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vits med att hdvda att den visserligen dnnu var obevisacl,men att de1 fyllde
krat'en pi en arbetsduglig vetenskaplig hypotes. Anklagelserna not selektionsteorin att den medftjrde slumpens och tillfdlligheternas herrav:ilde och clirfcjr
inte kunde fcirklara uppkon-rstenav hcigre former, denna anklagelse avvdrjdes
genom en tydligen ganska utspridd tanke, att man bakor.r-r
de smi. variationerna
kunde ftirestilla sig nigot slags immanent kraft i organismen elier att naturiagarna, och bland dem iiven det naturliga urvalet, var utvalcla av Skaparen
fcir att istadkomma de resultat han avsett. Anklagelsen att darwinismell var
materialistisk avvisadesmed den redan frin r83o- och rS4o-talen alltmer spriclda
tanken att empirisk naturforskning och metafysik var tvl skilila ting och gillde
tvi olika sfirer, som inte borde fi sammanblanclas.Darwinisterna kuncle hir
helt enkelt vidja till en redan accepteradyrkesmoral for natrirforskarla. De
fortog dessutom ytterligare verkan av anklagelsen fcjr materialisnr gel-lo1narr
inte anta uralstring, vilket darrvinismen hade beskyllts fcjr att fcirutsitta. Och
md.nniskansl-rdrstan.rning
fr5.n djuren visade de sig slutligen kunna anta utan
att {tir delr skull fcjrneka sjd.lensandliga natur.

KAP.4: DARWINISMIN I SVENSK NATURVETENSKAP r884_1895
D anuinisnte
n som k atcderl iirn
Angiende clen svenslia naturforskningens instdllning ti11 cl:rrrvinismenulcler
denna epok kommer jag inte att ge nirgon utforlig redogcirelseut:rn tar elclast
upp ett par visentliga s1'npunkter. Fcjrst och irzimst bor det di" franrhi.llas att
clarlvinis'en i borja' ar' So-talet, niLgra ir i' pi crecenniet,hade fltt e' betryggad position i den sveuska naturvetenskapen.Descenclensteorin
hade antagits av en betydande del ar. de frd.r'r'rsta
forskarna. Den hacle vidare av aktade
och ansedda vetenskapsmin framstdllts sisom en helt respelitabei teori, icke
oforenlig med en idealistiskeller religios civertygelse.
Och uncleriren runt r88o
hade den ocksi bli'it offentligt sanktioneracl,kateclerr:ira,genom det generationsskifte sor.nvid denna tid 6gde rum pi l:irostolarna i de biologiska ocl-rgeoIogiska disciplinerna. Det var den generation som blivit foclclpir r83o- och rg.1otalen, den ftirut omtalacleacljunkts- och clocentgenerationen
frin 7o-talet, sonr
nu tilltrddde. I uppsala hade Thore Fries blivit professor i botanik t877, och
r88z ble'Tycho Tullberg professor i zoologi (efter Lilljeborg). I Lund blev
Fredrik Areschougprofessori bota'ik r879 (efter Agarclh),
euen'erstedt professor i zoologi r88o (efter Fredrik wahlgren) och Bernhard Lu'dgre' professor i geologi sanlrna5r (efter Otto Torel-,.
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Samtidigt hade Stockholms hcigskoiabcirjat sin verksamher, rB7B. Blald dess
fcirsta professorer var den danske botanisten Eugen Warming, som hade over_
gitt till descendensteorinp5. r87o-talet,1 wilherm Leche, som ju var ivrig
anhingare av Darrvin, och de' norske geologen A'ton Brcigger, som ocksi
tycks
ha varit anhd"ngareav descendensteorin.2Andra idrare vicl hcigskolan under
So-talet var Gottfrid Adlerz och norrmannen N. wille, som bida tycks ha varit
Darrvinanhingare,s sa'rt Sonja Ko'alevsky, maternatiker'. Hon var dnka
efter
den ryske paleontologen voldemar I{ovalevsky, en av cle frimsta forskarna
n:ir det gallde hastensgenealogi,detta fcir darrvinismen si. viktiga onride.
Sjilv
var hon uppenbarligen ocksi influerad av darrvi'istiska id6er.a
Nu satt alitsi tvi av de mest overtygade clar."vinisternasonl professorer i
biologiska :imnen vid universiteten, och vad den nya hcigskolanbetrd{fade, had.e
den frin borjan fltt en ld.rarstab,solr var starkt dar,"vinsktinriktad. Hcigskolan
kan sigas bli ett nytt centrum i Stockholn-rfor spridni'gerl av Darwins
ldra,
liksom fcirut Vetenskapsakademin.
Den vetenskapliga underr.isningen och forskningen blev under sidana omstindigheter givetvis alltrnera darwinskt betonacl.I Uppsala hade A. N. Lundstrtin.r redan r88o fcirelist om Skandinaviens Salixformer och franist;illt
dern
sonl uppkonllla tir arktiska arter. I bevarade anteckningar fri.n dessa fiireldsningar dr forhillandet mellan dessaformer iskidliggjort n-reden bilcl i form
av ett statltrdd'; Tullberg inledde hcistenr88z sin fcjrsta foreldsningsserie
son
professor tned en betraktelseciver descenclensteorin
och lade denna till grund
for de fortsatta synpunkterna.6 \ridare pibrirjacle han sin stora genealogiska
studie civer gnagarna.TI Lund fullborclade r\resc1-ror"rg
sin genealogiskaundersokning av Rubi, som utkom 1885,8och uncler irans viickande leclling var det
sotr.rDavicl Bergendal blev en si entusiastisli anl-rzingareav Darrvins ld.ra.eI
' c. H. osten{eld,
warmings aln'rindeligebotaniske virksomhed, Eugenius warming,
Botanisktidskrift 39 (Klbenhavn r9z4), s. 34.
s Se olof Brochs tal
i w. c. Brcigger (rg5r-r94o), Nordisk tidskrift N. S. 16, r94o,
s. 94f., samt L. Amundsen,Det'orske Videnskabsakademi
i Oslo fi57_'g57,I, s. z7r.
' Ang. Wille
se An-rundsen,
a.a., s. 27r.
o Se Anna
CharlottaLefiler, Sonja Kovalevsky,Stockholmrggz, s. gz f.
" H. Dahlstedt, SkandinaviensSalixforn-rer,Anteckningar efter DocentenA. Lundstrrjms
fcirelisrringarl.riistterminen
r88o. uppsala d. r oktober rggo, uuB, D r4r a. Se s. 151.,zz.
u Tullberg, Fcirel6sningar
ld.siret rSBz-83,I, s. r if., UUB, D r9oa.
' Nils Holmgren,
Tycho Tullberg, Levnadsteckningarirver Kungr. Svenskavetenskapsakademiensledarnciter,bd 7, s. 3zo.
" Areschoug,Some observationson tl-regenus Rubus, I, Lunds universitetsirsskrift XXI.
0 Enligt Bengt
Lidforss, Utkast och silhuetter, tr{almb r9og, s. r,15.
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Stockholm foreclrog Eugen Warming bl. a. jdmfilrande organld.rap5.clescenclelsteorins grund, och Leches iirjungar fick gora genealogiskauncjersokningar pl
en bred bas av anatomiska och embryologiska observationer.l Bland cie yngre
forskarna vid hcigskolan kom t. ex. botanisten
John af Klercker ocl-rzoologe'
Albertina carlsson att
sig
it
dyrika
genearogiskt
inriktacle forslningar.:
"lgna
Som reclan pipekats for Sven l-ov6's cler (Lychno s t963-64, s. rgg) kan
mau ocksi nr:irka httr en del tidigare anhdngare av clescendenstanken
nu mera
oppet borjade anvdnda descendentistiska
begrepp och terrner i sina vetelskapiiga verlr. Det :ir inte minst n.r:irkbart blancl geologerna,t. ex. hos
Gustaf Linclstrdm, S. A. f'rrllberg och Bernharcl Lundgren.B
Oppositionen mot clescendensteorin
var visserligen inte helt forstummacl
bland vetensl<apsm:innen.
Men vicl sician av euennerstedt var clet, sE vitt jag
sett, huvudsaltligen nigra av de aldre forskarna som fortfarande l<om
mecl invindni'gar. J. c. Agardl-r utgav 1885 en skrift, kallacr Linn6s ldra on.r
i naturen best:imda och besti.endearter hos vexterne . . , med motsvarancle
isigter
hos Darwin jernford. Han bestred cldr darwinismen helt och hillet och
alltsi
dven descendensteorin.Den gamle lektor Lincleberg i Goteborg, som l-racle
varit
en av de ivrigaste n-rotsti.trclart.ra
till N. -f. Anclersson i bcirjan av r86o-ta1et (se
Lyclrnos ry63-61, s. 174), l<astaclesig fortfarancle i stricl n.red forskare
sonr
vigade tillimpa descendensteorinir.rom l-ransspecialomr5.denblancl de r-r-rAng{ormiga vdxtslilttena. Han angrep sl|-rncla S. O. Almcluist ior clet ger.realogislia
svnsittet i clennesuppsats on.rhieracier rggr. och mecl Arescl-rougri.kade
han
i en hiftig stricl r88G87 on-r hr-rr lingt Rubusarterna borcle recluceras
samt
anklagade Areschoug fcjr att tilldmpa daru''inism i sin Rubusn-ronografii
stdllet
for att dgna sig 5.t e' foruts;ittningsrosoch naturtrogen bearbetning
av formerna.a X,Iendetta var ekon ifrin clet fcirgingna.
' Stockholms
hdgskola I87B-IB94. Rektors tal vid hrigskolans :irs{est den z4 februari
t894,Stockholm1894,s. rr f.
' A' a, s. iz.
Se lven Albertina Carlsson,Untersuchungen
ueber Gliedmassen-Reste
bei
Schlangen,Bihang till I{ongl. Svenska\zetenskapsakademiens
handlingar,XI: rl, rgg6.
" Se t. ex. : Lindstrcim, On the Silurian Gastropodaand Pteropodaof iotlancl (inldmnad
I88r och 1884),K. Sv. Vet.-akad.,s
Hand1.,N.F., XIX, tr. rg8.1,s.3o;clens.och T. Thorell,
On a Silurian Scorpion{rom Gotland,K. Sv. Vet.-akad.'sHandl., N. F.,
XXI, tr. rgg5,
s. 8; S. A. Tullberg, om Agnostus-arternai de kambriska aflagringarne
vid Andrarum,
Stockholmr88o,s. rz; dens.,Skines graptoliter,II, StockholmrBB3,s.
3z; Lundgren,Un_
derscikningar
cifverBrachiopoderna
i Sverigeskritsystem,Lunds universitetsirsskrift XX,

r88s-8+.
n

Lindeberg, Hieraciologiska
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bidrag I, Gciteborg rggz; clens., Genmdle, Botanska notiser
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vad selektionsteorin betrdffar, uppfattades den fortfarancle gdrna pi
det
kompromissartade szitt som Darwin sjdlv hade anslutit sig till under
6o_talet,
dvs. med a'tagandet av forvdrvade egenskapersirftiighet som en viktig
komple_
'rentdr forklaring. \vilhelm Leche tycks ha haft en sician instiilning,
i rikt_
ning mot lamarckism.s En klarare uppfattning i dessa frigor blev egentligen
forst mcijlig efter det att diskussionen on-l irftlighetsprobiemen hade
borjai ta
fart ute i Europa pi rSSo-ta1et,t. ex. med Ndgelis Mechanisch-physiologische
Theorie der Abstammungslehre r884 och Weisrnanns olika inligg under
samma
irtio'de. x{an l-radenu bcirjat inse att det bara var en liten bestdmd
del av
ceilens massa som var birare och fortplantare av arvsanlagen; Nigeli
kallade
denna speciella arftlighetsmassa idioplasma, weismann kallacle de' grodcl_
plas'ra. weismann betonade dess kor-rtin'itet : den levde vidare genom
generationerna, tjverford i kcinscellernamen sjilv endast utsatt fcir delning och
alitsi.
egentiigen irela tiden en och densamma. Det var endast denna massa
och inte
kroppen eller ens cellen i stort som hade betydelsefcir arvsanlagen,
och det var
ailtsi e'dast genom fririndringar i denna och inte genom upptrdna'det
av
kroppens organ eller dylikt som arvsanragenkunde fordnclras. Nageli
ansig ju
att fcirdndringarna orsakades av en i idioplasman inneboencle>>vervollkommnungskraft>>,'ren \\reismann avvisade denna tanke och ansi.g att de
uppstod
huvudsal<ligengenom biandningen av de tvi fcirildrarnas idioplasma
vid befrul<tningen, r'arvid de for arten nyttiga forindringarna bevarades genom
clet
naturliga urvalet och endast dirigenon-r.6lliir var alltsa fdrutsdttningen given
for
err konsekvend
t nrwinism.
I S'erige kom vd.l den naturvetenskapligadiskussioner.r
i clessafrigor knappast iging i n5"gonstdrre utstrickning under clen aktuella epoke'. x,fen
hdr
och d:ir omniimndesi varje fal1 de nya teorierna. Areschoug antog i sitt stora
Rubusarbete er.r sprS.ngartadutveckling och fcirgrep cld.rned c1e\:ries' nrutationsteori.?Som recla'ndmnts (ova's. 278,not 6) tinkte ha. sig ocksi att clet
fanns en inneboendeutvecklingskrafti organismerna.I arbetet oni Rubi
talacle
han t. ex. om en >>innate
disposition,be it that it depenclon changesin the idiop l a s m a ,t o u s e t h e e x p r e s s i o no f N d g e l i , o r o n o t h e r u n k n o w n c a u s e s. . . > > . 8
Frithiof Holmgren presenteradede nya irftrighetsteoriernai ett foredrag i
upsala Likarefore'i'g pi hosten 1888, varvicr han visacleen viss uppskatt.ing
" I{ia Leche-Liifgren,Vira fijrildrars virld, s. r3B.
o E. Nordenskicild,
Biologins l'ristoria,III. s. 37zfl., 382ff.
7 Se t. ex. A. Herrlin,
Frin sekelslutets
Lund, Lund 1936,s. rrg,
8 Areschoug,
Some observationsof the genus Rubus, s. 9.
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s p e c i e l l ta v \ \ ' e i s n r a r r n st e o r i e r . eA r e s c h o u g se l e v B e n g t L i d i o r s s v i s a d e s i g
ocksl tidigt intresseradav dessafrigor. Anhdngare av Darwin hade Lidforss
v a r i t l e d a r r u n d e r g 1 ' n r n a s i e t i d e nh; a n h a d e a n m A l t A r e s c h o u g s s k r i f t o r n
Charles Darrvin i Ny svensk tidskriit 1883, och i sin studentuppsatstvi irr
senare hade han intagit samma darwinistiska och samtidigt iclealistiskastlndpunkt som Areschoug furfdktat i Charles Darr,vin.l Det idealistiska synsittet
civergav han ernellertid, och under iren on-rkring r89o finner man honom sonr
en fcirkimpe fijr en stringt icke-teleologisk selektionsteori. av san-lnraart som
Weismanns, clvs. med fcjrnekande av fcirvdrvade egenskapersirftlighet.2 Axel
Herrlin hade senastpi. r'5"rent893 en diskussionmed honom angeendedessa
problem och frigade honom dl om den organiska utvecklingen verkligen kunde
fcirklaras enbart med Darrvins urval, sedanWeismann frambragt si starka argument mot nedirvandet av fcjrvdrvade egenskaper. Lidforss 15r visserligen di
ha menat att man kanske iven kunde bli tvungen att anta en speciell utvecklingstendenshos organisrnernaoch hd.nvisadedirvid tili Ndgelis MechanischphysiologischeTheorie cler Abstammungslehre.Varken Nigeli eller Lidforss
sig dock i denna teudens nlgot teleologiskt,pipekar Herrlin: det var bara
frigan om ett komplex av molekyldrt mekaniskadispositioner.3

Den wryagenerationens
unrldsiskddning
Den nya student- och docentgenerationenhade bara att ta emot den undervisning och handledning i darr,vinismensid6er och problems*illningar sont ltrl
erbjods. Men det ir vdrt att ldgga mirke till, att det gir en sl<arpgenerationsgrdns mellan de iidre generationerna av darwinister och den som nu r1nder 8o-talet bcirjade gcira sin rost hcird. Det var alltsl redan den tidigare generationen, den som var fodd senast pi 4o-talet och som nu bcirjade inta professorsstolarna,som hade fcirt darlvinismen eller ltminstone descendensteorin
till seger. X{en denna generation kdnnetecknadesinte av radikalism, ltn-rinstone
inte av vad man pi Bo-talet n-renademed radikalism. Nldtt med sin egen ungdomstids mitt hade kanske flertalet av dessa vetenskapsman stitt lingt till
vinster, t. ex. varit anhdngare av religicis liberalism pi 6o-talet osv. NIen som
ovan visats var de i alln-rinhet inte fientligt instillda till ett idealistiskt eller
o tr'r
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Den unge Bengt Lidforss, Lund 196z,s. 56,,161.
sekelslutets
Lund, s. rrgff.
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