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Nyt fra bestyrelsen
Af formand Hans Janstrup

Så er bisæsonen så småt ved at være overstået. Vi har sommeren igennem haft et 
meget flot fremmøde om tirsdagen, hvor især nybegynderne er mødt frem. De 
har vist stor spørgelyst og er på bedste vis blevet vejledt af vore dygtige tovhol-
dere.

Roskilde dyreskue
Vi deltog igen i år i Roskilde dyrskue. Arbejdsbetingelserne var noget bedre, 
end vi har været vant til, da vi fik en container stillet til rådighed med mulighed 
for at bruge udenomspladsen til skrælning, slyngning og så videre. De 25 med-
lemmer der brugte tid på at hjælpe skal have en stor tak. Uden medlemmernes 
indsats kan vi ikke afvikle et så stort arrangement. Desværre var salget ikke, 
som vi kunne have ønsket, så vi løb ind i et underskud. Det har fået bestyrelsen 
til at overveje, hvad vi kan gøre for at ændre på dette.

Skimmelsvamp i container
Vi løb for knap en måned siden ind i et stort problem: Skimmelsvamp i den 
gule container. Bidragterne var så inficerede med svampesporer, at flere med-
lemmer blev dårlige af at have dem på. Derfor måtte vi skifte den gamle contai-
ner ud med en anden. Vi fandt en god brugt som erstatning for den gule. Alt 
materiale i containeren er blevet vasket i rodalon. Dragterne har været til vask 
og er blevet autoklaveret. Dette skulle gerne løse problemet. Lige så snart gulvet 
i den nye container er blevet malet, rykker vi ind. Der sker ved denne lejlighed 
nogle omfordelinger af materiale mellem de to containere. Blandt andet at alt 
der skal bruges i bigården om tirsdagen, kommer over i den ny. 

Oprettelse af hjælpekorps
Der er blevet forslået til berstyrelsen, at man opretter et hjælpekorps. Korpset 
vil fungere således at hvis et medlem bliver alvorlig syg, kan dette træde til og 
tage sig af vedkommens bier. Er du intresseret i at blive en del af dette Hjælpe-
korps, kontakt da Hans Janstrup. 

Giv os dit bedste
Vær med til at gøre Honningmagasinet bedre. 
Send os dit bedste billede, en god historie eller bare 
en god idé. Det vil blive meget værdsat.

Hilsen Redaktionen
Eva Max Andersen evamaxa@gmail.com
Michall Cadovius michall@wetouch.dk 
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Brygger du mjød?
Foreningen har en spand med 20 kilo gærret honning som du er velkommen til 
at komme og afhente. 
Kontakt: Ralf Kristensen Mail. ralf33@live.dk Tlf. 22 26 98 32

Årets dyreskuestand

Den skimmelbefængte container, skiftes ud med en ny
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Logo fra fortiden
Af Minna Møller

Vores logo er ren nostalgi. Det viser et bistade, som ethvert barn ved, hvordan 
ser ud: En halmkube. Der flyver et par bier rundt, klar til at gå ombord i den 
buket blomster, der er rundt om bistadet.  Det hele er omkranset af foreningens 
navn, startende med ordet ”Gammel” og årstallet for vores glorværdige start.  
Endelig har tegneren sat sin signatur: Telling.

Seks planter i tre farver  
Halvdelen af de seks planter er til at kende, nemlig to blå planter nederst mod 
SV og SØ, blåklokke og kløver.  Hvorfor kløveren skal være blå, er en gåde.  
Også fingerbøl, Digitalis, er til at kende.  Den står NNV omkring halmkuben.  

De sidste tre planter kan jeg simpelthen ikke genkende.  Altså halvdelen. Der er 
en gul plante V for bistadet, med en tunge stikkende ud, som støvfanget er hos 
Salvie. Gul salvie, hmm – men hvad kan det ellers være?

N for kuben er en plante med blå blomster og mellembrudt fjersnitdelte blade, 
altså hvor bladet er delt op i småblade, med skiftevis store afsnit og små afsnit.  
Sådan har mange planter i rosenfamilien det, fx mjødurt.  Men hvad er det for 
en?

NØ for kuben er der en plante med røde blomster og nogle steder modsatte 
blade.  Kan det være hør? Hør var en landbrugsafgrøde dengang, ganske vist 
med blå blomster.

Af de seks planter er der én, vi også i dag kender som en vigtig biplante, nemlig 
kløver.  Digitalis kan kun bestøves af humlebier, honningbien er ikke tung nok.  
Blåklokke er som regel så spredt, at den ikke kan være en stabil trækkilde. Og 
resten – dem, jeg ikke har navn på, tør jeg ikke gætte på, hvor meget de du er 
til som fødegrundlag.

Telling til tælling?
Dengang ved foreningens start var et af formålene at fortrænge den driftsform, 
der vises i logoet, og i stedet lære biavlerne at bruge bevægelig tavlebyg, altså 
rammer, der kan løftes op af stadet og skiftes efter behov.  En genial ting!  

Logoet er kompliceret - prøv bare at tegne det!  
Hvis Tellings gamle logo skal sendes til tælling – og jeg siger hvis, for jeg husker 
godt, at det er forsøgt for nogle år siden – så skal det nye være grafisk simpelt 
og gerne koncentreret om det, der altid vil være det bærende for honningavl:  
Arbejderbien og forrådscellen.  En logobuket i lettere forædlet udgave: Hvidkløver, Staudesalvie med lilla blomster, Fingerbøl, Amerikansk mjødurt og Hvid 

klokkeblomst med en bi i – dog ikke en honningbi. Den mulige hør mangler.
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Kalenderindlæg 
Skolebigården lukker tirsdag den 25. august kl. 18
Kom og stil dine gode spørgsmål og hør om GRAB-aktiviteter i efteråret.
Vi tænder grillen, og GRAB giver pølser og brød. I kan selv tage andet med til 
grillen. Øl og vand kan købes og GRAB giver kaffe og te.

Hvis du har lyst at bage en kage vil det være dejligt, der er sikkert mange af de 
fremmødte, der vil nyde det.

Besøg Flakkebjerg lørdag den 29. august
Vi har fået mulighed for at få en rundvisning, på Flakkebjerg forskningscenter 
d. 29. august. Per Kryger vil vise os rundt. Der forskes bl. a. i varroamider og 
plantesygdomme. Rundvisningen starter kl 13:30, og slutter ca. kl.16:00. Man 
skal selv medbringe kaffe, GRAB sørger for brød. For dem der vil lave samkø-
ring, mødes vi i skolebigården kl 12:15 så vi er der i god tid. 
Adresse: Forsøgsvej 1, Flakkebjerg, 4200 Slagelse.
Tilmelding ved Mogens: Mail. mogensln@me.com Tlf. 2485 1224

Aktivitetsudvalget.

TIDSSKRIFT FOR BIAVL 5/20152

Vi har alt i foder 
og til varroabekæmpelse på lager

BIHUSET Heino Christiansen
Rødlersvej 11

4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22
Fax 55 96 01 22

Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)

www.bihuset.com

Bierne overvintrer særdeles godt i denne kasse, blandt andet pga. de to 
udluftningshuller i bunden, som forhindrer dannelse af kondens. Husk, at 
hvis du bruger ”superkassens” originale dækplade, så har du ingen fugt- og 
mugproblemer om vinteren. Du skal derfor ikke bruge ekstra indlæg i låget.
Gennemtænkt konstruktion! Overvintringskassen er udført så lågklips kan 
holde låget sikkert på plads. På kassens yderside er der lavet fræsninger som 
gør, at stroppen kan sidde rigtigt.

”Superkassen”

Overvintringskassen fås i 2 versioner:
Version 1 passer til NM, 12x10 og Dadant

Version 2 passer til LN og Langstroth
Bruger du LN eller Langstroth er du med version 2 nu sikker 

på at undgå problemer med vildbyg under rammerne!
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B E S T I L  N U  - HURTIG LEVERING
SMÅFAMILIER OG STORE FAMILIER på 12x10, Norsk Mål og 

Lavnormal med ung befrugtet dronning til omgående levering

DANSKE
BUCKFAST 

DRONNINGER

NYHED
Nu har vi også fi rkantede 

og runde glas 
med cellepræg

- og en masse nye låg 
med motiver

Vi har alt i emballage

Vi har alt til biavlen og sender fra dag til dag!

25 kg melis

fra 143,75 kr. 

inkl. moms

14 kg Invert
fra 117,00 kr. 
inkl. moms

15 kg Apifonda
fra 142,50 kr. 
inkl. moms
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Bihjælperne i Boserup
Af Eva Max Andersen

Laaangt ude i skoven lå et lille hus! Skoven er Boserup Skov, og huset er ikke så 
lille endda. Det er en romantisk tolænget, hvidkallket gård med bindingsværk 
– omgivet af høj skov, skovsø, summende insekter og i skrivende stund masser 
af solskin. Gården huser et naturcenter og er hjemsted for Skovhjælperne, som 
ikke kun hjælper skoven men også hjælper bierne.
Gården er den gamle Boserupgård, en gammel skovriddergård, der tidligere 
var omgivet at landbrugsjord. I dag er landbruget nedlagt og gården drives af 
Roskilde Kommune, som et naturcenter og hjemsted for skovhjælperne.

En arbejdsplads
Skovhjælperne er 25 roskildeborgere, der af forskellige årsager ikke passer ind i 
det almindelige arbejdsmarked. Men på Boserupgård Naturcenter får de mulig-
hed for at være en del af en arbejdsplads, være sammen med andre mennesker 
og i det hele taget gøre en forskel. Sammen med deres fem pædagoger holder 
de skoven pæn – rydder op efter de mange gæster, holder stierne farbare og så 
videre. De hjælper til i naturcenteret, som får besøg af mange skoleklasser hver 
dag. De har hønsegård, grønsagshave, udendørs, hjemmebygget pizzaovn, et 
traktørsted, hvor gæster kan købe kaffe og kage, og så har de selvfølgelig en 
bigård.

Opstart med Mary-effekt
”Da vi startede op med bierne for 4-5 år siden, søgte vi penge til etableringen, 
og det havde vi stor succes med, så vi har virkelig haft mulighed for at indrette 
vores biavl, som vi syntes, det skulle være”, fortæller Christian Enghave, som er 
den pædagog, der har ansvaret for biavlen. Der er muligvis tale om en Mary-ef-
fekt, mener Christian. Hele naturcentret blev nemlig indviet med kronprinsesse 
Mary, og det havde i en periode efter en meget positiv effekt på alle ansøgnin-
ger om støtte til diverse projekter.

Biarbejde til alle
Bigården står i en lysning og er omgivet af et rustikt flettet naturhegn. Det 
indeholder i øjeblikket tre trugstader og tre opstablingsstader og en lille ny 
familie.

Det er primært skovhjælperen Bue Tau Greve, der sammen med Christian, har 
passet bierne indtil videre. Men alt det arbejde, som ikke kræver direkte kon-
takt med bierne, bliver med stor fornøjelse sendt videre til kollegerne, såsom 
slyngning, røring, tapning, sætte etiketter på glassene, tråd i rammerne og 
lignende. En ordning, som nogle biavlere nok kunne blive lidt misundelig på. 
På den måde bliver næsten alle skovhjælpere inddraget i biavlsarbejdet.

Tau fortæller, at de endnu ikke har fået årets sidste høst i hus, men sidste år hø-
stede de 380 kg. Honningen bliver solgt fra traktørstedet i skoven, på Roskilde 
bibliotek og på torvedage i Roskilde sammen med grønsager, æg og hvad stedet 
ellers formår at producere. 

Velforberedte skoleelever
Nu hvor skolerne er startet op efter sommerferien, kommer der hver dag skole-
klasser i naturcentret, og mange af dem skal også ud og besøge bierne.
”Eleverne er for det meste velforberedte inden de kommer herud. De har alle-
rede styr på biens livscyklus og andre fakta om bierne”, fortæller Christian. Når 
de kommer i naturcentret skal de se, føle og smage. 
Eleverne bliver typisk delt i grupper af cirka fem. Et hold får bidragt på og 
kommer med Tau ud i bigården. Tau bruger kun trugstaderne, når han skal vise 
bier frem. Det er nemmere, og man kan bedre se, når man er mange. Imens 
kigger de andre børn på bier i mikroskop, ruller lys, og bager pandekager, og så 
bytter man indtil alle har prøvet alt. Pandekagerne bliver til sidst spist i fæl-
leskab, med honning på naturligvis. 

Det er Christian Engskov (tv.) og Bue Tau Greve (th.) der passer bierne.
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Skovhjælperne har også lavet en hul træstamme, der fungerer som bikube. En plexiglasplade på den ene side, gør at man 
kan kigge ind til bierne. På den anden side er indgangen. Den lille pind på tværs under indgangen er sat på for at forhindre 
skovens talrige dræbersnegle i at kravle ind i stadet. Der bliver ikke høstet honning fra træstammen, men den bliver varroa-
behandlet, så godt som det nu kan lade sig gøre i den slags stade.
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Honningen bliver blandt andet solgt på traktørstedet på Boserupgård fra dette fine salgsstade Her kan den gammel skovriddergård der i dag huser naturcenter, traktørsted og skovhjælpere findes hvis man har lyst til at 
kikke nærmere på det 
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Modtager:
Michall Cadovius
Gadevænget 5 
4030 Tune

TIL 
FRIMÆRKE

Sæt X:
Ja tak jeg ønsker fremover at modtage 
Honning Magasinet digitalt.

Udfyld venligst med dit fulde navn samt mail adresse:
Navn:                                                             
Mail:                                                               

Digital udgivelse af Honning Magasinet 

Flere medlemmer har efterlyst en mulighed for at modtage Honning Magasi-
net digitalt, via email. Dette vil vi selvfølelig gerne imødekomme, og ser det 
også som et naturlig og grønt tiltag. Det er heller ikke nogen hemmelighed at 
økonmien spiller en væsentlig rolle her, og at der er mange penge at spare, og 
som vil være sjovere at bruge på fælles arrengementer i skolebigården. 

Vi håber at mange af jer vil udfylde og sende nedenstående formualr. 

Klip
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Tune voksfabrik
Af Marie Drost Aakjær, artiklen har tidligere været bragt i Tuneposten.

Centrifuge kunne udvinde 2,5 milliarder biers arbejde
Bivoks bliver brugt til så forskellige ting som bonevoks til gulve, kosmetik og 
lysstøbing. I over 50 år blev der udvundet bivoks på Tune vokstavlefabrik, 
som lå på Tune bygade. Læs historien om fabrikken.
Det havde i mange århundreder været en besværlig og ikke særlig effektive 
proces at udvinde voks fra tavlerne i bistaderne med en gammel dampsmelter, 
men i 1952 skete der noget nyt. Johannes Nielsen i Tune fik et lån til at udvide 
sin vokstavlefabrik. Han havde nemlig udtænkt en meget mere effektiv metode 
til at få voksen ud af de gamle tavler.

Dampcentrifuge
Med de datidige metoder gik meget af voksen til spilde, når de gamle tavler 
skulle smeltes om til nye. Her blev voksen enten kogt eller dampet af. Men Jo-
hannes Nielsen nye metode var at bruge en dampcentrifuge. Den var så effektiv, 
at han kunne udvinde 50 procent mere voks end tidligere.
En ”Bimester Henriksen” udregnede dengang, at hvis man smeltede alle tavler 
i 1950’ernes Danmark, ville man med den gamle metode få 48 tons voks ud 
af det. Men med Johannes Nielsens centrifuge ville man få 24 tons mere, eller 
hvad der ifølge beregningen svarer til 2,7 milliarder biers livsværk.
Den nye opfindelse gik ikke ubemærket hen. Centrifugen tiltrak sig opmærk-
somhed både ude og hjemme, og blev beskrevet i biavlertidsskrifter verden over.

Fabrik i Tune
Johannes Nielsen startede sin fabrik i 1937. Det var en lille familievirksomhed 
med nogle få ansatte, hvor hans kone også hjalp til. Der kom dog først rigtig 
gang i udviklingen da Johanes Nielsen på baggrund af den nye centrifuge fik 
del i Marshallhjælpen efter 2. verdenskrig. Fra 1952 til 1956 voksede fabrikken 
til Danmarks største af slagsen ud af fire.
Den primære aktivitet på fabrikken var at omsmelte biavlernes gamle vokstav-
ler til nye. I centrifugen blev voksen blandet med vand og vanddamp, og det 
smeltede voks løb ned i en spand til langsom afkøling. Blandingen med vand 
og damp fik affaldet, til at skille sig fra voksen, så det nemt kunne skrabes af, 
når det var koldt. Affaldet af pollen og døde bier blev brugt til at fyre op med.

Biavleren tjente også ekstra
Når voksen var kølet af, blev det presset til nye tavler og derefter præget, som 
de tavler vi kender i dag. Fordi den nye centrifuge kunne få så meget voks ud 
af tavlerne, blev der voks til flere nye tavler end de oprindelige. Det betød, at 
biavlerne også tjente ekstra.

Arbejdet med vokstavler var sæsonarbejde. Om sommeren måtte alle hjælpe til, 
og der var ansat ekstra arbejdskraft i form af skoledrenge eller damer. Johannes 
datter var også tilknyttet fabrikken i mange år, 
Fabrikken havde dog også en produktion af bistader og senere avl af bidronnin-
ger. Men det var centrifugen den blev kendt på.
Johannes Nielsen døde i 1982, men i 1973 overdrog han fabrikken til sin dat-
ter, Inge Holst Jensen. Fabrikken lukkede cirka 15 år senere.

Tune Voksfabrik lå i over 50 år på Tune Bygade 28-30.
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Her kunne dit billede have været!
Af Eva Max Andersen

På denne side kunne dit billede med tilhørende lille historie have været. Hvis 
du altså havde sendt den til redaktionen, til Eva (evamaxa@gmail.com) eller 
Michall (michall@wetouch.dk).
Det har du ikke, derfor sender vi nu månedens opskrift.

Blåbærsmothie sødet med honning
Hvis du er den heldige indehaver af et par blåbærbuske, så er bærrene i denne 
tid ved at modnes. Blåbær bliver også kaldet gudebær, og bugner af vitaminer 
og antioxidanter og er rigtig gode til en mættende morgensmoothie. Mine ame-
rikanske blåbær kan dog godt være lidt sure, så er det godt at kunne søde dem 
med lidt friskslynget honning.

Kom alle ingredienser i en blender og blend til smoothien er glat. Til én porti-
on skal du bruge:

• 1-1½ dl blåbær – friske eller frosne
• 1 dl vaniljeskyr eller vaniljeyoghurt (du kan også selv tilføje vaniljen)
• ½ dl skummetmælk eller minimælk
• 2 spsk. honning
• 2-3 isterninger, hvis du synes

God fornøjelse!

Blåbær fra min have.
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Tegn din biavlsforsikring hos os!
- Vi har siden 1988 samarbejdet med Danmarks Biavlerforening

www.garfors.dk

Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

Brand

Vandskade og oversvømmelse, når de
forsikrede genstande befinder sig i bygning

Tyveri, hærværk og skade forvoldt af
større dyr

Væltede træer og nedfaldne grene

Transport i eget køretøj af bistader til og fra 
arealer med udebigårde

Transport af honning til aftager

Ondartet bipest, som omfattes af lov om biavl 
(kan dog fravælges mod rabat i præmien)

Sprøjteskader, som ikke er dækket af anden 
forsikring

Brand, indbrudstyveri og vandskade

For momsregistrerede biavlere kan der 
tillige tegnes Driftstabsforsikring

HOVEDKONTOR
Struergade 24, DK-2630 Taastrup
Tlf. +45 43 71 17 77 · Fax +45 43 71 36 16
www.garfors.dk · E-mail: gaf@garfors.dk

· Vi kan forsikre alle  - også private - til konkurrencedygtige priser!
· ID-sikring mod identitetstyveri er gratis meddækket på Familiens Basisforsikring 2.
· I mere end 100 år unik service og produkter til jordens folk
Læs mere om os og biavlsforsikring på www.garfors.dk eller kontakt os på hovedkontoret

Biavlforsikringen dækker bistader med bifamilier 
og den i bistadet værende produktion, nødvendigt 
udstyr, dvs. tavler, magasiner, rammer, dronninge-
gitre og pladegitre. Biavlsforsikringens dækninger - 
gælder også for udebigårde overalt i Danmark:

Produktionsudstyr og lager af honning,
sukker, voks, emballage, etiketter mv. mod:
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening

Gadesvinget 6
2270 Greve


