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Some notes are given on the life and correspondence of the Swedish late I 8th to early I 9th
century entomologist Carl Johan Sch<inherr, who died 150 years ago. He was a well-situa-
ted silk manufacturer who spent much of his spare time studying beetles. His most impor-
tant works on insects arc Synonymia Insectorum in three volumes, including an appendix
with over one hundred new species described, and two monumental works on weevils -
Curculionidum disposition and Genera et Species Curculionidum, both in Latin. Schcinherr
had a lively correspondence with many of the worlds most famous entomologists at the
time, among others Carl Peter Thunberg and Leonard Gyllenhal in Sweden, baron Dejean
in France, Friedrich August von Gebler in Siberia and Gotthelf Fischer von Waldheim in
Moscow.

Marie-lnuise van Meeningen, Lundenviigen 3D, 541 39 Skrivde, Sweden

I ir iir det 150 ir sedan en av sin tids mest fram-
stiende entomologer liimnade detta jordeliv. Carl
Johan Schdnherr friddes 1016 1772 i Stockholm.
Hans fdrdldrar iigde en stdrre sidenfabrik i hu-
vudstaden och kanske var det silkesmaskarna
som vlckte hans intresse fcir insekter. I sin sjiilv-
biografi, som han 1840 liimnade till Kungliga
Vetenskapsakademien i egenskap av medlem
diirav, kan man liisa att han redan som l2-bring
fattade tycke fdr studiet av de "smi kriiken". Han
beskriver sin uppviixtmilj0 som l6ngt ifrin lZimp-

lig fdr en sjiil som trirstar efter boklig liirdom.
Bristen pfl sprikundervisning hindrar honom
dock inte att senare bedriva en synnerligen livak-
tig korrespondens med vtildens friimsta entomo-
loger - bl.a. med greve Dejean i Frankrike. Lika-
si [r hans Synonymia Insectorum, som omfattar
tre delar, samt ett appendix omfattande ett drygt
hundratal nya arter, samt hans stora verk om viv-
lar - Curculionidum disposition och Genera et

Species Curculionidura fdrfattade pi latin.

Parallellt med sin verksamhet som sidenfabri-
kcir dgnade han sig it ett intensivt och fram-
gingsrikt studium av skalbaggar - inte endast
svenska sidana, utan frin viirldens alla htirn. Pi
Uppsala universitets handskriftsavdelning flter-
finns delar av den korrespondens som han under-
hiill med professor Carl Peter Thunberg. Korre-
spondensen strdcker sig frin l3l2 1792 till 416

1827. Det dr intressant att ldsa hur niira de tvfl
kommer varandra tack vare deras stora gemen-
samma intresse; skalbaggarna. Frin att ha titule-
rat professor Thunberg med "Hrigiidle Herr Pro-
fessor och Riddare" i sina fcirsta brev framtill 30
juni 1803 di han titulerar honom "Min vdrdade
Farbror" blir han slutligen "Min iilskade och vdr-
dade Farbror". Breven innehiller mycket infor-
mation om handel med och byten av insekter,
bricker, naturalier mm.

Aven en och annan notis om det politiska livet
fcirekommer. Stdmningen i huvudstaden efter
mordet pi Gustav III skildras enligt fciljande:
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"Konungen insomnade nu morgonstunden, och
alla iiro hiir i stdrsta hiipenhet. Innan kl l0 idag
hafva alla regimenten hlir i staden svurit kron-
printzen trohetseden." Stockholm 29 Nlartli
1792. Familjeangeliigenheter f6rekommer yt-
terst sparsamt i breven, det iir endast niir Schcin-
herr funnit sin stora kiirlek Helena Catharina Fe-
relius som han skriver: "Det var vist flere Insec-
ter jag ville iiga af dem jag itersdndt, men uprik-
tigt siigandes harjag afren hus h6llning ncidgats
at afsti d6rmed, ty nu har jag fingat en vida stcir-
re Insect iin alla andra tilsammanlagt, och di fin-
nerjag nu det vara fdrnuftigast af mig at endast
af mit Ofverflddiga och ej af det nridvrindigaste
depencera pfl smakrypen". Stockholm l6 janua-
n fi96. Vad Helena Catharina tyckte om att bli
jiimfrird med en insekt fdrtiiljer inte historien.
Frirst ndr den fdrstfddde sonen dor 29/12 l8O3
dgnar han stdrre delen av ett brev 6t denna tra-
giska hiindelse.

Insekterna dr annars huvudtemat i de 75 bre-
ven frin Schcinherr till Thunberg. Fdr att kunna
skriva sin Synonymia behdvde Schdnherr all lir
teratur som fanns om insekter, eftersom syftet
var att en ging fdr alla ffl riitsida pi den fdrvir-
ring som fanns vad det giiller insektsarterna. En
och samma art var ofta beskriven under flera oli-
ka namn och pi allehanda siitt. Silunda fir han
lina mflnga bcicker i dmnet frin professorn i
Uppsala. Men det iir ingalunda en enkelriktad
utlflningsverksamhet; lika ofta siinder SchOnherr
bdcker och insekter, sniickor, fossil och antropo-
logiskt intressanta fdremil till Thunberg. Som
exempel pi sistniimnda kan nrimnas kl2idesplagg
fr6n Sciderhavsciarna, som en man vid namn
Schaukirck insamlat pi plats. Ur breven framgS.r
att det frirekom en livaktig internationell handel
med insekter. Det cirkulerade insektsaskar som
samlarna fick plocka exemplar ur mot betalning.

I Vdstergdtland bodde pi Hdberg gird en an-
nan stor entomolog, niimligen Leonard Gyllen-
hal. Schcinherr underhrill en livaktig korrespon-
dens iiven med honom, tvi brev i veckan skicka-
de de bida herrarna till varandra under ett flertal
ar. De tu hade mer dn entomologin gemensamt;
bida var hlngivna swedenborgare. Liksom Lin-
n6 och Swedenborg tyckte de bflda entomolo-
gerna sig kunna se Gud i hans skapelse, skalbag-
gama. De sig och fOrundrade sig civer den Alls-
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mdktiges skaparkraft. Niir Schdnherr p.g.a. hiil-
soskiil av sin liikare tillrAddes att liimna Stock-
holm var det Gyllenhal som hjiilpte honom att
finna liimpligt boende i Viistergyllen, det vill
sdga Viisterg0tland. l812 flyttar Sch0nherr s6-

lunda in pi Sparresiiter, ca I mil frfln Skara. Nu
kan han iigna sig mera helhjiirtat et sin kiira fri-
tidssysselslittning. Han har tydligen dock si
mycket energi att det iiven rricker till fdr att bryta
flera hektar stenbunden mark siviil pi Sparresii-
ter som pi Orresriter och liigga upp breda sten-
giirdesgirdar, fdreta sj cistinkningar, som pionj iir
i Sverige bedriva majsodling, tillsammans med
Gyllenhal grunda det hemliga swedenborgssiill-
skapet "Pro fide et caritate" mm. Dessutom har
han sin stora familj att tanka pe; hustru, sju d6tt-
rar och en son.

Niir man sedan i hans Curculionidum dispo-
sition methodica frin 1826 liiser med vilka han
underhcill en vetenskaplig korrespondens kan
man inte lflta bli att fcirvinas och bli djupt impo-
nerad av hans otroliga arbetskapacitet. Nigra av
de samtida entomologer som han brevviixlade
med var Dr Freyreiss i Brasilien, Dr Friedrich
August von Gebler i Sibirien, Dr Gotthelf Fi-
scher von Waldheim i Moskva. De iir dock allt
fcir minga att hdr ndmnas vid namn. Minga var
iiven hans svenska kontakter i entomologiska
frflgor. Pi arkivet i Skara finns ett 30-tal brev
frin Sch0nhen till Gabriel Marklin. Marklin var
en fattig student frin Skellefteitrakten som
kommit till Uppsala fcir att studera medicin. Den
bevarade brevvdxlingen striicker sig frin 25110
l8l0 till l618 1845. Marklin hjiilper Schdnherr
med inkcip av entomologisk litteratur och iiven
med insamling av insekter, bl.a. i Lappland. Det
iir en gripande liisning dessa brev bjuder p6. Inte
minst ett brev, daterat 611 1812, diir Schdnhen
avrflder Marklin frin att fortstitta sina studier till
liikare. Han anser att Marklin iir bide ftir fattig
och frir gammal fdr att fortsdtta sina medicinstu-
dier. I stiillet borde han bli priist. Marklin blir
dock varken det ena eller det andra, utan blir
amanuens vid Uppsala universitet och fflr heder-
doktorstitel ndr han fyllt 80 ar.

En annan person som kom att betyda en hel
del fdr Schcinherr var professor Adam Afzelius.
Cetonia afzelii t en skalbagge som Schdnherr
uppkallat efter honom "fiir upptiickarens fdrtrdf-
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liga fdrtjiinst, som efter sin hemkomst, efter att
ha berikat vetenskapen med de finaste fynd n6-
gonsin under glcidande sol, tiverlzit hela samling-
en till fdrfattaren allra viinskapligast fcir att den-
ne skulle underscika den fcir att bifogas till Syno-
nymia Insectorum".

Under den period som Afzelius tjiinstgjorde
som demonstrator vid Uppsala universitet ftire-
tog han en resa till Sierra Leone, diir han bl.a.
insamlade insekter. Denna insektssamling kdpte
Schrinherr av honom. Tyviirr hade detta till f6ljd
att det uppstod ett viss mitt av osdmja mellan
Thunberg och Schonherr. Thunberg ansig att
samlingen tillhrirde Uppsala universitet och
kriivde att Schcinherr skulle itersdnda den till
universitetet ndr han ordnat den. Samlingen kom
i Schdnherrs iigo 1812 och sfl sent som 1816

skriver Schrinherr till Afzelius och ber honom

Carl Johan Schdnherr - en entomolog vcil vcird att minnas

Fig. l. Illustration frdn Synonymia Insectorum III,
Appendix med medfdljande fdrklarande text. Illustra-
tionerna rir gjorda av Johan Wilhelm Palmstruch.

I llus tration from Synonymia Ins e c to rum I I I, Ap pendix
with explanatory text. The illustrations are made by
Johan Wilhelm PaLmstruch.

Explicatio Tabulae

Fig l. Hyphydrus lyratus
Fig. 2. Hyphydrus nigro-lineatus
Fig. 3. Hyphydrus lepidus
Fig.4. Coccinellacrucigera
Fig. 5. Coccinella hamata
Fig. 6. Coccinella connectens
Fig. 7. Notoxus llligeri
Fig. 8. Chrysomela liturata
Fig. 9. Galleruca ffinis
Fig. 10. Galleruca nebulosa
Fig. 11. Haltica octoguttata
Fig. 12. Cassida Swartzi

biliigga tvisten med Thunberg. Idag kan vi se

den unika samlingen frin Sierra Leone, som gav
Schcinherr si mycket huvudbry, samt de tre stora
skipen med Schcinherrs vivelsamling pi ento-
mologiska avdelningen vid Naturhistoriska
Riksmuseet i Stockholm. Inte endast insekterna
frin Sierra Leone, utan dven Schdnherrs fdrslag
aft valja in Zetterstedt frin Lund i KVA, gav
krusningar pi ytan i ftirhillandet till Thunberg.
Fortsdttning fciljer i ndsta nummer av denna tid-
skrift.

Anvdnda kiillor:
Tryckta:
Biografiskt Lexicon tjfver namnkunnige Svenska

miin. Band 14. Uppsala 1847
Fihraeus, O.L Ofver C.J. Schdnherr. Gdtheborgs

Kongl. Vetenskaps och vitterhets samh[lles hand-
lingar. Ny Tidsfiiljd. 1 Haft. Gdteborg 1850

Gertz, O. Kungliga fysiografiska slllskapet i Lund
1772-1940. Lund 1940

Henricson, O. och Kviinumstraktens Hembygdskrets.
Stora Winga. Vingastudier. Skara 1978.

Hofberg, H. Svenskt biografiskt Handlexikon, Stock-
holm 1906

Horn, V. Hengirdsliv och Uppsala romantik i bdrjan
av 1800-talet, Stockholm 1935
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Jonsson, L Och Hjern, O. Swedenborg, scikaren i na-
turens och andars viirldar. Hans verk och efter-
friljd. Stockholm 197 6.

Kncis, A.E. Minne af Carl Johan Schcinherr, Uppsala
1 848

Lenhammar, H. Siillskapet Pro fide et caritate. Kyrko-
historisk arsskrift I 970

Lriwegren, Y. Naturaliekabinett i Sverige under 1700-
talet, Lychnos-biblioteket 13, Lund I952

Naturhistoriska fuksmuseets historia, dess uppkomst
och utveckling. KVA. Uppsala 1916

Schiinherr, C.J. Beriittelse om de i Siiteriet SparresS-

ter verkstiilde economiska fciretag. Skaraborgs
Kongl. Hushills Silllskaps Handlingar ar 1818

och l819
Schrinherr, C.J. Curculionidum dispositio methoda.

Leipzig 1826
Sch6nherr, C.J. Frirs<ik till Lanthush6llnings bokhil-

leri. Stockholm 1818.
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Schdnherr, C.J Om Mais-Odling. Skara 1827.

Schdnherr, C.J. Synonymia Insectorum. Del I-[I.
Stockholm 1806, 1808. Skara 1817

Skaraborgs Liins Kungl. Hushillningsslllskap 1807-
1907. Fcirsta delen. Ed. Kjell6n, R.

Skaraborgsbygden. Del III. Fal-och Billingebygder-
na. Hjo 1923

Stahl, C. Carl Boheman. Lefnadsteckningar tifver
Kung. Svenska Vetenskapsakademiens efter ar
1854 aflidne ledamtiter, fcirsta bandet. Stockholm
I 869- I 873.

Icke tryckta:
Brevv2ixling Sch<inherr Marklin- Skaraborgs Liins-

museum
Brevvrixling Schrinherr Thunberg- Uppsala Universi-

tets bibliotek
Sj iilvbiografi Sc hdnherr KVA

Tionde SvenSKA ENTOMOLOGMOTET

Fiireningen Sydostentomologerna (FSOE) har gliidjen att inbjuda alla insektsintresserade till jubi-
leumsmcite med irsstdmma frir Svenska Entomologiska Fcireningen (SEF) den 18-20 juni 1999.
Stiimman, friredrag, dverraskning, civernattning (om si 6nskas) samt miltider iir fcirlagda till Olands
Folkhcigskola i Olands Skogsby.

Exkursioner kommer att anordnas till olika platser pi Oland med koncentration till Stora Alvaret.
I anslutning till entomologmcitet, den l7-18 juni 1999, arrangerar SEF tillsammans med Hdgsko-

lan i Kalmar en kurs i genitaliepreparering. Kursen riktar sig bide till nybcirjare och mer avancerade.
Liirare pi kursen blir Gciran Palmqvist (fjiirilar), Thomas Pape (flugog steklar) och troligen Bengt
Andersson (skalbaggar). Antalet platser dr begreinsat till 30. Intresseanmalan kan skickas redan nu till
Markus Forslund, fdrst till kvarn geiller. Ange vilken grupp du dr mest intresserad av. Kurskostnad blir
ca 100 kr.

Utfcirligare presentation av mdtet och kringaktiviteter kommer i niista nummer av Entomologisk
Tidskrift.

Boka alltsi tid niista sommar for mdte med likasinnade och fcir intressanta upplevelser i en rik
natur i sydcistra delen av Sverige.

Fdr eventuella frigor kontakta: Mats Lindeborg Markus Forslund
Dackeg 3 Postmdstareg. 5

392 44 Kalmar 392 47 Kalmar
0480 - 288 24 0480 - 42 03 30

markus.forslund @ kalmar.mail.telia.com

Viilkomna!

92


