Forsiden er en redigeret udgave af den oprindelige,
idet denne udgave af tractaten alene indeholder
delen om bier.

Genudgivet i Hvidovre år 2006
af Gunnar Thygesen

Alfabetet i det gotiske frakturskriftsnit
samt de initialbogstaver, der forekommer i tractaten.

Bemærkninger om udgivelsen
Tractaten udgives med særlig henblik på at være
tilgængelig på internettet til fri download.
Afsnittet med bierne er modtaget i fotokopi fra
Statsbiblioteket i Aarhus, som hermed takkes for en
meget positiv medleven i opsøgningen af materialet.
Materiale af den art er ellers kun tilgængelig på
bibliotekernes læsesale.
Bogtrykket fra 1634 var af dårlig kvalitet f.eks. var
sværten mange steder trængt igennem papiret, så
teksten fra modsatte side nærmest stod i spejlskrift.
Et eksempel herpå er side 1, som viser en
uretoucheret bagside af det originale titelblad.
En kraftig retouchering var derfor nødvendig, men
stadig er megen af teksten påvirket heraf.
Gengivelsen af teksten er her i A6 format dvs tæt
den originale sidestørrelse ca 9,5 cm x 14,5 cm ..
Sidetal i bøger var ikke almindeligt på den tid, da
tractaten udkom, i stedet angav man nederst på siden
en såkaldt kustode, som var den første stavelse på
den efterfølgende side. Sidetal er af praktiske grunde
tilføjet i denne udgave.
Materialet må ikke anvendes kommercielt.
Anden reviderede udgave
Hvidovre, i juni 2006
Gunnar Thygesen
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Forord
Denne liden Tractat om Bjer er en del af en
kalender udgivet i 1634 af magister Niels Michelsen
Aalborg, som tillige var forfatter af tractaten. Læs
lidt om ham bagest i udgaven.
Der er ikke i denne udgave medtaget afsnittene
om køer og får, som det ellers er angivet på det
originale titelblad. Forsiden af tractaten er derfor en
revideret udgave heraf.
Lidt om sproget
Sproget har ændret sig en del siden 1634, men med
lidt fantasi og viden om den tids skrivemåde går det
at læse tractaten:
w og v kan stå for u, og u for v, og det gælder for
såvel store som små bogstaver.
iu for y men også for ju som fx siuntes = syntes,
skiule = skjule, men skiude = skyde.
e for æ som i Vectere = Vægtere dvs vagtbier
i for j og omvendt samt i undertiden for e som
aleniste = aleneste og deris = deres.
c for k og som g i lec = læg og i oc = og.
Visse tilsyneladende kendte ord har en mere
oprindelig betydning som fx forleden som her står
for siden (i tid), ligesom ordstillingen har ændret sig
noget.
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Hvert kapitel begynder med et initialbogstav som
med mange kruseduller kan være svært læselig, og
disse efterfølges af et stort bogstav som fx GVnstig i
indledningen i forfatterens ”Til Læseren”.
En lille ordliste:
Sidenummer i ( ) ved første forekomst.
Aggerverck: agerbrug
Authoribus: forfattere
aleniste: aleneste, kun
Alnebog: alen = ca 0.6 m
Beblandelse: parring, blanding
Benedidelse: velsignelse
daa: da
fliffue: flyve
flux: rask
Forkrenckelse: fordærvelse, skade
forleden: siden (i tid)
formelder: sige, fortælle
formercke: opdage , mærke
fortere: fortærer
Gafn: gavn
gemein: almindelig, sædvanlig
Højligheden: højden
hveger: være urolig, vakle, gå frem
og tilbage
Item: fremdeles, endvidere
Ko-, Kalffvemyg: ko-, kalvemøg
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lange: dvs dronerne
Liuss eller Lius: Lys
Politie: ordning, forfatning
quade: harpiks, klæbrig væske fra
knopper og lign.
stacket, -de: kort, korte, betyder
også arbejderbier
Tiffve: tyve
tilhobeføjelse: samling, sammenføjelse
Wdspatsering: udvandring
Vectere: vagtbie
xj.: ellevte
Øxen: okser, kvæg
aa: å og a som fx i så, på og da
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Yderligere ordforklaringer og kommentarer findes i
den til latinske bogstaver omskrevne udgave.
Alfabetet i de gotiske frakturbogstaver
Er indsat bagest i dokumentet.
Om svirrefluer og bier
Læs lidt om disse bagest i dokumentet med reference
til originalens side 23 og 24.
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Om svirrefluer og bier
Det, der har givet anledning til myten, om at man
kan skaffe sig bier ved at slagte en okse og lade
den rådne, som det er beskrevet i »Det 8. Capittel«, er dronefluens (Eristalis tenax) slående lighed
med honningbien og især en drone både i udseende
og flugt.
Den er meget almindelig og lever vidt udbredt i
kolde såvel som varme egne af kloden. Den kan
træffes flyvende fra marts til december i haver,
hegn, skove, plantager, klitter og heder. Forårspopulationen er ret lille.
De fleste kommer trækkende hertil i juni og juli,
således at populationen er størst i august og hen på
efteråret.
Dronefluen hører til svirrefluerne, hvoraf de
bedst kendte nok er de gedehamslignende fluer, der
kan stå helt stille i flugten, men som pludselig
svinger ud til en ny position. Disse gedehamslignende svirrefluers larver lever af bladlus og er
dermed særdeles nyttige.
I øvrigt er der alene her i Danmark op til 270
kendte arter af svirrefluer, som lever af blomsters
nektar og pollen, og dermed er de gode bestøvere.
Dronefluen larver lever i et for os ulækkert miljø
som f. eks. i kloakvand, forurenede pytter fra
møddinger og gylletanke men også i vandansam38

Herfra stammer den oldgamle myte, som var kendt
helt tilbage i det gamle Egypten, og som bl.a. er
blevet videreført af de antikke forfattere som
f.eks.Varro og Democritos.
Årsagen til myten blev først opklaret omkring
1880.

Kilder:
»Vilde dyr i hus og hjem«, 1999, GYLDENDAL,
(Tidligere GAD's forlag),
»Danmarks Svirrefluer« af Ernst Torp, 1994, Apollo
Books,
samt venligt svar fra associate
professor Thomas Pape, Zoologisk Museum,
København på forespørgsel over internettet.

Om tractatens forfatter.
Forfatteren er utvivlsomt udgiveren og magister
Niels Michelsen Aalborg selv, som påvist af
kultursociolog Bjørn Andersen ud fra kalenderens
udgivelsesår og magisterens år som præst i Skåne,
der er overensstemmende med de 42 år nævnt i
forfatterens »Til Læseren«.
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linger i fodertrug og forrådnende træ, kort og godt,
i vand forurenet af organisk materiale, som de
lever af.
I forurenede vandløb og søer hæmmer de udviklingen af sygdomsfremkaldende bakterier og forbedrer dermed området sanitære forhold.
Dronefluens larver kaldes rottehalelarver på
grund af det op til 10 cm lange teleskopagtige og
halelignende ånderør med hvilket de kan nå op til
overfladen af det iltfattige vand og få luft.
Rottehalelarver afslører sig i det grumsede vand
ved at ånderøret, som har fine fjeragtige hår på
enden, får vandets overflade til at danne en lille
bule. Når de skal forpuppe sig kravler de op til et
nogenlunde tørt sted undertiden i forstuer, kældernedgange og lignende. Puppen, som er langagtig
ægformet og grå/brun, har stadig det halelignende
vedhæng og får dermed en vis lighed med rotter i
miniaturestørrelse, hvorfra de har deres navn.
Dronefluens larver er også fundet i ådsler,
specielt i sådanne, som har ligget i meget fugtige
områder. Der er ikke tale om at, dronefluelarverne
lever af ådslet som sådan, men de ernærer sig af
den bakteriesuppe, som samles i større ådsler,
f.eks. i bughule eller brystkasse.
Når de så klækkes via puppestadiet kan de ligesom fra mødding- og gyllepytter optræde i store
mængder.
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Man kan få indtrykket af, at forfatteren havde
større kendskab til latin, tysk og antikkens forfattere end til praktisk biavl.
Men man må ikke tage fejl af ham. Han var en
lærd mand, der søgte til de tilgængelige videnskabelige kilder, der var til rådighed dengang. Han var
en flittig skribent af litteratur af højst forskellig art
bl.a. økonomi, herunder regnedes biavl, som op
gennem middelalderen og senere regnedes for en
meget vigtig syssel.
Usædvanligt dengang var, at han skrev om disse
emner på dansk. Han var præst og provst forskellige steder, om end med et afbræk i karrieren, idet
han grundløst på baggrund af en teologisk afhandling blev anset for kætter af den lutherske teologi.
Hans kendskab til biavl stammer sandsynligvis fra
agerbruget drevet fra præstegården, som det var
sædvane på den tid.
Han har søgt de bedste kilder til viden om bier,
som var tilgængelig på den tid, idet antikkens
forfattere af værker bl.a. om landbrug, naturvidenskab og økonomi var i høj kurs og regnedes for
autoriteter.
I virkeligheden fortjener han agtelse på linie med
vore dages konsulenter, der ligeledes øser af den
tilgængelige viden.

Lidt om hans navn.
Således blev hans navn trykt på hans tid i det gotiske
frakturskriftsnit. Transskriptionen gennem tiden af
frakturskriftsnittet til vor tids almindelige anvendte
skriftsnit, kaldet antikva, har givet forskellige
resultater, så endelsen i Michelsen nu kan findes i
forskellige variationer: Michelsen, - ssøn og -zøn.
Tillige findes også Mikkelsen.
I bibliotekernes søgetjeneste bibliotek.dk kan man
mest praktisk anvende søgeformen Aalborg Niels Mi?
hvorefter man klikker på ”Slå forfatternavn op i
register”. Dette giver søgemulighederne efter den
litteratur af ham, som er tilgængelig på forskellige
biblioteker.
I denne udgave er valgt Michelsen, som er den
nutidige form , der kommer nærmest hans egen version
af navnet.
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