuset. Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted Mail: info@horsholmbiavl.dk   

Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk  

 

I BiOrd nr. 2 fik ’vi’ skrevet noget 

vrøvl. Den store asiatiske gedehams 

(vespa mandarinia) er ikke på vej mod 

Danmark. Indien er den 

nærmeste forekomst.  

Derimod er den asiatiske 

gedehams (vespa veluti-

na) fundet i Frankrig 

siden 2004 og er inden 

for de seneste år også 

fundet på de britiske øer. Denne art er 

også stor, 2-3 cm, men mindre end den 

hjemlige stor gedehams (vespa crabro). 

Det 

ændrer dog ikke ved, at den asiatiske 

gedehams er ganske farlig for vores hon-

ningbier, som jo ikke er vant til den, og 

det siges, at nogle få asiatiske gedeham-

se kan rydde et helt              bistade på få 

timer. 

 

 

 

Hvorfor springer bierne nogle blomster  

over, når de flyver omkring og samler 

nektar ? Hvorfor besøger bierne ikke 

blomsterne systematisk fra en ende af ? 

Det var spørgsmål, som Dave Goulson 

kunne besvare, da han holdt eet af sine 

foredrag om humlebier og insekter på 

Sustainability Science Center på H. C. 

Ørstedsinstituttet. 

Ifølge Goulson var der blevet forsket i 

biernes indsamlingstaktik, og forklarin-

gen på dét, der umiddelbart kan virke 

vilkårligt, havde vist sig, at have en enkel 

forklaring. 

Ligesom vi mennesker efterlader duft-

spor, blot vi tager om et glas, afsætter 

bierne duftspor, når de besøger en 

blomst. 

Har blomsten allerede haft besøg, sprin-

ger bien blomsten over i sin søgen efter 

nektar. 

 

Bier sætter spor 

Dave Goulson 

kommunalt  
aftryk 

Fake news 

 

vespa mandarinia 

Verified news:  
Udredt af  
Jesper Kirkeskov 

vespa velutina 

HOBF sætter  

Forrest: Projektleder :Johanne Leth Nielsen . 

I midten: landskabsarkitekt Mona Jakobsen Dybdal 

Efter inspiration fra Hobf 
har Hørsholm kommune 
tilsået 17.000 kvadratme-
ter med blomsterfrø – og 
dermed har Hørsholm 
kommune kvalifi-
ceret sig til at 
blive certificeret 
som bivenlig 
kommune. 
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Den lille foder-lærer 

Lær hvordan du ind-vintrer 

dine bifamilier  på vores  

hjemmeside: 

www.horsholmbiavl.dk.   

Slå op under medlemsser-

vice og klik på ”Den lille 

foderlære”. Der kan du se, 

om det er smartest for dig 

at bruge flydende eller fast 

foder. 

 

Køb glas i  HOBF 

Køb glas direkte fra pallen. Du 

kan købe glas direkte fra  for-

eningens palle i Ole Michaels 

carport - Enghave 21c. Glasse-

ne er de klassiske smalle 450 

grams honningglas med metal-

guldlåg. Pris 3,00kr. pr. stk. 

Husk pap-kasser e.l. til trans-

port. Skriv ’glaskøb’ og over-

før betaling til: 

 MobilePay : 15085 

Generalforsamling 
Hørsholm og Omegns Biavlerfor-

ening indkalder hermed til ordinær 

generalforsamling onsdag den  31. 

oktober 2018 kl. 19.30.  Dagsorden 

ifølge vedtægter. Generalforsamlin-

gen afholdes i  Fritidshuset, Vestre 

Stationsvej 12,  2960 Rungsted 

Kyst. 

Første forslag er allerede indløbet: 

Navneskift fra HOBF til Hørsholm 

Biavlerforening. 

Spiddet Guldbuksebi  
Efter 80 års venten, 80 lange år, genfandt biologerne Guld-

buksebien på Samsø. 

Stor var biologernes glæde. Guldbuksebien blev fluks fæstnet 

på en nål og indlemmet i samlingen af sjældne insekter. 

Honning/Jordbær-dag 
Det var børnefamilierne, der i år hav-

de valgt at besøge Skolebigården for 

at få et kig ned til bierne og opleve 

den smagfulde kombination af  ny -

slynget honning og ny-høstede  øko-

logiske jordbær. 

 

Biavler Madsen 
Anders Lund Madsen har 

været på besøg hos Peter 

Sjøgren for at optage et tv-

program om bier. Udsendel-

sen bliver vist på DR2 i en 

lørdags temaaften  til efter-

året. 

Som en lille gimmick fik 

Anders lidt propolis choko-

lade. Det var OK. Et honning bolsje. Det 

var OK. Men så fik han frisk pollen. An-

ders var helt vild med det. Spiste og spi-

ste. Peter har fået endnu en seriøs kunde.  

 

Brug rigtigt nummer 
Glem alt om det gamle MobilePay 

nummer til HOBF, som var et telefon-

nummer.  

Brug det nye og eneste nummer, der 

fungerer: 

15085 

 

          Medlemskab: Nu til halv pris 
Nu kan du blive medlem af Danmarks Biavlerforening 
og dermed Hørsholm og Omegns Biavlerforening for 
halv pris:resten af året. 
Hvorfor skriver I til mig? Jeg får jo kun Bi-Ord, fordi 
jeg allerede er medlem? 
Det har du delvist ret i - men vi sender også denne mail 
til årets kursister, der får mere at vide om medlemska-
bets fordele, og så vedhæfter vi i øvrigt folderen ”For 
styrke og faglighed i dansk biavl”…. med sidegevinster-
ne: Tidskriftet hver måned, adgang til rådgivning, an-
svarsforsikringer og meget mere. 
Halvårsmedlemskab kan købes på www.bishoppen.dk 

http://webshop.winkas.net/vareoversigt.asp?kat=-1&hkat=-1&shopid=7077&VareGruppe=10
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35 medlemmer havde midt i sommerferi-

en fundet frem til Peters gourmet-middag 

i Skolebigården, hvor han havde kreeret 

en lækker, lækker middag med bållaks 

med kaviar-sauce, nye kartofler, arti-

skokker, lidt krebs, brød og salat – og 

cognacflamberede  pandekager med is i 

orangedressing til dessert. 

Selv uden Nomas myrer og andet kryb 

var Peters middag til:  

 En helt igennem vellykket medlemsakti-

vitet, der inkluderede biavlere med årti-

ers medlemskab, der besøgte Skolebigår-

den for første gang, til helt nyslåede teori

-biavlere, der end ikke havde anskaffet 

sig bier endnu. 

Sammen-spiste biavlere 

Nogle (Heidi & Birgit) ventede forgæves på, at de  hærdebrede 

brandmænd skulle støde til selskabet på grund af brandfaren. 

Seks kokkehuer ud af fem   :-) 

 

Års-afslutnings-komsammen 29. august  
Den sidste onsdag i august lukker og slukker vi i Skolebigår-

den for i år. Til den tid må åben-ild forbuddet for længst være 

historie.  

Kom og lad os spise sammen, på en forhåbentlig lun og hygge-

lig sommeraften. Så buldrer grillen, og vi forsøger os med 

endnu et fællesspisnings-arrangement: Denne gang anretter vi 

en fælles buffet, hvor vi alle bidrager med en ret. (Pastasalat er 

forbudt, selv om det er nemt). 

Denne gang skal du altså medbringe alt: en ret til buffeten og/

eller kød til grillen, drikkevarer, kage, tallerkner, bestik og 

drikkeglas. 

 

Vikingernes mjød var en sjælden og 

kostbar vare. Indtil biavlen kom til 

Danmark i middelalderen, måtte 

man nemlig skaffe sin honning ved 

at stjæle den fra vilde bier, og det 

var et møjsommeligt arbejde at skaf-

fe nok til at brygge mjød. Hvor 

værdsat honning var på de tider, ses 

af en bestemmelse i Erik Glippings 

bylov for Nyborg fra 1271, der fast-

sætter, at træffer man en mand med 

falsk honning, skal honningen kastes 

i ilden - og han selv skal miste hove-

det! 

Meget andet gav dødsdom i Ribe, 

bl.a. at sælge forfalsket honning* og 

jern - samt falskmøntneri. 

- 

* Hvis nogen findes med forfalsket 

honning, skal købmanden have sit 

liv forbrudt, og honningen skal 

brændes og fortæres af ilden, det 

samme skal ske med forfalsket voks. 

Fup: Af med knoppen 

Til dessert: crepes Suzette 

Betro dig til dine bier 
Det er en udbredt europæisk tradition, at 

biavleren betror sig til bierne om vigtige 

begivenheder i biavlerens liv så som 

fødsler og ægteskab. Glemte biavleren at 

orientere bierne, kunne han regne med 

biernes straf: som fx at bierne ville forla-

de deres kube eller indstille honningpro-

duktionen. 

Oprindelsen til disse skikke er måske 

afledt og inspireret af ægæiske forestil-

linger om biernes evne til at slå bro mel-

lem denne verden og den hinsides. 

Ved dødsfald kunne de sortklædte bista-

der blive hævet et par tommer og sænket 

sammen med kisten, - til tider blev sta-

derne også vendt mod begravelsen. Mad 

og vin fra begravelsen blev så også ser-

veret for bierne. 

Blev bierne ikke behørigt orienteret om 

et dødsfald i familien, ville "alvorlig 

ulykke" følge ikke kun den pågældende 

familie, men også for enhver person, der 

siden købte bierne.  

 

Charles 

Napier 

Hemys 

1897: 

The 

Widow 

or Tel-

ling the 

Bees 
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Nul bejdsning 
Miljøstyrelsen har afslået en 

ansøgning om dispensation til 

at bejdse vinterrapsfrø med 

neonikotinoider. Baggrunden er 

en udtalelse fra Institut for 

Agroøkologi, Aarhus Universi-

tet, som på baggrund af en ny 

rapport vurderer, at der i det 

konkrete tilfælde findes et brug-

bart alternativ. 

Lav en   Indvintring  - 
hvornår? 

Den regnfattige sommer har for 
mange biavlere skabt tvivl om 
tidspunktet for indvintring. Alt 
går hurtigt i haven og naturen, 
og spørgsmålet er, om man og-
så skal indvintre før, man ple-
jer.  

Det kan man godt, men man 
kan også vente og håbe på lidt 
august-honning.  

Man indvintrer, når man har 
taget den sidste honning går i 
gang med at fodre. Det kan ske 
tidligt som i mange landbrugs-
områder, eller det kan ske sent 
som i mange byområder. Dette 
gælder også i år, hvor nogen har 
indvintrt allerede i slutningen af 
juni. 

Dette er ekstremt, men pointen 
er, at bierne ikke må mangle 
mad. Gør de det, går dronnin-
gen i stå med at lægge æg, og 
der bliver ikke lavet vinterbier. 
I værste fald uddør familien 
allerede om sommeren.  

Sagt på en anden måde: man 
skal indvintre, når man ikke 
regner med mere træk og der-
med indbæring af nektar.  

Det er aldrig til at vide, hvornår 
det sker, så derfor er det klogt 
aldrig tage al honningen (for så 
skal der fodres). I stedet må 
man høste med måde, og så se 
tiden an.  

Får vi masser af regn og varme 
i august kan trækket godt gå i 
gang igen, og der kan komme 
mere honning i kasserne.  

De år er set, hvor hovedtrækket 
lå i august, og hvor bierne nær-
mest kunne indvintre sig selv, i 
det mindste  i byområder.  

Ole Michael  

aflægger 

Og vil du også ha’ diplom på det, så se vore NYE regler: 
Aller senest på generalforsamlingen den 31. oktober 
kan hvert medlem indlevere ét glas egen flydende 
honning og ét glas fast rørt honning til sensorisk be-
dømmelse. Indtil da, kan du aflevere din honning i 
Ole Michaels carport. 

Glasset/glassene skal indeholde min. 450 gram hon-
ning og skal være etiketteret, så det opfylder gælden-
de regler med henblik på salg. 

Vores to nye sensorik-uddannede honning-smagere 
vil sammen med bestyrelsen udvælge top –5 indenfor 
de to kategorier. 

I HOBF har valget af årets bedste honning altid ligget 
i hænderne på medlemmer og Hørsholm-borgere. 
Den tradition fortsætter vi. 

Sammen kårer vi årets bedste honning/2018 i de to 
sorterede kategorier - den 28. november.   

Har du årets bedste honning ? 

Honningkåring 2017 

 

Lav nu den aflægger! Det er enkelt 
af lave en aflægger, og det er vigtigt 
altid at have reserver i baghånden, 
så man ikke pludseligt står uden 
bier.  

Hvert forår er der rift om at købe bifamilier. 
Dels fra gamle biavlere, der ikke lige fik 
lavet en reservefamilie eller to til erstatning 
af dem, som døde om vinteren, dels fra nye 
biavlere, der godt vil i gang med at holde 
bier fra tidlig forår. På den måde kan man 
aldrig have for mange bier.   

En bifamilie kan nemlig altid sælges for en 
tusindlap eller mere, når efterspørgslen er 
der om foråret. Udgifter til dronning og fo-
der er dermed rigeligt betalt. Bier og yngel-
tavler er der nok af i august.  

En opstablingskasse med 9-10 rammer kan 
umiddelbart bruges. Med delt bund og to 
indgange, kan man oven i købet lave to af-
læggere - hver på 4 eller 5 rammer. Bruger 
man trugstade, kan det være idé i at investe-
re i en overvintringskasse af Styropor. For 
bare 300 kr. har man en god kasse til at 
overvintre en reservefamilie på 6 rammer, 
hvilket er rigeligt.  

I august laves bifamilien ved hjælp af 3-4 
gode yngeltavler, en pollentavle og en ufor-
seglet fodertavle. Sidder bierne ikke tæt, må 
man yderligere feje løse bier fra 1-3 åbne 
yngeltavler ned til den nye familie. Man kan 
tage tavler og bier fra flere forskellige bifa-
milier. Derpå tilsættes en dronning. I august 
skal man bruge en parret dronning.  Laver 
man småfamilier tidligere, kan det lige så 
godt være en uparret.   

Forhør dig i Skolebigården, eller hos en af 
vore dronningeavlere, eller køb en dronning 
hjem fra en af de anerkendte avlere. De an-
noncerer flittigt i Tidsskrift for biavl. Lav 
gerne aflæggeren 4-5 dage før du tilsætter 
dronningen, da du så har mulighed for at 

fjerne de dronningeceller bierne selv laver.  

Det sker tit, hvis én eller flere af de tilsatte 
yngeltavler har æg og larver ved dannelsen af 
familien. Bierne foretrækker altid den dron-
ning de selv opfostrer. Så vær omhyggelig 
med at tjekke for dronningeceller, inden 
dronningen tilsættes. Man kan også tilsætte 
dronningen i forsendelsesburet, men så und-
lade at afsikre buret til man efter 4-5 dage har 
tjekket for konkurrerende dronningeceller.  

Tilsættes dronningen først efter 4-5 dage, er 
det en god idé at fjerne følgebierne, da de 
ellers kan komme i kamp med bierne uden 
for buret med risiko for, at dronningen kom-
mer imellem.  I juni-nummeret af tidskrift for 
Biavl kan man læse mere om at lave 
’aflæggere’ - eller ’småfamilier’, som det 
også hedder.   
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Der er biavlere, der mener, at de 

kan bedømme biernes tilstand på 

den lyd, de frembringer. En stille 

summen indikerer, at bifamilien er 

tilfreds, mens et ændret lydbillede 

kan betyde, at bierne er ved at 

sværme.  

Snart vil biavlerne med en smart-

phone-app kunne finde ud af, hvad 

der bekymrer bifamilien, når sta-

dets summen når smartphonen. 

App’en, der er under udvikling af 

Jerry Bromenshenk på Montana 

Universitet kan lydteste bifamilier-

ne for en række sygdomme og af-

sløre en forestående CCD (colony collap-

se disorder). 

 

Bombe bier 

Udviklingen af app’en har en usædvanlig 

forhistorie. Man ville anvende bier til at 

finde landminer.  

Landminer lækker spor af eksplosive 

kemikalier i jorden og luften. Disse små 

udslip kan registreres af visse hunde, der 

først blev taget i brug. Siden anvendte 

man rotter, fordi nogle hunde var for 

tunge til at bevæge sig ovenpå landmi-

nerne. 

At træne hunde og rotter er en langsom-

melig affære. Bier kan trænes på få timer 

ved at spæde sirup op med lidt eksplosive 

kemikalier. Så associerer bierne lugten af 

kemikalier med føde, når de søger nektar. 

Men, - da der kan være 20.000 bier på 

vingerne på én gang, er der behov for at 

kunne spore dem. Dertil benyttedes lidar: 

en laser/radar som tunes til lyden af bier-

nes vingeslag. På dene måde kunne der 

opbygges et elektronisk kort, der viste, 

hvorhen bierne fløj og hvor landminerne 

kunne ligge begravet. I tests med US 

army fandt bierne landminerne i mere 

end 97 % af tilfældene. 

Men… skal bierne sættes ind af militæret 

eller civile som mine-ryddere, var der 

behov for at bibringe militæret biavler-

færdigheder. Det ville tage lang tid, at 

bibringe nybegyndere en erfaren biavlers 

færdigheder, og samtidig have tjek på de 

mange sygdomme, som bierne kan pådra-

ge sig.  

Det førte til ideen om, at fremstille en 

app, der ligesom den garvede biavler kan 

lytte til bistadet og biernes summen og 

derudfra bedømme biernes hel-

bredstilstand. 

For at skabe en database af for-

skellige lydbilleder var det der-

for nødvendigt at knytte forskel-

lige lidelser til forskellige lydbil-

leder. 

Derfor kontaktede universitetet 

et verdensomspændende netværk 

af biavlere og bad dem finde 

bifamilier, der kun led af én en-

kelt sygdom og optage lydfiler af 

dem. På den baggrund blev 

smartphone app’en udviklet. 

App hedder ’Bee Health Guru’ 

og bliver fremstillet af Bee Alert 

Technology, - en virksomhed, 

der er udviklet af universitetet. 

 

30 sek. stadetjek 

For at tjekke en bifamilies sund-

hedstilstand, er det almindeligvis 

nødvendig at åbne staderne og 

sende røg i hovederne på bierne for at 

pacificere dem. Den proces er en tidsrø-

ver for storbiavlere. Med den nye app 

kan biavleren blot holde sin smartphone 

tæt på flyvesprækken i 30 sek., mens 

telefonen analyserer lyden fra stadet. 

Derefter lister appen alle mulige proble-

mer i stadet. 

I første omgang vil bistadet blive testet 

for bipest, stadebiller, varroamider, euro-

pæisk bipest og tidlige tegn på CDD og 

nosema. 

Måske vil appen kunne varsle  tryk fra 

pesticider især neonicotinoider. Så, går 

alt efter planen, vil bierne selv kunne 

blande sig i debatten omkring, hvad der 

generer og skader dem. 

 

Dybt inspireret af/ planket fra The Eco-

nomist 31. marts. 2018 

Lyt - og forstå dine bier 
Forstå, hvad dine bier signa-
lerer. Snart kan du få en app, 
der kan oversætte biernes 
sprog.  

 

 

På jagt efter svenske VSH dronninger 
Årets sommerudflugt gik i år til Sverige, hvor vi først fik serve-

ret brunch hos den velassorterede bimaterielforhandler ’Joel 

Svenssons Vaxfabrik’. 

Derefter besøgte vi  Lars & Monica på  

Honungsgården, hvor der blev produceret 

tonsvis af honning og tusinder af Buckfast 

dronninger. Uden vi fik prøver med 

hjem :-) 
Med Kronborg om styrbord  

Monica, Lars  og Ingrid 

Sofiero i 
blomst. 

 

Automatiseret slyngning 
affødte alm. respekt. 

Dagen 
sluttede 
på Sofie-
ro med 
blom-
strende 
rhoden-
dendron. 
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Peter Sjøgren, chef de cuisine og Skole-

bigårdsmester er en mand med mange 

talenter. På magisk vis er det nu osse 

lykkedes ham at fremtrylle et sort solpa-

nel til Skolebigården, der gi-

ver 300 watt i input til anlæg-

get.  

Så nu har vi elektrisk lys inde 

i pavillonens aflåste kammer 

og sidst på sæsonen kan vi 

bruge LED pærer, når vi sid-

der ved plankebordet. 

De tilknyttede batterier kan 

belastes med et udtag på 600 

watt/ 1000 watt i peak. Det 

nye anlæg skulle efter sigende 

kunne forsyne et lille sommer-

hus med køleskab og elektrisk lys i to 

dage - uden sol, så anlægget kan magelig 

holde gang i loddeapparater, vejrstation, 

luppen med lys -  og nu - som en ny med-

lemsservice: Oplad din mobiltelefon, 

mens du får gode råd i Skolebigården. 

Kursus i sensorik  

 

Energisk solpanel  

Danmarks Biavlerforening  ud-

danner nye sensorikinstruktører, 

der skal lære biavlere at beskrive 

deres honning med hensyn til 

smag og udseende.  

Det handler om, hvordan man 

smager på honningerne og sætter 

de bedste ord på smagene. Og det 

handler også om honningbedøm-

melse, for det gode håndværk hø-

rer med til en god honning. Sidst 

men ikke mindst handler det om, 

hvordan ordene kan udnyttes til 

indbydende beskrivelser, som kan 

sættes på etiketterne eller på små 

kort, der kan følge med honnin-

gerne, eller måske bare leveres 

mundtligt.  

Målet er, at flere biavlere i Dan-

mark bliver i stand til at beskrive 

deres honning. Derfor må delta-

gerne være indstillede på at afhol-

de kurser indenfor emnet i deres 

egen forening og eventuel gerne 

andre foreninger.  

Tidspunkt: Lørdag den 15. sep-

tember kl. 8.30 – 17.00  

Sted: Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 

Ejby (Fyn).  

Er du interesseret: så henvend dig 

til Ole Michael… Vi har brug for 

to ’smagsdommere’ i foreningen. 

Temahæfte om sensorik i Tids-

skrift for Biavl i august . 

Bliv sensorik  
instruktør 

Sensorik er den teknik, der kan beskrive det unikke og vel-

lykkede samarbejde mellem bier og biavler. 

Når du smager på honning, kan man 

sige, at det drejer sig om: smagen på 

tungen, lugten i næsen, teksturen i 

honningen – og endelig om det 

brænder som fx chili. 

Men egentlig smager vi først med øjet. 

Når vi ser på honningen danner vi os et 

billede af, hvordan den smager, når vi 

registrerer farve og tekstur. Inden hon-

ningen når tungen, fanger næsen duften, 

og med tungen oplever vi grundsmagene: 

bitter, sød, sur, salt og umami. Mens vi 

bearbejder honningen i munden, og op-

varmer den, ånder vi ud, og luftstrøm-

men bærer aromaen op i næsen. Vi dufter 

igen - på udåndingsluften. 

Sammenligner man smagssansen med 

lugtesansen, kan lugtesansen skelne mel-

lem langt flere forskellige molekyler. 

Smagssansen er til gengæld mange gange 

mere følsom sammenlignet med smags-

sansen. 

I en ung persons mund er der omkring 

10.000 smagsceller, men antallet aftager 

med alderen. Det er ikke mange sam-

menlignet med syns- eller lugtesansen, 

der hver har 50 mio. celler. 

Og tro det eller ej: Hørelsen og følesan-

sen hører også med til smagsoplevelsen. 

Prøv at spise chips, der ikke knaser. Prøv 

at spise chili og peberrod uden at opleve 

’smerte’. 

Sensorik 

Be’r man eksempelvis kokke, der har 

trænet deres smagsløg gennem en profes-

sionel karriere, kan kokken være god til 

at bedømme forskellige honninger. Men 

det er langtfra sikkert, at bedømmelsen er 

repræsentativ for den danske befolkning. 

Men hvis man gør brug af en samling 

trænede smagsdommere (et sensorik-

panel) vil resultatet være en beskrivende 

bedømmelse af de relevante smagskom-

ponenter og deres intensiteter. Og der er 

dannet et ’sæt ord’ omkring honning, der 

gør det muligt at kommunikere indbyrdes 

omkring smagen af ’honning’. 

ta’ med på 

Smagene: surt, sødt, umami, bittert og salt er 
jævnt fordelt over tungen. Tidligere mente 
man at felterne var stærkt afgrænset. 
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Velkommen til 
nye medlemmer 

 

 

Den, som  ønskede lykke og 

held i kærlighed, skulle forud 

for Andreasdagen (30. novem-

ber) skære en spån ud af flyve-

hullet på et bistade og bære den 

på sig. Det samme kunne man i 

øvrigt opnå med en stump gren, 

hvorpå en bisværm havde sid-

det. Denne sidste virkede desu-

den som helsemiddel mod for-

skellige sygdomme.  

Selim Usta 

Hamdi Sarac 

Birgit Andersen 

Mika Torsten Bärlund 

Lisbeth Frederiksen 

Johann Heinemann 

Kristine Ørsted 

Malene Wiese Svanberg 

Nu med 
honning 

 Skær en spån  

Mikkelsdag var en helligdag, der 

også var knyttet til mjød. Men hel-

ligdagen blev afskaffet i 1770. Nu 

har Danmarks Biavlerforening og 

mjødbryggeriet Snoremark taget 

initiativ til at fejre Mjødens Dag. 

Kom og oplev mjødens mange for-

skellige afskygninger, når producen-

ter fra hele landet samles og præsenterer deres bryg. Hør mere om 

mjødens historie, brygning og om bier og honning: 29 september fra 

10 til 18: Snoremark, Gundsølillevej 52, Tågerup. 

Mjød - en gudedrik 
 

Den 29. oktober kl. 19:30 

fortæller Per Carton, biolog, 

biavler og dronningeavler 

med parringsstation for 

Buckfast -  om honningbier- 

nes genetik. Mødet foregår i 

Fuglevad Vandmølle, Mølle 

                     vej 4, Kgs.  

            Lyngby. Der er åbent 

fra kl. 19.  

’Den brune bi’ og ’de vilde bier’-

står på dagsordenen på et heldags 

fællesmøde for lokalforeninger i 

Nordsjælland. 

Carl-Johan Junge, der fik DBFs 

guldnål i 2017 for arbejdet med 

bevarelsen af den brune bi på 

Læsø, fortæller om den brune bi, 

Apis mellifera mellifera, og den 

driftsform, der praktiseres på 

Læsø. 

Yoko L. Dupont, der er biolog 

og forsker ved Aarhus Universi-

tet med speciale i bestøvnings-

biologi, 

fortæller 

om vilde 

bier. Hun 

vil formo-

dentlig også 

fortælle om 

hendes 

igangvæ-

rende honningbi-projekt. 

Kom til Fuglevad Vandmølle, 

Møllevej 4, Kgs. 

Lyngby.  

Vi ses  i Lyngby  

Lær om 
bi-genetik 

 

lørdag den 10. november 

Aktivitetskalender 
11. & 12. august: Honninghøst i Skolebi-

gården. (se side 1) 

 

11. august: Country Fayre i Birkerød  

 

Uge 35* - (27. august til 2. sep.) Web-

indkøb i Bihuset med rabat-kode: Hørbi  

 

Onsdag den 22. august kl. 19: Myresyre-

behandling og varroakontrol i Skolebi-

gården. Få gulvpap og myresyre med 

hjem.  

 

Onsdag den 29. august kl. 19  Sæsonaf-

slutning i Skolebigården. Se side 4. 

 

Onsdag 29. august: Rammeindsamling 

efter slyngning. OMJ's carport.  

 

Torsdag 30. august: Varelevering og ram-

meafhentning fra OMJ's carport. Meld 

ind, hvis du kan hjælpe med læsning. Vi sø-

ger to frivillige… 

 

Lørdag 29. september: Mjødens dag  

 

Onsdag31. oktober: Generalforsamling  

 

Lørdag den 10. november: Fællesmøde om 

’Vilde bier’: Carl-Johan Junge og  Yoko L. Du-

pont. Yoko er sammen med DBF i gang med et 

landskabs-eksperiment vedrørende pesticiders og 

føderessourcers betydning for honningbier. 

 

Søndag den 25. november  kl. 10-12  Oxalsyre-

drypning i Skolebigården 

Onsdag den 28. november kl. 19.00  Honning-

smagning og dyst om årets bedste honning. * 10 

% rabat på de fleste varer. Dog ikke på  glas & 

foder.  

 


