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Entomologisk  
Årsmøde 2002 
Af 
Jan Boe Runge 
 
I år - 2002 - blev det traditionelle 
fælles årsmøde for hele landets en-
tomologer, ENTOMOLOGISK 
ÅRSMØDE 2002, afholdt i Århus. 
Det var Aarhus Entomologklub og 
Nordjysk Lepidopterologklub der 
stod for arrangementet og herved 
indbød til mødet lørdag d. 9. og søn-
dag 10. marts på Naturhistorisk Mu-
seum i Århus. 
    Deltagerne ankom til lokalet ved 
kantinen og blev her indchecket og 
fik udleveret navneskilt deltagerliste 
mv. Der var på deltagerlisten oplyst 
67 personer, men deltagerantallet 
blev dog hen af dagen noget større.  
Her i kantinen var der mulighed for 

at stille sin tørst og værste sult. Se-
nere var der mulighed for at besøge 
museets insektsamling på øverste 
etage, et tilbud der blev flittigt brugt.  
Og så måtte vi ud i det fri, tværs 
over gaden, for at beskue de med-
bragte insektkasser.  Et helt lokale 
var fyldt til bristepunktet med som-
merfuglekasser, hvorimod næsten 
ingen biller var udstillet.  I forlokalet 
til dette lokale udstillede de traditio-
nelle tre entomologiske firmaer. 
Apollo Books med mange fine bø-
ger, en hel del om biller.  Benfidan 
med udstyr og nåle.  Det skal lige 
bemærkes at de sædvanlige østrig-
ske nåle udgår, fabrikken er lukket.  
Der er kun et yderst lille restlager 
tilbage.  Så fremover er det de ’nye’ 
tjekkiske der skal benyttes. Prisek-
sempel:  Østrigske sorte nr. 3 inkl. 
moms 35,- kr. Tjekkiske sorte nr. 3 
inkl. moms 23,75 kr. - så skaden er 
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nok ikke så stor. 
    Nå! - tilbage til mødet. Kl. 13.00 
åbnede mødet, i kantinen, ved for-
manden for Aarhus Entomologklub 
Poul Erik Jørgensen der bød velkom-
men og kom med en del praktiske 
oplysninger om dagen og søndagens 
forløb.  Dagen forløb med megen 
entomologisk snak. Dagen sluttede i 
Studenternes Hus – Stakladen, hvor 
vi kl. 19.00 blev bespist fra en mid-
dagsbuffet med lækker mad, vin, øl 
eller vand efter ønske og pengepung.  
Vi sluttede et par timer senere.  Næ-

ste dag fortsatte årsmødet uden 
stor tilslutning fra os billefolk. 
    Og hvad med billefolket? - Der 
var fremmødt 10 personer.  Vi 
samledes omkring et bord i kanti-
nen (se foto).  Det blev aftalt at 
afholde vort sædvanlige billemøde 
ved totiden, i Frank Jensens lokale 
på øverste etage.  Men først skulle 
der gøres nogle indkøb. 
 
Billemødet: 
Der deltog: Palle Jørum, Henning 
Liljehult, Viggo Mahler, Jan Pe-

Vi mødtes i lokalet ved kantinen, fra bordenden og venstre rundt: Karl 
Johan Siewertz Poulsen,  Mogens Rudkjøbing,  Ole Vagtholm-Jensen,  
Henning Liljehult, Jan Pedersen, Palle Jørum og Jan Boe Runge.   
(Foto: T. Nygaard Kristensen) 
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dersen, Knud Pedersen, Jan Boe 
Runge, Karl Johan Siewertz-
Poulsen, Søren Tolsgaard og Ole 
Vagtholm-Jensen.  Også Mogens 
Rudkøbing var kommet til årsmø-
det, men han deltog ikke i billefrak-
tionsmødet  - til gengæld stod han 
for et af de korte indlæg (om fly-
vende ørentviste) om søndagen. 
 Vi blev bænket omkring bor-
det i Frank Jensens lokale (se foto), 
og der blev budt på kaffe.  Men 
inden mødet blev vi foreviget, via 
et foto, taget af Tom Nygaard Kri-
stensen der var så venlig at stille sit 

grej til rådighed, det skal han have 
tak for. 
 
’Heterocerus’ 
Efter lidt småsnak hvor det bl.a. 
blev aftalt at HETEROCERUS fort-
sætter og at det er de hidtidige re-
daktører - Palle og Jan R  - der står 
for besværet. Palle benyttede lejlig-
heden til en opfordring til deltagerne 
om at gribe tastaturet og skrive lidt 
til bladet. Jan R opfordrede de ’lidt’ 
ældre til at komme med gode histo-
rier fra de gode gamle dage, hvor alt 
var som det skulle være.  Samtidig 

Og så var der bille-møde på øverste etage, fra bordenden og venstre rundt: 
Viggo Mahler, Henning Liljehult, Jan Pedersen, Søren Tolsgaard, Jan Boe 
Runge, Palle Jørum, Ole Vagtholm-Jensen,  Karl Johan Siewertz Poulsen 
og  Knud Pedersen. (Foto:  T. Nygaard Kristensen) 
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ønsker Heterocerus tips og 
’opskrifter’ på præparations- og 
indsamlingsmetoder, der ligger 
godt gemt i baghovedet på alle bil-
lefolk. 
Regnskabet 
Palle lagde ud med regnskabet for 
HETEROCERUS.  Han oplyste at 
der er en kassebeholdning på kr. 
34,80.  Den tunge kasse var med-
bragt, så beholdningen kunne veri-
ficeres og regnskabet på behørig vis 
godkendes af revisoren, Viggo M.  
Det blev aftalt at beløbet for at kun-
ne modtage HETEROCERUS er 
20,- kr.  Deltagerne ved mødet be-
talte 
 
Sponsorer 
Da vi ikke har nogle instanser til at 
betale for bladet, blev der drøftet 
om vi eventuelt skulle ansøge nogle 
firmaer for sponsorat, evt. Apollo 
Books og Benfidan.  Vi kunne som 
godtgørelse bringe en annonce. Re-
daktørerne vi kigge nærmere på 
sagen. 
 
Hvor skal vore samlinger ende? 
Palle oplyste at Ole Martin har 
skrevet en artikel til Heterocerus 
(se dette nummer), hvori han beret-
ter om reorganiseringen af bille-
samlingen på Zoologisk Museum, 
København, og hvoraf det fremgår 
at museet har afsat plads til at kun-
ne modtage alle nulevende bille-
samleres samlinger – og mere til. 
Samtidig har Ole for museet udar-
bejdet en liste over de danske biller, 
som museet mangler i sin samling – 

i det lønlige håb at nogle af os er i 
stand til at udfylde de manglende 
pladser i samlingen.  Med beretnin-
gen følger også en opfordring til at 
vi gør testamente, så det – hvis vi 
dør -  klart fremgår hvor vi har øn-
sket at vores samling skal ende sine 
dage.  Der blev spurgt om ikke Na-
turhistorisk Museum, Århus,  så 
ikke vil blev tilsidesat – hvortil det 
blev bemærket at vi jo ingen man-
koliste har modtaget fra Århus.  I 
det samme kom Frank ind i lokalet, 
og han kunne oplyse at også Århus-
museet er interesseret i og har plads 
til at modtage vores samlinger. – Så 
her har vi fået noget at tænke over! 
 
’Fortegnelsen’ 
Jan P oplyste at han og Gunnar 
Pritzl arbejder på projektet, men at 
det går stille og roligt fremad.  Han 
opfordrede til at flere deltager i ar-
bejdet.  Ole V blev spurgt om han 
var interesseret, han ville tænke 
nærmere over tilbudet. 
 
Fremtidens ’Katalog’ 
Viggo opfordrede til at der fortsat 
noteres fund fra alle distrikter, og at 
et nyt skæringsår 2000 vil være 
passende.  Det blev diskuteret om 
skæringsdatoen så skal være 
31.12.1999 eller 31.12.2000. Ingen 
beslutning truffet.  Det skal bemær-
kes at skæringsdatoen for år 1960 
er 31.12.1959. Selv om skærings-
året sættes til år 2000, blev der dog 
aftalt at en offentliggørelse først vil 
finde sted år ud i fremtiden, mulig-
vis 10 år.  Palle var af den opfattel-
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se at listerne med tiden nok ville 
kunne samskrives på EDB.  Et em-
ne der blev vendt, da der stadig er 
flere der ikke arbejder på PC. Ole 
oplyste at der fortsat mangler man-
ge prikker, og Jan P fortsatte med 
oplysning om at der selv for 
’almindelige’ arter mangler regi-
streringer fra specielt  distrikterne 
Nordvestjylland, Nordvestsjælland 
og Bornholm. 
 
’Fund af biller i Danmark 2001’ 
Vores gamle beslutning om at Mi-
chael Hansen og Viggo Mahler er 
fødte medlemmer af redaktionen 
har med Michaels død og Viggos 
ønske om ikke automatisk at være 
med i redaktionsgruppen mistet sin 
gyldighed.  Det blev i stedet fore-
slået at Jan Pedersen – i kraft af at 
han nu i flere år har markeret sig 
som den suverænt flittigste bidrag-
yder – skal være den gennemgåen-
de person i redaktionen.  Jan P var 
villig til at påtage sig hvervet som 
’tovholder’.  Gunnar havde til Jan P 
meddelt, at hvis andre ønskede op-
gaven som medredaktør, ville han 
trække sig, da han nu havde været 
med i tre år.  Valget var hurtig 
overstået, det blev: Palle, Jan P, Jan 
R og Ole V.  
    Jan P opfordrede alle til at være 
med til at være opmærksomme på 
ændringer i systematikken indenfor 
danske biller, hvis dette oplyses i 
udenlandske tidsskrifter mv.  Der 
var til mødet indleveret lister fra 
følgende personer: Rune Byge-
bjerg, Palle Jørum, Viggo Mahler, 

Jan Boe Runge, Karl Johan Siewertz-
Poulsen og Ole Vagtholm. Samt en 
fællesliste fra Henning Liljehult, Jan 
Pedersen og Gunnar Pritzl.  Der skal 
bemærkes at der efter mødet blev 
forelagt et håndskrevet notat af Jan 
P.  Han havde da gennemgået flere af 
museets kasser med indsamlede bil-
ler fra 2001.  Flere personer havde 
stået for denne indsamling, yderlige 
oplysninger vil fremgå af offentlig-
gørelsen i Entomologiske Meddelel-
ser. 
    Og hvornår kan vi så forvente of-
fentliggørelse af listen for år 2001? - 
Jan P mener at der på grund af æn-
dringen i Entomologiske Meddelel-
sers postgang (nu kun 2 gange år-
ligt), nok først kan forventes en udgi-
velse af artiklen i slutningen af 2002. 
    (Oplysning tilgået redaktionen 
efter mødet: ’Fund af biller i Dan-
mark, 2001’ - Lokalitetsangivelserne 
i nævnte liste vil være baseret på 
Kort & Matrikelstyrelsens kortbog 
’Danmark 1:100.000, Topografisk 
Atlas, 5. udgave, 2001’, i øvrig ellers 
som tidligere.) 
 
Anholt 
Søren T oplyste at man fra Nat. Mus. 
i Århus er ved at foretage en under-
søgelse af insektlivet på Anholt.  
Han fortalte at der til dato ikke fore-
ligger særlig mange fund, og opfor-
drede til at der indleveres oplysnin-
ger om eventuelle fund (se i øvrigt 
artiklen om dette emne andet sted i 
Heterocerus). 
    Efter mødet blev medbragte biller 
undersøgt, og diskussionen fortsatte 
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Nogle entomologiske 
naturoplevelser 
Af 
Karl Johan Siewertz Poulsen 
 
På årsmødet talte vi om bl.a. hete-
romeren Serropalpus barbatus *), 
som jeg har fået fra en fælde med 
UV-lys.  Det fik mig til at tænke på 
den tid da lyset var mere primitivt. 
 
Overfaldet af Oldenborrer 
Jeg havde en ældre ven der samlede 
på sommerfugle.  Mange gange 
efter at arbejdet var forbi, cyklede 
vi ud til en skov i omegnen. En af-
ten i Norring Uhre Vesterskov 
bredte vi lagenet ud og tændte Pe-
tromaxen, lavede kaffe og ventede.  
Jeg har aldrig set noget særligt på 
lagenet, kun almindelige arter, men 
den aften blev vi nærmest overfal-
det af Oldenborrer.  Jeg har aldrig 
set så mange, de var i hundredvis 
og krabbede rundt imellem som-
merfuglene, fløj op i håret, ind un-
der skjorten, det var umuligt at fin-
de en hel sommerfugl i det roderi.  
Siden har jeg kun set et par stykker 
ad gangen. 
 
Sukkerlokning og en  
lyserød  paraply 
Apropos sommerfugle.  På en så-
dan aftentur til Moesgård Skov 
kom jeg ud for en mærkelig hæn-
delse.  Det drejede sig om sukker-
lokning, der blev smurt på træstam-
merne i en allé af store træer; det 
var en anerkendt rute og vistnok 

populær.  Medens min ven smurte, 
bankede jeg den forhåndenværende 
vegetations eventuelle biller ned i 
en stor lyserød paraply - uden dog 
at finde noget særligt.  Duggen 
faldt, og mørket ligeså, så jeg lagde 
den våde paraply i vejkanten ved 
vore rygsække.  Jeg gik så ruten 
igennem sammen med min ven og 
så på sommerfuglene.  Da vi kom 
tilbage til rygsækkene og drak kaf-
fe, kom jeg i tanker om paraplyen.  
Den var der ikke.  Det var vindstil-
le, der var åben mark til begge si-
der, og der havde ikke været en 
kæft hele den aften.  Og selvom vi 
ledte med lys og lygte, fandt vi den 
ikke. 
    En nysgerrig ræv kunne måske 
have taget den, men næppe slået 
den sammen.  Den er ellers ret 
uhåndterlig.  Jeg så den aldrig igen. 
 
Overmoden frugt  
Apropos sukkerlokning.  I Høste-
mark så jeg hvordan Mahler & 
Hansen lokkede med overmoden 
frugt.  Aha tænkte jeg! det må jeg 
prøve i sommerhuset ved Thorsa-
ger.  Til den ende tog jeg en rund 
kurv af perforeret plade og hængte 
den op i en gren der ragede langt ud 
og som jeg kunne nå. Jeg kom nog-
le stykker moden fersken i kurven, 
den hang godt og frit så duften kun-
ne spredes.  Jeg sad inde i huset og 
betragtede mit værk - nu var det 
bare at vente.  Jeg kom ikke til at 
vente ret længe, for et egern løb ud 
på grenen og stak en lang arm ned i 
kurven og fiskede et stykke fersken 
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op og løb ind til stammen og gna-
skede det i sig.  Og det gentog sig 
til der ikke var mere.  Æbler og 
pærer var den også glad for, banan 
var også fint, men fedtede poterne 
til, og så skulle der vaskes, helt om 
bag ørerne. 
    Jeg har ofte besøgt Schjøtz-
Christensen på Molslaboratoriet.  
Han lærte mig en samlemetode som 
kan anbefales.  Man lægger sig i 
solen på en skråning, her sand-
skægsbakken, og ved hjælp af en 
teske samler man de biller der har 
interesse. Et led i undervisningen 
var at sigte myretuer.  Det gjorde vi 
en sommerdag, med høj sol og 
vindstille, jeg tror det var ved Lan-
gemosen, men det er så længe si-
den.  Det kan absolut ikke anbefa-
les.  For eftertiden gjorde jeg det 
kun i koldt vejr. 
 
Billerne hos Gedehamsen 
Blandt de biller som jeg har efter-
søgt, er billerne hos Gedehamsen.  
Jeg har dog ikke været særlig hel-
dig med mine efterstræbelser.  Min 
første konflikt var dog uden bagtan-
ke.  På en tur til Hestehaven ved 
Kalø havde jeg min datters lille 
dreng med.  Jeg bankede skovbry-
net af og forklarede og viste hvad 
og hvordan.  Jeg så godt den grå 
kugle, men kunne ikke standse 
stokken, så den fik et gog i toppen - 
løb skreg jeg, og det gjorde vi alt 
hvad remmer og tøj kunne holde.  
Jeg fik to stik i nakken og et på ar-
men. Drengen slap med skrækken. 
    Ved sommerhuset i Thorsager er 

der gedehamsereder i jorden.  Det 
er klart lige ud ad landevejen, nemt 
at gå til.  Så jeg lavede en rund træ-
plade så stor at den rigeligt dække-
de redehullet, i midten et hul med 
prop, pladen lagde jeg over hullet 
om aftenen.  Jeg regnede med at de 
var gået i seng - det viste sig senere 
at det var de aldeles ikke.  Så hæld-
te jeg en sjat eddikeæter i hullet, 
satte proppen i og tænkte: der fik 
jeg jer! 
    Næste formiddag tog jeg sigten 
og fjernede pladen.  En sky af ra-
sende gedehamse for op i hovedet 
på mig, to stik i nakken og et bag 
øret og ingen biller.  Aldrig mere - 
det er ikke umagen værd. 
    Men en dag fik jeg at vide at en 
grævling havde gravet i to reder i 
en frugtplantage.  Jeg sneg mig 
frem til et af hullerne.  Der lå re-
sterne af kagerne, og kun en enkelt 
hveps.  Jeg skovlede resterne op i 
sigten - og så kom de.  De lå på lur 
under resterne og stak mig to gange 
i nakken.  Så derfor har jeg ingen 
biller knyttet til gedehamse. 
 
Fuglereder 
Angående reder, så fik jeg en fin 
samling som dreng.  Min moster på 
Odden havde en stor have.  Hendes 
gartner havde revet fuglereder ned, 
og da hun vidste at jeg samlede på 
alt muligt, sendte hun dem i en stor 
papkasse til mig.  Jeg fik dem an-
bragt på hylder og reolen, og var 
kisteglad.  Det var min mor ikke, 
for huset vrimlede med ørentviste, 
fluer, lopper og edderkopper.  Til 
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min store sorg kom hele samlingen 
i kakkelovnen. 
    Nu mange år efter tænker jeg på: 
Var der også biller? 
 
*) Arten er ny for Danmark.  Nær-
mere omtale af fundet vil ske i 
”Fund af biller i Danmark, 2001”, 
Entomologiske Meddelelser. S. 
barbatus hører hjemme i slægts-
gruppen Serropalpini, hvor også 
slægterne Abdera og Anisoxya be-
finder sig.     
 
 

 
Læst i avisen og set på 
TV: Æter eller  
ikke æter? 
Af 
Jan Boe Runge 
 
Indenfor de sidste måneder - og her 
på Fyn indenfor de sidste 14 dage - 
har der været offentliggjort den 
frygtelige fare der er forbundet med 
at have en flaske gammel æter 
(ethylæter: (C2H5)2O) stående.  En 
sådan flaske, over et år gammel, 
blev på TV vist afhentet af  specia-
lister i ’kampuniform’ og med alt 
det grej man ser når granater og 
bomber afhentes.  Der blev henstil-
let til at befolkningen ikke selv fo-
retager destruktion, men kontakter 
myndighederne.  Problemet er at 
når æter bliver gammelt og henstår 
urørt, er der mulighed for ved svage 
rystelser, at den springer det halve 

af landet i luften.  
    Selvom vi ikke bruger æter, men 
eddike-æter (ethylacetat: CH3COO 
C2H5), til at dræbe vore dyr, har 
historien selvfølgelig givet anled-
ning til spørgsmålet:  Har eddike-
æter samme eksplosive egenskaber 
som æter? - springer vi i luften? 
    Jeg kontaktede Per Stadel Niel-
sen, der har skrevet en artikel om 
emnet.  Han oplyste at de to væsker 
ikke har samme kemiske sammen-
sætning, problemet vil ikke opstå, 
vi kan være ganske rolige.  Allige-
vel skal vi ved brug af eddike-æter 
passe på, da væsken er meget 
brandfarlig - ikke noget med åben 
ild af nogen slags.  Lidt om eddike-
æter:  Fremstilles af eddikesyre og 
almindelig sprit. (Tak til Per for 
oplysningerne). 
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Zoologisk Museums, 
København -  
danske billesamling 
Af  
Ole Martin 

 
Nyopstillingen af den danske billesam-
ling er nu afsluttet efter mange års ar-
bejde.  Den væsentlige ændring er at 
arterne nu er opstillet i unit-boxe 
(plastæsker).  Det var en absolut nød-
vendighed med dette arbejdskrævende 
projekt ("en 5-års plan"), da samlingen 
manglede udvidelsesmuligheder.  Der 
var ganske enkelt ikke plads til ny til-
gang i mange af de gamle kasser. Des-
uden var det meget upraktisk med den 
forældede opstilling i ofte hårde hel-

bundskasser, især hvis dyrene skulle op 
af kassen og under mikroskop. Endelig 
var samlingen opstillet efter Victor 
Hansens billefortegnelse fra 1964 med 
de gamle navne.  Den nye samling er 
naturligvis opstillet efter billekataloget 
fra 1996 (’Katalog over Danmarks 
biller’ - Ent. Meddr 64) hvilket som 
bekendt har medført en del ændringer 
både af nomenklatorisk og systematisk 
art. 
 
Væsentlige bidrag til billesamlingen  
Den danske samling bestod - inden 
nyopstillingen - af en hovedsamling, 
hvor J.C.  Schiødtes indsamlinger fra 
1800-tallet udgjorde den største enkelt-
samling.  Herefter har omkring 100 
personer enten som amatørsamlere 
testamenteret deres samling til museet 

Tekst til de to fotos: En halv snes af den danske billesamlings 70  
standardskabe med dele af Brentidae og Curculionidae (skabslågerne er 
fjernet). (Foto: G. Brovad foto) 
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eller de har som fagentomologer ind-
samlet nyt materiale.  Den danske bil-
lesamling var inden nyopstillingen i 
begyndelsen af 1990-erne statistisk 
optalt til at udgøre ca. 650.000 bestem-
te eksemplarer.  Ved siden af denne 
fandtes en væsentlig separatsamling,  
den såkaldte "klausul-samling"  (Coll. 
West, Høeg, Andersen og Hansen) 
omfattende ca. 100.000 velbestemte og 
nydeligt, ensartet præparerede eksem-
plarer.  De skal i følge en testamenta-
risk klausul stå samlet i 50 år efter den 
sidste samlers død dvs. indtil 2024 
(Victor Hansen døde i 1974 som den 
sidste af de fire).  Klausulsamlingen er 
nu overført til hovedsamlingen i unit-
boxe (én art i hver sin æske med føl-
gende etikettering:  Coll. A. West, N. 
Høeg, J. Andersen & V. Hansen).  For-
uden disse to opstillede samlinger 
fandtes en del ubestemte biller, skøns-

mæssigt omkring 50.000 eksemplarer, 
som ventede på at blive bestemt.  Det 
lykkedes faktisk for Michael Hansen, 
som en af hans arbejdsopgaver i de kun 
tre år han fik som kurator for billesam-
lingen, at få tid (og lyst) til at gennem-
gå og bestemme dette store materiale.  
Desuden havde Zoologisk Museum i 
midten af 1990-erne fra Zoologisk In-
stitut  (Den kgl. Veterinær- og Landbo-
højskole) fået overdraget deres store 
billesamling på omkring 60.000 ek-
semplarer (Coll. O. Jacobsen, Chr. 
Engelhart og C. Gædeken), som nu 
sammen med det nyligt bestemte mate-
riale blev indordnet i samlingen.  In-
denfor de seneste år er der yderligere 
kommet en betragtelig tilgang, først og 
fremmest Michael Hansens hovedsam-
ling og dubletter (ca. 25.000 ekspl.), 
Hans Gøngets samling incl. hans 
Apion-samling (ca. 20.000 ekspl.), 

En af de 1680 insektkasser med to arter Apion, opstillet i store plastæsker 
og med plads til udvidelser. Æsken øverst t.v. er fra "klausulsamlingen". 
(Foto: G. Brovad) 
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Henning Hendriksens smældere, blad-
biller og træbukke (ca. 10.000 ekspl.), 
Henning Liljehults dubletsamling, dele 
af Ole Mehls og Eivind Palms samlin-
ger samt mine egne smældere m.m.  
Den danske billesamling, som nu frem-
står som er en helhed, er herefter på 
omkring  900.000 tørpræparerede ek-
semplarer.  Hertil kommer naturligvis 
hele spritsamlingen med et repræsenta-
tivt udvalg af danske billelarver m.m. i 

alkohol samt en mindre samling af 
gnav, gange m.v. som er blevet kurate-
ret af andre for snart mange år siden og 
som står i et andet magasin. 
 Ved nyopstillingen har jeg lagt 
vægt på at skaffe plads til en eventuel 
fremtidig tilgang.  Faktisk regner jeg 
med at der for de næste 50 års vedkom-
mende vil være tilstrækkelig plads til 
de samlinger som samtlige nulevende 
amatører er i besiddelse af.  Det bety-

Et kig ned i kassen  (Foto: J. Boe Runge) 
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der at der for hver art kan udvides med 
ca. 1/3. Hvis nogle af jer billesamlere 
har tanker om at testamentere jeres dyr 
til Zoologisk Museum, vil jeg hermed 
opfordre til at I nedskriver jeres ønsker.  
Herefter vil eventuelle efterlevende 
aldrig være i tvivl om hvad der skal ske 
med samlingerne. 
 
Hvor meget fylder samlingen? 
Herefter nogle tal til belysning af sam-
lingens omfang: Samlingen fylder 70 
standardskabe med 24 kasser i hvert, 
altså i alt 1680 kasser som næsten alle 
er nyfremstillede.  Hver kasse indehol-
der 15 unit-boxe (store plastæsker), 
altså totalt ca. 25.000.  Det største sam-
lingsafsnit er Staphylinidae (304 kas-
ser), herefter følger Curculionidae (212 
kasser) og Carabidae (201 kasser). 
Samlingen består af 3674 arter, hvilket 
betyder at kun 57 af de indtil år  2001 i 
alt 3731 konstaterede arter mangler (se 
nedenstående mangelliste).  Det vil 
også sige at det gennemsnitlige antal 
individantal for hver art er ca. 250.  
Det er i øvrigt ikke kun de store arter 
som er 
velrepræsenterede, også små arter er 
indsamlet i rigt mål hvad efterfølgende 
eksempel viser:  Danske eghjorte udgør 
148 eksemplarer, og af dværgbillen 
(punktumbillen) Ptenidium pusillum 
findes der 430. 
 
Nogle økonomiske overvejelser 
Hvis man vil prøve at sætte økonomi-
ske værdier på samlingen, kan jeg op-
lyse at vi regner med at et nyt skab 
med tilbehør (kasser, æsker, bunde 
etc.) i dag koster ca. 20.000 kr. (altså i 
alt 1,4 millioner kr.).  Hertil kommer 
ca. 500.000 insektnåle (mange dyr sid-
der på samme kartonstykke på én nål), 
karton, lim, etiketter m.m., måske en 

udgift på omkring 150.000 kr. 
    Endvidere skal lægges til hvad det 
har kostet museet i form af Michaels 
og min arbejdskraft m.v.  Det kan me-
get vel løbe op i samme beløb som 
materialerne.  Endelig skal så tilføjes 
det arbejde og de omkostninger som 
samlerne har investeret i deres hobby.  
Det er et svimlende beløb som man 
kun kan gisne om.  Men det er ikke 
urealistisk at estimere at tidsforbruget 
for hvert indsamlet, præpareret og be-
stemt eksemplar i samlingen kan snige 
sig op på minimum en time.  Dette 
indebærer et tidsforbrug på ca. 900.000 
timer til en værdi af omkring 150 milli-
oner kr. (ved en moderat, gennemsnit-
lig timeløn på 160 kr.).  Hertil skal så 
lægges hvad der er investeret i amatø-
rernes insektkasser og -skabe, faglitte-
ratur, mikroskoper, indsamlingsudstyr, 
og sidst men ikke mindst transportud-
gifter i forbindelse med ekskursioner.  
Til belysning kan gives følgende reg-
neeksempel med udgangspunkt i Vic-
tor Hansens billesamling som består af 
ca. 30.000  danske eksemplarer ind-
samlet på 5030 ekskursioner (ifølge 
hans egne ekskursionsbøger).  Det vil 
sige at V.H. i gennemsnit fik 6 biller til 
sin samling pr. ekskursion.  Hvis en 
gennemsnitsekskursion varer 5 timer 
(inkl. transport), betyder det at han kun 
har fået lidt over 1 bille pr. time. Hertil 
kommer præparationen af billen som 
traditionelt er limet på karton.  Det er 
nok realistisk at regne med gennem-
snitligt 10 biller i timen, da mange ek-
semplarer også skal genitalpræpareres.  
Endelig skal der skrives etiketter, dyret 
skal bestemmes, og der skal føres eks-
kursionsbog.  Et andet eksempel er 
taget fra Michael Hansens samling. 
Han fandt ca. 25.000 biller på 2647 
ekskursioner eller ca. 10 biller pr. tur.  
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Det gennemsnitlige antal biller pr. eks-
kursion ligger altså et sted mellem 6 og 
10 for en storsamlers vedkommende 
som "kun" samler en række pr. art (ca. 
8 eksemplarer i gennemsnit). 
    Ovennævnte betragtninger er rent og 
skært hjernespind, men det er uomtvi-
steligt at det er enorme værdier og 
kæmpe arbejdsindsatser der ligger bag 
den nyopstillede danske billesamling. 
 
En ny systematisk oversigtssamling 
Som et supplement til samlingen har 
jeg også oprettet en dansk reference-
samling - en systematisk oversigtsam-
ling.  Den består af et eksemplar af 
hver art (dog et eller flere af nogle arter 
hvis der er stor kønsdimorfi eller hvis 
der er større individuelle farve- eller 
formforskelle).  Endvidere er der i vid 
udstrækning udtaget dyr med tilhøren-
de genitalpræparater især hentet fra 
Michael Hansens velbestemte og ens-
artet præparerede samling.  Den nye 
referencesamling er således en mere 
brugervenlig afløser for "klausul-
samlingen" som hidtil har været benyt-
tet som basis for sammenligninger når 
en bille (eller måske kun fragmenter) 
skulle bestemmes.  
 "Klausulsamlingen" var efter-
hånden blevet utidssvarende, fordi den 
var opstillet efter West´s forældede 
fortegnelse fra 1940.  Desuden mangle-
de der faktisk over 300 danske arter i 
samlingen.   
 Den nye referencesamling er 
naturligvis opstillet efter kataloget fra 
1996 (med tillæg) i unit-boxe (store 
plastæsker) med flere arter i hver æske 
og med plads til at sætte dyr ned til 
sammenligning, og hvert eksemplar er 
naturligvis forsynet med artens navn.  
Denne samling er så komprimeret at 
den kan stå i et enkelt standardskab. 

Mangellisten 
Endelig følger her mangellisten over de 
arter som p.t. ikke er repræsenteret i mu-
seets danske samling.  Den var ved ud-
gangen af marts 2002 på 57 arter og li-
sten er således afsluttet. Listen følger 
inkl. sidehenvisninger ’Katalog over 
Danmarks biller 1996’ - samt efterføl-
gende opdaterede lister til og med listen: 
’Fund af biller i Danmark, 2000’ - Ent. 
Meddr 69: 87- 101.  Tilfældige tilflyvere 
og indslæbte arter nævnt i ’Kataloget’ p. 
214-218 er ikke medtaget på denne liste. 
    Hvis nogle af jer billesamlere føler sig 
tilskyndet til at donere Zoologisk Muse-
um danske eksemplarer af arter fra li-
sten, vil de blive modtaget med stor tak-
nemmelighed og straks blive indplaceret. 

 

 
 

Arter som mangler i   
Zoologisk Museums  
danske billesamling: 
 

GYRINIDAE 
Gyrinus colymbus Erich. (p.69) 
 
CARABIDAE 
Bembidion quadripustulatum  

    Aud.-Ser. (p.78) 
 
Agonum hypocrita (Afpelbeck) (p. 
80) 
Amara tricuspidata Dej. (p.80) 
 
LEIODIDAE 
Agathidium mandibulare Sturm (p. 
86) 
Choleva paskoviensis Reitter (p. 87) 
Dreposcia umbrina (Erich.) (p. 88) 
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PTILIIDAE 
Ptiliorum wuesthoffi Rossk. (p. 90) 
Ptinella tenella (Erich.) (p.90) 
Acrotrichis parva Rossk. (p. 90) 
 
STAPHYLINIDAE 
Hypopycna rufula (Erich.) (p.94) 
Euplectus tholini Guill. (p. 96) 
Stenus subdepressus Muls. (p.101) 
Philonthus nigriventris Thoms. (p. 
105) 
Gabrius toxotes Joy (p. 106) 
Xantholinus dissimilis Coiffait (p. 
109) 
Mycetoporus eppelsheimianus  

    Fagel (p. 109) 
Ocalea latipennis Sharp (p.114) 
Amarochara bonnairei (Fauvel) 
(p.114) 
Meotica winkleri Benick (p.115) 
Acrotona muscorum (Bris.) (p.116) 
Hydrosmecta septentrionum  

    (Benick) (p.116) 
Tomoglossa luteicornis (Er.) (p.116) 
Philhygra ripicola (Hanssen) 
(p.118) 
Philhygra kaiseriana (Brundin) 
(p.118) 
Philhygra mahleri Muona (p.118) 
Cadaverota hansseni (Strand) 
(p.118) 
Atheta (Microdota) nesslingi  

    Bernhauer (p.118) 
Anopleta nitella (Brundin) (p.120) 
Placusa atrata (Mannerh.) (p.123) 
Arena tabida (Kies.) (p.124) 
Oligota picipes (Steph.) (p.124) 
Cypha imitator (luze) (p.124) 
 
 HISTERIDAE 
Platysoma minus (Rossi) (p.135) 

Platysoma lineare Erich. (p.135) 
CLAMBIDAE 
Clambus gibbulus (LeConte) (p.135) 
  
BUPRESTIDAE 
Agrilus convexicollis Redtenb. 
(p.137) 
  
DERMESTIDAE 
Globicornis corticalis (Eichh.) 
(p.147) 
 
ANOBIIDAE 
Dorcatoma substriata Hummel 
(p.150) 
 
NITIDULIDAE 
Epuraea placida Mäkl. (p.154) 
Epuraea opalizans Sahlb. (p.154) 
Epuraea angustula Sturm (p.154) 
Glischrochilus quadrisignatus  

    (Say) (p.156) 
 
LAEMOPHLOEIDAE 
Placonotus testaceus (F.) (p.158) 
  
CRYPTOPHAGIDAE 
Cryptophagus dorsalis Sahlberg 
(p.159) 
 
COCCINELLIDAE 
Sospita vigintiguttata (L.) (p.165) 
 
MELANDRYIDAE 
Orchesia luteipalpis (Guill.) (p.170) 
 
ADERIDAE 
Euglenes nitidifrons (Thoms.) 
(p.178) 
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CERAMBYCIDAE 
Necydalis major L. (p.179) 
 
CHRYSOMELIDAE 
Phyllotreta armoraciae (Koch) 
(p.188) 
Chaetocnema subcoerulea  

    (Kuts.) (p.190) 
 
BRENTIDAE 
Apion oblivium Schilsky (p.194) 
Nanophyes sahlbergi (Sahlb.) 
(p.196) 
 
CURCULIONIDAE 
Omiamima mollina (Boh.) (p.197) 
Lixus myagri Oliv. (p.200) 
Ceutorhynchus hampei  

    (Brisout) (p.205) 
Anthonomus conspersus Desbr. 
(p.207) 

    Der er nedsat et redaktionsud-
valg bestående af billefolk fra især 
Polen samt enkelte repræsentanter 
fra Lithauen, Estland og Belarus, 
og stoffet vil naturligt nok koncen-
trere sig om biller fra disse lande.  
Men da de jo er vore nærmeste 
naboer på den anden side af Øster-
søen (hvorfra flere af vore nytil-
komne biller kommer) vil artikler-
ne utvivlsomt også have dansk 
interesse. 
    Jeg kan nævne nogle artikler fra 
det første hefte:  New and rare 
species of beetles in the Baltic 
countries and Byelorus. - The 
structure of Carabid communities 
in some field-forest ecotones. - 
Distribution mapping of Estonian 
insects: the first outcomes for Col-
eoptera. - New data on Ptiliidae of 
the fauna of Latvia. - Non-target 
beetles trapped in Ips typographus 
L.  pheromone traps. Desuden er 
der en annoncering af "the Baltic 
Congress of Coleopterology" som 
skal afholdes i Letland 
(Daugavpils) 25-29 september 
2002. 
 Mere om tidsskriftet eller 
kongressen, skriv til Dr. Arvids 
Barsevskis,  
Baltic Institute of Coleopterology, 
Vienibas 13 - 229, Daugavpils, 
LV-5401, LATVIA eller sende e-
mail til:  
beetles@dpu.lv        

Et nyt billetidsskrift 
har set dagens lys 
Af 
Ole Martin 
  
I et af vore baltiske nabolande, 
Letland, findes et "Baltic Institute 
of Coleopterology" af ret ny dato. 
Direktøren hedder Dr. Arvid Bar-
sevskis, og flere vil nok kende 
ham i forbindelse med hans letti-
ske billefortegnelse.   
    Han er nu blevet redaktør af et 
nyt tidsskrift "Baltic Journal of 
Coleopterology" af hvilket jeg 
netop har modtaget det første 
nummer. 
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Biller fra Anholt 
Af 
Søren Tolsgaard 

 
Et hold entomologer med tilknyt-
ning til Naturhistorisk Museum 
har siden 2001 foretaget indsam-
linger på øen Anholt. Jan Pedersen 
er inddraget som konsulent på 
vanskelige billearter.  Indsamlin-
gerne fortsættes i år og skal op-
summeres i en fyldestgørende for-
tegnelse over Anholts insektliv. 
Fortegnelsen skal også omfatte de 
i litteraturen nævnte arter og hvad 
der findes på museer samt - så vidt 
muligt - i alle privatsamlinger. 
    Hvad biller angår er litteraturen 
meget begrænset. Einar Klefbeck 
(Opusc. Ent. 16: 17-26) anfører i 
1951 - i den foreløbig seneste for-
tegnelse - 163 billearter fra An-
holt. I 1970-erne indsamlede Ebbe 
Schmidt Nielsen og Arne Lindebo 
Hansen et stort materiale, der sta-
dig står ubestemt i sprit på Natur-
historisk Museum - det bliver nu 
gennemgået af os. Frits Bangsholt 
og Eivind Palm har i nyere tid på 
danske udbredelseskort tilføjet en 
del løbebiller og snudebiller, men 
her mangler nærmere funddata.  
En stor del af løbebillerne regner 
vi dog med at lokalisere på Zoolo-
gisk Museum.  
    Endelig har den lokale entomo-
log, Steffen Kjeldgaard, meldt 
oliebillen Apalus bimaculatus - 
den eneste billeart fra Anholt vi 
hidtil har kunnet finde i diverse 

billetillæg i Ent. Meddr. - og han 
har endvidere en lille billesamling 
fra Anholt. 
    Vi vil derfor gerne opfordre alle 
billesamlere, som har materiale fra 
Anholt, til at sende os en liste med 
oplysninger om art, år, dato, etc. 
    Vi er interesseret i alle fund - 
både sjældne og almindelige arter. 
Send eventuelt dine oplysninger 
med brev til: Anholt-gruppen - 
Naturhistorisk Museum - 8000 
Århus C - Tlf. 89 333 748 - Eller 
kontakt os på E-mail: 
larsdb@nathist.dk - eller: 
tolsg@ofir.dk Lars Bruun / Rune 
Bygebjerg / Thorkild Munk / Sø-
ren Tolsgaard. 
 

 
 

 
Fra Heterocerus- 
redaktionen 
Til lykke med at du nu sidder med 
det 12. nummer af Heterocerus i 
hånden!  Dette nummer er blevet 
mere omfangsrigt end nogle af de 
tidligere numre, hvilket redaktio-
nen tager som udtryk for at der 
fortsat er interesse for at modtage 
og bakke op om nyhedsbrevet.  
Tak for de mange indlæg, som 
forhåbentlig føles vedkommende 
og interessante. Vi – de gamle re-
daktører – har i al fald syntes at 
alle de indkomne manuskripter var 
både så aktuelle og spændende, at 
vi har valgt at bringe dem alle, 



også selvom sideantallet derved er 
blevet større end vanligt. 
    Det betyder så også, at hylderne 
er tomme.  Så I opfordres derfor til 
allerede nu at tænke på indlæg til det 
næste nummer af Heterocerus.  Med 
Karl Johan Siewerts Poulsen’s  be-
retninger fra en lang samlerkarriere i 
dette nummer er der forhåbentlig 
givet inspiration til andre.  Det kun-
ne være sjovt at få flere lignende 
artikler med personlige oplevelser. 
    Redaktionen har også tidligere 
opfordret til at lade Heterocerus væ-
re stedet hvor fx  
• forslag til  flere/bedre  dan
 ske navne på biller kunne luf
 tes og kommenteres 
• interessant  litteratur om biller 
 omtales 
• indsamlings- og præparations
 metoder beskrives – helst na
 turligvis metoder der ikke 
 allerede er velkendte 
• spændende fund-nyheder 
 præsenteres 
• biller og naturforvaltning 
 tages op til diskussion  
 
for nu blot at nævne nogle mulighe-
der,  så vi ser frem til mange nye og 
gode indlæg til Heterocerus nr. 13. 
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Redaktionens adresse: 
 

Palle Jørum 
Åløkken 11, 
5250 Odense SV 
Tlf.: 65 96 08 68 
 
 
Jan Boe Runge 
Sneglehatten 90, 
5220 Odense SØ 
Tlf.: 66 15 50 41 
 
Ønsker du at sende en mail til en 
af ovennævnte personer kan du 
benytte Dansk Entomologisk 
Forenings hjemmeside: 
 
http://www.entoweb.dk  
 
klik på “downloads”  


