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Nyt fra bestyrelsen
Af formand Hans Janstrup

Så er vi efter forårets teoriundervisning, som har fået megen ros af deltagerne, 
for alvor kommet i gang med det udendørs liv. Hver tirsdag er der rigtig mange 
nybegyndere og mere erfarne medlemmer, som gennemgår staderne i vores 
skolebigård. Det sker under kyndig vejledning af vores dygtige tovholdere. Jeg 
har hver tirsdag talt mere end 20 biler på parkeringspladsen. Det er dejligt at se 
den entusiasme, nybegynderne lægger for dagen.

Dyrskuet er i skrivende stund lige om hjørnet , og det er godt at kunne fortæl-
le, at vi har fået alle vagter besat.  25 af foreningens medlemmer har afsat tid til 
at hjælpe under dyrskuet. Der er i år brugt rigtig meget energi på at få lavet nyt 
oplysningsmateriale til dyrskuet. Det har blandt andet resulteret i fire fornem-
me standere, som i fremtiden kan lånes i forbindelse med diverse markeder/
torvedage, hvor foreningens medlemmer skal markedsføre honning og biavl.

Hjælp os med at være opdateret

Opdager du en fejl i Honningmagasinet, fx en for-
kert adresse, telefonnummer, et navn der skal slettes, 
eller et der mangler, så kontakt venligst redaktionen 
og gør opmærksom på det. På den måde, kan vi ved 
fælles hjælp holde diverse lister opdaterede.
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Navneændring??
Af Minna Møller

Som nævnt i referatet fra generalforsamlingen gjorde et medlem forsigtigt op-
mærksom på, at det er besværligt at skulle forklare nye interesserede om navnet 
på vores forening. 

Ville det ikke være nemmere, hvis vi bare hed Roskilde Biavlerforening? Forsla-
get vakte eftertanke, men selvfølgelig ikke udelt tilslutning. Nogle syntes, at det 
navn, vi har, får biavlere fra oplandet til at føle sig velkomne.

Men hvad er det for et område, der er med i vores navn? Gammel Roskilde 
Amt? 

Ingen af os var rigtig sikre. Vi kunne godt gennemskue, at det ikke var det Ros-
kilde Amt, der blev en del af Region Sjælland i 2007. Men hvad er det for en 
afgrænsning, der var ”gammel”, allerede da foreningen blev stiftet i 1880?

Besøg i Wikipedia giver dette bud:
 

I 1808 blev Roskilde Amt lagt sammen med Københavns Amt, men der blev 
opretholdt en amtsrådskreds med kontor i Roskilde. I daglig tale blev amts-
rådskredsen omtalt som Gammel Roskilde Amt.
Kan vi bruge det til noget i dag? Er det ikke lige meget, på hvilken side af fx 
Køge Å, vi bor på?

Personligt hælder jeg afgjort for et navneskift til Roskilde Biavlerforening. 
Navnet skal alene angive, hvor foreningens hjemsted er, og hvor klubhuset og 
skolebigården ligger. 

Alle der har lyst til deltage er selvfølgelig som hidtil velkomne, uanset om man 
kommer fra området eller ej.

Minna Møller
Vellerup, 4050 Skibby,  altså på den side af Vejlemølle Å, der ligger uden for Gl. 
Roskilde Amt.

Billedtekst: Roskilde Amt 1793-1808
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Sidste år var vi en del på dyrskuestan-
den der skævede til Bybiens stand, 
hvor design, storytelling og lækker 
indpakning gik hånd i hånd. Den læk-
re indpakning var selvfølgelig til at føle 
og få øje på, når man selv er klistret til 
i honning fra skrælning og slyngning. 

Når man begynder at se ud mod andre, 
kommer man uundgåeligt også til at 
se indad. Hvad kunne man selv gøre 
bedre, hvad ville vi gerne signalere, og 
hvad var vores mål?

Vores målsætning var nok det vigtig-
ste at få fastlagt! Ville vi som Bybien 
sælge honning og kun koncentrere os 
om dette produkt, eller var der andre 
parametre der var vigtigere?

Vi begyndte at arbejde i en lille 
dyrskuegruppe, hvor vi meget hur-
tigt kom frem til, at information var 
vores mål, for når vi er en lille lokal 
forening, kan og skal vi ikke hamle op 
med et koncept, men arbejde med det, 
som vi finder vigtigst nemlig bierne og 
formidling af viden og vores kærlighed 
omkring dem, så ud af det kom vores 
motto.

Henover foråret har vi derfor arbejdet 
med formidling i et lækkert og enkelt 
design, og har i år fået fremstillet 4 
infoposters, der fortæller om bien, om 
honning, om det at være biavler samt 
en om vores forening, så når vi er på 
dyrskuet, skulle vi gerne danne en 
helhed.

Vi har nået meget men, der er stadig 
mere der skal være færdigt før vi er 
100% tilfredse, så når dyrskuet er 
færdigt, går vi i vinterleje og arbejder 
videre.

Bier i haven. En levende hobby for hele familien.
Af Lars Christian Slyngborg
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Masser af pollen i villakvarteret
Af Hans-Erik Germuths
 
Den 6. juni 2014 indsamlede Hans-Erik Germuths bier pollen fra hele 26 for-
skellige plantearter. Som beskrevet i et tidligere nummer af Honningmagasinet 
- august 2014, så er Hans-Erik en af de 400 europæiske biavlere, som deltager 
i det europæiske forskningsprojekt C.S.I. Pollen, ved at samle pollen ind fra 
bierne hver 3. uge. 

Nu er de mange pollenprøver fra 2014 analyseret - og resultatet viser, at bierne 
i en villa-have, som Hans-Eriks, henter pollen i overraskende mange forskellige 
plantearter.
”Jeg er da blevet mere opmærksom på, at man ikke behøver have alle biplan-
terne i sin egen have”, fortæller Hans-Erik. ”Det er jo masser at trække på i et 
villakvarter. Det er på landet, der er problemer, hvor grøftekanterne jo allerede 
bliver slået her i maj”.

Af de lidt sjovere observationer kan nævnes, at bierne har hentet pollen fra 
Kæmpe Bjørneklo, en plante som skal bekæmpes ved lov, og helst ikke må 
blomstre i dette land. Bierne har også hentet pollen fra bøg, som ikke typisk 
opfattes som en biplante. Forskellige mælkebøtte-arter har været pollenkilde i 
hele sæsonen fra maj til september, og ikke kun i maj, hvor mælkebøtterne er 
mest synlige.
”Mine bier har også været i en ægte kastanje, og det er jo et stort træ, men 
jeg aner ikke, hvor det står henne, men bierne har altså fundet det”, fortæller 
Hans-Erik.

KOM OG HØR MERE
Er du interesseret i at høre mere om 
C.S.I. Pollen-projektet, så kommer 
Asger Søgaard, der er den danske ko-
ordinator på projektet, på besøg, for 
at fortælle om resultaterne af pollen-
analyserne, og hvorfor det er vigtigt, 
at vide mere om, hvad bierne trækker 
på.

Det sker torsdag den 2. juli kl. 19 
hos Minna Møller, Solsortevænget 1 
i Vellerup, 4050 Skibby.
Alle er meget velkomne
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Skolebigården lukker 

Den 25. august 2015 kl. 18,00.
Kom og stil dine gode spørgsmål og hør om GRAB aktiviteter  i efteråret
Vi tænder grillen, og GRAB giver pølser og brød. Tag selv tilbehør eller andet 
grillegnet med. 
Øl og vand kan købes, GRAB giver kaffe og te.

Hvis du har lyst til at bage en kage, vil det være dejligt. Der er helt sikkert man-
ge af de fremmødte, der vil nyde det.

Tak for stige
I sidste nummer af Honningmagasinet efterlyste vi en gammel stige til at 
komme op på loftet, da den vi havde, var blevet stjålet. Vi er så heldige, at Ove 
Olsen havde en stige, han kunne donere. Mange TAK for den Ove. 

Med venlig hilsen aktivitetsudvalget
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Gaudí og bierne
Af Eva Max Andersen

Naturen har inspireret mennesket i mange århundreder. Men de færreste i en 
grad som den verdensberømte, spanske arkitekt Antoni Gaudí (1862-1926). 
Selv de små biers omhyggelige arbejde med at bygge voksceller, er blevet omsat 
til små detaljer i Gaudís bygningsværker.

I begyndelsen af maj, besøgte jeg Barcelona, og her kan man ikke undgå at læg-
ge mærke til Antoni Gaudís arbejde, som har efterladt sig aftryk overalt i byen. 
Og overalt, hvor du kigger i Gaudís arbejde, kan man se naturens indflydelse, 
som strukturel, funktionel, spirituel eller dekorativ inspiration.

En udstilling i Sagrada Familia, Gaudis store katedral i udkanten af Barcelona, 
var der sat fokus på Gaudi’s forhold til naturen. Udstillingen viste, hvordan 
søjlerne i katedralen har opnået styrke ved at efterligne træernes opbygning. 
Loftet skal få en til at tænke på lyset, der falder igennem bladene på trækroner-
ne. Sneglehusets spiral går igen i trapperne i tårnene og så videre.

I et lille hjørne af udstillingen, faldt jeg over en beskrivelse af, hvordan bierne 
også har inspireret. I huset Casa Calvet er døren til alle lejligheder forsynet med 
en dørspion og et håndtag, som efter sigende er inspireret af biernes vokstavler. 
Gaudi har selv udformet dørspion og håndtag ved at stikke fingrene i blødt ler.

Dørspion og håndtag på dørene til lejlighederne i Casa Calvet, skulle være inspireret af biernes vokstavler - bedøm 
selv.

Casa Calvet
Huset Casa Calvet er bygget i 1899, og er et af Antoni Gaudís tidligste byg-
ninger i Barcelona. Bygget til tekstilhandleren Pere Màtir Calvet, som brugte 
huset både til erhverv og til beboelse. 

Antoni Gaudí 
Antoni Gaudí var en catalansk arkitekt, der var kendt for en meget original stil. 
Gaudís stil er repræsentant for den catalansk modernisme, der svarer til skøn-
virke/ Jugendstil/art nouveau. Gaudí døde i fattigdom, 74 år gammel i juni 
1926, hvor han blev kørt ned af en sporvogn. 

Billede af Antoni Gaudí fra google.com
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GA
RT

NE
RNES FORSIKRING

GRUNDLAGT I 1908
 

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:



16

Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening

Gadesvinget 6
2270 Greve


