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dermed bestandig at dyrke elskoven, og i et år at 
lregge omtrent fyrretyve tusinde reg og bringe dem 
til det rette sted. Man er endda gået videre og 
påstår, at hun lregger tre slags reg, dronninger, sla
ver og slavinder eller trrek- og arbejdsbier« (1780; 
4). 
Bierne lever under et monarki og under en kvinde
regering, og deres samfund er så vel indrettet , at 
det giver de ordentligste regimer blandt mennesker 
intet efter, men snarere overgår dem alle; thi man 
ser her, at alle bier arbejder for frelles nytte, og 
agter hele samfundets gavn h0jere end egen fordel, 
hvilket ikke findes hos mennesker Ludvig Ho/berg 

(5). I biernes stat vi altid kan hente · besked om, 
hvad der b0r tages i agt; · der har man kvinde
regimente · og glreder sig ved sin dronnings magt. · 
- Måske blev på tingene mere hold, · hvis kvinder i 
verden fik magten i vold Hans Rasmussen (6). 
»Ingen monark reres mere end denne dronning af 
sine undersåtter. Hun f0rer ikke alene herred0m
met i et bistade, hun er med sin frugtbarhed også 
sammes håb og st0tte; hun alene har at s0rge for 
befolkningen som for regeringen. Alle andre bier 
er kun arbejdsbier og fosterm0dre. Efter at de med 
beundringsvrerdig kunst har indrettet ti- til tolv tu
sinde celler, hvoraf nogle er st0rre og andre min
dre, overlader de til deres dronning den hrederful
de forretning at befolke disse. Hun bes0ger nu cel
lerne en for en ligesom for at efterse, om der 
mangler noget ved deres bygning, og lregger ved 
samme lejlighed et reg i dem . 
Hele livet beviser bierne deres dronning uafbrudt 
og ufortr0den hengivenhed og underdanighed. De 

I 

. r 'h't 

kappes om, hvem der kan give heode de fleste krer
tegn, de klapper og stryger hende med deres suge
r0r, kremmer hende på en vis måde og passer om
hyggeligt på, at hendes habit altid er ren og glin
sende. De tilbyder hende med h0jagtelse den mest 
uds0gte honning, afl0ser bestandigt hinanden og 
formerer et talrigt f0lge omkring hende såvel i bi
stadet som når hun flyver ud. Bliver hun mat eller 
syg er angsten og fortvivlelsen almindelig. Man 10-
ber, er hele tiden i bevregelse, vi! hvert 0jeblik 
have efterretninger om hendes tilstand. Arbejdet 
ligger stille. Ber0ver d0den dem genstanden for 
deres omhu og tilb0jelighed oph0rer alt arbejde i 
samme 0jeblik. Forsynligheds og husligheds ånd 
forlader bistadet, der hersker kun fortvivlelse, og 
snart vil alle bier sulte sig til d0de hvis man ikke 
skaffer dem en anden dronning« (1802; 7). 
»I sandhed ! ingen monark kan blive vist h0jere 
reresbevisninger eller dybere underdanighed end 
der vederfares bidronningen, og sligt sker både 
med pomp og en beundringsvrerdig ceremoni. Ar
bejdsbierne s0rger på det omhyggeligste for, at 
moderbiens celler bliver indrettet på det bekvem
meste, således at intet generer hende. Hanbieme 
g0r en del komplimenter for hende, som isrer be
står i, at de kreler hende med deres snabel. Ar
bejdsbieme 10ber glade omkring, og al deres op
mrerksomhed er henvendt på den svangre bimo
der. Denne udkårer nu et f0lge af kavalerer, i hvis 
front hun gravitetisk skrider frem , derefter f0lger 
en mrengde arbejdsbier, som stedse har 0jet frestet 
på dronningen. Og når de så når det for det men
neskelige 0je vidunderlige vrerk, som ingen kunst-
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ner kan efterg0re, unders0ger hun n0je alle celler
ne, mens de omhyggelige arbejdsbier venter på et 
nådesblik. Og har bidronningen da endelig marke
ret de celler, som hun behager at f0de sine reg i, så 
hengiver disse sidste sig straks hen til de mrerkede 
celler og pudser og pynter dem yderligere« (1838 ; 
8). 
»Af disse små skabninger ser man flere tusinde i 
frellesskab udf0re arbejder af den mest sammensat
te beskaffenhed; enhver af deres handlinger er be
regnet ikke på det enkelte individs, men hele sam
fundets ve!. Disse tusinder er alle at betragte som 
lige så mange lemmer på et og samme legeme, som 
lige så mange ud0vere af en sjrels beslutninger. Og 
disse sker uden at man fornuftigvis kan tillregge 
den enkelte bi nogen forstand eller noget overlreg. 
Bliver den adskilt fra samfundet kan den ikke be
stå; den går under ligesom et lem, der er l0srevet 
fra sin forbindelse med legemet« (1841; 9). 
»De kan med stor sparsommelighed både i hense
ende til rummet i kuben og til vokset forfrerdige så 
ordentlige og vel indrettede boliger både for sig og 
yngelen som til forrådskamre for voks og honning 
... Man må forundre sig over de res kl0gt til at ud
finde, hvad der h0rer til deres egen og deres slags 
vedligeholdelse, som ses at vrere hovedreglen i alle 
deres forhold. Af den årsag har de den st0rste om
hyggelighed for bimoderen, omgiver, ledsager og 
beskytter hende, rrekker hende f0de, visker al 
urenhed af hende, smigrer for hende med deres 
snabel og vinger, er flittige i deres orden og måde 
at bygge på, deres måde at tilkline alle kubens åb
ninger med en srerlig slags lim, deres kl0gt til at 
finde honningposen i blomstens breger, deres måde 
at samle og tilberede det rå voks er ligeledes forun
derlig« (1756; 10). 
»Når den utrrettelige arbejdsbi således hele dagen 
har vreret på frerde med at suge honning, mens de 
herrer hanner morer sig hjemme i kuben med 
dronningen ... så skulle man dog tro , at den nu 
kunne g0re sig det lidt bekvemt, men ingenlunde ; 
den må atter ud i aftenstunden for på m0jsommelig 
måde at gnave vokslim i forskellige trreers bark og 
virke voks sammen til at bygge de h0jst kunstfrerdi
ge celler af« (1838; 8). 
»En bi er uden tvivl det nyttigste dyr i forhold til 
dens st0rrelse. Man beundrer biernes husholdning 
og med rette. Man regner dem for at vrere meget 
fornuftige, ja man mener, at de rigtigt kan tale 
med hinanden. Dette kan ve! vrere lige så muligt 
som en samtale mellem grisene. Hvis man havde 
en ordbog for biernes sprog, så måtte man måske 
erfare, at deres brummen noget nrer ligner beruse
de b0nders samtale om statssager. Da man indtil 
nu ikke har nogen ordbog for bier, så har man 
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vreret n0dsaget til at betragte bierne som vilde 
folk, hvis tanker man er tvunget til at grette sig til af 

deres handlinger. - Man har iagttaget, at de af 
voks danner sig sekskantede boliger, og troet at 
have fundet en ny årsag til at beundre deres ind
sigt. Man har stillet dem blandt matematikere af 
forste klasse , thi man har bildt sig ind, at de valgte 
netop denne figur, med hvilken intet unyttigt rum 
bliver tilovers , imellem deres boliger. Vet sandt, at 
sekskanten ikke er den eneste figur, som på sådan 
måde ikke lader noget unyttigt rum tilovers, da 
kvadraten og den ligesidede trekant g0r det sam
me. Men på biernes vegne kan der dog for seks
kanten peges på den fordel, at af en Lige stor om
kreds med kvadraten og med trekanten indtager 
sekskanten det st0rste rum, og dette fortrin kan 
ikke undgå biemes opmrerksomhed« (1801; 11). 

(Droneslaget) Når efteråret er på vej rotter alle 
markpigeme sig sammen i beslutningen om, at de 
egentlig ikke har brug for de karle vinteren over. 
De skal ikke trere på forrådet, de skal ud til kulde 
og sulted0den, afgang! Tre piger griber fat i hver 
og hjrelper ham ned ad trappen. Er han genstridig? 
Stritter han imod? Så gi' ham med fleuretten, så
dan ja! Og der er en, som vender hjem ! Stop ham, 
spring på ham. Han skal sgu ikke ind! I dagevis 
kan disse rredsle r stå på, og bagefter ligger der 
udenfor hvert stade en bunke mishandlede drrebte 
mrend, som oven i k0bet har gjort menneskeheden 
den tjeneste aldrig at trrekke sabelen og stikke. De 
kan ikke, nemlig Torben Nielsen (12). 

LITTERATUR: (1) 748 39; (2) 293 3f; (2a) 766 

tillreg, upag. ; (3) 632 10,12; (4) 32 1, 268; (5) Epi
stel 68 (1748) ; (6) 592 103; (7) Kj0benhavns Aften
Post nr. 104,1802; (8) 567 1838,19,39; (9) Dansk 
Folkekalender 1841,142; (10) 632 llf; (11) 332 

1801.1 ,80f; (12) 509b 77f. 

SVIERMNJNG 

»Når en ny viser er f0dt glreder bierne sig ligesom 
når en ny konge eller prins bliver f0dt , og han [sic] 
er biernes anviser og aldrig stille, men rundt om i 
kuben som en h0vedsmand for dem. Den unge vi
ser bliver ikke lrenge i kuben, men jages ud af den 
gamle viser tillige med svrermen. En eller to afte
ner f0r svrermningen kan man h0re, hvordan den 
gamle viser jager efter den unge og siger »ut ut«, 
nreste dag svrermer de dersom det bliver godt vejr
lig« (1772; 1). 
På flere måder kunne ejeren pr0ve at forhindre, at 
hans bier forlod kuben: i spisekammeret ved at 
vende et br0d med den flade ende opad (2) , stikke 
en ubrugt synål i eller over flyvehullet (3), i biha-



ven lregge en hasselhilde, der havde vreret på en 
hest, et hugormehoved eller en levende hugorm 
sprerret inde i et stykke hult trre (4). 
»Når bieme vil flyve bort, tag en kniv, stik den i 
flyvehullet, hvor de fl0j ud, da skal de vende tilba
ge« (4), kast stål efter svrermen eller tag en hånd
fuld jord eller sand og kast den tilvejrs, så kommer 
de igen (5). 
Ville bierne ikke svrerme, skulle de strenkes med 
s0dmrelk, »så svrermer de straks« (fynsk cyprianus; 
6) ; 0nsker man, at de svrermer tidligt - de f0rste 
svrerme er de bedste - skal gnides fåremrelk om
kring flyvehullet (1634; 7). Et sted kunne bieme 
ikke svrerme, man fik 0je på en stor tudse under 
flyvebrrettet og lagde den i ild, »hvorefter bieroe 
svrermede tre gange den sommer«. Man mente, at 
bierne forlod kuben, hvis den lugtede af rotter og 
mus, og man lod derfor en kat sidde et 0jeblik inde 
i den; det skulle også forhindre, at mus trrengte ind 
i kuben om vinteren (8) , sml. nedenfor. 
En mand i NSjrelland havde altid en god portion 
t0rret svinem0g liggende som reserve, hvis hans 
bier svrermede kastede han det efter dem for at de 
ikke skulle forsvinde; »det held, som han af andre, 
gyldige årsager altid havde med sine bier, blev da 
stedse tilskrevet dette svineri« (1798; 9). 
Man må i biernes svrermetid ikke strides om et 
stade, så forlader de det og s0ger hen til en tre
diemand (A::r0 1834; 10). 

Når bierne vil svrerme kan det aftenen i forvejen 
h0res ved stadet, så rf1!bber eller tytt er viserne. Den 
gamle viser (dronning) siger med grov r0st »vi! du 
herud, vil du herud!« og den unge med spred r0st 
»å, må jeg blive her? å , må jeg blive her?« (11); 
f0r de svrermer h0res en srerlig lyd i stadet , det 
råber ud (M0n), kalder ud (Falster) , piber ud 
(Sjrelland) (12). 
Når de begynder at svrerme »giver de en srerlig stor 
lyd fra sig ligesom soldater, når de vil ud i krig« 
(1634; 13). Viseren flyver foran og viser vej, de 
andre bier er blinde, og bliver viseren borte flyver 
svrermen vild (VSjrelland; 4). 
»Eftersvrermen« er den anden svrerm fra stadet, 
det hed sig den kom niendedagen efter f0rste 
svrerm (0Sjrelland; 15). De bier, der svrermede for 
Oles dag 29/7 duede til overvintring (2), »den bi
svrerm, som synger juleaften, skal nok overleve 
vinteren« (16). 

Man forestillede sig, at »viseren« med Jydsignaler 
dirigerede svrermen under flugten fra kuben, og 
s0gte af overd0ve dem med slag på en kobberke
del , ambolt , lysestage, messingmorter, et glas eller 
leblad ; det gav en klingrende lyd og hed af klimme 

eller tinke for bierne, de kunne da ikke f0lge vise
ren og måtte srette sig (17); Peder Syv havde en 
anden forklaring: »alle insekter er d0ve, uden 0ren 
og h0relse, at klinge på et brekken sker ikke for 
deres men naboemes skyld at de kan vide, at 
bierne h0rer ham til som fälger efter dem med 
klang« (1600-t; 18). 
Man kunne også efterligne lyden med at fl0jte 
(0Sjrelland ; 19) , kas te sand på svrermen eller stren
ke den med vand så den f0lte det regnede og satte 
sig; i nogle egne kastede man tre gange en trresko, 
t0ffel eller sin h0jre str0mpe over hovedet (20). 
Vil bisvrermen flyve bort, skal man tre gange »!re
se« en besvrergelse, så sretter den sig: 

Bi - bi og bliv til stok, 

bi - nu bier du nok ! 
Saml honning til f0de 
af sommerens gr0de 
og strreb så at virke 

voks til vor kirke. 
I Gud Faders, S0nnens og HeUigåndens navn, 
amen! - Fadervor o.s.v. 

stok = bistade (0Jylland; 14). Et par andre formu
larer l0d: Du lille fugl, hvor vil du heo, · hvi vil du 
flyve over mark og eng? · Vend tilbage på dine ben 
· og fald til jorden som en sten! · I navnet Gud 
Faders o.s.v.; Du lille flue, flyv ikke fra mig, du 
har lige så lidt magt til at flyve fra mig som prresten 
har til at t0mme din mave. I navnet o.s.v. - »jeg 
!reste det engaog, og bierne lagde sig også«, »mor 
)reste det for dem, hun l0b ind under dem, og så 
lagde de sig lige ned i en stendynge« (21). 

F0r bierne kom i en ny kube, skulle lregges en kål i 
den, så gik mus ikke i kuben om vinteren (2). For 
at få svrermen til at gå hurtigt i kuben gned man 
den indvendig med planten katost, gr0n byg, pile
blade, fennikel, skrreppeblade m.m. (22) og drev 
bierne i kuben med en skrabet rod af skarntyde 
(vild k0rvel) (1722ff; 23); satte man to pinde over 
kors 0verst i kuben, kunne svrermen ikke förlade 
den; korset skulle blive siddende, det gav held med 
svrermen (VSjrelland ; 24) - »sret blåurt (korn
blomst) i kuben, så beholder du dem« (25). Ville 
bieme ikke gå i kuben, skulle man srette en kat i 
den, lade katten l0be og srette kuben over svrer
men , »så går de straks derind« (NSjrelland ; 25a). 
Vredes kuben med rosenolie forbliver bierne i den, 
olien blandet med s0dmrelk virker endnu bedre 
(begyndelsen af 1500-t; 26); de forlader ikke ku
ben hvis der 0verst i den er anbragt et stykke mar
svinflresk (o. 1730; 27). 
Der måtte ikke snakkes mens man bar en k0bt 
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bisva:rm hjem, så forlod bierne det sted, hvor de 
blev fort hen (K!llgeegnen); man skulle l!llbe med 
den og ikke hvile sig, ellers lykkedes bierne ikke 
(NS ja:lland 1798) (28). 

»Det var tydeligt nok, at der var noget i ga:re; der 
var ikke det rolige afmålte tempo i de smås flugt og 
arbejde som på en almindelig solskinsdag. Som 
vildskudte projektiler kom de snerrende forbi !llret 
af Karen, snart ud og snart ind i haven, og henne 
under flyvebra:ttet rendte de forvirret i kreds un
der en truende brummen som folk, der er smidt ud 
af en beva:rtning. - Nu så det grangiveligt ud, som 
om de fleste af klubbens beboere havde ha:ngt sig 
selv op ved kl!llerne under flyvebra:ttet, så det hete 
dannede en uformelig klump som en ma:gtig, over
moden pa:re. 'Å, bitte d!lld! ' udbr!lld Karen og l!llb 
tilbage til huset så hurtigt, at de tykke blå uldsok
ker slog ål om anklerne. Lidt efter kom hun alter 
til syne i bagd!llren med en br!lldkniv i den ene hånd 
og en messinglysestage i den anden. Og nu begynd
te hun en musik, der var en enkelt takt af den 
tonestorm, der skal have bragt Jerikos mure til at 
segne, men som i dette tilfa:lde var beregnet på at 
da:mpe opr!llrsånden blandt kubens vingede strids
ma:nd. Karen ta:rskede uafladeligt knivsbladet ind 
mod lysestagen, så tonerne skingrede hen over kål
hovederne og langt ud over de brune hedebakker« 
Jeppe Aakjcer (29). 
»Man stod med spa:ndt opma:rksomhed, mens 
sva:rmen beva:gede sig ganske langsomt omkring i 
haven, for at se hvor den ville slå sig ned; man 
måtte va:re rede til at f!lllge efter den, hvis den fik 
nykker og fl!llj andetsteds hen, thi fik sva:rmen fly
vegriller var det ikke muligt at f!lllge den ret langt. 
Men det hed også, at når man fulgte en bisva:rm 
måtte man uhindret fa:rdes tva:rs over et stykke 
sa:d, hvis den satte ind over det. Var de f!llrst ude af 
syne havde man ingen ret til dem selv om man 
bagefter h!llrte, at nogen havde indfanget en bi
sva:rm just i den retning ens bier var fl0jet« Karoli

ne Graves (30). 
Bierne sva:rmer: 599 44-47 (VJylland o. 1865); 
764/ 183-211. 
»Salig generall!lljtnant Johan Rantzau til Fryden
dal, 0rritslev kloster, Bramminge og Bidstrup, sad 
engang på et privat [toilet] , i det samme kom en 
sva:rm bier og satte sig på hans bare rumpe. For
bavset l!llb han med skjorten op om livet og bukser
ne på ha:lene ind i fruerstuen og råbte , man skulle 
redde ham. Stuen var fuld af fruer, hvilke forbav
sede over det pra:senterede bare agterkompas l!llb 
ud af stuen, Rantzau bagefter, fruerne videre fort 
og endelig forstak sig bag lukte d0re , så at genera
len na:r var omkommet hvis der ikke på hans uen-
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delige skrålen var kommet nogle af folk.ene til og 
havde redde! ham« (o. 1720; 31). 
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ANDEN overtro 
»Bonden afha:nder aldrig et af sine stader, thi da er 
f!lllgen en ulykke; byder man på et bistade imod 
ens vilje og får det ikke, da går det ud; har man 
arvet det skal det den f!llrste vinter stå på den flade 
jord« (NS jrelland 1798; 1). 
Bier må ikke srelges, så går heldet fra dem man har 
tilbage (2) ; srelger man bier srelger man sin lykke 
(Falster), der er mest held ved »hittebier« = som 
man fandt og indfangede (Fyn) (3). »Min far solgte 
i sine yngre dage en svrerm bier, og siden var der 
ikke rigtig held med bierne, flere svrerme fl!llj deres 
vej og andre d!llde« (Raklev VSjrelland; 4). 
Man må ikke forrere bier af sit stade vrek, så deler 
lykken sig; gives de til en ven kan de med deres 
bråd stikke venskabet itu (NVSjrelland; 5). 
Når man begynder som biavler skalder i det f0rste 
stade vrere en stjålet svrerm for at få held med 
bierne (SSlesvig; 6). For at få held med biavl skal 
man eje tre stader: det ene er k!llbt , det andet fik 
man forreret og det tredie blev stjålet (7). 
Man må aldrig sige, at ens bier lykkes og trives, 
men at de ceres, ellers får man uheld med dem 
(Falster; 8). 



»I Tinglev levede en kone, hvis bier lykkedes over 
al måde. Omsider kom man efter, at når hun gik til 
alters gemte hun br0det i sit kridthus og delte det 
ud til alle sine bistader, deraf kom den sjreldne 
lykke« (9); »min mor fortat te om en mand på Tuse 
nres, der havde vreret til alters og tog br0det med 
hjem for at give bierne det; da manden d0de svrer
mede bierne omkring huset og så ud som ildgni
ster, hvorefter de forsvandt« (10). 
For at få held med bierne skulle man fra kirkegår
den hente tre håndfulde indviet jord og str0 den 
ene håndfuld under kuben, den anden på flyve
brrettet, den tredie over kuben, hver gang med or
dene »i navnet Faderens, S0nnens og Helligånd
ens« (LoUand; 11). Der skulle graves en levende 
hugorm ned under bifamilien, det hindrede også 
en ny svrerrn i at fortade stadet (1785ff; 12). »Tag 
en hugormbråd og grav den ned under bitrreet en 
torsdag morgen for solen står op, så formerer de 
sig meget vet derefter« (13). 
Kunne man fange årets f0rst sete sommerfugl, ville 
man den sommer finde en bisvrerm (14). 
Er man halvt om et bistade skal det vrere mand og 
kvinde for at det vit lykkes (Egtved; 15). De to 
ejere må aldrig skeendes om det , så flyver bierne 
bort (~r0 1834; 16), de d0r {17); ejeme må ik.ke 
dele bifamilien , kun udbyttet, ellers får de uheld 
(Åsum ; 18). 
Når der hos en biavler skreres br0dskiver skal br0-
det bagefter stilles på den afskårne ende, så s0ger 
en bisvrerm herfra ikke andre steder hen (SSlesvig; 
19). 
»Bliv hjemme fastelavns dag og gå ikke af dit bus, 
så flyver dine bier ikke vrek« (20). Biavleren må 
nytårsaften ikke fortade sit bus, g0r han det vil 
bierne svrerme den folgende sommer og flyve bort i 
den retning han gik (Bog0; 21). 

Hvis alle bierne i et stade d0de ville der ske en 
ulykke og ejeren frygtede, at så d0de han nok også 
snart {VSjrelland; 22a). 
D0de et medlem af familien skulle man i Odsber
red r~ffe staderne (flytte dem lidt) , på SFalster 
rokke dem l0se, ellers tog den d0de lykken med sig 
(23). Mange troede, at en biavler ofte tog sil held 
med sig i graven (1860ff; 24). »Da min far d0de 
1827 og hans tig skulle f0res af gärde satte en kone 
bistaderne ned på jorden imens for at bevare dem, 
men de gik alligevel ud, og man sagde, at den d0de 
tog heldet med sig« {Horns h. ; 25). Det var på 
Langeland skik at grave biejerens spiseske ned un
der et stade {26). 

»Bieme lykkedes godt, men da min bedstefar d0de 
sygnede bierne hen både i hans og i mine forreldres 

have, og i l0bet af et par år var der ik.ke flere 
levende bier i nogen af haverne; da sagde min bed
stemor: Ja, det slår sjreldent fejl, at når en af fami
lien d0r så d0r bierne med«; {Lolland; 27). Det var 
en udbredt overtro, at når en mand eller kone, som 
havde boldt meget af sine bier, var d0d, risikerede 
man at bierne s0rgede sig ihjel (28). For at undgå 
det gik en af de nrermeste slregtninge ud til bierne 
og underrettede dem om d0dsfaldet {1834ff; 29), 
bankede på hvert stade og sagde »din herre er 
d0d« (Slesvig, S0nderjylland ; 30), »lille bi, vor far 
er d0d, men vi giver dig hans hilsen« (31), »jeg må 
fortrelle jer, at far [ eller mor] er d0d« {Lolland; 
27). 
Endvidere gik en af den d0des familie i bigården, 
satte en stok fast på staderne og bandt til hvert et 
stykke sort t0j - »så ville bierne leve videre og 
arbejde flittigt for den nye ejer«; s0rgefloret skulle 
blive siddende til det selv faldt ned. »Min nabo 
holdt en mrengde bier og gik hver dag til staderne. 
Han d0de, og da foråret kom og en anden tilså 
dem d0de de også, inden lrenge stod alle staderne 
tomme« {SSlesvig; 32); »den gamle tro passede i 
hvert fald her: da gårdejer Niels Hansen d0de syg
nede hans bier efterhånden bort« (Egtved; 33); 
»da min far d0de d0de bierne også, og det havde 
han sagt i forvejen« {0lsemagle; 34). 
Straks efter d0dsfaldet og/eller på begravelsesda
gen skulle der vrere et lagen om bistaderne (35), et 
sort båad eller en sort sl0jfe vrere bundet til dem, 
ellers d0de bierne (36), så rejste de fra gården sam
men med den d0de (Kirkerup NSjrelland; 37); til 
det reldste stade blev hreftet en hvid, til de 0vrige 
en sort klud (0Lolland; 38), det hed at klrede bier, 
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