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”knappt hade de lämnat land innan en vidrig dysenteri bemäktigade sig största delen av vår besättning och
rasade med sådan häftighet att inte mera än sex man ombord var dugliga till tjänstgöring”.1

Till natten landade en ”booby” (sula) på ”Endeavour” och hamnade slutligen i magen på
några i besättningen, som inte alldeles glömt bort vanan att äta ”boobies” trots skeppets
alltjämt rikligt försedda proviantförråd. Den 17 på kvällen började det blåsa en fördelaktig
bris, som ingav förhoppningar om att snart få dra fördel av passadvinden. Vid denna tidpunkt
hade Banks känning av feber medan många andra klagade över diarréer.
Den 18 föll litet regn på morgonen. Lätta vindar präglade både den 18 och 19. Ett skepp
siktades den 19 men alltför långt borta för att dess flagga skulle kunna urskiljas. Påföljande
dag seglade två skepp med de holländska färgerna förbi och det visade sig att ”Endeavour”
ej förmådde att hålla deras fart genom vattnet. Banks, som börjat äta kinabark, hade ingen
feber denna dag men inom besättningen i övrigt blev allt flera sjuka i dysenteri.
På morgonen den 21 hade det ena av de två holländska skeppen sjunkit under horisonten
medan det andra ännu var så pass nära att man på ”Endeavour” tyckte sig segla nästan lika
snabbt. Några havssulor singlade i skyn medan ett antal tumlare lekfullt följde skeppet. Den
22 hade även det aktersta av de två holländska skeppen sjunkit under horisonten. Nästan alla
ombord var nu sjuka med flytningar och diarréer. Tecknaren Sydney Parkinson var något
bätttre än tidigare men klagade över feber. Svensken Spöring var mycket sjuk. Den 23 var
Banks själv så illa däran att han inte kunde företa sig något alls förutom att skriva ett par rader
i sin journal. Det första dödsfallet på Indiska oceanen på grund av sot inträffade på kvällen.
Den 24 antecknade Banks i sin journal, att hans sjukdom visat sig vara ett slags sot med
mycket plågsamma smärtor i tarmarna, vilket tvingade honom att inta kojen. Samma dag
antecknade Cook, att
”Många av vårt folk låg vid denna tid farligt sjuka av feber och sot. Vi är böjda att tillskriva detta det vatten vi
tog in vid Princes Island och har tillsatt citron till tunnorna för att rena det”.2

P

å aftonen den 24 januari 1771 så avled svensken Spöring . Som middagsposition hade
Cook antecknat i skeppsloggen för den dagen 9044, sydlig bredd 256044, västlig längd.
Fartygets befälhavare antecknade vidare:

”Lätta vindar och stiltje, hett och kvalmigt väder. Avlägsnade sig från detta liv Mr Sporing, en gentleman tillhörande Mr
Banks följe”.3

Under seglingen över Indiska Oceanen nämndes Solanders namn varken i Cooks eller Banks
journaler. Sannolikt berodde detta på att Solander ännu kände av sin malariasjukdom, som han ådragit
sig under vistelsen i Batavia, och därför tillhörde dem, som tillbringade mesta tiden av överfärden i
kojen i sin hytt. Även om det ej framgår av vårt källmaterial så vill jag gärna tro, att Solander satt vid
sin landsmans koj under dennes dödskamp och talade till denne på Spörings och Solanders
gemensamma modersmål. Måhända kunde detta vara till någon tröst under fåtaliga stunder av

1

(Anonym 1771, sannolikt Magra) s 138-139.
Jämför Solanders iakttagelse av moskitlarver i vattentunnan under ankarliggningen vid ön Krakatoa, se Piteå
SS Sjörulla 1995:143-144.
3
I samband med minfartyget HMS CARLSKRONAS jordenruntseglingar 1986-1987 (kommendörkapten
Gunnar Rasmusson) och 1994 (kommendörkapten Sten Gattberg) hemställde jag, att Spörings minne skulle
hedras genom nedsänkande av en blomsterkrans i Indiska Oceanen ungefär på den plats, där Åbosonen kunde
antagas ha blivit överlämnad till havets vågor genom sjöbegravning med utgångspunkt från Cooks ovannämnda
middagsposition. Emellertid var minfartyget ingendera gången så nära att det bedömdes kunna bli meningsfullt.
2
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medvetande innan feberyran slutligen övermannade Åbosonen och förde honom över tröskeln in i
det stora okända.
Inga öar siktades från ”Endeavours” däck under seglingen över Indiska Oceanen. Skeppet styrde en
kurs, som bar söder om Maskarenerna och Madagaskar. Mellan den 23 januari och den 14 mars,

då Kapstaden anlöptes, svävade döden som en veritabel mordängel ombord. Den totala
skörden blev under denna period 23 man, som dog i ”the bloody flux”.4 Kronologiskt
inträffade dödsfallen som följer:
Marinkorpralen John Truslove den 23 januari 1771;
Naturalisten Herman Diedrich Spöring5 den 24 januari 1771;
Tecknaren Sydney Parkinson den 27 januari 1771;
Segelmakaren John Ravenhill6 den 27 januari 1771;
Astronomen Charles Green7 den 28 januari 1771;
Timmermansbiträdet Francis Haite8 den 30 januari 1771;
Timmermansbiträdet Samuel Moody den 30 januari 1771;
Biträdande timmermannen Benjamin Jordan den 31 januari 1771;
Matrosen James Nicholson9 den 31 januari 1771;
Skeppskocken John Thompson den 31 januari 1771;
Matrosen Archibald Wolf10 den 31 januari 1771;
Kanonjärernas tjänare Daniel Roberts den 2 februari 1771;
Segelmakarbiträdet John Thurmond11 den 3 februari 1771;
Kadetten John Bootie den 4 februari 1771;
Båtsmannen John Gathrey den 4 februari 1771;
Kadetten Jonathan Monkhouse den 6 februari 1771;
Timmermannen John Satterley den 12 februari 1771;
Matrosen Alexander Lindsay12en 14 februari 1771;
Marinsoldaten Daniel Preston den 15 februari 1771;
Matrosen Alexander Simpson 13 den 20 februari 1771;
Matrosen Henry Jeffs den 27 februari 1771;
Matrosen Manoel Perreira den 27 februari 1771;
Matrosen Peter Morgan den 27 februari 1771.

Som tur var rådde under samma tidsperiod huvudsakligen lätta till måttliga vindstyrkor. Efter
det fyra män avlidit den 31 januari skrev Cook, att det var ”Ett melankoliskt bevis för den
katastrofala situation vi för närvarande befinner oss i. Vi har knappt män friska nog för att sätta och bärga
seglen och att se efter de sjuka, av vilka senare många är så sjuka att vi inte har det ringaste hopp om
tillfrisknande”.

D v s ”den förbannade soten”.
Under titeln ”Den okände svensken” förbereder jag sedan några år tillbaka en separat uppsats om Spörings liv
innefattande en förteckning över de många fina skisser och teckningar från jordenruntseglingen, som denne
lämnade efter sig.
6
Jämför vad Cook skrev om Ravenhill i Batavia, se Piteå SS Sjörulla 1995:140.
7
I föregående Sjörulla 1995:143 angavs dessvärre Green ha avlidit i Batavia, vilket grava misstag här
korrigeras.
8
Francis Haite hade tidigare 1764-1766 seglat jorden runt med Byron på ”Dolphin” , varvid bl a Gilbertöarna
i Stilla Havet upptäcktes.
9
Nicholson hade den 12 juli 1769 bestraffats av Cook på Tahiti för stöld från tahitierna.
10
Wolf hade under uppehållet vid Tahiti den 4 juni 1769 bestraffats av Cook för stöld av spikar.
11
Thurmond hade pressats till tjänstgöring på ”Endeavour” under uppehållet i Funchal, där han tjänstgjorde på
en amerikansk slup från New York. Bestraffades den 12 juni 1769 för stöld från tahitier.
12
Lindsay tillhörde dem, som mönstrat ombord först i Batavia. Cook skrev om honom, att han ”hade varit
någon tid i Indien”. Lindsay torde sålunda ej ha hunnit lära känna Solander så väl innan han avled.
13
Simpson hade den 2 december 1769 bestraffats av Cook för stöld av rom.
4
5
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D

en 19 februari hade exakt 38 år förflutit sedan Solander för första gången slagit upp
sina ögon hemma i Piteå Gammelstad. Vi vet ingenting om hur han kände sig den
dagen, om han ens reflekterade över att det var hans födelsedag. Banks journal har
inga uppgifter införda för den dagen medan Cook blott korthugget anger navigatoriska data.
Av Cooks positionsangivelser att döma låg ”Endeavour” denna dag strax söder om
Stenbockens vändkrets SSV om Rodriguez, SSO om Mauritius och SO om Réunion.
Emellertid hade ingen ö i denna ögrupp - Maskarenerna - siktats från skeppets utkik. Notabelt
är att Solander även firat sina 36:e och 37:e födelsedagar ute i rum sjö. Den 19 februari 1769
hade ”Endeavour” befunnit sig på sydöstra Stilla Havet mellan Kap Horn och
Tuamotuarkipelagen och den 19 februari 1770 hade skeppet befunnit sig på östra sidan av
Nya Zeelands sydö.
Det långsamma krälandet över Indiska Oceanen blev påfrestande för besättningen. På
morgonen den 21 februari bestraffades marinsoldaternas trumslagare Thomas Rossiter med 12
piskslag för att ha druckit sig berusad och under rusets inflytande ha angripit vakthavande
offficer, varjämte han enligt Cooks journalanteckning även misshandlat några av de sjuka.
Om än kastbyar och mulen himmel med regn och åska förekommit dröjde det till den 28
februari innan skeppet mötte kulingvindar. Följande dag upptäcktes att bogsprötet var på väg
att lossna i sin nedre infästning mot skrovet och medan detta reparerades var man tvungen att
vända skeppet och löpa undan vinden, som alltjämt var av kulingstyrka.

V

id angöringen av Afrikas kontinent - ungefär 20 M söder om Bay of Natal - råkade
skeppet ut för lätta vindar, som efterhand övergick till total stiltje. Läget var farligt
eftersom ”Endeavour” nu gripits av Agulhasströmmen och drev hotfullt nära kustens
vitbrämade bränningar. Denna ström är en varm havsström, som från ekvatorn följer Afrikas
sydöstra kust sydvart till Kap Agulhas, där den möter västvinddriften. Den är av stor
betydelse för Sydafrikas klimat och spelar stor roll för sjöfarten. Kap Agulhas i sin tur är den
afrikanska kontinentens sydspets på 340 51, sydlig bredd och ligger ca 150 km SO mera kända
Godahoppsudden.14 När det slutligen blåste upp en en frisk pålandsvind var man ytterst nära
att hamna i lägervall15 men som så ofta tidigare räddades situationen genom gott sjömansskap.
På morgonen den 12 mars siktades Cape Falso och strax därefter Cape of Good Hope utanför
vilket man siktade en klippa, som ej var utmärkt på sjökortet. Vid inseglingen på redden av
Table Bay nödgades ”Endeavour” på grund av snurrande vindar från omgivande höga berg
kompassen runt ankra längre ut än vad man tänkt sig från början. På redden låg då redan 16
skepp, varav åtta holländska, fyra franska (1 fregatt och 3 förrådsskepp), tre danska och en
engelsk ostindiefarare. Den sistnämnda - ”Admiral Pocock”16 - saluterade den inseglande
engelske örlogsmannen med 11 kanonskott, som besvarades av Cook med 9 skott. Från sidan
och nära toppen av Taffelberget kunde flera rökpelare ses. Den 13 var vinden så hård inne i
Table Bay att ingen landstigning var möjlig. Den holländske kommendören halade ner sin
befälsvimpel som tecken på att alla skeppsbåtar under honom skulle stanna ombord. På
morgonen den 14 hade vinden bedarrat så pass att ”Endeavour” kunde segla längre in i
14

Den västra begränsningen av False Bay. Upptäcktes 1488 av den portugisiske sjöfararen Bartholomeus Diaz
(död 1500), som gav udden dess namn med hänsyn till att man efter rundandet skulle ha gott hopp om att finna
sjövägen till Indien.
15
Under segelsjöfartens epok betecknade ”lägervall” en kust i lä, där fartyget lätt kunde stranda.
16
Befälhavare kapten Riddle, som avseglade till England redan den 16 mars med depescher från Cook till
Amiralitetetet respektive till Royal Society, varigenom England fick vetskap om ”Endeavours” ankomst till
Kapstaden.
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hamnen. Banks journal för den 14 anger, att skeppet ”steerd into the Harbour to her proper
birth (styrde in i hamnen till sin rätta ankarplats)” medan Cook skriver,17 att han
”Moor´d the Ship and Struck Yards and Topmasts and in the Morning got all the Sick (28)
ashore to quarters provided for them and got off fresh meat and greens for the people on
board (förtöjde skeppet och strök rår och märsmaster och fick på morgonen alla sjuka (28) i
land till kvarter som ställts i ordning för dem och fick färskt kött och grönsaker för folket
ombord)”.
Jag tvivlar på att kajplats kunde erbjudas och tolkar begreppet ”förtöjde” som att man måste
ankra på nytt alternativt förtöja vid en ankarboj längre in i hamnen. En holländsk båt sändes ut
till den nyanlände brittiske örlogsmannen för att fråga, varifrån skeppet kom. Med på denna
båt var en läkare, som undersökte de sjuka ombord och sedan lämnade klartecken för dem och
de övriga att landstiga. Enligt Banks synes den första landstigningen ha skett först när det var
dags att äta middag den 14.
Som ovan framgått hade Parkinson avlidit ute på Indiska Oceanen redan den 27 januari 1771.
En okänd person, som själv bör ha varit med eftersom han genomgående använder formen
”vi” i sin tilläggstext, kompletterade berättelsen och lämnar följande intressanta uppgifter.
”Vid vår ankomst till Kapet så var vi i stor nöd med ej flera än sex män förmögna till
tjänstgöring; men lyckosamt för oss låg ostindiefararen Pocock där på hemgående och kapten
Riddle sände generöst sin båt till oss med ett förråd av frukt och andra grönsaker eftersom
vinden blåste hårt och vi inte kunde sända vår båt i land.
Nästa dag gick Kaptenen, Mr Banks, Dr Solander och flera andra av vårt främsta folk i land;
de mottogs vänligt av guvernören; och mötte en helt annan behandling än den i Rio de
Janeiro. Han gav dem tillstånd att hyra ett hus för de sjuka, som alla sattes i land nästa dag;
och de flesta av dem återhämtade sig snart i följd av det hälsosamma klimatet och en riktig
diet”.
et vill således synas som om Solander ingick i det följe, som uppvaktade guvernören även
om detta ej omnämns i Banks eller Cooks journaler. Guvernör i den holländska
DKapkolonien vid denna tid var Rijk Tulbagh (1699-1771),18 som innehade posten från 1751
till sin död i augusti 1771 och i hävderna omtalas som Sydafrikas motsvarighet till Indiens
Robert Clive. Det är värt att notera, att Solander tidigare under jordenruntseglingen tagits
emot av Madeiras guvernör capitao-general Joao Antonio de Sá Pereira19 och den holländske
generalguvernören i Batavia, Petrus Albertus van der Parra.20 Däremot tilläts han aldrig träffa
den portugisiske vicekungen i Rio de Janeiro, Dom Antonio Rolim de Moura, hertigen av
Azambuja,21 men den smäleken delade han med Banks.22
17

Cook förlägger detta till 16/4 1771, vilket är marin datering från middagstid till middagstid, medan Banks
genomgående använder civil tidsangivelse. Utöver skillnaden i tidsangivelse anmärker Banks själv att hans
journal under uppehållet i Kapstaden är något osäker i vad avser datum.
18
Gunn & Codd 1981 s 352. Beskriven av Beaglehole som ”omutlig, rättvis och mänsklig”, Beaglehole (Banks)
II 1962 s 251 fotnot 3. Ihågkommen med namnet på växtsläktet Tulbaghia.
19
Se Piteå SS Sjörulla 1984:93 och 98.
20
Se Piteå SS Sjörulla 1995:138-140.
21
Se Piteå SS Sjörulla 1985:84.
22
Cook var den ende från ”Endeavour”, som tilläts uppvakta hertigen av Azambuja. Grundat på sina egna och
övriga besättningens erfarenheter skrev Solander till Linné 1/12 1768 från Rio de Janeiro, att ”Vice kongen är en
ganska endsinter och stupid man”, Duyker & Tingbrand 1995 s 284.
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Självfallet var Banks och Solander spända av förväntan att äntligen få se det av flertalet dåtida
botaniker som ett veritabelt eldorado betecknade Kaplandet. Solander hade emellertid varit
ombord på ”Admiral Pocock” kvällen innan och möjligen där ådragit sig någonting, som
föranledde att han på morgonen den 17 blev våldsamt sjuk med feber och smärta i tarmarna.
En läkare tillkallades från land, som efter att ha hört Solanders anamnes förklarade det vara en
vanlig följd av Bataviafebern, att patienten skulle bli mycket sämre och någon tid få svåra
tarmbesvär. Han förklarade avslutningsvis, att det inte var någon större fara, vilket dock ej
lugnade Banks i dennes oro för sin svenske vän.

G

_______________
ahoppsudden var inte något helt okänt begrepp för vetenskapen i Sverige. Däremot föga känt
för den breda allmänheten. Den veterligen förste svensken, som satte sin fot i Kapkolonien, var
äventyraren Nils Matson Kiöping, som landsteg redan 1656 och beskrev landet i en bok redan

1667.

Linné, som hemma i Uppsala nyttjade förkortningen ”C.B.S = habitat in Caput Bonae Spei” för
växter hemmahörande i området kring Godahoppsudden, hade länge själv önskat att få botanisera där
men fick nöja sig med att med tiden se ett antal av sina lärjungar landstiga där. Den unge Solander
hade redan i början av studietiden klart för sig Kaplandets betydelsen för den botaniska vetenskapen,
när han kort före sin 20-årsdag skrev den 4 februari 1753 till Johan Gustaf Hallman,23 att ”Dr Käler
lär väl säkert til våren komma att resa anten til Cap. b. Spes eller Guinea”.24
I sitt brev till Linné från Rio de Janeiro den 1 december 1768 hade Solander beskrivit sin tilltänkta
färd runt jorden med orden
”Vår hemkomst lärer utan tvifvel skje genom OstIndien, förmodeligen komma vi at se Batavia och
Caput bonae spei”.25
Som ett exempel på hur Solander suktat efter att få botanisera i Kaplandet må hänvisas till det brev
Solander skrev till Linné den 28 februari 1760 under det långa uppehållet i Skåne. Däri heter det bl a,
att
”När Herr Archiatern uti sitt sista nämnde at Forsskål ej får stiga upp vid Cap. b. spei, så uplifvades
min förra åtrå, ty jag tror än at innan jag dör, låter ödet mig få där släkka min nyfikenhet”. 26
I mitten av 1760-talet hade Solander katalogiserat de sydafrikanska växter, som fanns på British
Museum, däribland tysken Heinrich Bernhard Oldenlands (1663-1697) herbarium. Oldenland hade
förestått Holländska Ostindiska Kompaniets trädgård i Kapstaden .

23

Johan Gustaf Hallman (1726-1797); läkare från trakten av Strängnäs, som 1749 sänts utomlands av
Kommerskollegium på Linnés rekommendation för att förvärva kunskaper om mullbärsträdet.
24
Duyker & Tingbrand 1995 s 22. Mårten Kähler (1728-1733) studerade medicin i Uppsala under Linné och
avlade doktorsexamen 1751; utsågs därefter av Linné att resa till Godahoppsudden för ytterligare forskning,
vilket dock gick om intet på grund av holländarnas negativa inställning; reste i stället 1753 till Frankrike och
Italien och återvände efter svåra vedermödor först 1757.
25
”Caput bonae spei” är latin och betyder Godahoppsudden. Brevet i sin helhet återfinns i Duyker & Tingbrand
1995 s 280-286.
26
Duyker & Tingbrand 1995 s 78.
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A

tt befinna sig i det botaniska paradiset men ändå ej kunna vandra ut i naturen och samla
växter innebar självfallet en mycket stor bevikelse för Solander. Frånsett möjligen den
misskände linnélärjungen Carl Henric Wänman (1733-1797),27 som gjorde två resor som
skeppsläkare till Kina i slutet av 1760-talet och kan ha landstigit på Kaplandet, torde nämligen
Solander ha varit den allra förste av blomsterkonungen Linnés ”vandrande apostlar”, som landsteg i
Kaplandet. I den anonyma avslutningen av Parkinsons journal får vi veta följande.
”Vi stannade där omkring en månad; en stor del av vilken tid Dr Solander var mycket sjuk. Mr Banks sparade
varken tid eller kostnad i insamlandet av växter, insekter, skinn av vilda djur och andra märkliga djur; och
anställde ett antal människor att hjälpa honom, av vilka han sände några långt in i landet efter växter. Löjtnant
Gore28 gjorde av nyfikenhet en utflykt med bara en följeslagare, en slav tillhörande Mr Brand, en borgare i
Kapstaden, till toppen av Taffelberget, där de såg flera tigrar29 och vargar30 och varifrån de medförde några
egendomliga växter i blomning, vilka han överlämnade till Mr Banks, som mottog dem mycket gynnsamt”. 31
Banks har inga anteckningar alls i sin journal mellan den 18 mars, då ostindiefararen ”The Houghton” anlände
till Kapstaden, till den 30 mars, då ostindiefararen ”The Duke of Gloucester” löpte in på redden. Den 31 mars
skrev han emellertid, att
”Efter att ha varit sängliggande eller hänvisad till sitt rum sedan den 17 denna månad med en oregelbunden
växelfeber och våldsamma smärtor i tarmarna, vilket oroade mig väldigt mycket vid flera skilda tillfällen, kom
Dr Solander denna dag nerför trappan för första gången, väldigt utmärglad av sin ledsamma sjukdom”.

K

unde Solander under de närmaste två veckorna botanisera överhuvudtaget i Kapkolonien?
Bland hans efterlämnade handlingar finns faktiskt flera manuskript med knytning till
Kapkolonien utöver ovan redan omnämnda referensmanuskript. Dels ett 18-sidigt manuskript
betitlat ”Plantae Capenses” med en avskrift av samma manuskript med vissa växtnamn tillagda, dels
ett 368-sidigt manuskript benämnt ”Florula Capensis”, dels ett 86-sidigt manuskript med namnet
”Plantae Capenses non adhuc rite cognitae, sed quarum figurae exstant”,32 dels ett 123-sidigt
manuskript med titeln ”Flora Capensis”, dels ock ett 47-sidigt manuskript betitlat ”Index Plantarum
Capensium” innefattande ett systematiskt register.33 Flertalet forskare, däribland Duyker34 och
Marshall,35 har emellertid kommit fram till slutsatsen, att det huvudsakligen rör sig om manuskript,
som skrivits före Cooks första världsomsegling och grundats på samlingar, som fanns tillgängliga i
British Museum sedan tidigare. ”Plantae Capenses” innehåller emellertid detaljerade beskrivningar
av åtta växter från Kaplandet och det är på grund av detaljrikedomen i beskrivningarna troligt att
Solander och Banks plockade dem under sin vistelse där. Solander angav exempelvis växtlokalen för
en Atriplex36 sålunda ”Habitat in littoribus marina juxta Castellum Promontorri Bona Spei”.37
27

Wänman gjorde sina resor som skeppsläkare på Ostindiska kompaniets skepp, oklart exakt vilka, december
1766-juni 1768 respektive december 1768-juni 1770; skrev 14/9 1766 till Peter Jonas Bergius, att ”då jag
kommer till Cap etc” och ådrog sig Linnés missnöje genom att skänka sina främmande örter till Bergius i stället
för till Linné. Fredbärj 1943 s 14.
28
Löjtnant John Gore (1730-1790); hade tidigare jordenruntseglat med Byron och Wallis och deltog i Cooks
första och tredje världsomseglingar; åtföljde Banks och Solander flera gånger bl a på kängurujakt uppför
Endeavour River i juli 1770 (Piteå SS Sjörulla 1993:169); medföljde även deras expedition till Island 1772.
29
Eftersom tigrar ej finns i Afrika kan det möjligen ha rört sig om en leopard - Panthera pardus - i stället.
30
Möjligen rörde det sig i stället om den bruna hyenan - Hyaena brunnea - eller den fläckiga hyenan Crocuta crocuta - vilka kallades av ortsbefolkningen ”strandwolf” respektive ”weerwolf”.
31
(Anonymt tillägg till) Parkinson 1784 s 210.
32
D v s ”Kapväxter, som hittills ej är riktigt kända men varav det finns bilder”.
33
Diment & Wheeler 1984 s 463-464 och 467-468.
34
Duyker typescript 1996 s 238.
35
Marshall 1978 s 11-12.
36
Atriplex är samlingsnamnet på strandmållor och dess släktingar, varav ett antal arter också finns i Sverige. På
Kaphalvön finns fyra arter, varav två är införda från Australien.
37
Ungefär ”Växtlokal på havsstranden tätt intill kastellet vid Godahoppsudden”. Detta skulle möjligen kunna
tyda på att Solander botaniserade nere vid själva Godahoppsudden men trots ordalagen tror jag att därmed
menades fästningen vid Kapstaden. Mig veterligen hade inte holländarna något befästningsverk vid själva
Godahoppsudden som skulle ha kunnat kallas ”castellum”.
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I Solanders ”Index Plantarum Capensum” finns inte mindre än 360 växter registrerade. Enligt
uppgift38 har 369 arter antecknats av Solander som insamlade i Kaplandet men notabelt är att antalet är
något mer än de 360, som angivits i nyssnämnda ”Index”. I botanisk facklitteratur brukar dessa 369
arter citeras som leg. Banks & Solander. Situationen är något oklar men sammanfattningsvis är det
min egen uppfattning, att Solander använde de två sista veckorna i Kapstaden till att samla växter i
staden eller i dess omedelbara omgivningar tillsammans med Banks - möjligen ner till Bay Falso och
Goda Hoppsudden - men att Solanders av sjukdom nedsatta krafter ej tillät honom att göra detaljerade
beskrivningar av flera växter än åtta. Att antalet detaljerade beskrivningar ej blev flera utesluter
självfallet inte att antalet insamlade växter blev betydligt fler. Särskilt Banks borde ha haft tillfälle att
samla flera växter trots sin uttryckta oro för Solanders hälsa.

V

i vet att Solander under sin vistelse i Kapstaden sammanträffade med sin landsman Franz Pehr
Oldenburg (1740-1774).39 Denne var född i Stockholm40 och hade låtit värva sig som soldat i
Holländska Ostindiska Kompaniets tjänst och på så sätt kommit till Kaplandet. Botaniskt
intresserad skulle han komma att på botaniska exkursioner senare åtfölja Thunberg 1772 och Masson
1772-1773. Han kom sedan att brevväxla med Solander i London och Peter Jonas Bergius i Stockholm
innan han avled 1774 på Madagaskar. Hans namn är ihågkommet genom växtsläktet Oldenburgia
Less.
Den 3 april antecknade Banks ett dödsfall, nämligen matrosen ”Theodosio”,41 som dog helt plötsligt
efter att ha åtnjutit ”god hälsa under alla våra tider av sjukdom”.
Banks hade under världsomseglingen dittills alltid intresserat sig för det motsatta könet. Uppehållet i
Kapstaden utgjorde inget undantag. I sin ”Some Account of the Cape of Good Hope (Några uppgifter
om Goda Hoppsudden)” 42anmärker han, att de kvinnor han sett i kolonien varit ståtliga och
ljusskinnade samt bästa tänkbara hushållerskor och barnaföderskor. Man får definitivt det intrycket, att
han redan glömt miss Harriet Blosset, med vilken han ingått trolovning innan han lämnade England.43
Han avslutar nämligen detta avsnitt med orden
hade jag varit benägen att ta mig en hustru tror jag att detta är den av alla platser jag sett där jag
skulle ha bäst kunnat förse mig själv” .
Banks lämnade en ingående beskrivning av Holländska Ostindiska Kompaniets botaniska och
zoologiska trädgård men uppenbarligen fick även han liksom den sjuke Solander nöja sig med andras
berättelser om flora och fauna i stället för självupplevelser. Han skriver nämligen, att
”Det återstår nu efter att ha beskrivit staden och dess omgivningar att säga något litet om landet runt
omkring; om detta kan jag faktiskt bara säga litet och även för detta lilla är jag tvungen att förlita mig
helt och hållet på hörsägen efter att inte ha haft en möjlighet att göra ens en utflykt beroende i hög
grad på Dr Solanders sjukdom”.
Kapstaden44 är vackert belägen på en halvö, som delvis skyddar bukten Table Bay. Knappt 50 km
söder om Kapstaden slutar halvön med Godahoppsudden. Söder om staden reser sig det branta
platåberg, som under namnet Table Mountain eller Taffelberget (1 088 m ö h) bildar bakgrund på de
flesta återgivna vyer från Kapstaden. Jan van Riebeck och ett 80-tal anställda i det Holländska
Ostindiska Kompaniet hade 1652 på platsen för framtida Kapstaden inrättat Kapkolonien som en
anhalt för proviantering och bunkring av färskvatten för handelsskepp ”en route” till eller från de
38

Britten 1920-1922 s 47. Gunn & Dodd 1981 s 328.
Britten 1920-1922 s 40.
40
Enligt Masson var dock Oldenburg holländare till börden.
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John Dozey från ”the Brazils”, som emellertid enligt mönstringsrullan avled först den 7 april.
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Beaglehole 1962 s 250-260, här återgiven anmärkning av Banks s 251.
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Trolovningen bröts av Banks efter hemkomsten och den nedbrutna Harriet Blosset kompenserades slutligen
för nära tre års trogen väntan med ett penningbelopp.
44
På engelska Cape Town och på afrikaans Kaapstad.
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holländska handelsfaktorierna i Fjärran Östern. Senare bytte Kapkolonien namn till Kapprovinsen.
Sedan tiden för ”Endeavours” ankomst står alltjämt kvar bl a Kapstadens gamla kastell (påbörjat
1666), klocktornet till den holländska reformerta kyrkan (1699) och det gamla stadshuset (1755) samt
i förstaden Rondebosch premiärministerns residens Groote Schur (1657) i holländsk kolonialstil.
Sedan mitten av 1700-talet försökte holländarna utveckla sin ”provianteringsstation” till en
självförsörjande koloni genom att medvetet befolka inlandet med fria nybyggare. Dessa sistnämnda
skulle komma att utveckla ett eget språk - ”afrikaans” - och under beteckningen ”boer” ställa till
med mycken förtret för de engelska makthavarna efter det att Kapkolonien övergått i brittiska
händer.45 Efter en första brittisk ockupation 1795-1802 erövrades den på nytt 1806 och 1814 nödgades
Holland formellt avträda kolonien till Storbritannien.
Det är mot nyssnämnda bakgrund betecknande att Cook i sin journal antecknade följande av militärt
intresse.
”Table Bay försvaras av ett fyrkantigt fort beläget på stadens östra sida nära havsstranden jämte flera
andra yttre befästningsverk och batterier längs stranden av bukten på vardera sidan av staden; de är
så belägna att de kan utsättas för kannonad från sjön och är på sätt och vis försvarslösa mot en
överlägsen landstyrka. Garnisonen består för närvarande av 800 man reguljära förutom landets milis,
som innefattar varje vapenför man. De kan genom signaler alarmera hela landet på mycket kort tid
och då har varje man att omedelbart inställa sig i Kapstaden”.
Sedan Cook nödtorftigt fyllt luckorna i besättningen med ett 10-tal nya sjömän46 uppsökte han den 14
april 1771 guvernör Tulbagh för ett formellt avsked. Samma dag avseglade ”Endeavour” från
Kapstaden men nödgades i den svaga vinden ankra tvärs den låga och sandiga Robben Island47 i
mynningen av Table Bay i väntan på bättre vind. På morgonen den 15 rådde emellertid stiltje och en
skeppsbåt förbereddes för landstigning på ön i avsikt att fylla på förråden av salladsväxter, som skulle
växa ymnigt där. Banks var med i båten men knappast Solander, som sannolikt alltjämt led av sviterna
från sin tidigare sjukdom. Så fort båten närmade sig stranden anropades densamma av holländare, som
gjorde klart att landstigning ej var tillåten medan sex muskötbeväpnade män ”paraderade” på
stranden. Robben Island var tydligen redan på den tiden en fängelse- eller förvisningsö. Banks berättar
nämligen i sin journal om ett tidigare danskt skepp, som på grund av sjukdomar förlorat större delen
av sitt manskap och förgäves sökt värva nytt folk i Kapstaden. Under utseglingen skulle det danska
skeppet ha ankrat upp vid Robben Island, sänt beväpnade män i barkasser in till ön, vilka övermannat
de fåtaliga vakterna och bortfört så många ”kriminella”, som bedömdes nödvändiga för att kunna
segla skeppet. Cook trodde för sin del, att det kunde finnas engelska sjömän på ön, som eljest
tjänstgjorde på de holländska ostindiefararna och nu gömdes undan. Det var väl känt bland
holländarna, att engelska örlogsmän lade beslag på sådana varhelst de påträffades.
Natten till den 16 april 1771 blåste det äntligen upp en lämplig bris och ”Endeavour” kunde lätta
ankar och fylla sina segel på nordvästlig kurs mot nästa etappmål St Helena. En timme senare avled
skepparen Robert Molyneux, en man beskriven av Cook som ”duktig i många stycken” men med
extravaganta vanor och dålig självkontroll.
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Jämför boerkrigen från oktober 1899-maj 1902.
Namnen Turkel Hansson och Canute Olafson bland de nypåmönstrade tyder på skandinaviskt ursprung.
47
Även i vår tid ökänd fängelseö med hård regim under apartheidregimens tidevarv. Nelson Mandela - född
1918, Nobels fredspristagare 1993 och numera president i Sydafrikanska republiken - dömdes 1964 till livstids
fängelse för omstörtande verksamhet och satt fängslad hela 28 år innan han 1990 frigavs av dåvarande president
F W de Klerk. En stor del av dessa 28 år satt Mandela på Robben Island.
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Flera exempel på Solanders fortsatta intresse för Kapstaden och dess flora återfinns i Solanders
korrespondens efter hemkomsten till England. Man kan sluta sig till att Solander gärna skulle ha sett
att han fick ytterligare en möjlighet att utforska Kapkoloniens flora. Sålunda skisserade han i ett brev i
december 177148 till Dr James Lind49 planerna för Cook´s nästa världsomsegling med orden ”Det har
föreslagits att vi skall lämna England i nästa mars - anlöpa Madeira - segla till Godahoppsudden och
stanna där en månad eller mera”50 och i ett brev den 28 augusti 1775 till sin gode vän John Ellis51
berättar Solander, att han träffat
”Mr Masson,52 som på senare tid kommit tillbaka från Godahoppsudden med en stor laddning av nya
växter, alla i perfekt skick; Han har varit 800 miles inåt landet norr om Kap´et och därifrån medfört
en lysande samling”.
När nu eftervärlden saknar tillgång till Solanders egna intryck av Kapstaden så löser jag detta problem
genom att citera ur andra samtida svenskars reseskildringar. Jag har då i första hand sökt bland andra
linnélärjungars och linnévänners efterlämnade reseberättelser och funnit att tre personer - Carl Gustaf
Ekeberg, Carl Peter Thunberg och Anders Sparrman - skildrat Kaplandet vid ungefär samma tid som
Solanders strandhugg.
en svenska ostindiefararen ”Finland” om 450 läster, 20 kanoner och 150 mans besättning
seglade den 26 december 1769 till Kanton, varifrån det återkom till Sverige den 7 juni 1771.
Resan har odödliggjorts genom den medföljande levnadsglade skeppsprästen Jacob
Wallenberg (1746-1778), vars muntra reseskildring ”Min son på galejan” utkom 1781 och alltsedan
dess räknats bland den svenska litteraturens mest underhållande reseskildringar. Sjökapten Carl Gustaf
Ekeberg (1716-1784) var befälhavare ombord och utgav första gången 1773 boken om sin ”Ostindiska
resa åren 1770 och 1771 Beskrefven uti Bref til Kongl. Svenska Vet. Academiens Secreterare”. På
utresan från just Kapstaden skrev sålunda Ekeberg ett brev den 1 juni 1770, ur vilket vi hämtar att
skeppet den 14 maj 177053 hunnit ner till

D

”latituden af Cap Godt Hopp, dit vi ärnade oss at förfriska vår af skörbiugg anstuckne besättning, sedan vi i
dessa dagar begrafvit en som igenom feber aflidit. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -; en
nord-ostlig storm uppehölt oss utanför landet et par dagar; och som Tafel-Bayen denna årstiden är blottad och
utstäld för de här herrskande stränga nord-vestliga vindar, beslöts derföre söka den södra, eller den på östra
sidan om Capet liggande viken, kallad Bay Falzo, uti hvilken intet Svenskt skepp varit. Den 30:de om morgonen
böjde vi inom denna udde, tilbragte hela dagen med loverande emot N. V. vind, och ankrade samma afton
derstädes. Följande morgonen anlände vi lyckeligen uti Simons Bayen efter 86 dagars resa ifrån Norrige”.

I nästa brev, daterat Kanton den 7 september 1770, kompletterade Ekeberg med följande
beskrivning av uppehållet vid Kapstaden under utresan.
”Detta Cap, som långt efter en Vasco de Gamas tid hos siöfarande qvarbehållit det intryck, som de der
herrskande stormvädren orsakade, tyckes ännu, - - -, underhålla vid kustens annalkande samma farhåga, icke så
mycket för deras våldsamheter ute på rymden och oförmodade anfall, hvilka äfven påandra ställen kunna hända,
som de olägenheter de orsaka nära landet och äfven inne uti sielfva Tafel-Bayen.
At undvika vidlyftighet, får jag icke vara om dessa ovädrens beskrifning så omständelig som jag borde och sielf
til en stor del erfarit, emedan andre hafva om dem nogsamt berättat, det skulle ock blifva et för vidsträckt ämne;
48

Duyker & Tingbrand 1995 s 289-291.
James Lind (1736-1812); MD; FRS; skotsk läkare och astronom; pionjär i bekämpningen av skörbjugg.
50
Duyker & Tingbrand 1995 s 290. Det var då fortfarande aktuellt att Banks och Solander skulle följa med på
Cooks andra världsomsegling och Solander ville att Lind skulle medfölja som astronom.
51
John Ellis (1705?-1776); välbärgad köpman i London, som blev en av Solanders främsta mecenater i
England; tilllhörde Linnés trägnaste brevvänner och intog en medlarroll i de efter 1762 allt torftigare kontakterna
mellan Solander och Linné.
52
Francis Masson (1741-1805); skotsk trädgårdsmästare från Kew, som samlade växter i bl a Sydafrika, på
Pyreneiska halvön, på Azorerna och Kanarieöarna och i Nordamerika.
53
Just då befann sig ”Endeavour” på väg nordvart längs Nya Hollands ostkust.
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det lärer således göra härvid tilfyllest, då jag säger, at dennea nyssnämde Bayen ligger blottstäld och öpen ifrån
nord intil V.N.V., och at vindarne ifrån dessa och de emellan liggande streken äro uti vinter-månaderne de
våldsammaste och ymnigaste, då hafvet ifrån samma led vida utsträckt, drifver sina upresta höga vågor med
samlad styrka in uti henne, och gör et osäkert och äfventyrligit ankar-ställe för skeppen; den lilla Robbin öen,
som skulle tyckas ifrån den sidan gifva dem någon betäckning och skygd, förmår icke afhålla och skingra denna
hafvets och vindens yra.
För denna orsakens skul är det at skeppen söka den på östra sidan om Capet belägne Bay Falso: och som det
hände oss at här anlända en sådan årstid, så utvalde vi henne. Detta har föranlåtit mig at aflemna de uptäckter
jag hunnit göra, som jag funnit vara af andra om denna hamnen förgätne.
Landet, som utgör hela sydvestra stranden til Cap Godt Hopp, begynner omkring en ensam hög kulla, som för
sin skapnad af et liggande lejon heter Lejonberget, gräntsande intil Tafel-Bayen, som så blifvit kallad af der
höga branta ofvantil flacka och på södra sidan närliggande Tafelberget, hvilket såsom uti en kedia är
sammanhängande med många lägre högder, Norvegen kallade, och sluta sig straxt inom sielfva Capet; den
afsluttande foten af dessa högder ändar sig uti den branta och något uphögda kraggiga stranden, hvilken utgör
en längd af nio och tiugu milar vid pass.
Tio milar ifrån Tafel-Bayens öpning, har stranden böjt sig til en liten vik, som heter Hout eller ChapmansBayen; den är trång, vetter mot V.S.V. och i anseende härtil en mycket obeqväm hamn, ehurväl et litit ref, som
utgår ifrån hvardera udden, hindrar vågornes orolighet. Dälderne deromkring äro uptagne till bördiga åkrar;
den södra uddan har, för sin likhet med en Likkista, fått behålla det namnet, äfven som Ormehufvudet.
Det är femton milar som landsträckningen härifrån går S.tO och S.S.O. med något brant strand, til sielfva Cap
af Goft Hopp, som är böjt åt O.S.O. vid pass två milar, i sig sielf icke mycket högt, men öfver det synes den
ofvannämnde höga landt-ryggen, tillika med tvänne små kullar ej olika Lejon-berget. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Man har på södra sidan lodning ifrån 40
til 60 famnar grusblandad Corall-grund, men längs ut med och nära til den beskrefne vestra stranden finnes med
lodet ingen bottn. Här är stället hvarest den sälsamma hafstången, Trombas el. Trumpete gräset, växer, hvars
iholiga stielkar, somlige af en arms tiocklek, äro 4 til 5 alnar långa, roten altid fästad vid någon Corall-drusa,
och toppen yfvig af en hop blader nästan så stora och lika med ekelöf. Igenom vågornes rörelser rifves det ifrån
siöbottnen, och på vattnet flytande drifves det in til stranderne i Bayen med vinden. En myckenhet fiskemåsar
och tärnor svärma omkring skeppen vid landets annalkande, ibland hvilka Procellaria och Capiska dufvor
Pintadoes kallade, göra mästa antalet.
Fyra milar ifrån uddan söderut ligger uti vattnbrynet en stor klippa, kallad Blåsbälgen, på hvilken hafvet äfven i
stillaste väder gör otroligen höga bränningar, som kunna ses på flera milar och höras på tämmeligen långt håll.
Det torde vara til farvatten diupt nog emellan denna och det förr omtalte stenrefvet, men jag finner ingen
nödvändighet at äfventyra en sådan väg, när man utomkring har rymligare gång, i synnerhet som en annan
mindre blind klippa liggande N.O. ifrån denna och S.O. ifrån Capet, som inte altid igenom brytningar röjer sig,
tyckes stänga den passagen. Hon heter Ambolt eller Smidie städet.
Aderton milar öster om Cap Godt Hopp, på en rättvisande compass, är en annan mindre ifrån höga Hottentots
landet utskiutande udda belägen, som heter Cap Falso; sielfva höga landet bortgömmer henne, men en brandt åt
söder lutande bergsklyfta, kallad Hanglip, utanföre liggande, gör Capet känbart. Emellan dessa båda
landsuddar är inloppet til Bay Tals och des bredd.
Ifrån Cap Godt Hopp löper landsträckningen, efter en liten krökning, sex milar åt nord, til en hög afrundad
kullig udda, vid hvilken de tvänne spetsige förr omtalte högderne finnas belägne. Den här emellan liggande
klippiga stranden gör en med stenar och grund upfyld inbugt, som fått namn af Buffel-Bayen; hon är ock för den
orsaken til ankare-plats aldeles obeqväm, fastän at siöbottnen utanföre ren skal sandblandad lodas med 28 och
30 famnar.
Emellan denna runda uddan och det uti nord mötande höga Simons berget finnes äfven en liten vik af en mils
tvärlinia, hvars strander lysa af en hvit sand; denna är som den förra upfyld med fördolda skär och heter
Patience-Bayen; här är ett kalk-bränneri anlagt, efter förråd finnes på så väl kalkstenar som i land drefne skal.
Simons berget har på denna sidan branta strander och des omkrets är vid pass sex milar; ifrån den östra sidan
utlöper en rad klippor öfver och under vattn til en mil ifrån landet. Stranden böjer sig härifrån åt vester och
utgör den lilla Simons viken, som är en säker hamn, rymlig för tiugu stora skepp, på södra sidan betäckt af höga

173

Simons berget, hvilket i vester är sammanhängande med alla högderne, som fått namn af Norvegen och, som
sades, hänga ihop med sielfva Tafelberget; dessa göra åt Bayen och hamnen et förträffeligit skygge på hela
vestra sidan ända il nord. I denna hamnen var det som vi nu förfriskade oss. Vid inseglandet höllo vi oss
närmast til den vestra kusten, för at hafva fördelen af vindarne, som blåste ifrån den sidan, och lofverade Bayen
upföre intil Simons berget, hvarunder vi natten öfver lågo til ankars. De Engelske, Holländske och Franske
Chartorne, som vi hade, både skiljaktigt och felaktigt längre in uti Bayen, och hade vi ofelbart igenom deras
vrånga anvisning råkat i förlägenhet, om vi ej med echaloupen recognoscerat och i dagningen blifvit hus och et
til ankars liggande skepp varse: I sådane äfventyr hafva ofta sanningslösa och felaktiga Chartor och siöböcker
störtat okunnige, som vårdslösat försiktigheten.
Et par Mousquette-skott ifrån stranden, som på den nordra sidan omngifver Simons berget, ligger klippan
Arcken kallad. Denna är en sex alnars hög fyrkantig, aflång och flat sten, icke olik et taklöst hus; vatnet nära til
henne är 8 famnar diupt, några klippor och stenar följa landsträckningen vidare åt vester, och den innanföre
belägna stranden består omkring hela hamnen af en fin hvit sand, som räcker åt den i nord och sedan sig til
öster böjande siö-kusten. Et af de öfver hamnen uphöjde ställen lyser äfven af en sådan hvit sand, som ifrån
längre håll gör hamnen känbar.
En mil N.O. ifrån Arcken ligger uti vatten-brynet den lilla Rotmans klippan med sina små på östra och nordra
sidan utstickande ref; hon visar sig uti stillaste väder igenom bränningar, och diupet nära vid henne är 7
famnar. Emellan denna och Arcken är inloppet til hamnen, och då man midt för husen uti 10 famnars diup
ankrat, är Hanglip på Cap Fals gömd inom Arcken, och man således på alla sidor innesluten af land.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De arbetsamme och idoge invånarne hafva icke spart mödan mindre här, än uti deras egen fosterbygd.
Högdernes långsammare afsluttningar emot hamnens strander, hafva de til en del så jemnat, at de på somlige
ställen kunnat bebyggas, och på andra anläggas med trä och kryddgårdar, och sedan Regeringen uti sednare
tiderne blifvit nogare underrättad om denne hamnens säkrare bergning för skeppen, hafver den låtit af sten
upföra et vackert Magazin af tvänne bottnar til 200 alnars längd, med bageri, och nödiga verkstäder för smeder,
tunbindare och andra handtverkare, slagtarehus, hospital, samt rymliga vånings-rum för en Resident, som förer
befälet öfver två Sergeanter och 30 man, hvilka, jemte handtverkarne äro här i vintermånaderne, då skeppen
förväntas, vagthållande. Trenne andra familier hafva ock här satt sig neder.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om åkerbruket kan jag icke gifva någon berättelse, efter inga sådane lägenheter voro i denna nejden. De
småplanteringarne som de under backarne uptagit, voro med stenmurar gärdade och innantil omgifne med
häckar af blommande rosmarin, lager och myrten til en mans högd; apelcin, citron och pomerance-träden boro
om hvarannan blommor, mogen och omogen frukt på en gång; äple-päron-qviotten-apricose-persike-mandelcastanie och valnöte-träden, hade efter den nyligen föregångne höstningen nu aflagt en stor del af sina löf och
beredde sig til nya blomknoppar; kryddsängarne stodo gröna af kål, ärter, sallater, lök, purjo, rofvor, radiser,
potatoes, och, med et ord, alla sådane och flera köksaker växte i all fullkomlighet, och då någon säng var
afskuren tilreddes hon straxt til at emottaga ny säd.
Örterne som växte på högdernes brandter voro af många slag; ibland dem igenkändes Mesembryanthemum som
giorde stora stycken gröna. Cactus, sedum, aloë och dessa af många variationer, jemte andra saftiga växter,
samt hottentotts blomman, dessa alla voro icke granlaga om en så föraktelig jord. Flere slag af solanum, i
synnerhet en taggig med stora gula äpplen, datura och den mindre ricinus höllo den torra lösa sanden til goda,
men ibland alla dem som intagit högderne och liungmarkerne infann sig den röda och hvitra heranthemum,
ericae och gnaphali af många slag, hvilka tyckte mera om sin egen magra jord, än en bättre uti en kruka på
skeppet, uti hvilken de för sin fägring skul med hela jordklimpen blifvit flyttade; et slags lobelia och portulaka
arborea tienade på somliga ställen till häckar.
Vilda träd vorto här rätt få, och de af et löst låg- och krokstammigt slag, de kunde påslätterne hafva föga
trefnad, efter jorden, som föregafs, till betets förbättring afsvedde, hvarvid träden merendels togo skada,
förtorkades och til ved nyttiades, hvilket de giorde gemenligen hvart femte eller siette år. Jag såg intet slag af
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dem som förtiente upmärksamhet, mera, än det låga buskaktiga såcker-trädet, af fyra til fem alnars högd, med
sina långa smala och spitsiga släta löf, samt stora liffärgade rödaktige blommor, i skapnad af en lång aflång
kalck af et quarters inrymme, som altid stod upåtvänd; daggen och regndropparne som der infalla, utdraga ur
dem en söt saft, hvilken slafvarne samla uti käril och af den koka til sina behof en smakelig sirop.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Får och getter, hvilka här finnas i myckenhet, vaktas af slafvar i
stora hiordar; de förra, mycket stora, gifva et sundt och välsmakeligit kött och blifva så feta, at deras svantsar
kunna uppnå i vikten siu til åtta marker; de sednare, måste upfylla den delen af miölk som kalfvarne fått frihet
suga ifrån sina mödrar, hvarigenom desse blifva stadige oxar at förrätta nödige körslor med, och underhölts här
til Compagniets och enskyltas behof emot et par hundrade, utom havd i slagtning nyttiades til skeppens och
hospitalets behof, tillika med fåren. Deras oskodde hästar måste åter i fyrsprång göra hastigare resor. Ehuruväl
at denna landsorten i förra tider varit ryktbar såsom et näste för många rofdiur, likväl hafva de, sedan denna
och de nästgräntsande trakterne blifvit ifrån skog blottad och afrögd, flyttat til längre aflägsne ödemarker, så at
några små tigrar och tiger-ulfvar allenast blifvit qvara, hvilka icke äro glupskare och grymmare än at man
ensam kan färdas och at äfven en eller annan Hottentot kan bo säker för dem uti vilda marken. Dock underlåta
de icke at att stundom bortsnappa et och annat får ifrån den betande hiuorden, och har man i sednare tider ej
hördt at tigren tilfogat någon skada, så framt han icke blifvit sårad, då han är så förmäten at han söker hämnas
på sin baneman. Uppå Tafelberget säges at det stora slag babianer vistas, som så ofta göra stora inbrott uti träoch vingårdarne; de se nog dierfva och fruktsamma ut, ty nosen står emot pannan liksom uti en rät vinckel, i
hvilken de små eldaktige ögonen sitta hel nära ihop; et par långa huggtänder synas utom läpparne ifrån
hvardera käften; kroppen, är med en kort gråbrun borst på ända stående öfverdragen, hvilket alt, med de långa
naglarne, gör deras anseende serdeles obehageligt. De äro, som sina camerater af det slägtet, både viga och i
kastande mycket visshändte; jag har sedt en sådan, som var bunden, vara af en Holländare upretad, som med en
stor sten på tio steg ibland et stort sälskap icke felade sin fiende, så at han tumlade til jorden. Harar, caniner
och et slags stengetter som här blifvit kallade för klippspringare, äro icke mycket sällsynte. En af soldaterne,
som ifrån högderne gifver akt på ankommande skepp och igenom en uphissad flagga på en stång teknar deras
annalkande, är tillika skytt och håller merendels Residentens bord med villebråd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------Den 2 Junii eller Pingest-afton, företogs resan til Hufvudstaden eller Gouvernementet Cap Bone Esperenze.
Vägarnes längd räkna invånarne här såsom i Holland, efter timetalet, och således var detta väge-stycke utmätt
till fyra timar. Här voro nu icke så många hästar til hands, som til denna skiuts fordrades, ty blef en vagn, men
kur betäckt, lik en rustvagn, med sex par fullkommeliga oxar förespänd; framhiulen på dessa vagnar få icke
skilja uti högden mycket ifrån bakhiulenm, om de skola kunna komma fram, öfver de stenar, som uti lösa sanden
nedfallit, på uddarne, hvarest den besvärliga vägen under högderne giorde et omåtteligit skakande, och uti de
små vikarne, hvarest de upslående vågorne ibland räckte up i vagnen. En slaf, med en lång piska som et metspö,
hvilken han förde med bägge händerne, styrde vårt åketyg, stundom med några ord, hvilka oxarne voro vande
vid, och stundom med en och annan eftertryckelig, så att hårtappen låssnade, och felade aldrig, at han ju kunde
flå hvilkendera oxen och på hvad ställe han fant nödigt; en sådan slaf med piska, lopp hela vägen förut. Jag
nekar icke at ju denna skiuts i förstone förekom både löjelig och farlig, såi anseende til vägen, som at kutsken
brukade inga tömmar, dock hunne vi uti et ständigt traf middagstiden til Meusenberget, hälften af resan, hvarest
Regeringen låtit upbygga et hus til hvileställe för resande, och at vistas uti, dåde sielfva vilja förlusta sig med
fiskande; detta vaktades af en gammal soldat. Vår commissionaire var oss här, med en vagn och fyra par hästar,
til mötes, at föra oss fram til staden, och begofvo vi oss, efter något rastande, åter på resan. Hafvets sqvalpande
emot stranden, hade dragit sig in uti de lägre ställen, och här formerat en tämmelig vidlyftig insiö, öfver hvilken
vi måste åka, fastän at vatnet stod hästarne mit på sidan och började komma up i vagnen; vår nya svarta kusk
körde nu med tömar, och hans span-ridare höllo i fyrsprång igenom detta farvatnet. Väderleken, som hitintils
varit klar och vacker, förbytte sig til et tätt och trägit regn, som den starka nordliga blåsten slog in uti vår
frammantil öpna vagn, och giorde vägen, som närmare staden var mera leraktig, nog ren och slipprig. Vi foro
nu igenom en stor och flack, sandig ödemark, och sågo, på längre holl, några få kullar. Liung, taksäf och annat
lågt buskage växte på denna trakten, samt annat smått gräs, så at jorden på få ställen allenast var så bar at
sanden lyste igenom; de få trän, vi sågo, liknade mera låga tallbuskar, och stodo ganska glest, de mästa af dem
röjde sig, igenom de stora blommorne, för det förr omtalte socker-trädet Åtskillige last-vagnar, med 4 til 6 par
hästar före, stötte til vår väg, som ifrån denna hed förde bränsle til staden af stubbar, rötter, qvistar och annat
stök, som de här samlat. Efter halfannan timas resa fingo vi behagligare utsigter och vid Ronden-Bosch
passerade åtskillige plantager, vingårdar, alléer och stora trägårdar, samt många välbygda hus. Silfver-tråden,
ekar och lindar, voro satte, liksom uti små lundar, vid et par bäckar, som flöto jemte vägen, och giorde landet
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mer behageligt, fastän det tiocka regnet och kalla luften nu begynte göra resan olustig och utsigten så kort, at
det undangömde för oss många nöjsamma saker. Vi hunno änteligen fram til fästningen, då de begynte at lossa
canonerne vid den nyligen afledne Vice-Gouverneuren Barom Kloppenburgs begrafning, hvarvid hela
garnizonen, som bestod af 500 man, paraderade, och vid grafven gofvo salvor. Regnvädret bytte sig de följande
dagarne til hagel, isbark, samt mycken blixt och dunder, med en flyande storm, som betog oss alt nöje uti vår
landtgång, samt rörde så up Tafelbayen, at hon stod uti en jemn bränning, hvilket gaf et tydeligt bevis af des
osäkerhet i denna årstiden; detta hindrade at bese en hoper saker, som voro märkvärdige. Emellan skurarne
besökte jag likväl trädgården, som, fastän det nu var diupa vinteren, fägnade en åskådare med många sköna
blommor och örter, som stodo i mycken fägring. Et mastich-träd och den giftiga dacca voro nyligen flyttade hit.
Uti diurgårdarne var ännu ännu en vacker zebra samt många slags hiortar af räta, krokiga, slingade och
greniga horn, jemte rådiur och stengetter.Den där gräfde stora dammen var liksom öfverhöljd med pelicaner
och en myckenhet fremmande slags vatn-foglar. Strutzar och cassuarier spatserade längs gångarne och voro
ibland detta sälskapet ej de minst besynnerlige.Uti en annan gård parade sig en myckenhet af andra slags
foglar, som uti de der planterade buskar hade sina nästen, äfvenväl fremmande slags rara gäss och än(d?)er,
samt Guineeska höns och fasaner. Uti burar förvarades andra sorter foglar, såsom et slags högblå stora dufvor
med en fiäderbuske på hufvudet och högröda ögon, äfven secreter-fogeln som, med et par pennor vid hvardera
örat, med sina långa hvita ben, svarta lår och grå kropp, lopp mycket bestälsam, hvilket nu både tiden och den
olustiga väderleken hindrade, at, så omständeligen, som jag bordt, beskrifva.
Sedan jag complimenterat den mycket hederlige och til ålder nog hundne Gouverneuren Baron Tullbagh, en stor
älskare af vetenskaper, begaf jag mig, efter ärendernas förrättande, uti en med fyra hästar bespänd chaise och
med en slaf åter til skeppet, och när jag hunnit det SO ifrån Tafelberget liggande Diefvulsberget förbi, tog jag
vägen, mer vestligt, igenom et väl upbrukadt land, inåt Constantia till Simons hamnen, som öfver den
föreliggande slätten nu begynte synas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Vid ankomsten till hamnen anstaltades
om resans skyndesamma företagande, men en SuperCargeuren 54 åkommen häftig sjukdom, giorde härutinnan
upskof til den 21:sta , då vi, fullkomligen förfriskade, togo afsked af denna kära hamnen, igenom åtta canonskott, som af et qvarliggande Holländskt til Batavia ärnat skepp med nio besvarades, och lupo så utur bayen til
siös med vackert väder och en jemn dragande NV. vind”.

I ett brev från Kapstaden den 16 juni 1770 till läkaren och botanikern Peter Jonas Bergius55 (17301790) skrev vidare Ekeberg följande.56
”Förlåt mig att jag med få ord allenast gör besvär, ty jag har ej tid att vara så mångordig som jag borde,
nämligen om vår resas förlopp och de svårigheter, vi tråkat igenom, innan vi gjorde vändningsresan åt Norge,
detta lärer igenom flera brev vara nogsamt kunnigt. Sedan vi uti elva veckor ombytt flera klimater, hunno vi till
Caput Bonae Spei en årstid, som fru Flora bort avlägga fägring. Vi måste i en sådan tid söka den tjänligare
hamnen, belägen på södra sidan om detta namnkunniga näs. Juni månad här hos detta folket har samma respekt
som December hos oss; fastän ej med snö, så fick jag ändå uti mina exkursioner för att botanisera hålla flera
hagelskurar till godo; men vem skulle tro att i en sådan tid finna de härligaste blommor som skulle kunna hedra
ett orangerie. En torr mager sandig hed utgör de fyra milars distrikt till själva staden. Den prunkade med de
raraste och besynnerligaste slag av Erica. Så hatad som denna ört är på våra backar, så oansenlig hölls hon
även här; men dess lynne, färger och lukt var förundransvärd. Lika så förhöll det sig med Gnaphalium och flera
dylika, som älska en sådan jordmån. De lockade mig många gånger ur vagnen att till herrar von Linnés och
Bergii57 nöja göra en liten samling, men om de kunna i tolv månader behålla sin lustre, tvivlar jag. Här såg jag
Xeranthemum härlig i full blomma med så många andra slag, som jag ej kunde igenkänna. När vintern gör
denna ort till ett Eden, vad skall då sommarn göra? Jag föll i förundran varför icke en Hasselqvist, 58 Löfling,59

Superkarg på ”Finland” var under denna resa A. Arfwedson enligt Kjellberg 1975 s 181.
Se brev från Solander till samme Bergius från London 1/7 1760 i Duyker & Tingbrand 1995 s 123-127.
56
Återgivet av Forsstrand i SÅL 1928 s 154-156.
57
Peter Jonas Bergius hade en bror, Bengt Bergius, och därför pluralformen ”Bergii”.
58
Fredrik Hasselqvist (1722-1752); linnélärjunge, som avled i Smyrna (Izmir), vars resebrev Linné 1757 utgav
under titeln ”Iter Palestinum eller Resa til Heliga Landet”.
59
Pehr Löfling (1729-1756); som linnélärjunge sänd 1750 till Spanien för att studera den iberiska floran; deltog
två år senare i vetenskaplig expedition till Sydamerika; avled i feber i Guyana 22/2 1756; se PSS Sjörulla
1982:133 i samband med ”Operation Venezuela” och Löflings två brev till Solander från Madrid 1753 i Duyker
& Tingbrand 1995 s 27-37.
54
55
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Forsskål60 eller någon annan missionär blivit förordnad hit, som inom en kortare kretskunnat rikta vetenskapen
med de saker, som en Burman och Scheffer skryta med. Apropå, om en i tyska, fransyska, latinska språken övad,
nykter och stadig yngling, som har god insikt i aritmetik och geometri, fick nyttja ett resestipendium (sedan han
fått tillräcklig handledning i naturalhistorien) till resepenningar hit, kunde han tjäna igenom kollektioner
vetenskapen hemma, ty här är ett outösligt förråd, och sig själv igenom en indräktig kondition av 100 till 120
riksdaler utom goda förmåner och friheten, som efter dess skicklighet säkert snarare förökas än minskas, och sin
patron härstädes med dess pupillers educerande. Var god och tänk på en sådan för residenten i denna by herr
Joh. Fr. Kirst. Herr Allnor och jag hava för hr kommerse-rådet Finlays tjänst i trädgården grasserat efter
Gardenia. Namnet Jasminum Malabaricum förstod denna hortulanus sig inte på, ty hennes hemvist är i detta
Hottentots-landet. Levande plantor blevo beställda med de nästa skeppen, men friska knoppar med goda frön
skola vi tjäna med vid hemkomsten och tör hända några andra friska frön. Utom Gardenia har jag beställt och
betalt Xeranthemum flore pleno. Flera sorter av den sköna ljungen, som nu omöjligen fast hon med rötter
upptogs kunde bevaras levande. Med ett ord bergen lyste blå och bara vid ankomsten, men ingen sten var nästan
fri för sällsynta plantor av Hedera, Portulaca arborescens flore purpureo, Sedum av månfaldiga slag, Aloer och
Cactus förutan ända, och vad som var bart övertäckte Mesembryanthemum med sina stora gula och violetta
blommor på en stjälk, ty här är inte sällsynt att få se en och just samma species hava åtskilda färger av blomman
liksom naturen spelat. Men jag hinner nu ej mera än önska all beständig välmåga till dess vi få råkas, jämte
hälsningar till hr sekreter Wargentin,61 hr banko-kommissarien62 och hr professor Wilcke. Jag drages med
inclinationerne, nämligen de magnetiska. Instrumentet är präktigt, men ehuru opereust måste jag tillägga en
apendix. Dess rörelse var för stark omkring axis av nålen, så att jag hade mycken svårighet få säkra
observationer. Detta låter sig praktisera varest motus är horisontalis, men jag måste flytta den det längsta jag
kunde ifrån nålens oscillations punkt. Emellertid äro de gjorda observationer överensstämmande ganska nära
till kartan. Få nu se vad det vill bliva av på den återstående delen. Emellertid lovar jag ej hålla mödan ospard så
i detta som annat. Hälsan har jag Gudi lov haft hittills. Var gunstig och fråga efter min Gummas Hemigrain och
om möjligt tjäna henne med goda råd för den samma och gikten”.

D

et bör slutligen anmärkas att Ekeberg på hemresan siktade Kap Agulhas den 6 mars
1771 och sedan satte kurs mot St Helena utan att anlöpa vare sig Table Bay eller
False Bay. Skeppet ”Finland”, som passerat Sundasundet något enstaka dygn efter
”Endeavour”, var således en knapp vecka före ”Endeavour” i detta läge. Detta
betyder att det svenska skeppet strax efter Sundasundet bör ha seglat om den brittiske
örlogsmannen och teoretiskt skulle ”Finland” ha kunnat vara det skepp, som enligt Banks
journal siktades den 19 januari 1771 men på sådant avstånd att det icke kunde identiferas.
Även om Ekeberg skickat Linné skilda plantor och brevväxlat med denne redan under 1750talet, då Solander ännu studerade i Uppsala, är det knappast troligt att de någonsin
sammanträffade personligen med varandra eftersom Ekebergs uppehåll på landbacken mellan
sjöexpeditionerna var så få och kortvariga under det decenniet. När, om inte förr, Ekeberg
träffade Linné personligen i samband med att han invaldes i Vetenskapsakademien 1761 så
hade ju Solander redan lämnat landet. De måste dock via Linné ha varit väl förtrogna med
varandras existens. Solander var självfallet förtrogen med att Svenska Ostindiska Kompaniets
skepp sedan 1731 plöjt Indiska Oceanen på sin väg till och från Kina och Ostindien men
visste säkerligen i detta läge ej om att ett svenskt skepp befann sig så utomordentligt nära. Ej
heller kan Ekeberg rimligen ha haft någon kännedom om ”Endeavours” närvaro i samma
farvatten även om han genom sin bekantskap med Linné erfarit, att Solander skulle delta i en
delvis vetenskapligt inriktad världsomsegling med en brittisk örlogsman. Ekebergs namn har
hedrats genom namnet på trädet Ekebergia capensis.
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Peter Forsskål (1732-1763); forskningsresande linnélärjunge; botaniserade bl a i Konstantinopel, Egypten och
Jemen, i vilket sistnämnda land han tragiskt avled i malaria; ofta hänvisad till i Solanders korrespondens.
61
Pehr Wilhelm Wargentin (1717-1783); astronom och statistiker; Vetenskapsakademiens sekreterare från
1749; Daniel Solanders mor, Magdalena Bostadia Solander (1713-1789), skrev från Ijo i Finland till Wargentin
10/12 1774 och tackade för den ”ifrån honom öfwersända Rese Beskrifningens hitskickande” (oklart om detta
var Solanders egen beskrivning); hon skrev ett nytt brev till Wargentin från Piteå 29/4 1777 och bad om hjälp
för att få kontakt med sonen; se Duyker & Tingbrand 1995 s 404-408.
62
Peter Jonas Bergius bror Bengt Bergius (1723-1784) blev bankokommissarie 1770.
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ndra linnélärjungar, som rundade Godahoppsudden under 1700-talet var Olof Torén
(1718-1753) och Pehr Osbeck (1723-1805). Torén deltog som skeppspräst på en
ostindiefarare till Kina 1748-1749 och seglade ånyo till Indien och Kina 1750-1752.
Den senare seglatsen skildrades i sju livfulla brev till Linné, som utgav dem i
bokform 1757 under titeln ”En ostindisk resa...”. Osbeck,63 som omnämns i Solanders
efterlämnade korespondens, medföljde1750-1752 en ostindiefarare som skeppspräst till
Ostindien och Kina. Hans ”Dagbok öfver en Ostindisk Resa åren 1750, 1751, 1752” utkom
1757. Emellertid lämnar ingen av dessa reseskildringar några uppgifter om Kapstaden utan
beskriver bara rundandet av Godahoppsudden.
Botanikern Carl Peter Thunberg (1743-1828)64 var 1770-1779 läkare i holländsk tjänst och
besökte under dessa år Sydafrika, Japan, Java och Ceylon. Han beskrev sina resor i ”Resa uti
Europa, Africa, Asia förrättad åren 1770-1779”, varav den första upplagan i fyra band utkom
1788-1793. En ny upplaga i två band utkom 1951. Thunberg anlände till Kapstaden två dagar
efter Sparrman och företog några botaniska exkursioner i sällskap med denne. Han kom
sedan att stanna från 1772 till 1775 för att lära sig det hollländska språket innan han for vidare
till Batavia och Japan. Thunbergs intressanta inblickar i livet i Kapkolonien får emellertid här
av utrymmesskäl ge vika för motsvarande utdrag ur Ekebergs och Sparrmans skildringar.
Åren 1807-1813 utgav Thunberg sin ”Flora Capensis” i tre band. Efter honom uppkallades
släktet Thunbergia med ca 100 arter ett- och fleråriga örter från tropiska Afrika och Asien.
Till växtsläktet Sparmannia - i Afrika förekommande träd och buskar tillhörande familjen
Tiliaceae - blev läkaren och botanikern Anders Sparrman (1748-1820) upphovsman efter
vidsträckta resor. Redan 1765-1767 seglade han som skeppsläkare till Kina på en
ostindiefarare. Ekeberg hade ju enligt ovan i brev till Peter Jonas Bergius föreslagit att någon
ung svensk naturforskare skulle sändas ut till Kaplandet. Detta förverkligades då Sparrman
fick fri kojplats ombord på ett av Ostindiska Kompaniets skepp och anlände till Kapstaden
den 12 april 1772. Där botaniserade han flitigt till november samma år, då han accepterade ett
erbjudande att följa med som biträdande naturforskare på kapten James Cooks andra
världsomsegling 1772-1775.
De två naturforskarna Forster - fadern Johann Reinhold Forster (1729-1798) och sonen Georg
Forster (1754-1794) - hade i slutskedet av förberedelserna inför Cooks andra världsomsegling
ersatt Banks och Solander som naturvetenskapsmän sedan Banks blivit osams med brittiska
amiralitetet rörande ombyggnaden av ”Resolution”. Vid ett sammanträffande på ett värdshus
i Kapstaden erbjöd de Sparrman att följa med på den tilltänkta världsomseglingen som deras
medhjälpare. Sina våndor när Sparrman övervägde om han skulle anta erbjudandet har han
ingående skildrat för eftervärlden.
”Ett korrt ja eller Nej, till en så nyttig, nöjsam och hedrande, men tillika långsam, besvärlig och äfventyrlig
resa, fordrade överläggning. Skulle jag antaga tillbudet, tänkte jag, och utgången blefve lycklig, glömde jag
snart mödan, samt ofta med nöje påminte mig de uthärdade svårigheter. Försummade jag åter tillfället, skulle
jag länge hafva sådant att förebrå mig. Jag påminte mig, huru Herr Archiatren och Ridd. v. Linné flere gånger
yttrade sig, det ingen ting mer ångrade honom, än att han under sitt vistande i Holland, ej emottog ett anbud af
en resa till Goda Hopps Udden.
Emedan tvänne Svenske, Herr Doctor Solander och Herr Spöring, hade med utmärkt heder och gagn för
Vetenskaperna, deltagit i förra Resan kring Jordklotet, Nya Holland, m.m. önskade jag, att också en Svensk
måtte få besöka södra Polen och deromkring förväntade Länder”. 65
63
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Omnämnd exempelvis av Solander i brev till Johan Gustaf Hallman 4/2 1753, Duyker & Tingbrand s 22.
Omnämnd av Solander i brev till Joseph Banks 6/9 1781, Duyker & Tingbrand 1995 s 394-396.
Sparrman del I 1783 s 87-88. Se även ”Med Anders Sparrman till Huahine” i PSS Sjörulla 1987:107-123.
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parrman lämnade Kapstaden med ”Resolution” den 22 november 1772 och återkom
med samma skepp 28 månader och 60 000 sjömil senare till samma plats den 22 mars
1775 efter att ha varit med om den allra första världsomseglingen från väster till öster.
Själv menade han, att ”Resolution” åter löpte in i Kapstadens hamn efter ”den
wågsammaste, samt på faror och beswär fruktbaraste, fast lyckliga Resa, historien någonsin
kan uppwisa”. Här mönstrade han nu av och stannade i Kapkolonien under fortsatt flitig
forskning till i april 1776, när han anträdde den långa resan hem till Sverige via England. Han
stannade i London några månader för att närmare gå igenom sina stora samlingar och bör i det
sammanhanget personligen ha sammanträffat med Solander.66 1783-1818 utgav Sparrman i
två band ”Resa till Goda Hopps-Udden, Södra Pol-kretsen och omkring Jordklotet samt till
Hottentott- och Cafferlanden, Åren 1772-76”.

S

Ur Sparrmans nyssnämnda bok har jag hämtat följande beskrivning av själva Kapstaden sådan
den tedde sig vid Sparrmans ankomst drygt ett år efter pitesonen Solander.67
”Sjelfva Staden är den enda i hela Colonien och kallas egenteligen Cap, ehuru detta namn tillägnas hela
Nybygget likså orätt som ofta. Nämnde Stad är belägen imellan Stranden och nordliga sidan af Taffel-bärget,
hvilket hafver, i anseende till sin synliga jämnhet ofvanpå, bekommit namn af Taffel eller Bord. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
Denivels-Kop, det de Engelske kalla Charles-Montain, är till större delen sammanhängande med det förra eller
Taffel-bärget, - - - - - - - - samt spetsigt och bart. Leuven-Kop, det de Engelske kalla Lionshead och äfven för
Sugarloaf, är en mer afsöndrad, men mindre hög Bärgskulle, liksom den vidliggande Leuvenstaart, hvilken de
Engelske kalla Lions-rump och Lions-tail.
Från en af dessa, gifvas signaler med Canonskått för hvarje kommande Skepp, som synes ämna sig in i hamnen.
Då de nalkas ännu närmare, hissas en flagga på det ena bärget, hvilken tjenar till signal för Hollänska Skepps
Capitenerna; men ingen mer än de och Gouverneuren i Cap vet, huru flaggans färg för hvarje månad bör
ombytas. Ändamålet dermed är, att en ankommande Holländare strax må röja, om hamnen fallit i någon fiendes
hand, och således vakta sig att inlöpa.
De nämnde Bärgen äro till större delen kala, och Taffel-bärget tämmeligen brant på den sidan, som vetter åt
Staden. De buskar och nog små trädslag, som här och där vildt växa, äro dels till sin natur, dels genom Sydost
och Nordväst vindarna tvungna. Härigenom förekomma de till sitt utseende mäst torra, blekbladiga och
oansenliga. Några af dem i skyggd af klyfter, samt vatnade af nedrinnande bäckar, kunna väl bekomma någon
frodighet, dock sakna de i allmänhet den lifliga grönska, hvarmed de nedanföre vid Staden planmterade Ekar,
Vingårdar, Myrten, Lagrar, Citronträd &c. pråla. Ännu vidare bidraga de torra ljungfält och sandiga
strandslätter att göra Landet af ett torrt och ofruktbart utseende. En ansenlig myckenhet af de täckaste
Africanska blomster äro väl den vackrare årstiden strödde häribland; men kunna ej med sina färger särdeles
lysa ibland de mäst perenna och blekare gråslagen, ibland torra buskar, och de åtminstone närmare ikring Cap,
mäst altid afbette fälten. De kunna på långt när så ej fägna ögat, som Flora på våra gröna ängar af annuella
gräs. Jag måste vidgå, att grönskande plantager samt ett och annat åkerstycke invid Staden, sticka rätt artigt af,
mot det Africanska vilda, hvarmed de omgifvas, och hvaraf de desto mer blifva lysande; men så kunna dock
klypte träd och af konsten upammade regelbudna planteringar ej så i längden bibehålla sig i vår smak, som en
vacker lifligt grön natur, den en Europee, åtminstone efter någon tids varelse i Cap, ej lärer undgå att sakna.
Staden är liten, vid pass 2000 steg lång och bred, dess träd och kryddgårdar inberäknade; den sluttar åt en sida;
Gatorna äro breda men ej stenlagde; en stor del af dem äro planterade med Ekar; Husen vackra, högst 2
våningar höga, de fläste hvitlimmade, men några grönmålade, ty denne på våra hus aldeles osedda färg, är en af
de Hollenskas favorit-färger på Kläder, Båtar och Skepp.
En stor del af husen så väl som Kyrkan äro ganska nätt täckte med en sort svartagtig säf (Restio tectorum) som
växer på torra och sandiga ställen. Den är något hårdare än halm, men nästan finare och skörare.
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Detta antagande har jag dock ännu inte förmått finna något belägg för.
Sparrman del I 1783 s 13-18.
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Huru täckningen förrättas, förtjenar visserligen att af våra Landthushållare i agttags; men på det en beskrifning
derpå måtte blifva dem så mycket nyttigare och pålitligare än min egen, har jag derom anmodat Herr Capitenen
och Vasa-Riddaren Ekeberg, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . De öfriga taken i Cap äro såsom platta tegel-gålf eller så kallade Italienska tak.
Den så olika af Kolbe,68 Byron69 och Bougenville70 omtalte Compagniets trägård, är den största i Staden vid
pass 400 steg bred och 1000 lång, bestående af åtskilliga qvarter, med kål och andra kryddgårds växter, så för
Gouverneurens egit bord, som till förfriskning för Hollänska Skeppen och sjukhuset. Frukt-träd äro utplanetrade
på en del af quarteren, hvilka alla, till afvärjande af den häftiga Sydost-vindens åverkan, äro omgifne med
häckar af Myrten och Alm, utom det att vid pass 30 fots höga Ekar äro utsatte på de större gångarna, som med
sin skugga utgöra en angenäm svalka och tilflygt hälst för främlingar, som besöka hamnen, och under det heta
af dagen, vilja promenera.
De fyra quarteren, som ligga närmast Gouverneurens Residence beläget Norr i Trägården, äro väl med några
blomster-sängar besatte, men deraf förtjenar dock berörde Trägård på långt när ej det loford, som Kolbe gifvit
honom, såsom makalös och rik på de kosteligaste växter från alla Verldsdelar. Vid slutet eller öster af
Trägården, vidtager en inom murar stängd djurgård, hvarest visas Struzar, Casuarier, Zebrer, stundom åtskillige
Antiloper och andra smärre fyrfotade djur, mästadelen alla inlänske; men uti en annan afdelning hysas
åtskilliga ut- och inlänske Landtfåglar.
Fästningen ligger några hundrade steg Norr om Staden, skild ifrån densamma genom en grön slätt, som är
genomskuren af canaler och vägar. På bägge sidor om Staden och vid stranden äro Batteriuer anlagde, och på
den Södra, som är mer högländ, ser man de i Cap vistande Chinesers och fria Malejers grafvar, så väl som ett
Holländarenas eget med mur omstängdt begrafnings ställe. Men det som misskläder Staden är en galge, jämte
ohyggeliga stegel och spett, som Regeringen låtit nyligen uppföra, så till sägande i högsätet eller invid
Fästningen på den förenämnde slätten. De Hollänskas bekanta hårdhet i Ost-Indien utmärker sig dessutom här
med 2:ne andra galgar i sigte af Staden, nämligen en på hvardera sidan om densamma”.

------------------

K

aplandet betraktas alltjämt som ett eldorado för vänner av Floras rike. Förre PSS-aren
Bertil Nordenstam (f 1936)71 i Sollentuna - professor i botanik vid Naturhistoriska
riksmuseet och 1993-1995 vice preses i Vetenskapsakademien - tillhör de många
svenska botaniker, som i modern tid botaniserat framgångsrikt i Kaplandet. Jämte sin
hustru Gunilla medföljde han PSS eskader till nordöstra Små Antillerna jubileumsåret 1984.
Ur ett brev från Bertil av den 26 januari 1996 så vidarebefordrar jag härmed de allra bästa
hälsningar till alla PSS-are från honom och Gunilla. I en senare årgång får jag måhända
anledning återkomma till vännen Bertils äventyr i Kaplandet som ung botaniker 1962-1964.
Han kallar det sitt ”botaniska paradis”, vari han bl a funnit den endemiska arten Feliciae
gunillae B.Nord.72 En kollega till honom kallade en annan art Nidorella nordenstamii Wild.
Bertils mödor och strapatser utmynnade i doktorsavhandlingen ”Monograph of the Genus
Euryops”.
-------------------

Sannolikt avsågs tysken Peter Kolb[e], som i Amsterdam 1741 utgivit volym I av ”Description du Cap de
Bonne-Esperance”.
69
John Byron (1723-1786); brittisk sjömilitär; företog 1764-1766 en världsomsegling, under vilken Gilbertöarna upptäcktes av européer; se även ”Pitcairn Ho!” i PSS Sjörulla 1993:120-155 (bild på Byron s 127).
70
Louis Antoine de Bougainville (1729-1811); fransk sjöfarare; känd för sin världsomsegling 1766-1769, under
vilken han bl a besökte Tahiti, Samoaöarna, Nya Hebriderna och Salomonöarna; hans bok ”Voyage autour du
monde/Resa runt jorden” (1771) fick stor betydelse för samtidens kunskap om Söderhavet; se vidare ”Den
första kvinnan runt jorden” i PSS Sjörulla 1987:90-106.
71
Gunn & Codd 1981 s 262. Se även ”Med Piteå SS till St Barthélemy” i Piteå SS Sjörulla 1985:92-177.
72
Dottern heter Felicia och hustrun Gunilla. I växtnamnet återfinns således hela familjen samlad!
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F

ölj också med i nästa årgång av Piteå SS Sjörulla ut på Atlanten, till St Helena och hem till England! Ship
a´hoy!
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