
Kom til honningdysten den 25. november og få testet din honningkvalitet  

Bi-Ord 
Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening  Nr. 76 ◦  NOVEMBER  2015 

Det blev et lidt  træls sæson at 

være biavler i. Ikke nok med at 

vi oplevede  historiens største 

antal sværme. Det blev også en 

rigtig grå sommer, med ringe 

udbytte og masser af forliste 

dronninger. Det rettede sig lidt 

til sidst og visse steder nåede vi 

op på det vanlige udbytte.  

Men glem alle sorger. Bestyrel-

sen har skruet et spændende vin-

terprogram sammen. Først na-

turligvis skal vi dyste om årets 

bedste honning her den 25 no-

vember.  

I januar er det lykkedes os at 

lokke Lars og Zofuz, skribenter-

ne bag månedens arbejde til 

Hørsholm. De to kollektivbiav-

lere er ikke blot dygtige til deres 

håndværk, de er også morsom-

me biavlere. 

Og så følger vi tråden op fra 

sidste år, hvor Sahin fortalte om 

tyrkisk biavl. I år vil Marius 

fortælle om rumænsk biavl. Det 

bliver i februar. 

Endelig til marts kommer Jef 

Martinusen, der som alternativ 

behandler har udviklet en teknik 

til behandling af Borrelia-

infektioner og parkinson-syge 

med bigift. 

Glæd jer                Ole Michael   

Formanden  
har ordet 

Bekæmp miderne 
Søndag den 22. november kl. 10 kan 

du hente oxalsyren i Skolebigården. 

 

Til trods for fra-tagning af droneyngel 

og en ordentlig dusch myresyre i au-

gust trives varroamiderne fortsat fint i 

staderne.  

Derfor er det vigtigt, at bifamilierne får 

et skud med en oxalsyre/sukker-

blanding i november. 

Brug indskud, så du kan tælle nedfal-

det af døde mider. Dryp 3 - 3½ ml lun 

oxalsyre i de tavlegader, hvor der sid-

der bier. 

Vent 11 dage med at tælle varroamider 

i indskudsbakken. Ved mere end 300 

mider i nedfaldet, skal man være på 

vagt. Da oxalsyrebehandling kun er 80 

procent effektiv, vil der stadig være 75 

mider tilbage i bifamilien. 

Dør halvdelen af vinterbierne og der-

med halvdelen af miderne, er der sta-

dig 38 varroamider tilbage i bifamilien 

i februar.  

Når mide-trykket fordobles hver må-

ned, er bifamilien belastet af 2400 mi-

der i august, -hvis man altså ikke er 

omhyggelig med droneyngelfratagnng 

i forsommeren.  

Derfor foreslår Bi-Sam,  at man ved 

høje midetal behandler bierne med en 

halv dosis oxalsyre i marts. Kun en 

halv, da det ellers skader bierne. Alter-

nativt er der kun mælkesyre tilbage. 

I dette nummer  
Pas på jomfruerne   

Husk vintermøderne 

Mix kanel og honning  

Ny bestyrelse 

- nyt kontin-

gent 

Udleveringen af  myresyre og pap gik som smurt.  

Ved 5000 varroamider bryder familien sammen. 



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

Finn Steno Thygesen, 21 72 09 61 og Ole Sam Nielsen (BI-Sam): 20 10 52 63. 

   

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 Sørensen (49 14 74 19,  91 33 35 30  / pernilleogbjarne@privat.dk ), 

Peter Hørning (48 18 88 90 / peter.gabriela@mail.dk) ,  Ole Sam Nielsen (48 25 46 93 / bisam@post.tele.dk),  Peter Talmark ( 21 64 01 40 / tal-

mark@hotmail.com), Søren Wium-Andersen (51 78 91 15 / wa23@hotmail.dk) og Jens Blume Larsen (61 69 49 95 / jensblume@hotmail.com )  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 

 

Kun det trænede øje fanger synet af 
en jomfru på størrelse med eller min-
dre end en arbejderbi.   

Dårligt vejr, dårlig parring 

Alting tyder på, at de mange jomfruer  
har noget med det dårlige vejr at gøre. 
Allerede midt på sommeren dukkede 
der masser af dronemødre op efter de 
mange sværmninger. Hvor irriterende 
det end er, lagde de dog æg. Det har 
de små sensommer-jomfruer ikke 
gjort.  

Da dronningerne er små og uanseeli-
ge og ser ud som jomfruer, er det 
næppe dronninger, der har været i 
æglægning for senere at holde op med 
at lægge æg på grund af dårlig par-
ring.  

Dronningeskift 5 minutter over 12 

Der er snarere tale om en kombinati-
on af nøddronninger og stille dron-
ningeskift. Bierne har opdaget, at 
dronningen, der var parret her i som-

mer, ikke længere duede og har for-
søgt at redde skærene ved i hast at 
opfostre en ny på én at de sidste be-
frugtede larver, de har kunnet finde, 
inden den gamle, som altså er ganske 
ung, løber tør for sæd. Det er altså 
ikke et æg og en larve, bierne selv 
udvælger for at opfostre en ny og 
stærk dronning til afløsning af den 
gamle.  

Nej, denne helt umulige sommer, har 
de måttet tage til takke med en halvt 
udviklet arbejderlarve, eller en larve 
af mindre god kvalitet. Deraf de små 
og uanseelige jomfruer, som hverken 
kan flyve ud og bliver parret eller 
lægge æg.       

Hvad stiller man op? 

Her og nu er der ikke noget at gøre 
andet end at vente til foråret, og så 
holde godt øje med bifamilierne. En 
bifamilie, der har gået med en jomfru 
hele vinteren kan ikke reddes. Den 
må slås sammen med en anden bifa-

De amerikanske marinsoldater har haft date med 72 jomfruer - før døden  

Mange kan nikke genkendende til synet af små og uanseeli-
ge jomfrudronninger og bifamilier uden yngel her sidst på 
sæsonen.  

Jomfruer ikke altid lykken 

Voksklub Nordsjælland vokser og 
vokser. Da det store læs skulle af 
sted her i slutningen af august, var 
det med en vis bæven, at vores 
chauffør drog af sted til Tappernø-
je med en 18 kubikmeter lastvogn 
læsset til randen. For én ting er, at 
det lige kunne være der. Noget 
andet er vægten. Vokstavler til 
omsmeltning og rammevask vejer 
ikke så lidt. Og dette er ikke blevet 
bedre af, at flere presser deres 
honning og dermed leverer nogle 
kompakte sække med pressevoks. 

Det gik godt i år, og vi har for 
længst fået alle rammer retur - va-
skede og nystrøgne. Hvert år er det 
ellers noget af et puslespil at smel-
te af og fordele voks og rammer til 
de enkelte medlemmer og derpå 
sikre, at rammerne kommer retur 
til den rigtige biavlerforening og 
dernæst til det enkelte medlem. Og 
det bliver ikke nemmere af, at vi 
bliver flere og flere.  

Spørgsmålet er, hvad vi gør næste 
år? Lejer en lastbil til stort køre-
kort. Kigger mod nord og tjekker, 
om Max Guldkjærs ny smelteri i 
Græsted kan klare opgaven. Det er 
tættere på, og derfor enklere at 
klare på flere små læs. Voksklub-
bestyrelsen er ved at undersøge 

Voksklub med overlæs 
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HER KAN DU FINDE  MAX GULDKJÆR & NORDSJÆLLANDS BIMATERIEL : 

Pårupvej 50, 3230 Græsted    48268720   www.gbiavl.dk    

Åbningstider:  mandag til onsdag: 16:30- 19:00.  Søndag : 10 - 14 (Samt efter aftale på telefon) 

Max Guldkjær, medlem af Hørs-

holm og Omegns Biavlerforening, 

har overtaget ’Nordsjællands Bi-

materiel’ og flyttet forretningen til 

sin bopæl i Græsted. Max er en er-

faren biavler. Sidste år havde han 

tjansen som Bimester i BYBI i Kø-

benhavn. Max har selv 25 stader på 

norsk mål.   

Nogle vil huske Max for en ærvær-

dig 2.  plads i HOOBF’s hædervær-

dige årlige kvalitets honning-

kårings konkurrence.  

Med 31 km til Græsted og 100 km 

til Tappernøje (hver vej), er der 
oplagte fordele ved at køre mod 

nord fremfor mod syd. Se butik-

Ifølge Ekstra Bladet er kombinatio-

nen af kanel og honning vildt helse-

bringende. Så’n lister EB kombiens 

velsignelser: Honning og kanel hjæl-

per mod: 

Ondt i maven 

Hvis du spiser honning og kanel re-

gelmæssigt, vil det fjerne din mave-

pine, og være godt mod mavesår. 

Forkølelse 

Hvis du er ved at blive forkølet, så 

spis en spiseskefuld honning med en 

kvart spiseske kanel i tre dage. Det 

vil hjælpe på din konstante hosten. 

Dårlig ånde 

Slut med at få angstanfald over din 

dårlige ånde. Hvis du gerne vil have 

en frisk ånde, så skal du bare skylle 

munden med en blanding af varm 

vand og en spiseske honning og ka-

nel hver dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet 

Hvis du indtager honning og kanel 

regelmæssigt forbedrer det dit im-

munsystem, og beskytter dig mod 

bakterier og virusser. 

Kolesterol 

Hvis du regelmæssigt drikker et mix 

af to spiseskeer honning og tre spise-

skeer kanel i en stor kop te, vil dit 

kolesteroltal falde med 10% på kun 2 

timer. 

 

Hjertesygdomme 

For at få et sundere hjerte, kan du 

lave en “marmelade” af honning og 

kanel. Spis det på dit brød om morge-

nen. Dette vil hjælpe med at nedsætte 

kolesterolen i arterierne og dermed 

forhindre mulige hjerteanfald. 

Vægttab 

Du kan hjælpe dit vægttab ved at ind-

tage et glas kogt vand med honning 

Honning & kanel 

Kig ind hos Max og Anne-Mette 
Peter Christensen i Gadevang er gået på pension og har 

overladt sit udsalg til Max og Anne-Mette Guldkjær 

Bianca - er flittig medhjælper i Max’ og 
Anne-Mettes butik í Pårup 

Anne-Mette og Bianca passer butikken... 



Honning til sår - en succes 

Honning kan bruges til  heling af sår. 

Det viser både et nyt hollandsk litte-

raturstudie - og et dansk behand-

lingsprojekt, hvor honning er blevet 

brugt til at hele hjemløses sår. 

Sygeplejerskerne fra Mændenes 

Hjem har i et års tid undersøgt hon-

ningens sårhelende egenskaber, og 

resultatet er blevet, at Mændenes 

Hjem i dag bruger honning som et 

permanent behandlingstilbud. 

- Jeg har aldrig nogensinde haft med 

et sårhelingsprodukt at gøre, som 

heler sårene så hurtigt, som honning 

har gjort. 95 procent af vores sårple-

je er baseret på honning nu, forklarer 

sygeplejerske Christina Aude Lahs 

fra Mændenes Hjem til Sygeplejer-

sken. 

Et stort hollandsk litteraturstudie 

fastslår sideløbende, at honningen 

har bedre effekt i behandling af sår 

end for eksempel gazebandager. 

Undersøgelsen har konkluderet på 

baggrund af 44 såkaldte Cochrane-

oversigter over forskellige interna-

tionale sårbehandlingsmetoder. 

Stor effekt 

På Vesterbro blev honningen af-

prøvet på både kroniske og akutte 

sår hos de hjemløse mænd, og uan-

set sårtypen, havde behandlingen 

stor effekt. 

 Sygeplejerske Christina Aude 

Lahs forklarer om honningens he-

lende egenskaber: 

Når sårvæske kommer i konktakt med 

honning, sker der en biokemisk for-

bindelse, hvor der bliver dannet en 

brintoverilte-lignende væske. Samti-

dig trækker det store sukkerindhold i 

honningen fugtighed ud af bakterier-

ne, så de går til grunde. 

Speciel honning 

Det produkt, som sygeplejerskerne på 

Mændenes Hjem har brugt, er Ma-

nuka honning fra Zew Zealand.  

- Vi har så gode resultater med bru-

gen, at vi er ret overbeviste om, at 

man i fremtiden vil komme til at bru-

ge det i større omfang. Måske som 

plastre med honning, for det har en 

helt enestående effekt, forklarer Chri-

stina Aude Lahs, og videre, at man på 

Mændenes Hjem blandt andet har 

oplevet, at patienternes sår heler hur-

tigere, og at man som regel undgår, at 

skulle bruge antibiotika, når man bru-

ger honning  

 

Hollandske studier og 

dansk behandlingspro-

jekt viser lovende takter. 

 

Helende honning  
 

Den græske læge Pedani-

us Dioscorides beskrev år 

50 f.kr. at honning er godt 

for ”rådne sår” og dybe 

sårhuller, og det siges at 

ægypterne anvendte 

honning i behandlin-

gen af sår allerede år 

1500 f.kr.  

 

 Kilde: Mændenes 

Hjem, sårhelings-

projekt med manuka-

honning. 
PLANKET FRA DR’s HJEMMESIDE 

 

Tak for indsatsen 
Udbyttet af  biernes indsats i 

skolebigården blev 260 kilo.  

Godt samlet bier ! på en kold og 

fugtig sommer. Og  en særlig 

tak til Sam, Jørgen, Kirsten, Sø-

ren og Hans med flere, der fulg-

te op på biernes indsats på Hørs-

holm Skole. 

 
Kontingent 2016 

I den nærmeste fremtid får 

alle medemmer en kontin-

gentopkrævning for 2016. 

Familiekontingent, dvs. dob-

belt lokalkontingent (2x100 

kr.) opkræves automatisk, 

hvis du i 2015 havde familie-

kontingent. Giv besked se-

nest 15. november, hvis du 

som nyt medlem ønsker fa-

miliekontingent. Gamle 

medlemmer kan vælge fami-

liemedlemskab til eller fra, 

igen senest 15 november. 



 

Nogle helse web-sites fortæller, at 

bivoks ikke forurener, og at det desu-

den renser luften for fx partikler, støv 

og pollen ved at producere negative 

ioner.  

Men ingeniør John Aarestrup Søren-

sen, der har udviklet soyalysene By 

Ransborg, har målt partikeludlednin-

gen fra bivokslys i sit eget laboratori-

um, og hans målinger viser, at bivoks 

afgiver væsentligt flere partikler end 

fx stearin- og paraffinlys.  

Ifølge ingeniør John Aarestrup Søren-

sen, er bivokslys blandt de eneste lys, 

der afgiver flere partikler end stearin-

lys. Det viser hans egne målinger. (se 

diagrammet i midtspalten). 

Partiklerne i bivokslys består ifølge 

John Aarestrup Sø-

rensen af uforbrændt 

kul fra bivoks, pollen 

og den voks, som 

vokstavlerne er lavet 

af.  

Dansk fundamental 

Metrologi, det natio-

nale måletekniske 

institut, DFM,  har 

også målt partikelud-

ledningen fra bivokslys, og deres må-

linger viser modsat John Aarestrups, 

at bivokslys udleder færre partikler 

end stearinlys, men flere end soyalys. 

DFM har dog ikke medtaget målinger 

af ultrafine partikler under 100 nm 

(Nanometer) i disse målinger, som er 

med i John Aarestrups målinger. Le-

vende lys producerer primært ultrafi-

ne partikler i følge John Aarestrup 

Sørensen.  

Sorry: Bivoks forurener også 
Den mørke tid og de levende 

lys hører sammen. Men bi-

DFM’s målinger viser, at bivokslys udleder færre 

partikler end stearinlyset her, men flere end soyalyset. 

 

Den ultimative ledelse 
På baggrund af indtil flere genvalg på årets ge-

neralforsamling fik HOBF’s bestyrelse  følgen-

de sammensætning: (fv) Jens Blume , Hans 

Kjærgaard, formand Ole Michael Jensen, kasse-

rer Mogens Snog, Finn Steno, og  suppleanterne 

Kirsten Wielandt og Ole Sam Nielsen. 

 

Mobile Pay glemmer betalingen 
Fra september har hon-

ningudsalget i Skolebi-

gården også taget imod 

Mobilepay. Desværre 

ser det ud til, at folk, 

der har råd til at betale 

7.000 kr. for en tele-

fon, har svært ved at  

afse de 35 kr. for et 

glas honning. De glem-

mer at betale. 

Tab: ca. 40 procent. 

 
Malmø kalder til bi-udstilling 
Årets bi-udstilling foregår i Malmø fra den 11. 

til den 12. marts. Se det nyeste udstyr, og disku-

ter konsekvenserne af  de nyeste forskningsre-

sultater på en flot ud-

stilling i det nye Mal-

mø kongrescenter: 

Malmø Live i Mal-

møs centrum. 

 

Udflugtsudvalget 

overvejer en fælles 



Opskrift på de 99 Aktivitets-kalender 
 

* Søndag den 22. november kl. 10 
Hent oxalsyre i skolebigården. 

 

* Onsdag den 25. november kl. 19:30 

Vi kårer årets bedste honning og konkurrerer på vore biers vegne om 

titlen. 

Biavlere, der vil deltage i dysten møder op kl. 19 og afleverer et glas 

honning med etiket med navn. Kun én prøve pr. medlem pr. disciplin. 

Der dystes  både i flydende og fast honning. Min. seks honninger pr. 

disciplin for at dysten kan gennemføres. 

Som tidligere satser vi på, at der kommer gæster udefra. Så tag ende-

lig både din nabo og svigermor med. 

Dette og alle øvrige vinter-arrangementet finder sted i Fri-

tidshusets foredragssal, Vestre Stationsvej (over for statio-

nen) i Rungsted.  

 

* Onsdag den 27. januar 2016 

Mød Lars og Zofuz fra Solens Hjerte på Fyn. Lars Fischer og Zofuz 

Knudsen var månedens skribenter i TfB i 2015. Deres motto er: "Vi 

skal prøve det hele!" og der er rigtig mange ting på listen; Apimondia, 

konkurrencer, artikler 

til TfB, presset hon-

ning o.m.a. De fortæl-

ler om deres biavl og 

om at dele begejstrin-

gen for bierne med 

hele verden. Hvis vi 

kan nå det, skal vi og-

så afprøve vores hi-

storiske viden med den store biavlerkendis quiz. Kom og hyg med. 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 16. marts 2016 

Alternativ behandler Jef Martinussen fortæller om be-

handling af borrelia og parkinson-syge med bigift. 

 

VELKOMMEN  

 TIL  NYE  MELEMMER 

Pernille & Thomas Sonne Johan-

sen, Traneholmen 24 i Birkerød 

Egedalsvænge Bilaug v. Rasmus 

Offersen Egedalsvænge 37 st. tv., i 

Kokkedal 

Marianne Stuhr (Egedalsvænge 

Bilaug). Byengen 235B 2980 Kok-

kedal  

Per Årseth-Hansen, Kirsebærbak-

ken 5 i Snekkersten 

Mette Årseth-Hansen, Gjørlingsvej 

Svend Asmussens morgenmad: Et 
velkogt æg (fem minutter - ikke 
mere, ikke mindre), et stykke rug-
brød med smør, ost og Kalles Ka-
viar, en kop kaffe og et rundstykke 
med smør og honning. 

Og det med honningen er særligt 
vigtigt, mener Svend Asmussen. 

- I alle mine 99 år har jeg spist en 
lille smule honning hver dag. Jeg 
har en teori om, at det i det lange 
løb er meget vigtigt at spise lidt 
honning hver dag, pointerer han. 

Onsdag den 24. februar kl. 

19.30 

Marius Olesen fortæller om ru-

mænsk biavl og afledte produkter.   

KØBENHAVNS BIAVLER-

FORENING 

Møderne finder sted på: KU: 

Thorvaldsensvej 40 - 1971 Fre-

deriksberg C 

Tirsdag den 9. februar 2016 - 

kl. 19:30 

 Flemming Vejsnæs fortæller om 

honningbehandling. 
 

Tirsdag den 15. marts 2016 - 

kl. 19.30 

Yoko Dupont fortæller om vilde 

bier 

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER 

Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. 
 

Mandag den 25. januar kl. 19:30  

Jakob Germundsson om dronningeavl.  


