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 | Flora og Fauna fra 
1904. Tidsskriftet var 
rykket til Silkeborg, 
mens den ene 
redaktør dog stadig 
var bosat i Randers.

AF PETER MOURITSEN
redaktion@mja.dk

Vi skal tilbage til en tid, hvor intetanende 
døgnfluer blafrede rundt omkring ved Gu-
denåen med navne som Rhithrogéna Haarupi 
eller Rhithrogéna Ussingi og vidnede om en 
lille skare af  særdeles aktive entomologer eller 
insektforskere med tilholdssted i Silkeborg. En 

tid, hvor amatører inden for insektforskningen 
havde nogenlunde samme funktion som vore 
dages detektorfolk har for arkæologien. 

I Silkeborg boede en lille gruppe af  ama-
tører-entomologer. Flere af  dem er velkendte 
silkeborgensere, som P. Esben-Petersen, der 
bl.a. var borgmester fra 1921-1929 og Peder 
Nielsen, der var stadsbibliotekar i byen. De 
dyrkede passioneret denne hobby og nogle af  

dem opnåede endog international anerkendelse 
for deres resultater. 

Flora og Fauna
Flere af  dem har blandt andet bidraget med 
bind om forskellige arter i serien Danmarks 
Fauna og skrevet artikler til nationale og inter-
nationale videnskabelige tidsskrifter.

At der samlede sig en lille koloni af  entomo-

loger i Silkeborg skyldes formentlig, at skole-
lærer P. Esben-Petersen i 1898 flyttede til byen. 
Han var allerede den gang en ivrig amatør- 
naturhistoriker, der studerede plante- og 
dyreliv. For eksempel skulle han som ung 
mand have fordybet sig i græsarter, mens 
han var lærer på en fynsk landbrugsskole. 
Samtidig skulle han være begyndt at samle 
biller og sommerfugle. Det var derfor allerede 

Blandt døgnfluer og andet kryb 
i Danmarks outdoorhovedstad

 | Jensen-Haarup på tægejagt ved Funder bevæbnet med den klassiske ketcher.

 | Forsiden af Peder Nielsens bind om stankelben.

Det er ikke kun kunstnere og turister, der igennem tiden har fundet Silkeborgs natur tiltrækkende. Områdets dyreliv har 
også virket dragende. Ikke kun ulve og oddere, men også det dyreliv, som folk flest blot jager væk med avisen. Silkeborg 
husede i begyndelsen af 1900-tallet en lille koloni af amatør-insektforskere
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en velbevandret herre, når det kom til natur-
kendskab, der som 29-årig endelig slog sig ned 
i Silkeborg. 

Gennem det lille tidsskrift Flora og Fauna 
delte han sin begejstring for naturen med 
ligesindede. I Flora og fauna kunne man skrive 
om studier af  dyr og planter - om opdagelser, 
komme med tips og tilbyde/efterlyse dyresam-
linger, knytte kontakt med andre med samme 
interesse og andre ting. For eksempel kan 
man se, at Esben-Petersen i år 1900 tilbyder at 
hjælpe andre insektsamlere med at bestemme 
deres fangst af  guldsmede - men ønsker også 
at modtage guldsmede - evt. i bytte for biller 
og sommerfugle. 

Gennem det nævnte tidsskrift knyttedes for-
mentlig kontakten mellem Esben-Petersen og 
A. C. Jensen-Haarup, - en anden af  Silkeborgs 
entomologer.  

Jensen-Haarup var udgiver af  det lille tids-
skrift Flora og Fauna - det var et hjerteblod-
sprojekt for ham og han skrev selv de fleste 
artikler. Han begyndte at udgive tidsskriftet 
allerede 1889, mens han arbejde på en friskole 
på Sjælland. Han havde en drøm om et tids-
skrift der henvendte sig til folk som ham 
selv, der som amatører engagerede sig dybt 
i naturen og arbejdede med den på en viden-
skabelig måde. Tidsskriftet havde som formål 
at udgive værktøjer til bestemmelse af  arter 
og primært i forhold til de mere undselige dyr 
som insekter og edderkopper, mos og græs. Så 
abonnentgrundlaget var meget småt. 

Tidsskriftet nåede at lukke to gange og 
nærmede sig tredje lukning, da Esben-Petersen 
i 1902 gik ind i redaktionen af  det. Herefter 
rykkede udgivelsen af  Flora og Fauna til 
Silkeborg, hvorfra det blev udgivet i en år-
række. I 1907 flyttede også Jensen-Haarup til 
Silkeborg. Han var selv skolelærer og fik efter 
en lang studierejse til Argentina ansættelse i 
Silkeborg, hvor han kunne samarbejde med 
Esben-Petersen om at udgive det skrantende 
tidsskrift. Måden tidsskriftet blev brugt på 
ligner meget den måde internetfora i dag 
bruges af  folk med samme interesse. Abon-
nenterne skrev kortere eller længere artikler, 
efterlyste tips, foreslog samarbejder og ideer 
til ekskursioner. 

Flora og Fauna findes endnu
Trods de svære forhold lykkedes det bagmæn-
dene og en lille gruppe abonnenter at holde liv 
i det. Udgiverne havde længe talt om at oprette 
en naturhistorisk forening 
som kunne stå for udgi-
velsen og i 1911 lykkedes 
det. 15. januar 1911 var 
der på Jernbanehotellet i 
Silkeborg stiftende gene-
ralforsamling for 

»Naturhistorisk 
Forening af  Lærere i 
Jylland«. Navnet siger 
lidt om, at denne hobby 
åbenbart var særlig udbredt blandt lærerud-
dannede. Foreningen skiftede dog allerede 
efter kort tid navn til »Naturhistorisk Forening 
for Jylland«. Velsagtens for ikke at støde nogen 
medlemmer fra sig. Naturhistorisk Forening 
for Jylland driver stadig tidsskriftet, som 
ligger frit tilgængeligt på foreningens hjem-
meside.

Som nævnt kunne også Peder Nielsen findes 
blandt medlemmerne af  Silkeborg »entomo-
log-koloni«. Ud over stillingen som Silkeborgs 
overbibliotekar plejede han også en stor inte-
resse for insekter. Så stor, at han skrev et bind 
til Danmarks Fauna om stankelben ligesom 
han også øste af  sine oplevelser og erfaringer i 
Flora og Fauna. 

Man kan selvfølgelig ikke sige præcis, hvor 
hans interesse stammede fra. Men der er dog 
en vis sandsynlighed for, at han er blevet smit-
tet af  Esben-Petersen, mens denne var hans 
geografilærer på Søndergade Skole.

Peder Nielsen ser ud til at have lagt ud med 
at interessere sig for snegle og muslinger. 
Hans første indlæg i Flora og Fauna handler 
om muslingeskallen - Petricola pholadifor-
mis - fundet på Fanø. Teksten er typisk for 
mange af  indlæggene, som blev trykt i Flora 
og Fauna de første år – artiklen meddeler blot, 
at skallerne er fundet og bestemt som den om-
talte musling. Men der er ingen forklaring, som 
kan hjælpe uindviede læsere med at forstå, 
hvorfor det skulle være interessant, uventet 
eller på anden måde spændende. Måske lå der 
heri en af  forklaringerne på, at bladet ikke 
fik mange læsere. Senere skrev Peder Nielsen 
også længere artikler med en bredere appel. 
For eksempel en artikel om spiselige snegle i 
Danmark og om vinbjergsnegle. Af  silkebor-
gensere var det dog ikke kun de tre nævnte, 
der bidrog til Flora og Fauna med deres viden 
og interesse. Også overretssagfører Otto Bisga-
ard, seminarielærer Eskild Jochumsen, lærer 
S.P. Petersen samt formentlig flere andre gav i 
mindre omfang deres besyv med.

Stor indsats
De tre amatør-entomologer Jensen-Haarup, 
Esben-Petersen og Peder Nielsen satte på hver 
deres måde aftryk på Silkeborg som natur-
perle, ved at de brugte og studerede naturen 
så aktivt som de gjorde. Alle skrev de bøger 
om insekter og naturen. Flere af  dem med 
udgangspunkt i Silkeborgs omgivelser. 

Jensen-Haarup gjorde en stor indsats som 
visionær initiativtager. Han foretog mange 
rejser og var ofte ude i naturen for at samle 
insekter til studierne. Han var en alsidig 
naturhistoriker, der både arbejdede med net og 
støvler og ved skrivebordet. Ved skrivebordet 
befandt både Peder Nielsen og Esben-Petersen 
sig også godt – her var de mestre. De påtog 
sig store opgaver for danske og udenlandske 

universiteter med at be-
dømme insektsamlinger 
og blev begge hædret for 
deres arbejde. Esben-
Petersen var meget stærk 
til systematik og fik lov 
at bedømme insektsam-
linger fra mange steder 
i verden. Inden sin død i 
1942 blev han både æres-
doktor ved Københavns 

Universitet og æresmedlem i mange entomo-
logiske selskaber. Hans arbejde var anerkendt 
og efterspurgt mange steder. En af  de mere 
løjerlige anerkendelser har modtog var en 
bronzemedalje fra den belgiske kong Leopold 
for at have undersøgt hans insektsamling fra 
en ekspedition til Asien.

Silkeborgs entomologer gik til arbejdet med 

lige stor begejstring og seriøsitet. Og selvtillid 
manglede ikke -var der et dyr i samlingen som 
de ikke mente, var beskrevet før gik de ikke af  
vejen for at begynde at få det anerkendt som 
en nyopdaget art. Det var blandt andet, hvad 
der var sket for de to døgnfluer Rhithrogéna 
Haarupi og Rhithrogéna Ussingi omtalt i 
begyndelsen. 

Den ene, Haarupi, blev fundet ved Gudenåen 
af  Jensen-Haarup og senere bedømt af  Esben-
Petersen, der kunne konkludere, at der var tale 
om en art der var ny for videnskaben. Derfor 
blev den opkaldt efter Jensen-Haarup, der 
havde fundet den. I 1932 kunne Silkeborg Avis 
dog fortælle, at helt ny var døgnfluen ikke, 
da den var kendt blandt lystfiskere i England 
som en »March Brown« og var første gang 
beskrevet omkring 1450. Men den engelske na-
turhistoriker, som havde undersøgt litteraturen 
om March Brown M. E. Mosely erklærede, at 
videnskaben fremover ville bruge navnet Haa-
rupi. Sådan er det desværre ikke gået. March 
brown hedder på latin Rhithrogéna Germanica 
i dag. Hvornår man opgav navnet Haarupi 
vides ikke. Grunden til, at lystfiskerne havde 
været opmærksomme på den så længe er, at 
den åbenbart er populær at binde fluer til 
fluefiskeri efter.

Outdoorhovedstadens pionerer
Silkeborgs tre amatør-entomologer er natur-
ligvis, hverken de første eller sidste, der blev 
begejstrede over silkeborgområdets natur-
rigdom. Og der er jo stadig masser af  silke-
borgensere og folk udenbys, der fordyber 
sig i dyrelivets og naturens mysterier, hvad 

enten det er i Outdoorhovedstaden eller ej. 
Når de tre entomologer bliver fremhævet her, 

er det fordi de som helt almindelige læg-mænd 
brugte deres fascination og iagttagelser til at 
blande sig i udforskningen af  naturen. De hen-
vendte sig til og diskuterede med universiteter 
og andre læreanstalters forskere ud fra deres 
egne erfaringer og iagttagelser. Disse læg-
mænds indsats blev til gengæld taget alvorligt 
af  videnskaben, der også hjalp til med viden 
og adgang til hjælpemidler. 

Professorernes øjne og hænder
Folk som de tre entomologer i Silkeborg 
var jo professorernes øjne og hænder. Både 
når de gik på jagt i naturen og indsamlede 
insekter og når de senere, med deres omhyg-
geligt nedskrev notater om hvor og hvornår, 
i studerekammerets afsondrethed, fordrev de 
lange mørke vinteraftner med at identificere 
fangsten, beskrive nye arter og dermed bi-
drage til at kortlægge udbredelsen af  forskel-
lige insekter i naturen. Et arbejde som intet 
universitet kunne overkomme alene. 

Samtidig var det vigtigt for de tre at orga-
nisere amatørernes arbejde og gøre det let at 
være fælles om, de bidrog til den fælles viden 
om naturen og de knyttede venskaber gennem 
arbejdet. Derfor kan historien om outdoorho-
vedstadens tre pioner-entomologers måde at 
bruge naturen på måske være et inspirerende 
eksempel. Måske er der andre der kunne have 
lyst til at finde ketcheren, æterglas og notes-
bog frem og lede efter døgnfluen tidligere 
kendt under navnet Haarupi. Eller hvem ved 
helt nye arter.

Det var 
DENGANG

 | Familien Jensen-Haarup og Esben-Petersen til familiehygge omkring 1920. Esben-Petersen er den 
siddende herre til venstre – Jensen-Haarup stå til højre.

 | March Brown som fiskeflue – her i udgave fra 
planche i Art of Angling, 1854.

 | Rhithrogéna Germanica - kendt i visse kredse 
som Rhithrogéna Haarupi, et navn, der, ifølge 
Wikipedia, kun er anerkendt som et synonym.  
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