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Om någon hade kunnat redigera och visa honom en sammanställning av vad den brittiska pressen sedan några
månader tillbaka och nu efter hemkomsten ytterligare några månader skulle skriva om honom så skulle
säkerligen Pitesonen ha protesterat mot framhävandet av hans egen roll i expeditionen. Vår man var nämligen
väl medveten om Cooks stora betydelse för att han kommit lyckligt och väl åter och försökte förvisso aldrig
framhäva sig själv på den store sjöfararens eller någon annans bekostnad. Först efter sin andra fullbordade
jordenruntsegling 1772-1775 skulle Cook vinna den stora allmänhetens erkännande, som han redan nu borde ha
fått. Allmänt talades om Banks och Solanders expedition och i vissa tidningar talades om Solander som ensam
le-dare av hela expeditionen, vilket självfallet var en total missuppfattning. Pitesonen må ha varit expeditionens
främste vetenskapsman - liksom Banks i rollen av hans mecenat varit expeditionens mest förmögne man - men
rimligen ville inte ens Solander själv göra gällande, att han betytt mera än så för expeditionens lyckliga
genomförande. Äran av att de överhuvudtaget återvänt till civilisationen tillkommer i all evärdlig tid Cook
ensam men samtiden hade ännu ej förstått detta faktum.
Följande sammanställning av rapporter och synpunkter ur den brittiska pressen från de första åtta månaderna av
1771 - mera exakt från den 8 januari till den 4 september 1771 - må tjäna till belysning av vad här sagts.
8/1 MIDDLESEX JOURNAL: Med de senast inlöpta skeppen från Indien erfar vi att Hans Majestäts skepp
Endeavour med Mr Banks och Mr Solander ombord, vilka sändes ut för att
observera Venuspassagen, välbehållet anlänt till ön Batavia;
9/5 GENERAL EVENING POST: Vissa informationer kom i går till Indiahuset att skeppet Endeavour, som
seglade för nära tre år sedan till Söderhavet med Dr Solander, Mr Banks och
andra astronomer för att observera Venuspassagen anlände den 10 senaste
oktober till Batavia, allt väl ombord och avsikten vara att segla därifrån till
England inom en månad från den dagen;
16/5 LONDON EVENING POST: Senaste måndag anlände ett brev från Mr Sydney Parkinson, huvudtecknare åt Mr Banks, som med Dr Solander reste i juni 1768 för att observera
Venus passage framför solskivan den 3 juni 1769; brevet redovisar hur de undergick stora svårigheter och strapatser och ofta löpte risk att förlisa; tre av
skeppets besättning , som gick inåt landet under sökande av proviant omkom
av köld och en av tecknarna dog en naturlig död. De anlände till den bestämda
platsen i början av februari 1769, fyra månader innan passagen, studerade
landets språk och gjorde sig bekanta med invånarna, av vilka det ges en
mycket bra beskrivning. De har samlat på sig ett mycket stort antal växter och
andra kuriositeter och väntas till England någon gång nästa månad;
21/5 PUBLIC ADVERTISER: Vi erfar, att Dr Solander, Mr Banks och dennes tecknare Mr Parkinson alla
befann sig väl på St. Helena under senare hälften av februari; 1
15/7 MIDDLESEX JOURNAL: Sistlidna lördag anlände expressbud till amiralitetet med de trevliga nyheterna att Endeavour, kapten Cooke, anlöpt the Downs från Ostindien. Detta
skepp avseglade i augusti 1768 med Mr Banks, Dr Solander, Mr Green och
andra uppfinningsrika gentlemän ombord till Söderhavet för att observera
Venuspassagen. De har sedan seglat runt jorden och landstigit på varje kust
och ö, där det var möjligt att komma i land, för att samla alla slags plantor
och andra sällsynta produkter i naturen. På det stora hela har deras resa varit
så angenäm och lyckosam som kunde väntas förutom förlusten av Mr Green, 2
som dog under hemfärden från Batavia. Dr Solander har varit en hel del indisponerad men man hoppas att några dagars vila snart skall återställa hans
hälsa: kapten Cooke och Mr Banks mår utmärkt väl är vi glada att kunna in
formera allmänheten;
19/7 PUBLIC ADVERTISER: Örlogsmannen Endeavour, kapten Cook, har anlänt i floden;

Såvitt avser Sydney Parkinson var detta en felaktig underrättelse. Denne hade avlidit i ”the bloody flux” redan
27/1 1771 ute på Indiska Oceanen. Se närmare därom ”Med Daniel Solander över Indiska Oceanen till
Kapstaden” i Piteå SS Sjörulla 1996:161-183.
2
Astronomen Charles Green (1735-1771) avled 28/1 1771, således dagen efter Parkinsons död. Ibidem.
1
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22/7 GENERAL EVENING POST: Dr Solander och de andra gentlemännen, som nyligen seglade runt
världen i fregatten Endeavour, tillbringade fyra månader på Georges land.3
De lärde sig behärska språket där och två av infödingarna följde dem till Batavia, där de insjuknade och dog jämte många ur besättningen. I Batavia blev
de två främlingarna slagna med häpnad vid åsynen av vagnar och hästar efter
som de inte hade sett vare sig hästar, kor eller får på George´s Land ehuru de
har många svin. De blev också extremt förvånade över att se sig själva och
andra i sitt sällskap i en spegel. Dr Solander och hans sällskap anlöpte nära
40 andra oupptäckta öar, som inte är kända för andra européer men som har
gott om invånare, och har medfört mer än tusen skilda sorters plantor, av vilka
inga tidigare varit kända i Europa;
23/7 LONDON EVENING POST: Genom Endeavour från Söderhavet får vi veta, att de upptäckte en kontinent i söder på de holländska kryddöarnas breddgrad; att folket var gästfritt,
uppfinningsrikt och hövligt, av kopparfärgad hy men ståtliga och välformade.
- - - Vid ankomsten lade amiralitetet beslag på alla officerares handlingar.
Som en följd av denna upptäckt kommer flera skepp att användas för att söka
efter detta nya förvärv till vår jord;
29/7 GENERAL EVENING POST: Detta nummer ger en autentisk redogörelse för den treåriga seglatsen nyligen genomförd av Mr Banks och Mr Solander - med betoning på infödingarnas levnadsvanor på Otaheite. Redogörelsen sägs vara grundad på ett
brev från en, som varit med på färden, och berättar bl a om hur nära Solander
var att duka under i snöstorm under strandhugget på Eldslandet.
2/8 PUBLIC ADVERTISER: Det är att notera, att i alla de hamnar och på alla de öar som gentlemännen
ombord på Endeavour anlöpte i Söderhavet fanns inte det minsta tecken på
att guld- eller silvermalm skulle kunna upptäckas. - Några av de växter som Dr
Solander medfört har satts i Kungliga Trädgården i Richmond och frodas
mycket väl;
5/8 GAZETTEER AND NEW DAILY ADVERTISER: I fredags blev Mr Banks, en av de gentlemän som
reste till Söderhavet för att upptäcka Venuspassagen, introducerad för Hans
Majestät vid St James´s av Lord Beauchamp,4 och mottogs han mycket nådigt;
6/8 LONDON EVENING POST: Vi har på ett trovärdigt sätt informerats om att Endeavour, som förde Mr
Banks och Dr Solander runt världen seglade många hundra leagues med ett
stort stycke sten, som stack in i hennes undervattensskrov. Hade stenen fallit ut
skulle det ha förorsakat oundviklig undergång för dem alla och berövat värl
den de angenäma upptäckter de har anledning förvänta sig av denna resa;
7/8 PUBLIC ADVERTISER: Det sägs att Mr Banks och Dr Solander har gjort flera besynnerliga upptäckter i vad avser astronomi och naturhistoria än dem som presenterats för den
lärda världen vid någon enda tid under de sista femtio åren;
8/8 LONDON EVENING POST: Dr Solander, som nyligen seglade runt världen, är svensk och omkring 40
år gammal; Henry [sic!] Banks Esq., som åtföljde honom, är ungefär 26 år
gammal, innehavare av en vacker egendom i Lincolnshire, är likaså en mycket
lärd och duglig gentleman - - - . I lördags uppvaktade Dr Solander och Mr
Banks, åtföljda av Sir John Pringle,5 Hans Majestät6 i Richmond7 på dennes
D v s nutida Tahiti. Se ”Med Daniel Solander till Otaheite” i Piteå SS Sjörulla 1988:94-112.
William Lygon (1747-1816), 1st Earl Beauchamp och medlem av parliamentet.
5
Sir John Pringle (1707-1782); vid denna tid FRS, d v s Fellow of the Royal Society, sedermera President of
the Royal Society 1772-1778.
6
Solander träfffade vid detta tillfälle ej blott kung George III (1738-1820) utan även drottning Charlotte Sophia
av Mecklenburg-Strelitz (1744-1818). Se Carter 1988 s 96.
7
Numera inom Richmond-upon-Thames i Surrey, England. Både botaniskt intressanta Kew Gardens och för sitt
rika djurliv kända Richmond Park ligger nära.
3
4
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önskan. De hedrades med en överläggning med Hans Majestät om de upptäckter de gjorde under sin nyligen avslutade resa;
10-17/8 WESTMINSTER JOURNAL: Ej mindre än 17 000 växter av ett slag, som aldrig setts i detta
kungarike, har förts hem av Mr Banks, vilka, hör vi, mycket troligt kommer att
växa i de kungliga trädgårdarna i Richmond;
16/8 LONDON EVENING POST: I torsdags blev löjtnant Cook av Kungl. Flottan, som seglade runt jordklotet med Herrarna Solander, Banks etc., presenterad för Hans Majestät av
Lord Sandwich8 och hade äran att presentera Hans Majestät med en komplett
journal över sagda resa tillsammans med några märkliga kartor och sjökort
som han hade ritat av skilda platser under sagda resa, vilka blev nådigt mottagna, och vid samma tidpunkt erhöll han kaptens fullmakt;
17/8 PUBLIC ADVERTISER: En korrespondent berättar för oss, att det inte var en bit av en klippa utan ett
stort stycke korall, som fastnat i botten på Endeavour, som förde Mr Banks och
Dr Solander till Batavia, och torde denna korall, om den lossnat och fallit ut,
ha förorsakat deras oundvikliga undergång - - - . Vi informeras om att samma
språk är förhärskande på alla Söderhavets öar, som besöktes av Mr Banks och
Dr Solander, vilket kanske är det starkaste bevis, som skulle kunna ges för att
de alla ursprungligen härstammade från samma ras eller åtminstone någon tid
upprätthållit livligt umgänge med varandra;
20/8 PUBLIC ADVERTISER: Det är en oreparabel förlust för Mr Banks och Dr Solanders upptäckter att
båda deras tecknare olyckligtvis dog under färden. Vi är emellertid informerade om att de har teckningar över de märkvärdigaste alster såväl från djur- som
från växtriket, som de påträffade, och dessa har presenterats för drottningen
och setts av henne med särskilt nöje;
21/8 PUBLIC ADVERTISER: Mycket stora förväntningar skapas av Dr Solanders och Mr Banks upptäckter och det förväntas, att Storbritanniens territorier kommer att väsentligt utvidgas som en följd av dessa upptäckter;
24/8 PUBLIC ADVERTISER: Vi hör från säkraste källa, att Mr Banks och Dr Solanders resa kan komma
att i högsta grad tjäna navigationens syften. De passerade genom två sund,
vilka tidigare varit okända. Tidigare sjömän har alltid rundat det land, som
omger sunden, och därigenom seglat flera hundra leagues mera än vad som
varit nödvändigt om de känt till dessa sund;9
24/8 LONDON EVENING POST: Bland ett antal andra besynnerliga växter, som samlats av Dr Solander
och Mr Banks, har de hemfört tre olika arter av bay- eller lagerträdet, varav
kamfer utvinnes i en mycket egendomlig process och som de hade tillfälle att
se utförd på en ö i Filippinerna;10
24-31/8 WESTMINSTER JOURNAL: Dr Solander och Mr Banks har den äran att ofta uppvakta Hans Majestät i Richmond, som är i färd med att undersöka hela deras samling av
teckningar av växter och landskapsvyer. En omständighet som mycket hedrar
Hans Majestäts smak, vars stöd av denna stora plan inte kan fela att vara ett
ytterligare motiv för de lärda personerna att företa sin andra resa påföljande
vår;
26/8 GAZETTEER AND NEW DAILY ADVERTISER: Mr Banks skall få två skepp från regeringen för
att fullfölja sina sina upptäckter i Söderhavet och kommer att avsegla på sin
andra resa kommande mars månad;
8

John Montagu, Earl of Sandwich (1718-1792); förste sjölord i amiralitetet 1748, 1763 och 1771-1782.
De två sund, vartill texten syftade, var rimligen sundet mellan Nya Zeelands Nordö och Sydö , d v s Cook
Strait, samt sundet mellan Australiens Kap York och Nya Guinea, d v s Torres Strait.
10
Endeavours rutt berörde emellertid aldrig Filippinerna. Som närmaste seglade skeppet från Nya Guinea
genom Holländska Ostindien till Java. Eftersom texten syftar på lagerträdet
9
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28/8 LONDON EVENING POST: Barken Endeavour vid Woolwich är försatt i aktiv tjänst och löjtnant
Gordon utnämnd att föra befälet över henne;11
29/8 LONDON EVENING POST: Detta nummer av tidningen återger ett längre brev, skrivet av en gentleman ombord på Endeavour Woolwich 18/7 1771, vari, såvitt berör Solander,
dennes äventyr vid Tierra del Fuego ånyo återges.
31/8 MIDDLESEX JOURNAL: De kuriositeter, som förts hem av Mr Bankes och Dr Solander, har redan
setts av de flesta inom adeln, och vi försäkras att flera av de märkvärdigaste
företeelserna inom några få dagr kommer att föras till drottningens palats för
Deras Majestäters inspektion;
31/8-7/9 WESTMINSTER JOURNAL: Den berömde Mr Banks kommer att inom kort företaga en andra
resa till St George´s ö i Söderhavet, och det sägs att regeringen kommer att
låta honom få tre skepp med män, vapen och proviant för att anlägga en koloni
där;
2/9 GAZETTEER AND NEW DAILY ADVERTISER: Kapten Cook av Endeavour befordras till befälet
av slupen Aetna;
4/9 GAZETTEER AND NEW DAILY ADVERTISER: Dr Solander har presenterat änkeprinsessan av
Wales med flera exotiska sällsamma växter för Hennes Kungliga Höghets
trädgård i Kew;
_________________
Tydligen hade ej heller det brittiska hovet med kung George III i spetsen insett Cooks stora betydelse ombord på
Endeavour. I vart fall fick första gången Banks ensam audiens hos kungen den 2 augusti, Solander och Banks
gemensamt den 10 augusti och en dryg vecka senare förärades Cook samma hedersbevisning, vilket tyder på att
Solander och Banks i cirklarna kring hovet märkligt nog tillmättes ha haft större betydelse för expeditionens
lyckliga utgång än Cook.
Solander hade före avresan med Endeavour haft en egen bostad i eller i näraanslutning till British Museum.
Efter hemkomsten synes han ha flyttat över till Banks bostad vid New Burlington Street. Härefter gick all post
till och från Solander via Banks adress.
Redan den 16 juli skrev den gemensamme vännen John Ellis (1711-1776) till Linné och berättade att Solander
lyckligt och väl återkommit till England med ett mycket rikt naturhistoriskt material. Detta gjorde Linné än mera
angelägen att få höra direkt från Solander och ta del av hans forskningsrön från södra halvklotet. Samma dag
som Ellis brev anlände till Uppsala - den 8 augusti - skrev Linné tillbaka till Ellis och bifogade då brev till både
Solander och Banks med lyckönskningar. Emellertid gick tiden utan att någonting hördes från den enligt Linnés
mening otacksamme Solander.12
De bildade kretsarna i London slukade nu Banks och Solander med hull och hår. Alla tävlade om att få dem som
gäster på middagar, mottagningar och fester. De blev ett slags societetslejon i vilkas glans värdfolken tävlade
om att få spegla sig. De umgicks flitigt med berömda män som skriftställaren och lexikografen Samuel Johnson
(1709-1784), skriftställaren James Boswell (1740-1795), läkaren och naturaliesamlaren John Fothergill (17121780) samt boktryckaren, uppfinnaren och statsmannen Benjamin Franklin (1706-1790).
Lady Mary Coke, som tillhörde Londons finaste kretsar, skrev i sin dagbok den 9 augusti 1771:
Men de människor, som för närvarande är mest omtalade, är Mr Banks och Doktor Solander:
Jag såg dem vid hovet och sedermera hos Lady Hertfords men hörde dem inte berätta om sin
resa runt jorden, som jag hört skall vara mycket roande.13
Vi erinrar oss att Solander redan i början av 1760-talet lärt känna den nordamerikanske författaren och
uppfinnaren Benjamin Franklin (1706-1790), efterhand mera känd som en stor statsman i samband med det
nordamerikanska frihetskriget. Ehuru Franklin var långt äldre än svensken så blev de tydligen goda vänner och

11

Med denna korta notis säger vi slutligt farväl till H.M. Bark Endeavour.
Om brevväxlingen mellan Ellis och Linné rörande Solander vid denna tid se Uggla (SLÅ) 1954/1955:?-?.
13
Lyte 1980 s 146.
12
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utförde skilda experiment tillsammans. Denna forna vänskap förnyades nu vid en middag den 18 augusti 1771
att döma av följande utdrag ur ett brev från Franklin till biskop Jonathan Shipley påföljande dag. 14
Jag dinerade sistlidna söndag hos Sir John Pringle med herrarna Banks och Solander och
fick veta några ytterligare detaljer. Folket på Otaheitee (George´s Island) är i hög grad civiliserat och lever under en ordnad feodal regering, en suverän härskare eller kung, med baroner
som håller distrikt under honom men med makt att bekriga varandra, med [farmholders=lantbrukare?] under baronerna och ett system med arbetande människor som tjänare till lantbru
karna. De tror på en högsta gud och på lägre gudar, alla andar, med en himmelsk regering liknande deras egen. De har några ceremonier för tillbedjan men de används sällan. De reser
tempel för sina gudar; men de är små och ställda på en påle på fälten, dels för att hedra gudarna och dels för deras bekvämlighet att logera i när de råkar komma ner bland människor:
ett litet tempel, säger de, är lika rymligt för en ande som ett stort. Deras moral är mycket
bristfällig eftersom de inte räknar kyskhet bland dygderna, ej heller stöld bland lasterna. De
har hedersbetygelser och utmärkelser hörande till olika samhällsklasser men dessa tillkommer
ej längre en far när en son föds, de tillkommer sedan endast denne son; och detta avhåller
några från att gifta sig, som är ovilliga att förlora sin rang och förorsakar andra att döda sina
barn så att de kan återtaga den. De hade inget begrepp om att kyssas med läpparna. Det var
helt nytt för dem ehuru de tyckte om det när de lärdes det. Deras tillgivna och respektfulla
hälsning sker genom att föra sina näsor nära varandras munnar och snusa varandras andedräkt. Deras skapelseberättelse går ut på att den Store Anden först skapade vattnet, sedan
skapade han jorden och kastade den, en stor massa, i vattnet; sedan då han inte tyckte om att
se den på endast en plats och en stor del av vattnet utan jord, fäste han ett starkt rep vid den
och drog den så hastigt genom vattnet att många av de lösa delarna föll av från den och blev
kvar i havet och det är nu de öar vi känner till. De tror att den stora massan fortfarande finns
någonstans fastän de inte vet var; och de frågade vårt folk om de inte kom därifrån.De har
avsevärda kunskaper om stjärnorna, seglar efter dem och gör tre månaders resor västvart
bland öarna. Oaktat alla de fördelar vårt folk kunde visa att vi hade av våra konster &c var de
efter långt övervägande av den åsikten att deras förhållanden var att föredraga framför våra.
Nya Zeelands invånare befanns vara ett modigt och förståndigt folk och verkade ha ett fint
land. Nya Hollands invånare verkade för vårt folk vara en enfaldig ras för de ville inte ta emot
några av våra presenter. Vad vi än gav dem så tittade de på det en stund, lade sedan ner det
och gick sin väg. Efter att ha funnit fyra barn i en hydda på en kuststräcka och sett några
människor på avstånd, som var skygga och inte ville prata med oss, smyckade vi barnen med
band och pärlor och lämnade hos dem ett antal små prydnadssaker och några användbara
saker. Sedan drog vi oss tillbaka och gav människorna tillfälle att hämta sina barn föreställande oss att dessa gåvor kunde blidka dem. Men när vi sedan kom till hyddan fann vi allt vad
vi hade lämnat, den stass vi hade satt på barnen bland det övriga. Vi kallar detta enfald. Men
om vi vore böjda att komplimentera dem skulle vi kunna säga Skåda en Nation av Filosofer!
sådana som honom vilken vi firar för att ha sagt medan han gick genom en marknad ´Så
många saker det finns i världen som jag inte önskar!´.15
Ett brev den 27 februari 1772 till Banks från Samuel Johnsons penna har bevarats till eftervärlden i kopia efter
en angenäm afton i Banks och Solanders sällskap, under vilken de bl a talat om den get, som medföljt
Endeavour runt jorden och lämnat dem färsk mjölk hela vägen.
Jag återkommer med tack till Er och Dr Solander för det nöje jag hade av gårdagens konversation. Jag kunde inte komma på ett motto för Er get men har nu gett henne ett. Ni, min herre,
får måhända ett episkt poem från en lyckligare penna än min.
Till brevet fogades två rader på latin, varav framgår att sagda get redan tidigare färdats runt jorden under segel. 16
Getens belöning för detta maritima stordåd blev ett nytt halsband!
_________________
14

Willcox 1974 s 209-210. Se även Carter 1987 s 96.
Den grekiske filosofen Sokrates (470 f Kr-399 f Kr) lär ha fällt det yttrandet.
16
Denna get hade först följt med kapten Samuel Wallis (1728-1795) på HMS Dolphin runt jorden 1766-1768
för att sedan efter hemkomsten i maj 1768 blott byta skepp och ge sig ut på en ny världsomsegling med
Endeavour i augusti samma år. I sanning en vida berest get!
15
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En känslig fråga var Joseph Banks förlovning med Harriet Blosset. Han hade ju lovat gifta sig med henne efter
hemkomsten och gjorde nu allt för att slippa konfronteras med det löftet. Tvärtom undvek han i det längsta att
träffa henne och det har spekulerats i om vännen Solander utövat något inflytande på honom därvidlag. Det
förefaller som om den unga kvinnan vistats på landet i fåfäng väntan på att hennes fästman skulle uppsöka
henne där. När så ej skedde reste hon en dryg vecka efter Endeavours hemkomst in till London och bad i brev
om ett sammanträffande med fästmannen, som i sin tur svarade i brev, att han visserligen älskade henne men
numera kände sig alltför instabil för att gifta sig. Ett sammanträffande kom till stånd, varvid Harriet Blosset
svimmade och Banks i affekt ånyo gick med på att gifta sig med henne. Det sammanträffandet sägs ha pågått
från kl 10 på kvällen till kl 10 påföljande morgon. Harriet Blosset skall då ha svarat att om han efter två veckors
betänketid alltjämt ville detsamma så skulle hon med glädje följa honom till kyrkan. Efter detta dröjde det
emellertid blott tre eller fyra dagar innan han skrev ett nytt brev till henne, vari han på nytt förklarade sig ej vara
beredd till äktenskap.
Återgivningen av här relaterat händelseförlopp grundar sig på två brev från Banks vän, juristen och
fornforskaren Daines Barrington (1727-1798), till en annan av Banks och Solanders vänner, zoologen och
fornforskaren Thomas Pennant (1726-1798),17 det första daterat den 24 augusti 1771 och det andra blott
fragmentariskt bevarat,18 och eftersom det torde vara därifrån, som påståendena om Solanders påverkan, har
hämtats så återges här de passager i breven, som berör Solander.
Brevet 24/8 1771: Brevet avslutas med ett postscriptum:
Familjen Blosset klagar över Solander efter vad jag hört mig berättas men jag har inte hört
några detaljer om vad de lägger honom till last.
Brevfragmentet: Sista stycket i brevet före namnunderskriften:
Mr Tunstall19 skriver till mig med besked att Mr Banks och Dr Solander avser att falla från
Godahoppsudden ner på 70 grader sydlig latitud.
jämte nytt postscriptum:
Mr Banks sade i detta samtal [med Miss Blosset], att han handlade på råd av en vän & följ
aktligen lägger familjen Blosset skulden på Solander som jag förut informerade Dig.”
På baksidan av sistnämnda fragment har någon - Daines Barrington? - skrivit och sedan korsat följande i och
för sig intressanta text, som inte har med Blossetaffären att göra men troligen syftar på Bougainvilles relation
över sin världsomsegling 1766-1768. Jag redovisar texten, därför att den också synes ingå i vad jag anser vara
Solanderiana.
Jag föreställer mig inte att Bougainvilles eller Commercons observationer skall vara lika
noggranna som Solanders, jag tror emellertid att Du måste medge att resan är mycket underhållande & intressant. Jag önskar att fransmännen skulle lära sig beskriva av de nordliga naturalisterna & att svenskarna skulle lära sig av dem att tänka.
Onekligen utpekas med den formuleringen just Solander, för vem stod väl vid denna tid Banks närmast om inte
just Solander, men uttryckte sig Banks verkligen så? Och om han nu gjorde det så kanske vi skall erinra oss
Banks ordalag om kvinnorna i Kapkolonien20 - hade jag varit benägen att ta mig en hustru tror jag att detta är
den av alla platser jag sett där jag bäst kunnat förse mig själv - och hans långt drivna intresse för det mot-satta
könet under tidigare vistelse på Tahiti för att måhända med Solander dela uppfattningen, att Banks vid denna tid
inte var mogen för äktenskapet. Minnet av Harriet Blosset hade förbleknat under de nära tre år han varit borta
och efter hemkomsten fann sig Banks omgiven och firad som hjälte av en mångfald vackra damer i Londons
högre kretsar. Han insåg att han ej var redo för äktenskapets alla konsekvenser och var för feg för att själv säga
det till Harriet Blosset. Hur det nu än må ha förhållit sig med Solanders inflytande slutade denna för Banks
sociala anseende mycket svärtande episod med att han friades från tidigare äktenskapslöfte efter att ha betalat en
summa pengar. Joseph Banks skaffade sig för övrigt snart en älskarinna - den mystiska Miss B-n21 - och skulle
knappt åtta år senare komma att gifta sig med Dorothea Hugessen, dotter till en förmögen jordägare från Kent.
Thomas Pennant skrev ”A Tour in Scotland and a Voyage to the Hebrides”, 2:a uppl., London, 1776.
Båda breven återgivna hos Beaglehole 1962 (I) s 54-56.
19
Marmaduke Tunstall (1743-1790); naturalist; inspektör för Royal Society Museum från april 1772.
20
”Med Daniel Solander över Indiska Oceanen till Kapstaden” i Piteå SS Sjörulla 1996:161-183.
21
Möjligen identisk med den gåtfulla ”Mr Burnett”, som vid Resolutions ankomst till Madeira där väntade på
Banks. Det har spekulerats om det var en till man förklädd kvinna, som skulle åtfölja Banks jorden runt på sätt
tidigare Jeanne Baré åtföljt den franske botanisten Commerson under de Bougainvilles världsomsegling 176617
18
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_______________
Under hösten 1771 och påföljande vinter fortsatte Solander att jämte Banks vara the Talk of the Town. Sedan det
blivit allmänt känt att en ny jordenruntsegling planerades strömmade post in till New Burlington Street ej blott
från England utan även från Frankrike, Holland, Schweiz och Tyskland med skilda frågor och förslag - både
adekvata och helt befängda - samt förfrågningar om att få vara med. Breven var skrivna på engelska, franska
eller latin och oftast adresserade till Banks och Solander gemensamt. Ur denna brevskörd 22 anför jag här blott
två exempel. Det första gällde en föga framgångsrik trikåvaruhandlare John Smith på Isle of Wight, som trodde
sig förstå att Solander skulle leda ett försök att kolonisera Falklandsöarna 23 och om Solander ville ta Mr Smith,
hans hustru, tre små barn och en syster med sig dit så kommer Ni att med all sannolikhet rädda en sjunkande
familj från ruin. När inget svar inflöt hann Mr Smith skriva två nya brev i ärendet innan han gav upp. Det andra
exemplet var John Hyacinth de Magalhaens - ur en från Portugal invandrad familj - som var van att hantera
vetenskapliga instrument och om möjligt ville utföra lika mycket i Englands tjänst som brodern till min
farfader24 i femte led gjorde i Spaniens tjänst.
Av större betydelse för det fortsatta händelseförloppet var emellertid det faktum, att den tyske naturvetenskapsmannen Johann Reinhold Forster (1729-1798) tillsammans med sin då 11-årige son Johann Georg[e] Adam
Forster (1754-1794) hade anlänt till England från Ryssland i oktober 1766 och alltsedan dess målmedvetet sökt
bli accepterad inom vetenskapliga kretsar i England. Solander lärde känna honom omkring årsskiftet 1766/ 1767
och medförde honom till ett möte i Royal Society redan den 21 maj 1767. 25 Vid tidpunkten för Solanders
hemkomst från världsomseglingen var Forster sysselsatt med att översätta andras reseskildringar såsom de
Bougainvilles Voyage autour du monde - - - . Redan den 13 augusti 1771 skrev Forster till Thomas Pennant, att
jag har hört, att Mr Banks överväger redan en ny expedition till Afrika. Kort tid därefter erfor han, att Cook
skulle återvända till Söderhavet tillsammans med Banks och Solander.
Forster beslöt då att diskret informera Banks och Solander, att han gärna ville vara med på denna nya expedition genom att dedicera två verk till dem, Novae Species Insectorum (Banks) och Florae Americae Septentrionalis (Solander).26 I november samma år nominerades Forster för inval i Royal Society och bland dem, som
föreslog honom märktes just Banks och Solander. Slutligt invald som FRS [Fellow of the Royal Society] blev
Forster först den 27 februari 1772.27 När Forsters översättning av de Bougainvilles redogörelse för sin jordenruntsegling 1766-1768 utkom i januari 1772 var den påpassligt försedd med ett översättarens företal, vari Forster skrev ingående om vad som skulle kunna utföras för naturvetenskapen inom ramen för en ny världsomsegling. Tidskriften Critical Review skrev, att boken måste komma att bli Mr Forsters pass till en kojplats hos
Banks och Solander. Ehuru ofta besökta och smickrade av Forster visade dock ingen av dessa samstämda filosofer något tecken på att de var intresserade av Forsters tjänster så att efterhand resignerade denne och ställde in
sig på att få se dem avsegla utan honom. Hans tid skulle dock komma.
_________________

1769. Se ”Den första kvinnan runt jorden” i Piteå SS Sjörulla 1987:90-106, särskilt s 97-99. Se även Elliot
1984 s 11-12.
22
Grundligare redovisad av Beaglehole 1962 (I) s 64-70.
23
Spanien hävdade sedan länge suveränitet över de av John Davis 1592 upptäckta Falklandsöarna [Islas
Malvinas] i Sydatlanten, på vilka såväl fransmän som engelsmän haft bosättningar. Bougainville hade 1766
frivilligt överlämnat den franska bebyggelsen. Spanjorerna skickade därefter en expedition från Buenos Aires,
som med våld vräkte undan den engelska kolonien vid Port Egmont, vid vilket tillfälle det var ytterst nära att
krig utbröt mellan Spanien och England. Först 1833 togs ögruppen i besittning av britterna. Argentina hävdar
emellertid de forna spanska anspråken på överhöghet.
24
Fernao de Magalhaes [Fernando Magellan] (1480?-1521); portugisisk sjöfarare, som i spansk tjänst med fem
fartyg i september 1519 påbörjade en världsomsegling i västlig riktning i avsikt att söka finna vägen till Kryddöarna [Moluckerna]; stupade i strid med infödingar på ön Cebu i Filippinerna 27/4 1521; ett fartyg, Victoria,
nådde under befäl av Juan Sebastian Elcano i september 1522 spansk hamn och fullbordade därmed den första
världsomseglingen.
25
Hoare 1982 s 26.
26
Den fullständiga titeln till det verk, som Forster dedicerade till Solander, var ”Flora Americae
Septentrionalis; or a Catalogue of the Plants of North America. Containing an Enumeration of the known
Herbs, Shrubs, and Trees, many of which are but lately discovered; together with their English names, the
places where they grow, their different uses, and the authors who have described and figured them. Dedicated
to Daniel Charles Solander”, London, B. White & T. Davies, 1771, 8 o, viii+51 pp.. Hoare 1976 s 340.
27
Solander blev FRS i juni 1764.
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I ett postscriptum till sin journal över Endeavours segling runt jorden hade Cook skisserat de stora dragen i en
tilltänkt ny upptäcktsresa. Visserligen hade hans första resa avsevärt minskat förutsättningarna att finna legendernas Terra Australis Nondum Cognita men helt uteslutet var det ännnu inte att en sådan kontinent existerade
längre söderut i Söderhavet än något tidigare europeiskt skepp hade trängt. Förste hydrografen vid amiralitetet,
Alexander Dalrymple (1737-1808), och många med honom hävdade alltjämt denna mytiska landmassas existens. Endeavour hade enligt Dalrymple sökt i fel områden. I september 1771 var Solander jämte Banks, Cook
och Charles Burney bjudna på middag till Lord Sandwich, förste sjölord vid amiralitetet, i dennes hus i Hinchingbrook. Under middagen diskuterades planerna på en andra världsomsegling. Från första stund synes det
från amiralitetets sida ej ha varit den minsta tvekan om vem som skulle leda den nya expeditionen. Det skulle
självfallet Cook göra men detta faktum betonades tydligen ej tillräckligt för Banks av det fortsatta händelseförloppet att döma. Senast i september 1771 förefaller också Cook ha fått amiralitetets direktiv att börja se sig
om efter lämpliga skepp för en ny världsomsegling. Troligen skedde detta genom direkt kommunikation till
Cook. I vart fall blev aldrig Banks tillfrågad därom.
Den 12 november deltog Solander, Banks och ett flertal andra medlemmar av Royal Society - bl a Dr William
Watson FRS (1715-1787) och Dr George Fordyce FRS (1736-1802) i en märklig förrättning, som gick ut på att
mäta höjd och dimensioner på St Paul´s Cathedral för att därigenom kunna avgöra skillnaden i lufttrycket mellan katedralens tornspira och närliggande floden Themsens vattenyta. 28
Kort tid därefter reste Solander och Banks till Oxford, där de den 21 november 1771 promoverades till
hedersdoktorer i juridik (honorary Doctors of Civil Law).29 Vid detta tillfälle introducerades Solander av Dr
Samuel Forster som
denne mest ryktbare och lysande vetenskapsman, Daniel Charles Solander, från Sverige,
doktor i medicin vid Uppsala universitet. 30
Märkligt nog förefaller detta juridiska hedersdoktorat ha varit den enda doktorsgrad, som Solander förvärvade
under sin karriär. Hur hänger nu detta ihop? Någon medicine doktorsgrad hade ju Solander aldrig hunnit ta
innan han lämnade Sverige. Säkraste beviset för det har vi i det brev till Solander, som Linné skrev den 11
december 1761, vari Linné berör frågan om var Solander enklast skulle kunna avlägga doktorsgraden.
Men jag ser hwad swårighet skulle läggas Eder i wägen till Botanices Professionen här, utan
att wara Doctor; at här begynna gå alla grader i genom woro för widlöftigt och ej smakeligit;
jag rådde i wåras att M. Hre skulle resa öfwer till Holland och i Harlem taga graden, äller i
Lund äller i Pomeren, likgodt hvar Doctoren kunne lättast ärnås.31
Vännen John Ellis hade dock titulerat Solander som Dr i ett brev första gången den 5 juli 1761 och själv synes
han ha skrivit sig som Dr första gången i december 1762 vid publicerandet av uppsatsen An Account of the
Gardenia i Philosophical Transactions of the Royal Society 52, pt II, 1762, pp. 654-661. Det finns en icke närmare belagd uppgift32 om att Solander 1763 blev utnämnd till medicine hedersdoktor i Oxford, vilket emellertid
ej vunnit stöd i universitetets doktorslängder och väl bäst jävas av Dr Samuel Forsters ovan citerade ordalag vid
introduktionen 1771. Hade emellertid ej så redan skett så hade det väl bort ligga närmare till hands att utnämna
honom 1771 till hedersdoktor i just medicin och ej i juridik? Det har spekulerats mycket kring detta - särskilt
sedan en genomgång av flertalet tänkbara europeiska universitets annaler hans namn 33 ej påträffats - och det är
väl inte helt otänkbart att Solander, när Ellis felaktigt adresserade honom med doktorstiteln, underlät att korrigera honom emedan han fann det bekvämt att kunna stödja sig mot denna titel för att sedan för sitt anseendes
skull aldrig våga yppa, att titeln saknade täckning. Om det verkligen skulle förhålla sig så kastar det i så fall en
mörk skugga på Solanders karaktär. Sista ordet i denna nog så viktiga fråga34 torde dock ej vara sagt.
_______________
Cook hade den 10 maj 1771 i höjd med ön Ascension skickat infordrade journal- och dagbokshandlingar med
kapten Elliot på mera snabbseglande Portland för att de fortare skulle nå amiralitetet. Hela tio journaler hade på
28

Rauschenberg 1968 s 41.
Foster 1891 s 4:1327. Rauschenberg 1968 s 20.
30
Carter 1988 s 98.
31
Duyker & Tingbrand 1995 s 199.
32
Krok 1925 s 655.
33
Rauschenberg 1968 s 20 med fotnot 22.
34
Fallet med Refaat El-Sayeds påstådda doktorstitel faller mig här osökt i tankarna. Under en vistelse i
Solanders fotspår på Nya Zeeland vintern 1986 fick jag via svenska ambassaden i Wellington veta, att det
hemma i Sverige utbrutit stor skandal kring ”företagsdoktorn” Refaat El Sayeds förmenta doktorsgrad, som vid
kontroll visat sig ej existera. Förhöll det sig på samma sätt med Solanders doktorsgrad åren 1761-1771?
29
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detta sätt vidarebefordrats. Amiralitetet hade ensamrätt på utgivningen av en redogörelse för världsomseg-lingen
och hade i sin tur kontrakterat Dr John Hawkesworth (1715?-1773) att för ett vederlag av 6 000 £ utge den
officiella versionen. I detta syfte hade alla insamlade journaler överlämnats till Hawkesworth, 35 som kompletterade med intervjuer av bl a Solander Trots detta publicerades redan i september 1771 till amiralitetets stora
förtret ytterligare en Journal of a Voyage round the World in the Endeavour, som tydligen undgått insam-landet.
Författaren var och förblev anonym - angavs i utgivaren Thomas Becket[t]s företal vara a gentleman and a
scholar - men denne uppgav sig ha utgivit boken eftersom den tycktes honom vara skriven in an agree-able
manner och innehålla hedrande omnämnanden av the ingenious gentlemen Banks och Solander. De sist-nämnda
skyndade sig att ta avstånd från boken.
Ännu större problem skapade tecknaren Sydney Parkinsons efterlämnade journalanteckningar. Innan Parkinson
avled på Indiska oceanen så hade han uppenbarligen bett Solander att se till att trädgårdsmästaren James Lee
(1715-1795) skulle få genomläsa dem. Detta skapade ett problem i så måtto, att Banks, som avlönat Sydney
Parkinson, ansåg sig ha äganderätt till såväl dessa journalanteckningar som till de teckningar han hunnit ut-föra.
Problemet blev akut när efter hemkomsten en broder till Sydney Parkinson vid namn Stanfield Parkinson dök
upp och krävde att utfå journalanteckningarna, som ej kunde återfinnas i annan form än i lösa buntar med
avskrifter och lappar. Därpå följde en serie turer och förvecklingar, som det vore för tidsödande att här närmare
beskriva. I förstone hävdade Banks, att Sydney Parkinson testamenterat journalanteckningarna till Lee men förklarade sig godta vad Solander anförde härom. På ställd fråga inför Banks, dennes advokat och Stanley Parkinson förklarade Solander, att konstnären endast avsett rätt till genomläsning Efter lång tvekan åtog sig Dr John
Fothergill det grannlaga uppdraget att medla i tvisten och på dennes förslag betalade Banks slutligen 500 £ till
till Sydney Parkinsons arvingar, varefter han trodde sig slutligen ha reglerat alla krav. De befintliga manuskriptutkasten lånades därefter ut till Stanley Parkinson för genomläsning på villkor att de inte skulle missbrukas. Denne lät emellertid i strid mot Banks och Fothergills intentioner genast kopiera av dem och jämte vissa
kompletteringar, som han anskaffat på annat sätt, trycka A Journal of a Voyage to the South Seas in H.M.S. the
Endeavour. Faithfully transcribed from the papers of the late Sydney Parkinson, draughtsman to Joseph Banks,
Bart., in his Expedition with Dr. Solander round the world. Efter skilda rättsliga förvecklingar med av
lordkanslern utfärdat utgivningsförbud utkom denna journal först i juni 1784 36 men innehöll då ett av Stanfield
Parkinson skrivet längre förord, daterat den 5 juni 1773, varav framgår att förhandlingarna med Banks utspe-lats
under 1771-1772. I sagda förord redovisades motsättningarna med Banks på ett för denne mycket negativt sätt.
Däremot framställdes Solander i en positiv dager. Efter företalet intogs anmärkningar av Dr Fothergill till
bemötande av Stanfield Parkinsons långtgående klander av Banks.
_______________
Alla var emellertid inte lika imponerade av Banks och Solander. En excentrisk skotsk domare och språkforskare vid namn Lord Monboddo (1714-1799)37 var tvärtom besviken på dem för att de ej återvänt hem med
bevis på den besvansade troglodytens38 existens, som enligt Monboddos utvecklingslära skulle vara en
övergångsform mellan apan och människan.
Whigpolitikern och författaren Horace Walpole (1717-1797) berättade redan (i augusti?) 1771 i ett brev till
Lady Mary Coke om andra upptäckter såsom
vida viktigare än de fyrtio dussin öar, som Dr Solander har plockat upp, Herren vet var, när
han reste för att plocka nya sorters loppor och syrsor; och vilka sagda öar, om de sköts rätt,
kan komma att producera fyrtio nya krig.39
Walpoles nedlåtande attityd gentemot Banks och Solander lyste också igenom långt senare i ett brev till William
Cole den 15 juni 1780, vari det heter:

Först 1773 utkom denna första officiella version under titeln ”Account of the Voyages undertaken by order of
His present Majesty for making Discoveries in the Southern Hemisphere” och blev negativt bemött. Kritikerna
beskyllde Hawkesworth för att vara fritänkare. Han avled i november samma år fylld av grämelse.
36
George III hade våren 1781 utnämnt Joseph Banks till baronet, därav förkortningen Bart. i titeln.
37
Han är en ganska lärd man, men har ock sina underliga Systemer. Han tror, att vi alla i vårt naturliga
tillstånd hade Rumpor, gingo på 4 fötter, och kunde intet tala heter det om Lord Monboddo i Henrik Gahns brev
till Linné 28/2 1773. Fries 1912 s 200.
38
Cf den orangutang, som i Linnés Systema naturae, ed. X, s 24, kallades Homo troglodytes. Solander hade
våren 1758 skickat Pehr Bjerchén (1731-1774), som då vistades i London, Linnés beskrivning av denna, Fries
1909 s 208.
39
Walpoles brev # 1366.
35
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Vad jag avskyr Mr Banks och Dr Solander som ledde de stackars Otaheiteborna ut ur oceanens centrum och förde våra avskyvärda lidelser med sig till dem. Ej ens den lilla fläcken kunde undgå europeisk rastlöshet.40
Efter det att brevskrivaren inledningsvis uppehållit sig kring Herr Banks och D:r Solanders oväntade grace och
visade välvilja, när han först sökte kontakt med dem, skrev linnélärjungen Anders Berlin (1746-1773) den 20
oktober 1771 till sin mästare hemma i avlägsna Uppsala följande rader:
Det lärer ej vara af nöden att berätta nogot om H:nas resa genom dena verldens bullersamma haf, ej heller att orda om deras vackra och rara samling, i synnerhet som jag tror D:r Solander afgifvit nöjagtig del, och man desutom smickrar sig med det kära hoppet, att N. Herr
Archiatern sjelf will komma till Ängland för att både döpa och namngifwa en myckenhet af
Herr Doctorn hemförde och beskrifne hedniska afkomlingar. Om jag ej bedrar mig, äro 1200
nya Species af örter upfundne, 100 Genera och en vacker hop Diur, Fiskar, Insekter och Muslor.
Nästa Martii månad tänka Herrarne gå ut igän för att Cryza emellan nya Zeland och Terra del
Fuego, hälst de mistänka något större land däremellan undsluppit deras undersökningar. Efter
alt utseende kommer jag att gå med, ehuru jag borde hafva mera afseende på min svaga hälsa,
än de fördelar, som vid resan äro bifogade, men Pengar förmå ofta en fattig att företaga det
han efteråt ångrar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Så snart Herrarna utgifva deras rese beskrifning, vill jag göra ett kort
utdrag och det til Sverige öfversända. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . D:r Gahn har nu varit här en kort tid och för fransöskan varit i stånd att skaffa sig
förelagtig bekantskap, utom det att Doctor Solander giordt oss begge på flere ställen kände
och bekante.41
Tydligen hade linnélärjungen Berlin vädrat en möjlighet till en plats för sig själv ombord på denna tilltänkta
andra världsomsegling men Solander tyckte inte, att den sjuklige Berlin vore en lämplig följeslagare.
Den av Berlin omnämnde andre linnélärjungen, Dr Henrik Gahn (1747-1816), som själv uppehöll sig i England
1771-1773, lämnade i ett numera förkommet men likväl till innehållet känt brev 42 till Linné följande väsentliga
puzzelbitar för tecknandet av Solanders levnadslopp:
- - - jag kan intet längre vänta att söka rättfärdiga mig för den elaka tanka, Herr Archiatern
lär hafva om mig, i anseende till det afslag, som jag gjort af tilbudet att följa D:r Solander på
nästa expedition. - - - - - - - - - - - - - - - - - . Dr Solanders lycka dependerar helt och hållit af
Hr Banks; med sin lön vid Museum kan han ej föda sig, och ej den minsta belöning eller upmuntran har han fått af Kungen eller Regeringen, utom att alla hafva den nyfikenheten att
höra hans berättelser och därföre söka hans sällskap. - Hvad hade det då varit för mig att
vänta, som aldrig blifvit på annat sätt ansedd än Solanders handtlangare att upsöka naturalierne och torka örter? Jag håller med, att Medicine i Stockholm ej vill ge mig för stor inkomst,
men jag skulle med Natural Historien svälta ihjel. - - - - - - - - - - - - . Jag har framfört hälsningarne til Dr Solander, och han har lofvat både M:r Ellis och mig att snart gifva Herr Archiatern del af sina uptäckter. - När jag först kom hit, taltes det om att de hemkomne resande
tänkte gå med sina spolia til Sverige att nedlägga dem för Herr Archiaterns fötter, men sedan
deras snart återresa vart resolverad, hörde jag, att de velat obligera Herr Archiatern att komma hit öfver, och M:r Banks lofvade resa emot Herr Archiatern til Hamburg. - - - . En Herr
Berlin, som disputerte om usu fungorum, är hos Dr Solander och Hr Banks, för at skrifva rent
och sätta i ordning deras beskrifningar, och en copia däraf förmodar jag blir Herr Archiatern
tillsändt. Denna Herr Berlin söker at få följa med ut, men Dr Solander vill ej hafva honom för
sin svaga hälsa. - Det är skada att ej deras första uptäckter blefvo publicerade för[e] nya utresan: de ha väl ritningar och beskrifningar på alt, men det är ej fulbordadt, och kostar så
ofanteliga pengar att få tryckt och graverat, att jag är viss, om Mr Banks dör, att alt blir begrafvit i glömskan. Jag har frågat Dr Solander om Muscotet, hvilket han nekar sig någonsin
hafva sedt. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Jag ville önska,
40

Walpoles brev # 2067. Se även E. Smith 1911 s 174.
Fries 1909 s 161-162.
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Brev # 1372 i Fries 1912 s 182-188.
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att jag kunde säga något om Dr Solanders uptäckter, sedan han själv så länge dröjer, men jag
känner dem för ofullkomligt. I Görvells43 Almän. Tidnin. är en liten relation om resan införd,
som torde roa Herr Archiatern.
Att döma av detta brev hade Gahn faktiskt själv fått ett erbjudande om att följa med på Solanders tillämnade nya
resa runt jorden men till Linnés stora förtret avslagit anbudet. I ett numera förkommet brev hade Linné uttalat
sitt missnöje med avslaget. Linné drog sig heller inte för att avfärda ett ganska skarpt bref till fadern,
lanträntmästaren Hans Jakob Gahn i Falun, för det han icke utnyttjade sin faderliga myndighet att förmå Sonen
att göra sällskap på denna resa.44
Av ett brev, som Solander skrev till Dr James Lind (1736-1812) i december 1771,45 framgår vilka planer, som
då förelåg för den tillämnade nya världsomseglingen. Tydligen hade Solander föresatt sig att värva den sedan
länge för sina forskningar kring skörbjuggens stävjande så berömde skotske läkaren till den tillämnade nya
världsomseglingen. I brevet heter det med Solanders egna ord, att
Regeringen har beslutat att sända ut två skepp på upptäcktsfärd i Söderhavet. Mr Banks och
jag själv har fått tillstånd att segla i ett av dem. Inga som helst utgifter skall sparas. Allting
skall göras så behagligt som möjligt för dem som seglar. Kapten Cook (som förde befälet på
Endeavour) skall föra befälet på Drake,46 som är det skepp vi ämnar segla på & Kapten Furneaux47 skall föra befälet på Raleigh. Nästan alla officerare, som var med i den förra expeditionen följer med igen; och många av manskapet - ett tecken på att våra strapatser var väl
lönade med det nöje vi hade av att göra bekantskap med det generösa folk vi påträffade, och
av de många ny saker vi fann. Eftersom vi inte visste hur vi skulle riktigt utrusta oss var vi inte
hälften så väl försedda sista resan som vi nu kommer att vara. Inte desto mindre upptäckte vi
en ofantlig mängd i alla grenar av naturhistoria, geografi, astronomi &c, &c. Nu är det konungens önskan, alla stora mäns i maktställning,slutligen amiralitetsfolkets, &c att denna
nästa expedition skall bli så komplett som möjligt. The Board of Longitude har beslutat att
sända ut två astronomer och önskar mycket gärna att åtminstone en av dem samtidigt skulle
vara en filosof. De är villiga att vara mycket frikostiga i sin belöning. Väldigt många önskar
segla med - men de de flesta av dem är bara observatörer. Mr Banks, vars karaktär det är
troligt att Ni hört talas om, och som förtjänar så mycket beröm som möjligt för sin energi att
gynna verklig kunskap är ständigt återkommande rådfrågad och väldigt mycket uppmärksammad av amiralitetet, the Board of Longitude och alla dem, som har något att göra med utrustandet av denna expedition. Han och jag själv har blivit ombedda av the Board of Longitude
att tänka på och föreslå för dem lämpliga personer passande för dessa uppgifter.
Nu kommer jag till den stora kärnpunkt som jag yttrar med det största överskott av önskningar
att lyckas med. Vill Ni min käre Doktor ge oss tillstånd att föreslå Er till the Board of Longitude som villig att gå ut som astronom? Er väl kända karaktär får oss alla att tigga och be &
längta efter Ert jakande svar. Vilket stordåd skulle Ni inte göra, som är att föredra framför
någon annan i skapelsen. Tro inte att jag smickrar, jag skriver av uppriktig övertygelse, Alla
de som känner Er säger detsamma. Föreställ Er nu själv vilken verklig glädje Ni skulle finna i
att vara så nyttig för människosläktet. Jag föreslår inte detta i tron att en belöning av några få
hundra kommer att övertala Er - men som en upp passande Er håg, som alltid har varit att öka
de vetenskapliga kunskaper och att göra gott. Ett fält av mycket stor vidd är nu öppet för Er.
Hela världen kommer att glädja sig om Ni vill ta en promenad på det. Alla kommer att dra
nytta av det.
Mr Banks, som inte har nöjet att vara personligen bekant med Er, har bett mig att underrätta
Er om hans varmaste önskningar att få Er, min käre herre, som reskamrat. Det ligger honom
så varmt om hjärtat, att han har beslutat att sända detta med expresspost till Er - & ber att Ni
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skall vara så god att återsända till honom eller till mig ett svar med samma befordran så snart
som möjligt. Kostnaderna för detta kommer han att högst tacksamt återbetala. Skälet för denna
brådska är sammanträdet i the Board of Longitude lördagen den 14 december, då lämpliga
personer skall föreslås. Vi är rädda för att inga brev med vanlig post skulle kunna mottagas
i tid. Vi borde ha svaret till fredag eftermiddag eller så mycket tidigare som möjligt. Jag in
formeras just nu om att en expressförbindelse kan gå mellan London och Edinburgh i något
under tre dygn, hoppas därför ha Ert svar om möjligt fredag morgon. Vi skall sedan träffa det
astronomiska folket, d v s de olika professorerna från Oxford, Cambridge & Greenwich, för
att överlägga om vad som skall sägas till the Board påföljande dag.
Hur vi alla har varit så tanklösa & inte före detta hänvänt oss till Er är en sak vi skall tala om,
när vi trampar akterdäcket tillsammans.
Både Mr Banks & jag själv, och jag kan likaså svara för kapten Cook, skall göra vårt yttersta
för att göra livet behagligt under resan, som sannolikt kommer att bli en treårig sådan. Jag
hoppas att vi skall bli ett sällskap som trivs.
----------------------------------------------------------------Det har föreslagits att vi skall lämna England i nästa mars - anlöpa Madeira - gå till Goda
hoppsudden, stanna där en månad eller mera - därifrån fortsätta söder om Nya Holland och
stanna för en kort tid vid någon plats i Nya Zeeland - sedan börja söka upptäckter längre
söderut än någon europeisk sjöfarare har varit. Tillbringa två eller tre somrar på dessa höga
breddgrader & varje vinter söka oss upp inom tropikerna för att fullborda våra tidigare upptäckter. Gode Gud, vi skall åstadkomma underverk om Ni endast vill komma och hjälpa oss. 48
Avslutningen på brevet saknas men vad vi har bevarat räcker mer än väl för att man skall tycka sig skönja den
obändiga entusiasmen bakom Solanders raspande gåsfjäderpenna. Det är inte att ta miste på att Pitesonen i detta
läge själv var helt inriktad på att ge sig ut på en andra världsomsegling.
Att Solander vid denna tid slutgiltigt flyttat till Banks bostad vid New Burlington Street Saville Row framgår av
Solanders brev till Dr Lind den 6 december 1771.49 Som ett exempel på hur väl hemmastadd Solander kände sig
på denna adress må hänvisas till hans brev den 23 december 1771 till trädgårdsmästaren William Forsyth (17371804) med inbjudan att komma hem och se några av våra kuriositeter sedan Banks själv åkt till Lincoln-shire i
något ärende. Solanders egen rörelsefrihet var just då begränsad emedan han stukat sin fotled. Av brevet
framgår att han i samma syfte också skrivit till trädgårdsmästarna William Aiton (1731-1793) och James Lee
(1715-1795).50
Den 20 december 1771 skrev Linné till Ellis om att det var han som utverkade faderns samtycke att sonen skulle
få läsa botanik och eftersom Linné även tyckte sig ha vårdat honom som en son, under mitt eget tak, ville han
genom Ellis påminna Solander härom. 51
Ur linnélärjungen Gahns brev till Linné, dagtecknat London den 24 april 1772, må följande rader citeras.
I Natural Historien har jag litet, eller intet, denna gången at berätta. Dr Solander är den,
som kunde fylla hundrade bref med nyheter, men jag får intet veta något däraf. Jag hoppas och
förmodar, at han innan afresan sänder något til sin bästa Läromästare, och enda orsaken til
sin lycka. Jag ville önska detta för Solanders egen skuld, som i vidrigt fall ej kan undgå characteren af en Otacksam. Jag undrar om han någonsin besvarade Herr Archiaterns latinska
bref til dem vid Deras hemkomst?.52
I nästa brev från Gahn till Princeps Botanicorum den 8 maj 1772 heter det, såvitt avser Solander:
I ett annat papper har jag sändt litet af ett rödt gummi eller Gum. Resina, som är tagit af
Mess. Banks & Solander från ett träd på Nya Zeland, hvilket jag icke känner. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Miller53 har lämnat sina taflor til Dr Solander
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at genom Vår Minister bortskickas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Från Dr Solander kan han54 ej få några Naturalier, och det har blifvit svarat honom,
at Regeringen förbudit at något af deras samlingar skulle bortsändas. Jag är dock öfvertygad
at Dr Solander sänder Herr Archiatern något, åtminstone af Indianernes kläder och utensilia.
Det har han åtminstone lofvat mig.55
Det sista brevet från Gahn till Linné innan Banks och Solander avseglade till Island var dagtecknat London den
29 juni 1772. Däri heter det bl a:
Hela världen lär vara surprenerad, at Bankses resa blef så hastigt til intet. Rätta sammanhanget är, at Skeppet, dels af någon okunnoghet, dels ock af något Admiralitetets hat för denna expedition, blef så öfverbygt, at det ej kunde föra segel utan at kantra. - När öfverbyggnaden sedan skulle tagas af, var det ej rum nog för Hr Banks och hans folk, om de ej nögdt sig
med Hängmattor alena, och då M:r Banks påstod nytt skepp för flera commoditeter, svarades
at sådant ej kunde fås, at expedition utan honom kunde fortsättas, at nya uptäckter i Geographien voro förnämsta nyttan, och at alla de naturalier han förra gången hemfört ej gagnat
Riket för en skilling. På detta hastiga sätt slutades denna expedition, af hvilken vi väntade så
mycket, och det just då alt var färdigt til afseglande. Det är oändligt hvad kostnad M:r Banks
härigenom gjort sig förgäfves. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------- ------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Jag är ängslig för vår Solander, at hedern af dessa upfinningar
skulle falla i en annans händer, så mycket mera som om Forster hemkommer, han såsom den
sista, vill alena bli omtald och de andre Herrarne intet. Det enda hoppet de hafva öfrigt är att
få ett Skepp af Ost-Indiska Compagniet och nästa åhr gå ut därmed; men detta är ännu osäkert. Alla sådanna dristiga saker förlora af sin styrka, då de utdragas på tiden, och Forster
blir ändock altid före dem.En förmån ha vi, som nödgas sitta hemma, nämligen at Dr Solander
förmodligen snart sänder Herr Archiatern något af sina samlingar, och at de skynda sig at
utgifva beskrifningar på alt sammans, för at förekomma Forster. 56
Visserligen fann inte Solander någon tid att skriva till Linné i avlägsna Uppsala - vad nu än detta må ha berott
på - men däremot skrev han i något skede till sin mor i ännu mera avlägsna Piteå och berättade om sin resa,
ehuru just detta brev gått förlorat för eftervärlden.57
En brevväxling mellan Benjamin Franklin och fransmannen Jean-Baptiste LeRoy avslöjar att det hos allmänheten ännu i mars-april 1772 ansågs helt klart att Banks och Solander skulle medfölja Cook på dennes andra
världsomsegling. Först skrev fransmannen till Franklin från Paris den 5 mars 1772:
Under det att Herrarna Banks och Solander kommer att löpa genom de antarktiska polarhaven förbereder vi oss att sända ett fartyg eller snarare två fartyg till den exakta arktiska polen
för att göra alla astronomiska, fysiska och naturhistoriska observationer som man kan göra i
dessa regioner. - - - - - . Denna resa är nästan beslutad och fartygen torde avgå mot den 15
maj.
Apropå herrarna Banks och Solander har jag mycket stor aktning för de personer, som liksom
de trotsar risker och faror och riskerar sitt liv - - - .58
På detta brev svarade Franklin från London den 20 april 1772 såvitt nu är i fråga:
Herrarna Banks och Solander kommer att segla med två skepp sydvart inom omkring två
veckor. De förväntar sig att vara ute nära fyra år. De skickar sina hälsningar - - - .59
Våren 1772 hade Banks hunnit investera drygt 5 000 £ på böcker, instrument, annan utrustning, infödingspresenter m.m. för den nya expeditionen. Enligt de ursprungliga planerna skulle Banks sällskap, förutom ho54
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nom själv och Solander, bestå av 14 personer, för vilka utrymmen krävdes. Prästen Joseph Priestley, läkarna
James Lind och Sigismund Bacstrom [Back- eller Bäckström?], målarna John Zoffany och John Cleveley Jr
(1747-1786), tecknarna John Frederich Miller och James Miller, sekreteraren Fred[e]ri[c]k Herman Walden och
sex tjänare. För Dr Linds deltagande hade han utverkat ett stipendium om 4 000 £ från Parlamentet. Här-utöver
försökte Banks utöva sitt inflytande hos the Board of Longitude för att få med de astronomer, som ob-serverat
Venuspassagen 1769 från Fort Churchill i Hudson Bay. Prästen Priestleys medverkan var ej tänkt som
skeppspräst utan som kemist och astronom. Oaktat Priestley redan hade ordnat med en vikarie i sin församling
godkändes han emellertid ej av the Board of Longitude på grund av sina religiösa principer men lämnade
expeditionen utan större uppståndelse.
Åsikterna skar sig emellertid betydligt allvarligare när det gällde valet av lämpliga skepp. I sina första samtal
med lord Sandwich hade diskuterats möjligheterna av ett 50-kanoners örlogsskepp jämte två fregatter - Stag och
Emerald - och tre mindre segel. Ju längre diskussionerna fortskred ju mera krympte emellertid denna ve-ritabla
eskader. I november 1771 inköpte så amiralitetet på Cooks inrådan två skepp - Marquis of Granby och Marquis
of Rockingham - vilka bägge liknade den bredbukiga Endeavour från första resan men ej seglade fullt lika
sävligt som hon. Enligt Cooks mening måste krävas av ett skepp för en dylik expedition att det var grundgående, kunde tåla en grundstötning och var av en sådan begränsad storlek att det bekvämt kunde strandas av
den egna besättningen för reparation av eventuella skador långt borta från civilisationens skeppsvarv. 40 kanoners örlogsskepp, fregatter och Ostindiefarare - allra minst tredäckade Västindiefarare - hade enligt hans
samlade erfarenhet inte sådana önskvärda egenskaper. Enbart skepp byggda i norr eller Whitby-built colliers - - for the coal trade passade in i sammanhanget.
När det visade sig att amiralitetet redan köpt in två skepp i enlighet med Cooks anvisningar måste Banks motvilligt acceptera detta men ville han i det läget bygga om det skepp, varå Cook, han och Solander skulle segla, så
att det blev bekvämare. Olyckligtvis gick Lord Sandwich och amiralitetet med på detta mot the Naval Board´s
och fartygskontrollanten Sir Hugh Pallisers (1723-1796)60 bestämda avrådande. Därmed bäddades också för en
prestigekamp, som slutligen gjorde det omöjligt för Banks att acceptera den fortsatta händelse-utvecklingen.
Överbyggnaden på Resolution (462 ton) höjdes omkring tre decimeter och ett nytt däck lades från akterdäck till
skansen i fören. The Great Cabin utökades i storlek och skulle tjäna Banks och Solander som arbetsrum. För
Cook byggdes det till en rund kabin ovanpå. Resultatet av dessa ombyggnadsarbeten blev ytterst otillfredsställande. Skeppet blev så tungt upptill att det blev rankt och benäget att slå runt i hårt väder.
Medan skeppet låg för utrustning i Deptford61 besökte Solander till och från skeppet att döma av dåvarande
kadetten John Elliotts (1759?-1834) senare i livet författade memoarer. Han skriver, att han under vistelsen i
denna hamn
mycket uppmärksammades av Dr Solander och Mr Zoffany under ett av deras besök på skeppet efter att jag blivit starkt rekommenderad till dem båda av två vänner till min farbror och
till dem. Den förre gentlemannen presenterade mig för Sir Gilbert Elliott 62 i det att han talade
om för honom att jag var från Yorkshire och frågade honom om jag var en släkting.63
Så var det då dags för provsegling av den ombyggda Resolution. Löjtnant Charles Clerke (1743-1779)64 var med
på denna i egenskap av andre löjtnant. Eftersom Clerke börjat som master´s mate på Endeavour och kort före
hemkomsten befordrats till tredje löjtnant, vägde hans ord tungt. I Clerkes brev till Banks den 15 maj 1772 som verkligen fick lavinen att börja rulla - heter det:
Vi lättade ankar vid Gravesend65 denna morgon omkring kl tio med en fin ostlig bris. Vinden
från detta väderstreck nödsakade oss att kryssa ut: vilken kryss, är jag ledsen att berätta för
Er, vi fann Resolution mycket otillräcklig till.- - - . Hon är så dålig att lotsen förklarar att han
60
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inte vill riskera sin karriär så långt som att ta ansvar för henne längre än till the Nore66 utan
förlig vind; att han inte kan med säkerhet för sig själv försöka att kryssa med henne ner till
the Downs.67 Hoppas att Ni känner mig alltför väl för att tillskriva mitt lämnande av denna
underrättelse några löjliga farhågor för mig själv. Vid Gud, jag skall gå till sjöss i en groggbalja om så erfordras eller i Resolution så snart det behagar Er; men måste säga att jag tycker
henne vara det osäkraste jag någonsin sett eller hört talas om. Emellertid, om Ni tycker att det
är riktigt att embarkera för sydpolen på ett skepp, som en lots inte vill åtaga sig att föra nerför
floden, är allt jag kan säga att Ni skall bli muntert betjänad så länge vi kan hålla oss ovanför
vattenytan.68
Efter denna sorgliga provsegling skrev Cook, lotsen, styrmannen och förste löjtnanten ett gemensamt brev till
amiralitetet, som den 18 maj beordrade skeppet in till Sheerness. 69 Där sattes ett 100-tal skeppstimmermän i
arbete med att riva bort överbyggnaden inklusive det för Cook tillämnade runda huset. Ävenså kortades hennes
lägre master två fot. Därefter kallades Banks och Solander till skeppet för att inspektera skeppet efter dessa åtgärder och se om de ändå inte skulle kunna tänka sig att medfölja. De anlände bägge i detta syfte till Sheerness
den 24 maj.
Här återger jag ånyo Elliotts minnesbild ur senare memoarer.
När detta var klart ombads Mr Banks att resa till Sheerness och se på utrymmena sådana de
nu blivit och testa om han kunde segla ut med henne för i inget annat skick kunde hon gå till
sjöss och segla måste hon. Mr Banks kom till Sheerness och när han såg skeppet och de ändringar som gjorts, svor och stampade han på kajen likt en galning och beordrade genast sina
tjänare och alla sina saker ut ur skeppet.
Att finna sig själv nödsakad att ta ett sådant steg måste utan tvivel ha varit en mycket stor
förödmjukelse för honom för han hade haft mycket stora utgifter för alla slags besynnerliga
ting för nytta, tidsfördriv och nöje, liksom också Dr Solander och Mr Zoffany, vilka bägge var
knutna till Mr Banks och gick med honom.70
Cook själv rapporterade följande händelseförlopp:
Söndagen den 24 kom Mr Banks och Dr Solander ner för att titta på skeppet som det nu var
ändrat och återvände till staden igen samma kväll and snart därefter tillkännagav Mr Banks
sitt beslut att inte följa med på resan med påstående att skeppet varken var nog rymligt eller
bekvämt för hans syfte, ej heller i något hänseende passande för resan. Dessa var de huvudsakliga skäl Mr Banks uppgav för att ge upp en resa, vars förberedande hade kostat honom
omkring femtusen pund. Han hade sannolikt andra som han ej brydde sig om att redovisa,
åtminstone kunde inte vem som än såg skeppet och de hyttutrymmen, som var tilldelade honom
och hans folk, hjälpa att tycka det.71
Vid detta besök i Sheerness erhöll dessvärre den rasande Banks uppfattningen, att han var offer för en utstuderad komplott. Frånsett att det under det sista halvåret säkerligen jäst inom sjöofficersleden av harm över att en
civilperson fått sådant inflytande över den nya expeditionen och rentav på grund av pressens skriverier i
allmänhetens ögon sågs som ledare för densamma är det emellertid mycket svårt att tro, att amiralitetet med
vidöppna ögon skulle ha byggt om Resolution i strid mot bättre vetande blott för att komma åt Banks. Följden
blev i vart fall att alla tillhörigheter och all utrustning, som hörde till Banks sällskap, avlägsnades från Resolution.
I introduktionen till sin senare isländska journal skrev Banks senare följande bittra ord över amiralitetets
handlande.

Denna bukt vid Themsens mynning, vari ”the North Sea fleet” regelmässigt låg förlagd, blev i maj 1797
skådeplats för ett mycket allvarligt myteri inom den brittiska flottan.
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I fråga om de föreslagna ändringarna tillade de först ett runt hus 72 för kaptenen att byggas
över allt detta & alla de andra ändringarna gjorde de med så tungt & starkt timmer att det
runda husets övre del blev - - - tjockare än kanondäcket - - - . Ehuru jag såg detta kunde jag
inte avhjälpa detta. Skeppet gjordes därigenom så ostadigt att det inte kunde gå till sjöss. Några av de äldsta sjöofficerarna, som jag tror var avundsjuka att upptäcktsföretaget skulle gå
deras yrke ur händer, ombesörjde en order att att skeppet måtte reduceras till sitt ursprungliga
skick. I denna situation blev jag på nytt med mycken kallsinnighet erbjuden alternativen att
segla med eller låta bli, för jag hade oförsiktigt röjt för dem varje tänkbar upptäckt som min
sista resa hade antytt & väl där trodde de sig själva kunna följa upp dessa uppslag utan min
hjälp nu då de hade fått tillgång till dem.73
Den 30 maj 1772 skrev Banks ett långt memorandum till Lord Sandwich. Däri påpekade han, att Resolution
efter bortrivandet av överbyggnaden var olämpligt för honom och hans sällskap på grund av bristande
utrymmen. Han tillade på ett för honom själv synnerligen avslöjande sätt:
För min egen del - - - kan jag och är jag villig att finna mig i så litet utrymme som vilken som
helst levande - - - . Det är vår stora kabin som är alltför liten och som i själva verket är den
verkstad vi alla skall arbeta i - - - . Jag kommer alltid att hålla mig beredd att gå ut på - - vilket företag som helst av samma karaktär - - - närhelst jag blir försedd med de rätta utrymmena - - - men att företa sig en så kostsam verksamhet utan någon annan utsikt än nöd och besvikelse är varken förenligt med klokhet eller den allmänna andan. - - - . För min egen del kan
jag bara säga att det var Ers Nåd - - - att låta oss få [en fregatt?] för vår planerade expedition. Jag skulle gladeligen gå ombord på ett skepp på vilket säkerhet och utrymme närmare
förenas - - - och vet väl att det finns många befälhavare i Hans Majestäts tjänst av obetvivlad
duglighet och erfarenhet, som villigt skulle ta på sig att gå vidare med henne på den tillämnade expeditionen, angelägna att visa världen att ett sådant företags framgång beror mera på
befälhavarens klokhet och uthållighet än på någon särskild struktur på det skepp som må användas.74
I samma brev polemiserade Banks vidare mot Cook i så måtto, att han påpekade att åtskilliga av Hans Majestäts fregatter hade lyckligt och väl strandats för utförande av reparationer.
Ärendet fördes nu av Lord Sandwich vidare till the Navy Board, som eftertryckligt avspisade Banks synpunkter
i följande yttrande den 3 juni 1772.
Mr Banks första invändning mot skeppet gällde blott bekvämligheterna för honom själv - - - .
Vad beträffar den rätta sortens skepp och dess lämplighet och tillräcklighet för sjöresan efterfrågades aldrig hans åsikt - - - eftersom han inte är i någon grad kvalificerad att göra en
riktig bedömning - - - allting gjordes för att tillfredsställa honom varigenom det råkade bli så
att skeppets egenskaper blev så - - - ändrade att det blivit nödvändigt att ta bort tillbyggnaderna - - - . Efter denna lilla reduktion blev det på det hela taget kvar mycket bättre utrymmen än
han hade under förra resan i Endeavour och den stora kabinen förblev i längd och höjd, om än
ej i bredd, likvärdig dem i ett 74-kanonersskepp75 - - - för en amiral som ofta embarkerar i
sådana skepp för att kommendera Hans Majestäts flotta till sjöss - - - . Mr Banks förefaller
alltigenom att betrakta skeppen som utrustade helt för hans användning; hela företaget vara
beroende av honom och hans folk; och honom själv som chef och ledare för det hela. 76
Ord och inga visor. The Navy Board konstaterade därjämte beträffande de först ifrågasatta fregatterna Stag och
Emerald, att ingen av dessa fregatter skulle ha kunnat repareras på sätt skedde med Endeavour vid mynningen
av Endeavour River i Nya Holland.
Det är intressant att notera att samtliga i det sällskap, som ämnat åtfölja Banks på denna nya resa - förutom just
Solander - förefaller ha utsatts för starka påtryckningar att ändå följa med. I ett långt senare återfunnet akt72
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stycke, skrivet av tredje person men uppenbarligen återgivande Banks egen version av det sorgliga händelseförloppet, så presenteras bl a de personer, som Banks engagerat på egen bekostnad som assistenter i expeditioner:
Dr. Solander: nu väl känd i den lärda världen som min assistent i naturhistorien - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Dessa gentlemän, förutom endast astronomerna,
som inte alls tillhörde mig, var samtliga så väl övertygade om omöjligheten för oss att avsegla
i det skick, vartill skeppet nu reducerats, att de alla vägrade jämte mig och så väl var de
nöjda med mitt uppförande att fastän jag tror att alla utom Dr. Solander blev tubbad att
embarkera utan mig, ville ingen alls lyssna på några förslag som kunde erbjudas dem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - avseglade skeppen Resolution och Adventure från
Plymouth den 12 juli 1772. Under tiden hade jag mottagit flera trevare från Ostindiska kompaniet, som verkade benäget att sända mig på samma slags resa nästa vår.77
Banks måste emellertid ännu vid denna sena tidpunkt ha levt i total villfarelse om styrkan i sin egen position.
Han skissade nämligen i detta läge på ett offentligt brev, vari han gick till skarpa angrepp mot amiralitetet. Lord
Sandwich fick kännedom om detta och förberedde i sin tur ett genmäle. En kort tid synes Banks ha över-vägt att
mobilisera sina många inflytelserika vänner i parlamentet men när han erfor, att Lord Sandwich inhämtat
George III:s stöd för amiralitetets uppfattning så avstod han från att publicera sitt eget offentliga brev för att
undvika en konflikt med kungen. Ej heller vidtogs några aktioner inom parlamentet. Banks fann att vid nu
angivna förhållanden kunde varken han själv eller Solander längre medfölja. Därtill var hans stolthet alltför
kränkt. Han förlät aldrig medlemmarna av the Navy Board de mot honom nyttjade formuleringarna. I
förhållande till kapten Cook och lord Sandwich tog det ej lång tid innan den forna vänskapen var återskapad.
Cook för sin del skrev till Banks den 2 juni 1772 angående viss Banks tillhörig utrustning, som ännu var kvar på
Resolution. Brevet avslutades med orden:
Jag ber om mina bästa hälsningar till Doktorn [Solander] och eftersom jag inte kommer att
få Ert sällskap på Resolution måste jag uppriktigt tillönska Er framgång i alla Edra upptäcktsföretag.78
Av nedan redovisat utdrag ur Forsters journal vill det även synas som om Cook så sent som den 13 juni 1772
besökte Banks och Solanders bostad vid New Burlington Street och där träffade Forster.
_________________
Under början av 1771 hade den alltmera resignerade Forster arbetat på en serie uppsatser om kanadensisk
naturhistoria med material från Hudson Bay. Det skulle emellertid visa sig under några dramatiska veckor i majjuni att han fortfarande var med i spelet om naturalisternas kojplatser på Resolution. Följande utdrag från
Forsters egen journal visar hur det ännu efter den fatala provseglingen med Resolution länge stod och vägde
mellan Banks & Solander å ena samt Forster far & son å andra sidan:
26/5 1772

Mr Irwin79 - - - kom sent på kvällen & talade för mig på ett mycket mystiskt sätt, att Mr
Banks inte skulle medfölja Resolution till Söderhavet & frågade mig huruvida jag skulle vilja
resa; jag sade att om de rätta villkoren förelades mig & min familj så skulle jag inte
tveka ett ögonblick men min son George måste i så fall följa med mig såsom varande både
naturalist & en hyfsad tecknare väl kvalificerad att assistera mig. - - -.

27/5 1772

Nästa dag kom han vid middagstid tillbaka till mig & berättade för mig att M r Stephens80
hade antecknat mitt namn, mina kvalifikationer & hemvist & tillade att han tyckte att detta var
ett stort steg & att jag skulle fortsätta att hålla affären mycket hemlig.

28/5 1772

Jag träffade Mr Daines Barrington81 & berättade för honom att Mr Banks inte skulle resa &
han frågade om jag var säker på det; jag sade att jag hade hört att han hade redan beordrat
sin utrustning & kläder, böcker & instrument urlastade - - - .
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1/6 1772

Ett brev kom från Lord Sandwich - - - särskilt frågade han om jag kunde resa med mycket
kort varsel: i vilket syfte Mr Barrington frågade mig om jag kunde lova Lord Sandwich detta.
Jag sade att jag skulle försöka vara redo inom några få dagar.

4/6 1772

Dr Solander omtalade för mig att det inte var säkert huruvida Mr Banks skulle följa med eller
ej; men att det skulle beslutas nästa onsdag den 11 juni för då skulle M r Banks få en privat
audiens hos Hans Majestät. Samma dag fick Mr Banks på klubben för första gången höra talas
om att intresse förelåg att utse min person.

5/6 1772

Eftersom Lord Sandwich misstänkte, att Mr Banks skulle försöka att erhålla ett nytt skepp,
uppsökte han Hans Majestät & förklarade, med de karaktärsvitsord som lämnats
mig av Mr Barrington, planen att sända mig på expeditionen för kungen, som nådigt behagade
gilla mitt deltagande i expeditionen & genom detta hindrade Lord Sandwich varje ytterligare
ansökan från Mr Banks sida. - - - .

11/6 1772

- - - . Först från denna dag kunde jag betrakta mig själv som utnämnd av Hans Majestät att
delta i expeditionen. Den av kungen signerade ordern inebar - - - . Samma dag gick jag till Mr
Banks & eftersom jag inte fann honom hemma skrev jag ett kort brev till honom med önskan
att han skulle utsätta en dag för mig, när jag kunde ha förmånen att få tala med honom. Jag
önskade bli informerad av honom om många detaljer beträffande min utrustning - - - . Just som
jag skulle gå min väg kom Dr Solander. Jag berättade mitt ärende & bad likaledes om hans
råd. Han gratulerade mig kyligt & var hövlig; men i det ögonblick som jag avsiktligt talade om
för honom & Dr Lind att det inte rörde pengarna till Dr Lind & att jag skulle få mina från
Hans Majestäts hovstat, släppte kyligheten & reservationen & all dysterhet försvann genast
från deras ansikten & doktorn gav mig verkligen god information beträffande många enskilda saker.

13/6 1772

Kom för att träffa Mr Banks & bad honom - - - . Mr Banks förklarade att han ville ge mig all
information & jag skulle ställa frågor till honom & han skulle svara mig. - - - . Härpå frågade
Mr Banks mig, när skeppet skulle avsegla. Jag svarade att jag inte visste men trodde att det
skulle ske på lördag eller söndag nästa vecka; då bad han mig att komma nästa lördag. Jag
träffade då kapten Cook hemma hos Mr Banks & gick med honom till amiralitetet - - - .

Onekligen synes all uppståndelse kring Banks person efter hemkomsten med Endeavour ha stigit honom åt
huvudet. Som vi ovan har sett så presenterades han ensam för George III en dryg vecka före Solander och de
båda i sin tur gemensamt givits audiens en dryg vecka före Cook. Måhända lade detta grunden till Banks syn på
sig själv fortsättningsvis ivrigt underblåst av pressens skriverier? Hans uppträdande, sådant det kulminerade i
maj-juni 1771, får mig att tänka på det grekiska ordet för övermod eller självförhävelse - hybris - vilket av
antikens greker ansågs vara det svåraste brottet av alla och som utlöste gudarnas hämnd, nemesis. Drabbades
Banks av nemesis, när amiralitetet tog sin hand från honom? Obestridligt hade Banks efter hemkomsten haft
personliga problem - affärerna med Harriet Blossett och Stanfield Parkinson hade säkerligen bidragit till att få
honom ur balans - men man måste ändå ställa sig frågande till hur han kunde utvecklas till en så självupptagen
person, som affären med skeppsombyggnaden omvittnar för eftervärlden.
Hur gärna jag än skulle ha velat se honom och Solander ombord på Resolution under Cooks andra världsomsegling kan jag inte finna annat än att hans vedersakare i the Navy Board hade rätt i huvudsak. Banks tycks
verkligen ha trott att den tilltänkta nya expeditionen var beroende av honom själv som ledare och att han själv
visste bättre än erfarna sjöofficerare. Hans ovan redovisade, i förtäckta ordalag framförda kritik av Cook i
skrivelsen den 30 maj 1772 till lord Sandwich var verkligen inte befogad och hedrade honom sannerligen inte.
Medan viljornas kamp utspelades mellan Banks och amiralitetet i korrespondens och press var Solander
ekonomiskt helt beroende av Banks. Han var ingen sjöman och kunde knappast bedöma ett skepps sjöduglighet
och även om han haft den sakkunskapen så hade han ytterst små eller inga möjligheter alls att påverka den
fortsatta händelseutvecklingen, som allt snabbare utvecklade sig till en frontalkollision mellan amiralitetet å ena
och hans vän å andra sidan. Jag har inget belägg för det - ej heller för motsatsen - men jag vill gärna tro, att
Solander för sin egen del skulle ha varit mer än nöjd med att segla på Resolution i hennes slutliga skick och att
han också försökte påverka Banks att finna sig i amiralitetets beslut.
Skrev inte Cookforskningens grand old man, den framlidne nyazeeländske professorn J.C. Beaglehole, om
Cooks val av just Resolution, att det skulle visa sig vara det kanske mest underbara fartyg som någonsin
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använts i utforskande syfte?82 De tyska naturvetenskapsmännen Johann Reinhold Forster (1729-1798) och
dennes son Johann Georg Adam Forster (1754-1794), vilka i all hast med Banks och Solanders hjälp anlitades
som ersättare, samt svensken Anders Sparrman (1748-1820),83 som av dem vid passerandet av Kapstaden
värvades som assisterande naturvetenskapsman, kunde genomföra världsomseglingen utan större problem. Att
de självfallet skulle ha önskat sig ännu större utrymmen är en annan sak. Den för expeditionen till Island
slutligen använda briggen - Sir Lawrence - erbjöd vida mindre utrymmen än Resolution.
Om Cook omvittnat upplevt Banks och Solander som mycket angenäma skeppskamrater under sin första resa
fick den store sjöfararen däremot under sin andra resa en återkommande sur och grälsjuk följeslagare i den
taktlöse filosofen Johann Reinhold Forsters84 person men detta var Cook ännu lyckligt omedveten om.
Så skrev till sist Banks ett brev till Linné. Daterat den 26 maj 1772 var det undertecknat av Banks men skrivet
på latin med sådana eleganta formuleringar, att det finns fog att misstänka Solanders hand och hjärna bakom
pennan. Brevet var synnerligen artigt avfattat. Brevet inleds med många ursäkter för det långa dröjsmålet med
att tillskriva Linné. De tidsödande förberedelserna för den nya resan runt jorden hade gjort det omöjligt att vidarebefordra de växter, som sedan länge var reserverade för Linné. Av samma skäl hade ej heller Solander
hunnit publicera sina växtbeskrivningar. Avslutningsvis skriver Banks, att han hoppas att den dag skall komma
när han personligen får framlägga för Linné resultaten av deras mödor. Brevets datum är värt att notera. Ännu
två dagar efter Banks och Solanders besök i Sheerness för inspektion av Resolution den 24 maj 1772 var
således Banks helt inställd på att han på nytt skulle segla jorden runt och detta trots att han skulle ha svurit och
stampat på kajen likt en galning av förtrytelse över hur ombyggnaden utfallit.
Först i ett nytt brev, daterat den 8 juli, underrättade Banks Linné om att den nya världsomseglingen inte skulle
bli av men att han inte givit upp hoppet att på annat sätt företa en ny resa till Söderhavet med omnämnande av
möjligheten att Ostindiska kompaniet skulle kunna hjälpa honom. Han uppgav sig i stället ha beslutat sig för att
begagna sin utrustning för en expedition till Island och lovade att efter hemkomsten därifrån underställa Linné
resultaten av sina forskningar.85
För allmänheten kom det som en överraskning att Banks och Solander likväl inte följde med på Cooks andra
världsomsegling efter det att den en längre tid matats med fortlöpande information om utrustandet av den nya
expeditionen. För bägge parter var det förvisso ett känsligt ämne. Massmedia spekulerade i alla möjliga och
omöjliga orsaker till brytningen mellan Banks och Amiralitetet. En tidning - Bingley´s Journal - publicerade
rentav följande förklaring den 15 juni 1772:
Den sanna orsaken till att herrarna Banks och Solander inte seglar till Söderhavet är att
spanska hovet kraftigt protesterat mot att vi navigerar i dessa hav och att vårt hov gement och
fegt givit upp den ursprungliga planen och för att dölja sin nedrighet i denna fråga utrustades
det skepp, som var avsett för herrarna Banks och Solander på ett så dåligt sätt - - - .86
I juli 1772 återgav tidskriften The London Magazine följande beskrivning av händelseförloppet.
- - - allting var avgjort, tydligen till alla parters belåtenhet, när Banks reste för att granska
skeppet - - - och fann det bristfälligt i varje hänseende. Allmänheten känner redan till de nakna påhitt, som nyttjades för att ge upphov till detta ynkliga trick, att det var planerat genom
det bedrövliga högmodet hos en sjöofficer,87 som olyckligtvis var knuten till saken men vars
råd ej bedömdes nödvändigt för att verkställa den och att i en gemen själs sanna anda han
sedermera försökte dölja sin verkliga plan genom de futtigaste och mest småaktiga undanflykter. Skeppet - - - prövades i detalj och befanns olämpligt för redan en mycket kort sjöresas
faror; och Mr Banks efter något gräl ratande den tillfredsställelse en trots detta så viktig expedition skulle skänka honom, utom på en gentlemans fria och självständiga villkor, avstod
helt och hållet ifrån den.
Berlin lämnade den 26 juni 1772 i ett brev till Linné följande förklaring till Banks och Solanders ändrade planer.
För längre tid tillbaka hade jag den äran nämna, att H:rne Banks och Solander voro ärnade
att 2:a gången igän genomlöpa södersiön, hvilket ock var ganska nära att ske (ty alla deras
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förnödenheter voro förde om bord) om icke några förtretliga hinder kommit i vägen; deras
långväga resa upskiutes derför til nästa vår, Gud vill, då de emedlertid inom få dagar sätta ut
först till Skottland, och derifrån til Island, för att uppöfva både ritare och andra unga H:r, som
de angagerat. Resan till södersiön sker lika fult denna sommar af Cap:tn Coock, som förra
gången commenderade, men Guvernementet har i D:r Solanders ställe antagit H:r Forster, en
lärd Preusare, att vara bemälte Cap:tn följagtig såsom Historicus naturalis.
----------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - . Ett ville jag hos H:r Archiatern anholla om, neml. att han täktes
Recomendera D:r Solander och H:r Banks til Ledamöter af Svänska Wettenskaps Academien 88
hälst flera andra redan hedrat dem dermed; til Fransöska Academien i Paris vet jag skrefs
första tacksäjelse brefvet; hvilka Academier dessutom hedrat dem på så utmerkt sätt, vet jag ej
så noga, men det är vist, at H:e i Oxford blefvo creerade Juris Doctorer, hvilket åtminstone
visar, att den lärda verlden i Ängland tacksamt anser deras möda för vettenskapens uppkomst.89
Slutsatsen av detta brev från Berlin måste bli att, när Banks och Solander avseglade till Island, tanken att
genomlöpa södersiön en andra gång alltjämt föresvävade dem om än en sådan långväga expedition behövde
uppskjutas ett år på grund av mellankommande expedition. Utan det brittiska amiralitetets stöd var dock
självfallet sådana planer helt orealistiska. Av Berlins nästa brev till Linné den 4 oktober 1772 att döma hade
Berlin då också förstått, att Södersiö-resan - - - efter all liknelse ej lärer företagas, sedan något Missförstånd
upkommit emellan Regeringen och någras Ambition.90
______________
Följ med i nästa årgång, vari vi berättar om Solanders seglats till och skilda strandhugg på Hebriderna väster om
Skottland med briggen Sir Lawrence på väg till Island. Det var något av en ödets nyck, att en dag senare Cook
inledde sin andra världsomsegling 1772-1775 från Plymouth, som Solander rätteligen skulle ha varit med på.
Även om alla puzzelbitar ännu ej kommit på sin rätta plats hoppas jag här ha visat hur utomordentligt nära det
var att Pitesonen fått segla runt jorden en andra gång. När den första sårade fåfängan och smäleken över
Resolutions återställande i ursprungligt skick gått över för Banks torde han ha ångrat sig - det visar Solanders
uttalande till Forster den 4 juni 1772 - men då var det för sent. Amiralitetet hade en gång för alla bestämt sig för
att det var naturvetenskapsmännen, som måste anpassa sig till skeppet, ej skeppet som skulle anpassas till
naturvetenskapsmännen. Månne Banks ångrade eller åtminstone tillsammans med Solander djupt beklagade, att
de inte åtföljt Resolution i hennes återställda skick, när de hörde att Forster den 26 juni 1772 lämnat London
med diligens till Plymouth för att där gå ombord på Resolution?
______________
Den framlidne lärdomshistorikern Sten Lindroth (1914-1980), professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala
universitet och en av de Aderton i Svenska Akademien, har i ett klassiskt verk om fyra band tecknat den vetenskapliga kulturens historia i Sverige, första gången utgivet 1975-1981. I del III behandlande frihetstiden beskrev han Solander som godmodig, jovialisk, omtyckt av alla.91 Längre fram i samma lärdomshistoria kallade
han Pitesonen ett botaniskt orakel i 1760- och 1770-talens London, en av alla rådfrågad gratiskonsult som satt
inne med hemligheterna från Linnés egen taxonomiska verkstad i Uppsala. Resande svenskar kunde alltid räkna
på honom, han introducerade dem i kretsen kring Banks och lyckades t.o.m. förse sin ungdomsvän Johan
Alströmer92 med insekter, snäckor och etnografika från Söderhavsöarna”.93
______________

URVAL AV FÖR DETTA AVSNITT UR SOLANDERS LEVNAD NYTTJAD LITTERATUR:
Beaglehole, J C (red.):
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