klrede dem hen (39) . Bierne skulle have deres del
af arven, derfor bandt man noget af ligkla:det på
stadet (V og SSja:lland ; 40). »En gammel kone i
min familie sagde som noget af det sidste, da hun
o. 1910 lå på sit yderste: glem nu ikke bierne !«
(Kongsted Stevns; 41); »da min f0rste kone d0de
blev jeg rådet til at sa:tte blår om toppen på kuben.
Jeg regnede ikke med det, men alle mine bier d0de
samme forår sk0nt der var honning nok i kuberne«
(La:k S0nderjylland; 42).

LITTERATUR: (1) 355 200; (2) 17 55; 1311906/
23:165; (3) 644 8,183; 604 508 ; (4) 1311906/23:302
(1916); (5) 131 1906/23:336; 239 216; (6) 681
15,138; (7) 688c 68; 131 1906/23:294 (1944); (8)
331; (9) 390/ 6.2,319; (10) 17c 24; (11) 363 4lf;
(12) 390 6,385,363; (13) 131 1906/23: 3102 ; (14) 390
6,267f; 131 1906/102:3119 (1883); (15) 720 1919, 9 ;
(16) 318 288; (17) 366 179 (NSja:11.); 178b tb. 36
(Slesv.); 1311906/23:965 (1916), 1878 (1911); (18)
131 1906/23:882 (1919); (19) 131 1906/23:3341
(1942); (20) 390e tb. 1,179; (21) 366c 51; (22) 390e
tb. 3,156; (22a) 131 1904/26:242 (1909), 288
(1910); (23) 17 55; 4261964, 106; (24) 688c 68; 609
121 ; 331 (LolJand); (25) 199b 49 ; 331 (Vejby
NSja:11.) ; (26) 327 51; (27) 363 40f; (28) 366 180;
(29) 318 288; 644 8,110; 131 1906/23:701 (1913);
(3a) 131 1906/23:3297 (1936); 681 15 , 139; (31) 131
1906/23:361 , 1621; (32) 131 1906/23:3276 (1938),
3308 (1937); (33) 1311904/46:2344 (1921); (34) 131
1906/43:222 (1934); (35) 688c 69; (36) 112 153; 131
1906/43:222; 68115,138f; 644 7,110; 363 40f; (37)
1311906/23:163 ; (38) 131 1906/23:795 (1909); (39)
426 1950,225; 769 1937,117; 644 1887.2,110; 327
51; (40) 644 5,110; 366c 51; (41) 131 1906/23:547
(1928); (42) 1311906/23: 3148 (1926).
SAGN, MOLBOHISTORIER, SPÅDOM

En dyb gr0ft kaldt Volden var skellet melJem Lerskovs og Rishjarups marker. Her skal engang have
stået et slag mellem vendere og danskere; sidstna:vnte kunne ikke få bugt med fjenden nede i
voldgraven, men kastede så en masse bistader derned, og venderne måtte flygte (1).
Dengang polakker plyndrede i Toftlund vendte en
pra:st sine bistader med undersiden opad, så bierne
sva:rmede omkring huset (2); da svenske soldater
ville plyndre en sydfynsk landsby rådede pra:sten
til at va:lte alle bistaderne, og svenskerne blev fordrevet af bierne (3).
En bonde sendte sin dovne karl ud for at slå en
eng. Karlen sov hele dagen, om aftenen fyldte han
skarnbasser i en bikube, og tog den med hjem,
sagde at engen var slået og at han fandt en bi194

sva:rm. »Så er den min, for den blev fundet på min
ejendom«, sagde manden. Det gik karlen modvilligt med til, men sagde: »Så sandt disse bier ikke er
jeres vil jeg 0nske, at engen i morgen ligger uslået,
og at bierne er blevet til skarnbasser«. Om morgenen så bonden , at begge 0nskerne var gået i opfyldelse (4).
I l0gnehistorier er bierne så store som ga:s og kanariefugle, de går med tra:sko og står i t0jr med klaptra: ligesom k0erne (5).
En naiv fynbo ville gerne se jyder og blev narret
hen til en bisva:rm, som han begyndte at rode i efter den dag havde han stor respekt for jyderne
(6).
I et eventyr bygger bier et slot af voks (7).
Verdens ende er na:r når bierne suger honning af
r0dkl0veren, men da er der meget få bier (8).
LITTERATUR: (1) 390/3,338; (2) 468 81; (3) 499
69f; (4) 390h 1,25 sml. 390 3,140; 244 3,199; 644
9,82; 39011 ,156-60; (5) 644 7,187 og 8,80; 244 l,
186; 390h 120; 390k 3,127; (6) 327 57; (7) 244e
1903,154f; (8) 390/ 2,345.
Vejrvarsler: flyver bierne ikke så langt fra kuben
som de plejer, kan der ventes snarlig regn og storm
(1591ff; l) ; når de skynder sig tilbage og der ved
middagstid flyver usa:dvanligt mange om kuben,
kommer der regn (2). Flyver de i smukt vejr som
om de ikke kan finde flyvehullet, får vi regn inden
24 timer; få bier: regnen bliver kortvarig, mange
bier: langvarig; l0ber de a:ngsteligt omkring og
strides, for de kryber ind, er det et varsel om langvarig fugtigbed . Dra:bes dronerne i el afsva:rmet
stade usa:dvanlig tidligt i smukt vejr, varsler det
megen og varig nedb0r, »hvorom man overbeviste
sig i juli måned i den våde sommer 1841«. Kommer
bierne tilbage »med tomme eller kun halvfyldte
lårkager er det for i tide at s0ge ly og sikker beskyttelse mod en sig na:rmende storm eller et andet
förestående uvejr« (1858; 4). F0r vejret skifter,
flyver de meget tidligt ud og vender hurtigt hjem
»fordi deres vinger bliver våde af den fugtige luft«
(1780; 5). Det er tegn til smukt vejr, at mange bier
flyver ud og kommer sent hjem (6).
Lregedom: ben med frost ho Ides i afkog af bier; vil
en kvinde ikke blive gravid, skal hun spise bier (o.
1450; 7); bier bra:ndt til aske og blandet med olie
giver en salve for håraffald (1533; 8); ha:vede ben
bades med bikage opl0st i varm 0lba:rme (9); va:sken af en knust bi gnedet på tandk0det forebygger
tandpine (10). Bier druknet i honning bra:ndes
samrnen med regnorm og blandes med sm0r til salve mod hestens håraffald (11). Får en hunhund

indgivet en levende bi lagt i en klat smQ!r aborterer
den (1632; 12).
Glider: hvad er den bedste fugl , men vrerste steg?
(13); hvad kommer hQ!jere end et hus, er mindre
end en mus, men bedre end bondens okse? (14);
jeg var til gilde, · en lille sort mand på mig ville, ·
jo vrerre jeg slog fra mig, jo vrerre han vil' efter mig
(15); hvis skam er bedst at rede? = biens honning
(16); hQ!jt hus hQ!nslQ!st , · gammelt folk tandlQ!st =
et bistade (MSlesv. ; 17) ; hvad er lille og let og
småligt sat og har mange huller, men ingen igennem ? = bikage (13) , der er huJ ved hul og endda
(alligevel) ikke hul igennem; lidt og let, tyndt og
tret, mange huller men slet ingen igennem (16), det
er lille og let, tyndt og tret, hul ved hul, men der
kan ikke gå en mus igennem (18). Hvilken lighed
er der mellem en kubefuJd bier og englrenderne? =
de regeres begge af en dronning (16).

LITTERATUR: (1) 185 upag.; 3881 ,1816,91; 148
6,1822,408; (2) 144 2.1,1804,396; 148 6,1822,349;
(3) 410 5,1843,69; (4) 73 3,1858,182; (5) 32 1,176;
(6) 718 4,1794,328; 144 2.1,1804,394; (7) 275 35;
275b 145; (8) 554 lb ; (9) 390n 145; (10) 68 54,96;
(11) 69 129; (12) 390e tb. 1,106; (13) 644 9,172;
(14) 644 9,140; (15) 178 144; (16) 390m 15,265,
277; (17) 442 157; (18) 178b 1,72.
ORDSPROG, TALEMÅDER, MUNDHELD

Peder Laale: tag honning således fra bierne at de
[stadig] har honning ; når viseren [dronningen] er
borte farer bierne vild ; at bande er som bier: en
[flyver] ud og ti ind = ofte gengreldes skreldsord
vrerre af den de rettes imod; så fQ!des bi som bjQ!rn,
dog af ulige bid; Vorherre foder bien lige så vel
som bjQ!rnen.
Peder Syv: bien er et godt kvreg, men svrer at gemme, thi man kan ikke båse (eller: Iåse) for den ; en
bi er bedre end en hel svrerm fluer; lad i huset er
som vandbien [dronen], der fortrerer hvad de flittige samler med arbejde; for megen honning gQ!r lad
bi ; på rejser skal man vandre som bien, ikke som
edderkoppen = tage sig nQ!je i agt , udsQ!ge det bedste; visdom uden gerning er som bi uden honning ;
honningen er sQ!d , men bierne stikker ; den som viJ
slikke honning må ikke vrere rred for bier.
Bank på kuben , den giver vel endnu en svrerm =
forsQ!g lykken, opgiv ikke håbet (o. 1700; 1). Bien
har vel bråd, men også honning (1735), bien uden
bråd giver ingen honning = om prresters overfladiske forkyndelse (2).
Bierne og blomsterne - et genert (og spQ!gende)
udtryk for bQ!rns sexualundervisning.
Den ene er efter den anden som en bi efter en

blomst = om folk der bagtaler eller forfQ!lger nogen (Angel; 3). Vrere om sig som en bi = den
meget strrebsomme (1793ff; 49, vrere flittig, hrenge
i som en bi, vrere en rigtig bi = den meget foretagsomme (5), vrere så bja:rens som en bi (bierne bja:rer når de samler ind) (SQ!nderjylland; 3), han suger til sig om en bi (6).
Om den tå belige: der svrermer bier i hans hoved
(Peder Syv), nu svrermer bierne for ham = han er
bindegal (o. 1700; 7); den forbavsede: han ser så
hQ!jt som var alle hans bier flQ!jet vrek (Slesvig; 8),
er dine bie r flQ!jet bort? (9).
Man skal hugge lrenge på en elletrunte fQ!r man får
en bisvrerm af den (10).
Hold bi! [stands] sagde manden, da hans bier flQ!j
bort; hold bi, bitte bi! sagde manden da hans bier
flQ!j fra ham (Mors), bi nu lidt lille bi, sagde manden til sine bier (Thy) ; bi du, til jeg får bi, så skal
du få honning at slikke (11).
Du er kJog på bier, de store kalder du bremser
(12).
Det er grov, hvad huset forrnår, sagde konen da
hun flyttede med sine sager i en bikube (13).
Af kuben svrermed udde hvide bier (1661 ; 14), de
hvide bier svrermer = det sner (15), skrredderens
bier svrermer (Lynge NSjrelland; 5).
På DrejQ! blev hQ!stens nrestsidste neg kaJdt Bien
(5).

LITTERATUR : (1) 462 355 ; (2) 451 1,92; (3)
178b 1,69f; (4) 735 1,359 ; (5) 331; (6) 452 303; (7)
365 1,198f; (8) 178 23 ; (9) 644 1885.1,32; (10) 327
58; (11) 451 1,71; 178b 1,69f; 154 47 ; 644 3,109 ;
(12) 390c 18; (13) 178b 1,72; (14) 31119; (15) 390c
18; 235 1,79 ; 547 2,611,633.
PROSA 0G POESI

[Tidselblomsten] fik besQ!g af bi og bremse, der
sQ!gte efter medgiften, honningen i blomsten og
honningen tog de , blomsten lod de stå H. C. Andersen, Hvad tidslen oplevede (1870).
Med griske, veltilfredse lyde summer bierne ...
sretter sig på blomsterbregrene og falder i lange
sug ; så tier vingemusikken, mens de drikker og
kravler. Og alter snurrer propellerne - under srere
flugtlyde svirre r de deres spiraler og forsvinder i
rummet Svend Fleuron (1). De dykkede ned i de
violette bregre og kom rigere op igen ; der var en
ivrig summen derinde og en munter glitren af solgyldne vinger. Nogle af flyverne styrtede ud af haven, andre kom tilbage fra udflugter med tykke
gule klumper i benenes brune pels Ellen Raae (2).
lEbleblomstringen tegnede godt, og en tusindstemmig tone af biernes arbejde dirrede gennem haven
Hans Povlsen (3); en lang middagsdQ!sig, besoven195

de tone h0res fra blomsterbedene, det er bierne ...
en fin honningånde, der gennemtrrenger solskinnet, fortreller bvilken banket der findes sted ber
(a); mellem rebletrreerne der stod i bloms! og svrevede som i en gnistrende tåge af ild under middagssolen tonede det hedt og svangert, en og samme
h0je tone, det var bierne (b) Johannes V. Jensen
(4).
Karen lagde hovedet tilbage og så op i de tusinder
af gule greslinger. Det var, som små lyse bårlokker
hang deroppe. Og bier fl0j summende fra den ene
lok tilden anden. Der var kubebier og humlebier i
blandet mrengde. De var strevnede sammen her fra
alle kanter: fra haver, skovgrerder, moser og enge.
Ustandseligt l0d deres s0de, s0vndyssende summen over Karens hoved . . . krattet og buskadset
blev for hende som en stor grå kat, der lå her på
skrrenten ned til s0en og solede sig og sprandt. Nej,
alligevel ikke som en kat ! Thi biernes summen steg
og sank. Hun fornam det store havs brusen og
evighedens r0st deri A. C. Andersen (5).
Lindetrreet over deres hoveder var i blomst, og
tusinder af 0re bier summede deroppe og understregede ligesom eftermiddagens bede og stilbed
med deres varme, ensformige kogen (a), bierne
trak deres langt udspundne node gennem den milde, solfyldte luft (b) Knud Poulsen (6). Lindetrreet
synger. På den uhyre blomsterklynge hrenger, diende, en uoverskuelig glomme af bier. Som en
barn af strenge. Det er en ny dragt af toner, som
det levende trre har draget på sig over sin klredning
af farve og sit brelte af duft Vilhelm Andersen (7).
Nedefra set var det blomst ved blomst, og hver var
grestet af sin bi. Summende krydsede de travle insekter hverandre , og deres fine musik blev en tusindstemmig symfoni fra uendeligt h0je, spinkle
metalstrenge, hvis hastige svingninger fl0d sammen til et klingert suinmende brus ... det hete trre
blev en uhyre levende kube, hvor hver celle var en
blomst Sophus Michaelis (8).
Bierne summer kirsebrerrets blide honningsange,
de er srelgere af krertegn og smigrer s0dt hver ny
blomst. Et eneste kraftigt favntag, og blomsten er
besvangret med et kirsebrer. - En tidlig bi sang
lystent over stikkelsbrerrene, som holdt deres brune varme blomstervorter rede til biens best0vningskilderi. - Lrenge forfärte de med kynisk elegance mrelkeb0tterne og lod dem sidde med en
skam, der gjorde deres gule hår ganske s0lvhvidt
(a).
En rolig , nresten s0vndyssende summen omgiver
mig. Det er biernes blide sang. De fejrer et veritabelt nektarorgie på den blomstrende eng. Lige foran min nrese slår en af honningens kyndige bryggersker ned på en mrelkeb0tte. Hun formelig smi-
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Foroven og til h,jre: trresnit i J. Hervigius: En nyttig Bog om Bier, 1649.
der sig på maven ned i al denne gule berlighed, så
blomsten duver ved det. Med forbenene går hun
det nikkende hoved efter med n0jagtig samme fortravlede og dog nrensomme bevregelser som en forjaget mor, der i farten inspicerer en podes hår ...
vist er han dejlig, men han skal ha': sin daglige
omgang!
Så tret ved mine 0jne vokser det Lille, buttede insekt ti1 en krempe. Dets gulbrune krop , der glitrer
af blomsterst0v, drekker hete den synsvinkel, hvor
ungerne tumler i engen under hyl af fryd. Ingen lyd
er så ren og fuld af vellyd som små b0rns jubel,
h0rer jeg pludselig. Den glider som en s0lvklang
ind i biernes m0rke, blide nynnen.
Ak, du mrelkeb0ttens Lille madk.ereste, du naturens fuldgyldige repr.esentant, som intet andel insekt ejer duvor velvilje. Din honning er balsamisk,
men st0rre er din gerning midt mellem spr0jternes
giftskyer, der for fode mejer ned blandt insekternes tall0se myriader, mikrofaunaen, dette uundvrerlige led i det store kredsl0b, garanten for plantesl.egtens beståen (b) Niels E. Nielsen (9).
De listede forsigtigt hen ti1 staderne og lagde 0ret
til ... Det summede derinde, d.empet og entonigt,
en tålmodig moll-klang - m.et. Bierne var indvintrede , men solskinnet lunede endnu så meget på
staderne, at de sang derinde; en vidunderlig lyd,
syntes b0rnene, og fik som et ekko i sindet af sommer og varme og gule m.elkeb0tter Niels E. Nielsen
(10).

Den stigende og faldende stilfrerdige summen af
bier, som vender hjem til bistadet med nektar og
blomsterst0v og lander på flyvebrrettet , sikkert og
prrecist, den ene efter den anden, også midt på
dagen, en varm sommerdag, denne velvrere i al sin
hensigtsmressighed. Men sidder man på jorden ved
siden af bistadet med hovedet i flyvebrrettets h0jde
og ser de hjemvendende bier belresset med blomsterst0v i vekslende farver, bliver bistadet i al dets
uanfregtede ro en st0rre skueplads end h0nsegården. Fra håndbogens saglige oplysninger ved man,
at bierne flyver i alle retninger et par kilometer fra
bistadet - sommetider endnu lrengere, men her sidder man og ser det bekrreftet. Alt det man så, da
man selv gik landskabet igennem, får man budskaber om af hver bi, der vender hjem ... Man har
forceret gr0fter med rejnfan og mrelkeb0tte, og når
så bierne kommer og lander fortrelJer blomsterst0vet i store poser på deres bagben, hvor de har hentet deres last. Hver blomsterart har sin st0vfarve.
Mens det summer omkring en kommer billede ef-

ter billede af blomstrende str0g i den blå luft, som
synes våd af varmeflimmer. Hver krog bag et hegn ,
hver vig ved en s0 har haft bes0g, og fra bes0get
vender en farvehilsen hjem ... Det at holde bier er
et liv i en st0rre sammenhng. Det er at opleve med
udvidede fronter. Det er mere end at holde h0ns i
en gård, mere end at have 0rreder i en dam eller
får i en indhegning. Det er noget med at få del i
somren selv Niels Blr.edel (11).

H0r og se biernes trav Ihed! Deres magel0se flid !
Deres h0jtsummende vrimlen i blomsterne og deres hjemkomst til staderne. Som en strid regn står
de gennem luften ned på flyvebrrettet, og der er
trrengsel i indgangen idet de myldrer ind med deres
s0de last af blomsterst0v og honning. De vagthavende bier har m0je med at passe på, at alting går
rigtigt til. Med små raske bevregelser iler de omkring i mrengden og snuser til dem , der kommer ud
af stadet - og på en gang bliver der standsning et
sted i frerdselen , som når betjenten på Str0get griber en tyv. Vagten har opdaget en r0ver, en bi fra
et fremmed stade, som har vreret inde og stjålet
honning, og et brutalt politi kan ikke tumle en misdreder vrerre end tre af bifolkets betjente nu behandler denne skurk. Den bliver bidt og knubset
og puffet med lidenskab, vreltet omkring på flyvebrrettet og tilsidst stukket ihjel og styrtet ud over
brrettets kant. Sådan skal de have det , disse gavtyve, der frrekt vit tilegne sig af de flittiges forråd i
stedet for selv at gå ud og arbejde i blomsterne!
Ordenshåndhreverne spreder sig atter i mrengden,
som ikke har ladet sig forstyrre af dette optrin.
Uafladelig står str0mmen af arbejdere ned fra luften , og uafladelig vrimler andre ud og flyver bort.
Lregger man 0ret til kuben og lytter til biernes tale,
når de har fäet foder, så h0rer man en sagte summen , der lyder som en stilfrerdig tak, men som
stiger og stiger til en brusende jubel. Udtrykket i
dette kor er ikke til at tage fejl af, så fuldt er det af
fredsommelighed og fryd og lykke. Så strerkt og
varmt og mrerkvrerdigt, at man ikke kan blive ked
af at lytte. Det er altid morsomt at fodre dyrene,
men at fodre bierne h0rer til det festligste af alt.
Klokken er henad elleve og vejret er dejligt. Flyvebrrettet er fuldt af biernes vrimlende mrengde, og
der er trrengsel i flyvehullet, mens luften foran stadet gennemstr0mmes af de summende, udflyvende
og hjemvendende dyrs vrimmel. De små vingede
vresener lander på flyvebrrettet med brandgule og
svovlgule og hvide og lillagrå st0vmasser i »kurvene«, og sammen med andre, der kommer hjem
med honningsrekken fuld af nektar, iler de forbi
vagten og ind i stadet, lresser skatten af i de dertil
bestemte celler og iler atter ud og kaster sig på
vingerne - afsted til blomsterfloret i solskinnet påny. I luften et par meter foran nabostadet, holder
unge arbejdere »forspil«, Livligt kredsende, indtil
de har mrerket sig deres boligs udseende og omgivelser.
Her på flyvebrrettet kommer gamle, gråhårede og
tyndhårede bier, som troligt slider til det sidste. Og
arbejdere i deres bedste kraft. Og unge bier, der
endnu er små og brune og bl0dhårede. Og her
kommer de store, dronerne , der blot vit pr0ve lyk-
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ken i det dejlige vejr, og - ja, måske kan man have
held til at se også en ung dronning!
Hun kommer ud. Hun er fem eller seks dage gammel, bl0dhåret og lysebrun og s0d. Vingerne er lidt
svage og n;Srende i deres ufuldkommenhed, men
hun skal kun bruge dem ude denne eneste gang i sit
liv, hvis ikke hun engang som vrerdig dronning for
sit folk vil f0re en svrerm ud og kolonisere på en ny
boplads. Hun standser på flyvebrrettet. Hun f0ler
dets varme i sine tarser og f0ler sig overstr0mmet
af solens lys, gennemtrrengt af strålernes gl0d. Hun
godter sig, og fuld af velvrere stryger hun med sine
bagben sin glinsende bagkrop. Hun renser ikke
dronerne , der iler udad forbi, og ikke arbejderne,
som str0mmer ud og ind - og ingen renser den
jomfruelige dronning. Hun t0ver, ser ud i det gennemsigtige ocean over blomsterne. Hun ser op i
den blå himmel med den vidunderlige sol, og nu
vover hun sig pludselig på vingerne. Hun flyver ud
nogle skridt foran stadet og bevreger sig frem og
tilbage i horisontale kredse med ansigtet vendt
imod sit hjem, mrerkende sig hvorledes alting ser
ud , thi her skal hun vende tilbage og g0re sig greldende som en biernes dronning og leve derinde i
m0rket i sit folks flid og til sine dages ende, i k0d
og ånd en moder for sit folk . Hun handler som den
der ved det altsammen.
Og nu summer hun ud i luften og op i det blå til sit
livs eventyr i solskinnet - vildt og rigtigt , som alting
er det i dyrenes liv. Tilfreldet f0rer dronen på heodes vej. Det koster ham livet. Men hun vender
tilbage, beriget med hans sred til fornyelse af bifolkets liv på jorden Ingeborg Raunkirer (12).
Hvilket liv og r0re! Der stod bier i alle gange og
viftede med vingerne for at der kunne vrere sund
lufttrrek i hete den store fabrik, det var deres bestilling; nu kom udefra bier, f0dt med kurve på benene , de brugte blomsterst0v, det blev rystet ud,
sondret og lavet til honning og voks; de kom , de
fl0j, bidronniogen ville også flyve, men da må de
alle med ; det var nu ikke tiden , flyve ville hun dog ;
så bed de vingerne af Hendes Majestret, og så måtte hun blive H. C. Andersen, Hvad man kan hitte
på (1870).
Forleden kom en gammel bonde ind til mig. Jeg
lukkede op for en stor kasse, hvori man gennem
glasruder kan se biernes arbejde og frerden. Nydelige hvide kager fyldte med guldgul, skinnende
honning fra boghvedeblomsten hang lige indenfor
ruden. Den gamle mand stod f0rst ganske stille lidt
og så derpå. Derpå tog han andregtigt huen af, og
uden at henveode et ord til mig foldede han hrenderne og udbr0d: »Ak , ak, ak! Vorherre er en stor
mand!« Derpå vendte han sig bort og forlod stiltiende haven. Han var ganske grebet af at se denne
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ene frembringelse af naturen, endsk0nt hver
blomst på marken i lige så h0j grad viser, at Herren
er stor Thorvald Thorson, 1858; 13).
Gammeldanske dyrerim o. 1460 (14):
Vor kon ge [dronningen] g0r vi rere og hreder,
ingenting undtagen en bolig beh0ver vi, · til vores
alles nytte er vort arbejde, · vi flyver tilhobe [sammen] uden fejde, · jomfruer vi er uden m0je ... · ·
Den s0de honning bringer vi sammen, · vi lever
med fryd og megen gammen, · vort afkom driver
os ud, · det bliver os alvor og ingen sp0g; · vi slås
ihjel i honningkage, · således får vi 10n for vor
umage.
Bien i trunk og stok langt artigere virker sin kage ·
end kong Salomons kok al sin skuemad kan bage. ·
Ej bikongen er stor, dog har han tjenere flere · og
går strerkere til bords og skånes kagen ej mere, ·
spiser endogså s0dt, og aldrig dugen optager, · sretter de svende [sig] bl0dt, dem lige kl.eder opdrager. · Derfor og hvo som ret slig Herrens gerning
begrunder · må vel snarlig slet til jorden synke med
under. · Ja han hjerteligt sp0rger, hvo er den mester og herre , · som sligt skaber og g0r? hvad titel
monne han brere? · Salomon ej, som brerer dog
pris for alle de vise Anders Arrebo 1661 (15).
Vor lille bi så net har bygget sig honningkammer ·
delt op i visse rum foruden s0m og hammer. · · Du
lille sukker-fugl ! du har dog nreppe mage, · hvor
ved du dertil sk0nt til liflig honningkage · at trrekke
saften ud af blomsterstilk og blad , · at give krresen
tand en lrekker kost til mad. · Du skaffer kirken lys
til sine alterstager, · du skrenker mj0d i glas, som
s0dt og lifligt smager, · du bygger selv dit hus, at
klogest' t0mmermand · din nette bygniogskunst ej
selv begribe kan. · Tak, s0de lille krre! for dine
sk0nne gaver, · som du i somrens tid så villigt til os
laver; · for honning , voks og mj0d, som du til vores
tarv · frembrerer år fo r år, hav tusind tak til arv
Albert Thurah 1741 (16).
Jeg ile må · til liljen hist , at honningsaften · min
bonde kan i kuben få. · Ja , han er også vrerd den
m0je, · hvormed du plager dig hver dag. · Det er så
s0dt ham at forn0je, · med denne smule vingeslag.
· Kun for at frede kubens celler · jeg vrerner om mit
krere hjem , · han ellers honning fik ej heller, · jeg
og ej han den tryller frem . · Du ved ej, at jeg
frelder tårer, · det smerter mig så inderligt, · og når
jeg stikker, når jeg sårer · jeg vorder snart et lille
lig M. R. Schmidth (17).
Blandt havens blomster flagred' om · en lille flittig
bi, da kom · en dreng med fluesmrek' og hat · og
rendte for at få den fat. · Vor honningfugl blev
gram i hus, · den surred' op og i et nu · den stak
krabaten , så han skreg, · og angred' hårdt sin dum-

