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Honningbi 

i eranthis. 

Biofoto/Ole Andersen. 

Honningbien 
Apis mellifica 

Bi o. 1300ff, frellesgermansk, oldnordisk og reldre 
nydansk by; af uvis oprindelse, men sandsynligvis 
ligesort drone et ord efterlignende insektets vinge
lyd; som persontilnavn 1400-t; fren!lsk byfluga. 

Dronningen: vise(n) , viser(en) o. 1700ff, hun viser 
hvor svrermen skal slå sig ned og starte et nyt sam
fund, sml. s. 19Of; bimoder o. 1700 (2). 
Hanbi: drone frellesgermansk, et lydord lånt fra 
plattysk og hl.'lrende til indoeuropreisk dhren 'knur
re, brumme' jf. sanskrit ( oldindisk) druna 'bi'; be
slregtet med verbet dr0ne (3); vandbi og liggebi, 

reldre nydansk d.s., man mente den bringer vand 
til kuben og ligger på yngelen ( 4); brummebi SSles
vig (5). 

I overf0rt betydning bruges drone om et dovent, 
nydelsessygt menneske, som snylter på andre 
(1700-t; 6). 

Tre bier i grevinde Danners våbenskjold, bikube i 
Svendborg skomagerlavs seg! (7). Honnngbien er 
flidens, samvirkets og sparsommelighedens sym
bol. Sparekassen Bikuben har honninggul facade 
og som bomrerke en stiliseret bikube i sekskantet 
ramme; Julius Hellmann, der 1857 oprettede spa
rekassen, fik ideen til bomrerket fra Industrifore
ningen i K0benhavn, som havde brugt det siden 
1846. En bikube var fra 188O'eme firmamrerke for 
hvidevareforretningen Wessel & Vett, nu Magasin 
du Nord - som bell.'lnning for lang og tro tjeneste 
gives en nål med en bi (8). 

LITTERATUR: (1) 314 2.1 , 66; (2) 467 B 141 ; 
365 1,199; (3) 505 70; (4) 54712,889 ; 26,485 ; (5) 
63 1,93; (6) 547 3,1006; (7) 238 52; (8) 3b 101. 

HISTORISK 

Mennesket har fra de reldste kulturtrin indsamlet 
biemes honning og voks i naturen. Arkreologiske 
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fund fra broncealderen viser, at man brugte bivoks 
til st0bningen, og mj0d (brygget af honningen) 
mevnes i den nordiske mytologi. 
De reldste skriftlige belreg for biavl i Danmark er 
nogle bestemmelser i Valdemar Sejrs Jyske Lov og 
Eriks SjreUandske Lov, begge fra 1200-t. Der er 
udf0rlige regler for bifangst i skove. Forf01ges en 
svrerm ind på anden mands skovgrund og den sret
ter sig på en kvist, kan ejeren tage den, men sretter 
den sig i et hult trre, skal skovens ejer tillade at det 
freldes. Bigårde skal holdes så h0jt indhegnede, at 
anden mands fre ikke kan trrenge derind. Stikkes 
dyr ihjel i bigården, skaldens ejer give erstatning, 
men sker det udenfor har han intet ansvar. Man 
må tilegne sig en svrerm fundet på en kirkegård 
o.a. frellesområder (1). 
Bestemmelseme gentages i Christian V's Danske 
Lov 1681 (9-5-13; 13-1-9). Forfolges en svrerm af 
ejeren, må han tage den på anden mands grund, 
hvis det lader sig g0re uden at skade trreer eller 
bygninger; kan han ikke tage den der har han sta
dig fuld ejendomsret til den. Ved ejeren ikke, hvor 
svrermen befinder sig, kan alle og enhver tage den. 
Disse bestemmelser grelder stadig bortset fra visse 
indskrrenkninger pålagt af senere love om mark- og 
vejfred. Efter forordning af 13/12 1793 må bikuber 
ikke stilles nrermere end 10 alen (ca. 6,5 m) til 
offentlig ve j. 

I den gamle majvise sang man: Vor bier giv voks 
og honning s0d, · h0r det, som vi bede! · Til lys og 
lregedom, mad og mj0d, · vrer os alle en nådig Gud 
med glrede! (2). Honningen var befolkningens 
praktisk taget eneste s0demiddel indtil det fabriks
fremstiJlede r0r- og roesukker o. 1800 kom i han
delen. Honningkager var et meget populrert bag
vrerk, t0ndevis af honning blev brugt til syltning af 
frugt, til k0dkonservering og talrige lregemidler. 
Afdrypning af bivrerket efter opvarmning gav en 
m0rk honning til den alm. husholdning, den solg
tes på »bonning- og vredremarkedet« i Ålborg o.a. 
jyske byer til mj0dbrygning (3). Kirker og klostre 
havde et stort forbrug af voks til lys og segl. 
Af en statut givet 1312 af biskoppen i Arhus frem
går det, at sogneprresterne bl.a. fik bistader (hon
ning og voks) som tiende; kunne man ikke skaffe 
voks, skulle der ydes 1-3 skrepper byg kaldt »voks
korn« til kirkens indk0b af vokslys (4). Fynske 
b0nder gjorde 1506 indvendinger med den begrun
delse, at bien ikke er et rigtigt husdyr, men en 
provsteret fastslog, at de stadig var pligtig til at 
betale denne tiende (5). I 1600-t b0rte borrning 
mange steder til landgildeydelsen, efter en forord
ning 1740 skal for hvert bistade eller hver bisvrerm 
betales et vist bel0b i tiende ( 6). 
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Flere godsejere prremierede fresteb0nder og hus
mrend, der holdt mange bier, 1771-1812 gav Det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab prremier til 
dygtige biavlere; b0nder, degne og skoleholdere 
kunne g0re sig fortjent til 1. prremie hvis de havde 
overvintret mindst 40 bistader, af andre strender 
krrevedes det dobbelte antal eller mere. Efter lov 
af 23/1 1862 kan fra statskassen ydes prremier for 
biavl som for andre husdyr. Et alm. bistade havde 
o. 1800 cirka samme vrerdi som en ko (7); i et 
skiftebrev 1804 for en gård på Stevns er tre bista
der takseret til 8 rigsdaler, en so med grise til halv
delen (8). 
Amtmand og justitsråd Esaias Fleischer foreslog 
allerede 1777 at ansrette statskonsulenter i biavl. 
To perodika for biavlere begyndte at udkomme i 
1800-t: Det danske Biven 1862-64 og Tidsskrift for 
Biavl fra 1866; 5. juli samme år stiftedes Danmarks 
Biavlerforening på initiativ af gartner A. C. An

dersen, den havde 1914 8.000 medlemmer. 
Antallet af bifamilier ansloges 1804 til 123.000 (9). 
Pr. 1. februar 1838 blev optalt 86.000 bifamilier, 
men da der det foregående efterår var optaget 
49.500, var det faktiske antal 135.000. 1861 fandtes 
kun 78.000, 1866 var tallet steget til 139.000, men 
derefter igen strerkt faldende: 1914 78.000 (16.000 i 
kube, 76.000 i hus) , 1923 76.000; 1929 var bestan
den 0get til 94.600, 1939 (sidste trelling) 158.500 og 
1945 sk0nsmressigt 240.000. 

LITTERATUR: (1) 398 1,632; (2) 688 1,148; (3) 
640b 108ff; (4) 574b 4,1768, 38; (5) 677b 24; (6) 
sml. 644 13,236f; (7) 648 76; (8) 552b 90; (9) 532 

4,135. 

R0GT OG PLEJE 

»I oldtiden levede bierne uafhrengige i den fri na
tur, men sukcessivt gjorde menneskene sig til her
skere også over disse dyr og har tremmet dem i den 
grad, at de på forskellige måder såsom formedelst 
kuber, kasser, udhulninger o.s.v. drager stor mer
kantilistisk nytte af dem« (1837; 1). 
Det fremgår af middelalderens ovennrevnte land
skabslove, at fandt man i skoven en bisvrerm i et 
hult trre savede man stammen af, bar den hjem og 
stillede den i haven eller toften. 
0. 1770 havde de fleste sjrellandske b0nder 5-6 
bistader; »bierne koster dem ikke den ringeste 
umage, da de gerne lader dem sk0tte sig selv ... bar 
man i Sjrelland ikke den fulde nytte af bierne, har 
man på den anden side heller intet arbejde med 
dem« (la). 
Vejledninger i bir0gt h0rer til vor reldste zoologi
ske litteratur ; den f0rste udkom 1634 som et tillreg 
(36 s.) til Niels Michelss0n Aalborgs »Hushold-



ningskalender«. Datiden brugte kuber flettet af 
halm eller siv og primitive brreddestader med flyve
hullet ca. 25 cm fra bunden. Når honningen skulle 
h0stes , blev kuben stillet over en grube, og men 
forte bed0vende eller drrebende r0g ind i den, 
hvorefter man skar bivrerket ud og fjernede dets 
d0de bier og larver. En anden metode var at druk
ne bierne. 
»Her i landet har b0nderne en slem maner når de 
tager honningen. De lregger kuben i et kar eller en 
stor balje med koldt vand, så l0ber vandet ind ad 
flyvehullet og fylder kuben ... så lukker de den op 
foroven, med en stang rages kagerne og bierne 
med samt skarnet på bunden ud af kuben , så man 
ikke forst kan se, hvordan honningen er«. Man 
skal hellere »smelte noget svovl og trrekke nogle 
gamle lrerredsklude igennem det, tag så et stykke 
af disse svovlklude på en lang klemme, trend ild i 
det og stik det gennem flyvehullet ind til bierne og 
stik en visk grres i hullet, så er det straks forbi med 
bierne , de falder som d0de ned på bunden , og man 
kan nu g0re med honningen hvad man vit« (1649; 
2). 
Den sidstnrevnte metode blev benyttet helt frem til 
nutiden. Når staderne ved Mikkelsdag 29/9 opto
ges, drrebtes bierne med damp af svovl, og man 
reltede både bier og vokskager sammen i en kob
berkedel, »ikke en bi måtte gå til spilde«; denne 
masse solgtes til mj0dblandere i Nyk0bing M. (3). 
Der blev gravet et hul i jorden, deri trendt et bål af 
vådt brrende, som gav megen r0g; bikuben stod på 
et sold, og bierne blev kvalt af r0gen (Silkeborgeg
nen ; 4)-. 
Om sin barndom o. 1865 på en vestjysk hedegård 
fort.eller botanikeren C. Raunkirer (5): 
»For at man kunne få honningen måtte bierne drre
bes, en barbarisk tak for deres flittige sommerar
be jde. Men ved kubedrift var der ikke andet at 
g0re. Der blev i jorden gravet et lille hul, hvori 
man anbragte brrendende svovl. Bikuben stod over 
hullet, randen blev tretnet med jord så bier og 
svovldampe ikke kunne undslippe. Når kuben hav
de stået således i nogen tid og bierne var drrebt 
rystede og bankede man kuben for at få de d0de 
bier, der endnu hang fast mellem bikagerne, til at 
falde ned. Så blev kuben bragt ind i huset og bika
gerne med honningen tager ud. Alle fik et stykke 
honningfyldt bikage, det var en lrekkerbisken. Af 
det 0vrige blev honningen presset ud gennem et 
stykke tyndt linned og opbevaret i krukker. De 
pressede bikager blev kogt for at få vokset, som 
blev hreldt opiet fad for at st0rkne, senere blev det 
solgt. I huset brugtes lidt voks til at «vikse» (glatte) 
sytråd med, af det honningholdige vand lavedes 
mj0d.« 

En bikube kunne give op til 20-24 pund (10-12 kg) 
honning, men i de fleste tilfrelde fik man kun 8-10 
pund (Falster; 6). De store stykker voks blev solgt 
til en krremmer, de mindre brugt i hjemmet bl.a. til 
at vokse tråd med når man syede, det ringeste voks 
kom i trellen til lys (0Sjrelland; 7). 
Jeppe Aakjrer huskede fra Salling »den d0dsmåde, 
der var bestemt for de flittige arbejdere, den lum
peste af alle: snigmord ved kvrelning. Den antrend
te svovl sendte sine drrebende dunster helt ind til 
den varme kubes inderste gemmer; de overrump
lede småskabninger vreltede om på ryggen, med 
sygt sitrende bråd og gispende indvolde åndede de 
ud« (8). »Jeg er vis på, at det gjorde min mor 
inderlig ondt, at hun for at få udbytte af dem var 
n0dt til at drrebe disse flittige smådyr, hvis virk
somhed hun med interesse fulgte sommeren igen
nem. Vi b0.'."n fik således ikke lov til at se, hvorle
des hun bar sig ad med at drrebe dem« (NVSjrel
land; 9). 
0 , vis barmhjertighed, br0dre, og skån · den arme, 
så ganske uskyldige bi. · Vor skrenkede tilflugt 
dens overflod låner, · men lader den frydes ved 
livet som vi T. C. Bruun 1816 (10). 
Esaias Fleischer (sml. ovenfor) havde allerede 
1777 anbefalet l0se magasiner i kuben, så honnin
gen kunne h0stes uden at drrebe bierne. Sk0nt ide
en var indlysende rigtig, forblev hans magasinkube 
nresten ukendt, måske fordi st0rsteparten af biav
lerne ikke kunne !rese. En lrerer på Roskildeegnen 
kunne 1814 af 17 magasinkuber h0ste 332 pund 
rent bivrerk og året efter 202 pund af 14 kuber (11). 
Kuben var en enkelt og billig bolig til bierne, i den 
overvintrede de godt, og mindre kuber var veleg
nede til indsamling af svrerme. Hofjregermester A. 
Brun gjorde 1859 opmrerksom på de nye kassefor
mede trrestader med bevregelige vokstavler, fra o. 
1890 blev de spidse halmkuber helt fortrrengt af de 
stadig forbedrede magasinstader; 1866 kom en ita
liensk udslyngningsmaskine til landet, og fra 1880 
begyndte kunsttavlen at vinde udbredelse. 
Biavlerne havde en rrekke kalenderregler; Grego
riusdag 12. marts åbnes for bierne (Mors; 12), den 
dag skal de og ploven ud (13) , Benediktsdag 21. 
marts eller aftenen f0r Fruedag 25. marts l0ftes 
kuberne op og der fejes under dem (14); staderne 
må ikke åbnes for stikkelsbrerbuskene blomstrer i 
maj (Lolland); »når r0nnebrerrene er r0de er hon
ningtrrekket 0de (forbi]« (15), omkring Bartholo
mreusdag 24. august tages honningen fra bierne (M 
og 0S jrelland; 16). 
(Februar] Nu skal du bier r0gte · og hjrelpe udi 
n0d, · du må vet ellers frygte · de for dig bliver 
d0d. · For mus dem vet bevare · og sådant ukrre 
mer, · for dem ej f0den spare, · des bedre de sig 
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te'r. · Men om de for dig svrermer · på denne år
sens tid?· Hvad om det bliver vermer? [varmere] · 
forloren [ spildt] er al flid (1670; 17). 
Efter reng0ringen hos bieme 12/3 gav man dem 
hvidl0gsbrrendevin (18). Ved forårsjrevnd0gn (o. 
21/3) fik bierne 0jne, d.v.s. yngelen kom ud af 
cellerne (19). Manglede bieme foder på Bene
diktsdag 21/3 fyldte man en flrekket og udhulet hyl
depind med honning og satte den i kuben (0Sjrel
land ; 20). Fruedag 25/3 stikkes en pind med eber
rod (bakketidsel) og brevergejl ind i flyvehullet for 
at fremmede bier ikke skal tage bieme bort (fynsk 
cyprianus; 21). I april er hver bi en to0re vrerd, 
men i maj er en bisvrerm så meget vrerd som et !res 
h0 (S0nderjyUand; 22). Bierne skulle svrerme for 
Olafsdag 29n, efter den tid duede svrermen ikke til 
overvintring (14). - På Falster var det fra gammel 
tid udelukkende kvinder, som r0gtede bierne (23). 

Torbisten (skarnbassen) er skadelig for honning
bierne, de kan ikke fordrage svaler, krerfr0er og 
skrubtudser (1634; 24). En kartebolle anbragt i fly
vehullet hindrer mus i at få adgang til kuben, »den 
stikker dem på nresen« (1649; 2). En snaps brren
devin på en rugbr(lldsskorpe gives dem, når de sy
nes svage i foråret (NJylland 1808; 25). For at mus 
ikke skal skade bierne, gives de mjflld med smeltet 
honning, eller der blandes svinehår i det ler, hvor
med kuben klines til (fynsk cyprianus; 26). Lregges 
brevergejl eller menneskeblod i kuben, gfllr det 
bierne flittige (vestjysk cyprianus; 27). 
Lod man sine bier drikke cognac, stjal de honning 
fra andre stader. Den således bestjålne biavler 
kunne hrevne sig ved at srette melblandet honning 
ind i de stader, som blev plyndret; rovbierne bar 
også denne honning hjem med det resultat, at sta
dets honning gik i grering og bierne d(llde (28). En 
mand i Understed Vendsyssel blev kaldt Bikon
gen, han havde mange stader både hjemme og ude 
hos folk. Man sagde, at han kunne lokke andres 
bier til sig, og at bieme flyttede fra hans gård, da 
han var dflld (29), sml. nedenfor. 

Talemåder om bier og biavl: 
Bien giver nytte og lyst, gavner meget {thi intet 
kreatur betaler bedre sit husly) og koster lidt (Pe
der Syv; 30); ingen svarer så hfllj en husleje som 
bien {1845; 31). Bien er en lille fugl, men giver sflld 
frugt (Syv), bien er en lille blandt fuglene , dens 
frugt den fornemste blandt de s0de ting (1822; 32). 
Den bliver rig, som kvinder ilde lider, men får og 
bier lider vel (Syv); bier og får g0r rig i s0vne 
(VSjrelland; 33) - men i NVSjrelland sagde man 
om biavleren, at han snart var rig og snart fattig 
(9); sml. s. 195. 
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LITTERATUR: (1) 567 1837, 5; (la) 198 1,175; 
(2) 293 62f; (3) 633 114; (4) 259e 14; (5) 599 55; (6) 
667 58; (7) 112 87; (8) 764c 434; (9) 239 33,35; (10) 
411 5,15; {11) 620 3,1915,172; (12) 390e tb. 
1,17,74; (13) 644 7,1887,88; (14) 390 6,267f; (15) 
219 1939,43f; 131 1906/23:1408; 638 152; (16) 330 

152; 112 56; (17) 229 30; (18) 644 8,109; (19) 366c 

51 (Holbrek a.); (20) 112 64; (21) 216198; (22) 681 

10,173; (23) 667 58; (24) 766b upag.; (25) 44c 

1,415 ; (26) 216 197; (27) 259h 2,62,108,129; (28) 
327144; (29) 390e 6,144; (30) 676 52,164; (31) 243 

nr. 1186; (32) 136 1938,44; (33) 331. 

AOFAiRD 

Bien »agtes og anses for en lille fugl« (1648; 1), 
sml. ovenfor. »Bierne er frem for andre små fugle 
meget vise og forsigtige i alle deres beslutninger og 
meget kunstige og behrendige i deres arbejde, så de 
ved at give agt på tiden aldeles ikke fors0mmer 
nogen tid eller lejlighed ... Mange af de gamle vise 
har brugt stor flid på at beskrive biernes natur og 
sk0nne dyder, som er: deres ypperlighed, retfrer
dighed, kyskhed, flittighed , indbyrdes krerlighed, 
underdanighed, forsigtighed, sparsommelighed, 
behrendighed, oprigtighed i deres orden og politi, 
mandhaftighed til at forsvare sig imod deres fjen
der, og endelig deres store gavn og nytte. Og jeg 
vil ikke tro, at noget andet umrelende kreatur kan 
ber0mmes uden alene bieme, hvorfor de med al 
rette kan kaldes de ypperste små fugle fremfor alle 
andre fugle« (1649; 2). 
»Biernes klfllgt og snille i deres frelles politik kan 
vel agtes. Thi det er jo klogskab i politik og verds
lig regering, at man i alle styrker kan holde frelles 
fred og samdrregtighed. Det ser man også hos 
bierne. Deres b0rn og unger har de alle frelles, 
deres love har de frelles, deres fredreland og sted 
har de også frelles med hinanden, så at de klogt 
forer og forstår alt til nytte og frelles gavn« (1634; 
2a). 
Biemes samfund har »den ordentligste og klogeste 
enevolds-regering« og er indrettet »som en by efter 
den vigtigste og omhyggeligste politik«, hvor de 
»ikke alene i st(llrste mrengde lever i frellesskab, 
men det endog med den st0rste enighed, samdrreg
tighed og hjrelpsomhed, så mennesker vel må 
skamme sig ved deres forhold mod hinanden« 
(1756; 3). 
»Jeg ved ikke, hvem der f0rst har villet påstå, at 
bierne har en konge. Det har vistnok ikke vreret 
nogen republikaner, som f0rst fik dette indfald i 
hovedet. Det er mig lige så ubekendt, hvem der 
siden i stedet for en konge har givet dem en dron
ning og forudsat, at denne dronning skulle vrere en 
Messaline, der har et stort serail og tilbringer sit liv 
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