Ödet regisserade händelserna så ironiskt att briggen Sir Lawrence lämnade Gravesend den 12
juli 1772 samma dag som kapten Cook påbörjade sin andra världsomsegling från Plymouth.
Eftervärlden känner ej vilka tankar detta kan ha förorsakat hos de såta vännerna Joseph Banks

och Daniel Solander, vilka bägge varit högaktuella som medföljande vetenskapsmän även
under denna expedition ända från augusti 1771 till i vart fall månadsskiftet maj/juni 1772.
Nu gällde det emellertid Island. Ankomsten till och händelserna på Island behandlas först i
nästa avsnitt av denna serie om Solanders seglatser i skilda farvatten i när och fjärran. Färden
till Island skulle sträckas väster om Skottland genom Hebridernas övärld, varför en kort
geografisk genomgång av denna arkipelag inledningsvis kan vara befogad.
Hebriderna eller the Western islands är ett sammanfattande namn på övärlden utanför Skottlands västra kust omfattande drygt 500 öar och skär om tillhopa 7 280 km2, varav i vår tid ett
knappt 100-tal är bebodda. Omtalade redan av Plinius1 som Hebudes indelas de i Inre och
Yttre Hebriderna åtskilda av det breda sundet The Minch. Mest kända bland de höglänta,
starkt kuperade Inre Hebriderna är öarna Skye, Rum, Eigg, Mull, Coll, Tiree, Jura och Islay.
Bland Yttre Hebriderna märks öarna Lewis, Harris, North Uist, Benbecula, South Uist och
Barra. Väster om North Uist ligger långt ute i Atlanten den isolerade ögruppen St Kilda med
en egen ytterst fascinerande historia.
De traditionella näringsgrenarna är fiske, fårskötsel och tweedtillverkning men sedan mitten
av 1900-talet har turismen blivit allt viktigare för öarnas ekonomi. På grund av dålig jordmån
samt ett regnigt och kyligt klimat är jordbruket starkt begränsat. Mestadels odlas potatis,
grönsaker och foder till boskapen. Sedan 1930-talet har befolkningen avfolkats så till den grad
att Hebriderna i sin helhet i vår tid bebos av blott ca 44 000 invånare, varav ca 13 0002 bor i
största orten Stornoway på ön Lewis.
De Yttre Hebriderna är huvudsakligen uppbyggda av gnejs medan den inre ökedjan präglas av
gnejs, olika skifferarter och tertiär basalt, ofta med pelarstruktur som på ön Staffa, varmed
Solander skulle komma att stifta närmare bekantskap. Skog saknas nästan helt i den bergiga
naturen, som är vild och obändig med kala berg, hällmarker, mossar, kärr och tjärnar. Högsta
punkten ligger på ön Skye och når 1009 m ö h. Vid tiden för Banks och Solanders ankomst
talade alltjämt befolkningen gaeliska som modersmål jämte en säregen dialekt av engelska
och livnärde sig huvudsakligen på fiske och fåravel.
_____________
Eftersom jag i denna del av Solanders levnadslopp i hög grad kommer att stödja mig på en
medföljande svensk prästs efterlämnade minnen och anteckningar börjar jag med att presentera denne. Uno von Troil (1746-1803) tillhörde en gammal prästsläkt och var själv son till
överhovpredikanten Samuel Troilius (1706-1764), slutligen från 1758 ärkebiskop i Uppsala.
Präglad av upplysningstidens tankegångar torde von Troils håg närmast ha stått till naturvetenskapliga studier men följande sin faders vilja och fotspår läste han likväl teologi, när han
kom till universitetet i Uppsala 1760. Han avlade kandidatexamen 1768 och promoverades
som magister 1770. Sistnämnda år anträdde därefter von Troil sin långa utrikes resa, som gick
via Tyskland och Frankrike över Engelska kanalen till London, dit han anlände den 20 april
1772 och där han snart sammmanträffade med den 13 år äldre Solander. Efter färden till Hebriderna, Island och Orkneyöarna återvände han hem till Sverige. Von Troil var pastor primarius i Stockholm 1778-1780, biskop i Linköping 1780-1786 och från sistnämnda år ärkebiskop i Uppsala.
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Gajus Plinius Secundus (23-79); romersk ämbetsman och lärd; skrev Naturalis historia, en omfattande källa i
37 böcker för vår kännedom om antiken; Hebriderna är en förvrängd avledning av Hebudes.
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Här nämnda siffror är från 1981 och har hämtats från Nationalencyklopedin, band 8, 1992.
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Ur von Troils Själfbiografi och reseanteckningar, utgivna av Henrik Schück först 1900,
citerar jag här vad som hände efter ankomsten till London den 21 april 1772.
Här mottogs jag med mycken vänskap af legationssekreteraren von Asp,3 d:r
Gahn,4 herr Carl Lindegrén5 och d:r Solander, som icke långt förut var hemkommen ifrån en Södersjöresa, den han jämte herr Jos. Banks gjort med kapten
Cooke. Svenske envoyéen baron Nolcken6 visade mig äfven mycken godhet, och
genom d:r Solander blef jag anförd hos Sir Banks, i hvilkens sällskap jag nästan
dagligen tillbragte min tid icke mindre nyttigt än angenämt. Till den Södersjöresan, som i juni månad skulle ånyo af kapten Cooke företagas, hade Banks och
Solander äfven gjort sig färdiga. Konungen hade därtill uppmanat dem, och
med deras nit för naturalhistorien och geografien ville de icke låta ett så ypperligt tillfälle gå sig ur händer. Större delen af deras förnödenheter voro redan
förda på fregatten. Banks, som antagit ritare med flere att följa sig på denna
expedition, hade redan tagit afsked af sina vänner för att gå om bord, då någon
mindre välvilja hos lord Sandwich, the first Lord of Admiralty, att i en obetydlig
sak i afseende på Banks´ bekvämligheter på fregatten lämpa sig efter dess önskan, gaf anledning till missnöje, och Banks ändrade sitt beslut att vara följaktig
på denna resa. Han förklarade sig hugad att i stället företaga en resa till Island.
Skepp hyrdes, och i början af juli skulle resan anställas. Jag var nu så färdig att
anträda hemresan, så att jag redan skickat mina saker ombord på kapten Moréns fartyg, som låg segelfärdigt till Göteborg, när Banks proponerade mig att
göra sig följe till Island. Jag såg allt det angenäma och nyttiga af denna resa
och hade gärna strax antagit detta tillbud, därest jag sett mig någon utväg till
penningar, ty mitt lilla kapital förslog knappt att betala frakten hem, och i Sverige hade jag ingen hjälp att påräkna. Jag berättade då för von Asp det anbud,
Banks mig gjort, men tillika den svårighet jag hade att det antaga, då han genast tillstyrkte mig att emottaga tillbudet och lofvade att skaffa mig respengar.
Jag kunde inte annat än med tacksamhet erkänna denna hans vänskap, men gaf
tillika tillkänna, att jag såg för det närvarande ringa möjlighet att framdeles
betala detta, då mitt arf var förtärdt och någon resurs hemma för mig icke var
att påräkna. Han följde mig dock till herr Carl Lindegrén, berättade min ställning och det anbud jag fått, då denne välgörande man strax gaf mig 50 pund
sterling med tillsägelse att dem betala, då jag framdeles det kunde. Nu skyndade
jag till Banks, förklarade mig med nöje emottaga hans anbud att till Island vara
honom följaktig; och samma afton följde han mig själf ombord på Moréns fartyg, där jag, sedan halfva frakten var betald, hämtade mina saker, och förde
dem ombord på det skepp, som för Banks räkning låg segelfärdigt.7
3

Pehr Olof von Asp (1745-1808); diplomat och politisk skriftställare; vid denna tid legationssekreterare i
London; som chef för kanslipresidentens kontor 1787-1791 Gustaf III:s närmaste man inom utrikespolitiken;
svensk minister i Konstantinopel och London 1791-1798.
4
Henrik Gahn (1747-1816); läkare; anlände till London 1771 och träffade ofta Solander; avböjde en inbjudan att
åtfölja Banks och Solander på deras tilltänkta men inhiberade andra världsomsegling med Cook, vilket gjorde
Carl von Linné så besviken hemma i Sverige att han skrev till Gahns fader och bad honom utöva sin faderliga
auktoritet för att förmå sonen att följa med.
5
Carl Lindegren (17??-18??); drev jämte sin bror Anders Lindegren handelshuset Anders & Carl Lindegren och
ledande svensk köpman i London; satt i styrelsen för svenska kyrkan i London; avböjde officiellt att bli exekutor
av Solanders dödsbo efter dennes död 1782 men synes likväl i vart fall delvis ha utrett detsamma.
6
Gustaf Adam von Nolcken (1733-1813); svenskt sändebud i London 1763-1792; som nära vän till Solander
skrev han det epitafium över Solander vid dennes begravning, som återges i Duyker & Tingbrand 1995 s 409410; ligger själv numera begravd bredvid Solanders grav i Brookwood Cemetery i Woking, Surrey.
7
Von Troil (Schück) 1900 s 166-167.
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I ett annat, senare sammanhang berättade von Troil i ett brev till professor Torbern Bergman, 8
till synes odaterat men av texten att döma avsänt kort tid efter expeditionens lyckliga återkomst till England,
huru Herr Banks och Doctor Solander, då de sistledne våhr voro färdige, at
efter Konungens och Parlamentets beslut företaga en ny resa rundt ikring verlden, blefvo på et Engelske Admiralitetet mindre hedrande sätt desapointerade.
De beslöto då, för att hålla ritare med flere som de valt til Söder-sjöresan tilsamman, att göra någon annan tour. De kunde näppeligen välja bättre än Island; och kan M[in] H[erre] lätt föreställa sig, det jag ej, ehuru snart sagt på
skeppet för at gå hem til Sverige, länge drog i betänkande at antaga deras tilbud, at på denna resan vara dem följagtig. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - och kunde visst aldrig lyckligare tilfälle för
mig uptänkas, än at få göra det i sällskap med Herrar Banks och Solander, bägge för väl kände af M[in] H[erre] at jag skulle behöfva nämna något om dem.9
Det av Banks för 100 pund i månaden inhyrda expeditionsfartyget Sir Lawrence om 190 ton
var mindre än hälften så stor som H.M. Bark Endeavour, som fört Solander och hans kamrater
runt jordklotet 1768-1771. Förutom befälhavaren - kapten James Hunter – utgjordes besättningen av enbart 12 sjömän. Med ombord på briggen seglade förutom Banks och Solander ett
antal ytterligare personer, vilka samtliga avlönades av Banks. Dr James Lind,10 till vilken
Solander i december 1771 skrivit två brev11 för att värva honom till Cooks andra världsomsegling och slutligen accepterat, ville i detta nya läge ej svika sina vänner utan hade mönstrat
som skeppsläkare. Hela tre konstnärer fyllde upp luckan efter den mera berömde John Zoffany, som i sista stund antagit ett erbjudande att för kung George III:s räkning bege sig till Florens för att kopiera av äldre mästerverk. Dessa tre var bröderna James och John Frederick
Miller, som anglifierat den till England överflyttade tyske faderns12 namn Müller till Miller,
och John Clevely Junior (1747-1786). Som sekreterare medföljde två personer, nämligen
Frederick Herman Walden13 och Sigismund Bacstrom (Bäckström?)14 varav i vart fall den
förstnämnde, möjligen bägge två, var svenskar till börden. Den sistnämnde hade tidigare varit
skeppsläkare och skulle sedermera stanna kvar i Banks tjänst som handsekreterare till 1775.
Löjtnant John Gore15 följde med på expeditionen till Island. Likaså skeppspojken Nicholas
Young, som varit den förste att sikta Nya Zeeland den 6 oktober 1769. Denne bör ha varit 148

Torbern Bergman (1735-1784); naturforskare; hade påbörjat sina studier i Uppsala redan 1752 och bör därför
ha varit personligen bekant med Solander; särskilt intresserad av fysik författade han bl a Physisk beskrifning öfver
jordklotet (1766; 2:a uppl. 1773-1774); professor i kemi och farmakologi i Uppsala från 1767.
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Von Troil [Fors Bergström] 1933 s 49 [ur Bref I].
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James Lind (1736-1812); skotsk läkare; seglade till Kina som skeppsläkare på ostindiefarare 1766 och därefter
framgångsrik pionjär inom skörbjuggsforskningen; observerade Venuspassagen 1768 från Hawkhill nära Edinburgh; invald som Fellow of the Royal Society (FRS) 1777; läkare för den kungliga familjen på Windsor; på sin
ålderdom god vän med skalden Shelley.
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Redovisade med kommentarer i Duyker & Tingbrand 1995 s 289-292.
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Tecknaren och gravören Johann Sebastian Müller (1715-1790?) från Nürnberg.
13
Sannolikt identisk med Fredrik Herman von Walden (17??-1819?) i Hj. Börjesons Biografiska anteckningar
om örlogsflottans officerare 1700-1799 (1942), vilken von Walden sägs ha varit i engelsk örlogstjänst 1777.
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Bedöms ha varit av antingen holländsk eller svensk börd. Enligt Carter 1988 s 141 och 619 var han i Banks
tjänst som handsekreterare från 1772 till slutet av 1775.
15
John Gore (1730-1790); sannolikt nordamerikan; hade seglat tre gånger runt jorden, dels med Byron på
Dolphin, dels med Wallis på samma fartyg dels ock med Cook på Endeavour; avancerade till 2:e löjtnant och
sekond efter Hicks död 26/5 1771; efter 1772 års seglats till Island ånyo under Cook som 1:e löjtnant på
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15 år vid detta laget. Banks två personliga tjänare James Roberts och Peter Briscoe16 och en
malajisk tjänare, Alexander Samarang. Dessa fem personer hade varit Solanders skeppskamrater redan under färden med H.M. Bark Endeavour. Den sistnämnde hade dock anslutit först
i Batavia under hemfärden. En fjärde svensk – om man nu räknar Bacstrom som svensk – deltog i färden till Islands så svenska språket bör ha klingat ofta ombord och det var den ovan
redan presenterade unge prästen Uno von Troil, som skulle komma att bli den ende medlemmen av expeditionen, som publicerade något från färden, när han 1777 utgav sina Bref rörande en resa till Island. En ung man från Roxburghshire vid namn John Riddle ingick också
i Banks följe.
Av Solanders egen penna sägs från hela Islandsfärden blott några korta anteckningar17 finnas
bevarade i British Museum (Natural History) och dem har jag tyvärr ej haft tillgång till vid
skrivandet av detta avsnitt ur den store Pitesonens levnadssaga. Jag misstänker vidare att
dessa korta anteckningar uteslutande berör vistelsen på Island även om jag ej kan vara helt
säker på detta. De primärkällor som jag kunnat nyttja är dels Joseph Banks egen journal från
resan18 dels Uno von Troils Själfbiografi och reseanteckningar respektive Bref rörande en
resa till Island, de senare nyutgivna i vår tid med titeln Brev om Island, dels ock James Roberts A Journal To the Hebrides, or Western Isles of Scotland, Iceland, and the Orkneys, in
the year 1772. Härjämte har nyttjats skilda bearbetningar av främst Harold Carter, Edward
Duyker, Chartes Lyte och Roy Rauschenberg.
I utdraget ovan från von Troils själfbiografi hade vi just fört hans packning ombord på det
segelklara skeppet. Den för vårt ämne synnerligen magra fortsättningen beskrevs på följande
summariska sätt:
Den 12 juli afseglade vi ifrån London. Kosan togs först till ön Wight och Plymouth, därifrån till Skottlands västra öar där Staffa, Columskill m. fl. besågos,
och framkommo vi till Island den 28 augusti. Sedan besett de undransvärda
verkningar af naturen, denna ö framvisar, afseglade vi därifrån den 9 oktober
och ankrade den 13 därpå följande vid Leith nära Edinburg. Efter 14 dagars
vistande i denna uti flera afseenden märkvärdiga stad fortsattes resan till London.19
Sir Lawrence lossade således förtöjningarna sent på kvällen den 12 juli och följde Themsen
nerströms. På morgonen den 13 mötte skeppet Lord Sandwich´s jakt Augusta, som återvände
uppför strömmen efter en inspektion av varven vid flodmynningen men med hänsyn till vad
som utspelats de sista månaderna mellan Banks och denne lord så kom inget sammanträffande
dem emellan till stånd.20 Första anhalten efter Gravesend blev Dover, där ett kort uppehåll
gjordes för att släppa i land en medföljande fransk adelsman och promenera till slottet för att

Resolution under Cooks påbörjade tredje världsomsegling; förde efter Cooks och Clerkes dödsfall båda fartygen
hem till England; därefter kapten vid Greenwich Hospital med fyra världsomseglingar på meritlistan.
16
Från Lincolnshire; hade ombord på Endeavour varit den förste ombord att sikta en ö i Söderhavet, Vahitahi i
Tuamotuarkipelagen.
17
Von Troil (Fors Bergström) 1933 s 12. Jag vet inte om dessa korta anteckningar alls berör strandhuggen på
Hebriderna.
18
Denna journal från den isländska resan finns bevarad i två ofullständiga versioner. Den ena i McGill University i Kanada och den andra i The Centre for Kentish Studies i Maidstone, England. Jag har nyttjat den av Rauschenberg 1973 publicerade versionen.
19
Von Troil (Schück) 1900 s 167-168.
20
Lyte 1980 s 158.
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där beundra den stora mässingskanonen som ligger på klippan .21 Endast Solander följde med
Banks och den franske greven i land. I västlig vind rundade därefter Sir Lawrence Hope Point
och ankrade i The Downs utanför Deal.
Den 15 juli på morgonen botaniserade Banks och Solander omkring Sandown Castle innan
det var dags för att lätta ankar igen. Nu inträffade emellertid motvind och sjösjuka vid rundandet av Beachy Head. Särskilt Banks tycks ha varit angripen av sjösjuka och skrev därom i
sin journal, att
Vinden har varit stick i stäv alltsedan den 16 och jag har själv varit alltför sjuk
för att skriva. Nu har vädret för första gången lugnat ner sig och vi hoppas
ankra innanför Isle of Wight i kväll.
Först på förmiddagen den 20 juli nådde briggen fram till Isle of Wight22 där den ankrade vid
den trevliga staden Cowes och fördrev dagen med botaniska exkursioner och beskådande av
saltverken. I hänförda ordalag beskrev Uno von Troil i sin dagbok denna ö som något av ett
jordiskt paradis med vänliga, rena och tillmötesgående invånare. Öborna var enligt samma
dagbok
till största delen vackra, och hade i synnerhet quinfolcken et så angenämt
utseende som man sällan träffar så allmänt i städerne eller på andra orter, så
mycket mera frapperande som det var förbundit med en ärbarhet som ej mindre
pryder könet än gjör det behagligt.23
Av Solanders efterlämnade botaniska anteckningar att döma plockades på Isle of Wight bl a
havskamomill (Anthemis maritima), havsljung (Frankenia laevis), blålin (Linum glabellum)
och vildkrapp (Rubia anglica).24
Vi återlämnar ordet till Banks, som skrev, att
Klockan tre, när ebben börjat, hissade vi på och fortsatte. Eftersom vinden
blåste mot och vårt folk var mycket trött enades vi om att inte gå längre än till
Yarmouth, till vilken plats vi anlände omkring sex, och eftersom jag och mina
tjänare, nästan alla landkrabbor, föreföll önska en landstigning, beslöt jag att
föra alla i land medan skeppets besättning sov. Följaktligen landade vi med de
franska hornen till ej ringa överraskning för befolkningen, som inte väntade sig
att se en sådan brokig skara visa sig från ett så litet skepp.
Nästa anhalt på resan anlöptes Plymouth, där Banks misslyckades med att få kontakt med en
instrumentmakare25 från Cornwall, som han avsett anlita som tidkontrollant under färden. I
stället satte sällskapets gentlemen ut på en botanisk expedition till Mount Edgecumbe, som
erbjöd en storslagen utsikt över Plymouth med omnejd. På redden syntes Sir Lawrence rida
för sitt ankar bland alla övriga fartyg. Denna utflykt avrundades med att herrarna Banks,
Solander, Lind, von Troil, Gore och Riddle besökte ett spektakel26 på den lokala teatern,
21

Ibidem. Den franske adelsmannen var comte de Lauraguais (1733-1834).
Isle of Wight, 381 km2 och 130 600 invånare (1991), skild från fastlandet genom Solentsundet.
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Von Troils dagbok, UUB X 400, s 150.
24
Duyker 1998 s 233.
25
John Arnold (1736-1799). Cf. Duyker 1998 s 233.
26
Skådespelet var Jubilee, författat av Garrick till Shakespearejubileet 1769. Cf. Rydberg 1951 s 337.
22
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varifrån man ej återvände till skeppet förrän vid 01-tiden på natten,27 väl beskänkta kan tänkas
även om just detta ej framgår av källmaterialet. Under uppehållet i Plymouth besöktes även
örlogsskeppet Kent ombord på vilket det roade mäst bland annat at se en mand med
förebundna ögon dela ut maten till besätningen.28
Den 24 juli mötte Sir Lawrence på nytt dåligt väder med motvind, som krävde ett mödosamt
kryssande mot vinden. I den tron att briggen var en smugglarskuta uppvaktades skeppet utanför Falmouth av lokala fiskebåtar, som hoppades komma över smuggelgods. Avsikten var nu
att ta sig runt först Lizard Head och sedan Land´s End, båda utskjutande klippuddar i Cornwall. Geografiskt representerar den förstnämnda udden Englands sydligaste punkt och den
senare Englands västligaste. Lizard Head eller Point ligger på 49o 57´ nordlig bredd och har i
vår tid en 19 m hög fyr med fyrljuset 70 m ö h. På Solanders tid fanns givetvis ej denna navigatoriska hjälp att tillgå, varför vi kan föreställa oss att kapten Hunter förde besticket extra
noga när han skulle runda dessa uddar i ofta dimhöljda farvatten för att komma in i Irländska
sjön.
När båda uddarna väl dubblerats den 29 juli 1772 inträffade emellertid dåligt väder och de
närmaste dygnen blev svåra för Solander och hans kamrater. Dagen efter inträdet i Irländska
sjön drevs sålunda Sir Lawrence hotande nära de utskjutande klipporna vid St. David´s Head i
Pembroke i Wales och dessa undgicks under så mycket tumult och oväsen ombord att von
Troil och hans kamrater, som då satt till bords, sägs ha tappat aptiten.29 Sjösjukan spred sig,
särskilt bland skeppets icke sjövana gentlemen, och till råga på allt kom vid ett tillfälle elden
lös ombord. Den släcktes visserligen omgående men skeppet tog mycket vatten över sig.
När det väl klarnade upp på morgonen den 30 juli siktades Dublin på den irländska kusten och
på eftermiddagen samma dag kunde även Isle of Man30 skönjas på långt avstånd. Först påföljande dag den 31 kom den första skotska ön i sikte. Det var Islay, 31 den sydligaste av Inre Hebriderna. Vid denna tid besöktes de skotska högländerna och öarna ytterst sällan eftersom de
allmänt betraktades som alltför avsides belägna. För män med Banks och Solanders nyfikenhet på allt i naturen framstod det därför som givet att försöka göra så många landstigningar
som möjligt i denna för dem okända värld.
Utanför Islays sydvästra vik – Loch Indaal – signalerade skeppet efter lots men ingen sådan
kom ut, varför kapten Hunter försiktigt seglade in på eget bevåg och ankrade på östra sidan av
vikens innersta del utanför en större by vid namn Bowmore, som var öns huvudort. Banks och
Solander med sällskap steg i land lördagen den 1 augusti. Deras ankomst visade sig sammanfalla med det årliga utdelandet av kyrkans sakrament. Bowmore var så till trängsel fylld av
troende människor, att det visade sig omöjligt att få tak över huvudet i något av dess två
värdshus. Deras tjänare slog därför upp tält strax utanför Bowmore. Ej oväntat regnade det på
kvällen men sällskapet förmådde ändå göra sig en trivsam skotsk afton med olika former av
fårkött och puddingar till middag. Om herrarna sköljde ner maten med en föregångare till den
whisky med utpräglad röksmak, som i modern tid fått namnet Islay efter denna ö, förmäler
emellertid ej historien.
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Roberts journal s 5.
Von Troil (Fors Bergström) 1933 s 13.
29
Ibidem.
30
Isle of Man, 572 km2 och 60 000 invånare (1986). Ön utgjorde från 1000-talet ett kungarike, som även
omfattade delar av Hebriderna och formellt lydde under Norge innan det 1266 avträddes till Skottland.
31
Islay, 608 km2 och 4 000 invånare (1981). Boskapsuppfödning, turism och whiskytillverkning.
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Med hänsyn till den stränga presbyterianska syn som denna del av världen anlade på sabbatsbrott vågade ej Banks och Solander utmana den lokala befolkningen genom att botanisera på
efterföljande söndag. I stället vill det synas som om större delen av sällskapet då begav sig till
den tre år gamla kyrkan. Att Solander själv följde med till kyrkan framgår ej av det magra
källmaterialet men torde kunna antagas mot bakgrund av att hans förfäder i tre generationer
varit präster. Det vill synas som om det regnade mer eller mindre konstant de närmaste dagarna men det hindrade ej expeditionsmedlemmarna att jaga kuriositeter. Konstnärerna sattes i
arbete med att rita av de fattiga öbornas fallfärdiga boningar.
Måndag den 3 augusti lånade Banks och Solander hästar och påbörjade färden till Port Askaig
för att där se på några omtalade blygruvor vid Sound of Islay, det smala sundet mellan Islay
och norr därom belägna grannön Jura. Under denna ritt stannade de till vid ett forntida gravfält vid byn Killam och betraktade gravstenar med intressanta keltiska slingor och mönster. Vi
erinrar oss, att Solander intresserat sig för de förhistoriska monumenten i Stonehenge32 i Wiltshire, 12 km norr om Salisbury, under en tidigare resa med justitierådet Leuch33, och undrar
vilka tankar, som löpte genom hans huvud, när han nu betraktade detta visserligen avsevärt
mindre men mot bakgrund av sitt avlägsna läge nog så imponerande fält med stenar och hällar
inbäddade i grön mossa. De besökte också en grotta, varom de hört mycket berättas, men den
blev en stor besvikelse för de långväga gästerna såtillvida att det enbart var en smutsig, ca 30
m djup hålighet i berget.34
Under den fortsatta färden diskuterade Banks och Solander den påtagliga frånvaron av häckar
på Islay och fann att detta kunde vara en av orsakerna till att öns jordbruk befann sig på så låg
nivå. Detta förhållande tillät nämligen den befintliga boskapen att springa överallt på ön utan
minsta kontroll och äta vadhelst de kan finna.35 Med undantag för den kalkrika jorden på Islay var jordmånen på de andra öarna eljest utpräglat mager och lämpade sig därför illa för
jordbruk. Överallt möttes Banks och Solander av stor gästfrihet och vänlighet från öbornas
sida. Även om det för den mera burgna befolkningen fanns större hus bestod de flesta på Islay
av primitiva enrumsbyggnader.36 Exempelvis besökte Banks och Solander en fattig vävares
hus, som bestod av löst staplade stenar som medförde ringa hinder för vinterns isande vindar.
Två ingångar saknade dörrar. Genom ett hål i taket ringlade röken från en eld i en grop mitt på
golvet. Två sängar fanns för vävaren, hans hustru, svärmor, barn och en kvinnlig gäst. Människorna på Islay och närliggande öar i en by eller dal visade sig regelmässigt tillhöra en och
samma klan och bar därför påfallande ofta ett och samma efternamn.37
Även von Troil beskrev dessa primitiva bostäder i sin dagbok i bl a följande ordalag.
Spisar veta de ej af utan midt på golfvet hafua de fri torfeld och stiger röken ut
genom et hål på taket öfuer den samma” - - - . Med huru litet är icke naturen
nöjd, och huru lyckliga de som sätta sig i den ställning at de ei kunna sakna
något!38
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Solanders brev till Linné 5/2 1761 återgivet in extenso i Duyker & Tingbrand 1995:160-167.
Morten Leuch (1732-1768); norsk godsägare och delägare i Handelshuset Collett & Leuch, som exporterade
timmer m.m. till England; titeln justitieråd var i detta fall uteslutande en honorär benämning.
34
Lyte 1980 s 159.
35
Banks (Rauschenberg) 1973 s 202.
36
De synnerligen enkla bostadshusen i Hebriderna kallades traditionellt black houses (svarta hus).
37
Rauschenberg 1968 s 47-48.
38
Von Troils dagbok, UUB X 400, s 155 ff.
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Under sin tid i Uppsala hade Solander julen 1756 sett koppargruvan i Falun.39 Under det ofrivilliga uppehållet i Skåne hade han också sommaren 1759 besökt stenkolgruvan i Höganäs.40
I ett tidigt brev till vännen John Ellis den 29 november 176141 tipsade han även om en märklig
marmorhäll, som tre månader tidigare återfunnits i ett gruvschakt på Gotland . Han bör således ha haft ett ej ringa intresse för geologi som vetenskap, udda stenar och rentav gruvbrytning. Dock vet vi ej i vad mån besöket i blygruvorna i Port Askaig bidrog till att förstärka sistnämnda intresse. Vid tiden för Banks och Solanders besök arrenderades dessa blygruvor av en
viss Charles Freebairn42 (kallad Freeburn i Roberts journal). Denne bodde i ett idylliskt
beläget hus i Freeport vid the Sound of Islay.
Den 7 augusti utforskades ön Jura vars tre karakteristiska bergstoppar The Paps som högst når
784 m över havsytan och därför ännu i vår tid nyttjas som navigationsriktmedel av sjöfarande.
Banks och Solander besteg tydligen den sydligaste därav och nådde toppen vid middagstid.
En tjock dimma svepte in toppen och försvårade deras botaniserande men av Banks journal
framgår att de ej fann några alpina växter, inte en enda Saxifraga43 ej heller faktiskt någon
enda växt som växer i regioner nära den eviga snön.44 På denna ö synes sällskapet ha inviterats till en viss Campbell till en måltid med musik till taffeln af en säckpipa och efterföljande uppvisning av lokala dansare. Denne Campbell kan ha varit antingen major Donald
Campbell eller Daniel Campbell of Shawfield försåvida dessa ej betecknade en och samma
person. Klanen Campbell ägde tydligen ej blott allra största delen av Islay utan även betydande del av Jura.
Sedan fartygets gentlemen ridit tvärs över ön upp till the Sound of Islay får vi genom Roberts
journal veta, att briggen torsdagen den 6 augusti vid 8-tiden på kvällen lättade ankar och seglade runt Islay för att återförenas med dem som tagit landvägen. Att Sir Lawrence nu seglade
moturs förbi Mull of Oa och Port Ellen anser jag styrkt av de ortsnamn, som Roberts skrev in
i sin journal45 innan briggen efter Ardmore på Islays sydöstra udde girade babord hän in i
sundet mellan Islay och Jura för att slutligen i vackert väder ankra upp utanför Mr Charles
Freebairns hus vid Freeport i Sound of Islay vid 9-tiden på morgonen den 7.
På kvällen åt herrarna middag hos en viss major Donald Campbell, som var mycket förekommande mot dem. Det var meningen att de på morgonen skulle gå till sjöss igen men då
hade vindriktningen blivit så ogynnsam att det bedömdes alltför riskfyllt lätta ankar från
rådande ankarplats.
The Sound of Islay sträcker sig i huvudsakligen nord-sydlig axel. Sir Lawrence hade enligt
ovan seglat in från söder. Nordnordväst om norra mynningen av samma sund ligger öarna
Oronsay och Colonsay, varav den betydligt mindre Oronsay söder om Colonsay. I väntan på
annan vind beslöt man sig för att göra ett besök på Oronsay för att bese ruinerna av ett äldre
kloster, som skulle finnas där. Banks och Solander satte därför ut i en av skepps-båtarna med
39

Duyker & Tingbrand 1995 s 38 och Duyker 1998 s 236.
Duyker & Tingbrand 1995 s 52.
41
Duyker & Tingbrand 1995 s 196.
42
Senare skulle Banks komma att skriva ett ännu bevarat brev till denne Freebairn om gruvbrytning och
mineraler, daterat Edinburgh 8/7 1773, cf. Dawsons brevsamling 1958 s 347.
43
Med Saxifraga avses fleråriga växter från nordliga tempererade växtzoner, arktiska zoner och Andernas
högländer.
44
Banks (Rauschenberg) 1973 s 203.
45
Citerat ur Roberts journal för 6-7/8 1772: came to sail at Eight o´clock in the Evening, - - - , past the Mule of
Chanach, - - - early this morning we past Ardmore, Bane of Yarag, Kill Point, and Jura Point - - - came to an
Anchor in the Sound of Ilay almost opposite Mr Freeburn´s house, - - -, at nine o´clock.
40
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några tecknare och roddare och kom efter ca två timmars färd i frisk vind och regn fram till
målet. Drypande våta begav de sig genast till det enda huset på ön av någorlunda beskaffenhet. Ägaren Alexander MacNeil of Oronsay var inte hemma men i stället påträffades en
släkting till honom - en kapten MacDougal - som omedelbart tog emot besökarna på ett
gästfritt sätt. Förfriskningar dukades fram och varjehanda assistans utlovades för underlättandet av undersökningen av öns ruiner och deras avtecknande. Även om Banks och Solander
ej förefaller ha blivit särskilt imponerade av kyrkan och övriga klosterbyggnader på ön i följd
av deras långt förfallna tillstånd så såg de till att allt tecknades av som syntes böra bevaras till
eftervärlden.
I ruinerna av ett litet kapell sågs begravningsplatsen för släkten MacDuffy eller McFee med
en stav instucken i en sten. Staven sades stå där sedan begravningen av en viss McFee drygt
två sekler tidigare. Enligt en lokal sägen skulle släkten McFees fortsatta öden vara knutet till
just denna stav, som ej fick förstöras eller avlägsnas vid äventyr att om så ändå skedde stora
motgångar skulle drabba hela släkten. Banks och Solander visade all tillbörlig respekt för staven men kunde ej undgå reflektionen att staven sannolikt utbytts flera gånger sedan den ursprungliga begravningen.
På kvällen återvände sällskapet från Oronsay till Sir Lawrence i the Sound of Islay. Det framgår av Banks journal i detta skede att just detta sund flitigt frekventerats av den franske sjöofficeren Thurot46 ”under det sista kriget”, som avslutats med freden i Paris 1763.
Jag vet inte om Solander i samband med sitt besök i Rörstad vid den norska Atlantkusten
sommaren 1753 i Linnés fotspår från sommaren 1732 kommit i kontakt med de norska malströmmarna vid Bodö och Lofoten men det är i hög grad sannolikt. I Banks journal refereras i
vart fall till the famous Maelstrom of Norway [den berömda malströmmen i Norge] när härnäst expeditionen beredde sig på att undersöka de under namnet Corrywreckan vida omtalade
tidvattenvirvlar,47 som kunde uppstå mellan öarna Jura och Scarba. Skeppet seglade runt till
Scarba,48 på vilken ö omkring 12 man landade med tält och förnödenheter för att närmare
studera de av tidvattenväxlingarna orsakade virvelströmmarna. Lokala öbor hade berättat om
skeppsvrak och andra förlisningar i detta sund men av Banks journalanteckningar att döma
blev ändå landstigningen på Scarba ändå en stor besvikelse. Visserligen gick strömmen stark
här och några mindre virvlar föreföll också uppstå när in- och utgående tidvatten möttes men
med Banks ordalag var det inte tillräckligt för att försätta den minsta fiskeskuta som någonsin
flöt i fara.
Ön var tydligen bebodd. Eftersom det var söndag hade observationsgruppen slagit sitt läger på
en avsides belägen plats för att undvika skandal. Till denna sägs en viss Mr MacNeal, öns
främste gentleman, ha gjort sig besväret att promenera längs en knagglig väg, vilket gav sällskapet ett utmärkt tillfälle att ställa frågor kring Corrywreckan till en person, som borde veta
det mesta om naturfenomenet ifråga. Denne kunde också bekräfta, att sundet verkligen var
mycket fruktat av lokala sjöfarande, särskilt vid springflod och nordvästlig vind, då sundet
kunde förvandlas till ett ständigt brytande inferno, vars dova dån kunde höras på tiotals sjö46

Fran[o?]is Thurot (1727-1760); kaparkapten som övergick till den reguljära franska örlogsflottan och
skördade stora framgångar mot britterna innan han sårades dödligt och avled 1760; Banks journal ger flera
exempel på hur Thurot, trots att han formellt varit en fiende, stod i ljust minne i denna del av Hebriderna.
47
I nutida sjökort utmärks Corrywreckan med texten Dangerous tidal streams.
48
Kortaste väg mellan Port Askaig och Scarba leder enligt kartan längs Juras norra kust. Att de seglade runt
skulle dock kunna tolkas så att de seglade längs Juras södra kust genom the Sound of Jura.
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mils avstånd. Under hans många år på ön hade emellertid honom veterligen blott en enda båt
gått förlorad med två män ombord medan många andra nödställda klarat sig helskinnade ur
strömmen. På kvällen embarkerade observatörerna Sir Lawrence på nytt, alltjämt besvikna på
vad de sett eller snarare vad de inte fått se.
Expeditionens ledare Banks ville i detta läge att Sir Lawrence skulle sätta kurs direkt på Iona,
den enda plats i Skottland han i förväg kände till och därför gärna ville besöka. Han försökte
därför övertala medföljande lots att segla i västnordvästlig riktning men denne vägrade och
insisterade på att i stället styra rakt norrut mot inloppet till the Sounds of Mull. När det gällde
skeppets säkerhet fick Banks nu – liksom exempelvis tidigare den 15 mars 1770 vid passerandet av den lockande fjordmynningen till Dusky Bay49 på Nya Zeelands sydö – böja sig för
yrkessjömannen.
Möjligen kände sig i sistnämnda läge Banks lika irriterad på lotsen som han då varit på Cook
och sedermera på brittiska amiralitetet vid ombyggnaden av Resolution för att han inte fått sin
vilja fram men han gav ändå med sig och nöjde sig i sin journal med den korta kommentaren
att detta var ledsamt. Följaktligen lättade skeppet vid första högvatten och styrde nordvart mot
Firth of Lorne. Vid middagstid passerades de klippiga Scate Islands och kort därefter nådde
skeppet fram till Lough Don, där det ankrade upp. Under väntan på nästa morgons tidvatten
förefaller man ha fördrivit tiden med en märklig fiskemetod med ca tre meter långa spön försedda med linor, något längre än spöna, och krokar i den storlek, som eljest nyttjades för öringfiske, och agnades med en liten vit fjäder. Under sakta rodd doppades ändarna på dessa
spön en knapp meter under vattenytan bakom roddbåten. På detta märkliga sätt fångades ganska mycket fisk av det slag som lokalt gick under namnet Grey fish,50 något större än sill.
På morgonen innan tidvattnet anlänt gick Banks ut igen – om i land eller i skeppsbåten får vi
ej veta – för att skjuta måsfåglar, vars kött alla gentlemän ombord tyckte om att äta. Bland
skörden var tydligen en Arctick gull Larus parasiticus Linn., den första av sitt slag han någonsin sett enligt vad han skrev i sin journal.
När sedan tidvattnet kom fortsatte Sir Lawrence sin färd genom the Sound of Mull, ett sund
som leder i huvudsaklig axel från sydost till nordväst i den riktning skeppet nu färdades. Om
babord hade besättningen nu den stora ön Mull och om styrbord den del av det skotska fastlandet, som kallas Morven. I norra änden av detta sund ligger den väl skyddade hamnen Tobermory på Mull. Snart passerades Castle Duart upon Mull, det sista i en serie av fort som
uppförts i syfte att avskära de ofta upprorsbenägna skotska högländerna från lågländerna och
Hebridernas övärld. Av dess garnison – 16 meniga under befäl av en fänrik – syntes flertalet
ligga utsträckta i solen på en backe utanför fortet. Lika kal och karg som Mull syntes om babord lika vegetationsrik och bördig föreföll Morven vara på styrbordssidan. Anblicken av ett
litet förfallet slott vid namn Artaurinish väckte hänförelse ombord på grund av sina vackra
omgivningar med bl a två stora vitskummande bäckar, som här forsade ut i havet på fastlandssidan.
Under inflytande av Ossiansångerna51 tedde sig Morvens skogbevuxna del av det skotska fastlandet som hjältarnas land för Banks och Solander. Den förre skrev i sin journal, att
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Se härom närmare i PSS Sjörulla 1992 s 137.
Gadus carbonarius Linn. På engelska kusten utanför Yorkshire även kallad ”the Yorkshire coast coal fish”.
51
Om de s k Ossiansångerna se mera nedan.
50
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Jag kunde inte ens segla förbi det utan ett stänk av entusiasm, sinnets ljuva
ömhet som kan finna behag från de tomma elementen och förverkliga påtagligt
nöje som tre fjärdedelar av mänskligheten är okunniga om. Jag beklagade den
ivriga brådska som rådde på skeppet och hade jag vågat att riskera mina följeslagares ogillande hade jag förvisso låtit henne ankra upp. Att ha läst tio sidor
av Ossian under skuggan av dessa skogar skulle ha varit en lyx bortom räckhåll
för kungar.
Även von Troil synes ha smittats av kamraternas hänförelse över detta land, som framfödt en
Fingal eller en Ossian och tillade i sin dagbok, att det är ej endast här vi sedt hjeltar alstras
mellan bergen, och huad kan mera formera poeter, än det råa och det förtjusande af naturen
som på et intagande sätt här äro förenade. I slutet av von Troils dagbok återfinns också ett
utkast till översättning av en del av Ossiansångerna.52
På kvällen den 11 augusti nödgades man på grund av vändande tidvatten slutligen ankra på en
så ful plats att Banks i sin journal skrev att han trodde den skulle ha destroyd the enthusiasm
of even an Ossian [förstört till och med en Ossians entusiasm]. Här gick de emellertid ändå i
land om än blott för att betrakta den inkomstbringande bränningen av kelp.53
Under natten förflyttade man sig med tidvattnet till en annan ankarplats på östra sidan av the
Sound of Mull mittemot gården Drumnen,54 som tillhörde klanen MacLean.55 Efter att ha
blivit hembjudna till gården sammanträffade Banks och Solander där med en engelsman vid
namn Mr Leach, som berättade om den märkliga ön Staffa belägen nio leagues56 längre västerut, på vilken skulle återfinnas några märkliga pelare eller kolonner av sten, som aldrig
tidigare torde ha undersökts av vetenskapligt skolade besökare. De såta vännerna tittade på
varandra. Självfallet måste de undersöka dem när de ändå var i närheten. Allra helst som
denna tydligen så märkvärdiga ö sades ligga i närheten av berömda Columb Kil eller Iona,
som ändå utgjorde ett av deras delmål.
Ett mindre sällskap om 1157 personer lämnade därför samma dag ”Sir Lawrence” i the Sound
of Mull i en av briggens skeppsbåtar. I alfabetisk ordning bestod det av Banks, Cleveley,
Gore, Leach, MacLeans son, de två bröderna Miller, Lind, Roberts, Solander och von Troil.
Ett litet tält och proviant för två dygn medfördes också i skeppsbåten, kallad ”yawl” i Banks
journal och ”cutter” i Roberts.
Efter att med kapten Hunter ha enats om den goda hamnen Tobermory på ön Mulls nordöstra
sida som rendezvous för återförening gav de sig i väg. Åtta timmars tröttsam segling på en
nära nog kav lugn vattenspegel förde dem runt Mulls norra sida58 och de kunde landstiga på
Staffa – belägen ungefär tre leagues nordost om Iona utanför Mulls västra kust - först vid
niotiden på kvällen. Landstigningen förefaller ha ägt rum i en liten vik på Staffas västra sida.
52

Rydberg 1951 s 338.
Här avses framställningen av aska efter bränt sjögräs, som användes vid tillverkning av glas och tvål på grund
av att den innehöll höga halter av sodium, potassium och magnesium.
54
Drimnen? Cf. Rauschenberg 1973 s 206 fotnot 36.
55
Sir Allan MacLean (död 1783) var vid denna tid herre på denna gård. Cf. Rauschenberg 1973, fotnot 36, s 206.
56
League var ett något varierande äldre längdmått. Vanligtvis motsvarade en league ca 5 km eller 2,7 sjömil.
Således skulle nio leagues svara mot ca 45 km eller drygt ca 24 sjömil.
57
Banks journal uppger emellertid att de var blott nio, cf. Banks (Rauschenberg) 1973 s 206.
58
Jag har då utgått från att Banks Drumnen är identiskt med nutida Drimnin på fastlandet mitt emot Tobermory.
Är detta antagande riktigt så blir distansen till Staffa vida kortare runt Mulls norra sida än att först segla tillbaka
genom sundet i sydostlig riktning och sedan segla rakt västerut längs Mulls södra kust.
53
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Alla var trötta och ville uppskjuta närmare studier av ön till nästa dag, varför tältet genast
restes på stranden. Alla rymdes emellertid inte i detta. Medan sex personer sov i tältet –
däribland Banks – förklarade sig Solander och fyra andra villiga att sova i öns enda stuga.
Enligt Banks journal skulle visserligen det medförda tältet kunna rymma alla men det skulle
bli trångt. Det beslöts därför att fyra frivilliga med Solander i spetsen skulle sova i den enda
stugan på ön. För att vakta boskap och får på ön bodde en man i denna stuga tillsammans med
sin kvinna och fyra barn. Att stugan saknade skorsten och ej hade annat rökutsläpp än dörren
bedömdes som en överkomlig olägenhet. Däremot fruktade man löss och ställde frågor
därom. Kvinnan försäkrade herrarna att någon sådan ohyra alls ej förekom i stugan och förlitande sig därpå sjönk efter kvällsvarden Solander & Co utmattade ner i Morphei armar efter
dagens strapatser.
På morgonen blev emellertid de som sovit i stugan medvetna att de uppsökts av några gäster
vilkas sällskap de ej mycket gillade, varom de beklagade sig inför kvinnan i stugan. Hennes
man, som råkat höra vad klagomålen gällde, svarade kallblodigt på gaeliska att löss minsann,
om de har några löss så har de säkerligen fört dem dit själva för jag är säker på att det inte
fanns några på ön innan de kom.59
I Roberts journal beskrevs händelsen på följande dråpliga sätt.
Vi landsteg på Staffa omkring tio på kvällen och gick omedelbart upp till den
enda stugan på ön och slog upp vårt lilla tält vid denna. Till kvällsvard åt vi
någon fisk som kallades Glass Eyes och potatis sammanstuvat på en torveld. Kl
tolv gick några för att sova på halm inne i stugan med mannen och hans hustru
och deras fyra barn (vilka var alla som bodde på ön). Återstoden sov i tältet.
Torsdag den 13. När de gentlemän, som sov i stugan, gick upp denna morgon
hade de liten orsak att komplimentera sin värd för sin inkvartering. I själva
verket beklagade de sig bittert över att ha blivit mycket avbrutna i sömnen av en
typ av välbekant ohyra som jag hört kallas (av några människor) Bosom
Friends.60 De befanns emellertid vara ryggbitare61och hade hängt fast så tätt
vid dem hela natten att det var omöjligt att erhålla den lyckliga vederkvickelse
som lindrande sömn består den trötte resenären, ja, så verkligt förtjusta var
dessa små kryp i sina nya bekantskaper att de inte ville överge dem när de
lämnade boningen utan lät sig bäras av gentlemännen varthelst de gick och fick
dem att klia och skrubba sig genom att utan uppehåll irritera deras hud så att en
person som var främmande för gentlemännens ursprungsland.

Alla av expeditionens medlemmar var otåliga att se de naturens under, varom Mr Leach hade
berättat så entusiastiskt. Redan före gryningen var därför alla uppe på benen och när dagens
första ljus anlände till öns sydvästra del, platsen för de mest anmärkningsvärda pelarna, - - slogs vi av en magnifik scen som överträffade våra förväntningar.62 Hänförd skrev Banks i sin
journal, att
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Vad är katedraler eller palats byggda av människohand jämförda med detta.
Bara modeller eller leksaksimitationer lika obetydliga som människans verk
alltid kommer att vara vid jämförelse med naturens. Var är nu skrytet över arkitektens regelbundenhet, den enda del i vilken han inbillade sig överträffa sin
mästarinna naturen, återfinns här i hennes ägo & här har den funnits sedan
uråldrig tid. Är inte detta den skola där konsten ursprungligen studerades & vad
hade lagts till detta av hela den grekiska skolan? Ett kapitäl för att pryda naturens kolonn varav de skulle kunna utföra blott en modell & för just den kapitälen var de hänvisade till en byst av Acanthus.63 Så rikligt naturen återgäldar
dem som studerar hennes underbara verk.64
Solanders och hans vänners uppmärksamhet riktade sig i synnerhet mot en strandgrotta på
södra sidan av Staffa, kallad Fingals grotta. Grottan har en 35 m hög och 15 m bred ingång
samt sträcker sig 89 m inåt. I årtusenden har Atlantens bränningar grävt ut denna grotta ur en
mindre motståndskraftig tuff och av basalt65 skulpterat sexsidiga pelare eller kolonner, som
bildat väggar i grottan. Även vid ebb ligger grottans botten under vatten. I sagans och
myternas värld hade denna grotta ursprungligen skapats av jättar som boning åt Fingal.
Vem var då denne Fingal? Eftervärlden känner honom som en fornirisk sagohjälte från omkring 200-talet e. Kr. – Finn mac Cumaill eller Fingal – som i sin tur hade en son Ossian, som
i sägnernas värld framställdes som en gammal blind skald, som berättade om forntida heroiska händelser i kelternas värld. Ännu under 1700-talet levde i Skottland en rik muntlig tradition av de gamla sägnerna och kvädena. Den skotske skalden James Macpherson (17361796) utgav 1765 The poems of Ossian, vari Fingal framställs som bekämpande såväl de
invaderande norrmännen som romarna och sonen Ossian som kung i ett fiktivt kungarike i
nordvästra Skottland vid namn Morven.66 Dessa s k Ossiansånger förmedlar en suggestiv bild
av den fornkeltiska världen med sentimental karaktär. En ofta dyster stämning vilar över det
dimmiga, vilda och karga kustlandskapet med fladdrande skugglika väsen, vindarnas tungsinta dån samt ond och bråd död.
Macpherson uppgav själv Ossiansångerna vara ordagranna översättningar av den forntida
barden Ossians sånger och kväden från 200-talet. Emellertid synes eftervärlden numera vara
ense om att han ensam författat dessa sånger efter att ha hämtat inspiration i de forna sångerna
och kvädena. Redan under sin livstid blev han häftigt angripen från engelskt håll, framför allt
av den berömde engelske författaren Samuel Johnson (1709-1784). Denne – kanske mest
känd för sin stora ordbok över det engelska språket Dictionary of the english language(1755)
– var väl bekant med Banks och Solander och skulle inspirerad därav själv anlända till Staffa
blott något år senare, varefter han utgav A Journey to the Western islands of Scotland (1775)
med talrika hänvisningar till Banks och Solanders föregående resa.
I sin dagbok berättade von Troil om de märkliga naturformationer han skådat på Staffa, vilka
ingen förut beskrifwit, och få eller ingen, utom denna tragtens innebyggare sedt.67 Senare
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skulle han redovisa sina intryck från Staffa i sitt första, ovan redan åberopade brev till
professor Bergman på följande sätt.
De Naturkunnige hafva alltid fästat upmärksamme ögon på de sällsynte och
stora pelare som genom naturens egen hand blifvit tilvärkade i Irland samt
någre andra ställen. Man har alltid ansett dem vid Giant[´]s causeway,68 för de
största och ordentligaste; men under resan genom Scotlands vestra öar, uptäckte vi et ställe, som aldeles sticker ut Jättevägen.
Hela ön Staffa består endast af sådane pelare, så ordentlige, at ingen ting kan
vara mera. Materien tyckes vara aldeles den samma som Irländske pelarenas,
och deras sidor äro 3 til 7. Hvarje pelare är omgifven af andra pelare, som stå
honom så nära, at ganska liten skillnad är emellan dem, hvilken som oftast finnes fyld med en christallicerad skorpa. På de fläste ställen äro de perpendiculaire, på andra sluttande, och på andra hafva de ungefär tagit den ställning,
som innanredet eller timbringen af et skepp. Den högste pelaren var 55 fot 1
tum, och hvarje afsats 1 til 2 fot. Man har här en grotta som endast består af
sådane pelare, 367 fot lång, 53,7 bred, samt 117,6 hög, och är uti holan 3 famnars djupt vatn, så at man lätt seglar in med en båt.
Frågan huru dessa pelare blifvit formerade är svår att upplösa, men det är mer
än sannolikt, och jag törs nästan påstå, at de äro lämningar af en gammal
vulcan, hvaraf man på flere ställen i Scotland har ovedersägliga prof.
På tal på tal om de gamlas Colonader skrev sedermera von Troil i sitt brev till professor
Bergman, dagtecknat Stockholm den 6 juni 1773, följande rader.69
- - - ; men hvar och en som känner dem och sedt Fingals grotta på Staffa, af
naturen danad, måste bekänna at den sednare, i lika måtto öfverträffar
Louvrens Colonade och den vid St. Petri kyrka i Rom, samt hvad tiden lämnat af
Palmyra70 och Paestum,71 som denna konsternas mor får företräde för allt, hvad
snille, öfverflöd och smak hos Grekerna kunna frambringa.
Ön Staffa ligger vester om Mull, tre sjömilar N.O. från Jona eller Columbkill,
och är ungefär 1/7 svensk mil lång, samt 1/14 mil mil bred, Herr Lauchlan-MacQuarie tillhörig.72På vestra sidan af ön är en liten vik, hvaräst man med beqvämlighet landar, och hvaräst ingen ordentlig figur visar sig. Söder om denna
vik ser man pelare, som äro smala, och i stället för att vara perpendiculaire, likna skärningen af en cirkel. Vidare lämnar man på höger en liten grotta, som ej
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består af pelare, men öfver den samma visa de sig tydligare och större, och likna på et ställe undre delen eller timbringen på ett skepp. Tvärt öfver, endast på
några alnars mellanstånd, är half-ön Boo-sha-la, som består af ganska regulera
men ej så stora pelare, hvilka tilsammans likna en conisk figur. Någre af dessa
pelare ligga horizontelt, andre dragas med öfversta ändan til medelpuncten,
men de fläste stå fullkomligen perpendiculaire. Sjelfva ön midt emot Boo-Sha-la,
består af vida pelare, ehuru ej synnerligen höga, då de småningom taga af emot
vatnet, samt sträcka sig så långt man under det samma kan se uti hafvet. På dessa går man utan svårighet, äfven som från en trappsten till en annan, til dess
man omsider framkommer til Fingals eller rättare Fiuhn-Mac-Couls grotta, som
går N.O. til O. inuti berget.
Sjelfva grottan består af ganska regulera pelare, som så väl längst efter på bägge sidor, som äfven i innersta ändan, bära et Arcadiskt hvalf, som utgöres af tätt
sammanpackade pelares ändar, och ser man äfven i botn, under några fots klart
och friskt vatn, tätt sammanpackade pelare-stycken, som utgöra golfvet i den
samma. Färgen på sjelfva pelarena är svartgrå, men i fogningarna framsticker
sig en gul stalactitisk qvartsskorpa, som noga utviser dem, och genom variation
af färg, har på ögonen en ej obehaglig värkan. Inuti är den så ljus, at man utanföre kan fullkomligen väl se den innersta pelare-raden. Luften är där ganska ren
och frisk, då den, igenom det af ebb och flod stigande och fallande vatn, stundligen omväxlas, och var längst inuti grottan, litet under vattenbrynet, en hola i
berget, hvaräst vatnet för hvarje drag, formerade et dån, som äfven ökade vårt
nöje. Man kan gå grottan til större delen, på några afbrutne pelare ej långt
öfver vattubrynet, ikring, men beqvämligast sker det med båt, och gjordes vid
grottan följande mätningar.
Längden från de yttersta basalt-pelarena, som ifrån stranden
formerade en canal till grottan
Från hvalfvets början til ändan af grottan
Dess bredd vid öpningen
Dess bredd vid inre ändan
Högden af hvalfvet vid öpningen
Högden af hvalfvet vid inre ändan
Högden af den yttersta pelaren i ena hörnet
Högden af den yttersta pelaren i N. V. hörnet
Vatnets djup vid öpningen
Vatnets djup vid inre ändan

121.6
250

371.6
53.7
20.0
117.6
70.0
39.6
54.0
18.0
9.073

Den enda hänvisningen till Fingals grotta, som jag funnit från Solanders penna, återfinns i ett
brev från Solander till Banks, dagtecknat London den 16 februari 1773.74 I detta skrev han
inledningsvis att han
träffade Mr Miller denna dag, klarade upp hans tvivel och frågor kring Fingals
grotta. Fransmannen (hans korrespondent) föreställde sig att den hade varit
Fingals arbetsrum och att han kunde ha skrivit några favoritsymboler på
väggarna.
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Trots sin uppenbara fattigdom vill det synas som om den enda stugans invånare likväl visat
gästfrihet. När därför de långväga besökarna sent på eftermiddagen samma dag lämnade
Staffa vill jag därför gärna tro, att Solander – trots alla löss – var tacksam för den gästfrihet
som visats honom och hans kamrater.
Kl fem på kvällen hissades segel mot nästa mål – Iona - dit de anlände ca tre timmar senare.
Här mottogs de på stranden av ett antal personer, som sade sig ha hört talas om deras ankomst
och nu ville erbjuda sina tjänster. I bjärt kontrast mot de enkla öbor, som Banks och Solander
tidigare stiftat bekantskap med på Islay, Jura, Oronsay och Scarba, frågade emellertid dessa så
snart deras anbud antagits hur mycket de kunde betala. Försörjningskällorna var självfallet
redan vid denna tid så fåtaliga i Hebriderna att det låg nära till hands att försöka slå mynt av
utsocknes besökares intresse för Iona. Hur fåtaliga tidigare besökare än må ha varit, de som
före Banks och Solander hade sökt sig ut till Iona långt ute i havsbandet för att titta på de
märkliga ruinerna, så hade de tydligen i den bemärkelsen hunnit korrumpera därvarande
människor att de börjat ta betalt för sina tjänster. I sin journal ondgjorde sig Banks över denna
ej helt ovanliga utveckling.
Det var nu sent på kvällen och efter att ha hyrt en tom stuga med massor av ren halm & syrlig
ostmassa & vispgrädde & en rejäl brasa, vilken sistnämnda dock snart måste släckas i brist
på skorsten eller annat rökutsläpp lade man sig genast att sova efter kvällsmaten.
Det keltiska Irland hade förblivit oberört av de romerska legionerna i Britannien. Isolerad från
Rom och det övriga europeiska fastlandet hade den keltiska eller iro-skotska kyrkan med klostret Armagh på Nordirland som andligt centrum odlat sin egenart och levde under folkvandringstiden ett rikt religiöst liv. S:t Patrick (död 461), kallad Irlands apostel, skall enligt de
äldsta källorna ha återfört denna klan- och klosterkyrka till romersk-katolsk ordning, som under seklerna före vikingarnas inträde på scenen utvecklade en imponerande aktivitet, varifrån
Skottland norr om Edinburgh med norr därom belägna Orkney- och Shetlandsöarna. De papar, som vid nordbornas ankomst levde på Färöarna och Island, var tveklöst utsända av denna kyrka.
Från början av 600-talet kunde klostret i Armagh på norra Irland med visst fog göra anspråk
på att ha axlat Roms fallna mantel som andlig medelpunkt i det nya Europa. I ännu kvarlevande legender odlas rentav föreställningen att denna kyrkas storslagna missionsarbete utsträcktes till Grönland och Nordamerika [cf. legenderna om Hvitramannaland].75 Emellertid blev
denna kyrka nästan helt uppriven av vikingar från främst Norge sedan dessa på 790-talet börjat hemsöka de skotska öarna och Irland med eld och svärd. På 800-talet ägde även rum en
betydande invandring i den skotska övärlden av nordbor, vilka kallade Hebriderna för Söderöarna [Sudreyjar] eftersom de låg söder om Shetlands- och Orkneyöarna. Den keltiska kulturens klostercentrum på Iona gick tillfälligt under men återuppbyggdes. Vid ingången av
1200-talet inrättades ett benediktinkloster på Iona.
En vikingahärs nederlag i det mytomspunna slaget vid Clontarf76 1014 – det s k Brianslaget blev en avgörande vändpunkt i nordbornas hegemoni. En nationell samling uppstod på Irland
och när det skotisk-piktiska riket Alban bildades i mitten av 840-talet riktade detta rike anspråk även på Hebriderna men det är oklart i vad mån detta krav någonsin kunde genomdrivas. Emellertid hade nordborna i norra Skottland och de skotska arkipelagerna börjat göra
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räder mot sitt forna hemland Norges kuster, vilket föranledde den norske kungen Harald
Hårfager (ca 860-930) att skicka en expedition till Hebriderna, som lade denna ögrupp under
den norska kronan. Mindre norsk-keltiska hövdingadömen skapades i Hebridernas övärld
lydande under kungen av Man eller den norske jarlen av Orkney, vilka i sin tur erkände den
norske kungens överhöghet. Först 1266 under den skotske kungen Alexander III:s regeringstid avträdde Norge dessa öar till Skottland, varefter klanhövdingar som MacDonald,
MacDougall m. fl. kom att bli de verkliga makthavarna på öarna.
På just denna lilla ö om blott 9 km277 av huvudsakligen röd och svart granit i Inre Hebriderna
hade den iriske78 munken Columba den äldre (521-597) redan omkring 563 anlagt ett vida
berömt kloster, varifrån han sedan ledde kristnandet av det skotska fastlandet79 genom kringvandrande munkar. Detta kloster överlevde ej blott nordmännens raseri – som framgått ovan
intogs det på 800-talet av norska vikingar - utan även tidens tand i nära tusen år fram till 1561,
då klostret slutgiltigt upphörde att vara ett betydelsefullt kyrkligt och kulturellt centrum i Hebridernas karga övärld.
Om föregående dag på Staffa gynnats av bra väder utan regn så drabbades expeditionen dessvärre den 14 augusti av dåligt väder. Hela natten hade det regnat ihärdigt men det bedarrade
tillräckligt vid 05-tiden på morgonen för att under förmiddagen tillåta en guidad tur kring
Ionas många sevärdheter. Först tittade våra vänner på ruinerna av ett nunnekloster, vilket före
dem undersökts av ingen mindre än Thomas Pennant.80 Spår efter dennes besök syntes ännu
på marken, där han av spåren att döma främst intresserat sig för en priorinna Anna Donaldis
gravhäll. Därifrån begav man sig till öns ”storkyrka”, som även den låg helt i ruiner men vars
forna storhet man kunde ana sig till i dess korsform med anslutande och närliggande mindre
kapell.
Den lokale guiden skröt väldeliga över att han på både fädernet och mödernet räknade sina
anor efter dem, som kommit över till Iona med St Columba, hur nu detta var möjligt att påstå
med dåtida folkbokföring eller snarare brist därpå. Vid olika gravhällar på kyrkogården runt
kyrkan stannade han och hävdade, att här låg exempelvis en kung av Frankrike, här en av
Sverige, här fyra av England, här 8 av Norge & här 40 av Skottland.81 I samtliga dessa fall
hade Solander och hans vänner emellertid endast guidens ord att förlita sig på. Det var nämligen helt omöjligt att läsa inskriptionerna på de många gravhällarna på grund av att marken
var helt övervuxen med ”Petesites”.82 Banks ironiserade i sin journal över att Columbas makt
tydligen varit så stor att kungar kunde begravas utomhus medan ”helgon & abbotar” kunde
begravas inomhus. Sålunda vilade en abbot John under en praktfull marmorhäll i själva kyrkan.
Vid ett av kapellen – Orans kapell - berättade guiden följande märkliga historia. Oran skulle
ha varit ett annat med Columba samtida helgon eller rentav en bror till Columba, som till för77
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verkligande av en uppenbarelse, som denne haft, åtog sig att låta sig begravas levande på denna plats. Påföljande dag grävdes han upp och befanns då vara vid liv. Knappt hade han hunnit avtäckas förrän han for ut i högljudda hädelser ropande att ni är alla vilseledda, helvetet
är en bagatell & djävulen blott en illusion uppfunnen för att lura er. När Columba hörde detta
skulle han med stor sinnesnärvaro ha utropat ´jord på Orans huvud´. Han blev ögonblickligen åtlydd & stackars Oran begravd igen för att aldrig mera stiga upp förrän den sista trumpeten kommer att väcka honom. Vid samma kapell noterades också att ett flertal riddare från
relativt sen tid fått sina sista viloplatser där. Klaner som MacNeal och MacDonald sades alltjämt begrava sina medlemmar på kyrkogården.
När sällskapet lämnade Orans kapell upptäcktes sex koniska stenar, som i sin tur vilade på
andra flata stenar. Var och en i sällskapet ombads vrida ett varv på dessa stenar och när alla i
gjort detta berättade guiden, att stenarna ursprungligen placerats på sin plats av Columba.
Denne skulle därvid ha sagt att varje främling som kom till Iona skulle vrida på stenarna och
förutspått, att världens ände skulle komma den dag stenarna på sådant sätt nötts ned. Nära
västra dörren till stora kyrkan upptäcktes en annan sten, som sades vara en av fyra stenar, utplacerade i var sin ände av ön. De sjömän, som önskade en viss vindriktning skulle vid avfärden rengöra just den sten, som styrde respektive vindriktning. Eftersom nyssnämnda sten sades råda över nordanvinden och det var en vindriktning, som expeditionsmedlemmarna minst
av allt önskade för hemseglingen till Tobermory såg de enligt Banks journal i stället till att
smutsa ner stenen i stället för att putsa den.
Efter att på så sätt ha ogiltigförklarat nordanvinden begav sig besökarna tillbaka till sin båt.
Under vägen sköts några vilda duvor som färdkost. Vid middagstid sattes segel i avsikt att under hemfärden besöka två öar i närheten av Staffa – Cernburgh & Pladda83 – vilka på håll
föreföll utlova en om Staffa påminnande geologisk uppbyggnad. Dessa öar kunde man dock
ej komma helt nära i rådande vind men tillräckligt nära för att i kikare kunna konstatera att de
sidor, som vette mot skeppsbåten ej hade några pelare eller kolonner liknande dem på Staffa.
Vinden synes ha mojnat efterhand och seglatsen tog därför sin tid men som man hade överenskommit återfanns slutligen Sir Lawrence tryggt uppankrad i Tobermorys hamn på ön Mull.
I Banks journal nämnda Cernburgh & Pladda bör ha varit identiska med Cairn na Burgh More (eller Cairn na Burgh Beg)84 och Fladda i den rad av obebodda öar, som under namnet The
Treshnish Isles ligger nordväst om Staffa ca 3 sjömil utanför närmaste land på Mull. Nyssnämnda önskan att slippa nordanvind under hemseglingen och den omständigheten att distansen från Iona till Tobermory blev avsevärt kortare om man rundade Mull på dess norra sida
har slutgiltigt övertygat mig om att hemseglingen sträckte sig norr om Mull. Som jag ser det
blir sannolikheten för att också utseglingen till Staffa ägde rum moturs norr om Mull större ju
längre norrut i the Sound of Mull man kan identifiera den plats, där Banks & Solanders sällskap lämnade briggen och eftersom jag redan antagit att Drumnen = Drimnin på Morven tror
jag numera att även utseglingen till Staffa sträckte sig längs samma rutt.
Vistelsen i the Sound of Mull avslutades med att jaga roebuck85 på ön Oronsay86 belägen i
mynningen av Loch Sunart på fastlandssidan, som ägdes av Mr MacLean. Jakten misslyckades trots att hundar, pikförsedda drevkarlar samt Franska horn & kinesiska gonggonger användes för att skrämma upp villebrådet. Visserligen siktades några djur men ingen så nära att
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Banks (Rauschenberg) s 211.
De två Cairn na Burghöarna uppges ofta ha varit befästa i tider av ofred och sägs hysa ruiner från vikingatid.
85
Caprelous caprelous thotti är ett litet rödbrunt hjortdjur med en markant vit fläck över stjärtpartiet.
86
Den andra ön med samma namn, varå Solander landsteg i Hebriderna. Den första låg söder om Colonsay.
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det kunde fällas. På kvällen återvände jägarna och inbjöds till supé hos sin artige jaktvärd i
MacLean i dennes hus på fastlandet. Från Roberts journal87 inhämtar vi, att när jägarna seglade dit så ansåg Banks, att till undvikande av en olycka det vore bäst att avlossa sitt skjutvapen och hållande det utanför relingen med en hand avfyrade han detsamma. Rekylen blev
dock så häftig, att han tappade vapnet, som genast sjönk i vattnet. Efter supén hos MacLean
embarkerade herrarna ånyo Sir Lawrence vid midnatt i månsken. Avsikten var nu att segla
vidare nästa morgon, nu närmast till St Kilda, den allra yttersta ögruppen i Yttre Hebriderna,
the wildest of the Western Isles.
Den 15 augusti lättade Sir Lawrence ankar. Sedan Tobermory och the Sound of Mull lämnats
akteröver sattes nordvästlig kurs, som ledde mellan Coll om babord och Ardnamurchan på
skotska fastlandet om styrbord och fortsatte väster om the Small Isles. I tur och ordning försvann Muck, Eigg, Rum och Canna på styrbordssidan och någonstans mellan Skye i öster och
South Uist i väster girade skeppet in i havssvalget Little Minch mellan North Uist om babord
och Skye om styrbord. I dess fortsättning North Minch sträckte man mot NNO längs östra
sidan av ön Lewis upp mot sistnämnda ös norra udde – Butt of Lewis – som rundades tisdagen den 18 augusti. Efter knappt två veckor i Hebridernas fascinerande övärld var man ute
igen på öppet vatten. Samma kväll hade allt land sjunkit under horisonten för Solander och
hans vänner.
St Kilda består rätteligen av fyra öar – Hirta, Dun, Soay och Boreray – samt tre andra mindre
klippor, som sticker upp ur havet. Eftersom den ensliga ögruppen erbjuder ett veritabelt eldorado för all häckande sjöfågel88 ca 41 sjömil väster om North Uist såg sannolikt den ornitologiskt utomordentligt väl bevandrade Solander89 fram emot att få se St Kilda90 men som
vinden var oss så mycket emot, måste vi slå den touren ur hågen och gå i dess ställe directe
till Island91 enligt von Troil. Vindarnas gud Aeolus berövade således i detta läge Solander och
hans kamrater möjligheten att med egna ögon få se dessa legendariska klippöar långt ute i
Atlanten.
______________
Vilka var Solanders egna intryck av de dramatiska scenerierna i Hebridernas övärld? Föreföll
de lika ödsliga och skräckinjagande för honom som de skotska högländerna uppfattats av andra landsmän, exempelvis astronomen Bengt Ferrner,92 eller delade han von Troils ohöljda ossianska förtjusning inför det vilda landskapet? Dessvärre finns inga bevarade brev eller liknande nedteckningar från Pitesonens penna, varmed denna fråga skulle kunna besvaras, och
det finns heller inga antydningar därom i annat källmaterial frånsett ovan citerat utdrag i brev
till Joseph Banks..
Den tyske tonsättaren Felix Mendelssohn (1809-1847) reste i Skottland drygt ett halvt sekel
senare och skrev sin storslagna naturromantiska konsertuvertyr Hebriderna 1829-1832.93 När
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Roberts journal 15/8 1772.
I modern tid anses bl a Europas största koloni av havssulor häcka på Boreray.
89
Cf. T. Iredale: Solander as an Ornithologist i The Ibis, vol. 55, 1913, s 127-135.
90
Tillhopa ca 14 km2. Ögruppen var befolkad redan i förhistorisk tid. Ännu 1928 levde där 45 invånare, vilka
dock 1930 måste evakueras på grund av det svåra försörjningsläget. Numera utgör öarna ett naturreservat.
91
Von Troil (Fors Bergström) 1933 s 14.
92
Bengt Ferrner (1724-1802); astronom; observator i Uppsala 1751; företog 1758-1763 vidsträckta resor i
utlandet, bl a i England och Skottland, under vilka han sammanträffade med Solander; skrev lärda arbeten om
sina observationer av Venuspassagerna 1761 och 1779; adlad 1766 (hette dessförinnan Ferner).
93
Man läser ofta att Mendelssohn skall ha inspirerats till denna uvertyr efter ett besök vid Fingalsgrottan på
Staffa men sanningen tycks vara den, att tonsättaren nedtecknat notutkast redan dessförinnan.
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vi nu nödgas temporärt lämna Solander för att förhoppningsvis redan i nästa årgång mönstra
på Sir Lawrence i rum sjö någonstans mellan St Kilda och Island en route till sagornas ö genljuder inom mig de dramatiska tonerna i detta musikaliska mästerverk. Varje gång jag lyssnar
till dem rister mitt inre av välbehag och jag föreställer mig själv under segel i Solanders kölvatten mellan Hebridernas klippor ock skär med en av vindens tryck skälvande rorkult i höger
näve.
Redan under 1970-talet hade jag mycket avancerade planer på att hyra en segelbåt på den
skotska västkusten och segla ut till de öar i Hebriderna, som besöktes av Solander för drygt
två sekler sedan, men efter vad som hände den 9 januari 1991 nödgas jag nu inse, att loppet
torde vara kört i vad avser det projektet.
Följ med Solander till Ultima Thule i nästa årgång!
_______________
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