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Familjen Macleay och Macleay-museet i Sydney 
Under min vistelse i Sydney juli 2014 besökte jag ”The Macleay Museum”, ett av de tre museer som bildar 
”Sydney University Museums”. De två övriga är ”The Nicolson Museum”, som innehåller antika föremål och 
”The University Art Gallery” med målningar och skulpturer m.m. På Macleay-museet finns Australiens äldsta 
samling av naturalhistoria. Tre personer Macleay har varit speciellt betydelsefulla för museet: Alexander Macleay 
(1767-1848), hans son William Sharp Macleay (1792-1865) och dennes kusin Sir William John Macleay (1820-
1891). Gemensamt för dem var ett stort intresse för insekter och ett passionerat samlande.

Alexander Macleay föddes i Skottland. I 20-årsåldern flyttade han till London där han var verksam inom 
vinhandeln. 1794 invaldes han i Linnean Society of London och var dess sekreterare 1798-1825. Medlemskap 
i ett sådant sällskap kunde vara betydelsefullt för den fortsatta karriären, t.ex. för att få offentliga tjänster. 1795 
utnämndes Macleay till “Chief clerk in the prisoners of war office”, som kom att knytas till “Transport Board” vid 
tiden för Napoleonkrigen. Vid dess avvecklande 1815 pensionerades Macleay med en årlig pension på 750 pund. 
Några år tidigare, 1809, hade han även valts in i Royal Society. 

1813 invaldes Alexander Macleay i Kungliga Vetenskapsakademin i klass 6 (zoologi och botanik) som nummer 
212 av utländska ledamöter. 

I ett protokoll daterat 15 september 1813 står följande (avskrift gjord under 1900-talets förra hälft):

7o Uplästes följande proposition.
Till fyllande af ett Ledigt rum bland denne Kongl. Academiens Utländske Ledamöter föreslås: Secreteraren vid 
Transport officen i England och tillika vid Linneiska Societeten samt Ledamoten af Royal Society: Herr Alexander 
M.c Leay. Icke mindre ägande utmärkta förtjenster såsom nyttige Kunskapers frikostige befordrare, än såsom 
deras Idkare, har han derjemte vunnit ännu högre relatift till vårt Fädernesland, genom det mäst ädelmodiga 
upförande mot fångne Svenskar, hvilka för få år sedan, genom krigets våld släpade hundrade Tals till Brittiske 
hamnar, hade att tacka Herr M.c Leays stora bemödanden för deras snart återvunna frihet. Wi wåga äfven försäkra 
att den heder vi med denna proposition åsyfta såsom en billig gärd åt Herr M.c Leays egenskaper, af honom sjelf 
på det högacktningsfullaste sätt för Kgl. Academien skall erkännas.
Stockholm d. 15 Sept. 1813.  J. Berzelius – C. Svartz.

Macleay-museet i Sydney

Denna skylt fanns i trapphuset. I Australien 
är man numera mycket noga med att 
framföra denna typ av information.
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I ett protokoll daterat 20 oktober 1813 står följande:

9o Slutligen upwisade Secreteraren en present af Kostbara Insecter dels från Nya Holland, dels Brasilien, gifne 
af  Hr. Alex. Mc Leay Secr. vid Transport Off. i London och tillika af Linnean Socy. i England. I anledning af denna 
för K. Academiens Museum särdeles välkomna gåfva skulle Intendenten betyga gifvaren Academiens tacksamhet.
Justeradt  D. v. Schulzenheim.

Härintill visas ett avsnitt ur det tackbrev för utnämningen daterat 14 juni 
1813 som Alexander Macleay skrev till Kungliga Vetenskapsakademin.
De gåvor Kungliga Vetenskapsakademin erhöll kom senare att införlivas 
i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Trots efterforskningar har de 
donerade insekterna tyvärr inte kunnat återfinnas.

Entomologi, speciellt fjärilar, var Alexanders Macleays stora intresse. 
Han samlade visserligen en del själv men merparten i hans kollektion 
utgjordes av förvärv vid auktioner av andras samlingar, som han 
spenderade stora summor pengar på. Dessa hade tillhört exempelvis 
Dru Drury, engelsk entomolog med en mycket stor samling på mer 
än 11 000 insekter, John Francillon, juvelerare i London med en stor 
insektssamling och Edward Donovan, ursprungligen irländare men som 
mestadels vistades i London och som bl.a. skrev böcker om insekter i 
Kina, Indien och New Holland (Australien).  Den senare boken är bland 
annat baserad på insekter, som insamlats av Joseph Banks under resor 
med James Cook. Dessutom införlivades gåvor, exempelvis insekter från 
Sumatra skänkta av Sir Alexander Raffles. Som sekreterare i Linnean 
Society kunde Alexander Macleay ju även lätt få kontakt med andra 
samlare och därigenom få exemplar av insekter han var intresserad av. 

Alexander Macleays insektssamling blev med tiden mycket stor, sannolikt en av världens största privatsamlingar, 
och i den fanns ett stort antal insekter som använts för den första publicerade beskrivningen av arten. Samlingen 
kom att utgöra grunden för Macleay-museet i Sydney. 1825 utnämndes han till ”Colonial Secretary for New South 
Wales” och i samband med flytten togs den med dit. 

Strax efter ankomsten till Sydney fick Macleay ett stort landområde vid Elizabeth Bay där han byggde ett hus, som 
kom att hysa den stora insektssamlingen. Vid huset anlade han en trädgård, som blev berömd för sina ovanliga 
växter. Botanik var ett annat stort intresseområde för Alexander Macleay och i Sydney var han också engagerad i 
utvecklandet av den botaniska trädgården, som öppnats 1816.

William Sharp Macleay var Alexanders äldste son. Han hade liksom sin far ett stort entomologiskt 
intresse och var även naturfilosof. Efter examen i Cambridge 1814 innehade han en tid tjänst vid den brittiska 
ambassaden i Paris, där han mötte flera vetenskapsmän t.ex. George Cuvier, som skrev om jämförande biologi och 
arters utdöende, och Jean-Baptiste de Lamarck, den förste vetenskapsmannen som presenterade en evolutionsteori. 

William Sharp Macleay publicerade 1819 och 1821 de två delarna av 
Horae Entomologicae eller Essays on the Annulose Animals. Han ville 
kunna klassificera allt levande och definiera relationen mellan olika 
arter. I dessa böcker introducerades det cirkulära eller kvinära systemet. 
Hans observationer hur det ”gudomliga” hade ordnats föll naturligt 
i grupper om fem. William Sharp Macleay menade att alla djur kunde 
inordnas hierarkiskt i cirkulära grupper av fem klasser: Acrita (de utan 
tydligt nervsystem), Mollusca (organismer med mjuka kroppar och hårt 
skal såsom ostron och sniglar), Vertebrata (ryggradsdjur), Annulosa 
(insekter och spindlar) och Radiata (organismer såsom maneter).  Inom 
var och en av dessa klasser fann han fem ordningar och inom varje 
ordning fem släkter. På alla nivåer fanns en samhörighet mellan djur i 
intilliggande cirklar. Systemet hade en del anhängare under en kortare 
period men kom inte att vinna någon större acceptans. Snart var ju 
dessutom tiden inne för Charles Darwin!

Tackbrev från Alexander Macleay till Kungliga 
Vetenskapsakademin. Daterat 14 juni 1813.

Det cirkulära  systemets grafik.
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William Sharp Macleay lyckades inte att få en tjänst i New South Wales då resten av familjen flyttade dit. Han 
fick i stället anställning i Havanna på Kuba där han under cirka ett decennium var verksam i en kommission, som 
arbetade för avskaffandet av slavhandeln. Under tiden på Kuba samlade han insekter men även kräftdjur. Han 
skickade dessutom exempelvis fladdermöss till British Museum.

William Sharp Macleay återvände 1836 till London, där han kom att bli en del av det vetenskapliga etablissemanget. 
Han bevistade möten på Linnean Society, där det nu finns en marmorbyst av honom, Zoological Club och Royal 
Society och han träffade Charles Darwin. 1839 kom William Sharp Macleay till Sydney och här tillbringade han 
resten av sitt liv. Han engagerade sig bl.a. i Sydneys botaniska trädgård och Australian Museum och i perioder var 
han djupt fängslad av geologi. Hemmet vid Elizabeth Bay var en mötesplats för män med vetenskapliga intressen. 
Hans samlingar, som även inkluderade det han ärvt från fadern, testamenterades till kusinen William John Macleay 
med förbehållet att dessa skulle hållas i gott skick och omsider överlämnas antingen till Universitetet i Cambridge 
eller till Universitetet i Sydney.

Sir William John Macleay fick sålunda efter sin kusins död 1865 ta ansvaret för dennes och farbroderns 
samlingar av insekter. William John hade tidigt blivit föräldralös och kom till Australien tillsammans med sin kusin 
1839. Han samlade själv i stor skala i New South Wales och förvärvade exemplar från stora delar av världen. 
William John Macleay beslutade att utöka samlingarna avsevärt. Han skrev i sin dagbok 23 januari1874: ”I shall 
take every opportunity of enlarging the collection in all branches of natural history but I shall chiefly strive 
for excellence as a Museum of Animalia invertebrata”. Han organiserade och bekostade året därpå Australiens 
första internationella vetenskapliga expedition, till Torressundet och Nya Guinea. Under denna insamlades fiskar, 
reptiler, koraller, vertebrater, evertebrater och fåglar samt även etnografiska föremål. En stor del av fynden från 
resan kom att rapporteras i tidiga volymer av Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.

Samlingen var nu så stor att huset vid Elizabeth Bay inte längre räckte till. William John Macleay erbjöd sig att 
donera den till Sydneys Universitet så snart det fanns en lämplig byggnad. Anledningen att det blev Sydney och 
inte Cambridge som fick samlingarna kan ha påverkats av det faktum att han 1857 gift sig med dottern till en 
man som senare blev universitetskansler i Sydney. William John adlades 1889 med anledning av att han skänkt 
samlingen till universitet.

William John Macleay var en av grundarna av det entomologiska sällskapet i New South Wales 1862. Detta 
var knappt 100 år efter det att de första australienska insekterna hade samlats för vetenskapligt syfte av Joseph 
Banks och Daniel Solander vid Botany Bay 1770. Det entomologiska sällskapet existerade i elva år. 1874 bildades 
Linnean Society of New South Wales med finansiellt stöd av William John Macleay och han blev dess förste 
ordförande. 1903 skapade Linnean Society ”Macleay-stipendiet” för studenter och forskare vid Sydneys universitet 
inom ämnesområdena botanik, zoologi och geologi.

Alexander Macleay hade inget intresse av att klassificera insekter eller att publicera sina fynd. Hans samling var 
dock viktig för William Kirby och William Spence när de skrev Introduction to Entomology, som publicerades i fyra 
volymer mellan 1815 och 1826. Sonen William Sharp Macleay och brorsonen William John Macleay ägnade sig 
emellertid åt klassificering och publicering. Det är lätt att särskilja 
de två kusinerna: fram till 1850 var det enbart William Sharp och 
efter detta årtal enbart William John som namngav nya arter. 

I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns insekter, som 
namngivits av William Sharp Macleay, årtalet inom parentes: 
Rhodogastria crokeri (Arctiidae) (1826), Crastia eleutho corinna 
(1827), Agrius godarti (1827), Cephonodes kingii (1826), Theretra 
latreillei (1827) och Cepora perimale scyllara (1826).

Dessutom finns Papilio macleayanus. Det exemplar som 
fotograferats fångades av Eric Mjöberg (1882-1938), assistent 
vid Naturhistoriska riksmuseets entomologiska avdelning 1903-
1910. Mjöberg deltog i expeditioner till Australien på 1910-talet. 
Fjärilen namngavs 1814 av den engelske zoologen William Elford 
Leach.  Anledningen till namnvalet var Leachs stora beundran för 
Alexander Macleay. Fjärilen (”Macleay´s swallow tail”) finns även 
på ett frimärke utgivet i Australien 1981. 

Papilio macleayanus från Naturhistoriska riksmuseets 
samlingar.
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Byggnaden där Macleay-samlingarna skulle förvaras stod klar i slutet av 1880-talet och är den enda byggnad 
inom universitetsområdet som tillkommit på privat initiativ. Arkitekt var den respekterade George Allen 
Mansfield och William John Macleay gav råd. Stilen är viktoriansk Tudor. Ett villkor vid uppförandet var 
att huset skulle vara brandsäkert. Varken artificiellt ljus eller artificiell värme var tillåtet i början på grund av 
brandrisken. Samlingarna började föras över 1888 och museet öppnades för allmänheten 1891. Under årens lopp 
har omfattande ombyggnationer ägt rum och olika verksamheter har flyttat in. Museibyggnaden är belägen på 
ursprungsbefolkningens mark. ”Eora people” kallades aboriginerna i kusttrakterna runt Sydney. 

Man uppskattar att det finns mer än 600 000 insekter i samlingen på museet, den äldsta från 1756. Flera hundra 
är typexemplar, framför allt syntyper och lectotyper. Karakteriseringen pågår fortfarande. 1969 överfördes många 
typexemplar, huvudsakligen australienska, till Australian National Insect Collection i Canberra som permanent 
lån. Det finns en hel del publicerat material över typexemplaren i Macleay-samlingen. I en publikation från början 
av 1980-talet karakteriserades de skalbaggar som fördes över till Canberra, totalt 5 619, representerande 2 907 
arter. Av de typexemplar man fann var: 584 holotyper, 94 allotyper, 36 lectotyper, 2 077 syntyper (av 853 arter), 
1 980 paratyper (av 1 035 arter), 65 paralectotyper (av 35 arter). Dessutom fanns 783 tototyper representerande 
364 arter.

Endast en mycket liten del av den totala samlingen i Sydney visas för allmänheten. En del insekter förvaras 
fortfarande i de ursprungliga lådorna, vilka exponeras i glasmontrar. Eftersom William John Macleay hade 
ambitionen att inkludera alla former av naturalhistoria i samlingarna finns på museet även fiskar, reptiler, fåglar 
och däggdjur från många olika platser på jorden. 

Macleay-museet inrymmer även vetenskapliga instrument och historiska fotografier. Dessa får jag titta på vid nästa 
besök i Sydney.

Inger Nennesmo
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