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Adresser og telefonnumre: 
KABF’s bestyrelse 

Hjemmeside: www.vokstavlen.dk 
 

Formand: 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  tlf. 3645 5717 
E-mail: willads@post.cybercity.dk 
 
Næstformand: 
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby  tlf. 3647 1765 
E-mail: jlenghoff@mail.tele.dk 
 
Kasserer: 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S  tlf. 3250 4390 
Giro nummer: 602 1158.  
E-mail: ullaviggo@gmail.com 
 
Sekretær: 
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby  tlf. 3675 6089 
E-mail: asj@jacobsen.mail.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Fogt,  Skinderskovvej 59,  2730  Herlev  tlf. 4444 1817 
E-mail: ulla.fogt@get2net.dk 
 
Suppleant: 
Villy Kristiansen, Gemmet 1 st. Tv, 2400 København NV       tlf. 38284563 
E-mail: villy-jane@mail.dk   
 
 
Kontingent for 2009 er i alt 715,- kr (KABF: 55,- kr og  DBF: 660,- kr) 
KABF’s medlemsblad Vokstavlen udkommer 4 gange årligt.  
Deadline: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. 
 
Lokalforening: Hvidovre Biavlerforening (HBiF) 
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 3677 4677 
 
Mødeadresser: 
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag Landbohøjskolen,  
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium 3-21, 
Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C 
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. 
Mødelokale HBiF: Byvej 98, (lokalet er i bygningen tv. for indkørslen) 2650 Hvidovre. 
 
Gratis udlån af honningpresse og 3- og 4-solds slynge: 
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 3677 4677 
Leif Hansen, Krinkelvej 8, 2880 Bagsværd tlf. 4497 2257 
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Formandens hjørne 
 

Sommeren går på held og dermed en sæson, der for mange biavlere har 
været noget ud over det sædvanlige. Der har været en fantastisk 
indsamling af nektar i år. I Skolebigården på Frederiksberg er der høstet 
over 500 kg honning, hvilket er mere, end vi tidligere har set. 
Nye tiltag har sat præg på biavlen i København i år.  
Vi fik en vægt i Skolebigården, hvor vi dagligt har fulgt udviklingen i 
indbæringen. Det har været rigtig interessant at følge, hvordan selv små 
ændringer i vejret betød store ændringer i indbæringen, hvis der lige var 
kommet gang i kastanjetræer eller lindetræer. Omvendt kunne vi også se, 
at var der ikke noget at hente fra, så kom der heller ikke noget i hus – 
selvom vejret var godt. Det bliver spændende at få fulgt op på, hvad det 
var, der skete i løbet af sommeren, og om vi kan se store forskelle mellem 
landsdele. Det ser ud som om, at vores område ligger godt, når det gælder 
gode træk muligheder. 
Omegnens Biavlerforening meldte i forsommeren, at de havde problemer 
med at klare deres skolebigård, idet deres formand Jan Larsen flyttede til 
Jylland. Vi besluttede derfor i bestyrelsen, at vi gerne ville hjælpe 
foreningen videre, da skolebigården ligger ideelt, og der er en etableret 
bigård med flere familier og materiel. Vi er derfor en gruppe, der hen over 
sommeren har brugt onsdag aften i bigården, der ligger Mosetoften 35 i 
Ejby. Hvordan status for foreningen bliver fremover, er endnu ikke endelig 
afklaret, men KABF er indstillet på at hjælpe til, at der fortsat er bigårde i 
hele Københavns området og dermed også i Ejby. 
I TfB kalender nævnte jeg i julinummeret, at der var mulighed for at høre 
om biavl i vores skolebigårde mandag, tirsdag og onsdag sommeren 
igennem, og at vi arbejder med udbredelse af kendskab til rammebiavl i 
12x10 mål, uden brug af utraditionelle stadetyper. Jeg mener, det er vigtigt 
at bygge videre på den store erfaring, der er opbygget gennem godt 100 år 
med stadetyper i eksakte nøjagtige mål, der hjælper biavleren til at have 
stader, der er let håndterbare. Bierne arbejder stort set forudsigeligt i disse 
stadetyper, hvilket hjælper arbejdet som biavler gevaldigt. Dette for os 
selvindlysende grundlag at drive biavl på, blev der i høj grad sat spørgsmål 
ved i en række TV udsendelser fra Frilandshaven, hvor den skæve vinkel 
blev sat i fokus. Den glade nye biavler, der ikke havde meget erfaring med 
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biavl, forsøgte sig med utraditionelle stademål i ”underlige” stader og 
toplistestader i udhulede stammer. Dette blev gjort med en henvisning til, 
at man da altid kunne få hjælp af sin mentor, der var en erfaren biavler, der 
altid var villig til at hjælpe. Jeg mener, at det er at fange biavlere til 
ligegyldige tidsrøvende eksperimenter, at komme med sådanne udtalelser i 
dansk TV. Alle biavlere ved, hvilket bøvl der fås med vildtbyg, skrøbelige 
tavler, manglende muligheder for at holde styr på sine dronninger, når 
denne slags eksperimenter forsøges. Derfor er min opfordring til dem, der 
vil hjælpe nye biavlere, stil nogle krav frem for at blive stillet over for 
umuligt arbejde. – Kræv traditionelle gennemprøvede stadetyper, og vil du 
have mulighed for at samarbejde med andre biavlere i København. Så vælg 
rammemålet 12x10. 
    
           /HWP 
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X i kalenderen 
 
 

Møder i Skolebigården 2009 
   
Tirsdag 11/08   Kl 19.00     Klargøring til honningfratagning      
         søndag den 16/08 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Søndag 16/08   Kl 10.00       Honningfratagning og og fodring. 
Søndag 23/08   Kl 10.00     Varroabehandling. Medlemmerne kan få ud- 
         delt oxalsyre til deres familier. Send Viggo 
         mail om det antal familier, du skal bruge til.
    

Søndag 22/11       Varroabehandling. Medlemmerne kan få ud- 
          delt oxalsyre til deres familier. Send Viggo 
          en mail om det antal familier, du skal bruge  
          til.   
 
 
Fredag d. 4, lørdag d. 5. og søndag d. 6. september :Valby Kulturdage. 

Her har du mulighed for at sælge egen eller foreningens honning.  
 Nærmere oplysning hos Viggo Jessen, email ullaviggo@gmail.com, hvis 
du vil give en hånd med. 
 
Tirsdag d. 29. sept 2009 kl. 19.30: Generalforsamling i KABF. Afholdes i 
Cafeen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre. 
 

Lørdag d. 3. oktober til og med lørdag d. 10. oktober 2009. 

KABF’s Voksklub. BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til 
omsmeltning. 
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Lørdag d. 3. oktober 2009, mellem kl.10.00 – 12.00. 

KABF`s Voksklub. Aflevering af voks tavler og voks til fælleskørsel til 
BIHUSET ved HBiF`s bigård, Byvej 98, Hvidovre. 

 
Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på 
hjemmesiden www.vokstavlen.dk 
 
 

 
 
 
 
 

BI-SLØJD 
 
KABF starter bisløjd på Dyssegårdsskolen hver torsdag kl. 19. Første gang 
er torsdag d. 1. oktober. 
Fremstil dine egne materialer til biavl: F.eks. bistade, voksafsmelter, 
foderautomater og hvad du ellers kan finde på. 
Adressen er: 
Dyssegårdsskolen 
Dyssegårdsvej 24 
2900 Hellerup. 
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Indkaldelse til KABFs ordinære generalforsamling 
 
Tirsdag d. 29. september 2009 kl 19.30 afholdes den ordinære 
generalforsamling i Cafeen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 
2650 Hvidovre. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af 3 medlemmer for 2 år og en suppleant for 1 år. 

På valg er Viggo Jessen, Leif Enghoff og Ulla Fogt og suppleant 
Villy Kristiansen 
Alle genopstiller 

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Afgående er Leif Stark og 
Jesper Valentin Petersen 

7. Eventuelt. 
 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Henning Willads 
Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg i hænde senest tirsdag d. 15. 
september. Protokollen er fremlagt fra kl. 18.30. Kaffe på foreningens 
regning vil blive serveret senere på aftenen. Der er også mulighed for en øl 
eller vand. 

Bestyrelsen 
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Besøg i Skolebigården 
 
Onsdag d. 10 juni var Børneuniversitetets lille mellem (2. klasse) på besøg 
i Skolebigården. Der blev taget nogle billeder, og senere har eleverne 
skrevet en lille historie om besøget, som de var meget begejstrede for. 
 
Kære Viggo og Ulla 
Jeg har lært helt vildt meget hos jer og jeg har fået et nyt yndlingsdyr. Kan 
I gætte hvad det er for et? 
Det tror jeg godt at I kan, for det er et dyr I har. 
Fra ham med læderjakken. 
For resten jeg hedder Brandur  
 
Jeg har aldrig smagt så frisk honning og det smagte så godt. Jeg synes at 
Viggo og Ulla er gode til at fortælle os om bier. De ved også meget om 
bier. Jeg synes at det er ærgerligt at vi ikke kunne være der i længer tid. 
Tak for de vi måtte komme. Hilsen Andrea  
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I maj havde Viggo og Ulla besøg af to 7. klasser fra Nyager 
Skole. 

 
Eleverne fra disse klasser har også skrevet om besøget, bl. a. Følgende 
 
Simon: 
Det har været en rigtig fed tur synes jeg. Bier er faktisk rimelig søde 
... Men jeg lærte en del og syntes også at honningen var go' ! 
 
Fra Emilie, 7.x: 
På biavleren så jeg mere på, hvordan de boede og hvor mange de egentlig 
var. 
Jeg at havde en finurlig hat på, og jeg aede masse bier, uden at de stak 
mig. 
Jag smagte også pollen (rødt) som bierne jo hentede. 
Jeg mødte en bi som vi navngav fister. 
Honningen som var helt frisk smagte godt, og jeg kunne også senere hen 
lide franskbrødet med honning. 
Vi så hvordan han fik honningen ud af pladerne, med en stor maskine. 
Og han fortalte også mange andre ting om bier, og hvordan det er at have 
bier. 
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De øvrige historier fra besøgene og flere billeder kan ses på 
WWW.vokstavlen. dk 
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Besøg af tjekkisk gæst 

Kære KABF 

 Jeg skriver for at sige tak for den venlige måde, I tog imod vores tjekkiske 
gæst i tirsdags.  Hun var meget glad for at være med.  Hun sagde bagefter, 
at hun især havde lagt mærke til, hvor gode folk var til at arbejde sammen.  
Og jeg har også lovet at sige tusinde tak for honningen, som hun vil tage 
med hjem til Prag. 

 Som jeg vist fik sagt, er hun faktisk en ret kendt akvarel-maler i sit 
hjemland.  Hun har lavet et billede af sine indtryk.  Det bliver udstillet på 
en udstilling der finder sted her i vores lokalområde på Lolland.  Men jeg 
har skannet det ind, så I også ville kunne få et indtryk af det. 

Mange hilsner 
Finn  
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Storbybiavl - Bier på toppen af hotel i Toronto og på Fortnum 

& Mason i London 
 
Rasmus Offersen har sendt henvisning til en artikel om biavl på toppen af 
Fairmont royal York hotel i Toronto. Der er placeret 3 stader, der sidste år 
gav et udbytte på ialt 378 pund honning, som kunne nydes af gæsterne. 
 
Også stormagasinet Fortnum & Mason på Picadily har placeret bistader på 
toppen af bygningen og forventer at sælge honning derfra fra foråret 2009. 
 
 
 

 
 
Se artiklerne på følgende adresser: 
http://springwise.com/food_beverage/royalyorkbees/ 
http://springwise.com/food_beverage/fortnumsbees/ 
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Sommerudflugten 

 
Viggo og Ulla har taget nogle billeder fra den vellykkede udflugt d. 24. 
maj. Turen gik i år til Møn. 
 

 
Samling inden afgang fra Sjælør station 

 

 
Besøg hos erhvervsbiavler Jens Fjordhøj 
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Skolebigård på Marienborg Gods 

 

 
Hvil ved foden af Møens Klint 
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Besøg i Skolebigården af Nordvestsjællands biavlerforening 
 

Efter besøget i skolebigården gik turen videre til Landbohøjskolens have, 
Frederiksberg Have og Haveselskabets Have, hvor de også så på bier. 
Viggo og Ulla har været fotografer. 
  

 
Henning byder velkommen 
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Stor interesse ved kig i bierne 

 
 
 
 
På foreningens hjemmeside er der billeder, de har taget fra besøget. 
http://www.nordvestsjaellandsbiavlerforening.dk/index.html 
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Skriv i Vokstavlen 
 
Hvis du har nogle oplevelser eller erfaringer fra din bigård, du kunne 
tænke dig at dele med os andre, eller hvis du har taget nogle billeder af 
dine bier i løbet af sommeren, vil jeg gerne opfordre dig til at skrive et par 
ord her i Vokstavlen. Dels er det godt at dele erfaringer, men det kunne 
også være spændende at se, hvordan de andre medlemmers bigårde ser ud.  
Send en email til: ulla.fogt@get2net.dk 
 
           /Ulla 
 
 
 

Honning fra Skolebigården 
 

Skolebigårdens honning sælges hen over sommeren. Du kan enten købe på 
glas eller i spand (5 kg.). Prisen vil være til en dagspris aftalt med 
bestyrelsen. 
 
Kontakt Viggo. 
 
 
 
 

Rammer sælges 
 

Nye 12 x 10 rammer sælges 
God kvalitet, trådet med korrosionsfrie bøsninger. 
Pris 9,75 kr/stk incl. moms (350 stk i alt) 
Kontakt: William Dalby Brown, telefon: 3123 9874 
e-mail: Soeborgmagle.honning@gmail.com 
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♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning   

fra lørdag d. 3. oktober til og med lørdag d. 10. oktober 2009. 
 
♣ Apropos opsamling af tavler og voks til fælleskørsel 
♣ Prisen er kr.10 pr. sæk. 

Opsamling af tavler og voks forgår ved Hvidovre Biavlerforenings 
Bigård på Byvej 98, Avedøre lørdag d. 3. oktober 2009, mellem 
kl.10.00 og kl.12.00. 

 
♣   HUSK! at hvert bundt tavler bindes med en navneseddel. 

Brug en papirsæk inderst og en tyk plasticaffaldspose yderst med  
tydelige mærkninger ( navn, adresse og KABF 
Voksklubmedlemsnummer). 
Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig. 
 
Jonathan Edwards.  
Formand.                                                 
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 Gartnernes Forsikring 
Dansk Jordbrug 

 
 

 
                   Distrikt 1 
                   Jan Adriansen 
                   Tlf. 56 26 79 02 

 
 

 
                           Distrikt 2 
                    John Schlüter 
                    Tlf. 43 71 17 77 

BIAVLSFORSIKRING 
Som medlem af Danmarks 
Biavlerforening kan du forsikre 
bifamilier, honning, stader og alt 
nødvendigt produktionsudstyr mod: 
 
• Brand. 
• Vandskade og oversvømmelse af    
   bygning 
• Tyveri, hærværk og skade forvoldt af  
• Transport af bistader til og fra bigårde 
   samt honning til aftager. 
• Ondartet bipest som omfattes af lov om 
   biavl 
• Sprøjteskader som ikke er dækket 
   af anden forsikring. 
• Driftstab – nedgang i produktionen og 
   meromkostninger i forbindelse hermed. 
• Biavlsforsikringer tegnes altid sammen 
   med andre forsikringer i selskabet – 
   tal med din kundebetjener. 
• Læs mere om os på: 
   www.garfors.dk 

 
• Hovedkontor 
Struergade 24 
DK-2630 Tåstrup 
Telefon +45 43 71 17 77 
Telefax +45 43 71 36 16 
www.garfors.dk 
E-mail gaf@garfors.dk 
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Nyttige oplysninger: 
 

KABF’s Voksklub: 
Bankkonto:   Nordea 2131-6264263547 

 
Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund   
tlf. 4362 3514 
E-mail: jonathan.edwards@privat.dk 
 
Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre             
tlf. 3677 4677 
 
Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre 
tlf.3678 2009 
 
Supleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre     
tlf 3677 1898 

 
 

VOXklubben (tillader oxalsyre) 
Bankkonto: Løkken Sparekasse 9033 0000443360 

 
Kontingent 30 kr. betales senest den 1. juni 
 
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre 
tlf. 2585 3741 
E-mail: lind-hardt@hotmail.com 
 
Kasserer: Klaus Holme, Howitzvej 50A, 3., 2000 Frederiksberg C  
tlf. 2265 7594 
 
Næstformand: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup   
tlf. 3250 2564 
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Bikyndige synsmænd 
 
Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du 
ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne. 
 
Kyndige biavlere: 
Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre a-m_andresen@sol.dk 
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby  tlf. 3675 6089 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 Sundby  tlf. 3250 4390 
Robin Kastrup, Valby Langgade 251, 1. th., 2500 Valby  tlf. 3616 0015 
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup  tlf. 4033 4434 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  tlf. 3645 5717 
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby    tlf. 3647 1765 
 
 
Bisygdomsinspektører:  
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier, 
skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør.  
 
Område 01 (postnummer 1000-2699 og 2770-2799):  
Kristin Marie Lassen, Hellebækgade 35, st.tv.,2200 København N   tlf. 3583 8351  
e-mail: kristin_lassen@yahoo.dk                                                           mobilnr. 6199 8351 
 
Gerhard Juul Kristensen, Landsbygaden 8, 2630 Taastrup                            tlf. 2240 5803 
e-mail: bittegerhard@post.tele.dk 
 
Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):  
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby   tlf. 4587 9502  
e-mail: sven.branner@mail.dk 
 
Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg  tlf. 6186 2408 
e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com 
 
Område 03 (postnummer 2940-3199):  
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,   tlf. 4970 3071  
e-mail: nicolaj@hyldehuset.dk 
 
Område 04 (postnummer 3200-3499):  
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,   tlf. 4818 8095  
 
Område 05 (postnummer 3500-3699):  
Peter Christensen, konstitueret ,Nørresøvej 8, Gadevang, 3400 Hillerød   tlf. 4826 8720  
 
Jørgen Chr. Andersen, Snøreengen 6, 3250 Gilleleje,   tlf. 4835 4779  
e-mail: snorengen@get2net.dk 
 
Varroainstruktører: 
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område. 
 
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, jonathan.edwards@privat.dk   tlf. 4362 3514 
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Afsender: 

Henning Willads 
Petersen 
Normasvej 25 
2000 Frederiksberg 

Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe. Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe. 

 
En sæson er ved at være slut, 
og det er nu, vi skal forberede os 
til et godt honningår næste år. 
 
Husk, vi har småfamilier, 
bimateriel og vinterfoder på lager. 
 
Vi smelter og vasker de gamle rammer
og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks. 


