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Inledning

Ämne och avgränsningar

Temat för min undersökning har varit de tidiga populärvetenskapliga framställningarna av Charles 

Darwins idéer i Sverige. Jag har studerat skrivna framställningar riktade till allmänheten, författade 

av naturforskare. Jag har således valt bort dels andra typer av framställningar, dels framställningar 

avsedda att förmedla information mellan specialister inom olika discipliner. Detta urval har främst 

baserats på att andra typer av framställningar - exempelvis offentliga föreläsningar - inte varit lika 

lättillgängliga, och på att mitt intresse för populärvetenskapens historia i mångt och mycket grundar 

sig i ett intresse för vetenskapens och forskarens samspel med det omgivande samhället.

Perioden jag har arbetat med är 1859-1909. År 1859 gavs On the origin of species ut för första 

gången på originalspråket engelska, och även om den inte översattes till svenska förrän 1871 så 

kom idéerna ändå att anammas och spridas i Sverige i princip från början.1 År 1909 markerar 

hundraårsjubileet av Darwins födelse, vilket för med sig en smärre flodvåg av hyllningsskrifter och 

levnadsteckningar. Omedelbart efter 1909 tycks den populära darwinismlitteraturen stanna av, 

troligen en effekt av dels en mättad marknad och dels ett uppsving av intresse inom biologin för den 

mendelska genetiken, vilket snart för med sig ett fokusskifte även i den populärvetenskapliga 

litteraturen.

Syfte

Syftet med studien har varit att utifrån frågan ”Hur populariserades Darwin i Sverige?” studera 

populariserade former av Darwins idéer på svenska, med hjälp av olika förhållningssätt rörande 

populärvetenskapen och dess roll i den allmänna vetenskapshistorien.

Frågeställningar

• Vilka var de mest spridda populärt vetenskapliga framställningarna av Darwins idéer i 
Sverige? I vilket syfte publicerades de?
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1 Ulf Danielsson, ”Darwinismens inträngande i Sverige.” I (1963),  Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 
1963-64; Idem., ”Darwinismens inträngande i Sverige.” II (1965),  Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 
1965-66.



• Hur populariserades den darwinska tanken om människans härkomst i Sverige? Hur 
porträtterades människans tänkbara föregångare?

• Förmedlades i populariseringarna några dispyter som eventuellt rådde inom 
vetenskapssamfundet?

Teori och metod

Kaj Johansson etablerar i sin avhandling Den torgförda biologin: Studier i populärvetenskapens 

problem och tematik2 några, i mitt tycke användbara, begrepp rörande studiet av populärvetenskap. 

Lejonparten av hans teoretiska analysverktyg hämtas från Ludwik Fleck och dennes Uppkomsten 

och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum3. Framförallt rör dessa populärvetenskapens roll i 

produktionen av kunskap, samt dess relation till fackvetenskapen. Johanssons sätt att applicera 

Flecks teorier på svensk populärvetenskap under 1900-talets första decennier är i stort mycket 

fruktbart, varför jag har valt att inspireras av detta. I syfte att undvika ett överdrivet teoretiserande 

på bekostnad av materialet har jag balanserat  Fleck med Johan Kärnfelts avhandling Mellan nytta 

och nöje: Ett bidrag till poulärvetenskapens historia i Sverige,4 där de vetenskapliga 

populariseringarnas i Sverige historia tecknas, med stor respekt för både kontext och material, från 

1700-talets slut fram till det tidiga 1900-talet. Tillsammans har dessa två arbeten gett ett bra 

ramverk för att studera svensk populärvetenskap.

Analysen av mitt primärmaterial vilar, utöver de mer teoretiska perspektiven, på två kontextuella 

ben, nämligen:

• Naturvetenskap, särskilt Darwinism, i Sverige under den aktuella perioden.

• Populärvetenskapens, främst i Sverige, historia och ställning under den aktuella perioden.

Det är i dessa historiska kontexter som jag först och främst har placerat mitt material, varpå några 

mer teoretiska vinklingar fått skänka ytterligare perspektiv.
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2 Kaj Johansson, Den torgförda biologin: Studier i populärvetenskapens problem och tematik, Institutionen för 
idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, Göteborg, 2003.

3 Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till läran om tankestil och 
tankekollektiv (1935), sv. övers., Brutus Östling bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1997.

4	  Johan Kärnfelt, Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige, Brutus Östling 
bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 2000.



Arbetets gång har präglats av perioder av intensiv inläsning följt av perioder av skrivande. Jag 

har inlett med att läsa in mig på sekundärlitteratur om populärvetenskap och den aktuella perioden 

och sedan skriva mina bakgrundsbeskrivningar och begreppsutredande kapitel, för att först därefter 

närläsa primärkällorna och författa mina analyser av dessa. Denna metod har ibland medfört att jag, 

vid studiet av källorna, funnit mina frågeställningar, om inte irrelevanta, så i vissa fall åtminstone 

perifera i förhållande till vad källmaterialet faktiskt behandlar. På det stora hela så upplever jag 

ändå att detta förfarande har gjort att jag när jag studerat källorna så att säga har ”vetat vad det är 

jag ser”, och jag är därför tillfreds med detta val. På samma sätt har mitt allmänna skrivförfarande, 

där jag alltså i största möjliga mån undvikit att ”skriva samtidigt som jag läser” varit, om än 

tidskrävande, till stor gagn för min förståelse och förmåga att självständigt beskriva min kontext.

Material

Litteratur och forskningsläget

Den tidigaste uttalade svenskspråkiga historieskrivningen över populärvetenskapen jag funnit är 

Gunnar Erikssons Populärvetenskapens historia, ett bidrag till antologin För ut forskningen: En 

antologi om spridning av forskningsinformation, utgiven 1973.5 Erikssons ansats vidgas åtta år 

senare i hans Från Galilei till Gamow: Studier i populärvetenskapens historia, som ges ut i 

preliminär version 1981 av institutionen för idéhistoria vid Umeå universitet,6 och som slutligen 

omarbetad dyker upp som ett avsnitt i Erikssons och Lena Svenssons Vetenskapen i underlandet: 

Två studier av populärvetenskap 1986.7 Viktigt att notera här är att, även om Eriksson och Svensson 

båda två formellt står som gemensamma författare till hela Vetenskapen i underlandet, så är 

avsnittet i fråga i realiteten författat av Eriksson själv. Detta bekräftas i förordet: 

Av de två delstudier varav denna bok består har vi gemensamt författat den första. Eftersom dess 
forskningsresultat på ett grundläggande sätt påverkat även den andra studien, där Gunnar Eriksson ensam fört 
pennan, bär båda projektdeltagarna ansvar för hela boken.8
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5 Gunnar Eriksson, ”Populärvetenskapens historia”, i För ut forskningen: En antologi om spridning av 
forskningsinformation, red. Olle Alexandersson, Utbildningsförlaget, Stockholm, 1973.

6 Gunnar Eriksson, Från Galilei till Gamow: Studier i populärvetenskapens historia: Preliminär version, Skrifter / 
Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet: 15, Umeå, 1981.

7 Gunnar Eriksson & Lena Svensson, Vetenskapen i underlandet. Två studier av populärvetenskap, Norstedts, 
Stockholm, 1986, 117-283. Bokens andra avsnitt, vilket alltså är det som Eriksson enligt förordet själv författat, heter 
”Från Galilei till Gamow: Studier i klassiska populärvetenskapliga texter”. 

8 Ibid., 8.



Eftersom jag här i viss mån kommer att följa Eriksson i sin roll som populärvetenskapens 

historieskrivare, så är det relevant att göra läsaren medveten om att det rör sig om i grunden samma 

text som i uppsatsen från 1981. Många stycken är exakt lika, andra något omarbetade, ytterligare 

andra är helt nya och vissa resonemang ur texten från 1981 återkommer i Erikssons och Svenssons 

bok i det första, gemensamt författade, avsnittet. Redogörelsen för populärvetenskapens historia i 

västerlandet framställs här på ett tydligt och överskådligt sätt, varför det är denna text som fått stå 

modell för den europeiska delen av mitt bakgrundshistoriska avsnitt.

Utanför Sverige utmärker sig vetenskapshistorikerna Steven Shapin och Bernadette Bensaude-

Vincent, vars sociologiska betraktelsevinklar bidragit till att nyansera bilden av populärvetenskapen 

i historien.9 Även Susan Sheets-Pyensons studier över populärvetenskaplig press i Frankrike och 

England under 1800-talet lämnar värdefulla bidrag.10 Mindre historisk, likväl viktig, är antologin 

Expository Science: Forms and Functions of Popularisation, redigerad av Terry Shinn och Richard 

Whitley.11 

Ovan nämnda Johansson och Kärnfelt tillhör de som i störst utsträckning studerat den populärt 

framställda vetenskapens historia i Sverige. Om Gunnar Eriksson och Lena Svensson visar vägen i 

min allmänhistorik, så är det Johan Kärnfelts avhandling Mellan nytta och nöje som ligger till grund 

för min genomgång av den svenska populärvetenskapens historia, medan Kaj Johanssons Den 

torgförda biologin influerat mycket av mitt teoretiska och begreppsutredande avsnitt. Bägge 

avhandlingar har inspirerat mitt arbete mycket, såväl i ämnesval som i framställning samt val av 

källor och litteratur, och min genomgång av den svenska populärvetenskapens historia följer i allt 

väsentligt Kärnfelts.

Mottagandet av Darwin  bland allmänheten har studerats, exempelvis av Alvar Ellegård 1958, i 

Darwin and the general reader. The Reception of Darwin's Theory of Evolution in the British 

Periodical Press, 1859-1872.12 Femtio år senare, år 2008, utkommer tvåbandsantologin The 
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9	  Steven Shapin, ”Science and the public”, i Companion to the history of modern science, Red. Robert Olby et al., 
Routledge, London, 1990; Bernadette Bensaude-Vincent, ”A public for science. The rapid growth of popularization in 
nineteenth century france.”, eng. övers., Réseaux, 3(1995): 1. 

10 Susan Sheets-Pyenson, Low scientific culture in London and Paris, 1820-1875 (1976), University microfilm 
international, Ann Arbor, Michigan, 1990; Idem., ”Popular science periodicals in Paris and London: The emergence of a 
low scientific culture, 1820-1875”, Annals of science, 42(1985).

11 Richard Whitley & Terry Shinn (red.), Expository science: Forms and functions of popularisation, D. Riedel 
publishing company, Dordrecht, 1985.

12 Alvar Ellegård, Darwin and the general reader. The Reception of Darwin's Theory of Evolution in the British 
Periodical Press, 1859-1872, Gothenburg studies in English: VIII, Göteborg, 1958.



reception of Charles Darwin in Europe, med Eve-Marie Engels och Thomas F Glick som 

redaktörer.13 Här behandlas ett tiotal länder – däribland Estland, Lettland, Belgien, Finland, Norge 

och Danmark – dock inte Sverige. Svenska populariseringar av Darwin under perioden strax efter 

att On the origin of species gavs ut har ännu inte, såvitt jag kan avgöra, mött sin forskare. Ulf 

Danielsson har i sin monumentala artikel från 1963-65, Darwinismens inträngande i Sverige, 

ingående redogjort för hur det svenska vetenskapssamfundet mottog Darwins idéer under 1860-, 70- 

och 80-talen. I artikeln nämner Danielsson en uppsjö populärt skrivna framställningar, men utan att 

närmare redogöra för deras idéinnehåll.14 Kaj Johanssons Den torgförda biologin avhandlar svensk 

populärbiologisk litteratur under 1900-talets första decennier. Hans fokus ligger dock mer på 

genetik och ärftlighet i den mendelska skolan än på Darwins idéer.

Källor

Mitt huvudsakliga källmaterial utgörs dels av tidskrikftsartiklar ur Ny illustrerad tidning och Ord 

och bild, samt av två arbeten ur skriftserien Studentföreningen Verdandis småskrifter. 

Tidningsartiklarna är: Menniskoslägtets ålder och första uppträdande på jorden av Christian 

Lovén (Ny illustrerad tidning 1865)15, Ett rudimentärt organ hos menniskan av okänd författare 

(1871)16, Charles Darwin och Om sinnesrörelsernas uttryck av Nils Johan Andersson (1871 resp. 

1879)17, Onyttigheter i naturen av okänd författare (1885)18, samt Charles Darwin: Ett 

hundraårsminne av Gösta Grönberg (Ord och bild, 1909).19
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13 Eve-Marie Engels & Thomas F Glick (red.), The reception of Charles Darwin in Europe, 2 vol., The athlone critical 
traditions series: The reception of british and irish authors in europe: XVII, Continuum, London, 2008.

14 Danielsson, 1965, 309.

15	  Christian Lovén [Chr. Lovén], ”Menniskoslägtets ålder och första uppträdande på jorden” I-III, Ny illustrerad 
tidning, 1(1865): 6, 7 & 8. Många längre artiklar delas i Ny illustrerad tidning upp, och publiceras som följetänger i 
skilda nummer. Eftersom jag har läst dessa samlade i årgångsvolymer, kommer jag i dylika fall, som här, att vid första 
referensen ange samtliga nummer i vilka artikeln publicerats. Vid upprepade referenser kommer dock endast årtal att 
anges, tillsammans med sidnummer i aktuell årgångsvolym.

16	  ”Ett rudimentärt organ hos menniskan”, Ny illustrerad tidning, 7(1871): 10, författare okänd.

17	  Nils Johan Andersson [A.], ”Charles Darwin” I-V, Ny illustrerad tidning, 7(1871): 16, 17, 19, 24 & 26; Idem., ”Om 
sinnesrörelsernas uttryck” I-II, Ny illustrerad tidning, 15(1879): 29 & 30. Att det är Andersson som döljer sig bakom 
signaturen ”A.” konstateras av Ulf Danielsson; Danielsson, 1963, 176.

18	  ”Onyttigheter i naturen”, Ny illustrerad tidning, 21(1885): 38, författare okänd.

19 Gösta Grönberg, ”Charles Darwin: Ett hundraårsminne.”, Ord och bild, 18(1909).



Ur Verdandis småskrifter använder jag: Om människans ursprung av Gottfrid Adlerz20 och Ur 

människosläktets barndom av Ellen Key21 (båda utgivna år 1888).

Utöver dessa använder jag enstaka ytterligare samtida arbeten för kontext, utan att närmare 

analysera dessa.

Mina källor har jag huvudsakligen funnit i noter till Ulf Danielssons Darwinismens inträngande i 

Sverige22, sökningar i bibliotekens katalogtjänst LIBRIS (http://libris.kb.se) samt vid egna 

exkursioner på Umeå universitetsbibliotek.

Disposition

Undersökningen består av fyra olika delar. Jag inleder med att reda ut begreppen kring vad 

populärvetenskap är för någonting och hur den kan förstås. Detta gör jag genom att presentera vad 

andra har sagt om populärvetenskapen och hur jag själv inför studien väljer att behandla företeelsen, 

samt genom en överblick över populärvetenskapens historia, både internationellt och i Sverige.

Därefter närmar jag mig det Sverige i vilket mina källor publicerats. Jag utgår från dels den 

biologiska vetenskapens, dels popuplärvetenskapens, former och ställning i Sverige under den 

aktuella perioden.

I de två därpå följande kapitlen behandlar jag mina huvudsakliga källor. Dessa beskrivs, refereras 

och analyseras utifrån mitt för undersökningen formulerade syfte, uppställda frågeställningar, samt i 

relation till den kontext som givits i de två föregående kapitlen.

Studiens avslutande kapitel innehåller en sammanfattning av tidigare kapitel, utredande 

diskussioner kring undersökningens resultat i förhållande till uppställt syfte och frågeställningar, 

samt slutligen några möjliga infallsvinklar inför eventuella framtida studier i ämnet.
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20 Gottfrid Adlerz, Om människans ursprung, Studentföreningen Verdandis småskrifter: 1, Albert Bonniers förlag, 
Stockholm, 1888. 

21 Ellen Key, Från människosläktets barndom, Studentföreningen Verdandis småskrifter: 10, Albert Bonniers förlag, 
Stockholm, 1888.

22 I synnerhet not nummer 6 på sidan 319 i del II; Danielsson, 1965, 319.



I. Att ringa in populärvetenskap

Populärvetenskap [subst.]

Populärvetenskap är ett begrepp som kan betyda många olika saker. Det svenska substantivet som 

vi känner det idag, löst betecknande en kulturgenre23 av vetenskaplig information riktad till 

allmänheten, har som etablerat begrepp inte mer än ett knappt sekel på nacken. Johan Kärnfelt 

placerar i sin avhandling Mellan nytta och nöje termens barndom i nittonhundratalets första 

decennier, och dess genombrott till år 1926 och en artikel i Tidskrift för hemmet med titeln 

Populärvetenskap, författad av Astrid Cleve-Euler.24 Tidigare har man talat om till exempel 

”populär vetenskap” och om texter som ”populärvetenskapliga”, men själva substantivet 

”populärvetenskap” verkar alltså ha introducerats i Sverige någon gång runt sekelskiftet 190025 och 

vunnit spridning först några decennier senare. 

Att tala om populärvetenskap i historien är alltså i viss mån anakronistiskt. Som vi ska se har 

dock ambitionen att popularisera vetenskaperna en betydligt längre historia, både i och utanför 

Sverige. Skrifter om vetenskap som uttryckligen riktar sig till allmänheten - i motsats till de invigda 

- i syfte att sprida kunskap, väcka intresse eller rent av omvända politiskt eller religiöst, har 

författats så länge vetenskap bedrivits, och det är svårt att tänka sig någon populärt vetenskaplig 

skrift ur historien som inte idag hade räknats till genren ”populärvetenskap”. Det källmaterial jag 

studerar kan i förekommande fall således komma att benämnas ”populärvetenskap”, då ordet 

förtjänstfullt kan tjäna som samlingsbeteckning på en genre som, om den inte ännu existerar fullt ut, 

i allra högsta grad befinner sig i tillblivande.26 Ordet får samtidigt också låna sig till den vidare 

företeelse - att popularisera vetenskap - som gett upphov till genren.
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23 Jag använder här begreppet kulturgenre i betydelsen ”genre som spänner över flera olika kulturella eller mediala 
format, som exempelvis litteratur, film, TV, teater etc”.

24 Kärnfelt, 2000, 215-216. 

25 Ibid., 342.

26 Ibid., 36



Definitioner

Att definiera populärvetenskap är inte enkelt. Däremot kan det ibland vara nog så enkelt att klassa 

något som populärvetenskap. Få torde väl invända mot att tidskrifter som Illustrerad vetenskap och 

Populär historia eller TV-program som Vetenskapens värld och Mitt i naturen tillhör 

populärvetenskapen. Men hur är det med exempelvis samhällsdokumentärer? Reseskildringar? 

Fiktion? Är Mary Wollstonecraft Shelleys roman Frankenstein populärvetenskap? James Camerons 

film Terminator? Nej, skulle nog de flesta svara - inklusive undertecknad. Trots detta innehåller de 

ett inslag av populärvetenskap. Här närmar sig en svårdragen gräns. På vilken sida strecket placerar 

sig till exempel en författare som Jostein Gaarder och dennes böcker Spelkortsmysteriet och Sophies 

värld? De är utan tvekan fiktiva romaner båda två, men i båda två återges den västerländska 

filosofihistorien utförligt via karaktärer och händelser inbyggda i berättelsen. Det är också 

uppenbart att detta är ett av författarens huvudsyften. Att berätta västerlandets filosofihistoria är inte 

ett hjälpmedel för att skapa en intressant roman; att skriva en spännande roman är istället ett sätt att 

berätta om filosofihistorien, i alla fall enligt min tolkning.  Är det då populärvetenskap eller är det 

skönlitteratur? Kanske är det både och. Antagligen. Romanerna exemplifierar hur som helst på ett 

träffande sätt de gränsdragningar som behövs för att ringa in populärvetenskapen och göra den till 

ett studieobjekt. Richard Whitley skriver i sin essä Knowledge producers and knowledge 

acquirers ,ur den av honom själv och Terry Shinn redigerade Expository science: Forms and 

functions of popularisation: ”The transmission of intellectual products from the context of their 

production to other contexts, then, seems to me to be the key feature of popularisation.”27 Här 

definierar Whitley snarare popularisering av vetenskap genrelllt än den kulturgenre Kärnfelt talar 

om. Whitleys och Shinns antologi behandlar också populariseringar i den vidaste av meningar, 

innefattande allt från överföring av kunskap från en specialist till en annan inom tvärvetenskapliga 

forskningsprojekt till The beginning or the end - MGMs spelfilm om konstruktionen av 

Hiroshimabomben. Detta vida fält av ”populariseringar av vetenskap” - innefattande hela spektrat 

från science fiction, över klassiskt populärvetenskapliga tidskrifter och TV-program, till 

uppslagsverk, forskningsinformation och läroböcker - blir den kontinent på vilken jag företar mitt 

sökande efter populärvetenskapen. 

Jag börjar inifrån, med en kärna. Hos Gunnar Eriksson och Lena Svensson återfinns en 

idealtypisk definition, en definition som pekar på en kärna av vad populärvetenskap bör inrymma. 
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27 Richard Whitley, ”Knowledge producers and knowledge acquirers”, i Whitley & Shinn (red.), 1985, 12.



Hur ser alltså idealtypisk populärvetenskap ut? De flesta kan nog enas om att den måste uppfylla två krav, 
förverkliga två ideal: den måste korrekt återge vetenskapens innehåll samtidigt som den förmedlade 
informationen är alltigenom begriplig. Många vill kanske härtill lägga ytterligare ett krav: den måste göra 
detta på ett intresseväckande sätt.28

Att återge vetenskapens innehåll på ett korrekt, begripligt och intresseväckande sätt kan alltså 

vara idealisk populärvetenskap. Naturligtvis är den populärvetenskap som lever upp till denna 

idealtyp svår - för att inte säga omöjlig - att finna, eftersom begreppen ”intresseväckande” och 

”begriplig” är så pass subjektiva som de är. Även begreppet ”korrekt” bjuder på svårgenomträngliga 

språkfilosofiska svårigheter. Är metaforer där solen representeras av en hyfsat stor boll i den ena 

staden, medan jorden antar storleken av en ärta eller ett knappnålshuvud och placeras i en annan, i 

sammanhanget hisnande avlägsen, stad korrekt eller förvanskad information om solsystemet? Är 

det möjligt att översätta invecklade naturvetenskapliga fackresonemang till ett vardagsspråk som i 

princip kan begripas av envar utan att förvanska ”sanningen” på vägen? Omöjligheten i detta 

företag har hävdats, och jag kommer att återkomma till åtminstone en av populärvetenskapens 

kritiker senare. Hur problematisk den än må vara, pekar Svenssons och Eriksson idealtypiska 

definition ändå mot en ambition. Man kan tänka sig att det är detta ideal en författare av 

populärvetenskap strävar efter att uppnå. Man kan också tänka sig att det är detta som eftersöks av 

en som läser populärvetenskap. Korrekt, begriplig och intresseväckande vetenskaplig information 

blir alltså tillslut ett slags nav, en måltavlans mittpunkt. Det blir det bulls-eye kring vilket 

populärvetenskapens pilar samlas. 

För att runt denna kärna kunna dra en gräns, och därmed kanske också utesluta några av de 

företeelser jag tog upp i avsnittets inledande stycke, vänder vi blicken mot den tänkta läsaren. Även 

här kan Eriksson och Svensson få vara behjälpliga med en formulering. Efter att ha  diskuterat 

saken på ett par sidor, når de fram till den klasslogiska definitionen: 

Med populärvetenskap menas sådan vetenskaplig information som riktar sig till icke-fackmän inom det 
vetenskapliga område som informationen omfattar, och som samtidigt ej har syftet att utbilda 
informationsmottagaren till fackman inom nämnda område.29 

Likheten med Whitleys ovan citerade definition framträder klart, och i realiteten har Eriksson och 

Svensson från den egentligen bara uteslutit läroböcker. Kvar finns fortfarande kommunikation 

mellan olika specialistgrupper, forskningsinformation, utställningar och mycket annat som den här 

studien inte kommer att undersöka. Närvaron av folket i själva ordet ”populär” ger en fingervisning 

om hur en definition av den populärvetenskap jag vill åt kan komma att se ut. Vi låter dock för 
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tillfället populärvetenskap vara vetenskaplig information riktad till icke-fackpersoner, utan syfte att 

göra fackperson av läsaren, med ambitionen att vara korrekt samt för läsaren både begriplig och 

intresseväckande. 

Perspektiv på populärvetenskapens form och funktion

Den polske läkaren Ludwik Fleck kan räknas till en av pionjärerna inom vetenskapssociologin. Han 

idéer om tankestil och tankekollektiv sätter vetenskapens sociala aspekter i fokus, och gör kunskap 

till något konstruerat - ett faktum är i själva verket en tankehistorisk händelse. Hans tankar har, av 

olika omständigheter, inte nått det inflytande de så väl förtjänar, men de har betraktats som 

förgångare till Thomas Kuhns The structure of scientific revolutions från 1965.30 Flecks lära blir 

särskilt tacksam för historiska utredningar, eftersom han i sitt portalverk Uppkomsten och 

utvecklingen av ett vetenskapligt faktum exemplifierar sina teorier med exempel ur 

vetenskapshistorien. Extra användbar blir Fleck dessutom för den som studerar populärvetenskap, 

eftersom han inkluderar populärvetenskapen i sin kunskapsteori, och tillskriver den en betydande 

roll i produktionen av kunskap. 

Begreppen ”tankestil” och ”tankekollektiv” är centrala hos Fleck. Ett tankekollektiv föreligger så 

snart det sker ett tankemässigt utbyte mellan individer. Det finns således både tillfälliga såväl som 

mer fasta tankekollektiv. Ett tillfälligt tankekollektiv kan vara tillexempel en diskussion mellan två 

främlingar i en bar, medan ett mer fast kollektiv kan utgöras av exempelvis kemister eller 

socialister . Tankekollektiv kan rymmas i varandra, förändras, upplösas eller uppgå i varandra. Det 

går att betrakta hela naturvetenskapen som ett tankekollektiv, likväl som det går att betrakta fysiken 

som ett och kemin som ett annat. Tankestilen, buren genom historien av tankekollektivet, är det 

åsiktssystem som råder, där begrepp, sanningar, praktiker och tolkningsmodeller definieras. Fleck 

kallar det för ”en riktad varseblivning med en motsvarande tankemässig och saklig bearbetning av 

det varseblivna”.31 Det är alltså fråga om konventioner som styr, inte bara vilka problem eller 

frågeställningar som ägnas forskningens uppmärksamhet, utan även vilka fakta som kommer att 

mynna ut ur tolkningen av forskningens resultat. Inom tankestilens faktabas talar Fleck om aktiva 

och passiva komponenter, där de aktiva är sådana som aktivt antagits för sanna av kollektivet, och 
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passiva är alla de satser som följer tvångsmässigt av de aktiva. Fakta växlar mellan att vara passiva 

och aktiva, och ju äldre och mer väletablerat ett tankekollektiv är, samt ju mer välstrukturerat dess 

vetande är, desto fler fakta kommer att av medlemmarna uppfattas som passiva. Eftersom passiva 

faktakomponenter inom tankekollektivet följer tvångsmässigt av dess aktivt antagna fakta, uppfattar 

kollektivets medlemmar dessa som uppenbart, objektivt sanna. 

Uppkomsten av ett vetenskapligt faktum måste alltid ske på ett för kollektivet stilriktigt sätt. Den 

forskare som söker påvisa något som strider mot rådande vetande får endast gehör hos kollektivet 

om stilbrottet är så litet som möjligt. På en inledande kaotisk och stillös observation, applicerar 

forskaren sin och kollektivets samlade erfarenhet och tankestil, varpå ett nytt faktum - en upptäckt - 

träder fram som en ”motståndssignal”. För att en ny upptäckt ska anammas och vinna fäste i 

tankestilen måste denna motståndssignal göras till ett tanketvång. Kollektivet måste göra ett aktivt 

antagande av ett nytt faktum, något som omformar alla redan existerande fakta så att 

tankekollektivets interna harmoni kan fortsätta att råda. Så småningom blir det tidigare aktiva 

faktumet passivt och en tvingande del i tankestilen, för att slutligen, som en del i den kollektiva 

erfarenheten och den i kollektivet introducerande skolningen bli till vad Fleck kallar en ”uppenbar 

gestalt”. En uppenbar gestalt är vad en initierad medlem i kollektivet direkt och utan 

tankeansträngning ser när denne betraktar exempelvis ett problem. Det blir alltså en uppenbarad 

sanning som subjektet inte längre är medvetet om att det en gång lärt in, och som det är än mindre 

medvetet om har en egen specifik historia. Ett vetenskapligt faktum blir i Flecks lära inte något som 

är objektivt sant, utan snarare något som aktivt konstruerats under ett faktiskt historiskt skeende: 

”Sanningen är inte heller en konvention utan i det historiska perspektivet en händelse i tänkandets 

historia och i det samtida perspektivet ett stilriktigt tanketvång.”32

Varje tankekollektiv har en esoterisk och en exoterisk krets. I den esoteriska kretsen återfinns 

fackpersoner, i den exoteriska lekpersoner, kort sammanfattat. Dessa kretsar kännetecknas också av 

olika typer av vetenskaplig produktion. Det vetande som produceras i den esoteriska kretsen, 

presenteras i den exoteriska i form av populärvetenskap. Vandringen från esoteriskt till exoteriskt 

vetande kallar Fleck ”intra-kollektivt utbyte”, och han menar att varje sådan förflyttning av ett 

faktum ofrånkomligen för med sig förändring - popularisering - av detsamma.  

I kärnan av den esoteriska kretsen produceras tidskriftsvetenskap. Denna präglas av personlighet 

(”det är vår förhoppning att dessa våra resultat kan leda / inspirera till” osv.), försiktighet (”det 
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förefaller som om”, ”våra resultat tyder på” o.s.v.) och motståndssignaler, dvs. den lyfter 

förhållanden som tidigare inte setts och presenterar dessa som något som iakttagits men inte med 

säkerhet fastställts. Det som publiceras som tidskriftsvetenskap behandlas inte som säkra fakta, utan 

det är först i det omgivande - fortfarande esoteriska - kollektivets samlade bedömning gentemot 

tankestilens helhet som detta kan ske. Här produceras nämligen handboksvetenskap. Denna syftar 

till att initiera blivande fackpersoner i tankestilen, och den präglas därför av ett kritiskt 

sammanfattande i ett ordnat system.33 Här syns populärvetenskapens roll i skapandet av kunskap, 

eftersom handboksvetenskapens krav på sammanhängande byggen gör att den inte sällan lånar in 

element från andra områdens populära vetande, vilka sedan starkt påverkar det egna esoteriska 

vetandet. Fleck exemplifierar detta med ekonomen som talar om ekonomin som en organism, eller 

biologen som talar om ”cellstaten”.34 Han belyser också hur populärvetenskapen bidrar till att i 

handboksvetenskapen skapa synteser av tidskriftsvetenskapens ofta motstridiga påståenden och 

ståndpunkter: 

När två tankar står mot varandra kommer demagogins alla krafter till användning. Som ett resultat av detta 
segrar en tredje som är en sammanflätning av de motstridiga idéerna med exoteriska, från främmande 
tankekollektiv kommande tankar.35

Populärvetenskap kännetecknas hos Fleck av ”bortfallet av detaljer liksom av motstridande 

uppfattningar”36. Den arbetar med att skapa en för den vuxna, bildade allmänheten åskådlig bild 

genom att förenkla och värdera esoteriskt vetande. Ett myller av olika tankekollektivs exoteriska 

vetande kan alltså sägas koagulera i ett samlat populärt vetande. Populärvetenskapen producerar 

tillslut en världsåskådning, en allmän tankestil om man så vill. Specialister verksamma i 

vetenskapens esoteriska kretsar kan inte förbli opåverkade av detta allt omgivande tankekollektiv 

och dess stiltvång. 

Säkerhet, enkelhet och åskådlighet uppstår först i populärvetenskapen. Ur dessa tre egenskaper hämtar 
specialisten sin tro på vetenskapens ideal och häri ligger populärvetenskapens allmänna kunskapsteoretiska 
betydelse.37

Populärvetenskapen karakteriseras alltså av ett apodiktiskt framställningssätt, d.v.s. den 

presenterar en kritisk och icke slutgiltigt fastställt fackvetenskap som färdig och därtill hörande 
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fakta som obestridda. Den kan samtidigt, paradoxalt nog, ofta vara ytterst spekulativ. Detta i termer 

av vetenskapliga röns eventuella tillämpning och nytta. Populärvetenskapen ses ofta komma med 

gissningar, och inte sällan rena uppmaningar, om hur denna nyvunna kunskap kan eller bör 

användas av samhället eller individen, eller förutsägelser om hur framtiden kommer att gestalta sig. 

Hos Jeanne Fahnestock, engelskprofessor vid University of Maryland, är detta ett resultat av ett 

genreskifte vid popularisering, medförande ett skifte i retorik.38 Om populärvetenskapliga 

framställningar skriver hon: ”[…] their purpose is to celebrate rather than to validitate.”39 För att 

väcka intresse måste populärvetenskapen antingen anspela på förundran (”aldrig tidigare!”, ”enda i 

sitt slag!”), eller på framtida tillämpning (”framtidens enegikälla!”, ”om 50 år kommer detta ha lett 

till...”, o.s.v.). Fahnestock applicerar retorikens stasis-teori på detta fenomen. Stasisteori, 

ursprungligen formulerad inom den antika juridiska retoriken, beskriver olika stadier av frågor som 

ett problem genomgår. Fahnestock kallar ett stycke informations vandring genom de olika nivåerna 

för dess retoriska liv (”rethorical life”).40 Kortfattat är de fyra stadierna: 1. Vad, om något, har hänt 

(upptäckts/förnekats/skapats)? 2. Varför? Hur gick det till? 3. Hur ska vi värdera detta? 4. Vad, om 

något, bör göras åt det/av det?41 Fahnestock menar att fackvetenskapen i allmänhet håller sig till 

utredningar i det första stadiet, medan genreskiftet till populärvetenskap medför ett tvångsmässigt 

förflyttande genom stadierna. Fackvetenskapens osäkra hållning inför de förhållanden den 

presenterar skalas bort, så att säkerhet på stadie ett kan uppnås och förflyttning till de följande 

stadierna kan genomföras. 

Kritiken

I språkvetaren Sven Öhmans Svindlande perspektiv: En kritik av populärvetenskapen42 från 1993, 

framläggs åsikten att populärvetenskapen är i grunden bedräglig. Med utgångspunkt i en 

wittgensteinsk språkfilosofi konstaterar författaren att populärvetenskapens uttalade ambition att 

framlägga vetenskapen på ett enkelt och begripligt sätt är dömd att misslyckas. Eftersom det 
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inomvetenskapliga språket är intimt sammanbundet med dess praktiker kan vetenskapliga teorier 

inte förmedlas på ett korrekt sätt, med mindre än att mottagaren faktiskt utbildar sig i ämnet. 

Istället, menar Öhman, blir populärvetenskapen kontraproduktiv. Den säger sig vilja förklara och 

åskådliggöra, men i själva verket verkar den mytbildande och förvirrande. Den enligt Öhman 

gängse motiveringen till populärvetenskapens existens, att den verkar demokratiserande genom att 

höja den allmänna bildningen och minska expertberoendet, är dåligt underbyggd. Effekten blir 

istället den motsatta. Dels bidrar genrens mytologiserande inslag till att idolisera forskaren och 

således befästa klyftan mellan fack- och lekpersoner, dels så gör dess otillräckliga beskrivningar att 

läsaren lämnas tvivlande på sina egna förnimmelser av verkligheten. Om man till exempel får 

relativitetsteori och kvantmekanik förklarade för sig på ett populärvetenskapligt sätt, kan man lätt 

lämnas med en känsla av att allt man upplever ”egentligen inte är verkligt”. I en demokrati är det de 

vetenskapliga teoriernas tillämpningar som är viktiga för det stora flertalet, och det är de som bör 

presenteras på ett allmänbegripligt vis för medborgarna, så att de kan fatta demokratiska beslut 

baserade på deras konkreta erfarenheter och inte på en förvrängd version av den bakomliggande 

vetenskapen.

Att det inte fullt ut går att förstå ett vetenskapligt teoribygge utan att praktiskt ha deltagit i sagda 

vetenskaps ”språkspel”, för att likt Öhman anknyta till Wittgenstein, torde nog de flesta hålla med 

om, inkluderat undertecknad. Om jag läser Stephen Hawkings Kosmos: En kort historik (ett av 

Öhmans anförda exempel) så kommer jag naturligtvis inte att förstå vare sig kvantmekanik eller 

relativitetsteori på tillnärmelsevis samma sätt som en fackperson - exempelvis Hawking själv - gör 

det. Som vi tidigare sett är Fleck inne på samma linje. Han menar ju att varje förflyttning av ett 

faktum, antingen inom en tankestil eller mellan olika tankestilar, medför ett mått av 

begreppsförvrägning. Skillnaden i betraktelsesätt ligger främst i de konsekvenser som denna 

förvrängning anses få. Om jag inte kan förstå kosmos fullt ut, bör jag då helt låta bli att läsa 

populärvetenskap om det? På Öhman verkar det faktiskt så. Hellre ingen uppfattning alls än ”fel” 

uppfattning.

Gunnar Eriksson och Lena Svensson berör samma problematik i sin Vetenskapen i underlandet 

några år tidigare än Sven Öhman. De tar också sin utgångspunkt i Wittgenstein, men når en 

annorlunda slutsats. Centralt hos Wittgenstein är ”utpekandet”, tanken att ett ords verkliga innebörd 

endast kan förstås fullt ut om det föremål ordet syftar på samtidigt faktiskt pekas ut för oss. Detta är 

det sätt på vilket vi lär oss språket från barnsben, och alla begrepp vi sedan lär oss som inte kan 

pekas ut för oss, skapar vi oss en begriplig bild av genom associationer - liknelser och metaforer -
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till ord och begrepp vi tidigare lärt oss genom utpekning. Alla de begrepp vi kan blir således till sist 

härledbara till ett första faktiskt utpekande. Detta för författarna sedan in i ett resonemang om 

förståelse som akten ”att skapa en åskådlig bild av” någonting. De menar att en forskare som står 

inför en upptäckt eller resultatet av en studie alltid skapar sig en mental bild, baserad på dennes 

tidigare erfarenhet och begreppsapparat, för att förstå vad den ser. Därefter abstraheras denna bild in 

i den esoteriska tankestilen, om begreppsinlånet från Fleck tillåts, för att slutligen konkretiseras i 

ytterligare en åskådlig bild i den exoteriska populärvetenskapen. Fackpersonen och lekpersonen 

använder sig inte av samma bilder, varför deras uppfattningar om det ursprungliga fenomenet inte 

heller kommer att vara likadana. Det väsentliga här, menar Eriksson och Svensson, är dock att 

processen för att skapa förståelse är densamma.43 Det är alltså ingen principiell skillnad i det sätt på 

vilket fack- respektive lekpersonen förstår informationen, och bägges förståelse har en mening och 

en relevant relation till vetenskapen.

Sammanfattningsvis

Relationen mellan fackvetenskapen och populärvetenskapen är invecklad, och övergången dem 

emellan är inte på något sätt oproblematisk. Klart är dock att utväxlingar ständigt sker i bägge 

riktningar, och att påverkan från exoteriskt håll på esoteriskt vetande förekommer som en viktig del 

i produktionen av kunskap. Populariseringen av vetenskaperna med allmänheten som målgrupp är 

idag i huvudsak ett journalistiskt värv. Så har det inte alltid varit, vilket den historiska överblick 

som strax följer också visar. Forskare av idag ägnar sig trots detta alltjämt åt popularisering i ganska 

stor utsträckning, nämligen i den intra-specialist-kommunikation som sker mellan fackpersoner ur 

olika vetenskapliga dicipliner. Richard Whitley berör i sin Knowledge producers and knowledge 

aquirers olika typer av popularisering och dess inbördes relationer och kännetecken. Han upprättar 

två variabla egenskaper hos en text, vilka sedan används för att mejsla ut fyra typer av 

populärvetenskap.44 Den första variabeln definieras som ”Degree of formalisation and technical 

precision”, alltså graden av formellt uttryck och teknisk diskurs. Den andra benämns ”Degree of 

controvertibility of arguments”, dvs. omvänt hur pass apodiktisk framställningen är. En låg grad av 

apodiktisk framställning, kombinerat med en hög grad av teknisk diskurs förekommer i intra-

specialist-populariseringar. Mycket apodiktisk och mycket teknisk är framställningen i exempelvis 
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läroböcker. Låg grad av apodiktisk framställning, parat med låg grad av formell eller teknisk 

diskurs kännetecknar målande (”discoursive”) populariseringar av icke-etablerade vetenskaper, i 

syfte att vinna allmänt erkännande. Idag, menar Whitley, rör sig tillexmpel många av de 

humanistiska vetenskaperna här. Den fjärde och sista kategorin består således av en mycket 

apodiktisk framställning, i avsaknad av formell eller teknisk diskurs. Här återfinns målande 

populariseringar i exempelvis massmedia eller böcker av etablerad kunskap stammande från 

högstatusvetenskaper. 

Med tanke på att de idéer vars popularisering här strax skall studeras samtidigt genomgår en 

införlivandeprocess i den etablerade vetenskapen, faller det sig naturligt att en stor del av denna 

studies primära källmaterial rör sig i de tredje och fjärde kategorierna. Jag talar alltså om 

populariseringar av vetenskap som främst riktar sig allmänheten. Eftersom det område som här 

studeras är biologins, fokuserar kommande framställning primärt på naturvetenskaperna.

Historia

Johan Kärnfelt talar om en standardberättelse när det kommer till populärvetenskapen och dess 

uppkomst45, en berättelse om hur naturvetenskapernas specialisering alltmer skiljer fackpersoner 

från lekpersoner och därigenom skapar ett behov av översättning till begripligt språk. Detta tar sin 

början redan på 1600-talet med den vetenskapliga revolutionen, varefter vetenskapens 

specialisering och abstrahering konstant ökar genom hela 1700- och 1800-talen, tätt följd av en 

populärvetenskap med syfte att förenkla och göra begripliga de sanningar som uppdagas. Före 

denna utvecklings början fanns ingen populärvetenskap. Eller så fanns, om man så vill, bara 

populärvetenskap. Denna standardberättelse har i stora drag upprepats otaliga gånger då 

populärvetenskapens historia återberättas. Den är heller inte helt utan poänger, själva termen 

populärvetenskap förutsätter ju på många sätt en icke-populär vetenskap.

När Kärnfelt så småningom vänder sig till en kritik av standardberättelsen finner han hjälp hos 

vetenskapshistorikerna Steven Shapin och Bernadette Bensaude-Vincent.46 Shapin talar i sin 

Science and the public, ur antologin Companion to the history of modern science, om 

standardberättelsen som en adekvat beskrivning av hur kategorierna vetenskap och allmänhet (i 
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sammanhanget en specifik allmänhet bestående av lekpersoner i motsatsförhållande till 

vetenskapliga fackpersoner) växt fram historiskt, men menar samtidigt att den inte duger som 

förklaring. För detta behöver vi enligt Shapin studera personer med specifika syften som verkar i en 

specifik historisk kontext, i skärningspunkten mellan vetenskapen och det allmäna. Vi behöver 

studera popularisatorena själva, i deras egen kontext. Gunnar Eriksson ligger ofta nära detta 

betraktelsesätt. Tydligast blir det 1973: 

Är den insiktsfulle ingenjören (om den litet anakronistiska termen får användas) som ett slags fackman 
intresserad av naturvetenskap så gäller detsamma ofta nog om hans icke-fackkunnige uppdragsgivare 
storköpmannen, gruvägaren, fältherren. Och den senare kategorin tilldrar sig i högsta grad den vetenskaplige 
författarens intresse, därför att den besitter en betydelsefull egenskap: dess medlemmar har pengar mer än de 
flesta, de har resurser att stödja hans forskning, att på hyggliga villkor sörja både för hans uppehälle och för 
hans experimentella apparatur.47

Utvecklingen av Erikssons framställning av populärvetenskapens historia - om vi för ett 

ögonblick kallar de tre tidigare nämnda texterna för en och samma framställning - är intressant att 

följa i sig. Även om han på det stora hela följer standardberättelsen så finns i samtliga texter en mer 

nyanserad förklaringsmodell än ”specialisering och professionalisering föder obönhörligen 

popularisering”-mantrat som annars tenderar att dominera denna berättelse. Citatet ovan från 1973 

speglar en inställning att, likt senare Shapin och Bensaude-Vincent, förlägga populariseringens 

orsaker hos populariserande individer; hos deras viljor, syften och sammanhang. I hans senare 

texter på temat48 återfinns inte ordagrant denna ekonomiska och maktstrukturella förklaringsmodell. 

Dock är fortfarande förklaringen en något mindre reduktionistisk-deterministisk än 

standardberättelsens.  Eriksson förlägger i varje text populärvetenskapens (inte nödvändigtvis i 

betydelse av den genre Kärnfelt talar om - se ovan, utan snarare i betydelsen ”praktiken att 

popularisera vetenskapen”) uppkomst till 1600-talet och Galilei. Jag ska i kommande framställning 

följa hans exempel.

Vetenskaplig revolution och början på en utdragen skilsmässa

I Galileis Dialog om de två världssystemen från 1632 återfinns, enligt Eriksson och Svensson, en 

medvetenhet om litterär stil som lyst med sin frånvaro i såväl Galileis övriga vetenskapliga 

produktion, som i den spirande vetenskapliga revolutionens skrivna arbeten i stort. Själva denna 

stilistiska medvetenhet i sig är ingenting nytt i lärda sammanhang, se bara på såväl antikens som 
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medeltidens filosofiska och vetenskapliga litteratur. Att vara en god skribent, att behärska såväl stil 

som retorik och argumentation har länge varit ett grundläggande krav på den som författat lärda 

skrifter, vilket område det än gällt. Likväl blir detta när det gäller Galileis arbete något 

anmärkningsvärt, och det blir det i relation till den omgivande vetenskapliga revolutionen. 

Före den heliocentriska världsbildens och den nya naturvetenskapens genombrott är vetenskap, 

filosofi och religion tätt sammanlänkade, knappt särskiljbara delar i den allt omfattande aristotelisk-

kristna skolastiken. Häri ryms såväl Aristoteles elementära som kristendomens etik och moral som 

integrerade delar av samma helhet. I kölvattnet av det kopernikanska solsystemet och Francis 

Bacons experiment- och empiribaserade vetenskapssyn börjar naturvetenskaperna att lösgöra sig 

från filosofin och religionen. Den nya naturvetenskapen finner sin nyttiga tillämpning hos städernas 

ständigt växande medelklass i vardande, och för dem produceras praktiskt inriktade vetenskapliga 

texter, skrivna på folkspråket istället för på latin. Denna materiella populärvetenskap bärs fram av å 

ena sidan en resursstark och inflytelserik samhällsklass intresse för effektivisering, framsteg och 

vinstmaximering, å andra sidan av naturforskarnas strävan efter att hävda sin rätt; att muta in sitt 

intellektuella territorium gentemot den äldre tidens skolastiska professorer och skänka sitt yrke 

status.49 Så småningom står naturvetenskapen på egna ben, kapabel att utifrån egna modeller 

förklara världen. Gunnar Eriksson och Lena Svensson skriver 1986:

När den [naturvetenskapen] utbildat den experimentella metoden och det matematiska språket, en process 
som kan anses ha nått sin mognad med Newtons Principia 1687, kunde den företa sin verklighetstolkning på 
egen hand och blev i själva verket ofta mönsterbildande för filosofin istället för att vara beroende av den.50

Om vi med Eriksson och Svensson kallar den nyttoinriktade populärvetenskap som nämnts ovan 

för materiell, så är det här, i uppbrottet med filosofin, som den andra populärvetenskapliga 

förgreningen slår rot: den ideella. Den nya naturvetenskapen slår omkull den Aristoteliska 

världsbilden, och den gör det utan hänvisning till ett allomfattande filosofiskt system. En världsbild 

behövs alltjämt, varför den ideella populärvetenskapen tar på sig uppgiften att skala bort 

matematiska formler och facktermer och klä naturvetenskapen i vacker språkdräkt, samt faktiskt 

diskutera den nya vetenskapens konsekvenser för människa, andlighet och samhälle.51 Eriksson och 

Svensson följer denna gren in i 1700-talet och upplysningen. Från Galilei, som i sin Dialog söker 

göra upp med Aristoteles och skolastiken, över Fontenelle och dennes Entretienes sur la pluralité 
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des mondes från 1686, som förfäktar cartesianismens giltighet, och slutligen till Voltaires Éléments 

de la philosophie de Neuton från 1738. Här har så skilsmässan fullbordats, eller åtminstone en del 

av den. Newtons Principia är en milstolpe i det att den talar varken för eller emot ett visst 

filosofiskt system, den beskriver helt enkelt en uppsättning naturliga, observerbara fenomen och 

formulerar allmänna, i matematik uttryckta, lagar utifrån studiet av naturen. Hos Newton är rollerna 

omvända och fysiken regerar filosofin. Voltaires populärt hållna framställning av Newtons fysik 

syftar inte bara till att föra ut forskningsresultat, med den vill Voltaire också bidra till Newtons 

seger över Descartes och driva hän den metafysiska spekulationen från vetenskapen och hos läsaren 

lägga grunden för en ny världsbild, där naturvetenskapen bor i första rummet.52

Tillämpad vetenskap och religiös

De lärda sällskap som börjar se dagens ljus från mitten av 1600-talet och framåt kommer att spela 

en oerhört viktig roll i spridningen av vetenskap till allmänheten. Tidigast ut är Royal Society i 

London och Académie des sciences i Paris, och de kommer också att höra till de mest betydande. 

Dessa sällskap formeras utanför universitetsinstitutionernas väggar kring gemensamma mål och 

intressen av människor med blandad bakgrund: forskare, lärda amatörer, köpmän, företagare osv. 

Här diskuteras de senaste vetenskapliga rönen, priser delas ut för lösningar på olika spörsmål, och 

man ger ut tidskrifter på folkspråken där man informerar om sin verksamhet och där ledamöterna 

publicerar uppsatser i alla tänkbara ämnen. Sällskapens publikationer vinner stor spridning och 

popularitet, och de är huvudsakligen inriktade på vetenskapens praktiska nytta för det vardagliga 

och ekonomiska livet. Under 1700-talet ökar antalet dylika sällskap snabbt, och med dem når även 

den vetenskapliga periodiska pressen nya höjder.53

Parallellt med denna expansion av den materiella populärvetenskapen växer även en betydelsefull 

ideell gren, nämligen den naturteologiska. Här är syftet att i det vetenskapliga studiet av naturen 

finna spår av gudomligheten. Naturens och världsalltets sinnrika konstruktion tolkas och 

presenteras som bevis för en skapande intelligens, och ett vetenskapligt naturstudium betraktas som 

ett sätt att komma närmare gud. Genren är synlig redan från slutet av 1600-talet, den publiceras 

främst i form av böcker, och den skrivs av både forskare och av teologer, vilket ger den en dubbel 

roll: dels tjänar den till att legitimera naturvetenskaplig forskning, dels till att från religiöst håll 
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koppla samman kristendomen med den nya moderna världsåskådningen.54 Detta bidrar sannolikt till 

dess enorma popularitet, och till att den teleologiska tanken om en ändamålsstyrd natur länge lever 

kvar i mycket av populärvetenskapen, även efter att den lämnat fackvetenskapen.55

Vetenskapsakademien och den verkliga nyttan

Den 2 juni 1739 bildas Svenska Vetenskapsakademien, en tilldragelse som hos Johan Kärnfelt 

markerar ”de vetenskapliga populariseringarnas uppträdande på svensk mark”.56 Akademien 

modelleras efter utländsk förebild, såväl fransk som engelsk.57 

Akademien bildas i början av frihetstiden. Efter att under Karl XII ha försörjts av krig, står 

Sverige nu mer eller mindre på bar backe. Merkantilismen förespråkar i sin strävan efter 

handelsbalans ett ökat utnyttjande av inhemska resurser. Detta kräver inventering av naturresurser 

och effektivisering av manufakturer och lantbruk, ändamål väl lämpade för vetenskapernas 

överväganden. Det är, med Johan Kärnfelts ord, den här utilistisk-merkantilistiska 

föreställningsvärlden ”som nu [skrivs] in i hjärtat på Vetenskapsakademien.”58 Akademien gör till 

sitt syfte att samla och sprida kunskap om allt möjligt, både högt och lågt. Förankringen i det 

folkliga är central, vilket syns i de grundregler som antas, där det slås fast att akademien ska ägna 

sig främst åt de vetenskaper som kan sägas bringa verklig nytta till allmänheten. Det blir 

sekreteraren, vald på livstid, som kommer att sörja för utgivandet av Handlingarna.59

Swenska wetenskaps academiens handlingar utkommer för första gången i november 1739, blott 

månader efter akademiens bildande. Här står bland annat att läsa om rep och trossars hållfasthet, hur 

man lagar en kakelugn samt en utredning av de bästa metoderna för att maximera tillväxten i en 

drivbänk. Den inriktning på den praktiska nyttan som här återspeglas blir handlingarnas 

kännetecken. De ”RÖN och nya PÅFUND” som handlingarna innehåller är inte bara riktade till 

allmänheten, de är också många gånger författade av densamma. Man publicerar insända 

avhandlingar, som efter bedömning av ledamöterna befunnits ha uppnått ”fullkomlig mognad” och 
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således upphöjts till rön. Insända alster bedöms inte primärt efter vetenskaplig stringens eller 

metodologisk noggrannhet, utan fokus ligger på den allmänna nyttigheten. Ett visst mått av 

vetenskaplighet kan ändock skönjas i det att insända arbeten av ledamöterna måste bedömas vara 

trovärdigt och erforderligt prövat för att publiceras, även om kraven på experimenterande och 

teoretisk förankring inte är höga.60 

Om än handlingarna har som målgrupp en bred allmänhet, så förefaller det tveksamt om de under 

den här tiden når speciellt långt utanför de bildade borgarnas relativa fåtal. Upplagan, som länge låg 

stadig på femhundra exemplar vittnar en del om detta.61 Något som däremot når en väsentligt 

bredare läsekrets, även bland allmogen på landet, är almanackan. Genom ett kungligt privilegium år 

1747 kan akademien börja publicera sin almanacka.62 Förutom kalendarium, väderspådomar - vilka 

man helst hade sluppit inkludera, men beslöt att behålla på grund av deras popularitet - och 

information om postgången, återfinns här en samling nyttiga rön och uppsatser liknande de ur 

handlingarna. Somliga är till och med för formatet bearbetade versioner av sådant som redan 

publicerats i handlingarna. Man sätter sig här även i kontakt med allmänheten genom att utlysa 

prisfrågor, där läseskaran uppmuntras att skicka in sina bästa tips för exempelvis biodling eller 

kultivering av rotfrukter. Almanackan, riktad till allmogen på landet, trycks 1749 i 130 000 

exemplar, en siffra som därefter stiger stadigt.63 Här sprids de nyttiga rönen alltså verkligen bland 

allmänheten. Bland ytterligare aktiviteter i det populäras tjänst kan nämnas anställandet år 1759 av 

en lektor i fysik, vars huvuduppgift blir att hålla offentliga föreläsningar.64

Akademiens folkliga fokus kommer så småningom att avta, för att 1820 mer eller mindre skrivas 

ut ur grundreglerna. Under frihetstiden upptas två tredjedelar av Handlingarnas innehållsförteckning  

av lantbruksrön. Mot slutet av 1700-talet förekommer endast enstaka sådana, och efter sekelskiftet 

1800 är de helt borta. Med Johan Kärnfelts ord så blir ”de tidigare så populära Handlingarna […] 

allt mer specialiserade, allt mer svårtillgängliga.”65 
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En delförklaring till rönens stadiga minskande är att akademien på 1770-talet flyttar en del av 

lantbruksrönen till en annan publikation, Samling af rön och afvhandlingar rörande landtbruket, 

vilken utkommer oregelbundet med totalt sex band under 1770- och 80-talen. Denna separation 

sammanfaller med uppkomsten av konkurrerande publikationer med liknande innehåll. Patriotiska 

Sällskapet ger Hushållnings-Journalen från och med år 1776 (17564-186r8). I dessa återfinns också 

nyttiga lantbruksrön, men med en delvis ny touch. Det finns inga direkta krav på rönens 

vetenskapliga grund, och det är inte längre det materiella som står i fokus. Istället är det den 

medborgerliga dygden som skall främjas och människan som skall förbättras.66 Samtidigt framstår 

det merkantilistiska systemet som alltmer misslyckat, och dess koppling till materialismen, 

utilismen och Akademiens nyttiga rön bidrar till naturvetenskapernas undanträngande. 

Manufakturerna, som med vetenskapens hjälp skulle finna, förädla och exportera rikets naturresurer 

och på så sätt skapa handelsbalans, gick på knäna. Trots att den frihetstida svenska vetenskapen nått 

”högsta internationella klass”67, blir dess rykte nu svårt svärtat av dess oförmåga att frambringa de 

utlovade rikedomarna. 

Det är mot den här bakgrunden - med nyttigheterna försvunna ut akademiens publikation och 

med vetenskpligheten degraderad till själlöst, egenintresserat navelskåderi - som Jacob Berzelius 

företar sig den omorganisering av Vetenskapsakademien som kommer att leda fram till 1820 års 

grundregeländring. Den sedemera internationellt erkände kemisten från Linköping blir invald i 

akademien 1808. Han förfasas snart över akademiens låga generella nivå och över Handlingarna i 

synnerhet, då han får se sina långa, utförliga avhandlingar stympas och förvandlas till följetonger 

för att passa in i Handlingarnas format och utgivningstakt. Detta anser Berzelius vara ett 

oacceptabelt öde för varje vetenskapligt arbete av rang. Handlingarna är nu, istället för ett 

vetenskapernas språkrör, enligt Berzelius rena döden för seriösa forskare att publicera sina resultat 

i. Så snart en någorlunda detaljerad och väl utförd avhandling godkänts för publikation - något som 

för övrigt tar alldeles för lång tid - så ska den huggas i bitar, och är den till på köpet inte nog 

populärt hållen så förblir den snart sagt oläst. Naturvetenskapernas generella fall i anseende, i 

kombination med de nyttiga rönens försvinnande samt ny akademisk konkurrens i form av 

exempelvis Svenska Läkaresällskapet och Kungliga Lantbruksakademien har utarmat akademien. 

Man väljer i allt större utsträckning icke-vetenskapsidkare till ledamöter. Utan vetenskaplighet 
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ingen vetenskapsakademi. Den regelfästa basen i det allmänna och den allmänna nyttan har blivit 

förlegad.68

Berzelius föreslår år 1812 en rad förändringar av akademien för att råda bot på sakernas tillstånd, 

men hans förslag får inga omedelbara genomslag. Det dröjer istället till 1819 innan han, då som 

nyvald sekreterare och nyss hemkommen från Paris och den franska akademien, kan påbörja sin 

omorganisering. Denna resulterar i att en ny uppsättning grundregler i november 1820 ersätter de 

stadgar som antagits vid akademiens bildande drygt 80 år tidigare. De nya grundreglerna begränsar 

antalet ledamöter till 100 svenska jämte 75 utländska, och sluter därmed den tidigare så öppna 

akademiens dörrar något. Nya regler för inträde införs, för att säkra återväxt och kvalité i invalet av 

nya ledamöter och formuleringen om verklig nytta ersätts med en om främjandet av vetenskapernas 

allmänna tillväxt. Även om det i en bisats talas om spridandet av vetenskapernas nytta, har 

akademiens tidigare grundläggande förankring i det allmänna nu skrivits bort till förmån för en, i 

intern vetenskaplig utveckling förankrad, akademi av mer modernt snitt. Gränsdragningen mellan 

vetenskapen och allmänheten markeras ytterligare i regelfästningen av akademiens årliga 

högtidsdag den 31 mars, då akademiens årsberättelse ska upplysa allmänheten - ej längre själv 

delaktig i det vetenskapliga arbetet - om vilka vetenskapliga framsteg som gjorts under det gångna 

året.69 Den blir också tydlig senare, i ett tal vid högtidsdagen 1821 av akademiens preses Gustav 

Fredrik Wirsén, som året innan varit Berzelius behjälplig vid författandet av de nya reglerna. I talet 

konstateras att forskarens uppgift är att forska, rätt och slätt, för att sedan framlägga resultatet av sin 

forskning. Att utröna och presentera den eventuella samhällsnyttan av sagda forskning, det får 

någon annan ta hand om - förslagsvis en ämbetsman av något slag.70 

Naturforskarmöten

I juli 1839 söker sig ett knappt hundratal delegater - forskare och läkare från de skandinaviska 

länderna -  till det första Skandinaviska naturforskarmötet i Göteborg. Inspirationen är återigen, 

precis som vid akademiens bildande 100 år tidigare, hämtad från utlandet. I tyskland har bland 

andra Berzelius varit och besökt Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärtze år 1828, och den 

framstående botanikern Carl Adolph Agardh har varit i Cambridge på British Association for the 
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Advancement of Sciences möte 1833.71 Dessa möten har gjort ett starkt intryck på de svenska 

besökarna, och idén om att skapa en skandinavisk motsvarighet har diskuterats i forskarsamhället. 

Berzelius är dock till en början mycket skeptisk och menar att naturforskningen i de skandinaviska 

länderna är alltför omogen och ynklig till omfattningen för att ett dylikt försök ska kunna mynna ut 

i annat än fiasko. Det blir heller varken han eller Agardh, utan den norske läkaren Christian 

Egeberg, uppbackad av botanikern Sven Nilsson från lund, som kommer att ta initiativet till det 

första mötet, som alltså hålls i Göteborg 1839. Till möte nummer två, i Köpenhamn 1840, finner 

drygt trehundra delegater vägen, och deltagandet stabiliseras sedan runt femhundra för de 

nästkommande sjutton mötena, varav det sista hålls i Helsingfors så sent som 1936.72  

Naturforskarmötena syftar, förutom att låta forskare mötas och utbyta kunskaper och erfarenheter,  

till att stärka den gemensamma identiteten hos naturforskare i de olika länderna, att vinna större 

allmänt erkännande och att väcka lust, hopp och mod hos de närvarande forskarna. Målet är en enad 

front av skandinaviska naturforskare, någon som kan för deras samlade talan och höja såväl 

engagemanget inom gruppen som statusen utanför den, i det omgivande samhället. Som en slags 

naturvetenskapens lobbyorganisation tänkte man sig att sprida kännedom och intresse om 

naturforskningen, både till varandra och till allmänheten.73 I den här rollen legitimerar man nu 

också indirekt Vetenskapsakademiens nya organisation, i det att man betraktar sig som ett slags 

ambulerande torgförare av den vetenskap som produceras i de stående akademierna.74 

Förutom en vilja att öka den egna forskningens status och anseende, skönjer Nils Eriksson även 

en bildningstanke, delvis förnakrad i romantikens tankevärld. Många av dessa forskare är 

inspirerade av romantisk naturfilosofi, benägna att betrakta världen som en organisk helhet, stadd i 

en ständig utveckling som oupplösligen förbinder natur med historia, fysik med etik; 

naturvetenskap med humaniora.75 Häri tycks pudelns kärna ligga. Humaniora åtnjuter en 

särställning inom utbildningsväsendet vid den här tiden. Det är genom latin, grekiska, filosofi och 

en gnutta matematik som bildning uppnås, det är humaniora som utvecklar människans själsliga 

förmågor så hon sedan kan ta sig an vilket annat yrke som helst. Den danske fysikern Henrich 
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Steffens pläderar vid mötet år 1840 för är att det empiriska naturstudiet äger samma andlighet som 

humanioran. Han nämner aldrig utbildning eller bildning i sitt tal. Det gör dock en annan dansk 

fysiker, Hans Christian Ørsted, vid samma möte. Med utgångspunkt i samma andliga enhet 

argumenterar han för naturvetenskapernas införlivande jämsides med humanioran i den formella 

bildningen, och ondgör sig över ett ubildningsväsende som snarare tycks vilja öka klyftan mellan de 

två.76 Det är alltså i en romantisk tanketradition som de Skandinaviska naturforskarmötena under 

sina tidiga år söker ”vrida bildningsargumentet ur händerna på humanisterna”.77 

Skolan blir naturligtvis en viktig del i denna strävan, men naturvetenskapen ses också som allmän 

egendom, något som vid mötet 1847 föranleder Carl Adolph Agardh att på allvar tala om 

vetenskapernas popularisering. Vetenskaperna måste spridas till allmänheten, dels för att i 

Vetenskapsakademiens tidigare anda främja det materiella välståndet, men även som en del i den 

romantiska helhetsbildningen. Också det andliga finner näring i naturvetenskaperna, och 

naturforskarna har i detta en viktig roll som torgförare - inte enbart producenter - av dess resultat. 

Skolan är absolut viktig i detta, menar Agardh, men det räcker inte hela vägen. Han föreslår därför 

tillsättandet av en särskild kommitté för utformandet av ett betänkande att lämna till var lands 

regering som ansökan om stöd för utgivandet av en populärt vetenskaplig tidskrift. Det verkar som 

om någon hemställan aldrig nådde den svenska regeringen. Det danska utrikesdepartementet 

däremot mottog ett förslag från naturforskarna, vilket de avslog, bland annat med hänvisning till att 

liknande tidskrifter redan existerade i Sverige och Norge.78 Även om naturforskarmötena inte 

lyckades sjösätta någon ny tidskrift, utrustade de forskarna att, med deras nutida historieskrivare 

Nils Erikssons ord, kunna ”uppträda gemensamt och auktoritativt inför samhället med en kraft, som 

blev svår att negligera både på det sociala och det kulturella planet”.79 Ett sätt på vilket de 

”uppträder inför samhället” kan sägas vara i den framväxande populärvetenskapliga pressen och 

bokutgivningen, där forskarna själva oftast är de som torgför vetenskapens senaste rön.

Dessa tidigt existerande tidskrifter och skriftserier innehåller en populärvetenskap som dagens 

läsare i nog kan känna igen sig i. Samtidigt är tiden nästintill kommen för Charles Darwin att 

publicera sitt magnum opus On the origin of species. Således har det blivit dags att närmare bekanta 

sig med det Sverige i vilket de darwinska idéerna torgförs. 
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II. Sverige 1859-1909

Biologi

Som kapitlet innan visat, så är det vid seklets mitt alltjämt humaniora som dominerar den högre 

utbildningen. Särskilt framträdande ter sig filosofin, vid tiden präglad av en platonskt färgad 

idealism som får stå sida vid sida med religionens sanningar. Här betraktas de exakta vetenskaperna 

som jämförelsevis oförfinade och för den djupare förståelsen ovidkommande. Vid exempelvis 

Uppsala universitet, enligt Sten Lindroth ”en högborg för filosofiska och estetiska övningar”, är det 

stora namnet kring år 1850 ”inte botanisten Fries utan filosofen Boström, vars idealism vann 

utomordentligt inflytande”.80 

Naturforskarna själva däremot, anser i allmänhet att även deras sak är idealismens, sedlighetens 

och religionens.81 I synnerhet den framväxande biologin gör dylika anspråk. Om de exakta 

disciplinerna fysik och kemi med lätthet kan anklagas för att, med atomers och döda kroppars 

blinda kausalitet, väcka materialismens kalla låga i människan, så bjuder studiet av livets gåta och 

de levande tingen på långt fler tillfällen till andliga utsvävningar och spekulationer. I ett större 

sammanhang så kan detta knytas till den tidigare nämnda naturteologin, som blomstrat under 1800-

talets första hälft och som inte lämnat Sverige oberört.82 Av naturvetenskaperna är de biologiska vid 

seklets mitt de största, och arvet efter Linné är såklart av stor vikt för det förhållandet. I den store 

systematikerns fortspår ägnar sig otaliga fältbotanister åt beskrivning och kartläggning av den 

svenska floran, ofta drivna av en ”kärlek till föremålen själva: blommorna och den svenska 

sommaren”,83 snarare än av rent vetenskaplig nyfikenhet. 

Vid 1800-talets mitt är majoriteten av de tongivande forskarna inom de biologiska vetenskaperna 

i Sverige alltså kraftigt idealistiskt färgade. Detta präglar synen på organisk utveckling i 

forskarsammanhang före såväl som under Darwins introducerande. Värt att notera i detta 

sammanhang är att det vid den här tiden finns en viss skillnad mellan de gamla universiteten i 

Uppsala och Lund, och de yngre institutionerna i Stockholm, främst Karolinska institutet och 

STORA OCH MÄKTIGA SANNINGAR

26

80 Bägge citaten ur Sten Lindroth, ”Svensk naturforskning kring 1800-talets mitt: Föredrag hållet vid 
Naturvetenskapliga Studentsällskapets i Uppsala högtidsdag den 31 oktober 1953”, i Lychnos: Årsbok för idé- och 
lärdomshistoria, 1953, 162.

81 Ibid., 163.

82 Ibid., 170-171.

83 Ibid., 164.



Vetenskapsakademien. Där de förstnämnda med sina filosofiska fakulteters dominanta ställning och 

grundmurade linneanska tradition drar åt det idealistiska hållet, intar Stockholmsforskarna vad man 

skulle kunna kalla för en mer experimentellt fysiologisk grundhållning, något som kommer att få 

betydelse i debatten om Darwins idéer. 84

Darwinismen introduceras och får fäste

Utveckling i den organiska världen är inte någon för Darwin unik idé. Hans unika bidrag till 

forskningen om de levande varelsernas ursprung och relationer är framför allt introducerandet av en 

renodlat materialistisk mekanism, det naturliga urvalet, som styrande utvecklingsförloppet. Tidigare 

teorier på de här områdena är ofta idealistiska och talar om grundformer eller idéer som föremål för 

organismernas inre strävan. Utveckling sker, inom arter eller släkten, mot ett bestämt mål, en ideal 

art- eller släktform, och det är denna i organismen inbyggda strävan som får den att förändras över 

tid. Denna partiella descendensteori tycks, mycket tack vare Linné, vara den dominerande bland 

svenska universitetsbotaniker och -zoologer vid tiden för Darwins publikation.85 Något mer 

materialistisk i sin förklaring är den franske zoologen Jean-Baptiste de Lamarck, som menar att 

vissa av de egenskaper som en organism förvärvar under sin levnad förs vidare till avkomman, 

vilket på sikt leder till utveckling och förändring. Darwins teori, såsom den framläggs i On the 

origin of species 1859, bygger väsentligen på två grundantaganden. Nummer ett är den fullständiga 

descendensteorin.86 Darwin menar att arter inte bara förändras inom art- eller släktgränser, utan att 

nya arter eller till och med släkten kan uppstå ur tidigare dito. Han spekulerar i ett fåtal urformer, ur 

vilka alla moderna släkten och arter utvecklats, men principiellt kan han även tänka sig en enda 

gemensam stamform för allt levande på jorden. Det andra antagandet gäller det naturliga urvalet, 

mekanismen bakom organisk förändring. Tanken är här att ytterst små förändringar uppstår hos 

individer, och om de är gynnsamma så sprider de sig vidare inom arten. Förändringarnas orsaker är 

för Darwin okända, men nyckeln är att de uppstår till synes slumpartat. Inte utan orsak, men utan 

avsikt. Individens framgång i livet - i att fly från rovdjur, i att skaffa föda, i att para sig - kommer 

sedan att avgöra vilka egenskaper som över tid sprids till en majoritet av populationen och vilka 
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som inte gör det. De förändringar som gynnar individen kommer således att vara de som sprider sig, 

och över ofattbart långa tidsperioder ger denna process, vilken alltså kallas för det naturliga urvalet, 

upphov till den progression av arter, familjer och släkten vi kan se i de fossila lagren. 

Vid slutet av 1850-talet är det Elias Fries i Uppsala som är den mest inflytelserike botanisten, 

jämte Jacob Georg Agardh - son till den förut nämnda Carl Adolph - i Lund. Bägge dessa herrar 

anser att Darwin i grunden har fel.87 Fries företräder istället en idealistisk, i stora delar platonsk, syn 

på den organiska världen där utveckling förvisso sker, dock styrd av driften att förverkliga själva 

artens idé och endast inom de bestämda artgränserna. Det är sålunda tal endast om förändring i 

sinnevärlden - en förändring som vi också tydligt kan se i de fossilförande lagren - men inte i 

idévärlden. Där är arterna alltjämt desamma, och förändringen är därför i djupare mening 

overklig.88 Agardh delar i stora drag denna syn, han tänker sig en progressiv utveckling av arterna, 

där äldre former dör ut och nya tar vid. En art förblir dock alltid samma art, även om den inom sig 

själv kan genomgå stora förändringar över tid. Det är i mångt och mycket detta, frågan om 

artreducering eller inte artreducering, som enligt Ulf Danielsson blir den stora stötestenen i 

Darwindebatten i Sverige.89 Influenser från den tyska romantiska naturfilosofin - minns exempelvis 

Agardhs fars romantiska hållning i bildningsfrågan - inspirerar en idealistisk utvecklingslära, 

samtidigt som det linneanska artbegreppet lever starkt vid de svenska universiteten.  För en inbiten 

idealist, tillika linnean, är tanken på att arterna skulle ha flytande gränser och inte vara idéer för 

evigt nedlagda i naturen otroligt svår att förlika sig med.

Det blir, som väntat, i Stockholm som Darwin får sina första svenska anhängare. Sven Lovén, 

tillsammans med Anders Retzius (Stockholm) och Sven Nilsson (Lund) ansedd som en av de mest 

framstående zoologerna,90 sammanfattar huvuddragen ur On the origin of species i ett tal på 

Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 1860 - alltså endast månader efter publiceringen av 

boken - och uttrycker sitt stöd för de åsikter som uttrycks.91 Även botanikern Nils Johan Andersson, 

vid tiden botanikintendent på Naturhistoriska riksmuseet, tillika professor vid 

Vetenskapsakademien, är tidigt ute med att ge sitt stöd till de darwinska idéerna. Också han 
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uttrycker detta vid Vetenskapsakademiens högtidsdag, dock 1861, ett år senare än Lovén. 

Andersson skriver och talar ofta till fördel för darwinismen under 1860-talet, och han framstår som 

en av de viktigaste gnistorna i tändandet av den tidiga Darwindebatten bland svenska 

naturforskare.92 Han är dessutom särskilt intressant i förhållande till föreliggande studie, eftersom 

han i slutet av 60- och början av 70-talet författar populärvetenskapliga artiklar om Darwin och 

darwinismen.

Utan att här gå in allt för mycket i detalj på ”darwinismens inträngande i Sverige” - mer om det 

finns att läsa i Ulf Danielssons artikel med samma namn - så kan en sammanfattning lyda: Fler och 

fler botanister och zoologer hänvisar under 1870-talet i vetenskapliga arbeten till Darwin i 

anslutande termer, även utanför Stockholm och Vetenskapsakademien - som alltjämt ”förblev 

darwinismens högborg i Sverige”.93 Även om många forskare fortfarande inte är övertygade, daterar 

Danielsson descendensteorins seger på svensk mark till år 1883. Troligen är anhängarna ännu i 

minoritet bland läroverkslärare, lektorer osv, men bland den generation som under 70-talet varit 

adjunkter och docenter i Lund eller Uppsala, och som nu i många fall nått professors rang, räknar 

Danielsson 1883 till 14 anhängare jämte 13 motståndare.94 Härifrån kommer Darwins läror att i stor 

utsträckning förkunnas på universiteten, och framgent växer sig stödet enkom starkare. Påpekas bör 

dock att en ovilja att fullt ut acceptera ”slumpen” som orsak till förändring leder till att ett mått av 

teleologi blir kvar även efter att Darwin på det stora hela blivit accepterad av svenska forskare.

Som ett kort sidospår ska jag här också nämna att Darwins läror tycks ha blivit accepterade i 

ungefär samma takt i våra grannländer som här hos oss.95

Populärvetenskap i skrift

Under 1800-talets senare hälft får naturvetenskaperna ett uppsving, i och med deras stora betydelse 

för industrialismen. Naturvetenskapligt tänkande kommer mer och mer att agera mall för såväl 

andra vetenskaper som för den allmänna intellektuella diskussionen. Samtidigt växer den arbetande 
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klassen, och kulturradikalismen blir mer och mer inflytelserik.96 I denna miljö blir folkbildning ett 

nyckelbegrepp. Det rör sig dels om den relativt nyinrättade folkskolan, men även vuxenutbildning 

blir viktigare och viktigare. För de folkbildningsinstitut som startas är målsättningen att höja 

arbetarnas bildning, på det att de ska kunna delta i det demokratiska samhällsarbetet. Här är 

Stockholms arbetareinstitut, grundat av positivisten Anton Nyström, en föregångare.97 

Denna utveckling flankeras av en ständigt ökande utgivning av populärvetenskapliga skriftserier, 

varav Johan Kärnfelt under 1870-, 80- och 90-talen finner inte mindre än sexton nystartade 

exempel, med titlar som exempelvis Naturvetenskap för alla, Ur vår tids forskning, Populärt 

historiskt bibliotek och I vår tids lifsfrågor: populärvetenskapliga uppsatser.98 Den ojämförligt 

mest produktiva, och av allt att döma även den mest spridda, är Studentföreningen Verdandis 

småskrifter. Föreningen Verdandi bildas 1882 vid Uppsala universitet, med syftet att föra samman 

studenter med ett intresse i yttrande- och tankefrihetsfrågor för diskussioner i allehanda 

samhälleliga spörsmål.99 I denna anda påbörjas utgivningen av Småskrifterna år 1888. Den uttalade 

målsättningen är att meddela bildning till de mindre bemedlade klasserna. Texterna avhandlar 

ämnen ur natur- och samhällsvetenskapernas alla vrår, från Darwin till det svenska skattesystemet 

via Koranen. Framställningarna i sig bär vetenskapens sanningspatos och undviker i allt väsentligt 

att göra politiska ställningstaganden. Man kan dock med Johan Kärnfelt här tala om en vetenskap 

med tendens. De ämnen som avhandlas är alla på ett eller annat sätt knutna till aktuella 

samhällsfrågor. Avsikten tycks vara att förmedla det riktiga, vetenskapliga betraktelsesättet i någon 

fråga, utan att skriva fram ett ställningstagande. Att låta vetenskapen säga sitt i frågan är fullt 

tillräckligt för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning. Man är så att säga agitatorisk i 

val av ämnen, men inte till formen.100

Till dessa småskrifter skall vi så småningom återvända, men först gör vi ett riktat nedslag i den 

periodiska pressen, som vid den här tiden innehåller en hel del populärvetenskap.
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III. Ny illustrerad tidning

Veckobladet Ny illustrerad tidning utkommer med sin första årgång år 1865, efter att ett 

”profnummer” utgivits i december 1864. Tidningen utkommer fram till år 1900, då den uppgår i den 

ännu idag existerande Ord och bild101, grundad 1892.102 Redaktör vid grundandet är Karl 

Wetterhof.103 Han ersätts dock redan 1866 av Harald Wieselgren, under vilkens tid på 

redaktörsstolen (1866-1879) tidskriften blir ”betydande som allmänkulturellt organ”.104

Enligt anmälan så är inspirationen till tidningen främst hämtad utomlands, där man konstaterar att  

främst träsnideriets framsteg möjliggjort att den illustrerade periodiska pressen vunnit ”allt större 

betydelse för folkets kultur”.105 Den nybildade redaktionen menar att det är hög tid att en illustrerad 

tidning ser dagens ljus även i Sverige:

Vi förespegla oss icke möjligheten af att i qvantitaivt hänseende täfla med de stora kulturfolken, men vi finna 
å andra sidan icke heller några giltiga skäl till hvarföre vi svenskar fortfarande skola stå efter t. ex. våra 
bröder danskarne, som, med en publik så mycket mindre än den svenska, dock förmått åstadkomma en 
illustrerad tidning, med afseende på konstvärde jemngod med det bättre af hvad utlandet har att bjuda på.106

Redaktionen uttrycker förströstan inför den självpåtagna uppgiften, då man redan ”lyckats knyta 

förbindelser, som försäkra tidningen om fortfarande bidrag af landets mest populära pennor.”107 

Innehållsmässigt utlovas en imponerande bredd. Tidningen skall - förutom allmänkultur med 

tonvikt på litteratur, konst och teater - bland annat innehålla ”smärre afhandlingar i populär 

naturkunnighet och fornkunskap”.108
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Om darwinism och Darwin i Ny illustrerad tidning

I Ny illustrerad tidning råder det redan från början få, om ens några, tvivel rörande darwinismens 

riktighet. I februari 1865 publiceras artikeln Menniskoslägtets ålder och första uppträdande på 

jorden, av Christian Lovén. Lovén (1835-1904) är läkare, sedemera fysiologiprofessor och så 

småningom även rektor vid Karolinska institutet, och son till en kusin till Sven Lovén. Han är 

dessutom en engagerad folkbildningsivrare samt även politiker, ett par perioder till och med 

riksdagsman.109 Artikeln är ursprungligen ett föredrag hållet i sällskapet Idun, och inleds med 

följande ord: 

En hos ett litet folk uppsprungen tradition, som öfver nästan hela den civiliserade verlden fått religiös helgd, 
har sedan barndomen inplantat i oss föreställningen att såväl menniskan, som den jord hon trampar, endast 
haft en jemförelsevis kort tillvaro af några lumpna 6-7000 år[…]110

Med dessa tidningens första publicerade ord i ämnet, kan Lovén sägas slå an en ton som kommer 

att hålla i sig. Forna tiders villfarelser har skingrats, äntligen kan vi börja att på riktigt förstå livet 

och den jord vi bor på. Ovan nämnda Nils Johan Andersson, botanikern vid naturhistoriska, inleder 

1871 sin artikel Charles Darwin i en liknande anda:

I vårt århundrade - de stora upptäckternas och de stora sanningarnas tidehvarf - har intet vetenskapligt verk 
väckt så mycket uppseende, frambragt så fullständig förändring i fackmännens af ålder hysta åsigter och 
grundsatser, som Darwins bok öfver de organiska varelsernas uppkomst.111

Dessa två är de mest uttömmande artiklarna om darwin-relaterade ämnen som publiceras i Ny 

illustrerad tidning, och det är dessa två jag främst kommer att studera. De är dock inte de enda. År 

1871, samma år som ovan citerade artikel av N J Andersson, men cirka en månad innan, publiceras 

av en anonym författare artikeln Ett rudimentärt organ hos menniskan, en kort sammanfattning av 

Darwins avsnitt på samma tema i The descent of man (vid tidpunkten ännu ej utgiven på 

svenska).112 Andersson återkommer 1879, när han sammanfattar Darwins arbete The expression of 

the emotions under rubriken Om sinnesrörelsernas uttryck. Slutligen avhandlas rudimentära organ 

mer allmänt 1885 av en anonym författare i Onyttigheter i naturen.113
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Sanningen

Att Darwin har rätt råder det som sagt inga tvivel om för dessa författare. Arternas gemensamma 

ursprung, liksom deras ständiga, gradvisa, utveckling i kampen för tillvaron genom det naturliga 

urvalet - darwinismen - hålls för sant av samtliga. I anslutning till detta presenteras såsom sanning 

även de geologiska tidsåldrarnas ofattbart långa utsträckning och uniformitarianismen (idén om en 

ständigt pågående, långsam omdaning av jordytan, driven av än idag verksamma och observerbara 

krafter). Det finns dock gradskillnader i framställningen, även om nämnda spörsmål behandlas i 

stort sett apodiktiskt. När det gäller darwinismens ”för-vetenskaper”, som till exempel geologin och 

paleontologin så är Lovén den enda som i sin artikel ser sig nödgad att ens anföra några belägg för 

påståenden om geologisk tid och uniformitarianism. Första halvan av hans artikel ägnas åt 

redogörelser för observerade landhöjningar, paleontologisk succession och sedimentbildning. Detta 

förefaller dock mer vara i upplysnings- än i övertalningssyfte, då inga som helst reservationer görs 

när det gäller dessa spörsmål.114 Att det till äventyrs skulle kunna vara frågan om ett 

ställningstagande antyds inte på något vis. Så är även fallet i Anderssons artikel från 1871. Här är 

det inte ens nödvändigt med belägg, författaren nöjer sig med att helt enkelt konstatera:

Undersökningarne af vår jords bildning hafva i senare tider otvetydigt ådagalagt, att dess yta varit 
underkastad successiva förändringar, att oceanen sjunkit, bergskedjor höjt sig och att kontinenter slitits från 
hvarandra eller på andra ställen sammanvuxit, ej en utan hundra, många tusende gånger efter hvarandra, 
beständigt, oupphörligt medförande förändringar i det organiska lifvet.115

Även då det gäller själva darwinismen återfinns mellan artiklarna skillnader i hur pass vedertagna 

idéerna framstår. Dessa är ännu något större. Hos Lovén är den darwinska descendensteorin helt 

klart att föredra framför andra teorier, men han är noga med att inte hävda den som fullständigt 

bevisad.116 Andersson avhandlar däremot descendenstanken ungefär på samma sätt som Lovén gör 

med paleontologin och uniformitarianismen. Belägg för teorins riktighet radas på varandra, varpå 

slutsatsen att Darwin har helt rätt framstår som den enda möjliga.117

De som förspråkar Darwin är vid den här tiden ännu i minoritet bland svenska naturforskare118, 

men att det skulle råda någon form av konflikt inom forskarvärlden i några av de här frågorna är 

STORA OCH MÄKTIGA SANNINGAR

33

114 Lovén, 1865, 41-42.

115 Andersson, 1871, 134.

116 Lovén, 1865, 59.

117 Andersson, 1871, 135.

118 Se ovan, avsnittet Darwinismen introduceras och får fäste.



inget som syns i Ny illustrerad tidning. I de fall motstridiga åsikter omnämns, förevisas de som 

artefakter, rester från tiden innan människan kände sanningen. Minns till exempel de ovan citerade 

inledningarna. Det är i de fallen inte heller några i tiden närliggande konflikter inom det svenska 

forskarsamhället som lyfts fram utan äldre, utländska forskare. När Lovén förfäktar riktigheten i 

påståendet att människan i Europa en gång samexisterat med numera utdöda jättedjur, beskyller han 

fransmannen Cuvier för att denna sanning inte uppdagats tidigare. Han menar att dennes ”auktoritet 

i detta afseende utöfvade ett sådant tyranni öfver sinnena, att man tillstoppade öronen för de mest 

öfvertygande skäl och blundade för de ovedersägligaste facta”.119 Andersson pekar i sin artikel från 

1871 inte ut personer, utan talar istället om den mosaiska geologin120 och katastrofteorin som idéer 

som förts fram vid sidan av de riktiga och förlorat.121 I dennes senare artikel Om sinnesrörelsernas 

uttryck från 1879 låter det såhär: 

[…][darwinismen] har - äfven om en och annan äfven af de lärde nu för tiden hånler eller ömkar sig öfver 
den samma - blifvit en lära, som vunnit talrika anhängare hos alla dem som tro på den fria forskningens 
berättigande och på det upphöjda i dess redan vunna stora och mäktiga sanningar.122

Det finns alltså fortfarande de som motsätter sig darwinismen, men knappast bland de som tror på 

fri forskning. Ett ganska syrligt omdöme om de som ännu inte sett sanningen, speciellt med tanke 

på att de ännu är i majoritet bland ”de lärde”. Motsättningarna tonas ner, darwinismen framställs 

som vedertagen och sammanlänkas med tanken om fri forskning i allmänhet.

Människosläktet

Det är, mer än något, frågan om människosläktets ålder och härstamning som är den centrala för 

alla de artiklar i ämnet darwinism som publiceras i Ny illustrerad tidning. Ett par av dem avslöjar 

detta redan i titeln, nämligen Lovéns Menniskoslägtets ålder och första uppträdande på jorden och 

den anonymt publicerade Ett rudimentärt organ hos menniskan. Övriga artiklar må slå an något 

bredare teman, men samtliga knyter an till människan och hennes plats i naturen. 

Lovén talar i sin artikel om en rad fynd av människoben och verktyg som nyligen gjorts på 

fyndplatser där man även funnit lämningar av utdöda djur, vilket bevisar att människan existerat 
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längre än man tidigare antagit.123 De människor som levat under den här tiden framställs 

konsekvent som vildar, och jämförs som sådana med ännu levande ”vildar”, folkstammar boende i 

exempelvis Afrika eller Australien. Att det rör sig om människor och inte något annat är dock helt 

glasklart, det tyder såväl verktygen som den gravplats man funnit på, samt även ett ”ännu 

märkvärdigare prof på dessa folkstammars råa industri”,124 nämligen de avbildningar av djur på 

grottväggar som påträffats i Frankrike. Knepigare är det med de nyligen (1856) upptäckta benrester 

som grävts fram i den tyska dalen Neanderthal. Här blir Lovén för första gången något mindre 

säker. Är det fråga om en övergångsform mellan apa och människa? Klart är åtminstone att denna 

varelse står betydligt lägre än de tidigare beskrivna stammarna. Den tycks uppvisa en hel del aplika 

karaktärer, som exempelvis kraftiga ögonbrynsbågar och en framåtlutad panna. Någon apa liknande 

de som ännu är i livet är det dock inte tal om. Detta förstår man om man jämför den med människor. 

Men inte vilka människor som helst, utan de som i dag står närmast aporna. Så skriver Lovén 

tillexempel om hjärnskålen, att dess rymd ”icke kan kallas liten, och torde hafva öfvertäffat mången 

nu lefvande negers eller hottentotts”.125 Han jämför den också med ett kraniefragment av en Ny-

Zeeländare som finns på Karolinska, och konstaterar så att, även om neanderthalmänniskan står 

mycket lågt ner på naturens stege, så finns det bland ännu idag levande folkstammar former som 

icke desto mindre påminner om den neanderthalska.126 Detta enda exemplar kan förvisso inte i sig 

självt bevisa människans och apornas gemensamma ursprung i någon äldre form, men Lovén 

uttrycker ändå sin fasta förströstan inför att kommande utgrävningar på andra platser kommer att 

avslöja människorester med en än mer aplik form.127

I Anderssons artikel Charles Darwin, vars sektion avseende människosläktet anförs vara en 

framställning av de idéer Darwin uttryckt i The descent of man, framläggs en rad anatomiska bevis 

som stöd för människans och djurens gemensamma ursprung. Dessa utgörs i stort av de idag smått 

klassiska, redan då ofta upprepade, utsagorna om analoga organ och bildningar, rudimentära organ 

och överförbarheten av sjukdomar mellan djur och människa.128 Författaren avstår dock från att 
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framlägga ett av de - enligt honom själv - mer slående beläggen, rörande det reproduktiva systemet, 

eftersom dess ”framställning måste bli af alltför speciel natur att kunna vara för ett större antal 

läsare fullt fattlig”.129 Här synliggör Andersson så att det är populärvetenskap han skriver, och väljer 

att avstå istället för att försöka förklara på ett för allmänheten begripligt sätt.

Så långt är det människan i allmänhet som jämförs med djuren. När det kommer till att företa 

liknande jämförelser av ”själsförmögenheterna” blir det dock nödvändigt att göra skillnad på 

människa och människa. Nog är det svårt att finna andliga likheter mellan den civiliserade 

människan och djuren, men återigen kan vildmarkens ociviliserade folk tjäna till upplysning. Man 

vet att schimpanser använder redskap för att tillexempel knäcka nötter, och antydan till språk finns 

också hos många djur som visat sig kapabla till att uttrycka olika, urskiljbara känslolägen. Det är 

lätt att tänka sig att människan skiljer sig i det avseendet att hon är kapabel till självmedvetande, 

abstrahering osv. Men, uppmanar oss Andersson, jämför då en sovande hund i drömmen, klart 

insjunken i jagets egen föreställningsvärld med ”den arma till hårdt förnedrande arbete tvunga 

qvinnan i en Australisk hord, som knappast känner till ett enda abstrakt ord och icke kommer högre 

än till talet 4”130, och inse så att det inte är så stor skillnad som man kan tro. Detsamma kan sägas 

om estetik. Många fågelarter pryder sina bon med fjädrar och andra vackra ting, så att de till och 

med för oss framstår som sköna, medan de vilda folkens konst och musik ofta framstår som 

ohyggliga för oss.131 Även altruismen, omtanken om andra, återfinns i överflöd hos allehanda djur, 

medan vissa mänskliga folkstammar tycks lida total avsaknad därav.

[…]om vi å ena sidan känna Eldsländaren som en varelse, hvilken knappast kan sägas ega ett språk, ett 
begrepp om en högre magt eller en känsla av tillgifvenhet för sina likar eller sin afkomma, och å den andra en 
Newton, en Shakespeare, en Luther o. s. v. såsom mensklighetens störste andar, så skola vi lätt inse, att 
skillnaden dem emellan är himmelsvidt större, än mellan den i alla afseenden lägst utbildade132 menniskan 
och det djur, hos hvilket vi beundra så mycken själshöghet, ehuru vi vanligen benämna denna blott 
instinkt.133

 De ociviliserade folken får alltså spela den otacksamma rollen av mellanform mellan 

kulturfolken och djuren. Andersson, och före honom Lovén, gör så att säga tanken på människan 

som utvecklad från lägre stående djur uthärdlig, genom att förminska naturfolken till blott djur, i 
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vissa fall och avseenden till och med lägre stående än djuren. På så vis kan mänskligheten i ett slag 

både reduceras till djurart bland andra djurarter och samtidigt behålla sin upphöjda ställning. Den 

civiliserade västerlänningen kan andas ut, hen är ingen apa. Kanhända är de vilda folkstammarna 

snudd på apor, men vi har ju i vår tur utvecklats långt över dem.

Andersson är alltså tydlig med att han anser människans härledning ur djurriket för bevisad, 

något som i hans senare artikel Om sinnesrörelsernas uttryck från 1879, tas för givet. Detsamma 

gäller den ännu senare Onyttigheter i naturen, skriven av en anonym författare. Av Ny illustrerad 

tidning fås således intrycket av att detta är en avgjord fråga. Vänder vi som hastigast blicken åt ett 

annat håll, förstår vi dock att så inte är fallet bland forskarsamfundet i stort. År 1878 publiceras i 

tidskriften Vetenskap för alla en artikel av Tycho Tullberg med titeln De menniskolika aporna.134 

Artikeln är en översikt över de mest kända människoaporna, och behandlar i stort inte Darwin eller 

darwinism. Författaren inleder dock med att konstatera att frågan om människans härledning i 

djurriket väckt mycket debatt på sistone. Några söker leda i bevis att människan och de högre 

aporna är ättlingar till en gemensam stamform, medan andra med bestämdhet hävdar att så inte är 

fallet. Tullberg är noga med att betona att han själv i föreliggande arbete inte tänker ta ställning i 

frågan, men menar att eftersom frågan nu en gång rests, så ”torde det kanske intressera en och 

annan att göra en närmare bekantskap med dessa våra verkliga eller förmenta slägtingar”.135

Om konflikter

Populärvetenskapens tendens till att undanhålla konflikter syns alltså tydligt i Ny illustrerad tidning. 

Även om descendensteorin, och i synnerhet människans härledning i djurriket, vid den här tiden är 

föremål för djupgående kontroverser bland biologerna, framställs dessa likväl som uppenbart sanna, 

om än inte riktigt av Lovén, så åtminstone av såväl Nils Johan Andersson som av de anonyma 

författare som publicerar i ämnet. För den som, likt oss som studerar historien i efterhand, känner 

till dessa konflikter, kan dock i både Lovéns och Anderssons artiklar skönjas antydningar till 

polemik. Beläggen för darwinismen framförs med frenesi, och de som till äventyrs inte ännu 

accepterat densamma avfärdas kort som mindre begåvade. När tidningen Ord och bild, i vilken Ny 

illustrerad tidning uppgår år 1900, publicerar en levnadsteckning över Darwin till minnet av 100-
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årsjubiléet av dennes födelse, så är tonen inte lika hätsk. Charles Darwin: Ett hundraårsminne, 

författad av Gösta Grönberg och publicerad i Ord och bild 1909, är i första rummet en kortfattad 

biografi över Darwin och hans verk. Som sådan faller den, om än den är intressant, en bit utanför 

ramarna för denna undersökning. Presentationen av Darwin innehåller dock naturligtvis en del 

referenser till hans teori och dess betydelse. Att descendenstanken nu på allvar är accepterad, inte 

bara av vetenskaperna, men också av den bildade allmänheten, märks i framställningen. Grönberg 

inleder med att jämställa Darwins bidrag till vår världsbild med Kopernikus heliocentriska 

solsystem.136 Han redogör sedan för Darwins liv och gärning. Här beskrivs hur det gick till när 

Darwin gjorde sin storslagna upptäckt, men det handlar inte om att upplysa läsaren om riktigheten i 

denna, endast om att lämna en historisk redogörelse över dess tillblivelse. Om det idag råder några 

tveksamheter, så gäller dessa utvecklingens mekanismer, inte dess existens. Därom är alla 

vetenskapsmän överens, och ”denna utvecklingslära bildar numera den centrala teori, på hvilken 

man vid botanisk och zoologisk forskning städse stöder sig.”137

Ett intressant sidotema vid läsningen av dessa artiklar är bilden av Darwin själv. Även här kan 

man utläsa en förändring med tiden. Hos Grönberg är bilden, om än präglad av genikult och 

upphöjning, faktiskt ganska nyanserad. Jämte Darwins fantastiska intellektuella förmåga och kärlek 

till naturvetenskaperna, nämns också några tillkortakommanden, som exempelvis brist på 

musikalitet, oförmåga till matematiskt tänkesätt och dåligt minne.138 Detta kan jämföras med N. J. 

Anderssons Charles Darwin från 1871, den enda av artiklarna i Ny illustrerad tidning som 

nämnvärt berör personen Charles Darwin. Här framställs denne entydigt som ett otvivelaktigt geni, 

en förebild för alla naturforskare. Beskrivningen av hans yttre är särskilt slående:

Darwins yttre är i hög grad imponerande. Det långa hvita mjuka skägget, hufvudets ovanliga hvälfning, den 
långt framskjutande, af djupa tankar fårade pannan, de buskiga hvita ögonbrynen, som beskugga de 
utomordentligt djupt liggande ögonen, förläna åt denne eminente man något upphöjdt, som endast kan liknas 
vid den vatikanska bysten af den grekiske vise. Tankekraften, forskareblicken, konstlös sanningskärlek i det 
öppna väsendet, väcka förtroende och befalla vördnad, då man står inför denne, helt visst en af vårt 
tidehvarfs största män.139

Utan att för mycket gå in på detta för undersökningen perifera spår, så vill jag ändå tillåta mig att 

spekulera i att denna skillnad i hur Darwin porträtteras inte bara beror av skillnad i kännedom om 

hans person - man kan lätt tänka sig att det för en levnadstecknare 27 år efter Darwins död funnits 

STORA OCH MÄKTIGA SANNINGAR

38

136 Grönberg, 1909, 65.

137 Ibid., 74.

138 Ibid., 76-80.

139 Andersson, 1871, 122.



betydligt mer utförligt material att tillgå än för en samtida - utan även kan sättas i samband med 

hans idéers ställning. För Andersson blir det sålunda viktigt att framställa den man som frambragt 

de idéer som förfäktas som en i allt väsentligt genial och exemplarisk forskare, eftersom detta 

främjar ambitionen att förankra själva idéerna i läsekretsen. För Grönberg är detta däremot inte alls 

nödvändigt. Darwins idé är allmän sanning, och han kan alltså kosta på sig att nyansera bilden av 

den store mannen något.
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IV. Verdandis småskrifter

Gottfrid Adlerz och Ellen Key om människosläktets villkor

Den redan bekanta serien Studentföreningen Verdandis småskrifter inleds med ett arbete om 

människans härstamning: Om människans ursprung, skriven av entomologen140 Gottfrid Adlerz. 

Senare samma år - 1888 - publiceras i serien ett arbete av Ellen Key med titeln Från 

människosläktets barndom. Key talar inledningsvis kort om härstamningsläran, och bekänner sig 

såsom anhängare av densamma.141 Resten av arbetet består av redogörelser, på ett synnerligen 

spekulativt plan, för människans livsvillkor under de förhistoriska perioderna, främst då stenåldern. 

Tillvaron beskrivs i allmänhet som hård, människorna som råa och okultiverade, och jämförelser 

med samtida ociviliserade folk förekommer regelmässigt. Keys arbete säger en hel del intressant 

om nivån på tidens arkeologiska forskning och om populärvetenskapens tendens att spekulera 

utanför det av vetenskapen vedertagna, men vad gäller darwinismen i relation till människan har 

Adlerz text desto mer att förtälja.

Även här bekänner författaren tidigt färg: ”Människan är ett djur, som genom en följd af 

gynnsamma omständigheter förmått höja sig öfver de öfvriga.”142 Hur vet vi då det? Inte genom att 

studera historien, de skrivna källorna räcker inte så långt tillbaks i tiden. Ej heller genom arkeologi, 

utan genom biologi. Detta tvingar oss att läsa naturens bok, vilken förvisso är mer svårtydd än de av 

människor producerade urkunderna, men i gengäld alltid korrekt och oförfalskad.143 Synen på 

naturvetenskapen som de eviga sanningarnas källa manifesteras även den tydligt redan i 

inledningen. 

Adlerz text tar därefter, låt vara outtalat, formen av ett refererande sammandrag av Darwins två 

verk On the origin of species och The descent of man, jämte en forskningsöversikt över aktuella rön 

på området. Liksom hos artikelförfattarna i Ny illustrerad tidning saknas här helt spår av interna 

konflikter, och även här får de ociviliserade folken agera brygga mellan kulturbärande 

västerlänningar och människoaporna. Där Christian Lovén och N. J. Andersson använt begrepp som 
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”vilda folk” eller ”vilda stammar”, använder Adlerz snudd på konsekvent ordet ”ras” för att 

beskriva olika folkgrupper. Ur vad som ursprungligen torde ha varit enkla familjedrag, har distinkta 

stammar uppstått, varur markerade geografiska skillnader och slutligen raserna sedan följt.144 

Författaren drar så småningom slutsatsen att tävlan mellan raser, inte enbart mellan individer, är 

ofrånkomlig och nödvändig för mänsklighetens framåtskridande.145 Överallt finnes spår av utdöda 

raser, och dagens vilda folkstammar ligger i konstant fejd med varandra. Med samma förakt som vi 

omnämner de lägre raserna, talar de om sina grannstammar. Alltså kommer det i framtiden inte 

finna några outvecklade raser kvar, allt som en följd av det naturliga urvalet:

För nutidens civiliserade nationer med deras öfverlägsna intelligens och deras ofantligt uppdrifna 
konstfärdighet vika alla vilda raser, där icke ett för europeerna mördande klimat ställer sig såsom de förras 
bundsförvant. Många af de lägre raserna visa vid beröringen med civilisationen benägenhet att hastigt utdö, 
äfven utan att några direkta utrotningsmedel användts. Vi kunna därför förutse en icke synnerligen aflägsen 
tid, då de civiliserade nationerna helt och hållet utträngt alla lägre raser. Samtidigt skola sannolikt de redan 
nu sällsynta människolika aporna hafva utdött, och ”klyftan mellan människa och djur” skall då vara 
betydligt vidare, enär den skall åtskilja å ena sidan kulturmänniskan på ett vida högre utvecklingsstadium än 
det nuvarande och å andra sidan någon af de lägre aporna, i stället för såsom nu australnegern eller 
eldsländaren och gorillan eller chimpansen.146

Ociviliserade folk betraktas, tillsammans med de människolika aporna, som mellanformer mellan 

djur och människa. Det faller sig därför naturligt att de, precis som tidigare mellanformer, utrotas så 

att det allmänna framåtskridandet kan fortgå. Nu är inte Sverige en kolonialmakt vid den här tiden, 

åtminstone inte en ”att räkna med”, men Adlerz uttalande speglar ändå kolonialmakternas, ofta på 

darwinism grundade, inställning på ett nästan kusligt sätt.

 Även inom raserna spelar det naturliga urvalet ännu en viktig roll. Detta gäller inte bara de vilda 

raserna, utan även de civiliserade. Adlerz tangerar både socialdarwinismen och eugeniken, då han 

konstaterar att bland de fattiga, åt daglig kamp utelämnade, människorna i ett civiliserat samhälle, 

är det det naturliga urvalet ständigt aktivt, sållande bland önskvärda och icke-önskvärda egenskaper 

och på så vis ständigt förbättrande folket som helhet.147
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Tendens och konsekvens

Det är inte bara i valet av ämnen som Verdandis Småskrifter uppvisar tendens. När Gottfrid Adlerz 

inviger denna långlivade serie - den kommer att omfatta sammanlagt 539 titlar utgivna under åren 

åren 1888 och 1954148 - så drar han sig inte för att göra drastiska förutsägelser om framtiden baserat 

på den vetenskap han refererat. Även om han inte uttryckligen föreslår några konkreta 

samhällsåtgärder, så lämnar hans sätt att beskriva det naturliga urvalets roll för den moderna 

människan inte mycket utrymme för spekulation om vad han anser vara lämpligt i förbättrandet av 

den egna rasen och i densammas relation till övriga människoraser. 

I detta uppvisar Adlerz arbete den för populärvetenskapen så typiska tillämpningsivern. 

Genreskiftet har, för att tala med Jeanne Fahnestock, fört resonemanget upp genom stasisnivåerna 

och utmynnat i en uppsättning slutsatser om konsekvenserna av vetenskapens framsteg för 

människans livsvillkor och framtida öde. Vetenskapligt grundad rasism och socialdarwinism 

presenteras för en kunskapstörstande allmänhet som de enda rimliga slutsatserna av dessa nyligen 

uppdagade biologiska fakta.
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Avslutning

Sammanfattande diskussion

Jag har i den här uppsatsen, utifrån ett antal frågeställningar och i syfte att närmare studera hur 

Darwins idéer populariserades i Sverige under perioden 1859-1909, beskrivit populärvetenskapen 

ur några olika perspektiv, varav det kunskapsteoretiska främst tjänat till att belysa 

populärvetenskapens roll i produktionen av kunskap, och därmed dess givna plats i 

vetenskapshistorien. Konturerna av en populärvetenskapens historia har tecknats, internationellt 

såväl som inom Sveriges gränser, liksom konturerna av den tidsperiod studien avsett, med speciellt 

fokus på den biologiska vetenskapens samt populärvetenskapens respektive ställning i Sverige. 

Utifrån denna bakgrund har sedan ett antal populärvetenskapliga texter, vilka på ett eller annat sätt 

rör Darwin och hans idéer, presenterats och tolkats. 

I anslutning till de frågeställningar som presenterades i inledningen följer här till sist mina egna 

reflektioner kring vilka slutsatser som eventuellt står att finna i undersökningen.

Om spridning och syften

Huruvida de populariseringar jag här studerat var de mest spridda eller inte, kan jag omöjligt svara 

på. När det gäller Verdandis småskrifter så finns det likväl anledning att tro att de 

darwinpopulariseringar som där publicerades åtminstone tillhörde de i samtiden mest lästa. 

Föreningen själv rönte stor uppmärksamhet i samband med den sk sedlighetsdebatten 1887149, och 

dess småskrifter beskrivs av Tore Frängsmyr som ”mycket populära och något av en institution 

ända in i modern tid.”150 Vad Ny illustrerad tidning beträffar är det svårare att säga något om hur 

pass allmänt spridd den var. Att Ulf Danielsson i sin artikel Darwinismens inträngande i Sverige 

nämner de artiklar om Darwin som publicerats i tidningen,151 att Nationalencyklopedin kallar den 

”betydande som allmänkulturellt organ”,152 att den gavs ut under trettiofem år, samt att den idag 
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finns på inte mindre än nitton bibliotek runt om i landet,153 tyder åtminstone på att den inte var 

oläst.

När det gäller populariseringarnas bakomliggande syften så har jag i Verdandis fall redan snuddat 

vid ämnet.154 Sprungna ur åttiotalsradikalismen syftade föreningen till att genom debatt och 

folkupplysning främja demoktrati samt yttrande- och tankefriheten, och som ett medel för detta 

syftes uppfyllande skulle allmänheten meddelas en modern världsåskådning genom billig 

populärvetenskap i form av Småskrifterna.155 Den bakomliggande politiska tendensen manifesteras 

också i Gottfrid Adlerz sätt att låta vetenskapen leda till slutsatser om samhälle, människa och 

framtid.156 I Ny illustrerad tidnings anmälan talas det om syftet med själva tidningen157, men inte 

om något syfte bakom publiceringen av just populärvetenskap. Kanske kan detta syfte sökas hos 

författarna själva? Lovén var en flitig författare av populärvetenskap, och bidrog som sådan till att 

väcka allmänhetens intresse för naturvetenskaperna.158 Andersson, som också var en aktiv 

popularisator,159 hade vid naturforskarmötet 1863 hållit ett föredrag i vilket descendensteorin 

dryftats, varpå en hätsk debatt om dess riktighet utbrutit.160 Det ligger således inte långt bort att 

tänka sig, att syftet här har varit dubbelt. Dels att, i naturforskarmötenas anda, sprida kunskap om 

och väcka intresse för naturvetenskaperna genom att i populär form förevisa deras oerhörda 

framsteg, och dels att bidra till darwinismens seger över gamla läror genom att visa upp den som 

hävdvunnen sanning inför allmänheten och naturforskare med andra specialiteter än de biologiska.

Om upphöjning och gränsdragning

Att människorna liksom människoaporna utvecklats ur en tidigare, aplik, stamform presenteras i 

dessa tidiga populariseringar som en direkt följd av descendensteorin. Eftersom denna visat sig 

stämma, är alltså härmed även frågan om människans härstamning utredd. Utöver kortfattad 
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förevisning av Neanderthalmänniskan hos såväl Lovén som Adlerz, behandlas människans tänkta 

föregångare ytterst sparsamt. En förklaring till detta har säkerligen att göra med att inte mycket är 

känt om sådana föregångsformer. Det finns helt enkelt inte så mycket forskning att referera vid den 

här tiden. En annan bidragande faktor anser jag mig se i det fleckska stiltvånget. Att reducera 

människan till ett djur bland andra djur innebär, för att tala med Fleck, ett ohyggligt brott mot tidens 

tankestil. För att få läsaren att ens överväga idén om människans direkta släktskap med aporna 

måste krut läggas på att göra stilbrottet så minimalt som möjligt. Detta åstadkoms genom 

etablerandet av en kraftig, på vetenskapliga observationer grundad och i själsförmögenheter 

förankrad, demarkation mellan den civiliserade och den ociviliserade människan. Samtidigt lyfts 

djurens själsliv upp till en nivå strax under - ibland till och med över - den hos den ociviliserade 

människan. På så vis görs den sistnämnda till ett slags levande fossil, en mellanform mellan 

människa och apa. När den skarpa gränsen inte längre kan dras mellan människa och djur, får man 

istället se till att dra den mellan människa och ”djurmänniska”. En skarp gräns måste alltjämt 

uppehållas, även om det strider mot descendensteorin, i annat fall blir motståndssignalen för stark 

och ignoreras även fortsättningsvis av kollektivet.

Om vetenskapliga fakta

Att darwinismen och dess konsekvenser för människans plats i naturen länge förblir föremål för 

vetenskaplig kontrovers är i de källor jag undersökt nästintill osynligt. I dessa framställs istället 

descendensteorin som en fråga, som för inte länge sedan restes, för att sedan snabbt avgöras till 

Darwins fördel. Detta förhållande passar väl in i en flecksk beskrivning av populärvetenskapens 

apodiktiska karaktär. Att detta är sant för de källor jag undersökt i den här studien, betyder dock inte 

att det är sant för all svensk populärvetenskap som behandlar darwinism under den aktuella 

perioden. Jag har som exempel hastigt berört Tycho Tullbergs artikel De menniskolika aporna ur 

Vetenskap för alla 1878, där han faktiskt belyser att debatten existerar, men utan att själv ta 

ställning. Det är inte heller så, att alla populärvetenskapliga bidrag till darwinismlitteraturen under 

den här tiden ställer sig positiva till idéerna. Av de elva, av naturforskare författade, 

populärvetenskapliga artiklar i ämnet som listas av Ulf Danielsson, så befinns åtminstone två vara 

negativt inställda. Dessutom försiggår vid den här tiden en darwindebatt även i de populärt hållna 

teologiska tidskrifterna, vari ställningstaganden emot Darwin kan tänkas vara mer frekventa.161
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Då min ambition har varit att studera populärvetenskapen i relation till fackvetenskapen och dess 

kontroverser, och inte populärvetenskapliga debatter i sig, anser jag ändock att mina källor fungerat 

väl som grund för min undersökning.

Inför kommande forskningsansatser

Det här har varit ett oerhört spännande ämne att forska i, och när jag nu lämnar det därhän, gör jag 

det med en känsla av att allt finns kvar att göra. Den svenska populärvetenskapen är ännu inte 

särskilt detaljgranskad, vilket den förtjänar att bli. 

Möjligheterna till framtida studier i anslutning till denna tycks mig outtömliga. Det svenska 

populärvetenskapliga material som behandlar Darwin är långt ifrån färdigbehandlat i och med den 

här undersökningen, vilken endast skrapat på ytan, och olika infallsvinklar finns det gott om. Så kan 

tillexempel de populariseringar som nämnts ovan, och som tar avstånd från Darwins lära, studeras. 

En aspekt om jag inte i den här studien tagit upp mer än i förbigående, men som skulle kunna 

utgöra grund för framtida forskning, är darwinismens följder för livsåskådningsfrågor. Populära 

arbeten av den arten finns det gott om, exempelvis filosofen L. H. Åbergs Ett försök att uppvisa 

darwinismens öfverensstämmelse med en rationelt idealistisk verldsåskådning162, i vilken han söker 

förena Darwinismen med en boströmsk idealism. Vidare kan populariseringarna av Darwin 

jämföras med populariseringar av någon annan vetenskaplig upptäckt, för att djupare kunna förstå 

och beskriva populärvetenskapens roll i etablerandet av ny vetenskaplig kunskap. Att jämföra den 

populärvetenskapliga darwinsmlitteraturen i Sverige med densamma från ett annat land skulle 

säkert även det vara fruktbart. 

Och så vidare, som sagt så är möjligheterna omfattande. En sista möjlig infallsvinkel, som jag 

själv tänkt mycket på under arbetets gång, är synen på ”naturfolken” då och nu. Här skulle en 

jämförelse med en nutida popularisator som Lasse Berg tillexempel kunna bli mycket intressant. 

Han drar i sina böcker Gryning över Kalahari: Hur människan blev människa (2007)163 och 

Skymningssång i Kalahari: Hur människan bytte tillvaro (2011)164, paralleller mellan nu levande 

urbefolkningar i framförallt Afrika, tidiga homo sapiens, dennes föregångare och bonobon (kanske 
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mer känd under namnet dvärgschimpans). Snarlikt de popularisatorer som förekommer i den här 

studien alltså, men med helt motsatt syfte. Berg söker i sina böcker efter ett människans urtillstånd, 

ett harmoniskt jägar-samlarsamhälle som representerar det liv vi utvecklats för att leva. Här är 

civilisationen, och framförallt övergången till jordbruket, människans stora snedsteg, som fört 

henne bort från sitt naturliga tillstånd. 

Med dessa framtidsförhoppningar sätter jag härmed punkt för detta arbete. Det har som sagt varit 

mycket spännande, och ämnet har verkligen gett blodad tand. Mitt intresse för den - i synnerhet 

biologiska - populärvetenskap som en gång väckte min lust för vetenskapligt skrivande har under 

författandet av denna uppsats växt sig starkare, och jag ser fram emot fler möjligheter till 

utforskandet av dess natur.

STORA OCH MÄKTIGA SANNINGAR

47



Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor och bearbetningar

Elektroniska källor

”Christian Lovén”, Nationalencyklopedin, <http://proxy.ub.umu.se:2067/christian-loven>, hämtad 
2013-05-23.

Frängsmyr, Tore, ”Vetenskapsakademien”, Nationalencyklopedin, <http://proxy.ub.umu.se:2067/
lang/vetenskapsakademien>, hämtad 2013-05-07.

”Gottfrid Adlerz”, Nationalencyklopedin, <http://proxy.ub.umu.se:2067/gottfrid-adlerz>, hämtad 
2013-05-26.

”Ny illustrerad tidning”, Nationalencyklopedin, <http://proxy.ub.umu.se:2067/ny-illustrerad-
tidning>, hämtad 2013-05-23.

”Ord och bild”, Nationalencyklopedin, <http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/ord-och-bild>, hämtad 
2013-05-23.

”Ny illustrerad tidning”, LIBRIS - Nationella bibliotekssystem, <http://libris.kb.se/bib/292579>, 
hämtad 2013-05-27.

Tryckta källor och bearbetningar

Litteratur

Adlerz, Gottfrid, Om människans ursprung, Studentföreningen Verdandis småskrifter: 1, Albert 
Bonniers förlag, Stockholm, 1888.

Alexandersson, Olle (red.), För ut forskningen: En antologi om spridning av forskningsinformation, 
Utbildningsförlaget, Stockholm, 1973.

Andersson, Nils Johan [N.J. Andersson] (Red.), Botaniska notiser för år 1863, Zacharias 
Haeggströms förlag, Stockholm, 1863.

--- [A.], ”Charles Darwin” I-V, Ny illustrerad tidning, 7(1871): 16, 17, 19, 24 & 26

--- [A.], ”Om sinnesrörelsernas uttryck” I-II, Ny illustrerad tidning, 15(1879): 29 & 30.

”Anmälan”, Ny illustrerad tidning, 0(1864): 0 (”Profnummer”).

Bensaude-Vincent, Bernadette, ”A public for science. The rapid growth of popularization in 
nineteenth century france.”, eng. övers. Liz Libbrecht, Réseaux, 3(1995): 1.

Berg, Lasse, Gryning över Kalahari: Hur människan blev människa, Ordfront, Stockholm, 2007.

STORA OCH MÄKTIGA SANNINGAR

48



Berg, Lasse, Skymningssång i Kalahari: Hur människan bytte tillvaro, Ordfront, Stockholm, 2011.

Danielsson, Ulf, ”Darwinismens inträngande i Sverige.” I (1963),  Lychnos: årsbok för idé- och 
lärdomshistoria, 1963-64.

---, ”Darwinismens inträngande i Sverige.” II (1965),  Lychnos: årsbok för idé- och 
lärdomshistoria, 1965-66. 

Ellegård, Alvar, Darwin and the general reader. The Reception of Darwin's Theory of Evolution in 
the British Periodical Press, 1859-1872, Gothenburg studies in English: VIII, Göteborg, 1958.

Engels, Eve-Marie & Glick, Thomas F. (red.), The reception of Charles Darwin in Europe, 2 vol., 
The athlone critical traditions series: The reception of british and irish authors in europe: XVII, 
Continuum, London, 2008.

Eriksson, Gunnar, ”Populärvetenskapens historia”, i För ut forskningen, red. Alexandersson, 1973.

---, Från Galilei till Gamow: Studier i populärvetenskapens historia: Preliminär version, Skrifter / 
Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet: 15, Umeå, 1981.

--- & Lena Svensson, Vetenskapen i underlandet. Två studier av populärvetenskap, Norstedts, 
Stockholm, 1986.

Eriksson, Nils, ”I andans kraft, på sannings stråt…”: De skandinaviska naturforskarmötena 
1809-1936, Gothenburg studies in the history of science and ideas: 12, Göteborg, 1991.

”Ett rudimentärt organ hos menniskan”, Ny illustrerad tidning, 7(1871): 10, författare okänd.

Fahnestock, Jeanne, ”Accomodating science: The rethorical life of scientific facts”, i The litterature 
of science: Perspectives on popular scientific writing, red. McRae, 1993.

Fleck, Ludwik, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till läran om 
tankestil och tankekollektiv (1935), sv. övers. Bengt Lilliequist, Brutus Östling bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag, 1997.

Grönberg, Gösta, ”Charles Darwin: Ett hundraårsminne.”, Ord och bild, 18(1909).

Johansson, Kaj, Den torgförda biologin: Studier i populärvetenskapens problem och tematik, 
Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, Göteborg, 2003.

Key, Ellen, Från människosläktets barndom, Studentföreningen Verdandis småskrifter: 10, Albert 
Bonniers förlag, Stockholm, 1888.

Kjaergaard, Peter C., Gregersen, Niels Henrik & Hjermitslev, Hans Henrik,”Darwinizing the danes 
1859-1909”, i The reception of Charles Darwin in Europe, red. Engels & Glick, vol. 1, London, 
2008.

Kärnfelt, Johan, Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige, 
Brutus Östlings bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 2000.

Leikola, Anto, ”Darwinism in Finland”, i The reception of Charles Darwin in Europe, red. Engels 
& Glick, vol. 1, London, 2008.

STORA OCH MÄKTIGA SANNINGAR

49



Lie, Thore, ”The introduction, interpretation and dissemination of darwinism in Norway during the 
period 1860-90”, eng. övers. James Anderson, i The reception of Charles Darwin in Europe, red. 
Engels & Glick, vol. 1, London, 2008.

Liliequist, Bengt, ”Inledning”, i Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, 
1997.

Lindroth, Sten, ”Svensk naturforskning kring 1800-talets mitt: Föredrag hållet vid 
Naturvetenskapliga Studentsällskapets i Uppsala högtidsdag den 31 oktober 1953”, i Lychnos: 
årsbok för idé- och lärdomshistoria, 1953.

Lovén, Christian [Chr. Lovén], ”Menniskoslägtets ålder och första uppträdande på jorden” I-III, Ny 
illustrerad tidning, 1(1865): 6, 7 & 8.

”Lovén, Otto Christian”, Nordisk Familjebok, 2:a uppl., 1912.

McRae, Murdo William (red.), The litterature of science: Perspectives on popular scientific writing, 
University of Georgia press, Athens, Georgia, 1993.

Olby, Robert et al. (red.), Companion to the history of modern science, Routledge, London, 1990.

”Onyttigheter i naturen”, Ny illustrerad tidning, 21(1885): 38, författare okänd.

Shapin, Steven, ”Science and the public”, i Companion to the history of modern science, red. Olby 
et al., London, 1990.

Sheets-Pyenson, Susan, Low scientific culture in London and Paris, 1820-1875 (1976), University 
microfilm international, Ann Arbor, Michigan, 1990

 ---, ”Popular science periodicals in Paris and London: The emergence of a low scientific culture, 
1820-1875”, Annals of science, 42(1985).

Tullberg, Tycho [T. Tullberg], ”De menniskolika aporna”, Vetenskap för alla, 1(1878).

Warburg, C. S., ”Teorier om menniskoslägdets ålder och uppkomst”, Svensk månadsskrift för fri 
forskning och allmän bildning, 1(1864): 2.

Whitley, Richard, ”Knowledge producers and knowledge acquirers”, i Expository science: Forms 
and functions of popularisation, red. Whitley & Shinn, 1985.

--- & Shinn, Terry (red.), Expository science: Forms and functions of popularisation, D. Riedel 
publishing company, Dordrecht, 1985.

Åberg, Lawrence Heap [-e-], Ett försök att uppvisa darwinismens öfverensstämmelse med en 
rationelt idealistisk verldsåskådning, Esias Edquist, Uppsala [Upsala], 1874.

Öhman, Sven, Svindlande perspektiv: En kritik av populärvetenskapen, Wahlström & Widstrand, 
Borås, 1993.

STORA OCH MÄKTIGA SANNINGAR

50


