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DRONNINGHUMLA VÅKNER 

      

     EN FANTASIREISE 

 

Intro (helst fortelle dette): 

Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. 

Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange andre ting. 

For dere er ute et eller annet sted. Bruk fantasien! 

 

Aller først kan du finne deg et sted i rommet, der du er alene. Ingen skal 

være inntil noen andre nå. Ta deg litt tid til å finne "din" plass på gulvet. 

I denne leken skal du ikke bevege deg.  

Bare late som om du ser ting som finnes ute. Og late som om du gjør 

ting som dronninghumla gjør.  

Alle kommer til å lage sin egen "film". Inni sitt eget hode. 

Etterpå får du mulighet til å fortelle eller skrive om noe av dette.  

 

Når alle har funnet seg et eget sted, kan vi begynne.  

 

Vent til alle har funnet roen på sin plass.  

 

Kanskje er den beste plassen å sitte på sin egen stol og lene seg over sin 

egen pult?  

 

 

Husk: 

 Dvel ved hver endring, hvert møte, hver nye erkjennelse.  

 Fordi det tar tid å skape indre bilder.  
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(Scene 1. Dronninghumla våkner.) 

Tenk deg at du er en dronninghumle. Som i fjor høst gravde seg ned i en 

bakkeskråning. Og sovnet i et bittelite trangt rom. 

 Akkurat nå sover du, så legg deg godt til rette. Du sover og er like kald 

som den harde bakken. Du har sovet lenge. I mange kalde måneder.  

 

Det begynner å bli bitte litt varmere. Du beveger deg ikke, men du 

kjenner noe som er litt annerledes i kroppen. Bare litt annerledes. Så 

blir det enda litt varmere...  

 

Husk at alt skjer i fantasien. Start filmen inni hodet ditt nå… 

 

Du begynner å røre på deg, først i søvne. Så våkner du helt. Rommet du 

er i er veldig lite. Du må ut. 

Du kryper stiv og klønete oppover en trang gang. Ut på bakken. 

Du ser seg rundt. 

Hva ser du? 

 

Du er sulten. Kjenner du det? At magen er helt tom? 

 

Hm, her er det noen interessante lukter… 

En blomstrende selje, et ”gåsunge-tre”. Du flyr dit og stikker tungen din 

inn i blomsten. Treffer noe søtt som du tar med deg inn i munnen og 

svelger. Mange ganger svelger du noe søtt. Kan du kjenne det? 

 

Du besøker mange blomster. 

 

Du fyller magen helt opp. Kjenn at du er blitt mett. 
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(Scene 2. På jakt etter husrom.) 

 

Nå må du finne et sted å bygge humlebol. Du trenger et passe stort rom, 

omtrent så stort som en liten skoeske, med en trang inngang.  

Du leter hele dagen.  

 

(Når kvelden kommer har du ennå ikke funnet noe du kan bruke, du 

flyr tilbake til seljen og stivner langsomt til i nattekulden.  

Neste morgen er du travel igjen. Det er kaldt, så du må vibrere med 

brystmusklene dine og varme opp kroppen, før du flyr videre på leting 

etter husrom.)  

 

Du leter langs steingjerder  

 

og åkerkanter,  

 

i uthus  

 

og i fuglekasser.  

 

Du glemmer å spise nok mat, du blir sliten og klønete når du flyr.  

En stor edderkopp sitter på lur i blomstene. Pass deg! Hva gjør du nå? 

 

En kjøttmeis er etter deg. Den angriper! Du redder deg i siste liten med 

en akrobatisk unnamanøver. 

 

Men nå er du sliten og skjelven.  
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(Scene 3. Ledig rom.) 

Du finner en sprekk mellom to steiner. Der blir du liggende og hvile ut.  

 

Men se, det lille mørke hullet, rett ved siden av deg!  

Du kryper inn! Forsiktig! Kjenner etter farlige lukter og lyder. 

 

Ingenting skjer. Er det noen hjemme?  

 

Enda lenger inn. Gratulerer! Det er et ledig musebol. 

Du ordner hulen. Mye jobb.  

 

Du bygger to krukker av tynn voks fra bakkroppen. En stor og en liten. 

Den lille setter du midt inne i hulen,  

den store litt nærmere utgangen.  

 

Nå er du sulten igjen,  

kryper ut av hulen, ut av tunnelen, ut av det lille hullet ved siden av de 

to steinene, 

og tar vingene fatt. 

 

Noen løvetann har begynt å blomstre; du samler og samler.  

Det er ikke så mye å hente i hver blomst, så du må besøke mange.  

Bakbeinas pollenkurver fylles med pollen.  

Magen fylles med nektar.  

Det er tungt! Nå er det like før du velter!  

Du sjangler som en full dame på vei hjem, og det er du virkelig; du er 

full av nektar og pollen. 
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(Scene 4. Starten på en koloni.) 

Du finner bolinngangen og kryper inn i hulen din. 

Gulper opp nektaren i krukken ved inngangen. Nå er den blitt til tynn 

humlehonning. Kjenner du den søte lukta? 

 

Pollenet legger du i den lille krukken midt i hulen. Gnir beina mot 

kanten av krukken slik at pollenklumpene løsner. 

 

Du setter deg på pollenklumpen og legger ni små egg med bakkroppen.  

Så legger du deg oppå. Du ruger som ei høne. I flere dager. Ruger og 

ruger. Holder eggene varme. Blir du sulten spiser du av vokskrukka 

med honning.  

 

Nå skjer det noe under deg. Eggene beveger seg.  

Du ser at eggene klekker og bittesmå hvite larver kommer ut. De 

begynner med en gang å spise av pollenet. 

 

Du fortsetter å holde krukken varm. 

Gir larvene honning og pollen.  

Er det tomt for mat? Ut og hent mer! Fort deg! 

  

Snart er larvene store nok. De spinner silke-kokonger rundt seg selv.  

Da lager du flere krukker,  

samler mer mat,  

og legger flere egg.  

 

Mye å gjøre, men snart får du hjelp: Ut av silkekokongene kravler ni 

arbeiderhumler som ligner akkurat på deg, men i en mindre størrelse.  


