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De första polynesier, som bosatte sig i det nyfunna landet och själva kallade sig maorier, fann
höga, snöklädda toppar, levande vulkaner, långa strida floder, stora insjöar och bördiga slätter.
En del av de medförda plantorna växte inte i det nya landet. Det var för kallt för kokosnötter,
brödfrukt, bananer och pandanus. Efter en färd mer än 5 000 km över oceanen hade alla svin
och fjäderfän ätits upp eller avlidit. Kvar var bara hundar och råttor på kanoterna.
Kumara (sötpotatis), jams och taro lät sig dock odlas på nordön, de djupa skogarna var fulla av
bär och skogsfågel och havet kryllade av fisk och skaldjur. Sälar, sköldpaddor och sjölejon
jagades i havet liksom på land skilda arter av den före européernas ankomst utdöda jättefågeln
moa, den minsta arten ungefär i kalkons storlek och den största upp till 3 m från fot till huvud.
Av fisk- och fågelben gjordes fiskeredskap, av skilda stenarter vapen och bruksyxor.
Aldrig tidigare hade ett polynesiskt folk upptäckt ett så stort till bosättning inbjudande land
som Aotearoa.
__________
På eftermiddagen fredagen den 6 oktober 1769 ropade den av alla omtyckte "Young Nick" från
sin plats i stormasttoppen, att han såg land i bäring VNV. Skeppet höll omedelbart ner mot den
mörka strimma av land, som snart kunde skönjas av alla ombord. Vädret var nu stabilt med en
god bris. Vid midnatt drejade Cook bi. Han lät handloda men fann ingen botten, varför
gryningen inväntades. 12-åringen inhöstade sin belöning och en munter stämning spred sig
snabbt ombord. Angöringen hade skett på 3857' sydlig bredd.
Söndagen den 8 oktober ankrade "Endeavour" upp i en halvmåneformad vik på östra sidan av
Nya Zeelands nordö. Udden om babord vid inseglingen i viken gavs namnet Young Nick's
Head. Flera kanoter syntes korsa viken och från kullarna i inlandet steg flera rökpelare, som
tydde på att landet var bebott. Flertalet ombord trodde att de upptäckt den så länge sökta
sydliga kontinenten.
Tillsammans med Solander, Banks och en avdelning marinsoldater gick Cook i land och begav
sig mot några hyddor, som skymtade på avstånd. En skyddsvakt lämnades vid båtarna. När
sällskapet redan kommit en bit in i skogen hörde de skottlossning från stranden och återvände
skyndsamt. Det visade sig att några med trälansar beväpnade infödingar - eller maorier som de
härefter skulle komma att kallas i europeiska beskrivningar av Nya Zeeland - gömt sig i
buskagen invid båtarna och plötsligt sprungit fram hotfullt svängande sina vapen. Efter två
skott i luften sköt vaktstyrkans ansvarige båtsman ner en av de anfallande, varefter återstoden
skyndsamt slog till reträtt.
Nästa dag hade stora skaror infödingar församlats längs stränderna och Cook företog en ny
landstigning med tre båtar - långbåten, pinassen och jollen - fyllda av väl beväpnade män. I
förstone gick bara han själv, Solander och Banks i land på ena sidan av en flodmynning.
Mittemot på andra sidan satt flera infödingar, som sprang upp och viftade med sina vapen, när
Cook och hans följe kom närmare och ropade till dem över vattnet.
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snart fram igen för att hämta sin fallne stamfrände men drevs tillbaka med en svärm hagel,
varvid ytterligare tre män sårades.
En dålig början på den första europeiska landstigningen på Nya Zeeland, föga ägnad att skapa
fredliga relationer mellan de två raserna. Tasman hade efter sin upptäckt av sydön i december
1642 följt det nyfunna landet nordvart längs nordön utan att uppfatta sundet mellan de två
huvudöarna. Holländarna gick emellertid aldrig i land och Tasman beskrev de infödingar, som
kom ut i sina långa kanoter, som blodtörstiga och krigiskt inställda. Fyra av hans män dödades i
den bukt på sydön - Murderers' Bay - där Tasmans två skepp ankrat upp.
Solander och Banks kunde ej samla fler än 40 nya plantor under strandhuggen i denna havsvik,
som av Cook i besvikelsens tecken gavs namnet Poverty Bay (Fattigdomsbukten), "eftersom den
inte gav oss någonting av det vi önskade". Varken färskvatten eller proviant kunde tas ombord.
Konstnärerna - däribland Spöring - hade icke ens kunnat gå i land av säkerhetsskäl.
Det är fängslande att med hjälp av Cooks egna kartor och moderna sjökort över nyazeeländska
farvatten se hur många namn längs den långa kustremsan, som vittnar om den första
europeiska kringseglingen av de två stora öarna, i vissa avsnitt starkt påminnande om norsk
fjordnatur eller vår egen svenska natur och skärgård vid Höga Kusten i Ångermanland.
Vi finner således Cape Kidnappers - namngivet på grund av maoriernas försök att här
kidnappa Tupias tjänare Taiata och föra bort honom i en fiskekanot - Cape Turnagain, Hicks
Bay och Gore Bay uppkallade efter löjtnanterna ombord, Banks Peninsula, Solander Islands,
Sporing Island, Molyneux Harbor, Pickersgill Island, Cape Foulwind - som fick sitt namn efter
där rådande nyckfulla ogynnsamma vindförhållanden - och Cape Farewell för att nu nämna
några exempel. Port Charles nära Cape Colville på nordön har rentav ifrågasatts vara
uppkallad efter en av de tre män ombord på "Endeavour" med namnet Charles - däribland
Daniel Carl (Charles) Solander - men detta ter sig något långsökt.
Att sålunda två svenskar vardera fick ge namn åt öar längs den nyazeeländska kusten måste
anses så anmärkningsvärt, att en närmare beskrivning är motiverad trots att öarna aldrig haft
någon större betydelse för den kolonisation, som övergått Nya Zeeland.
Ytterligare skärmytslingar följde mellan "Endeavours" besättning och maorierna ej blott i
Poverty Bay utan även vid flertalet följande strandhugg längs nord- och sydöns kuster. Cook
strävade efter att inte bruka våld om det kunde undvikas men hamnade ofta i så trängda lägen
att blodsutgjutelse blev oundviklig. Genom att ta fångar, behandla dem väl och sedan släppa
dem försökte han uppnå bättre relationer.
Färden bar från Poverty Bay först söderut förbi Hawke Bay till Kap Turnagain, där man vände därav namnet - och seglade norrut igen.
"Endeavour" ankrade nästa gång den 20 oktober 1769 i en grund havsvik, som vi i dag känner
som Anaura Bay. På sedvanligt sätt omgavs skeppet av kanoter och två hövdingar bjöds
ombord. De erhöll linne och en spik som gåva och Cook förklarade för dem att han kom i
fredligt syfte. Sent på kvällen skickades en grupp sjömän i land för att hämta färskvatten från en
liten bäck. Bränningarna var emellertid nära att omintetgöra expeditionen.
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Eftersom Cook uppfattade maorierna vara vänligt sinnade beslöt han sig därför att ligga kvar
en extra dag för att ge naturvetenskaparna ombord tillfälle "att samla något av det som landet
producerar".
Följaktligen landsteg Solander och Banks påföljande dag. De tillbringade dagen med att samla
växter och skjuta "några synnerligen vackra fåglar". De besökte också några maoriers hyddor
och blev imponerade av deras välskötta trädgårdar. Det exakta läget och utseendet på dessa
trädgårdar har vi att tacka Spöring för. Från "Endeavours" ankarplats lät han skissa en teckning,
märkt "Tegadoo Bay", som utmärker vattenhämtningsplatsen och de i buskvegetationen
uthuggna trädgårdarna.
Vid ett tillfälle i Anaura Bay skulle Solander och några kamrater låta sig paddlas ut till det
uppankrade skeppet men det bar sig inte bättre än att den överlastade kanoten vältes över ända
i surfen. Solander, Banks, Tupia och Taiata fick dyblöta kravla sig i land och på nytt embarkera
och denna gång gick det bättre. Händelsen togs från den skämtsamma sidan på ömse håll.
Dåligt väder tvingade "Endeavour" ut till sjöss från ankarplatsen i Anaura Bay. När de nästa
dag mötte några fiskande maorier fick de vita veta, att det fanns en skyddad vik något längre
söderut med lätt tillgängligt färskvatten. Cook tyckte att de infödda kallade platsen Tolaga.
Den höga ö, som fick namnet efter Spöring heter i dag Pourewa och ligger utanför södra udden
vid inloppet till Tolaga Bay på latitud 3822' sydlig bredd på nordöns södra sida mellan East
Cape i norr och Poverty Bay i söder.
En landstigning företogs på denna ö den 28 oktober 1769, varvid påträffades den största
krigskanot (68½ fot) "Endeavours" besättning dittills sett på Nya Zeeland. Banks skriver, att
"Medan Mr Sporing höll på att teckna på ön såg han en högst besynnerlig fågel flyga över sitt huvud; han
beskrev den som ungefär så stor som en glada & brun som en sådan, dess stjärt var emellertid så
enormt stor att han först tog den för att vara en flock små fåglar som flög efter den. Han är en
allvarligt tänkande man & inte alls begiven på att berätta underbara historier och säger att han bedömde den var minst (måttet saknas) lång."
Forskarna undrar ännu vad detta var för en slags fågel, vars beskrivning inte svarar mot någon
i dag känd fågelart på Nya Zeeland. Möjligen var det en numera utdöd art. En nyazeeländsk
motsvarighet till dronten på Mauritius och dodon på Réunion?
Mittemot Sporing's Island fanns en vik - numera Cook's Cove - med en ännu befintlig källa i
sluttningen på norra sidan. Här hämtade besättningen vatten i tunnor och här höggs ved för
kabyssens behov.
Bland de många färgglada teckningar av nyazeeländska växter av Parkinsons hand, som i dag
förvaras i British Museum, återfinns en utsökt plansch av Rewarewablomman - "Knightia
Excelsa" - varav Solander fann sitt första exemplar i just Tolaga Bay. Kanske skrev Solander sin
detaljerade artbeskrivning av denna Nya Zeelands egen kaprifol, sittande på en kullvräkt
trädstam vid sin tecknande landsman Spörings sida på en grönskande sluttning ner mot Cook's
Cove?
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Låter vi nu fantasin skena vidare ser vi "Endeavours"
trygga skrov avteckna sig mot havsvikens vattenspegel,
som krusas av samma sjöbris som skänker svalka åt de
båda arbetande svenskarna. Nere vid strandbrynet är
ett arbetslag matroser i full färd med att lasta fyllda
färskvattentunnor i tvenne skeppsbåtar medan andra
ägnade sig åt att samla ved och vilt växande selleri,
"Apium australe". Sistnämnda "gräs" är i hög grad
verksamt mot skörbjugg och åtkomligt i stora mängder
vid flertalet strandhugg längs den nyazeeländska
kusten.
I september 1988 kunde jag själv besöka Tolaga med
hyrbil "en route" från Auckland längs Nordöns östra
kust ner till Wellington. Jag vandrade självfallet längs
Solander Street men även över de grönskande
regnfräscha kullarna ut till Cook's Cove och angränsande Sporing's Island.
Det storvulna landskapet gjorde ett mäktigt intryck på
mig. Där såg jag bl a den källa, varifrån Solanders
besättningskamrater hämtat vatten i tunnor och det
"Hole in the Wall", som blivit så världsbekant genom
Cooks teckning " A View of the Great Natural Arch at Maorisk krigare efter teckning av
Tolaga". Av alla Solanders landstigningsplatser i den Sydney Parkinson.
polynesiska övärlden, som jag hittills förunnats se, har
Cook's Cove med omgivningar gjort det kanske djupaste intrycket. Där upplevde jag verkligen,
att jag var min landsman tätt i hasorna.
Ett återkommande fenomen under "Endeavours" seglats längs särskilt Nordöns kust var
kanoter med fiskande infödingar, som avbröt sitt fiske och nyfiket cirklade runt det främmande
skeppet och i vissa fall kunde förmås komma närmare för byteshandel. Tidvis paddlade
kanoter fyllda av väl beväpnade män jämsides med skeppet medan maorierna ombord skrek,
räckte ut sina tungor i trots och förakt och klapprade med paddlarna. Ibland kom de så nära att
de kunde kasta stenar mot de vita männen ombord på "Endeavour". När det gick för långt
avlossades skeppskanonerna eller en muskötsalva, varpå kanoterna hastigt skingrades.
Rikligt tatuerade hövdingar med fjädrar i håret och mantlar av hundhudar kastade över axlarna
stod under rikt ornamenterade stävar och eggade sina krigare i unisona utrop "Haere mai,
haere mai, haere hi uta hei patupatu ahe" (kom an, kom an, kom i land så skall vi slå ihjäl er
med våra patoos)!
Nog måste mer än en gång även Solander från avlägsna Piteå ha känt sig en aning illa till mods
inför den skrämmande anblicken av formliga armador av upp till 70 fot långa krigskanoter
under segel med upp till 100 bistra krigare i varje. Vid ett tillfälle uppskattades antalet maorier i
krigskanoter runt om "Endeavour" till mellan 400 och 500 man. Ett plötsligt anfall med äntring
skulle ha slutat illa för de vita männen alla kanoner och musköter till trots.
I sin journal ger Monkhouse följande beskrivning av de hotfullt uppträdande infödingarna vid
ett särskilt kritiskt tillfälle:
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"De trakterade oss med ett slags "Heiva" eller krigsdans, som utfördes genom att de slog sina paddlar mot
relingen ... slog takten i exakt överensstämmelse med partierna i sången som de sjöng i en mycket
krigisk ton. En man i den främsta kanoten vid samma tillfälle stående upprätt, höjde, sänkte,
balanserade och svingade sin paddel med en veterans sanna anda. I några av hans åtbörder
uttrycktes stor grymhet - när han böjde sig framåt, kastade upp armarna bakom sig, lyfte upp sitt
huvud, vilt stirrande uppåt och stickande ut tungan, föreställde han en figur, som återgavs i
stävarna på kanoterna. Han gjorde detta i slutet av sången, uttalande sista meningen med en
kraftig hes utandning - de övriga följde hans exempel i den sista manövern."
Banks tillhörde dem som uttryckte sin beundran för maoriernas paddelkonst. Han skriver, att
"Jag har sett 15 paddlar på ena sidan av en av deras kanoter röra sig med oerhört kvicka tag och samtidigt
med samma berättigande som om de som rörde dem besjälades av samma själ ... inte bråkdelen av
en sekund kunde iakttas mellan doppandet och lyftandet av något paddelpar, hela tiden rörde sig
kanoten med otrolig hastighet."
Coromandelhalvön sticker ut kloliknande mot norr och skiljer Bay of Plenty på östra sidan från
Haurakigolfen på sin västra sida. Mäktiga bergskedjor sträcker sig längs halvön i företrädesvis
nord-sydlig riktning. Inlandet ger ett vildmarksliknande intryck med bitvis tät barrskog och
svårgenomtränglig buskvegetation. Det kontrastrika landskapet erbjuder gång efter annan
hisnande sköna scenerier. Kauritimmer och guld skulle särskilt under 1800-talet komma att dra
många äventyrare till denna del av Nordön. Längs den storslagna ostkusten finner besökaren
kilometerlånga gyllene sandstränder mellan brant stupande, ogästvänliga klippor och taggigt
utskjutande uddar.
Cook's Beach på södra stranden av Mercury Bay beskriver en drygt tre km lång, svag båge och i
dess östra ände mynnar Purangi River ut i bukten. Vi vet, att "Endeavour" ankrade upp utanför
denna strand och att Solander följde floden uppströms för att botanisera och plocka ostron
längs Manawabuskarnas rotsystem.
Cook och hans män tog på denna strand högtidligt detta kustavsnitt i brittiska kronans
besittning och skeppets vetenskapsmän - däribland svenskarna Solander och Spöring observerade härifrån planeten Merkurius, som gav bukten dess namn.
I västra änden av samma, på avstånd gulskimrande beach ligger Shakespeare Cliffs, från
toppen av vilka man kan se ner mot en fantasieggande, avskild klippvik - Lonely Bay - och där
bortom liggande Cook's Beach. Där uppe finns vidare en minnessten, som minner om
"Endeavours" besök men rimligen är den felplacerad mot bakgrund av tillgängligt källmaterial.
Utsiktsmässigt är dock läget storartat! På avstånd kan skönjas Tower Rock, vid vilken klippstod
"Endeavour" ankrade upp första natten.
__________
Några ögonblicksbilder ur främst Banks journal låter oss ana, att Solander gjorde sig vänner
även bland de kärva maorierna. De såta vännerna synas överraskande ofta ha avlägsnat sig
utan eskort och besökt byar och s k "heppahs", med palissader och enkla stenmurar
kringgärdade fästen på krönen av öar, uddar och bergskammar, som av
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naturen gjorts lätta att försvara mot fientliga angrepp. En av många sådana "heppahs" var
Wharretouewa vid Buffalo Beach i Mercury Bay på Nordön, varifrån vi får en mycket detaljerad
och livfull skildring i Banks journal. Denne skriver den 12 november 1769:
"Två kanoter kom tidigt denna morgon. De verkade vara främlingar som hört talas om oss att döma av
den försiktighet och den rädsla de visade när de närmade sig skeppet; två av dessa blev emellertid
övertalade att komma ombord och de övriga handlade mycket ärligt med det de hade. En liten kanot
kom också från andra sidan av viken och sålde någon stor fisk som hade fångats dagen före
gårdagen, eftersom det blåste alltför hårt i går för att någon kanot skulle kunna gå till sjöss. Efter
frukost gick vi alla i land för att se ett indianskt fort eller "heppah" i nejden, osäkra emellertid vad
slags mottagande vi skulle få eftersom de kunde vara rädda för att släppa in oss där sannolikt alla
deras värdefulla saker förvarades."
Medan denna fraternisering pågick som bäst såg Solander och hans vänner invånarna i den
andra "heppahn" komma ner från densamma, ett 100-tal män, kvinnor och barn, som började
vandra fram mot de vita främlingarna. Vi återlämnar ordet till Banks, som präntar:
"...; så snart de kommit tillräckligt nära vinkade de och ropade 'haere mai' ("välkomna" eller mera
bokstavligt "kom hit", egen anm) och de satte sig ner i buskarna nära stranden (ett säkert
tecken på deras goda avsikter). Vi gick till dem och gav dem några gåvor och bad om tillåtelse
att gå och se deras 'heppah' vilket de med glädje inbjöd oss att göra och vartill de omedelbart följde
oss. Den kallades 'Wharretoowa' och var belägen i änden av en kulle där den stack ut i havet som
sköljde två av dess sidor, dessa var tillräckligt branta men inte helt oåtkomliga; uppför en av
sidorna mot land som också var brant gick vägen, den andra var slät och öppen mot kullens sida.
Allt var instängt genom en palissad omkring 10 fot hög byggd av starka pålar sammanbundna med
vidjor; den svaga sidan nära kullen hade också ett dike som vi nära palissaden mätta vara 20 ½ fot
djupt. Utöver detta hade byggts ovan palissaden en kampplattform som de kallar 'Pourewa', som är
en slät plattform täckt med trädgrenar på vilken de står och kastar spjut och stenar mot sina
angripare utom fara för deras vapen ... På den hade lagts knippor av spjut och högar av stenar i
beredskap i händelse av attack. En av de unga männen gick på vår begäran upp för att visa deras
kampmetod och en annan gick ut på utsidan av diket för att spela angripare; de sjöng båda sin
krigssång och dansade med samma fruktansvärda gester som vi ofta sett, hotande varandra med
sina vapen; detta förmodar jag att de gör i sina attacker för att arbeta upp sig till tillräcklig vrede
och tapperhet, ty vad vi kallar lugn beslutsamhet återfinnes tror jag hos få ocivilicerade folk. Sidan
nära vägen försvarades också av en plattform som denna men mycket lägre, de andra två troddes
genom sin branthet och palissaden tillräckligt säkra. Insidan var uppdelad i, tror jag, 20 större och
mindre avdelningar, av vilka några innehöll ej mer än ett eller två hus andra 12 eller 14; vart och
ett av dessa omslöts av sin egen palissad om än inte så hög och stark som huvudpalissaden. I dessa
fanns stora högar av torkad fisk och ormbunksrötter uppstaplade i högar, så mycket att om de hade
vatten skulle jag ha tyckt dem väl förberedda för en belägring men detta måste hämtas från en bäck
nedanför, så troligen brukar de inte belägra en stad som vi gör i Europa. Utanför stängslet fanns
många hus och stora nät som jag förmodar togs in vid första alarm; där fanns också omkring ca ½
acre planterad med kalebasser och sötpotatis, den enda odling vi har sett i viken."
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I en liten vik av samma havsbukt studerade ett par dagar senare Solander hur några infödingar
fångade hummer. Han berättade senare för sina skeppskamrater att infödingarna vadade ut på
midjedjupt vatten och kände sig för med fötterna, varpå de plötsligt dök ner i vattnet och strax
därpå kom upp till ytan med en vilt sprattlande hummer triumferande höjd mot skyn.
"Endeavours" besättning bytte till sig dessa "lobsters" och vi får av Banks veta, att de var de
bästa och största han någonsin ätit.
Solander gick med sina skeppskamrater den 12 november 1769 "efter frukosten" i land för att se
ett "indianskt fort eller heppah i nejden". Med "heppah" eller "pa" avsågs ett av träpalissader
eller enkla stenmurar omgärdat maoriskt fäste, oftast beläget på lättförsvarade krön av öar,
uddar eller bergsryggar.
Sällskapet synes ha seglat i pinassen och ytterligare en skeppsbåt över Mercury Bay och
landstigit på dess norra sida i närheten av eller på den strand vi i dag känner som Buffalo
Beach. Här citerar jag Joseph Banks journal:
"Vi landsteg först nära ett litet (fort, egen anm.), det mest vackert romantiska jag någonsin såg. Det var
byggt på en liten klippa avskild från fastlandet och omgiven vid högvatten, toppen av denna var
runtom instängslad med stänger efter deras skick men den var inte stor nog att rymma mer än 5
eller 6 hus; allt syntes totalt oåtkomligt för vilket djur som helst, som inte var utrustat med vingar,
i själva verket var det endast åtkomligt genom en mycket trång och brant stig, men det som gjorde
det med rätta så romantiskt var att större delen var urholkat i ett valv, som trängde helt genom
(klippan, egen anm.) och i höjd var ej mindre än 20 yards lodrätt ovanför vattnet, som rann
genom den. Invånarna kom ner när vi närmade oss och inbjöd oss att komma in men vi avböjde och
avsåg besöka en mycket större och mera perfekt (heppah, egen anm.) omkring en mil bort, vi
tillbringade emellertid en liten stund med att ge gåvor till deras kvinnor."
Nu strömmade ett 100-tal män, kvinnor och barn till från den andra, större "heppahn", som
kallade Wharretouwa, vartill de vita männen "från andra sidan havet" nu inbjöds. Enligt Banks
journal var denna
"belägen i änden av en kulle där den stack ut i havet, som sköljde två av dess sidor, dessa var tillräckligt
branta men inte helt oåtkomliga, uppför en av sidorna mot land som också var brant gick vägen,
den andra var slät och öppen mot kullens sida. Allt var instängt genom en palissad omkring 10 fot
hög byggd av starka pålar sammanbundna med vidjor; den svaga sidan nära kullen hade också ett
dike, som vi nära palissaden mätte vara 20 1/2 fot, Utöver detta hade byggts ovan palissaden en
kampplattform, som de kallar Pourewa......."
Herman Diedrich Spöring från Åbo (ca 1733-1771), den andre medföljande svensken ombord på
H.M. Bark "Endeavour", var mycket produktiv som tecknare under seglatsen i nyazeeländska
farvatten. Två av hans ännu bevarade teckningar berör Whitianga, dels en teckning med
namnet "Opuragi" med vy sedd mot västnordväst med Wharretouwa till vänster och Sporing's
Grotto till höger, dels den berömda teckningen med en "heppah" ovanpå en vackert välvd
klippbåge. Han fick således ge namnet åt en grotta i strandbrynet till norra sidan av Mercury
Bay.
Ngatiheistammen bebodde området runt Mercury Bay vid tiden för "Endeavours" ankomst,
men har därefter i följd av stamfejder och epidemier drastiskt minskat i antal och nu anges bara
ett 50-tal människor vara kvar. Peter Johnson är f n hövding för resterna av stammen. Namnet
klingar föga maoriskt men förklaras av en skotsk
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förfader kring sekelskiftet. På Nya Zealand är envar maorier, som har maoriskt blod och själv
vill bli betraktad som maorier.
Från Buffalo Beach med vitbrämade vågor rullande in mot dess gyllengula sand leder i dag en
knölig grusväg ut mot den halvö, som är nyckeln till identifieringen av Spörings två
ovannämnda teckningar. Halvön avslutas med en skarp udde och resterna av den berömda
klippbågen från Spörings teckning. Gräset växer frodigt och allehanda åldriga trädstammar
med breda täta lövverk skänker skugga. Uppe på halvöns "rygg" ser man en vidsträckt
sandstrand nere till vänster. Till höger skymtar genom lövverket vattnet nedanför en brant
slybevuxen sluttning. Inom ett ingärdat område ligger maoriernas förfäder begravna.
Ett stenkast väster om udden ligger i strandbrynet Ngatiheistammens heliga "flyktgrotta",
nyttjad i tider av ofred sedan urminnes tider. Här hade ännu på 1800-talet stammen haft sin
stora "flyktkanot" gömd inne i grottan, klar för snabb avfärd. När en fientlig stam under ett
härnadståg omkring 30 år efter "Endeavours" besök överraskande överfallit Ngatiheistammen
och förstört deras fäste på halvön hade anfallet dock kommit så plötsligt, att kanoten ej hunnit
användas. Många legender har knutits till denna grotta.
Den finkorniga sandstranden fortsätter in i grottan, som efter att ha varit ca 2 ½ m bred och lika
hög med A-format tak i yttre delen ca 8-10 m längre in övergår till att bli mera kvadratisk i formen och betydligt lägre i tak. Grottans totala djup ca 12-15 m. Sandbotten ända in. Den
kvadratiska formen längst in fick mig vid 1986 års besök att fundera över om den innersta delen
möjligen skapats av människohand.
Stranden var helt ren från civilisationens "välsignelser" och jag föreställer mig, att inga
fritidsbåtar någonsin söker sig i land i denna obetydliga inskärning med dess otrevliga rev och
bränningar. Utifrån bukten tedde sig säkert den lilla sandremsan med lodrätt stupande
bergvägg och snårig vegetation ovanför föga inbjudande. Maorierna måste ha varit synnerligen
skickliga i att hantera sina kanoter vid passage in och ut ur grottan.
I Auckland National Museum finns bland mycket annat intressant ett glasskåp med
Wharretouwa pa, "Endeavour" ridande för ankar ute i bukten i bakgrunden och de vita männen
med Cook, Banks och Solander i spetsen vandrande uppför sluttningen från Wharekao eller
Buffalo Beach mot palissaderna mot ett myller av maoriska män, kvinnor, barn och husdjur, allt
naturtroget framställt i modell.
Solander återvände 1986 i en sentida pitebos yttre skepnad till platsen för Ngatiheistammens
"heppah" vid Wharretouwa, där han en gång rönt så mycken värme, och krönikören bakom
dessa rader hade på motsvarande sätt tagits emot av nutida representanter för samma stam.
Piteå SS utsände kände sig ödmjukt tacksam för vad han fått vara med om när han tillsammans
med hövdingen Peter Johnson och dennes familj sjönk ner i det frodigt gröna gräset och betraktade den sjunkande solens allt hastigare väg på himlavalvet. Bergen i fjärran antog en sällsam rodnande lyster. Skarpt avtecknande sig mot skyn gled en "bush hawk" (Falco novaeseelandia) på tysta vingar i en vid cirkel ner mot Ahe Ahe Rivers utlopp i bortre änden av
Wharekao Beach.
Den mytiske förste maoriske upptäckaren Kupe lär omkring 950 ha gjort ett strandhugg i denna
bukt. Platsens fullständiga namn är därför Whitiang - a - Kupe, ungefär "Kupes landstigningsplats". Det är utomordentligt känsligt att inför maorier ifrågasätta dessa i och för sig
fascinerande legender, som emellertid mig veterligen ej kunnat beläggas i någon form.
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På norra sidan av Mercury Bay uppkallades ett spektakulärt hål i en klippa vid strandkanten
efter Spöring - "Sporing's Grotto" - och Cook gjorde egenhändigt en fin teckning av detta
säregna nu sammanstörtade valv med en palissadinhägnad "heppah" längs valvets ovansida.
Denna grotta synes emellertid ej ha varit identisk med den ovan redan beskrivna flyktgrottan
utan ha legat nordost om Wharekao Beach. Solander besökte denna plats den 3 november.
Tidigt på morgonen den 15 november lättade skeppet ankar och seglade norrut med hjälp av
lätt västan. Fyra dagar senare rundades den udde på Coromandelhalvön, som gavs namnet
Cape Colville, och "Endeavour" trängde in i den stora havsbukten Firth of Thames, i vars
innersta del en flodmynning efterhand blev synlig.
Med två skeppsbåtar - pinassen och långbåten - trängde Cook, åtföljd av bl a Banks, Solander
och Tupia, i gryningen den 20 november in i floden. Ett tämligen anskrämligt monument vid
Kopu erinrar om detta företag, i vilket en pitebo deltog. De färdades uppför den breda,
trögflytande Waihou River ända upp till trakten av nutida Hikataia, där de gick i land och bl a
beundrade granna bestånd av kahikatea (white pine).
Den 23 november ankrade Cook vid Waihehe Islands nordöstra udde, varifrån han skissade
kustlinjerna på bl a Rangitoto Island. Bakom denna ö återfinns i dag Auckland - "the City of
Sails of Whitbread-around-the-World fame".
"Endeavour" seglade förbi den udde vi i dag känner som Cape Brett på eftermiddagen den 26
november 1769. Cook gav inte blott udden namnet Cape Brett efter konteramiralen Sir Piercy
Brett, som seglat med Anson jorden runt 1740-1744 och gick ur tiden 1781. Med glimten i ögat
kallade han också klippön utanför Piercy Island "with a hole perced quite thro'it like the Arch of
a Bridge" (med ett hål helt genom den som ett brovalv) för att här citera hans journal (eng.
"pierce" = genomborra). Man kan i vattenlinjen ännu se ett tydligt hål tvärs genom klippan,
genom vilket vågorna fräsande sköljer i anlopp efter anlopp.
Journalerna visar, att Solander och Banks botaniserade på flera ställen längs fastlandet under
skeppets vistelse i Bay of Islands, som öppnade sig innanför Cape Brett babord hän. Det är dock
svårt att identifiera dessa platser. En av de platser, som jag personligen tror på i detta
sammanhang, är området omkring Oneroa, Opito och Paroa Bay dels på grund av dessa vikars
relativa närhet till Motu Arohia och Moturua, dels på grund av lämningar av en större "pa",
befäst maorisk by, återfunna på udden väster om Kahuwea Point.
Att den lärde naturvetenskaparen från Piteå - nära nog antipoden till den plats där han nu
befann sig - ej led av den boklärdes ofta påtagliga brist på dådkraft i kritiska situationer
framgick väl vid den sammandrabbning, som ägde rum mellan "Endeavours" besättning och
maorier den 29 november 1769 vid den lilla ön Motu Arohia i Bay of Islands.
Efter uppankring vid denna ö samlades drygt 300 maorier i kanoter runt skeppet. Några av
dem tilläts äntra ombord. Cook skänkte en av hövdingarna ett stycke kläde och lät distribuera
några spikar och liknande. När några infödingar sökte föra bort ankarbojen avlossades några
muskötskott först i luften och sedan när inte det hjälpte med sådan verkan att en inföding blev
sårad. Kanoterna paddlades då ett stycke från fartygssidan och tillfället ansågs lämpligt att
demonstrera ytterligare eldkraft. En skeppskanon avfyrades ovanför kanoterna, som skingrades
åt alla håll. Tupia ropade efter dem att främlingarna inte ville något ont, något som kanske inte
var så lätt att förstå.
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Nu förhalades "Endeavour" till en bättre ankarplats invid samma ö och Cook landsteg med en
handfull män - däribland Solander och Banks - i såväl pinassen som jollen. Så snart de landstigit
paddlade alla kanoter runt "Endeavours" ankarplats till olika punkter på samma ö, där de vita
männen dragit upp sina båtar på sandstranden.
Enligt Cooks journal befann
sig nu sällskapet på stranden
omringat av 2-300 beväpnade infödingar. I förstone
tydde likväl ingenting på
omedelbar attack. Cook lät
emellertid rita ett streck i
sanden och klargjorde med
tecken, att han inte ville att
infödingarna skulle överskrida denna linje. Dessa började
då stämma upp en illavarslande krigssång. Några av
dem försökte vidare sätta sig
i besittning av de två båtarna. När detta avvärjdes
vände de sig hotfullt mot
männen från "Endeavour", i
vilkas krets Solander befann
sig.
Cook sköt nu ett hagelskott
mot en av de främst anstormande, varpå Banks och
ytterligare
två
man
avlossade sina vapen. I
Cooks journal heter det, att
"Detta fick dem att retirera litet
men inom mindre än en
minut fick en av hövdingarna dem att anfalla igen.
Karta över Nordön med "Endeavours" rutt.
När Dr Solander såg
detta
pepprade
han
honom med små hagel som fick honom att vända om och de retirerade en andra gång; de försökte
anfalla igen flera gånger och tycktes bara behöva någon tillräckligt beslutsam person för att leda
dem."
Tydligen fällde Solander just en sådan beslutsam hövding - utan att döda honom - i ett
synnerligen kritiskt skede när flertalet av hans kamrater redan avlossat sina vapen och ej hunnit
ladda om. Sedan sekonden Hicks ombord på "Endeavour" observerat vad som hände på
stranden lät denne varpa skeppet i sådant läge att kanonerna bar. Med en bredsida ovan
infödingarnas huvuden kyldes deras stridslust ner och Cook och hans sällskap kunde oskadda
återvända. Denna dramatiska episod vid Cumattiwarroweia Bay på Motu Arohia skildrades av
många ombord.
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I en anonym journal, som publicerades efter hemkomsten, sägs bl a att vildarna tillfångatog
"The Captain, Mr Banks och Docter Solander" i avsikt att föra bort dem "in tryumph" men
uppenbarligen var detta en grov överdrift att döma av ovanstående utdrag av Cooks journal.
Bortsett från detta räddade uppenbarligen Solanders sinnesnärvaro situationen, när han
hejdade den anstormande klubbsvängande hövdingen med sitt muskötskott.
En i mitt tycke mänsklig glimt från de stormfyllda jul- och nyårsdagarna kring årsskiftet 17691770 vill jag gärna återge. I ett skede då "lugnet före stormen" rådde lyckades Banks i höjd med
Three Kings Islands norr om Nordön skjuta flera havssulor och ett julparty ordnades ombord.
Festligheterna blev lyckade och Banks skriver nästa dag i sin journal.
"Juldagen: Vår gåspaj åts med stor uppskattning och på kvällen var alle man lika berusade som våra
förfäder brukade vara vid samma tillfälle."
Miserabla dagar med grov sjö och tidvis orkanartade vindstyrkor följde på denna julfest när
"Endeavour" efter rundningen av Nordöns nordkap kämpade sig sydvart längs västra kusten.
Gång efter annan tvingades skeppet dreja bi med stormrevade segel. Den eljest så lakoniske
Cook skriver en av dessa dagar.
"... det var bara en orkan som åtföljdes av regn och sjön gick vidunderligt hög ... sjön från SV går så hög
att skeppet med hela sin massa driver mot lä."
Den 13 januari 1770 såg Solander och hans skeppskamrater ett koniskt format, snötäckt och om
Pico de Teneriffa påminnande berg torna upp sig innanför kusten. Det gavs namnet Mount
Egmont (2 519 m) och den utdöda vulkankäglan utgör än i dag ett storslaget inslag i Nordöns
natur. Tänkte Solander på Arjeplogsfjällen, när han såg den eviga snön tindra i solen? Eller
ryste han av obehag vid tanken på sina upplevelser i Eldslandets isande kyla?
Hade polyneserna på Sällskapsöarna varit vänliga och lättillgängliga, snara till skratt, lek och
älskog, så var maorierna generellt sett vida mer krigiska och råbarkade till sin läggning. Det föll
sig inte naturligt för dem att välkomna de besynnerliga vita främlingar, som nu seglade längs
kusten och lät åskan mullra ur långa käppar och svarta hotfulla rör, som pekade ut från den
stora segelkanotens sidor.
Maorierna var människoätare och menade att de tillägnade sig sina slagna fienders styrka
genom att äta upp dem. Vid flera tillfällen såg Solander med egna ögon tecken på kannibalism.
För den 16 januari 1770 kan vi i Cooks journal läsa, att han i en vik - därefter kallad Cannibal
Bay - först påträffade en kvinna flytande i vattnet och sedan efter landstigning träffade några
infödingar, som berättade att de just ätit människokött. De överlämnade en underarm, vars kött
ännu var färskt och delvis avgnagt. De tecknade att de tillfångatagit, dödat och ätit upp en
kanotbesättning från en fientlig stam. När de vita männen ifrågasatte om inte underarmen var
från en hund så började en av sagesmännen indignerat peka på sin egen underarm och sedan
demonstrativt äta från den förstnämnda underarmen.
När påföljande dag "Endeavour" skrovkrängdes i Ship Cove mitt emot Motuara Island tillsammans i vår tid kallade Nya Zeelands mest historiska platser - kom en kvinna fram och
visade sina såriga armar, lår och ben, vilka var tecken på sorg efter en make, som nyligen blivit
dödad och uppäten av sina fiender. Banks fick ytterligare en underarm överlämnad av några
maorier, som tydligt visade sin förtjusning över köttet genom att bita och gnaga i armen och dra
köttslamsorna genom sina tänder.
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Wilkinson uppger i sin journal sig samma dag ha sett en stenugn, vari människokött tillreddes
med inälvorna utlagda på gräset bredvid. Hos Pickersgill finns en motsvarande skräckskildring. Bl a skulle enligt honom en ung flicka ha blivit gripen medan "Endeavour" låg i viken,
genast uppäten och två timmar senare skulle hennes avgnagda ben ha erbjudits "Endeavours"
besättningsmän i byteshandel. Vad Solander ansåg om allt detta kan vi nog ana oss till.
Med hänsyn till det bistra öde som vederfors en ung kadett och nio besättningsmän från
"Adventure" i Grass Cove i Queen Charlotte Sound i december 1773 är det ingen tvekan om att
pitesonen Solander under sina skilda strandhugg levde farligt och mången gång bildligt
svävade på randen till en maorisk stekugn.
Under besök i en annan "heppah" belägen vid Queen Charlotte Sound blev Solander och Banks
emottagna av 20-30 män, kvinnor och barn, som alla hälsade sina gäster med kyssar och kramar
och alla tecken på värme. Hundar hoppade och skällde och stämningen var minst sagt
uppsluppen medan de vita främlingarna i sin tur delade ut kulor och färgglada tygband.
För att övertyga sig själv om att det verkligen var ett sund mellan de två landmassorna besteg
Cook i sällskap med en sjöman i slutet på januari en "hög kulle" och såg ut över det mäktiga
fjordlandskapet. Banks och Solander botaniserade då längs stranden.
Han klättrade den 26 januari 1770 - "en klar dag" - ånyo upp på en topp i sällskap med Banks
och Solander. De blev då alla ense om att det måste vara ett sund. Innan sällskapet lämnade
toppen byggde de ett litet röse av sten, i vilket de lämnade några muskötkulor och (glas?)pärlor. Detta röse har aldrig återfunnits, ej heller vet vi exakt vilka kullar som avses i
journalhandlingarna. Det bör emellertid ha varit en bergstopp nära Cape Koamaru för att ha
erbjudit den önskade utsikten.
Den 7 februari seglade "Endeavour" sydostvart genom sundet, som alltsedan dess bär namnet
Cook's Strait. På grund av en kraftig tidvattenström var skeppet nära att stranda.
Avsikten var att bära av sydvart men eftersom några ombord alltjämt hävdade, att landet i norr
kanske ändå var en del av den eftersökta sydliga kontinenten, förbunden med denna genom en
smal landbrygga, seglade Cook likväl norrut till dess att Cape Turnagain kom i sikte.
Uppkallade på däck tillfrågades övriga officerare ombord om de nu var övertygade. När de
svarade ja så lades kursen om sydvästvart. Cook önskade i detta läge bevisa, att även Sydön var
en ö. Infödingarna i Queen Charlotte's Sound hade nämligen sagt att den kunde rundas på fyra
dagar. I själva verket skulle det ta "Endeavour" en och en halv månad att fullborda
"circumnavigationen".
Under flera dagar kunde på avstånd ses snövita bergstoppar innanför kustremsan. Den 17
februari passerade skeppet vad besättningen uppfattade som en stor ö, bebodd men inte särskilt
bördig. Emellertid var det en halvö - Banks Peninsula - på vars norra sida i dag Christchurch
återfinnes.
Samma dag tyckte sig löjtnant Gore se land i sydost. Cook och andra ombord höll det för att
vara en molnbank men Gore envisades. Fast besluten att inte "lämna någon tuva ovält" lät Cook
sätta segel i riktning mot det land, som "siktats". Han vände tillbaka mot Sydöns kust först när
Gore insett sitt misstag.
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Under nästföljande vecka följde "Endeavour" en tråkig till synes obebodd kuststräcka. Den 25
februari siktades den udde, som i dag bär namnet Cape Sanders. Landet innanför såg grönare
och mera inbjudande ut men Cook var i tidsnöd och seglade
förbi. Hade han inte haft så bråttom skulle han ha upptäckt den vik, som i dag heter Otago
Harbour, på vars strand vi återfinner universitetsstaden Dunedin.
Motiga vindar tvingade i stället skeppet att tappa landkänningen. Valar, sälar och pingviner
kunde ses. När den 10 mars skeppet rundade South Cape krossades den av bl a Banks
förfäktade teorin, att det land de följt var en del av den ständigt gäckande kontinenten. På
grund av den förlorade landkänningen uppfattade inte Cook, att South Cape rätteligen var
södra änden av en stor ö, Stewart Island. Följaktligen såg han heller inte sundet mellan Sydön
och Stewart Island. Detta sund känner vi numera under namnet Foveaux Strait men under
1820-talet var det faktiskt känt som Solander Strait. Den legendariske valfångstskepparen John
Boultbee, som uppehöll sig i dessa farvatten 1826-1828, använde sig av det namnet i sin
skeppsjournal.
De högresta, svårtillgängliga Solanderöarna ligger mellan det fjordliknande av snötäckta fjäll i
bakgrunden kransade landskapet i sydvästra änden av sydön och den större ön Stewart Island,
som av Cook troddes vara en halvö. Solander Islands är egentligen två öar - Big Solander och
Little Solander - och har aldrig varit fast bebodda men däremot sett åtskilliga val- och
sälfångare på sina stränder under 1800-talet.
Inte heller gjordes någon landstigning när "Endeavour" seglade förbi söndagen den 11 mars
1770. Om Big Solander Island skriver Cook följande i sin jornal för sagda dag:
"Denna ö har jag givit namnet efter Dr Solander Latd 4631'(S) Longd 19249'(V), den är blott en steril
klippa omkring en mil (engelsk, egen anm) i omkrets, anmärkningsvärt hög och ligger gott och
väl fem leagues från fastlandet."
Under den i detta skede jordenruntseglande pitesonens levnad omvittnades ofta hans förmåga
att i de mest skilda kretsar snabbt göra sig omtyckt och uppskattad. Några uttalade fiender
förefaller han aldrig ha ådragit sig.
Förhållandet mellan Cook och Banks var också genomgående mycket gott. Vid ett tillfälle
utanför mynningen till Dusky Bay på Sydöns sydvästra kust - då Cook vägrade efterfölja Banks
önskemål om att utforska den lockande mynningens inre hemligheter - blev emellertid Banks
uppenbarligen härsken. Cook blev i sin tur irriterad över att hans på gott sjömanskap grundade
beslut ej accepterades utan knot av alla. Cook skriver i sin journal om "några ombord" däribland uppenbarligen Banks - som inte "det ringaste övervägde konsekvenserna vare sig de
omedelbara eller framtida konsekvenserna". Var Solander stod i denna fråga kan ej utläsas.
__________
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