
Indsamling af Oldenborrer. 

 

I Læborg Sogn modtager følgende  

de samlede Oldenborrer: 

 

Anton Nielsen, Læborg.  

Niels Nielsen, Drostrup.  

Karl Bundgaard, Gammelby.  

Hans Olsen, Nyby.  

Jens Holm, Kjeldbjerg. 

 

Og i Vejen Sogn: 

 

Fiskeriselskabet Vejen gl. Mølle.  

L. Rasmussen, Vanddamgaard.  

Fabrikken  »Nørrejylland«.  

P. Jørgensen, Østermark. 

H. Jørgensen, Skodborghus.  

 

Betalingen er 12 Øre pr. Pund. 

 

Vejen-Læborg Sogneraad. 

 

Alm. Oldenborre var frem til begyndelsen  

af det 20'ende århundrede  

et alvorligt skadedyr i jordbruget.  

Især var det larvernes gnav  

på forskellige rodfrugter, der var til skade,  

men også de voksnes afløvning  

af frugt- og skovtræer. 

Oldenborre er en bille,  

med en 4-årig livscyklus.  

Insektet optræder som voksen  

særligt talrigt hver 4. år. 

  

De voksne individer kommer frem af jorden 

 i maj-juni på lune sommeraftner.  

Billerne æder blade af forskellige løvtræer,  

parrer sig og hunnerne graver sig ned  

og lægger æg i jorden. 

I løbet af juli dør de voksne biller.  

 

I fire år lever billens afkom i jorden,  

det meste af det fjerde år  

som puppe og voksen bille. 

 

En bekæmpelses-metode  

er indsamling af biller og larver.  

I 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet  

betalte staten et beløb pr. indsamlet larve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              - benyt værktøjslinien til at forstørre tekst o. a. - 

 

 

Notits i ”Tiden” 

15. Maj 1903 

 

Fra ”Livserindringer” af Kr. Nielsen 

”Et Par Aar var der mange Oldenborrer, og der blev  

af det Offentlige organiseret Kamp mod dem. De svær- 

mede om Aftenen og satte sig i Træerne, naar Mørket 

faldt paa. Naar vi saa stod op ved 2-Tiden om Natten, 

kunde vi ryste dem ned; det gik hurtigt med at samle 

dem i Spande og derfra fylde dem i Sække; de hang 

gerne sammen to og to (Parring). Vi samlede som Regel 

2-3 store Sækfulde hver tidlig Morgen og transpor- 

terede dem til en Gaard, hvor de havde en stor Grue- 

kedel, der var i Kog hele Dagen, og her stod en Karl 

Dagen lang og kogte Oldenborrer, hvorefter de kastedes 

paa Møddingen. Ved Aftenstid hentede vi de tomme 

Sække, og saa gik det løs næste Nat igen. Det var ikke 

nogen daarlig Forretning at samle Oldenborrer. Da mine 

Brødre var henholdsvis 5 og 8 Aar yngre end jeg, blev 

det Far, Mor og mig, der maatte tage Tørnen.” 

 

 


