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Om man vill veta hur det gick till nir Litrn6s saurlius;rr med undantag av det mindre herbariet hamnade i Lonclon, fiu-rnan vin
da sig till Th. M. Fries' lcvnadsteckning. Negon battre och fullsdndigare skildring av en mans levnacl ;in det(a arbete kan knappast letas fram inom det svenska sprikornridet. Hdr linns allt viltigt sanlat och kritiskt fiamst;illt och dirutijvcr kan mycket kisas
nrellan ratlerna. Man uttryckte sig varsammare vicl sekelskiliet iin
i dag. Svaret pir frigan iir nog att arvingalna elier soncn eftertridarens dod 1783 ville ha ut cle viirden boct kunde ge. Fanriljens
viin, J. G. Acrel, gjorde visserligen vard han kundc fijr att finna en
svensk kcipare, men hade inucr.r framging. Di erbjod han Sir
Joseph Banks samlinsen. Ilenne i sirr tur liit budet gi viclare till
.|ames Edward Smith, en 24 irig son till en r-ik labriksiigare . Smith
bjod ettusen guin6er, som kanske Gustav III kunnat ovcrbjuda,
ncn kungen vistades di i utlandet.
Nigot storre intresse for Linn6s e{term;ile synes lamiljen inte
ha irdagalaut; de 26 lirdorna hade packats for exporten med husfaclerns "vidlyftiga och viirdelulla kon'espondens samt alla hans
elielldmnade manusklipt, vilka fitt mcdfolja, sisonr det med ritt
eller or:itt uppsives, fbr att fylla tomrummen i de liir rymligt tilltagna lirrarna" (Frics), allt till mottagarens stora i)verrasknit.tg.
Acrel blev h:irt klandrad och clet hette att han tagit ut cn osk.iligt hr;g fiirsliljningsprovision, \,artill Fries pipekar, att "di h:iremot ingen anmirkning gjordes av de {or e{terlirtcnhet i ekono
miska saker visst icke kincla arvingarna", si var anklagclsen ovederhiiltig. Acrel fbrtlbr ocks:l att vara vin i familjen. N{cn zinda in
i vil tid har frirsriljningen tadlats. Fries skriver sjiilv onr den "skam
och skada", som tilllogats vzirt lancl gerronr fi)r'lusten av dcnna
"Rikscleuod" och Rob. E. Fries, trettiosju ir senare, i sin rninnes-
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Dxniel Solander (t. v.) och Joseph Banks.
\4'edgrvoodnrcdaljorger- i blir och vit jasper nrodelleracle av John Flaxman
I 77 5. .forclgloben srliar pir deras deltagande i Cooks lcirsta thrd rill Sdderhil\'el,likas;i den iett romer-skt skepp insafl!r t.an)er rned Vergiliuscita1el "discer-e qlrid quaeque Ierat regio", att lira k;inna vacl varje kusl franlbrinear'. Plaketterl albildad enliet lrrsr:illningskatirlogen "Arvel fr:in Neuton och LinDe", Slatcrrs historiska museum, Stockholrn Ig62. nr 201.

teckning civer Daniel Solander onl "en tragisk handelse i virt
lands rraturvetenskapliga histor-ia". De:ir ingalunda ensamma har
i landet om denua sin uppfattning. Snarare :ir de personer i minoritet som med mig f-orliiktar en motsatt stindpunkt, den ndmligen
att bide l-inn6minnet, deD botaniska vetenskapen och samlingarna som sidana enbart gagnats av att ha funnit en andra hemort i
l.ondon i h;isnet av det av Smith ( I 788) grunclade Linnean Society, som iir ett betydande vetenskapliut sillskap och inte ett kultsamf und.
En ldrklaring krdvs till am entusiasrrren Ior Linn6 i England forslog till att motivera kopet. Afldren fir man i inte ringa grad rillskriva Daniel Solanders nrdrkliga inflytande pi en ledande engelsk opinion inom den botaniska vetenskapen och hortikulturen. I
sitt hemland har Solander tillvunnit sig mindre intresse hos allm:inheten in cle lirngviga rcsenirer bland linneaner-tra som mera
uppenbart forctridde det svcnska och antinsen dog i friimnrande
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lancl eller irtervinde hern. Jag tinker pzi rnalt som Sparrman,
Thunbers, Kalm, Lofling och I'orsskil. Bland dem :ir Thunberg,
som blev botanikens facler i Japan och slutligen [,inn6 den yngres
eltertriidare i Uppsala, clen ende vars verk ibestiendc virde kan
jirrl'oras med Solanclers. Min v2irdemiitare iir dir inllytar.rdet pi en
miktig kulturkrets, som till stor del tack vale Solander och hans
v:inskap med SirJoseph Banks prliglades litrneanskt i sidan utstr:ickning att den var beredd att mecl sig inforliva allt det Linnaeus stod for i botaniken och irtt dessutom ge hans samlingar en
cvuirdlig fristad.
Hur detta kom sig;ir vil virt att nu, efter tvihunclra ir, i korthet frirsijka skildra. Sjiilva saketr stod klar redan lor Linn6 cl. y. efter hans erfarerrheter i England. "Den aktning ingelsmin har frjr
Naturalhistorien dn i denna dag ifrln Sverige, iir at tillskritva vir
ej nog respecterade Solander och Banks son.r den soka bibehilla
(som jag hor)". SiL skriver han i ett brev l78l till sin viu CIas Alstrdmer-, som mot pant i det reclan omnimncla minclre herbariet
linat honom pengar till resan.
Solander kom ir 1760 till Londou och d:irmed till vad som med
en dagens modevdndning kan kallas ett dukirt bord. l,innaeus hade i unga irr frirn Holland besi)kt staden och han var inte den som
forsummade sina utl:indska kontakter. Det lir ilorsta hancl tvi
korrespondenter, Peter Collinson och John Ellis, sont hdr kontmer ifriga. Collinson var en {ormrigen kkideshandlare rned fina
forbindelser i de anrerikanska kolonierna, ledamot av Royal Society sedan 1728. Ellis var en vrilb:irgacl agent fiir handeln pl Florida
och Dominica. NIed tiden blev han berrimd f-or sina arbeten klarl;iggande korallernas natur och fick Royal Societys storsta utmarkelse, Copley-medaljen. Det var dessa tvi, sorn ansiig att dct behovdes systematisk vixtkrinnedom i ett land, som frin hela vdrlden mottog rirter och fiiin liir sina tr.ldpJirrclar och slortsparker.
De skrev dir{or till Linnaeus och bacl horrom sinda iiver trigon av
sina elever. Denne var inte sen att se sin chans att anknyla den
engelska kolonialnrakten till sitt bk)rrrsterinr perium. Det gallde bara att fiir uppdraget finna ritt person.
Man fir inte av nrin fratlst:illning fiirleclas till trort att botaniken helt skulle ha ltirsummats iEnglancl. Detr store sarnlaren Si.
Hans Sloane (dod 1753), t. cx., hade som Likare lriljt med hertigen
av Albemarle till.fanraica och hcntf6rt 800 nya viixter. I hans tkr43

nalior\, Apothecaries Garden i Chelsea-distriktet, hore rradgardsm:istaren och frirlattaren till Gardener's Dictionary (l75l) philip
Miller, sorn Linnaeus kallar en "prince of botanists". Collinson var
elev av Sloane och Joseph Banks togs i sin tur omhand av Miller.
Denne antas ivcn 1764 ha sammanfort Banks med Solander. sorrr
nu av Linnaeus fick uppdraget att tillfredsstalla de b.'lda korrcspondenternas cinskan.
Den unge mannen (f. 1733) var son till kyrkoherden i Pitei; en
fhrbror med samma Iornarnn var juris prolessor. i Uppsala. S juttonirrig kom han till Uppsala, bodde hos sin farbr.or, men kom
sminingom att tillbriuga mer.a tid hos [,innaeus iin i sin egen bostad, upptagen hart n:ir-som en son i Iarniljcn, Iorilskande sig i
husets dlclsta dotter, Elisabeth Christina. Den 30 nrars 1759 skriver l,innaeus till sin gocle vdn Abraham Bick i Stockholm: "Hr SoIander, sorn reser nu till lingeland, liir-er imorgorr giora sin uplvaktning; han ir den qtrickastejag haft under ntin tid, besynnerl!
gen i Historia Naturali." Han hade itnjutit frirtroender arr hjalpa
sin lirare vicl r-angerirncleL av naturalickabinetten p:r Drottningholm, i Ulriksctal och ht>s 'l essitr. I tvenne repriscr hade han fijretagit exkursioner till Lappmarken. Nu fick Solander forbereda sig
frJr den stora roll, som han med rjkat inflytande skulle uppbara rill
sin dod. Hans kompetens overtygade. Peter Collinson kallade honom "a very acute botanist, little inferior to Linnaeus; and not
only in Botany, but in all branches ol Natural History".
Solander lick "Uppsala-febcrn" med besv:irliga sviter, dlr han
Iig och vintacle pi dvcrfalt hos cn sl;ikting i Vistra Karleby norclv:ist om Lund, b()raniserade dir han kitrclc sis bAttre, och skrev
tretton brev till sin dyrkaclc lilr.ofacler, som var orilig iiver drdjsmirlet. Mcn ijuni 1760 var han intlisen liamme i London efter en
m:inads seslats och mottofls viilvilligt i alla svenskars st(tdjepunkt,
handelshuset Spalding & Brancler., och med sror hjiirtlighet av Ellis och (irllinson, som omeclelbzrrt sig till:rtt han fick mota v:ixtalskare och se clerirs anliggnitrear i och kring l,ondon. Exkursionerrra strickLe sis snriningorl ldngrc iniLt lanclet. Efier ett halvlr kuncle Solandel skriva till Linnaeus att harr setr det uresta vart att se
och klinner sig rniikta imponeracl a\,"hvacl myckenhct al utliindska l'r;id och Buskar sotn nu {ylla alla Irjrn;ima Her-rars och Rika
N1iins llilt". Dc fdr-sla irrcn Iick Linn:reus bide lriin och livfullt
skrivna brev fiirrr sin lavoritelcv.
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C)m man i clenna korrespondens nu lycker sig linrra att Solan
der har alltliir stora krav pti sin lirofaclcrs ticl o<:h v:ilvilja att oldna med pensar, si kan det ocksi'r bcro p:i att nran inte i efierharrrl
kan forest:illa sig arten och gracleu urv clen inlinritet, sorrr r:idtle
mellan dcm. P:'r lrirehomstcn:rv intirl persorrlig kontakt tlcler att
Solander dristar sie att h:ilsa till (sin) "nrin sirtaste urarrselle", arki
aterns iildsta dotter Lisa Stina. Utan lcgitirna liirhoppningar haclc
han vil knappast utvalt henne fcir s:i pcrsonliua hiilsningar. Harr
har sannolikt sett sig s()m blivancle svtirsorr i huset. Det ir itrtc ens
uteslutet att han varit ntcdvelen ()m vad Lilnacus i brei, 1763 rill
sin bista vdn, Abraham Biick, skulle orntirla, naimlisen 1:rnken arr
fi Solander till sin eftertrlidare. Till Ellis harle han skrivit onr sirr
l jungc: "fau har anbefallit honom lill Err bcskyclcl som-jag skLrllc
gjort, om han varit ntin egen son."
Frin en helt annan onrgivtrinu kom clen ti<> irr lnure.foseph
Banks. Fadent var en rik goclsigare, s()ll s2int sin son till Harr<xv,
Eton <rh Oxfbrcl. Uuclcr skolgingetr lrade haur utanf-or Etou gripits sii starkt av err bkrmstenrpplevelse art han beskjt igna sig irt
botaniken, niir hirn kom till Chr-isr Church Collcse i Oxtord. NIen
professorn iirunet hacle intc hiillit nrer iin en fiir-eliisninu pir 35 irr
och den unge Banks blev tvungen atl skafh sig en esen lirare
fi-in Cambriclge och betala l.rans kin med inkonrster liirn lamilje
sodset Rcvesby Abbey i Lincolnshire. Den naturvetenskapliga och
tekniska bildningeu hade prer den tiden sitt stark:rste fiste hos dc
s.k. disscnters och i Royal Striety, medan urrivcrsiteten och sir
skilt Oxlbrd levde kvar i medeltiden. Intc ens en hunranist och
historiker sorn Edw.rrd Gibbon h:u' isin sjiilvbiografi nigonriug
till overs fin Oxlbld. Viilvilligare ir Samuel.fohnson.
Banks'lar dog 1761 och de flyrrade modern med sin adertonirige son och den ett ir yngre dottern Sarah Sophia till Paradise
Walk i Chelsea, nara Apothecaries Garden, och dar kunde den
unge amatorbotanikern hos Miller fdrkovra sig i sitt Iavoritdmne.
Redan di fbrlirgade Banks over en inkomst pe 6.000 pund om
Aret for att pi gamla dagar ntecl hustruns och egna egendomar ni
upp till 30.000 pund, om man fir tro en av hans biografer, stora
pengar i varje fall, mer dn vad hans liv till en borjan krivde. Och
dock levdes det yppigt iLondon pe l760,taler. Kulturkretsen bil,
dade en stor-och Ievnadsglad familj sammanhillen av sliktskapsband, middagar, khrbbliv och triffar i taverner och i cle kaffehus,

varav det iseklets biirjan fanns 2.000 istaden, Slaughter's Coffee
Housc, Turk's Heacl m. fl. som gir igen i mem()arer och skildringar av tidevarvet. Vicl tronskiftet 1760 hade London redan blivit

niigot anstindigare :iu dl Tiggaroperan skrevs och Hogarths
"Gin Lane" och "Rake's Plogless" kom till. Stor liirtjinst ddrav hade de berctmcla brriderna Hcnry clch Sir John Fielding genom sin
verksamhet som magistratspersoner'. Till och mcd hade stritrrj
varna (highrva,vr.tte n) drivits ut till stadens ytteromriden. Men blev
det upplopp, sidana som "the Clordon riots" ( 1780), miste militiir
inkallas, emedan en reguljir polismakt fortfarande saknades.
Solander kom till ett England pi hrJjden av dess expansion. Sedan \\ olf'e 1759 slagit fransm.innen utanf rir Quebec, fick Frankrike och Spanien vid Ireden i Paris 1762 gdra st()ra uppoffringar;
England erkindes iiver en natt som vdrldens lcdande sj6makt och
Ihnn sig besitta stairre delen av Amerikajdmte Kanada och de Karibiska ciarna. I Indien hade tsritish East lndia Company makten i
sin hand. Minorca och Senegal Iriljde med i uppg<irelsen. City of
Loudon overtog virldshandeln. England hade di omkring 6 miljoner invinare, London 750.000. Trevelyan talar i sin Sorial fffulo11 om "an aSJe of zrristocr-acy and liberty . . . of creative vigour in all
rhe trades and arts that serve and adorn the life of man", och han
blir rentav lyrisk ndr han skildrar det mjuka och harmoniska landskapet, ddr "m;inniskans arbete innu lade till och icke tog ifren
naturen skijnhetsvirden". Under detta sekel hade ocksi skapats
cle bercimcla engelska naturpar-kerna kring slott och herrglrdar,
signerade av William Kent och denncs elev "Capability" Brown.
Vad kan vir norrlandsfijdde botanicus ha haft fiir egcnskaper
som gav honom hans stora personliga fianrgingar i den nya och
rikare miljo om vars art har blott kunnat ges nigra antydninuar?
Botanisk kunskap i all ira, nrcn det ir uppenbart att ingen som
helst vetanclets auktoritet kan tillhandahllla en uttommande fbrklaring till Solanders snabba anglofiering och sociala avancemang. Redan 1764 blev han ledamot av Royal Society och av dess
exklusiva Dinins Club, senare klubbens skattmlstare. Banks valdes in 17ti6, di en 23-irrinq! Ar 17ti4 finner man Solander samarbetande med Margaret, maka till andre hertigen av Portland, Gif-

fbrd William Bentinck. Hertiginnans fhr, Lord Harley, den siste
.jarlen av C)x{brcl, hade eftetlf,rnnat en.beromd kollektion, mera
omfattande dn [,innaeus', och inte inskrinkt til] vaxtcr. Standigt
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namns ()ckse Solander i tidens menroarcr tillika med liirda naturforskare och likare, Benj. l'ranklin, Blagden, Lightfbot m. fl., allt
detta redan innan han n:rtt den srora beriimmelsen eftcr Australienfdrdeu med Banks under Captain (look.

En avsevird del av framgingarna miste tillskrivas Solanders
personlighet, som i alla brev och memoarer Iiin den tiden skildras med de alskvardaste attribut. Man kan vilja helt utomstiende

personer som t.ex. Fanny Burney, forfattarinnan till Evelina,
liinge hovdam hos drottningen, eller mrs Thrale, vars berrimda
salong hade 'doktorn', Samuel Johnson, som sin framsra attraktion vid sidan om hans vinner, den store konstndren Sir Joshua
Reynolds och skidespelaren David Garrick. De birda damerna
Ihnrr Solander mycket sillskaplig, underhillande och laddad med
vetande; mrs Thrale drar sig inte ens for att jamfdra honom med
Fanny Burneys far och biskopen av Peterborough, sotn annars ar
de min hon tycker mest oml Eller man kan valja tidevarvets boranikhistoriker (Pulteney), som seger.att Solander "uppskattades ...
Icir sitt artiga och tillgiingliga sitt, lika vil som for sina stora kunskaper i naturalhistoriens flesta omriden. Hans urbanitet och beredvillighet att allrid ste till tjanst med hela sin Idrmiga, Iorenad
med den klarhet och energi varmed allt frambars" glorde Solander och det linneanska sysremet populara hos de engelska natur
forskarna. Och slutligen, f'dr att ta en av de minga svenskar som
se vAnligt mottogs av Banks och Solander, studiekamraten
Johan
Alstromer, si skriver denne i ert brev till hemmet efier en middag
hos Banks och sup6 hos "dess mAtress Mistress Walls":,Jag kan.ej
beskrifva hvad Solander ir hiir afhillen af alla Meniskor, och jag
har hrirt vad tienster han gcir alla svenskar". Detta dr i oktober
1777 , efter upptecktsresan med Banks. Senare tilligger han en hel
del och sammanfatrar: "alla tala med hdgaktning om Dem". Som
ett engelskt slutomdome kan man viilja ett uttalande av den redan
nimnde James Edward Smith, Linnean Societys tillskyndare: ,,It
was Solander who reduced our garden plants to order, and laid
the foundation of the Hortus Kewensis (Kew Gardens) of his
liiend Aiton. His instruction made everybody corrccr and systematic, and introduced Linnaean learning and precision.,'
Mot denna bakgrund ar det inrc f-cirvinansvirt, att vannerna
ville hilla honom kvar i London, och skaffade honom eu intendentstjinst vid British Museum. Denna ordnades av Collinson ge
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nom en hanvAndelse till premiiirministern, triidgirdsentusiasten
Lord Bute, och av Ellis genom att frirbereda itgiirden med ledamdter av museets styrelse. Men en sidan utveckling varju inte alls
vad Linnaeus hade tinkt sig. Han hade andra planer f<ir liirjungen. Det ar mer in sannolikt att blott en del av brevvSxlingen fiin
dessa kritiska hr,1762-1764, finns bevarad. Solander miste ocksi ha fttt meddelanden frin vdnner i Uppsala om vad som ddr
forsiggick. Bad t. ex. Linnaeus uttryckligen Solander komma hem
och bli hans efiertridare? Det ir svirt att tro annat; redan i 55-irsildern hade hans lirolader begynt "trottna" och ir 1762 fett standernas tillst.lnd att utse sin eftertridare. I brevet till Abraham
Bick den 22 mars 1763 berittar l-innaeus: professuren "tillbod
jag lorst Solander, och antydde honom ijulii monad att vara hemma till d. I october; han icke allenast intet kom, utan skref pa slutet af november, att Herrarna i London iirnade gifva honom lon
for betiening i Museo Britannico", varefter Linnaeus utsig sin son
till eftertridare. Han erbj<id iven Solander en professur i St. Petersburg, men ocksi denrra formin viigrade lirjungen efter nigon betinketid ta emot.
Om det rika och intryckslyllda livet i Lonclon var en av anledningarna till Solanders beslut att stanna kvar dar, trots den ringa
ingingsliinen pi 60 pund, sir finns det ockst andra motiv som han
m:iste ha tagit hinsyn till. V:innerna i Uppsala hade litit honom
frjrsti att hans "sotaste nramselle" gick i giftastankar redan innan
hon 1764 ingick sitt mycket olyckliga iktenskap med lr;jtnant Carl
Fredrik Bergencrantz. Det liamsir av ett brev fren utresan med
"Endeavour", skrivet till Linnzreus i Rio de Janeiros hamn den 1
december 1768 efter en ling tystnad: "Den 25 Aug. limnade vi
England, en or1, hvarifran jag kanskje obetirnksamt beslutit at
uppskjuta med en skyldighet. som jag altid hade fdrestelt mjg
skulle blifva mitl hogsta ntrje, hade jag en enda ging blifvit hedrird rned en errda rad frin den som jag hlppades ville visa mig den
\':inskapen, onr ej af andra hindrader. Mina viinner gaf mig anledning si at tro, och utgiurgerr vis:rde att cle hade etminstone ntgon
anleclnir.rg .. . Jag beder at min iidmjuka hilsnine mi anmdlas hos
,l"irdiga Frun och den iifriga Hr Archiaterns famille; huru ritt
nzimnda dcn :ilskansvirda Hr Arch'aldsta Dotter ir mer in jag
nu kan gjora, nir mina sinnen knapt kunna gj<ira sin syssla, och
hvilket mer in ofia har hiindt nilr jag tiinkt pi den, som jag trodde
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skulle gjora mig lycklig." Solander forblev ogifl. Hans utvalda Lisa Stina fick en dotter mecl Bergencrantz, men dennes brut:rla
upptriidande drev snart birda tillbaka till hennes forildrahenr.

Dottern upplbstrades direfter i det linneanska

hemmet.

Linn6kiinnaren Arvid Uggla, som tagit fram detta moliv for Solanders beslut, s) nes mig ha ratt i att det inte kan negligeras. Brevet har akta tonfall.
Varfrir inte St. Petersburg? Svaret ges av Collinson i en brev till
Linnaeus: "Utan tvivel kiinner ni, min kiire ven, personer, som ar
mindre emipenta men i alla irvseenclen kvalificerade fi)r att undervisa ryska bjrirnar."
Man nriste slutligen ocksi ta ibetraktande, att den av Linnacus
med stindernas tillstind utsedde prolessorn inte skulle alnjuta
lmbetets lonef rjrminer, si l:inge den gamle levde. Hans egen son
hade det ekonomiskt mycket besvrirligt i sin fjortoniriga pseudoprofessur. Beskyllningar for nepotism lirg dessutom i luften kring
Linn6 d. y:s utnamning.
Aret 1764 torde ha varit clet irr Solander blev bekant med.]oseph Banks. Denne var "well-connected" socialt och Solanders anIag I-or sillskapsliv fick ytterligare n;iring ide kretsar han nu infordes i. Men Banks var irtminstone vid denna tidpunkt mera angeligen dn Solander att leva med i uppticktsresornas virld och redan
1766, som tjugotreirinu, heredde han sie tilltrede till H.M.S. "Niger" frir en resa till New Foundland och Labradols Lust i syfie att
samla nya arter av vaxter och cljur. Solander:rntas ha h-jilpt honom med f'orberedelserna f'or I:irden, och ldrt honom hur insamIat rnaterial skall skyddas clii sjoar svcper- over-ett fartyg. Pir den
resan mdttc Banks ivcrr Captain Cook, vars sjorlitningar lagt
grunden for Wolfcs stora seller river fransminnen vicl St. Lawrcrrceflodens ml nning ntmrrd hJr ovan.
Det viktiga avgorande Solander clirelter stod inldr tr:iffades
enligt Banks pi en middag hos Lady Ann N{onson, clotter tilljarlen av Darlington och barnbarnsbarn till Karl II (Stuart). Det var
hennes andra iktenskap och nigon skandalunse h:iftar vid hennes namn frirn den tid, dl hon som ung var-en framst:iende mecllem av Calcuttas sillskapsliv. Hennes andre rnan, George Nlonson
var brigadgeneral i Inclien. Lady Monson var en hiigt begiivad
person, utbildad i botaniken av.[amcs Lcc, enligt Clas Alstrdrrer
"styvare botanist in sj:ilva Miller". "Hon har gjort stcirre flamstes
4 (;rr.ir.
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Botaniska Wettcnskirpcn", skler,han till Linnaeus dcn l0 juli
"iin.jag iinnu veL orr niigor Fruntimme r, och ej superficiellt
elier cless kons bruk, men ur-uncleligt." Hennes samling var or-drrad efier l-inn€s s\ slerr). Latly Nlonson hade ocksi gjort den iiverraskancle rrpptiicltcll av bladcns stendisa rorelser hos Desmodium
.g)ran.r, sdr hon unclc'r'sokt i Bcnsalen. l-innaeus hade dzirfor hedral llcnnc nrerl att kalla elt sliikte Mozri.,zia, var-till Alstrdmer i ett
brev ett ir-senale ber:ittar att "Fru Nlolrson har genom den Heclern H:r Alch:rr gjort henne nred cirtens rrirnnande smakat den
176,1,

behaeeligaste b()t:rniska ll cksaliehet".
Alltnog, denna liamsteende danr, enligt Alstrtimer " 1000 ginger lhrdare in hertiginnan av Portland", hade en dag som middags-

gdster Banks och Solander. Jag oversarrer Banks' skildring frin
middagen av sin plan am folja med Cook till Soderhavs<iarna. 'Jag
hade ett enastiende tillfille atr berika verenskapen och bli beriirnd, Solander steg pliitsligt exciterad upp fren sin stol och med
avsikten tindrande i blicken sade han: vill du ha en kamrat pi fiirden? Jag svarade: en s.ldan som du skulle bereda mig frojder och
belciningar utan tal. Si nri clet bli, sade han,jag ska fOlja med dig;
och Iiin detta dgonblick var allting klappat och klart." Lady Monson foljde sin man till Indien, dir han blivit urnemnd till guverncir. Hon dog barnlos 1776 och testamenterade sina samlingar till
Jarres Lee.
Ar l7ti8 inleddes under Cooks ledning den bercimda upprack$ldrden i "Endeavour" till Sciderhavsriarna, New Zealand och
Australien, I'oremil frir ett stort antal skildringar, lirda sivil sonr
populdra. Sjilva Iirden finns utomordentligt val dokumenrerad.
Niir tvihundrairsjubilet firades 1968 togs allt upp pi nyrt. Der
linns ddrfiir ingen anlednine atr nu Iamna London-miljon fdr en
iterupprepad beskrivning av de bida vinnernas dventyr pi denna miirkliga resa, sonl bl. a. ledde till en kartliegning av vattllen
krins New Zealand och llngs Australiens iistkust. De delade
mirnga fhlor tillsammans och konr att st:r varandra mycket nara.
Ett samtida allmlnt otndome om lzirden vid starten stirrJohn [,llis
for i ett brev till Linnaeus, dlr han skriver "Inea personer ha nisonsin gzitt till sjdss battre utrustade for naturhistoriska indamil." De har ett fiDt bibliotek, maskiner fiir att linga och preser-vera insekter, alla slag av nit, trilar, drag och krokar, ett vattenteleskop; och de blir assisteracle av tvir milare och tecknare, sam50

manlagt s.iu personer. Och han slutar mecl orden: "Allt detta kommer sig av er och crt forfattarskap!" En annan svensk deltog son)
bitridande naturfbrskar-e. l)et var Herman Diedrich Spiiring, en
son till den 1747 avlidne Aboprofessorn med samma fornamn.
Spdring avled pi resan ("a gravc thinking ruan" i Banks'beskrirning).
Till detta allm:inna omdi)me kan liggas, att Banks' och Solanders var den frirsta naturvetenskapliul vzilrustade expeditionen
till fjdrran linder. Den konr att bli normsivandc och inspirerancle
fcir minga elterliiljare, intc rninst Charles l)anvins liird som rraturforskare i "Beagle". Fiir kok>niseringen av Australien och New
Zealand blcv (looks trenne resor av llen()mgripande betyclelse.
Banks riknas som en av det moderna Australicns urfdder och
aven var landsman rir- i}rirgkomrnen i sidana historiska sanlmanhang. Hans namn finns bevarat i Solander- Island, en klippig ci vid
New Zealancls sydspets, ocl.r i Point Solancler, en udde mitt cmot
Cape Banks vid inloppet till Botany Ba1 i Australien.
Vid iterkomsten till London i juli l77l mottogs de bida vdnnerna som hjiltar och Londonpressen sklev vackra ord om "the
Banks and Solander expedition", den som seder-mera skulle bli
"the first Cook voyage". Det drojde innan det stod klart fbr andra
dn amiralitetet att den som sirskilt fdrtjzinade att hyllas fdr det
lyckliga genomf<irandet av fdrden var ledaren, den snillrike narigatdren Cook, som i stillhet r-est hem till familjen, medan Banks
och Solander kallades till kungen frir rapportering.
George III hade tilldelat Royal Society 4.000 pund fbr expeditionen, vars Ibrmella sylte var att observera Venus-passagen frin
'fahiti. Trots att de tjyvska inlddingzrrna stal kvadranten, lyckadcs
matningarna, sedan delarna iterfitts och sammanstallts av den
tekniskt kunnige Spciring. Resultatet fick aldrig nigon storre bctydelse. Emellertid hade Cook ocksi IiLtt hcntliga order av politisk
art giende ut pe att undersdka sodra Stilla Havet. Lird mytbilclning hade lett till en f<irviintan att dar linna er) stor nv kontinent
utdver de redan i grova drag kinda, Australien, Neu Zealancl och
Tasmanien. Naturstudiet var Banks privata sidolirrje, aven tlttt
den i sista hand sttiddes av Royal Society och amiralitetet. Enligt
Solander hade resan kostat Banks 10.000 puncl. Dennes generositet, envishet, viljekrafi och organisatoriska begirvning Iick sin beIdning.

5l

Cook gjorde iinnu

tvi linga firder till Srilla Havet,

som han

fick

frin

Berings sund i norr till Sydpolens isbalte, innan han mtirdades i ett upplopp av infodingarna pi Hawaii. For den andra rese

san hade Banks

inyo anmiilt sig hos amiralitetet, diir han hade en

vln i Lord Sandwich. Men nu hade Banks gripits

av hybris och betraktade sig uppenbarligen som resans huvudperson yrkande pi
att fa atfoljas av ett sillskap pi !orton personer, ddribland genremilaren pe modet, John Zoffany, och rve hornmusikanter. For
detta kravdes en tillbyggnad pi skeppet, men sedan Cook och Sir
Hugh Palliser sett tabernaklet och pipekat skutans bristande stabilitet under segel, segrade fornuftct och Naval Board beskjt att
tillbyggnaden skulle rivas.
Si eick det ocksi, r'ned den pafirljd arr Banks skickade etr ursinnigt ultimatum till clenna hogsta myndighet, som svarade elakt:
"Mr Banks tycks alltigcnom betrakta skeppen som helt och hillet
utrustade frjr hans rikrrins; anse hela fbretaget bero av honom
och hans m:in; sis sjilv som clirektor och ledarb av clet hela ..."
IJet var en orfil som Banks aldrig forlzit de hoga herrarna, iven
om clet goda frirhirllandet till Cook och lord Sandwich snart:rterstiilldes. NIan finncr Banks och lorden nigot senare pir fisketur-er
tillsammans nred "ladies of Pleasure".
I frirsta hand uppstod emellertid Iiigan om vartill den inkopta
utLustninsen skulle anvindas. Loften till deltagare miste hillas.
Nlycket talade for Island, dess vulkaniska natur, dess nirbeldgenhet, den iterst:icnde korta tiden pi iret, dess forhillandevis obekanta flor:r. I.iuli 1772 inlecldes resan, som gick over Hebriderna
till Islancl och tillbaka iiver Orkneyoarn a. Zoflany hade inte med{irljt. En av dcltaearna var Uno von Troil, den blivande irkebiskopen i Uppsala. James Boswell, dr.Johnsons bekanta levnadsteck
nare, trdffhde dem i Edinbursh i november efter hemkomsten.
Kanske det var dir han lbrmulerade sin karaktiristik av Solander':
"Throw him rvhere you will, he swims."
De bircla expeditionerna hade en gine fiir alla gjort Banks och
Solander beundrade och orntalacle i London. Banks blev styresntirrr {iir de kungliga trddgiirclarua i Kerv, virra dagars Kew Garclcrrs, fiir-vilka kungeu ("farrner Georse") hyste ett leyande intrcsse. Vrixter-som anskaffzrclcs skulle bestimmas av Solander, som vdl

tidpunkt val Englands ledande botaniker. Jimte Banks
blcv Solancler heclersdoktor i Oxfbrd och fick d:irmed intligen
vicl dcnna
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den titel under vilken han alltid onrn5mns i enselska mcnroarcr.
Han hade tydligen inte brl tt sia our att de me utera titeln clSr'{oIinnan, mihinda i meclvetande om att doktorsv, -digheter- litt fabr icerades pir kontinenten, inte minst frir cn fullt utbildad Linn6-l:irjunge sirdan som han sjiilv. Linnacus hade ocksi tiinkt sig alt Solander pi hemresan skulle ta graden i Holland eller 'l ysklancl.
Allt detta hade nu fiirfallit. Han iterfick sin post iLonclon o<:h
promoverades till "Keeper of thc British Museurl" mecl I00 pund
i lon och 8 pund I'or kol och ljus, harr blcv Biruks'sekretelare och
bibliotekarie och kurator ldr hcrtigiunan av Portlands sanrlinsar,
allt avldnade poster. Solander kunde uu sdgas ha sitt pir det torra.
Han var vid detta laget ( I 772) i 4O-irsirldcrn, Iite fetlagcl, vigcle
omkring 82 kikr, hade suri cigon, ljus hy, och ettjovialiskt ansiktsuttryck. Han kliiddc sig nigot vArdslost nren hade en fiirkirlck
Ior brokiga vistar. Han var en cftctsokt sillskapsbroder, alla kviillar ute, ehuru flitig pir dagarna. Hans personliga visninustider pi
museet dros allticl fullt hus. De ansigs sirskilt trevliga.
Brevv:ixlingen mcd Lirrnacus kom inte igirlrg och intc hcllcr
fick "gubben i Svartbickcrr" n:rgra vixter frin den stola expeditionen. Till Bick skriver den ganrle i noverrber 1773: "Att Hr-r
Banks och Solander sdnda mig nirgra specimiua dct villjag se, sade den blinde; icke kircr-clet ske, medan jag lefwer." Det skcddc
inte heller. Frirn Solanclers sicla frirelig knappast nirgon ov:inlig
instillning till klrofadern. Han var indolcnt brevskrivare, skrev inte ens till sin mor, och onr kv;illanra - beriittar.|. .J. Bjornstihl,
orientalisten, i brev till Gjorrvell - ertt "Soiander intc rir oln sig
sjilv, l.ran :ir alla dasar bortbuden". Det var- EIIis, solr till sin dOd
(1776) underrittadc Linrraeus orn harrs fcirehavanden. Banks,
daremot, hade der 26 na1 1772 skrivir ett artigt latinskt brev till
Linnaeus, vari han skyller pir fi)rberedclscrna fcir den nya resan
som forhiudrat honom att dversancla de liir l,irrn€ rcscrverade exemplarerr. I brevet hoppas han bli itillllille att eftcr iiterkomsterl
personligen fi frireligga honom lesultaten av deras miidor. Diirav vart intet, men for Solanclers clel zir nog den sannolikastc forklar-ingen att han hamnat i en besv,irlig nrellanstiillning rnellan sin
viu Banks, samlirrgarnas igare, och sin kirofader. Sannolikt var
ocksl rle bida vinncrna Dcdvetna onr att Linnaeus starkt irldrats
och frln 1770 stindiut plirgades av s.jukclorl. Det folsta slaganfirllet foljde i maj 1774.
l).1

Ar 1776 ki)pte Banks sis ett srorl hus, rrr 32 Soho Square (rivet
I930), d:ir han hiill hov nrccl sin sysrer, friin 1779 tillika med sin
hustru, Dorothea Huscssen. I cletta prakrlirlla hern var Solander
stiindigt giist, desslrtorl] bibliotekarie, sekrcter:rr-e och med Asaren
stsselsalt i saurlingarna. Frukostarna varje torsclae var oppna fi)r
(lenr sorn ville stuclela f'yrrden {iin Sod erhavsfiirden, Islancls- och
Ncrv Founcllanch-cs()rna eller arbetur i det vdlfrirsedda biblioteket.
Siinclausmiclclagarna mecl damer forbehrills slikt och viinner.
Sjiilv blev Barrks alrlrig en riktic verenskapsman, en Priestley, en
(lavcnclish eller en Linrrireus, ehuru han I778 valdes till president
i Roval Socictr' or:h dos idenna eeenskap lyrtiotvi ir senare.
Ilarrs efterrl;ile {irrtrrrlerat av clen bcrtimcle kemisten Humphry
Dav1, sorn ers2rtte honor)], blev inte enbart gynnsantt och Royal
Societv beslot att presiclentens iimbetstid hiircfter skulle begriinsas
till sex rir.
Men onr Banks sonl gentlemanna-am.rtdr linns mycket €iott att
otroligt genelris och hjilpsam mot vetenskapens utiivarc i nod, han lir kolleger frirt utnyttja samlingarna, han f<irde
en stor blevviixling med lart foll i den ditida viirlden och blev
dirmed ett samlande namn, en biologins "grand seigneur", sonr
dessutom spelatie en liknande roll vid hovet som kungens ridgivare, vare sig det gallde Kew Gardens' v:ixtbestind eller anskallhndet av merinolir liin Spanien. "The fundamental brain-work
could be leli to Solander", skriver J. C. Beaglehole som i ver tid
gett ot 7-hl Etlde.tl)our JounnL ofJoseph Banh 1768 1771.
Medan Banks under somrarna vistades pe sina olika egendonlar, hiill Solander vakr over 32 Soho Square vandrande mellan sina runr i British Museum och Banks'bostad. Fastin annars trog
brevskrivare, underhcill han dock for.jamnan sin vin med notiser
frin stadens liv och de minga gemerrsamma vinnernas forehavanden. Ijuli 1774 hiinde der se art i Banks' frtnvaro Capt. Tobias
Furneaux, Cook-expeditionens befalhavare pi "Adventure", anIinde nigot ftire Cook sjalv i "Resolurion". Furneaux medfcirde
tahitiern Omai, en man i 25 - 3O-irsildern. Dirmed gjorde "den
gode vilden" ("the noble savage") sirr integ i England. Fem ir tidigare hade Louis de Bougainville medf<irt Ahutoru rill Paris. I det
verkliga livet fick man nu i de bida huvudstiderna uppleva huru
ett begr-epp materialiserades som darforinnan varit rent litterirr.
Den vildiga hyllningen vid Cooks ankomst iterspeglas i Solansaga. Han var
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Solairder (sillande) och Banks med Omai.
Kopia efter oljenrilning ar' \{'illiarn Par-:r 1775, utliitd 1966 lor Vetenskapsakademiens riikning. Originzrlct i Par-ham House. Srrssex.

ders brev. Lord Sandwich ger stor micldau pi "Resolution" och
med Cook beklagar han Banks' frinvaro. Friur fdrden har Cook
med sig insamlat material (figlar i sprit) f cir Banks' samlingar, se
dan han pi den fiirsta resan l?rtt ldra sig en smula biologi av de biida vinnerna. N:ir Banks kommer till staden aignar han sig mecl
Solander it att tala tahitiska med clen socle vilden v;rrs engelska
uttal er sverforstieligt. "How ckr, King Tosh", siieer Onrai till
kungen (George =Tosh) vid en pr-esenlation, dzir han lirr ett
svdrd och tillhills lirta vaccinera sig. Detta gcirs ocksi. C)mai bjucls
till beromdheter i staden som dr Burney och drjohnson och mli,55

las av konstndrer som Reynolds och ZoIIany. Hans sdtt berittas
viixla frin "ease to elegance", men frirstindsgivorna kan knappast ha varit stora, eftersom han, bjuden rill Iandet, fir ettjaktgevar och inte gor negon skillnad mellan girdens hdns och markernas fasaner. Visiten hos dr Burney har efterlamnat omdomet att
den gode vilden "is so polite, attentive and easy, that you would
have thought he came liom some lbreign court". Laddad med
skdnker fordes Omai tillbaka till Tahiti pi Cooks tredje resa, vann

med sitt gevir dra i strider med en grannstam, men avled elter
nigra ir.
Er.r man som Banks, favorit hos kungen och adlad Sir
Joseph
(baronet), kunde sikert ha erovrat sig en {iamstiende roll i engelsk politik, men han vrigrade:igna sig dirit. I den vdldiga brevvdxlingen finner man knappast nirgra h:invisningar till stora politiska handelser sidana som kriget i Amerika och de forr.ra koloniernas sjilvstindighetsfdrklaring. Inre ens den franska revolutionen omtalas politiskt, fastln Banks hjilper verenskapsmdn, som
rikat i svirigheter. I huvudsak samma installning foreter Solancler. Nir det uppbpp, kanr som "Gordon riots",:iger rum i Lorrdon, skriver han visserligen den 23 juli 1780 till sin vdn Idkaren
Sir Charles Blagden, att iiverste Harveys York-regemente och
West Riding-regementet, i allt nlrmare 900 personer inrdknat officerare, deras fruar och barn, inkvarterats pi museets omride,
till en borjan utan tAlt, och skildrar livlullt hela lrirloppet. Men om
sjdlva upploppet och dess orsaker siger han inte ett ord. I sina
rum har han irtt:r personer som nattgaster. Banks iir i staden, berdttar han, och ignar sie iit att fijrbereda svAgerskans, miss Hugessens, brolkrp rned mr Knatchbull. Han ir glad over att inkvartcringcn inte isamkat ens en l0 shillings skada pi museets omride.
Ar 1781 kom clen 1,ngre Linn6 till London, bekymrad ijver sin
relativa Iattigdom i den lormiigna orngivningen och zingslig inf'or
visiten hos Banks och Solander. Det hadc kommit till hans kinneclorr att Solander uttalat sis kritiskt om hans kapacitet. Men, skriver han till Olzrs Alstrcimer, "-lag var ej uri London en dag lor iin
Banks och Solanclel gjorde mig visite ... Den hciflighct och vin
skap (cle) bevisadt mig sedan jag hit kom, kan jag ej beskrifva;
hvad nriida Lady Banks etc..." Och till Abraham BIck i december
l78l: "Min h:Farbrocler tycks i sitt bref tvifla om min viinskap
mecl Banks och Solander. -)ag har alldrig kunnadt iinska mig den
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bittrc dn den dr." Han rikar clenr alla dagar och arbctar rcgclbundet i Banks' hem pi Soho Square. I all hcmlighct skali Solander dir
och di ha betalat {or hononr i ett sillskapsliv, sorn }ran annars
knappast haft rird att delta i. Ndl Linnd blcv sjuk, vzirdades han av
Solander.
Ett stort arrtal brev frirn svenskar pi bescik i London vittnar lika
entusiastiskt om den :ilskviirdhet varrrecl Banks och Solander tagit emot dem. En favorit blev.fohan Alstrrirncr, sour fick vzirdef ulla etnografiska objekt ur samlingarr.ra och kvitterade med dyrbara
givor efier hemkomsten. Den etnografiska kollektionen antas ha
hemfdrts av l,irrn6 d. y. Den finns nu p:i Etnografiska rnuseet i
Stockholm.
Si kom den 8 maj 1782, di Blagden skriver till den frinvarande
Banks efter frukosten pi Soho S<1uare: Solander har blivit sjuk.
"Inom korl utvecklade sig symptomen av forlamning pi vdnstra
sidan. Jag ... sinde en budbdrare till mr Hunter, rnedan professor Linnaeus gick f<ir att kalla pi dr Heberden och dr Pitcairne.
Lady Banks har varit si viinlig och ordnat rum lrir honom i hul3 maj ledde slaganfallet till driden, stilenligt ackompanjerad av en sista avskedsforbindelse med den linneanska familj, som han varit upptagen i som en son och sedan kint sig si besviken pA. En minad tidigare, den 15 april, hade hans "sotaste
mamselle", den dlskansvirda Lisa Stina (fru Bergencrantz) avlidit
i Uppsala. Brodern Carl reste hem over kontinenten fdr att eterintrdda i professuren, men redan i november nista ir dog iven han
och det arvsskifte tog vid, som redan omtalats.
Hir iterstir att nimnzr nigra ord om det vetenskaplisa arvet eIter Solander. Frire uppticktsresan hade han pi lem ir fitt fi'arn
en beskrivande katalog river sitt museums djur, vixter och fossilier innefattande dittills okzinda vixter fi-in Amerika och Afrika.
Han hade hjalpt Gustav Brander an publicerir en liossilia H.lnlont
zzsia skildrandc den forna Abo-bons upptiickrer vid utgrivningen
av grunden {or sin villa i Hanrpshire. Collinson och, alldeles sirskilt, Ellis hade fitt hjiilp nred ett flcrral projekt, bcicker och uppsa-tser, icke minst med beskrivningen av EIIis' koraller, som utgavs
postumt efter hans clrict 1776. l.ightfbots FLortt. Scotica och Aitons
Hortus Kewensis byggde pir Solanders bestemningar'.
Det var-inte Solanders lel att den storar Sriderhavsexpeditiorrcns
botaniska resultat inte blev publicerat. Nlaterialet var omfattanrle,
set . . ." Den
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()rnkrins I I0 n1'a sllikten och 1.300 nya species, insamlade i en rinrru opirverkad onrsivnirrs. Det var i yilordnat skick och utokat
nrecl utomordeutliga teckniugar och fiirgbilder av Sydney Parkinson. s()m var en av expeditionens tre artister. Under Solanders
dvcr-inseende hacle 1r-anrstillts 700 kopparpliiter graverade i foliolirrruat. L)cssir oclt hans manuskript i fem fblbband liirvaras i British Nluseurn (Natural Histor';). Hans dod avbrijt arbetet och
lrl:tnssvsslaren Banks kom sig iutc for att ombesijia avslutning
och trycknirrg, ehuru han :innu ir l7t]5 skrev, att han ienade sig
drilit och att arbetet "is uearing its conclusion. Solander's name
u ill appear on the title paee next to mine because our common eflbrt uas usecl to bring everythinq k)qether". Ett urval av 500 av
lavlorna rrecl tillhoranclc tcxt utgavs i ert praktverk 130 irr elter
"Encleavour'Lexpeclitionen. Dc blda viinncrna anucs pir titelbladet som ftirfattare.
Onr Banks tappade intlesset lcir publicering, emedan han enligt
Beaglehole var fijr mvcket alrratdr och f-or litet yrkesmatr, si ledde
hans senerositet rnot bescikare likval till att en hel del av det nya
vetanclet smirninsom sippracle ut till omvirlden. Solanders arbete
kom sirlunda ocksir pir clen v;igen naturkunskapen tillgodo. Personligen miste han ha haft ringa intresse for att liamtrAcla med
liircla verk. Hans anrbition var inriktad pi att veta och kunna, inte
pi att synas. I Banks' privata museum stod haus kunskaper inom
alla naturkunnishetens omliden till disposition. Beundran och
tacksamhet motte denna attityd sA llinge han levde bland sina
vdnner i samtiden.
Banks rrch Solancler korrpletteracle varandra pri ett lyckligt sAtt,
cl:ir de vistades idct masnifika elfenbenstornet pi 32 Soho Square
efter sina upplevelser i Sijderhavet, vdrmda for resteu ay livet av
popularitetens sol. Nledlemskapel i ett flertal klubbar bereclde
onrvixling, uren biclrog siikert till att fiirk()rta Solanders liv. Han
blcv blott 49:ir gzrmmal och slapp uppleva att den systematiska botaniken sminingorn skrg ir.r p:i arrclra viisar iur dem Linnaeus utstakat. Banks levde till ir 1820, men linrnade systematiken At sitt
ocle och ignade sig i stlillet:it att i Linnaeus'anda sinda emissarier
till fjdrran linder liir att samla viixter till Kew Gardens. Denna
viirldsberr)mda triidgird och Linnean Society stir kvar som de
stijrsta minnesmerkena fiin den epok i botaniken som sA starkt
priglats av cle bida linneanska vinnerna, Banks och Solander.
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En epilog till Solanders d<id f<iljde 1787, di hans syster Anna
Magdalena Idman, inka efter pastor Daniel Idman (Ijo, Finland),
brevledes bad Banks om hjalp for sig sjiilv, sin mor, sina barn och
en ilderstigen tant. Han s:inde 250 pund till en understijdsfond.
Efter hennes ddd 1807 tillfoll sripendiet Vetenskapsakademien
under namn av Bankska Legatet, vars rinta skall anvandas som ldnetillskott till den Bergianska professuren. Pi Solanders gravvird

i Working (Brookwood) reste Vetenskapsakademien en vird
19t4.
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