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Åtm instone de flesta folkslag synas redan under den föga kända 
forntiden haft sina sinsemellan mer eller mindre afvikande berättelser 
eller sagor om verldens, menniskans och de öfriga organiska varelser
nas uppkomst eller skapelse. Alla dylika från förgångna tider ännu af 
oss kända skapelsehistorier, hvilka antingen i sånger eller genom andra 
oftast muntliga traditioner bevarats i minnet under långliga tider och 
ända till våra dagar, öfverensstämma i allmänhet dock med hvarandra 
deri, att de alla mer eller mindre fullständigt äro hvad man kallar 
öfvernaturliga skapelsehistorier, det vill säga att de innefatta föreställ
ningar derom, att ett öfvernaturligt högre väsende vid någon icke när
mare bestämd eller endast med otydliga och tvetydiga uttryck antydd 
tidpunkt uppträdt och oberoende af alla oföränderliga naturlagar fram- 
bragt eller skapat himmel och jord samt menniskan och alla andra 
organiska varelser. En dylik uppfattning var utan tvifvel äfven öfver- 
ensstämmande med de begrepp, hvilka man under dessa förgångna tider 
kunde fatta och hylla beträffande alla företeelser i naturen; allt som 
icke tydligen låg för ögonen och hvars orsak man icke genast kunde 
inse, betraktades som ett underverk. Först under sednaste tider då * 1 
naturvetenskaperna vunnit en allmännare spridning och den naturveten
skapliga forskningen i skilda rigtningar inom en anmärkningsvärd kort 
tid på ett i ögonen fallande sätt omgestaltat icke blott menniskornas 
inbördes relationer och lefnadsförhållanden i allmänhet, utan äfven de 
tänkandes uppfattning af åtskilliga företeelser i naturen, hvilka man 
fordom knappast bevärdigat med någon särskild uppmärksamhet eller 
helt enkelt betraktat såsom underverk. Det är isynnerhet först under 
dessa sednaste tider man äfven tydligen börjat inse, att det finnes ett 
förnuft i naturen samt att hela naturen styres i öfverensstämraelse med 
evigt oföränderliga och på alla orter under i öfrigt enahanda natur
förhållanden lika gällande och lika verksamma naturlagar. Det är häri 
man sett och ser en uppenbarelse af det högsta förnuftet, en uppen-
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barelse af Gud i naturen. Det är denna uppfattning af det förnuft och 
den ändamålsenliga vishet, som genomgår hela naturen, hvilken små
ningom ledt den vetenskapliga naturforskningen på den tanken, att i 
den s. k. skapelsen äfven af hela den organiska naturen icke se något 
underverk, utan endast en tillämpning eller de enkla resultaterna af de 
allmänna naturlagar, som utan tvifvel äro lika gällande och lika verk
samma på den planet, hvilken vi kalla jorden såsom på hvarje annan 
himlakropp, hvilken kommit till samma grad af fysisk utbildning. Vi 
känna åtminstone för det närvarande icke närmare de naturförhållanden, 
som varit eller nu äro rådande på andra himlakroppar och ega under 
närvarande tidpunkt inga tillräckliga medel att förskaffa oss kännedom 
derom, huruvida på månen eller på planeten Jupiter t. ex. för det när
varande öfverhufvud existera eller kunna existera några organiska va
relser, och i händelse detta är fallet, om dessa äro mer eller mindre 
lika dem, som nu lefva på jorden eller möjligen närstående till de or
ganiska former, hvilka under en föregående geologisk period varit jor
dens innevånare. Framställningen af en sådan skapelse lära af den 
organiska verlden, som i öfverensstämmelse med oföränderliga och på 
alla orter under enahanda naturförhållanden lika gällande och lika 
verksamma naturlagar på ett förnuftigt sätt förklarar tillkomsten endast 
af de på jorden icke blott nu lefvande, utan äfven nu mera utgångna 
organiska former, skulle jag derföre enligt min uppfattning redan anse 
för och kalla en naturlig skapelselära. Det är ingalunda min afsigt 
att bestrida, att icke äfven en redogörelse för den oorganiska naturens 
tillkomst i allmänhet skulle höra till en fullständig naturlig skapelse
historia, men jag anser det endast för mig nödvändigt att inskränka 
mina betraktelser i hit hörande frågor blott till den organiska naturen, 
helst jag är öfvertygad derom, att mången skall anse mig äfven nu 
hafva öfverskridit omfånget af min erfarenhet och mina insigter samt 
min deraf beroenda omdömesförmåga, då jag här upphäft mig till gran
skare och domare öfver åsigter eller hypoteser, som blifvit uttalade 
beträffande de organiska formernas och isynnerhet djurens geografiska 
utbredning.

Åtminstone de flesta öfvernaturliga skapelsehistorier datera utan 
tvifvel sitt ursprung från länge sedan förflutna tider. Att dessa berät-
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telser icke uppkommit samtidigt torde icke blott vara antagligt, utan 
äfven kunna ådagaläggas. Den närmare utredningen häraf måste emel
lertid säkerligen helt och hållet öfverlemnas åt den historiska forsk
ningen, ty godtyckliga och på inga verkliga fakta grundade antaganden 
ega väl föga någon vetenskaplig betydelse. Utbildningen af en naturlig 
rent mekanisk skapelselära i dess vidsträcktaste omfång utgör deremot 
åtminstone för det närvarande ett hufvudsakligt mål, hvartill all rent 
vetenskaplig naturforskning sträfvar, och för min del hoppas jag med 
tillförsigt, att den vetenskapliga naturforskningen äfven förr eller sed- 
nare, måhända icke ens i en alltför aflägsen framtid skall vinna detta 
ändamål, förutsatt nemligen, att man i sina forskningar genast från 
begynnelsen utgår från en rigtig, d. v. s. en med naturlagar öfverens- 
stämmande synpunkt och icke med i hvarje händelse dock fruktlösa 
magtspråk söker hindra befogade anmärkningar emot och rättelser af 
en sådan lära. Att man deremot nu redan lyckats uttänka en naturlig 
skapelselära, som vore grundad på kända oföränderliga och under ena
handa naturförhållanden på alla orter lika verksamma naturlagar och 
som således i följd häraf äfven skulle öfverensstämma med kända fakta, 
i främsta rummet just med de organiska formernas och isynnerhet med 
djurens geografiska utbredning, kan jag omöjligen medgifva. Att icke 
alla öfverensstämma med mig i denna åsigt känner jag alltför väl. Af 
fiere skäl anser jag det lämpligt att här i afskrift meddela följande 
rader, som hafva afseende på tiden för de öfvernaturliga och naturliga 
skapelsehistoriernas uppkomst, ur N a tu r lig  sh apelseh istoria  a f  E r n s t  
H aeckel, p r o fe sso r  i  Jen a . Öfversättning från originalets sjunde upp
laga af A. F. Å k erb erg , Stockholm 1681 & 1882, sid. 53 *): „Medan 
de öfvernaturliga skapelsehistorierna måste ha uppstått redan för många 
årtusenden tillbaka* 2), då menniskan, hvilken just höll på att utveckla

*) För att kunna hänvisa till sidan eller pagina-talet i ofvannämnda i många 
afseenden särdeles förtjenstfulla arbete, som jag oftare kommer att påpeka, har jag 
ansett det nödvändigt att uppge, det här af mig angifna citater från eller i detta 
arbete hänföra sig till den uppgifna öfversättningen, hvilken hos oss här i Finland 
såsom jag förmodar är lättast tillgänglig.

2) Den fornfinska öfvernaturliga skapelsehistorien t. ex. har utan tvifvel icke 
uppstått redan för många årtusenden tillbaka eller åtminstone icke då menniskan höll 
på att utveckla sig ur det förmenta aptillståndet.
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sig ur aptillståndet, för första gången började att något allvarligare 
tänka öfver sig sjelf och uppkomsten af den henne omgifvande kropps- 
verlden, så äro deremot de naturliga utvecklingshistorierna nödvändigt
vis af mycket yngre ursprung. Yi kunna möta de sednare först hos 
mognare kulturfolk, hos hvilka genom filosofisk bildning nödvändigheten 
af kunskap om de naturliga orsakerna blifvit klar. Och äfven hos dessa 
få vi att börja med endast vänta af några privilegierade naturer, att 
de skulle betrakta så väl fenomenverldens uppkomst som dess utveck
lingsgång såsom den nödvändiga följden af mekaniska, naturligt ver
kande orsaker. Hos intet folk voro dessa förutsättningar för uppkom
sten af en naturlig utvecklingsteori någonsin så förhanden som hos gre- 
kerne. Men å andra sidan saknade dessa alltför mycket en närmare 
bekantskap med naturföreteelsernas fakta och former och sålunda äfven 
en på erfarenheten fotad grundval för en ytterligare utbildning af ut
vecklingsteorin. Den exakta naturforskningen och den alltid på empi
risk grund bygda naturkunskapen voro ju nästan alldeles obekanta för 
forntiden så väl som för medeltiden och äro först en den nyare tidens 
eröfringtt.

Vi hafva i det föregående framhållit såsom vår åsigt, att utbild
ningen af en naturlig skapelselära för det närvarande utgör ett hufvud- 
sakligt mål, hvartill all . rent vetenskaplig naturforskning sträfvar, men 
att man hittills enligt min uppfattning icke lyckats uttänka en sådan 
skapelselära, hvilken står i öfverensstämmelse med kända oföränderliga 
och under enahanda fysiska förhållanden lika verkande naturlagar och 
som i följd häraf äfven lemnar en bevisligen rigtig förklaring öf
ver kända fakta t. ex. beträffande djurens geografiska utbredning. 
Härmed vill jag ingalunda påstå, att man icke nu redan, stundom må
hända tanklöst, men äfven afsigtligt och med full öfvertygelse uttalat 
den åsigten, att organiska former namentligen äfven djur blifvit fram- 
bragta utan något öfvernaturligt ingrepp. Ttedan A r is t o t e l e s  ansåg 
uralstring såsom det naturliga uppkomstsättet för lägre organiska vä
sen. Han låter t. ex. mal uppstå ur ylle, loppor ur förmultnad spill- 
ning, vägglöss om jag ej missminner mig ur svett och qvalster eller 
A c a r id e r  ur fuktigt trä o. s. v. —  A n a x im a n d e r  låter lefvande vä
sen först uppstå i vattnet genom solvärmens inflytande och antager, att
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menniskan först utvecklat sig från fiskartade djur; se H a e c k e l  1. c. 
sid. 54. Lamarck försökte att uppvisa menniskoslägtets utveckling från 
isynnerhet aplika däggdjur, närmast från de menniskolika aporna. För 
mången torde det dessutom vara bekant, det flere af den Darwin’ska 
descendenslärans anhängare, numera måhända de flesta tro och påstå, 
att menniskoslägtet transformerat sig från apor i det ryktbara af en
gelsmannen Sclater uppfunna eller skapade landet Lemurien, som under 
sednare tider skulle hafva sjunkit och nu ligger begrafvet under Indiska 
oceanen. Att andra naturforskare, deribland äfven A. R. W a l l a c e , 
en anhängare af descendensläran, som särskildt studerat och arbetat 
med de organiska formernas geografiska utbredning, i hans nyligen pu
blicerade arbete I s la n d  life  or the P hen om en a a n d  causes o f  In su la r  
F a u n a s a n d  F lo r a s , in clu d in g  a rev is io n  an d  a ttem p ted  so lu tion  o f the 
p ro b lem  o f  G eological C lim ates, London 1880 synes betvifla och t. o. 
m. anföra vetenskapliga fakta, som vederlägga den forntida tillvaron 
af ett dylikt Lemurien, må för tillfället nu här endast i förbigående 
anmärkas.

De flesta anhängare af den Darwin’ska descendensläran eller trans- 
mutationsteorin anse utan tvifvel och framhålla densamma såsom en 
naturlig skapelsehistoria, emot hvilken några befogade anmärkningar 
hvarken kunna eller få framställas. Haeckel säger nemligen i andra 
kapitlet sid. 17 vid framställningen af descendensteorins vetenskapliga 
berättigande: „Hvarje naturvetenskaplig teoris värde mätes så väl efter 
de föremåls antal och vigt, som skola förklaras, som ock efter de or
sakers enkelhet och allmänhet, hvilka begagnas såsom förklaringsgrun
der. Ju större å ena sidan antalet och ju vigtigare betydelsen är af 
de företeelser, som genom teorin skola förklaras, och ju enklare och 
allmännare å andra sidan de orsaker äro, hvilka teorin tager i anspråk 
för förklaringen, desto högre är hennes vetenskapliga värde, desto säk
rare betjena vi oss af hennes ledning, desto  m er ä ro  v i  fö rp lig ta d e  a tt  
antaga henne*.

*) Innehållet af ofvan uppgifna arbete känner jag endast af det såsom det sy
nes ganska utförliga referat af d:r A. B. M e y e r  och professor J. V. C a r u s , som finnes 
infördt i Zoologischer Jahresbericht fur 1880.
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„Låtom oss taga till exempel den teori, hvilken hittills gält såsom 
menniskoapd^ns största eröfring, gravitationsteorin, hvilken engelsman
nen Newton för 200 år sedan bevisade i sina N a tu rfilo so fin s  m a tem a 
tisk a  p r in c ip e r . Här finna vi det objekt som skall förklaras taget i 
så stort opifång vi någonsin kunna tänka. Newton företog sig att hän
föra planeternas rörelsefenomen och verldsaltets byggnad till matema
tiska lagar. Såsom den ytterst enkla orsaken till dessa invecklade rö
relsefenomen uppvisade Newton tyngd- och attraktionslagen, den samma 
som är orsaken till kroppars fall, till adhesion, kohesion och många 
andra företeelser44.

„Om vi nu anlägga samma måttstock på Darwins teori, så måste 
vi komma till den slutsatsen, att äfvén denna hör till menniskoandens 
största eröfringar, och att hon kan omedelbart ställa sig vid sidan af 
Newtons gravitationsteori44.

Vi måste för vår del tillstå, att i händelse man alldeles opartiskt 
bedömer den Darwin’ska descendensläran redan efter dess första huf- 
vudskapelseprincip, nog starka tvifvelsmål kunna uppstå, huruvida nyss 
nämnda skapelselära öfverhufvud kan framhållas och betraktas såsom 
en naturlig med fysiska lagar öfverensstämmande skapelsehistoria. Låt 
oss här med Darwins egna ord sid. 488 !) anföra denna hufvudprincip 
i hans skapelselära, hvilken enligt HaeckeFs påstående hör till menni
skoandens största eröfringar och omedelbart kan ställa sig vid sidan af 
Newtons gravitationsteori: „Jag antager derföre, att sannolikt alla or
ganiska väsen, som någonsin lefvat på denna jord, härstamma från nå
gon urform, i hvilken lifvet blifvit inblåst af skaparen sjelf44.

Huru vida nu denna Darwins skapelselära på grund deraf, att 
Darwin antager, det skaparen inblåst lifvet endast i en urform, mera 
bör anses utgöra en naturlig skapelsehistoria än t. ex. den Mosaiska, 
är väl svårt att inse. Det är emellertid möjligt och till och med tro-

i),För att äfven kunna hänvisa till pagina talet i Darwins arbete, då det stun
dom kan synas nödvändigt, anser jag mig böra upplysa derom, det jag begagnat den 
öfversättning till tyska språket af d:r K. G. B r o n n , som 1860 är publicerad i Stutt
gart under titel af Charles Darwin. iiber die Entstehung der Arten im Thier- und 
Pflanzen-Reich etc.

1
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ligt, att Darwin endast af vissa konsiderationer ansett det nödvändigt 
att såsom sin åsigt framhålla det antagande, att skaparen sjelf inblåst 
lifvet i denna urform, ehuru han måhända tänkt sig, att äfven^denna 
enda ursprungliga organism blifvit danad af naturen sjelf. Jag skulle 
nästan förmoda, att äfven professor Haeckel hyllar ungefär en dylik 
åsigt. Bemäkle forskare säger nemligen 1. c. sid. 221: „För att lugna 
dem, som i descendensteorin sågo hela den sedliga verldsordningens 
undergång, åberopar sig Darwin på en berömd skriftställare och prest, 
som hade skrifvit till honom — „a tt han sm ån in gom  lä r t  s ig  in se , a tt  
d e t ä r  en lika  s å  u p p h ö jd  fö re s tä lln in g  om  g u d om ligh eten , a tt hon sk a 
p a t  n å g ra  f å  u r ty p e r , m ä k tig a  a f  s je lfu tveck lin g  til l  a n d ra  och n ö d vä n 
d iga  fo rm e r , som  a tt  hon a ll t id  sku lle  ha behöft n ya  skapelseak ter fö r  
a tt fy l la  de lu ckor , som  u p p s tå t t  genom  verkan  a f  hennes egna la g a r“ — . 
De, för hvilka tron på en öfvernaturlig skapelse är ett känslobehof, 
kunna lugna sig med denna föreställning. De kunna förlika denna tro 
med descendensteorin; ty i skapandet af en enda u rsp ru n g lig  o rga n ism , 
som egde förmågan att genom ärftlighet och afpassning ur sig utveckla 
alla de öfriga, kunna de verkligen beundra vida mera vishet hos ska
paren än i de särskilda arternas skapande hvar för sig“.

Huru vida Darwin genom detta antagande, att alla organiska vä
sen, som någonsin lefvat på jorden, härstamma från någon urform, i 
hvilken lifvet blifvit inblåst af skaparen sjelf, och hvilken urform se
dermera genom ärftlighet och afpassning ur sig utvecklat alla öfriga 
organiska varelser, lyckats lugna dem, för hvilka tron på en öfver
naturlig skapelse är ett känslobehof, behöfva vi här icke närmare un
dersöka, helst erfarenheten nu redan kan lemna ett säkert svar på 
denna fråga. Emedan det icke heller kan utöfva något egentligt in
flytande på våra betraktelser öfver den Darwin’ska descendenslärans 
förhållande till de organiska formernas geografiska utbredning, om Dar
win verkligen ansåg skaparen sjelf personligen hafva inblåst lifvet i den 
enda ursprungliga organismen eller icke, så skola vi för vår del likväl 
beredvilligt medge, att den Darwin’ska teorin äfvenledes är och bör , 
anses såsom ett försök, att på ett naturligt sätt förklara de organiska 
formernas uppkomst och jag vill till och med^förutsätta, att Darwin 
tänkt sig den första urformen icke skapad på ett öfvernaturligt sätt,

'  2
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utan att han helt enkelt ansett densamma uppkommen genom naturens 
egen alstringsförmåga, och tror jag mig kunna göra det så mycket 
hellre, då t. ex. Lamarck redan förut lagt hypotesen om uralstring eller 
s. k. arkigoni till grund för förklaringen af de första organismernas 
uppkomst.

Jag kan likväl här nu redan i början af mina betraktelser med 
stillatigande icke förbigå en annan omständighet beträffande grundprin
ciperna af den Darwin’ska descendensläran, som deremot är af en vä- 
sendtlig betydelse för vårt ämne, nemligen frågan om tid och ort för 
den naturenliga uppkomsten af här ofvanberörda och af Darwin an
tagna urform. Äfven vid den flygtigaste eftertanke borde det tydligt 
framstå för hvar och en, att denn a enda u rsp ru n g lig a  o rgan ism  !), som 
synes spöka i tanken hos hvarje anhängare af den Darwin’ska descen- 
densteorin endast kunnat uppkomma på ett enda ställe och vid en enda 
bestämd tidpunkt. Man måste således förutsätta, att denna urform, 
bland hvars afkomlingar genom ärftlighet och afpassning efter millioner 
år i Lemurien en transformerat sig till en menniska eller menniskor, 
uppkommit i följd af eller i öfverensstämmelse med en naturlag, hvil
ken varit inskränkt till ett enda ställe på jorden och varit gällande 
endast under en enda tidpunkt.

Återkalla vi nu i minnet den här förut framhållna jemförelsen 
mellan Newton och Darwin, så måste parallelen mellan dem utfalla 
dock något annorlunda, än professor Haeckel framstält densamma. New
ton stöder nemligen sina beräkningar på en naturlag, som finner sin 
tillämpning evinnerligen icke blott öfver allt på vår planet, utan äfven 
inom hela verldsaltet; Darwin utgår deremot i sjelfva verket med sina 
betraktelser antingen från ett öfvernaturligt ingrepp i naturens lagar 
(om man nemligen håller sig till den Darwin’ska ordalydelsen) eller 
möjligen från det måhända omedvetna antagandet af en naturlag (?), 
som haft sin tillämpning en enda gång och det på en enda fläck af 
jorden. Att företeelserna i naturen utan antagande af några extra mer 
eller mindre opålitliga hypoteser öfverensstämma med Newtons gravi
tationsteori, behöfver påtagligen numera icke ådagaläggas, ty förhål-

D Se Haeckel 1. c. sidan 221, raden 15.

*
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landet i den vägen är allmänt bekant; huruledes Darwins transforma- 
tionslära deremot öfverensstämmer med de organiska formernas och 
isynnerhet med djurens geografiska utbredning, skola vi i det följande 
med några faktiska exempel försöka att ådaga lägga. Det är för oss 
icke obekant, att man till stöd för den Darwinska transformationslärans 
rigtighet lemnat åtminstone någon förklaring och ofta nog äfven t. o. m. 
utförliga bevis öfver öfverensstämmelsen mellan naturföreteelser i all
mänhet och denna lära; man har till och med framhållit vidt omfat
tande utredningar beträffande sammanhanget mellan de organiska for
mernas spridning under förgångna geologiska perioder och de nu lef- 
vande arternas och generiska formernas geografiska utbredning; men 
hvarje förklaring, hvarje bevis och utredning i allmänhet är icke alltid 
trovärdig och rigtig, derom har hvar och en, åtminstone de flesta ota
liga gånger varit i tillfälle att öfvertyga sig. Då det derjemte är fal
let, att man synnerligen ofta stöder sina bevis och antaganden vid ådaga 
läggandet af den Darwin’ska descendenslärans berättigande endast på 
högst osäkra och stundom orimliga samt enligt vår öfvertygelse emot 
kända fakta stridande hypoteser, borde det ej synas alldeles otillbörligt, 
då vi här längre fram lägga några dylika förklaringar, bevis och hypo
teser, som i högre grad kunna inverka på bedömandet af de organiska 
formernas geografiska utbredning, på vågskålen och närmare granska 
deras vigt och betydelse såsom stöd för den Darwin’ska transforma- 
tionsläran.

Jag kan härvid icke förbi se den risk och fara, för hvilken man 
utsätter sig vid framställandet af några anmärkningar eller tvifvelsmål 
emot oförvitligheten af de Darwin’ska trosformlerna, deribland natur
ligtvis i främsta rummet tron på den enda och första ursprungliga ur
formen, hvilken troligen just skall ådaga lägga det enkla antagande, 
som endast behöfver läggas till grund eller utgångspunkt för hela ut
vecklingsläran. Det är föröfrigt icke endast min egen bittra erfarenhet 
ända från år 1864 (då jag vid finska vetenskapssocietetens års- och 
högtidsdag den 29 April, således vid en tidpunkt då den Darwin’ska 
descendensläran ännu föga var känd i vårt land, höll ett föredrag, deri 
jag i korthet framstälde D a r w in s  teo ri om  u p pk om sten  a f  d ju r - och
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vex ta rte r  !) samt derjemte fördristade mig att framhålla några anmärk
ningar emot denna lära), som framkallar ett påpekande af detta be
klagliga förhållande, utan äfven tanken derpå att nästan i alla publi
cerade arbeten, som jag varit i tillfälle att genomögna och deri för
fattaren dokumenterar sig såsom en blind anhängare af den Darwin’ska 
transformationsteorin, mer eller mindre nedsättande och sårande hån 
och smädelser uttalas mot lärans motståndare. Måhända skall mången 
anse mig småaktig, då jag betraktar det såsom ett af en berömd ve
tenskapsman uttaladt mindre lämpligt hån emot personer, hvilka icke 
hylla §amma åsigt som han sjelf, då H u x l e y  t. ex. säger, att de flesta 
mot Darwin offentliggjorda skrifter ej ens äro värda papperet, på hvil- 
ket de skrifvits. Det är emellertid möjligt och troligt, att flere bland 
dessa skrifter innehålla anmärkningar emot transformationsteorin, som 
hvarken Darwin, Huxley eller någon anhängare af descendensläran i 
öfverensstämmelse med oföränderliga naturlagar kunnat bemöta. För
svar i en dylik antydd form äro temmeligen lätt affattade och äro dess
utom utan tvifvel lämpliga medel att betaga lusten äfven hos sjelfstän- 
diga naturforskare att uppträda emot en lära, som försvaras äfven med 
dylika vapen, och hvars antagande dessutom enligt H a e c k e l s  diktato
riska påstående 1. c. sidan 21, rad. 23—25 för hela zoologin och bo
taniken är en tvingande och oafvislig nödvändighet!

D:r G. S e id l it z  synes till och med i sitt åt sin fader, vid hans 
femtio-åriga doktors-jubileum dedicerade arbete D ie  D a rw in sch e  T h eo 
r ie , Dorpat 1871, låta påskina, att ett icke antagande af den Darwinska 
teorin i de flesta fall beror på en obekantskap med sjelfva läran. Be- 
mälde författare har nemligen i inledningen sagt: „Dem einen passt die 
neue Theorie nicht in seinen Specieskram, weil er sie nicht kennt, dem 
Andern verstösst sie gegen die sogenannte » E xa cth e it*, weil er sie nicht

i) Ett bolag angrep mig i en tidning, hos oss här i Finland naturligtvis ano
nymt, med anledning af detta föredrag, men då det sedermera blef fråga derom att 
med öppet visir strida för sanning och rätt äfven i vetenskapliga frågor, så dolde sig 
de ridderliga kämparne för den vetenskapliga forskningens sanna befordran, hvilka 
undertecknat sig såsom vänner af finska vetenskapssocieteten, med deras anförare i 
spetsen bakom den förmenta domkyrkan i Torneå (Se Bull. de la soc» d. natur, de 
Moscou 1860, sid. 43 och Nilsson, Skandin. Fauna II, 2, sid. 168-
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kennt, dem Dritten scheint sie gegen ehrwiirdige Satzungen gerichtet, 
oder gar „unmoralisch“, weil er sie nicht kennt, dem Vierten verkiindet 
sie das Ende aller Weldordnung, weil er sie nicht kennt, dem Fiinften 
endlich ist sie einfach unbequem, weil er sich änders zu denken ge- 
wöhnt hat: er verschliesst sein Ohr den unangenehmen Thatsachen und 
leugnet dieselben“.

Att större delen af naturforskare, åtminstone de som med förkär
lek egnat och egna sina studier åt zoologiska och botaniska undersök
ningar, hylla den Darwinska descendenslärans åsigter, kan ingalunda 
bestridas. Härtill torde många anledningar kunna uppletas. Förnäm
sta anledningen ligger utan tvifvel deri, att tron på under och öfver- 
naturliga tilldragelser genom fysikens erkända framsteg och dess verk
samma inflytande på den sanna bildningens höjande i våra dagar mer 
och mer blifvit undergräfd. Då man i den Darwin’ska transformations- 
teorin trott sig finna en naturlig förklaring öfver uppkomsten af den 
stora mångfald af organiska former, som lefvat och nu lefva på jorden, 
så är det naturligt, att denna lära af de flesta bildade i allmänhet 
blifvit emottagen, omfattad och hyllad med välvilja och loford. Härvid 
bör man likväl icke förbi se, att ett måhända ej alldeles ringa antal 
bland dessa oftast yngre naturforskare, hvaraf mången med tiden nog 
kan blifva en utmärkt, sjelfständig och framstående vetenskapsman, 
ännu ej kunnat eller ännu ej hunnit öfverväga de lexor han lärt sig 
samt närmare pröfva och granska, huruvida alla antaganden och bevis 
till stöd för den Darwinska descendensläran i sjelfva verket kunna 
sammanställas med oföränderliga och på alla orter under enahanda 
naturförhållanden lika gällande naturlagar, och det är dock endast så
dana lagar den fysiska vetenskapen hittills känner och antager.

Vanan är, såsom hvar och en känner, en despotisk herskare. För 
ett par decennier tillbaka har en förut fattad och hyllad åsigt om de 
organiska formernas tillkomst utan tvifvel hos mången motverkat tron 
på den Darwinska lärans rigtighet; numera är förhållandet alldeles 
förändradt nyss nämnda lära till fördel. Då en ung studerande eller 
blifvande vetenskapsidkare] under närvarande tidpunkt allt ända från 
de första rader, som han genomläser t. ex. i ett så intressant, på ett 
så öfvertygande sätt framstäldt och äfven i stilistiskt afseende så ut-
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märkt arbete såsom den af oss här ofta nog citerade naturliga ska
pelsehistorien af Haeckel, införlifvar med hela sin tankegång tron på 
denna enda i sjelfva verket antingen på ett öfvernaturligt eller åtmin
stone på ett från alla öfriga naturlagar afvikande sätt tillkomna ur
sprungliga organism, som icke blott ingår såsom en väsendtlig del i 
en af menniskoandens största eröfringar, utan äfven, om så behöfves, 
i främsta rummet är egnad att framkalla beundran öfver skaparens 
vishet, så måste man väl förutsätta en viss grad af sjelfständighet hos 
en yngre naturforskare, om han ens skall falla på den i mångens ögon 
måhända oförsynta tanken att lägga denna i många afseenden märk
värdiga urform på vågskålen, för att pröfva dess vigt och verkliga ve
tenskapliga betydelse.

Härtill kommer ännu en omständighet, som med stillatigande in
galunda bör förbigås, nemligen den temmeligen allmänt rådande tron 
derpå och öfvertygelsen derom, att ett erkännande af den Darwinska 
transformationsteorins rigtighet är ett osvikligt intyg på den troendes 
omfattande studier och djupa insigter i naturens alla hemligheter. Då 
det synes vara så lätt att ådaga lägga sin naturkännedom samt att 
lemna bevis deröfver, att man följt med sin tid, så bör det ej förvåna
någon, att det nu finnas så många anhängare af denna lära. Blir man

<emellertid i tillfälle att komma i närmare samtal med åtskilliga dylika 
Darwinister, om jag får begagna mig af ett dylikt uttryck, eller om 
man t. ex. såsom examinator är nödsakad att närmare pröfva deras 
vetenskapliga kunskaper i allmänhet, skall man nog snart öfvertyga 
sig derom, att icke allas insigter äro särdeles djupt gående och om
fattande samt att icke ens kännedomen om den Darwinska descendens- 
läran är fullständig. Att detta icke gäller alla, behöfver jag naturligt
vis icke ens uttala! Det var äfven en tid då man allmänt trodde, att 
alla lärde män skrefvo en dålig och oläslig handstil; mången som för
modade att beviset på lärdom just låg här i, bemödade sig i följd 
häraf icke att vårda sin handstil, men man har redan för lång tid sen 
kommit till kännedom deraf, att på långt när icke alla äro lärda, som 
rita kråkfötter.

Jag har här i det närmast föregående vågat framhålla några af 
de svårigheter och den risk man utsätter sig för vid framställandet af
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anmärkningar emot den Darwinska descendensläran. Då det emellertid 
icke torde kunna förväntas, att någon naturlig skapelselära med ens 
helgjuten och oförbätterlig skall kunna utgå från en enda naturforska
res hand och det äfven ligger i sakens natur, att en sådan lära endast 
kan utbildas i jemnbredd med naturvetenskapernas småningom fort
gående allmänna utveckling, så blifva derföre rättelser och förbättrin
gar fortfarande nödvändiga. Det synes mig med anledning häraf vara 
liksom en skyldighet för hvar och en vetenskapsidkare att efter bästa 
förmåga och öfvertygelse framhålla de anmärkningar och rättelser, som 
kunna anses befogade och behöfliga; äro anmärkningarne ogrundade 
och värdelösa, skall vetenskapen nog utan några magtspråk finna me
del att vederlägga och derefter helt och hållet förbise desamma. En
dast lömska och bakom ryggen utförda anfall äro isynnerhet i veten
skapliga frågor mindre rekommenderande för hvardera parten.

Å sin sida har åter professor Haeckel, som på mångfaldigt sätt, 
isynnerhet just i rent vetenskapligt afseende, i väsendtlig grad upp- 
hjelpt och förbättrat den Darwinska descendensläran, uttryckligen re
serverat sig mot den „illfundighet“, då man från flere sidor till för
kättrande af descendensläran („vår lära“) brukat det tvetydiga uttrycket 
materialism, som man ofta förklarat identiskt med „d a rw in ism en u eller 
öfverhufvud med hela utvecklingsteorin. Då dessa tillmälen materia
lism och materialistisk såsom någonting otillbörligt och i mångens öron 
nära nog fasaväckande tillämpas icke blott på „d a rw in ism en “ utan sä
kerligen på hvarje fråga rörande en naturlig skapelselära samt nästan 
på hvarje rent vetenskaplig naturforskning, så tillåter jag mig att ur 
här förut särskildt omnämnda arbete sid. 25 afskrifva följande^ rader, 
hvilka kunna tjena såsom en antydning, eller om man så vill, ett t e 
vis derpå, att äfven innehållet af dessa våra närvarande betraktelser 
hvarken innefatta någonting syndigt eller otillbörligt: „Under slagordet 
„■m a ter ia lism “ förvexlas och sammanblandas ofta tvenne alldeles skilda 
saker, som i grunden ha ingenting att göra med hvarandra, nemligen 
den naturvetenskapliga och den sedliga materialismen. Den naturveten
skapliga materialismen är i viss mening identisk med vår monism. Ty 
han påstår i grunden ingenting annat, än att allt i verlden går till på 
naturligt sätt, att hvarje verkan har sin orsak och hvarje orsak sin
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verkan. Öfver alla för oss fattbara företeelser ställer han sålunda kau- 
sallagen eller lagen om det nödvändiga sammanhanget mellan orsak 
och verkan. Deremot förkastar han afgjordt hvarje tro på underverk 
och hvarje föreställning om öfvernaturliga tilldragelser, huru den än 
må vara beskaffad. För monismen gifves derför på den menskliga kun
skapens hela område egentligen ingenstädes mera någon verklig meta
fysik utan öfver allt endast fysik. För honom är det oupplösliga sam
manhanget af materia, form och kraft någonting som förstås af sig 
sjelft. Denna vetenskapliga materialism är på hela den oorganiska na
turvetenskapens stora område, i fysiken och kemin, i mineralogin och 
geologin längesedan så allmänt erkänd, att ingen menniska mera tviflar 
på hans uteslutande berättigande".

Professor Haeckel uttalar sedermera i en fortsättning med det 
föregående på samma sida 25, på ll: te  raden från slutet af sidan, en 
uppfattning beträffande den organiska naturen, som jag för min del 
hvarken kan eller vill bestrida, utan anser jag tvärtom, att denna upp
fattning, som på några få rader klart och tydligt framställes, på det 
fördelaktigaste sätt vitnar derom, att det är en af samtidens mest 
framstående naturforskare, hvilken med en fördomsfri blick öfverskådar 
resultaterna af sednare tiders forskningar inom naturvetenskapernas 
område.

Fortsättningen af frågan om »materialism" i den HaeckePska 
framställningen, som jag tagit mig den friheten att här afbryta, för 
att fästa en särskild uppmärksamhet vid hans åsigt, emedan jag sjelf 
längre fram önskar stöda en egen uppfattning i ett annat förhållande 
på bemälde professors erkändt betydelsefulla auktoritet, lyder sålunda: 
»Helt annorlunda förhåller det sig dock inom biologin, inom den orga
niska naturvetenskapen, der man ännu alltjemt från många håll bestri
der hans giltighet, men icke kan ställa emot honom någonting annat 
än det metafysiska spöket lifskrafter eller till och med blott teologiska 
dogmer. Men om vi nu kunna bevisa, att hela den fattbara naturen 
endast är en, att samma »eviga, obevekliga, s to ra  la g a r“ äro verksamma 
i djurens och växternas lif som i kristallens tillväxande och vatten
ångans drifkraft, då skola vi ock på biologins hela område, i zoologin 
så väl som i botaniken, öfverallt med samma rätt fasthålla den moni-
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stiska eller mekaniska ståndpunkten, man må brännmärka den såsom 
m a teria lism “ eller icke. I denna mening är hela den exakta natur

vetenskapen och i spetsen för den kausallagen rent »materialistisk". 
Men man kunde och med samma rätt kalla den rent »spiritualistisk", 
om man endast konsequent genomför den enhetliga betraktelsen för 
alla företeelser utan undantag. Ty just genom denna konsequenta en
het gestaltar sig vår nutida monism till en försoning mellan idealism 
och realism, till ett utjemnande af den ensidiga spiritualismen och ma
terialismen".

»Någonting helt annat än denna naturvetenskapliga materialism 
är den sedliga eller etiska materialismen, som har intet gemensamt 
med den förra. Denna egentliga materialism fullföljer i sin praktiska 
lefnadsriktning intet annat mål än det största möjliga mått af sinlig
njutning. Han är försjunken" o. s. v . --------Till slut säger den kände
naturforskaren härom: „Denna materialism (den etiska!) måste man 
söka hos alla dessa hycklare, hvilka under en from gudaktighets mask 
eftersträfva hierarkiskt tyranni och materiella fördelar på sina med- 
menniskors bekostnad. Otillgängliga för naturens ädla skönhet, liksom 
utan kännedom om hennes lagar, förkättra dessa menniskor hela natur
vetenskapen och den derur framgångna bildningen såsom syndig mate
rialism, medan de hänge sig åt en sådan af sämsta art".

För egen del vill jag härtill endast lägga, att personer, som ön
ska att till och med i den organiska naturens företeelser endast se 
lagbundenhet, föga torde kunna anses farliga hvarken för samhälle, 
kyrka eller vetenskap. Det är säkerligen icke någon synd att upp
spåra en uppenbarelse af det högsta förnuftet, en uppenbarelse af Gud 
i naturen; och ligger häri en synd, så synda vi häri alla, höga såsom 
låga, rika såsom fattiga, ty hvar och en, han må höra till hvilken tros
bekännelse som helst, ser ett spår af Guds finger i hvarje företeelse i 
naturen. Det är endast uppfattningssättet häraf, såsom beroende af 
hvar och ens bildningsgrad, hvilket är olika.

För att en skapelselära emellertid skall förtjena att anses för na
turlig, är det väl ovilkorligen nödvändigt, att dess grundläggare och 
försvarare icke blott bära naturlagarna såsom en tom fras eller ett 
rekommenderande talesätt på tungan, utan det synes äfven vara till-

3
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börligt, att alla förutsättningar och bevis, som framhållas till stöd för 
en sådan lära, stå i samklang med dessa »eviga, obevekliga  la g a ru, som 
äro oföränderliga och lika gällande i hela naturen, „som  en da st ä r  enu.

Ehuru man med konst åtminstone hittills icke lyckats att fram
bringa några lefvande väsenden, måste man likväl, om man i allmänhet 
hyllar åsigten om en naturlig, d. v. s. en med naturlagar öfverens- 
stämmande skapelselära, förutsätta, att åtminstone de första organiska 
varelser eller med lif begåfvade organiska elementar-kroppar, såsom 
celler eller plastider, groddkorn, grodknoppar eller andra dylika ele- 
mentar-organer här på vår jord, liksom utan tvifvel på hvarje annan 
himlakropp uppkommit, eller möjligen ännu äfvensom framdeles un
der enahanda naturförhållanden kunna uppkomma, genom uralstring 
(s. k. antogoni, gen era tio  spon tan ea , g . aequivoca, g . p r im a r ia  eller huru 
man må kalla den) såsom man antagit ur eller i en oorganisk bild- 
ningsvätska, som innehållit eller innehåller de till organismens sam
mansättning nödvändiga grundämnen såsom t. ex. kolsyra, ammoniak 
m. fl. — De försök, som hittills blifvit anstälda öfver autogonin hafva 
icke lemnat något pålitligt positivt resultat. Professor Haeckel påstår 
med anledning häraf, och såsom det mig synes med ganska goda skäl, 
att vi på förhand på det bestämdaste måste reservera oss deremot, 
att omöjligheten af uralstring genom dessa experiment öfver hufvud 
skulle vara bevisad. Han anför nemligen sid. 237, att de allra flesta 
naturforskare, som sökt på experimentel väg afgöra denna fråga, och 
som vid användandet af alla möjliga försigtighetsmått under alldeles 
bestämda förhållanden icke sett några organismer uppstå, uppstälde på 
grund af detta negativa resultat genast det påståendet: „Det är öfver- 
hufvud omöjligt att organismer kunna uppstå af sig sjelfva utan att 
alstras af föräldrar". Detta Rättfärdiga och obetänksamma påstående" 
stödde de, säger Haeckel vidare, blott och bart på det negativa resul
tatet af sina experiment, hvilka dock icke kunna bevisa någonting an
nat än att under vissa högst konstlade förhållanden, sådana de skapats 
af experimentatorerne ingen organism bildade sig. Gerna kan det der- 
före medges, ati man i intet fall af dessa försök, hvilka för det mesta 
anstälts under de onaturligaste förhållanden och på ett i högsta grad 
artificielt sätt, med full säkerhet kan påstå, att uralstring öfver hufvud
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vore omöjlig. — Man är i våra dagar icke i stånd att utföra ett och 
annat, som måhända efter några få år äro allmänt bekanta saker. 
Haeckel påminner derom, att kemisterne för icke lång tid tillbaka på- 
stodo, det sammansatta kolföreningar icke kunde bringas till stånd på 
artificiel väg i våra laboratorier, utan endast af den mystiska lifskraf- 
ten; redan 1828 tillverkade Wöhler emellertid det rent organiska urin
ämnet af oorganiska kroppar, och att numera flere organiska ämnen 
tillverkas i våra kemiska verkstäder, t. ex. myrsyra o. s. v., är ingen 
hemlighet. Yi skola derföre hoppas, att man med tiden skall lära sig 
att med konst framställa alla organiska föreningar utan undantag. Om 
man derföre äfven skall lyckas att med konst frambringa med lif be- 
gåfvade organiska kroppar, skall framtiden utvisa.

Medgifvande att en uralstring i öfverensstämmelse med oförän
derliga naturlagar icke blott är möjlig och tänkbar, utan att en sådan 
enligt min uppfattning t. o. m. måste förutsättas till grund eller ut
gångspunkt för all rent vetenskaplig naturhistorisk forskning, så kan 
jag deremot på inga vilkor försona mig med den tanken, att en natur
lag vore eller varit till sin verksamhet inskränkt till en enda fläck på 
jorden och det under en enda tidpunkt. En dylik uppfattning må gerna 
sprida glans och ära öfver dess upphofsmän och tilldela anseende åt 
dess anhängare; jag delar en dylik åsigt aldrig!

Den tanken, att den organiska naturen uppkommit ur den oorga
niska är ingalunda ny och borde icke stöta någons känslor; ty ända 
från barndomen har man hört öfver hvarje död medborgare och med- 
borgarinna uttalas de orden: „Från jord är du kommen och jord skall 
du åter varda“. Naturlagar deremot, som varit eller äro inskränkta i 
sin verksamhet till en enda tidpunkt och till en enda fläck på jorden 
under i öfrigt enahanda fysiska förhållanden, hafva ända till våra dagar 
varit okända af alla. Att åter ett enda ställe under en enda tid till 
sina naturförhållanden varit alldeles afvikande från alla öfriga orter, 
är väl föga troligt.

Mina här förut framstälda anmärkningar och tvifvelsmål emot den 
enda ursprungliga organismen, Darwinisternes skötebarn, i hvilken ur
form, enligt Darwins eget antagande lifvet blifvit inblåst af skaparen 
sjelf, kunde jag i väsendtligt afseende stöda på åsigter och yttranden,
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som blifvit uttalade af professor Haeckel sjelf. Mången torde möjligen 
förutsätta, att jag tror mig kunna stöda mina anmärkningar på bemälde 
professors mindre bestämda beräkningar öfver antalet af nödvändiga ur
former för de monofyletiska och polyfeletiska hypoteserna o. s. v., se 
Haeckel 1. c. sidorna 295—298. Dylika beräkningar öfver urformernas 
antal, om de möjligen varit två eller en enda, eller måhända några få 
till, äro, såsom beroende af hvar och ens temmeligen tillfälliga upp
fattning om de organiska formernas under skilda tider nog olika syste
matiska gruppering, ganska betydelse lösa for djurens och växternas 
geografiska utbredning i verkligheten. Det olika, men begränsade an
tal urformer, som man möjligen förutsätter, kan visserligen framkalla 
flere olika kombinationer i kalkylerna öfver de organiska formernas 
spridning; men då Darwin sjelf äfvensom anhängare af deh Darwin’ska 
descendensläran i allmänhet härleda de organiska formernas utbredning 
från samma tid och från samma ort, så har jag ansett det rådligast 
att hålla mig i dessa betraktelser till den här redan förut uppgifna 
ordalydelsen i Darwins eget arbete sid. 488.

Det är således icke på Haeckels beräkningar öfver antalet af ur
former, som möjligen böra antagas till förklarande af descendensläran, 
på hvilka jag skulle tro mig kunna stöda mina anmärkningar och tvif- 
velsmål emot den Darwinska enda ursprungliga organismen, utan på 
det, som anföres af honom 1. c. sid. 240, på 10:de raden, der det he
ter: „Bland de hittills kända monererna gifves till och med redan en 
art, som kanske ännu ständigt uppkommer genom uralstring. Detta är 
den  underbara, af Huxley upptäckta och beskrifna B a th y b iu stt. Dessa 
rader innebära väl tydligt och klart ett medgifvande eller en förutsätt
ning, att en s. k. naturlig skapelse möjligen till och med ännu existe
rar. Huruledes en dylik förutsättning skall kunna sammanställas med 
det-öfriga innehållet af professor Haeckels naturliga skapelselära för
står jag icke. Vi skola längre fram återkomma till denna fråga.

Såsom det torde vara bekant, hylla troligen alla naturforskare nu 
mera den åsigten, att jorden i tiden varit en i flytande tillstånd smält 
massa, hvilken småningom afsvalnat på sin yta. Med anledning af 
detta jordens ursprungliga eller fordna tillstånd yttrar sig professor 
Haeckel ganska rigtigt 1. c. sid. 226 sålunda: „Först sedan jordklotets
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skal var så mycket afkyldt, att vattnet förtätat sig i droppbar form, 
först då den hittills torra jordskorpan för första gången betäcktes med 
flytande vatten, kunde uppkomsten af de första organismerna ega rum. 
Ty alla djur och alla växter, öfverhufvud alla organismer bestå till en 
stor del eller till största delen af droppbart flytande vatten, som på 
ett egendomligt sätt förbinder sig med andra ämnen och försätter dessa 
i ett halflytande aggregationstillstånda. Häraf drager författaren föl
jande slutsats, som vi nödvändigtvis måste närmare öfverväga: „Af 
dessa allmänna grunddrag af jordens oorganiska historia kunna vi så
lunda först härleda det vigtiga faktum, att det organiska lifvet på jor
den börjat i en bestämd tidpunkt, icke alltid existerats Emedan det 
här icke är fråga derom att med någon dialektisk konstfärdighet blåsa 
puder hvarken i egna eller andras ögon och professor Haeckel dess
utom sid. 523 och 524 beskärmar sig öfver naturforskarnes beklagliga 
obekantskap med filosofin och deras grofva förseelser mot den elemen
tära logiken, förseelser, som enligt bemälde professors förmenande syn
nerligast begås inom zoologin och botaniken, så ser jag mig nödsakad, 
för att icke uppsåtligen gifva anledning till beskylningar för bristande 
insigter i logiken, att det af de allmänna nyss i korthet anförda grund
dragen af jordens oorganiska historia ingalunda kan härledas den för 
den Darwinska transformationsläran måhända nödvändiga slutsatsen, att 
urformer en da st kunnat uppstå ur den oorganiska naturen vid den här 
kort förut antydda tidpunkten. Yi känna nemligen inga förhållanden, 
som utgöra nödvändiga vilkor för möjligheten af urformers uppkomst, 
hvarken temperatur-graden, atmosferens tryck eller öfverhufvud någon
ting. Är det då denna totala okunnighet, som tilldelar rättigheten att 
såsom en troslära förkunna och påbjuda den Darwinska descendensteo- 
rin, eller har måhända någon ådagalagt, att de vilkor, som nödvän
digtvis erfordras för uppkomsten af organiska urformer, af hvilket 
slag som helst, endast en gång och på ett enda ställe varit rådande 
på jorden? Är detta icke fallet, så hvilar hela den Darwinska trans
formationsläran antagligen på en grundval, som står i strid med de 
begrepp vi hysa om naturlagar i allmänhet. Äro premisserna origtiga, 
så måste de derur rigtigt dragna slutledningarna äfven blifva origtiga.
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Slutledningarna här i denna fråga eller undersökning, som hänför 
sig både till tid och ort, kunna jemföras med och kontrolleras af kända 
fakta i naturen. Fakta kunna emellertid af fördom eller af tillfäl
ligt behof af skilda personer och under olika omständigheter tydas 
på olika sätt; tydningens relativa värde bör då naturligtvis upptaxeras 
efter tydningens öfverensstämmelse med naturlagar och kända natur
förhållanden i allmänhet.

Jag anser mig förskottsvis böra uttala en reservation emot vär
det och betydelsen af s. k. cirkelbevis, det vill säga emot sådana be
vis, som lägga till grund för beviset just det som skall bevisas. Dy
lika antaganden och bevis äro nemligen icke sällsynta i arbeten, som 
blifvit publicerade till stöd för och försvar af descendensläran, ehuru 
de ofta nog framhållas under den i de flestas ögon troligen förädlande 
benämningen af korologiska bevis. Ett lika ringa värde kan man na
turligtvis tilldela äfven de antaganden, hvilkas enda berättigande är att 
tjena såsom ett möjligt stöd för den Darwinska transformationsläran, 
och är det således fråga om ett bevis för sjelfva lärans berättigande, 
så betyder ett dylikt antagande ingenting. Detta gäller t. ex. landet 
Lemurien, som man ansett utgöra menniskoslägtets vagga och motsvara 
bibelns paradis. Lokalen är föröfrigt särdeles väl vald; ty gå nu och 
uppsök under Indiska oceanens botten någon återstod af de aplika 
menniskor, som enligt den åsigt, som hyllas af transformationslärans 
anhängare, bildat öfvergångsformer från apor till menniskor. Enahanda 
vetenskapligt värde och betydelse ega i allmänhet alla dessa antagan
den af försvunna kontinenter, hvilka den Darwinska descendepslärans 
anhängare så gerna anlitat och hvartill de i sjelfva verket äfven varit 
och äro tvungne, ty anlitas icke dylika hjelpmedel, så skulle väl de 
flesta naturforskare, som i allmänhet känna ett större antal zoologiska 
och botaniska fakta redan långt för detta insett omöjligheten deraf, att 
denna ytterst stora mängd arter hörande till samma genera *) eller åt- ' 
minstone till samma familjer och grupper, hvilka uteslutande t. ex. in
om varmare zoner både på land och haf i skilda verldsdelar liksom

!) Om de hänföras till samma genera beror oftast nog endast på den omstän
digheten, huru långt den generiska klyfningen utsträckes.
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representera och aflösa hvarandra, skulle kunna härstamma från samma 
stamföräldrar. Framhåller man ett dylikt exempel för en blind anhän
gare af den Darwin’ska läran, så skakar han djupsinnigt på hufvudet 
och menar: „ja, ja, hvem känner så noga, hvilka kontinenter under för
gångna tider närmare kunnat förena dessa länder med hvarandra ?“ 
Genom faktiska lödningar känner man numera, att man icke har någon 
anledning att förutsätta den fordna tillvaron af åtskilliga af dessa för
menta kontinenter, som sedermera skulle hafva försjunkit. Äfven Wal- 
lace uttalar sig 1. c. i sjette kapitlet emot detta allmänna antagande 
af kontinenternas försjunkande samt hyllar den åsigten, att äfven ocea
nerna äro temmeligen konstanta. Den fortgående höjning eller sänk
ning, för hvilken kontinenterna äro utsatta skall vara af en relativt 
ringa betydelse och i allmänhet dessutom hafva en proportionsvis ringa 
utsträckning. Enskilda öar och ögrupper blifva härigenom visserligen 
stundom närmare förenade med fastland och stundom åter frånskilda, 
men dylika mindre förändringar, hvarigenom t. ex. åtskilliga djurarter 
(men oförändrade) från den europeiska kontinenten framkommit öfver 
England, Orkney och Shetland till Island, förleda mången till otrolig 
öfverdrift. Endast till stöd för den af Darwin antagna mer än proble
matiska urformen tror man sig berättigad att försätta försvunna kon
tinenter hvar som helst. Beträffande det af mig här förut berörda Le- 
murien eller Lemuria får jag hänvisa mina ärade läsare till F in sk  T id -  
s k r i f t , 1881, hft 6, der det i en uppsats „F ö rsvu n n a  k o n tin en tertt, sid. 
472, bland annat heter: „Tvärtom hafva åtskilliga engelska expeditio
ners lödningar visat att Indiska oceanen bildar ett enda stort bäcken 
af samma djup och med samma jemna bottenyta som de öfriga ocea- 
nernau.

Till förklarande af atollernas och barrierrefvens uppkomst och 
bildning har Darwin äfven antagit den fordna tillvaron af ett stort nu
mera till största delen försjunket land i Stilla hafvet. I här nyss an- 

, iförda uppsats F ö rsvu n n a  kon tin en ter i  F in sk  T id s k r if t  läser man, sid. 
466, följande: »Emellertid har en af deltagarne uti den stora Challen- 
ger-expeditionen, J. M u r r a y , visat att atoller och barrierref äfven 
kunna uppstå på stillastående eller i höjning stadd grund, och han har 
utvecklat en mycket antaglig teori för dessa korallbildningars daning,

%
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hvarför antagandet af den försvunna polynesiska kontinenten ur denna 
synpunkt icke är nödvändigt". Mången torde fråga sig: Är då anta
gandet af den försvunna polynesiska kontinenten ur någon annan syn
punkt nödvändigt? Vi skola taga oss den friheten att besvara frågan: 
Det i fråga varande antagandet är i högsta grad nödvändigt för ådaga 
läggandet af den Darwin’ska descendenslärans möjlighet i allmänhet. 
Jag skall framhålla ett exempel härpå: Ett par timmar före nedskrif- 
vandet af dessa rader har jag på universitetets zoologiska museum jem- 
fört med hvarandra temmeligen närstående arter af slägtet P eleco tom oi- 
des  Casteln. =  T rig on odera  (Dejean) Gerstaecker. Dessa arter äro in
samlade ungefär under samma sydliga breddgrad i tvenne från hvar
andra temmeligen aflägsna länder, nemligen i Brasilien och på Nya 
Holland. Enligt JELaroWs och G em m in g ers  katalog öfver beskrifna C o- 
leoptera  äro arter af förenämnda slägte hittills endast kända från Bra
silien, Peru, N. Holland, N. Guinea och en art från ön Woodlark. Till 
förklarande af detta egendomliga förhållande, att dessa obetydliga och 
ganska försvarslösa afkomlingar af samma stamföräldrar kunnat för
flytta sig öfver Stilla oceanen åtminstone öfver 120 geografiska längd
grader från S. Amerika ända till N. Guinea och N. Holland, eller tvärt
om, skall en godmodig och rättrogeui anhängare af Darwin’s lära na
turligtvis anse det mer än antagligt, att på den försvunna polynesiska 
kontinenten fordom vimlat af arter hörande till slägtet P eleco tom oides 1 
deraf numera endast några återstå i  här nyss nämda länder. Sättes 
den fordna tillvaron af den försvunna polynesiska kontinenten i fråga, 
så återstår likväl ännu till förklarande af det af oss främhållna exem
plet ett under sednare tider ofta användt antagande till försvar af de- 
scendensläran i qvistigare zoogeografiska frågor, nemligen förutsättnin
gen af ett sådant förhållande, att under någon föregående geologisk 
period arter af slägtet P eleco tom oides  påtagligen (1) i riklig mängd fun
nits utbredda öfver hela Asien och N. Amerika, hvilka arter eller de
ras afkomlingar sedermera under istiden dragit sig åt söder samt så
lunda, anmärkningsvärdt nog temmeligen oförändrade, åtminstone med 
bibehållande af sina generiska kännetecken, framkommit ända till Nya 
Guinea, Nya Holland och Brasilien.
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Det är dylika obevista och nära nog orimliga förutsättningar, 
hvilka framhållas såsom afgörande intyg på descendenslärans öfverens- 
stämmelse med djurens geografiska utbredning.

Wallace har nemligen till en del i stället för antaganden af för
svunna kontinenter velat hänföra enskilda generiska formers spridning 
ända till föregående geologiska tidehvarf; men så vidt jag kan finna, 
har bemälde forskare derigenom i sjelfva verket kommit endast från 
Scylla i Carybdis, ty nu kunna sålunda en mängd fakta framhållas, så
som exempel till derpå, att representanter af vissa grupper och gene
riska former, till trots emot transformationens förmenta naturnödvändig
het, bibehållit sig från dessa förgångna tider ända till våra dagar, ehuru 
de enligt förutsättning förflyttat sig till skilda verldsdelar genom all
deles olika zoner och sålunda nog bort vara tvungna att på mångfaldigt 
sätt strida om sin tillvaro samt i följd häraf i väsendtlig grad äfven 
förändra form och egenheter.

Jag har förut framhållit, att den Darwinska descendensläran i rent 
vetenskapligt afseende på väsendtligt sätt blifvit förbättrad af profes
sor Haeckel. Den betydelsefullaste rättelsen eller förbättringen fram
går ur följande ord, som finnas anförda af nyss nämnde professor loc. 
c. sid. 53: „Den tanke, som nödvändigt måste ligga till grund för alla 
naturliga utvecklingsteorier, är den om en småningom fortgående ut
veckling af alla (äfven de fullkomligaste) organismer ur ett enda eller 
några högst få, helt enkla eller helt ofullkomliga urväsen, hvilka  icke  
u p p s tå t t  genom  ö fvern a tu rlig  skapelse u tan  genom  u ra ls tr in g  eller a r k i- 
g o n i (<generatio  spon tan ea ) u r  oorgan isk  m a ter ia 44.

„Enligt Darwin’s och hans anhängares mening äro de olika spe
cies af ett och samma djur- och växtslägte ingenting annat än olika 
utvecklade afkomlingar af en och samma ursprungliga stamform44; se 
Haeckel 1. c., sid. 31. Enligt samma lära skulle således alla barrträds- 
arter härstamma från en enda P in u s -form och äfvenså skulle alla 
kattarter leda sitt ursprung från en enda gemensam F e lis -form, hela 
slägtets stamfader. „Men vidare måste då enligt härstamningsläran äf
ven alla de olika slägtena af samma ordning härstamma från en enda 
gemensam urform och ändtligen likaså alla ordringarna inom en klass 
från en enda stamform44.

4
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Grunderna för en jemförelse mellan den Darwin’ska descendens- 
läran och de organiska formernas geografiska utbredning äro således 
lätt i ögonen fallande. Man behöfver naturligtvis såsom exempel en
dast framhålla ett antal allmänt bekanta eller åtminstone pålitliga fakta 
beträffande enskilda till samma genera hörande växt- och djurarters 
förekomst i skilda länder, som äro något mera aflägsna och isynnerhet 
genom olika zoner skilda från hvarandra samt sedermera pröfva, huru 
vida det kan synas vara antagligt samt öfverensstämmande med be
kanta förhållanden, att individer af dessa genera under förflutna tider 
kunnat härstämma från samma trakt och sålunda möjligen äfven leda 
sitt ursprung från gemensamma stamföräldrar.

Jag anser mig upprigtigt böra bekänna, att jag genast från bör
jan af dessa betraktelsers anställande utgått från den synpunkten och 
till och med från den fulla öfvertygelsen, att antaganden, som stå i 
strid med naturlagar eller med de begrepp man i allmänhet hyser om 
naturlagar, och deraf dragna slutsatser omöjligen kunna sammanställas 
med alla verkliga förhållanden i naturen. Att jag med anledning häraf 
äfven utvalt sådana exempel, hvilka enligt min åsigt företrädesvis äro 
egnade att ådagalägga mina här anförda påståenden och i allmänhet 
så vidt det är mig möjligt ställa den Darwin’ska descendensläran i en 
tvetydig dager, medges gerna. Det är nemligen äfven min afsigt att 
genom publicerandet af dessa blad för min del bidraga dertill, att åt
minstone någras uppmärksamhet fästes derpå, att ett och annat för
hållande i naturen antingen blir alldeles oförklaradt i enlighet med 
transformationslären eller att åtminstone de hypoteser eller godtyckliga 
antaganden, hvilka framhållas såsom tillfyllest görande förklaringar af 
åtskilliga fakta, hvila på mer än osäkra grunder och endast behöfva 
förutsättas för att upphöja den Darwin’ska descendensläran till en tänk
bar möjlighet.

Innan jag likväl framhåller några särskilda fakta, vill jag till be: 
traktelse framställa en enda omständighet, som i sak kanske är af 
ringa betydelse, men som dock måhända förtjenar att öfvervägas. Allt 
lefvande är isynnerhet förgängligt. I händelse nu denna Darwinister- 
nes enda ursprungliga urform, denna mer än hjelplösa varelse, genom 
någon tillfällig händelse gått en förtidig död till mötes, utan att efter-
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lemna några arfvingar till hela jorden, så hade denna himlakropp evin- 
nerligen stått öde och tom. Månne icke tanken på denna möjlighet, 
som antagligen ganska lätt kunnat blifva en verklighet om den Dar- 
win5ska teorin vore rigtig, borde kunna fästa uppmärksamheten äfven 
hos en anhängare af descendensläran derpå, att en dylik tänkbar ut
gång af den naturliga skapelselära han förordar icke just kan fram
hållas såsom ett prof på det högsta förnuftet eller, om man så vill, 
såsom ett synnerligt bevis på skaparens vishet? Dylika följder kunna 
sådana naturlagar, som hafva sin tillämpning en enda gång och på ett 
enda ställe, bära i sitt sköte. I verkligheten deremot, der allt tillgår 
efter förnuftiga naturlagar, ser man alla dylika hjelplösa varelser upp
träda i tallösa skaror.

Då Darwin och anhängare af hans descendenslära i de organiska 
formernas allmänna likhet med afseende å utveckling o. s. v. se ett 
bevis derpå, att alla härstamma från en enda urform och jag här i 
det föregående uttalat en hög grad af misstroende till och med emot 
den med naturlagar öfverensstämmande uppkomsten af en sådan ur
form, så torde det icke böra förklaras för alldeles öfverflödigt, om jag 
här anför, hvilket förhållande jag sjelf ansett och ännu anser ligga till 
grund för denna allmänna likhet i utvecklingen af alldeles skilda djur
arter och till och med i enskilda organers bildning och form hos dessa 
species. Utom studier på egen hand har jag dessutom i tiden haft 
lyckan att bivista enskilda föreläsningar i allmän och delvis jemförande 
anatomi, hvilka företrädesvis voro beräknade för idkare af naturhisto
riska studier och välvilligt samt af intresse för sjelfva saken och än
damålet höllos af statsrådet E v e r t  J u l iu s  B o n s d o r f f , som då var 
professor i anatomi och fysiologi inom medicinska fakulteten vid den 
finska högskolan. Bemälde professors arbeten i jemförande anatomi 
äro äfven de första utförligare publikationer jag i tiden varit i tillfälle 
att genomläsa i nyss nämnda vetenskap och alla dessa arbeten intres
serade mig på det högsta. I Ö fvers ig t a f  F in sk a  V eten skaps-S oc iete-  
ten s F ö rh an d lin g a r  finner man i redogörelsen för societetens samman
träden våren 1855 följande uppgift: „Professoren Bonsdorff meddelade 
den 5 Februarii att han, för närvarande sysselsatt med en jemförelse 
mellan Hjernan hos fiskarna och den hos de högre vertebrerade dju-
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ren, trodde sig, i likhet med hvad han förut haft tillfälle anmärka rö* 
rande Laken, äfven häraf finna bekräftelse derpå, att hjernan hos fi
skarna representerar den hos menniskan under ett tidigare stadium af 
embryonallifvet, och framställde Prof., vid nämnde sammanträde, några 
speciella anmärkningar rörande Rockans hjerna, såsom, i förhållande 
till de högre djurens, hafvande qvarstadnat på en lägre utvecklings- 
grad“.

Jag påminner mig ganska väl, att jag, vid det första genomläsan
det af dessa här afskrifna rader, i det anförda förhållandet endast såg 
ett tydligt bevis derpå, att hjernan hos laken, rockan äfvensom hos öf- 
riga fiskar bildas efter samma naturlagar såsom hos de högre stående 
vertebrerade djuren äfvensom hos menniskan. Den tanken deremot, 
att vi af detta förhållande skulle hafva någon anledning att i laken, 
rockan eller öfriga fiskar vörda några nära anförvandter till våra hä
dan gångne förfäder, föll mig sannerligen icke i hågen. Äfven då jag 
sedermera genom läst Darwins och andra författares arbeten i descen- 
densläran äfvensom i ontogenin i allmänhet, har jag icke funnit någon 
anledning att förändra min förut hyllade åsigt i detta afseende. Det 
är isynnerhet genom professor Haeckels här i mina betraktelser på flere 
ställen omnämnda arbete jag ytterligare endast blifvit stärkt i min öf- 
vertygelse derom, att denna allmänna likhet i skilda djurarters utveck
ling och till och med i enskilda organers bildning och form hos dem 
endast intygar, att dessa djurarter blifvit bildade och utvecklat sig ef
ter samma oföränderliga naturlagar. Teckningen III i detta arbete, der 
fig. C föreställer en hund i fjerde veckan af dess embryonala utveckling 
och fig. D ett foster af menniskan af samma ålder, utvisar väl på det 
tydligaste, att menniskan och hunden utveckla sig efter samma natur
lagar, men att i denna embryonernas likhet och i likheten af utveck
lingen i allmänhet se ett bevis derpå, att hunden eller någon till denna 
närstående artform hört till en af menniskans stamföräldrar, eller att 
både hunden och menniskan nödvändigtvis måste härstamma från denna 
enda underbarligen tillkomna urform, är väl en anmärkningsvärd miss
tydning af förhållandet, ett af „dessa förståndets sällsamma snedsprång^, 
som omtalas af Haeckel 1. c. sid. 523. — Att icke alla naturkroppar, 
som gestalta sig efter sammg, naturlagar och till och med antaga sam-
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ma form, icke derför nödvändigtvis härleda sitt ursprung från samma 
stamföräldrar, derpå lemna åtminstone kristallerna ett tydligt och i 
ögonen fallande intyg.

Ännu för några år sen hade mången kunnat skygga till baka för 
en dylik jemförelse mellan organiska och oorganiska kroppar, men skulle 
ännu någon, som är mindre bevandrad i naturforskningens sednaste 
framsteg hysa några tvifvelsmål emot tillbörligheten af en sammanställ
ning af den organiska och oorganiska naturen, då det är fråga om na
turlagar, så får jag uppmana honom att i Haeckels förut omnärifnda 
arbete genom läsa sidorna 234 och 235, der det emot slutet af sist 
anförda sida heter: „Om man på ett rätt lefvande sätt ställer för sina 
ögon denna »den organ iska  och den  oorgan iska  n atu ren s enhet*, denna 
organismernas och anorganernas väsentliga öfverensstämmelse i ämne, 
form och kraft, om man erinrar sig, att vi icke äro i stånd att fast
ställa några grundväsentliga åtskilnader mellan dessa båda slag af 
kroppar, så“ o. s. v. Vi få dessutom påminna våra läsare om det här 
redan förut meddelade påstående af professor Haeckel, „att hela den 
fattbara n&tuf£n endast är en, att samma »eviga , obevekliga , sto ra  la g ar* 
äro verksamma i djurens och växternas lif som i kristallens tillvä- 
xandea m. m.

Liksom kristallen för sin uppkomst och utbildning behöfver vissa 
bestämda ämnen eller kemiska beståndsdelar, så är förhållandet säker
ligen äfven med organismerna. Den inre gestaltningskraften, eller om 
man vill kalla densamma till den inre bildningsdriften, är utan tvifvel 
hos hvardera beroende af oföränderliga naturlagar och förblir derföre 
äfven sjelf i hufvudsaken oförändrad. Tillfälliga omständigheter såsom 
t. ex. beskaffenheten af de kemiska beståndsdelar, hvaraf kristallen be
står, formen och storleken af det kärl, hvari kristallisationen för sig 
går, den rikliga eller knappa tillgången på nödvändiga näringsämnen 
för organismernas tillbörliga tillväxt och utbildning m. fl. kunna vis
serligen till någon större eller mindre grad inverka på individernas 
beskaffenhet och till och med framkalla kristallens och organismernas 
missbildning eller motverka deras fullständiga utveckling i ett eller 
annat afseende. Följderna af dylika omständigheters inverkan fortfara 
antagligen så länge som sådana gynsamma eller ogynsamma förhållan-
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den fortbestå, men att sjelfva den inre gestaltningskraften eller den 
inre bildningsdriften härigenom hos organismerna genom ärftlighet för 
alltid skulle förändras, är uppenbarligen en förutsättning, att natur
lagarna genom tillfälliga omständigheters inverkan småningom kunna 
förändras. Att jag hyser en helt annan uppfattning om naturlagar i 
allmänhet än Darwinisterne, inser jag äfven häraf ganska väl. Pro
fessor Haeckel framhåller sid. 234 en skilnad mellan en inre oeh en 
yttre gestaltningskraft, hvaraf den förra skulle motsvara organismernas 
ärftlighet, men hos kristallen vara en omedelbar följd af dess mate
riella konstitution eller dess kemiska sammansättning. Den yttre ge
staltningskraften eller den yttre bildningsdriften, hvilken enligt bemälde 
författare motverkar den inre gestaltningskraften och hos kristallen så 
väl som hos organismerna kan betecknas såsom afpassning, är, i hän
delse jag rigtigt uppfattar professor Haeckels åsigt, den egentligen 
transformerande kraften, som genom ärftlighet hos organismerna om
gestaltat hela den organiska naturen. Dylika betraktelser torde vid 
naturvetenskapernas närvarande ståndpunkt emellertid ega en ringa be
tydelse, ty föga torde någon i vår tid dock kunna uppge, hvarföre en 
naturkropp antager eller egentligen måste antaga en bestämd och icke 
någon annan form.

Föräldrars tillfälliga egenheter och lyten, deras fysiska kropps
krafter eller motsatsen dertill, kunna visserligen, liksom andra yttre 
omständigheter, förmånligt eller menligt inverka på afkomlingarna, och 
återfinner man derför äfven ej sällan t. ex. samma lyten hos åtskilliga 
generationer. Härpå grundar sig äfven möjligheten att genom konst, 
isynnerhet genom urval, såsom Darwin genom nog många exempel 
ådaga lagt, framkalla anmärkningsvärda tillfälliga afvikelser; men att 
framhålla dylika omständigheter såsom bevis derpå, att sålunda äfven 

' n å g ra  bland afkomlingarna af en enda eller några få urformer i natu
ren småningom transformerat sig till de fullkomligaste varelser, det 
påminner mig om den af många väl kända konsten att göra myggor 
till elefanter.

Att genom hybridisering af skilda arter isynnerhet bland domesti- 
cerade djur och killtiverade växter framkallats och framkallas mellan
former, ofta nog äfven besynnerliga missbildningar, är allmänt bekant
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och kan ingalunda bestridas; men att härigenom någon synnerligen 
märkbar allmän transformation af organismerna i naturen egt rum, 
torde knappast kunna förutsättas, då i de flesta fall såsom skilda arter 
ansedda former härigenom endast blifvit närmare förenade eller sam
manblandade med hvarandra.

Alla de förhållanden, som af Darwin sjelf och sedermera af hans 
anhängare exempelvis blifvit framhållna såsom möjliga och antagliga 
grundorsaker till den organiska verldens fortgående transformation, 
bero nästan utan undantag på mer eller mindre tillfälliga omständig
heters inverkan. På det icke någon emellertid må tro, att det nyss 
anförda framkallats endast af en ensidig uppfattning af mig, vill jag 
påminna derom, att samma anmärkning redan framhålles af doktor 
B r o n n  i den af mig här förut citerade öfversättningen af Darwins ar
bete, der bemälde doktor beträffande förbättrings processen af den or
ganiska naturen enligt denna lära sid. 513 säger: „worin jeder neue 
weitre Fortschritt nacb des Vfs. Theorie selbst jedesmal nur ein Zufall 
ist und erst durch Vererbung festgehalten werden kann“.

Att den organiska naturens transformation i enlighet med den 
Darwin’ska läran nästan uteslutande är beroende af tillfälliga omstän- 
digheteré inverkan, kan man äfven se deraf, att generiska former t. ex. 
i öfverensstämmelse med denna lära under enahanda naturförhållanden 
divarken kunna uppstå i skilda verldsdelar eller på olika tider inom 
samma land, utan de kunna endast genom arf och det ända från den 
första, upderbarligen tillkomna urformen blifva delaktiga af alla de 
egenheter, som hos förfädren framkallats genom inverkan af tillfälliga 
förhållanden och numera utmärka hela slägtet.

Tänker man sig, att förhållandet verkligen varit och är sådant i 
naturen såsom jag här framhållit det i öfverensstämmelse med min 
uppfattning af den Darwinska läran härom, så inser jag sannerligen 
icke huruledes man i én sådan på tillfälligheter beräknad utveckling 
af den organiska naturen i allmänhet kan se ett förnuft, emedan detsganska tydligt borde framstå, att det under här antydda omständighe
ter endast och allenast är slumpen, som gjort den organiska naturen 
till hvad hon är. Skall en sådan slutsats emellertid framgå såsom ett 
resultat af all naturforskning, så är det i sanning bedröfligt. Uppfattar
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man åter den organiska naturens förutsatta fortgående transformation 
från lägre stående till mera utbildade varelser såsom en allmän natur
nödvändighet, en åsigt som jag äfven trott mig se uttalad i Darwini- 
stiska arbeten, då behöfver man icke nedlägga någon särskild möda 
för att uppleta en allmän och såsom mig synes en nog befogad an
märkning emot hela transformationsläran, emedan en sådan anmärkning 
blifvit framstäld af andra förut, nemligen att i naturen ännu i denna 
stund finnas de lägsta organismer i oräknelig mängd. Redan d:r Bronn 
säger i sin öfversättning af Darwins arbete om detta förhållande: „Eine 
andre Erscheinung, hinsichtlich welcher uns und Andre Hrn Darwins 
Erklärungen nicht ganz befriedigt haben, bietet der Umstand dar, dass 
trotz der unausgesetzten Thätigkeit der Natiirlichen Zuchtung und der 
fortdauernden Verbesserung der Organismen durch dieselben, noch im- 
mer die unvollkommensten aller unvollkommnen Organismen in so uner- 
messlicher Menge vorhanden sindtt.

Det kan väl synas rådligast att i Darwin’s eget arbete söka ett 
svar på en sådan svår och derjemte väsendtlig fråga, hvarföre några 
afkomlingar af samma stamföräldrar ännu efter millioner år till trots 
emot en naturnödvändighet att utbilda sig till högre former fortfarande 
qvarstannat på en så låg ståndpunkt, under det att andra i öfverens- 
stämmelse med samma naturlagar utbildat sig till de fullkornligaste 
varelser? Det är dock fåfängt att söka en lösning på denna gåta i 
Darwins arbete, ty han medger 1. c. sid. 385 sig icke närmare kunna 
uppvisa orsaken dertill, hvarföre några arter varit underkastade en för
ändring och blifvit använda till bildande af nya form-grupper, under 
det andra förblifvit oförändrade. Man bör väl häri endast se prof på 
transformationslärans naturlagar!

Antager eller medger man utan någon protest, att alla nu lef- 
vande och utgångna djur- och växtarter härstamma från en enda ur
form, då finnas det i naturen otaliga bevis på en för sig gången trans
formation; men blir det fråga derom att uppte faktiska bevis derpå, 
att någon bestämd med säkerhet känd art, som icke möjligtvis blifvit 
förvexlad med någon närstående geografisk form, hvars uppkomst sätt 
vi tillsvidare skola lemna oafgjordt, så reduceras antalet af bevis på 
en i naturen för sig gången transformation till ett knapphändigt mini-
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mum, om man nemligen undantager domesticerade arter, af hvilka åt
skilliga till och med bevisligen blifvit sammanblandade af i naturen 
skilda species. Emedan det ingalunda är min afsigt att bestrida några 
kända och tydliga fakta, vill jag här till och med särskildt framhålla 
ett bevis, hvilket utpekas såsom särdeles betecknande. Uppgiften gäl
ler en form af den tama kaninen, som af professor Haeckel kallas 
L e p u s  H u x ley i. Berättelsen härom är följande: På den lilla ön Porto- 
Santo i närheten af Madeira landsattes år 1419 några kaniner, som 
blifvit födda om bord på ett fartyg af en tam spansk kanin. Som inga 
rofdjur der funnos, förökade sig dessa små djur så ofantligt, att de 
blefvo en landsplåga och till och med tvungo en dervarande koloni att 
lemna ön. Afkomlingarna af dessa kaniner bo ännu på ön i stor mängd, 
men ha under loppet af 450 år utvecklat sig till en alldeles egendom
lig afart — eller, om man så vill, „god art“ — utmärkt genom egen
domlig färg, råttlik skapnad, ringa storlek, nattligt lefnadssätt och ut
omordentlig vildhet. Det vigtigaste skall dock vara, att denna nya art 
eller form icke mera parar sig eller frambringar bastarder med den 
europeiska kaninen. Denna förändrade form har jag aldrig sett och 
kan derför icke heller af egen erfarenhet säga någonting om densamma. 
Uppgiften är emellertid särdeles anmärkningsvärd och det så mycket 
mer, då man känner, att en bastärd af haren och kanin, L e p u s  D a r - 
w in ii , i Frankrike sedan 1850 i många generationer blifvit uppfödd för 
gastronomiska ändamål. Förhållandet med förenämnda form af kani
nen står föröfrigt i strid med de lärosatser, som framhållas af Darwin, 
Wallace och anhängare af descendensläran i allmänhet, nemligen att 
arter, som blifvit afstängda på öar, der (fe icke behöfva strida om sin 
tillvaro, oändligen länge bibehålla sig alldeles oförändrade. Dessutom 
öfverskyles detta här beträffande L e p u s  H u x le y i anförda betydligt af 
det förhållande, att man mellan exemplar af en hel mängd insektarter

st. ex. från Alperna och y Lappland icke är i stånd att finna en större 
skilnad än t. ex. mellan tvenne exemplar af samma art från Lappland, 
ehuru här utan tvifvel tusental af generationer på dessa skilda lokaler 
under något olika naturförhållanden kunnat förändra arten. Från Eu
ropa till Amerika öfverflyttade hästar hafva t. ex. icke heller transfor
merat sig till några nya species eller de från Amerika till Europa öf-

5
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verförda kalkonerna, ehuru de påtagligen blifvit kroaserade från tvenne 
ursprungligen skilda arter.

Ehuru ännu mången naturforskare helt och hållet betviflar en 
fortgående transformation af den organiska naturen från lägre stående 
till mera utbildade varelser och till och med en så skarpsinnig for
skare som C u v ie r  ansåg sig kunna och böra försvara arternas oförän
drade fortbestånd, så har professor Haeckel likväl trott sig nu redan i 
öfverensstämmelse med den Darwin’ska descendensläran kunna upprätta 
ett stamträd öfver menniskans djuriska förfäder. Detta stamträd inne
fattar en serie af tjugutvå skilda utvecklingsstadier, deraf åtta höra 
till menniskans ryggradslösa och de fjorton återstående (9—22) till 
menniskans stamfäder bland ryggradsdjuren. Att serien af utvecklings
stadier i detta stamträd är väl beräknad i öfverensstämmelse med de
scendensläran, kan väl icke betviflas. Der en lucka bland nu lefvande 
djurformer förefinnes, har författaren till fyllnad sjelf efter beräkning 
skapat en mellanlänk och härigenom har serien kunnat framhållas full
ständig. Beträffande de utvecklingsstadier, som hafva kända represen
tanter endast bland nu lefvande djurformer och således äro samtida 
med menniskan, uppges det naturligtvis, att de utan tvifvel uppträdt 
här på jorden redan vid den tidpunkt, då deras organiska byggnad sy
nes passa in i den förutsatta utvecklingsserien, och om de verkligen 
nu existerande arterna heter det, att desamma antagligen utgöra endast 
en svag återstod af den mångfald bland hithörande former, som i tiden 
utan tvifvel förefunnits och säkerligen haft en viss likhet med de ännu 
lefvande, hvilka kunna tjena såsom ett intyg på dylika gruppers äfven 
fordna tillvaro. Hvar och en, som af en eller annan anledning i den 
Darwinska descendensläran lärt sig att se en lösning på hvarje gåta 
beträffande de skilda djurarternas tillkomst, skall nog finna dylika för
klaringar alldeles naturenliga och öfvertygande, isynnerhet då de äro 
särdeles talangfullt nedskrifna, men den som redan från början hy
ser en viss grad af misstroende emot Darwinisternes inskränkning af 
naturlagars verksamhet till tid och rum, skall icke vara lika be
redvillig att i en eller några få endast från vår tid kända arter af 
ett djurslägte eller djurgrupp se en mellanlänk i utvecklingsserien, der 
en dylik djurart såsom en förmedlare i öfvergången enligt beräkning
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bort uppträda redan under en länge sedan förgången geologisk period. 
Jag skall upplysa detta med ett allmännare kändt och betecknande 
exempel. I de fordna ryska besittningarna i n. v. Amerika lefver ett 
särdeles intressant rofdjur, E n h y d r is  m a rin a  Steller, den s. k. hafs- 
uttern, ryktbar för sin dyrbara hud, som användes till pelskragor. 
Detta djur står i många afseenden ungefär midt emellan rof- och säl- 
djuren. Descendenslärans anhängare se i denna art ett tydligt bevis 
på säldjurens eller P in n ip ed ie rn a s  (P h ocaceern as) transformation från 
landrofdjuren samt närmast från mårddjuren, som i sjelfva verket dock 
utgör ett tillbakagående i utvecklingen. Carus anför emellertid i sin 
H an dbu ch  d er  Z oologie  beträffande P in n ip e d ie r n a : »Fossile Formen 
kommen bereits vom Miocen an vora. Det är således åtminstone före 
denna tidpunkt slägtet E n h y d r is  eller dess närmaste stamföräldrar bort 
lefva för att kunna bilda en öfvergång mellan de omnämnda djurgrup
perna eller däggdjursordningarna. Nära nog på samma sätt förhåller 
det sig med de med menniskan samtida menniskolika apornas förvand
ling till menniskor. Man har hittills inget faktiskt bevis på mennisko- 

* lika apors förekomst före menniskans uppträdande på jorden, men väl 
synes man hafva temmeligen tydliga intyg på menniskans tillvaro före 
de menniskolika apornas. Tager man tillika i närmare öfvervägande 
apornas geografiska fördelning endast inom varmare zoner, nemligen 
C a tarrh in ern a  i Gamla och P la ty rrh in e rn a  (mellan 29 0 nordlig och 29 0 
sydlig bredd) i Nya Yerlden, så kan man möjligen finna sig för
anlåten att betvifla till och med alla apors härstammande från ge
mensamma stamföräldrar. Lägg härtill yttermera hela historien om 
Lemurien.

Det nionde stadiet af menniskans djuriska förfäder eller det för
sta stadiet af menniskans stamfäder bland ryggradsdjuren kallar pro
fessor Haeckel h u fvu d sM llö sa  r y g g ra d sd ju r  (A c ra n ia ), förut af J. M u l 
l e r  kallade L e p to c a rd ii . Beträffande dessa A c ra n ia  anför professor 
Haeckel 1. c. sid. 474 bland annat följande: »Serien af de menniskans 
förfäder, hvilka vi på grund af hela deras organisation redan måste 
betrakta såsom ryggradsdjur, börjar med de hufvudskållösa (A c ra n ia )  
om hvilkas beskaffenhet det ännu lefvande lancettdjuret (.A m ph io x u s
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lanceolatus *) gifver oss en aflägsen föreställning. I sitt första embryo
tillstånd öfverensstämmer detta lilla djur helt och hållet med A s c i-  
d ie rn a \ i sin fortsatta utveckling visar det sig såsom ett äkta rygg
radsdjur, och på ryggradsdjurens sida förmedlar detsamma det oaf- 
brutna sambandet med de ryggradslösa. Om än menniskans förfäder i 
det nionde stadiet i många afseenden voro temligen skilda från A m - 
p h io x u s  såsom den ännu lefvande återstoden af de hufvudskållösa, så 
måste de ändock ha liknat honom i hans väsentliga egendomligheter, 
frånvaron af hufvudskål och hjerna. Hufvudskållösa djur af sådan ge
staltning, af hvilka först sedermera hufvudskålsdjuren utvecklade sig, 
lefde under primordialtiden och uppkommo från de oledade kordonierna 
af det åttonde stadiet genom bålens segmentering44 o. s. v. — Till slut 
säger författaren om dessa A c ra n ia  som endast äro kända från vår 
samtid: „Ett säkert bevis för sådana menniskans hufvudskållösa och 
hjernlösa förfäders tidigare existens gifver oss A m p h io x u s’ och kranio- 
ternas jemförande anatomi och ontogeni44.

Då professor Haeckel endast meddelar en uppgift om dessa huf
vudskållösa ryggradsdjurs förekomst och uppkomst från kordadjur ( G hor- 
donia  =  T u n ica ta ) under primordialtiden, hvilket säkerligen äfven var 
mest nödvändigt, då andra naturforskare känna ingenting härom, så 
vill jag här efter en liten af professor W. Peters i M on a tsb er. d. K ö - 
nigl. AJcad. d. W iss . z u  B e r l in  1876 publicerad uppsats med beskrifning 
öfver ett nytt slägte och en ny art af L e p to c a rd ii , E p ig o n ich th ys  cu ltellu s , 
som blifvit anträffad i Moreton-Bai vid Peale Island i största korthet 
meddela: att B ra n ch io sto m a  lan ceolatu m  ingalunda synes varaden enda 
återstående (?) formen inom denna djurgrupp 2).

Bedan 1837 beskref G r a y  en B ra n ch io sto m a  (A m p h io x u s) B e lc h e n  
från Borneo; framlidne professor S u n d e v a l l  åren 1852 och 1853 (Ö/-

J) Ett par år förut än Y a r r e l l  i England beskref denna af P a l l a s  till först 
under namn af Limax lanceolatus för mer än hundra år sedan bekant gjorda art har 
den i Neapel af C o s t a  1834 blifvit återfunnen och beskrifven under namn af Branchi
ostoma lubricum. I fråga varande djurart bör såledos kallas Branchiostoma lanceola
tum Pallas.

2) Se Haeckel 1. c. sid. 413.
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vers. a f  K g l. Vetensh. Ä k :s  F ö rh an d i.) B ra n ch io sto m a  elongatum  från 
Peru och B r .  caribaeu m  (B r . M u lle r i  Kröyer?) från Brasilien och 
Vestindien. I museum i Berlin finnas utom exemplar af B ran ch iostom a  
från Europa, ett från Ceylon och tvenne från Kio Janeiro. Härtill 
kommer ännu, att enligt G u n t h e k ’s uppgift i British Museum finnas 
antingen den europeiska B ra n ch io sto m a  lanceolatum  (eller en från den
samma endast med svårighet åtskiljbar art?) i talrika exemplar från 
Bass-sundet, som är beläget mellan Nya Holland och Van Diemens land, 
således ungefär lika många grader söder om eqvatorn såsom t. ex. 
Neapel ligger norr om equatorn.

Då med L e p to ca rd ii eller professor HaeckelPs A c ra n ia  börjas det 
första stadiet af menniskans till ryggradsdjuren hörande förfäder, torde 
det ej vara alldeles olämpligt att här med ledning af dessa af mig nyss 
anförda faktiska uppgifter öfver dessa djurs nu kända spridning an
knyta några betraktelser beträffande en sådan geografisk utbredning.

Enligt descendensläran härleda icke allenast alla L e p to c a rd ii  utan 
derjemte äfven åtminstone alla vertebrerade eller ryggradsdjur sitt ur
sprung från gemensamma stamföräldrar. En utveckling från lägre till 
högre stående eller mera utbildade former framkallas enligt samma lära 
genom enskilda arters eller individers förflyttning till nya, förändrade 
lefnadsförhållanden och genom deras nödtvungna strid om sin tillvaro. 
Förändrade natur- och lefnadsförhållanden möta väl isynnerhet under 
en förflyttning genom olika zoner. Under det emellertid några afkom- 
lingar af samma stamföräldrar ända från primordialtiden förflyttat sig 
åtminstone såsom man kan förmoda från Neapel antagligen omkring 
eller möjligtvis till och med öfver det fordna Lemurien och framkom
mit endast obetydligt förändrade till Borneo och sedermera återigen 
till förvexling lika uppträda i Bass-sundet, så hafva på samma tid an
dra afkomlingar af samma stamföräldrar utbildat sig till alla möjliga 
slags högre stående djur, fiskar, amfibier, kräldjur, foglar, däggdjur 
och deribland hafsuttrar och säldjur samt någon eller några slutligen 
i Lemurien till apor och menniskor.

På hvilka vägar och till hvilka länder hafva väl dessa exemplar 
blifvit förflyttade?

Med anledning af förekomsten af slägtet B ra n ch io sto m a  vid ku-
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sterna både af Brasilien och Peru, anser jag mig dessutom böra på
minna derom, att Darwin i sitt försök till ett bevis deröfver, att dju
rens och de organiska formernas geografiska utbredning i allmänhet 
på ett förnuftigt sätt endast kan förklaras i öfverensstämmelse med 
hans lära, bland annat 1. c., sid. 355 säger: „Vända vi oss till hafvet, 
så finna vi samma lag. Inga andra tvenne hafsfaunor äro så olika 
hvarandra, än de på den östra och vestra kusten af södra och meller
sta Amerika. Der är nästan ingen fisk, ingen snäcka, ingen krabba 
gemensam. Och dock äro dessa faunor endast åtskilda genom det 
smala näset vid Panama“. Äfven dessa Darwins påståenden vill jag 
för min del lemna åt deras vetenskapliga värde och betydelse. Pro
fessor O t t o  T o r e l l  säger 1859 i sitt arbete B id r a g  till  S petsbergen s  
M ollu sk fa n n a  sid. 116: „Ibland Mexikanska vikens och Stilla Oceanens 
mollusker finnas dock så många gemensamma och närstående arter att 
detta förhållande svårligen låter förklara sig annorlunda, än att ett haf 
förenat dessa båda vattenbäcken öfver Central-Amerika under den ännu 
lefvande faunans periodtt *).

Att ett sådant förhållande emellertid i högsta grad vore störande 
för Darwins fixa idé beträffande den der enda urformen, från hvilken 
alla organiska varelser leda sitt ursprung, är lätt att inse, då man 
ihågkommer, att Darwin enligt sin descendenslära varit nödsakad att 
bland annat märkvärdigt låta t. ex. en betydlig del af Eldslandets hela 
flora från Europa och naturligtvis äfven öfver den tropiska delen af 
Amerika öfverflytta och nästan oförändrad framkomma till denna söder 
om hela Amerika belägna ö. Skall detta äfven bevisa arternas fort- 
gåetide transformation? Den tanken, att samma oföränderliga natur
lagar möjligen under enahanda naturförhållanden äfven på långt från 
hvarandra aflägsna orter såsom på Eldslandet och i nordligare delar 
af Europa, vid europeiska kuster, t. ex. vid Neapel, och i Bass-sundet 
söder om Nya Holland samt under ungefär samma sydliga breddgrader 
på Nya Holland och i den södra delen af Amerika, på något sätt kun
nat frambringa om icke alldeles identiska, så åtminstone mer eller min-

9  C arpenter, On the Mollusca of the Cvast of North-America, i Report of the 
Brit. Soc. for Advancem. of Science, London 1857.



39

mindre likartade former, — den tanken eller en dylik föreställning har 
kanske icke samma lärda och filosofiska anstrykning såsom den Dar- 
winska descendens- eller transformationsläran, men leder icke heller 
till sådana orimliga slutledningar, som man i öfverensstämmelse med 
nyss nämnda lära måste draga med fästadt afseende t. ex. vid L e p to -  
card iern as  nu kända geografiska utbredning. Dylika exempel kunna 
framhållas i stort antal både bland lägre och högre stående djur och 
det från skilda trakter af jorden.

Emedan jag föreställer mig att kordadjuren, C h ordon ia , som en
ligt Haeckel utgöra det åttonde eller sista stadiet af menniskans för
fäder bland de ryggradslösa djuren, utveckla sig efter alldeles samma 
naturlagar såsom A c ra n ia  eller L ep to ca rd ii, så finner jag ingenting för
vånande deri, att hos dessa s. k. kordadjur en chorda d o rsa lis  eller 
ryggsträng utbildas och af samma skäl finner jag det äfven naturligt, 
att B ra n ch io sto m a  i sitt embryotillstånd helt och hållet öfverensstäm- 
mer med A sc id ie rn a . Att B ra n ch io sto m a  under sin fortsatta utveckling 
visar sig såsom ett äkta ryggradsdjur, intygar väl tydligt nog, att alla 
ryggradsdjur, deribland äfven L ep to ca rd ii, utveckla och gestalta sig ef
ter samma naturlagar och derföre finner man äfven en viss grad af 
likhet i deras ontogeni. Att yttre naturförhållanden emellertid för till
fället helt och hållet kunna förändra utvecklingssättet känner man gan
ska väl, då grodor t. ex. under vissa förhållanden kunna utveckla sig, 
utan att gälar förut utbildas hos deras larver. Med kännedom härom, 
och då derjemte bland leddjuren, isynnerhet inom kräftdjurens och in
sekternas klasser ofta nog hos ganska närstående grupper likartade 
exempel på en olika utveckling torde kunna uppletas, så uppfattar jag 
det såsom en särdeles ensidig och oberättigad slutsats, att anse det 
groddjuren nödvändigtvis utbildat sig från fiskar, emedan deras larver, 
om än oftast, till formen likna fiskar och oftast äfven under denna ut
vecklingsperiod andas med gälar. Skall en lika eller olika ontogeni 
således berättiga oss att draga en slutsats derom, att en art härstam
mar från samma eller skilda förfäder än en annan, då kan jag väl 
äfven leda mig till det resultat, att icke ens alla exemplar af samma 
grodart leda sitt ursprung från samma stamföräldrar. Äfven i detta 
förhållande ser jag en fingervisning eller ett bevis derpå, att den all-

/
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manna likheten i utvecklingen hos vertebrerade djur icke är ett intyg 
deröfver, att menniskan nödvändigtvis ända från primordialtiden små
ningom transformerat sig från A c ra n ia , hvilkas nu kända geografiska 
utbredning kan leda oss till helt andra förutsättningar och dermed i 
omedelbart sammanhang stående slutledningar. Här på jorden hafva 
säkerligen icke alltid samma naturförhållanden varit rådande, ehuru vi 
deraf icke heller kunna draga den onaturliga slutsatsen, att endast un
der en enda tidpunkt sådana gynsamma förhållanden varit rådande, 
under hvilka organiska former eller bildningar kunnat uppstå. Måhända 
kunna äfven andra till och med mycket högre stående ryggradsdjur än 
grodor under vissa omständigheter direkte utveckla sig från något slag 
af ägg- eller grodceller eller från några andra dylika enkla elementar- 
organer.

Det är ingalunda min afsigt att framställa någon ny naturlig ska
pelselära, hvartill mina insigter utan tvifvel äro alltför ringa och dess
utom torde naturvetenskapernas nuvarande ståndpunkt i allmänhet vara 
för låg, för att derpå skulle kunna grundas en sådan lära. Det är 
endast emedan man icke kan tänka sig, att naturen med ens kunnat 
framdana fullt utbildade högre stående djur, och då descendensläran 
åtminstone enligt min öfvertygelse förnuftigtvis alls icke kan samman
ställas med de organiska formernas kända geografiska utbredning, som 
jag föreställer mig, att det dock måste finnas någon möjlighet att på 
annat sätt förklara äfven de mera utbildade djurens tillkomst, än ge
nom den Darwinska descendensläran i dess närvarande form eller ge
nom andra onaturliga, d. v. s. mot kända naturlagar och fakta stri
dande antaganden. En sådan möjlighet vore måhända det förhållande, 
om naturen kunde frambringa icke blott t. ex. monerer, utan äfven, vi 
kunna ju fast antaga genom utveckling från monerer, sådana enkla 
organdelar eller celler, derifrån under vissa omständigheter högre or
ganismer kunnat eller möjligen äfven framdeles under inverkan af ena
handa naturförhållanden kunna utbilda sig. Skilnaden mellan descen- 
denslärans antaganden och ett sådant, som af mig här blifvit antydt, 
vore måhända stor nog och torde af mig underskattas, men genom 
detta sednare antagande skulle åtminstone de flesta af de anmärknin
gar, som med stöd af faktiska förhållanden i naturen kunna framhållas
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emot descendensläran, helt och hållet bortfalla. Jag inser ganska väl, 
att ytterst stora svårigheter uppresa sig emot en sådan förutsättning, 
men de svårigheter, som möta den Darwinska descendensläran äro just 
icke mindre.

Det första stadiet af menniskans förfäder i allmänhet kallas af 
professor H a e c k e l  monerer (M o n era ). Beträffande dessa monerer eller 
representanterna af det första stadiet bland menniskans förfäder med
delar bemälde forskare 1. c. sid. 469 följande: »Menniskans så väl som 
alla andra organismers äldsta förfäder voro lefvande väsen af det tänk
bart enklaste slag, organismer utan organ likasom de ännu lefvande 
monererna. De bestodo af en helt och hållet enkel, alltigenom likartad, 
strukturlös och formlös liten klump af slemartad eller ägghvitartad 
materia (plasma) såsom den ännu lefvande P ro tam oeb a  p r im it iv a . Dessa 
menniskans äldsta urfäders formvärde liknade ännu icke en gång en 
cells utan endast en cytods. Ty likasom hos alla monerer voro proto- 
plasman och cellkärnan ännu icke söndrade. De första af dessa mo
nerer uppkommo i början af den laurentiska perioden genom uralstring 
eller arkigoni ur s. k. »oorganiska föreningar*, ur enkla föreningar af 
kol, syre, väte och qväfve. Antagandet af en sådan uralstring, af 
en de första organismernas mekaniska uppkomst ur den oorganiska 
materien, ha vi i det trettonde kapitlet uppvisat såsom en nödvän
dig och berättigad hypotes. Ett direkt på den biogenetiska grund
lagen stödt bevis för den tidigare tillvaron af denna äldsta länk i 
serien af menniskans förfäder gifver möjligen ännu den omständig
heten, att efter många iakttagares uppgifter cellkärnan försvinner i 
början af äggutvecklingen och äggcellen sålunda går tillbaka till cyto- 
dens lägre stadium (monerula, s. 359, den kärnhaltiga plastidens åter
gång till den kärnlösa). På de vigtigaste allmänna grunder är anta
gandet af detta första stadium nödvändigt*.

Angående förenämnda monerers fysiska beskaffenhet och deras 
möjliga första uppträdande redan i början af den laurentinska perioden, 
kan jag så mycket mindre anmärka någonting, då jag sjelf aldrig varit 
i tillfälle att i naturen observera dessa lefvande väsen. Utgående lik
väl från den synpunkten, att naturlagar till sin verksamhet icke kunna 
inskränkas hvarken till tid eller rum, har jag här redan förut anmärkt

6
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emot den förutsättningen, att en eller några få urformer (t. ex. mone
rer) endast kunnat uppkomma vid en bestämd tidpunkt. Om vi således 
utan alla invändningar antaga det, hvad jag för min del äfven vill tro, 
att monerer äro icke blott det tänkbart enklaste slag af „organismer 
utan organ“, utan att dylika monerer äfven genom uralstring kunnat 
frambringas af naturen sjelf, så är det likväl, så vidt jag tror mig 
känna, hvarken af L y e l l , D a r w in , H a e c k e l l  eller af någon anhän
gare af descendens- eller transformationsläran på något öfvertygande 
sätt ådagalagt, att sådana urformer eller monerer genom uralstring en
dast kunnat uppkomma i början af den laurentinska perioden, och har 
man så mycket mindre anledning att tro detta, då professor Haeckell 
sjelf, sid. 240 i sitt här förut uppgifna arbete, såsom jag redan i det 
föregående anfört, synes förutsätta, att bland de hittills kända mone- 
rerna åtminstone en art ständigt uppkommer genom uralstring. Hafva 
således morerer en gång uppkommit genom uralstring, så synes det mig 
antagligt, att dessa eller likartade enkla former flere gånger ur samma 
slags kemiska beståndsdelar kunnat uppkomma till och med i skilda 
trakter af jorden, der för tillfället enahanda naturförhållanden varit 
rådande. Antages detta såsom möjligt och naturenligt, och hvaraf mot
satsen ingalunda är bevist, så måste eller borde äfven anhängare af 
descendensläran, hvilka anse utvecklingen från lägre stående till mera 
utbildade former såsom en naturlag eller en naturnödvändighet, inse 
och medge, att äfven sednare genom uralstring uppkomna monerer, 
deribland antagligen äfven B a th y b iu s  genom utveckling, afpassning och 
arf småningom likaledes bort och böra omgestalta sig till högre stående 
och mera utbildade former. Mig synes derföre, att förnyade eller upp
repade skapelser äfven från descendenslärans synpunkt icke äro otänk
bara. Jag tror mig nemligen dock kunna förutsätta, att ingen är så 
ensidig, att han antager, det endast de i början af den laurentinska 
perioden genom uralstring uppkomna monererna varit utsatta för eller 
gynnada af transmutationens naturnödvändighet.

I upprepade naturliga skapelser kan inan möjligen finna en för
klaring på det förhållande, att här på jorden och det nära nog på alla 
orter samtidigt med de högre stående och till och med med de mest 
utbildade organiska former finnas helt outbildade och lågt stående ar-
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ter i oräkneligt antal. För den Darwinska descendensläran, isynnerhet 
sådan den frarahålles eller egentligen framhölls af Darwin sjelf, är och 
förblir detta förhållande en olöst gåta.

Det torde tillika vara på sin plats att här fästa uppmärksamheten 
dervid, att dylika frågor såsom den, om det i en förnyad skapelse va
rit nödvändigt att rätta förut begångna misstag, icke kunna vinna nå
gon tillämpning då undersökningen gäller med naturlagar öfverensstäm- 
mande och icke öfvernaturliga skapelser. Ingen kan eller vill förneka, 
att de organiska former, som lefvat under hvarje skild geologisk pe
riod, motsvarat då rådande naturförhållanden. En annan fråga och en 
fråga af stor betydelse är deremot den, om man förnuftsenligt kan 
förutsätta, att naturen efteråt för alla tider förverkat den alstringsför- 
måga, hon förut, om än en enda gång, innehaft. Är det en möjlighet 
att trovärdigt ådagalägga nödvändigheten af en sådan förlust, då kan 
det måhända äfven blifva en nödvändighet att gripa efter den sista 
återstående tanken, nemligen att alla både utgångna och nu lefvande 
organismer leda sitt ursprung från en enda eller några få urformer.

I en af J o h a n n e s  S c h il d e  hos O. W ig a n d  i Leipzig publicerad 
skrift, G egen pseu dodoxisch e T ran sm u ta tion sleh ren , som jag endast kän
ner efter ett referat i D eu tsch e E n tom ologisch e Z e its c h r if t  1880 af dok
tor R ö s s l e r  i Wiesbaden, i hvilket referat titeln af Schildes före- 
nämnda arbete på tyska återges med: „Irrth u m lich e  U m w an dlu n gsleh ren “ 
och hvari författaren sjelf, nemligen I S c h il d e  benämnes den wm u th i- 
gen  B e k ä m p fe r  des Ä b sta m m u n g s- u n d  Z u ch tw ah l- G lau bens d er A n -  
h än ger D a r w in 's “, synes hr Schilde uttala en åsigt, som åtminstone till 
en betydlig del öfverensstämmer med de slutsatser, jag redan länge 
trott mig kunna draga af de organiska formernas och isynnerhet dju
rens geografiska utbredning, nemligen att naturen på ett eller annat 
sätt af samma grundämnen och under ungefär enahanda naturförhål
landen både på skilda tider och på skilda till och med långt från hvar
andra aflägsna orter kunnat frambringa utom alldeles egendomliga äf
ven åtskilliga om ej identiska, så åtminstone mer eller mindre närstå
ende artformer, eller om skilnaden i naturförhållanden är och varit 
något större endast närstående och hvarandra motsvarande genera eller 
grupper. — Herr S c h il d e  skall nemligen i sitt arbete, — der han
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beträffande den Darwin’ska läran om naturligt urval yttrar sig: „die d i - 
rect n ie  resu lta tfä h ig e  d a rw in istisch e  S election“ — bland annat anföra 
följande: »Wenigstens erklärt die Annahme der Entstehung der Arten 
aus unzähligen Urzellen oder Keimen sehr leicht das Enstehen der 
nämlichen Art ~  bei gleichwirkenden Ursachen — an verschiedenen 
Orten und das bei zunehmender Kenntniss zur Yerwirrung der For- 
scher immer steigende einander näher Riicken der nächstverwandten 
Arten. Die immer gröfser werdende Schwierigkeit der Entscheidung 
was ist Stamm- und was ist Abart? begreift sich leicht durch die Er- 
wägung, dass sehr ähnlich, fast gleichwirkende Ursachen auch Entste
hung und Entwickelung der Urkeime zu höchst ähnlichen Formen be- 
wirken musste”.

Det torde icke kunna bestridas, att den föreställning C u v ie r  haft 
om de revolutioner, för hvilka jordens yta varit utsatt, i många af- 
seenden är alldeles öfverdrifven samt att L y e l l ’s i P rin c ip ie s  o f  geo- 
logy  framstälda åsigt är rigtig, nemligen den uppfattning, att äfven de 
högsta bergskedjors framträdande helt naturligt kan förklaras ur samma 
långsamma, omärkliga höjningar och sänkningar af jordytan, hvilka ännu 
försiggå och hvilkas orsaker ingalunda äro underbara. Såsom jag här 
redan förut varit i tillfälle att anmärka, så har likväl hvarken L y e l l  
eller någon annan ådagalagt, att naturlagar till sin verksamhet kunna 
tänkas inskränkta till tid eller ort samt att det i sammanhang härmed 
icke heller är bevist, att urformer, af hvad slag som helst, endast vid 
en tidpunkt kunnat uppkomma. Om man således fcrbiser den öfver- 
drifna uppfattningen af jordrevolutioner, torde G e o r g e  C u v ie r ’s och 
Louis A g a s s iz ’ åsigt om möjligheten af förnyade eller upprepade ska
pelser i allmänhet ingalunda kunna anses vederlagd. För min del vill 
jag nemligen förutsätta, att förenämnda forskare, liksom jag förmodar 
det om Darwin beträffande hans enda urform, tänkt sig dessa uppre
pade skapelser försiggångna i fullkomlig öfverensstämmelse med oför
änderliga naturlagar. Att så skarpsinniga naturforskare såsom Cu v ie r  
och A g a s s iz  i sjelfva verket kunnat tro på förnyade öfvernaturliga ska
pelser, kan jag omöjligen föreställa mig; ty förnyade öfvernaturliga ska
pelser borde enligt min öfvertygelse af hvar och en kunna anses lika
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otänkbara som en öfvernaturlig eller till och med en naturlig skapelse 
af en enda urform.

Att under skilda geologiska perioder enligt regel äfven skilda or
ganiska former lefvat på jorden, torde icke bestridas af någon. I  tionde 
kapitlet i den af mig citerade öfversättningen af Darwins arbete till 
tyska språket, der ordningsföljden af de organiska formernas geologiska 
uppträdande framställes, bär en särskild atdelning öfverskriften v U ber  
d as fa s t  g le ich zeitige  W echseln  d er  L eben sform en  a u f  d er  gan zen  E r d - 
O berfläche“. Här inom denna afdelning, sid. 328, omtalar Darwin, 
bland annat, att den europeiska kritformationen t. ex. kan igenkännas 
i flere verldstrakter såsom t. ex. i Nord-Amerika och i den tropiska 
delen af Syd-Amerika, på Eldslandet, vid Goda-hopps-udden och på 
den Ostindiska halfön, „Weil“, säger han, „an diesen entfernten Punk
ten der Erd-Oberfläche die organischen Reste gewisser Schichten eine 
unverkennbare Ähnlichkeit mit denen unserer Kreide besitzen. Nicht 
als ob es iiberall die nämlichen Arten wären; denn manche dieser Ört- 
lichkeiten haben nicht eine Art mit einander gemein; — aber sie ge
hören zu einerlei Familie, Sippe, Untersippe und ähneln sich oft bis auf 
die gleichgiltigen Skulpturen der Oberflächea.

Af det sednast anförda torde man kunna sluta, att äfven redan 
under förgångna geologiska perioder, då antagligen olika grundämnen 
genom kemiska föreningar af oorganiska med under proportionsvis sed- 
nare tider, genom återstoden af växter och djur mer och mer tillkomna 
organiska ämnen, af naturen småningom blifvit prepareda, nya och små
ningom äfven allt mera utbildade organiska former åtminstone temme- 
ligen samtidigt framalstrats öfver en stor del af jordens yta, samt att 
under dessa förflutna tider, då temmeligen likformiga naturförhållanden 
ännu voro rådande öfver hela jorden, naturen äfven kunnat frambringa 
till och med på långt från hvarandra aflägsna orter till hvarandra gan
ska närstående organiska former. Darwin, som naturligtvis tyder alla 
af honom kända fakta och företeelser i naturen till förmån för sin de- 
scendenslära, ser äfven i det förhållande, att de organiska former, som 
lefvat i tvenne på hvarandra närmast följande perioder, mest likna 
hvarandra, endast ett bevis derpå, att de under den sednare perioden 
lefvande arterna, nödvändigtvis transformerat sig från dem, hvilka exi-
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sterat under det föregående tidehvarfvet. En naturforskare, som icke 
anser begränsningen af naturlagarnas verksamhet till tid och rum för 
naturenlig, skall såsom grund för den omnämnda likheten hos de or
ganiska formerna i tvenne på hvarandra följande geologiska perioder 
antagligen förutsätta, att under tvenne närmast stående tidskiften icke 
allenast för organismernas uppkomst och bildning nödvändiga grund
ämnen varit temmeligen desamma, utan att äfven alla yttre naturför
hållanden för dessa organismers fortbestånd varit ungefär enahanda.

Förändrade naturförhållanden afskära nemligen, såsom bekant, or
ganiska formers fortbestånd. Att vid vissa tidskiften ett alldeles otro
ligt antal dylika former gått sin undergång till mötes, är för naturfor
skare ett ingalunda obekant förhållande. Jag behöfver här naturligtvis 
icke särskilt omtala de ofantliga lager af stenkol, som nuförtiden till 
allmänt begagnande uppgräfvas i flere skilda trakter af jorden. Man 
anträffar dessutom hela bankar, som till största delen bestå af fossila 
skal af blötdjur, och här hos oss torde ännu mången påminna sig, att 
framlidne statsrådet, professor Alex. v. Nordmann omtalat, det han i 
södra Ryssland närmare undersökt några* ej alldeles obetydliga kullar, 
hvilka endast bestodo af fossila hajtänder. Äfven anhängare af de- 
scendensläran förutsätta, att under den s. k. istiden både djur- och 
växtarter i skilda zoner utgått i stort antal, och att detta antal till 
och med här i Europa varit vida större, än de flesta torde förmoda, 
derom är jag för min del fullt öfvertygad. Ehuru bevisen för samma 
formers fortbestånd under flere skilda geologiska perioder och till och 
med ända till våra dagar synas mig nog opålitliga och dylika fakta, 
använda såsom stöd för descendensläran derjemte äro ganska tvetydiga, 
då de tillika kunna framhållas som bevis just på dessa formers oför
ändrade fortbestånd under en särdeles lång tiderymd, så anser jag det 
likväl, då jag icke kan grunda några slutledningar beträffande de fos
sila formernas utbredning på egna undersökningar, för mig nödvändigt 
och tillbörligt, att här utesluta hvarje närmare granskning beträffande 
frågor om de utgångna arternas spridning, som likväl för ingen enda 
grupp synes tyda på en utgång från ett enda ställe på jorden, och skall 
jag derföre såsom särskildta prof på den Darwin’ska descendenslärans 
förmenta öfverensstämmelse med de organiska formernas och isynnerhet
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djurens geografiska utbredning till sist anföra några, såsom mig synes, 
temmeligen afgörande exempel endast blapd de nu lefvande.

I det elfte kapitlet, der Darwin särskilt redogör för de organiska 
formernas närvarande, således de nu lefvande formernas geografiska 
utbredning, framhåller han på förut anfört ställe på sidorna 353, 354 
och några derpå följande allmänna betraktelser beträffande den geo
grafiska utbredningen, der han låter påskina, att likartade naturförhål
landen t. ex. i skilda verldsdelar icke sammanträffa med likartade eller 
närbeslägtade organiska former. Detta förhållande, som de flesta rät
trogna anhängare af descendensläran väl anse såsom bevist genom Dar
wins blotta påstående, måste jag för min del helt enkelt bestrida. Väl 
är det sant att i Syd-Amerika, der dylika sandöknar icke förekomma 
såsom i Afrika, för det närvarande åtminstone icke anträffas några ka- 
melartade djur med någon slags puckel, hvilken kunde tjena såsom 
förrådskammare vid knappare tillgång på näringsämnen, men slägtet 
C am elus motsvaras likväl på de Andiska bergen af arterna hörande till 
genus A u ch en ia , som förut räknades till kamelslägtet.

Enligt Darwins egen uppgift sid. 356 bebor bland de strutsartade 
foglarna B h ea  A m erica n a  Lath. slätterna vid Magellans-sund och en 
annan art af samma grupp (nemlig P terocn em ia  D a r w in ii  Gould) i den 
nordliga delen af Laplata-slätten. Dessa former utan flygförmåga mot
svaras i Afrika af slägtet S tru th io  och i Nya Holland af D ro m a iu s , 
„welche in Afrika und beziehungsweise in Neuholland unter gleichen 
Breiten vorkommen1', såsom Darwin sjelf säger. Det är mig icke obe
kant, att man till förklarande af en dylik emot descendensläran stri
dande geografisk utbredning tänkt sig det förhållande, att ett af dessa 
genera fordom varit begåfvadt med flygförmåga eller med simfötter. 
Blir afståndet likväl för stort att öfversimmas, behöfver man ju endast 
förutsätta ett par mellanliggande, numera försjunkna kontinenter! Emel
lertid måste man äfven förflytta slägtet T a p iru s  L. från södra delen af 
China, Sumatra och Ostindien till Syd-Amerika; detta förhållande mö
tes dock för anhängare af descendensläran af ingen svårighet, ty man 
känner flere fossila arter af förenämnda slägte från Europa, Brasilien 
och den södra delen af Asien, nemligen från diluvialtiden. Äfven bland 
de fåtaliga D ip n o i , hvilka räknas till fiskarna, men af några zoologer
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äfven blifvit förda till groddjuren, »fjäll-batrachiera T. Thorell, »fjäll 
amfibier“ Haeckell, och som enligt professor Haeckel utgöra det tolfte 
stadiet af menniskans förfäder samt »säkerligen redan lefde i den de- 
voniska tiden“, representeras det nu i Brasilien lefvande slägtet L e p i-  
d osiren  Fitz. af det äfvenledes nu lefvande slägtet P ro to p te ru s  Ow. vid 
Hvita-Nilen i Afrika och af genus G eratodus i Queensland. Detta för
hållande borde då åtminstone för Darwinisterne vara en ganska hård 
zoogeografisk nöt att bita på.

Sidan 404 anför Darwin, att den af doktor Hooker anmärkta ehuru 
svaga, »likväl faktiska slägtskapen“ mellan floran på den sydvestliga 
spetsen af Australien med den, som anträffas vid Goda-hoppsudden, är 
ett särdeles märkvärdigt förhållande och för det närvarande oförklar
ligt (»und fur jetzt unerklärlich“). Jag får anhålla derom att för dem, 
som benäget genomläsa dessa rader, få anvisa ett enkelt hjelpmedel 
till den qvistiga gåtans ögonblickliga lösning. Jag får nemligen föreslå 
begagnandet af en geografisk karta, med hvars tillhjelp hvar och en 
är i tillfälle att öfvertyga sig derom, att förenämnda orter äro belägna 
ungefär under samma sydliga breddgrad. Den föreställningen att un
der samma breddgrader åtminstone temmeligen enahanda naturförhål
landen äro rådande — utom der, hvarest den relativa större höjden 
öfver hafsytan framkallar en lägre temperatur och äfven i tropiska 
trakter ett mer eller mindre nordiskt klimat — synes vara temmeligen 
allmän och är äfven lätt förklarlig. Antager man således den af mig 
här förut på mer än ett ställe uttalade förutsättningen icke blott för 
möjlig och tänkbar, utan äfven för antaglig, nemligen att naturlagar 
hvarken varit eller äro till sin verksamhet inskränkta till tid eller rum 
och att naturen under temmeligen enahanda förhållanden kunnat fram
bringa ofta nog till hvarandra särdeles närstående arter, men under 
mindre liknande naturförhållanden endast beslägtade former, hörande 
till samma genera, om dessa under sednare tider icke alltför mycket 
blifvit sönderdelade, eller i denna händelse hörande åtminstone till 
samma grupper och familjer. Härmed öfverensstämmer den för Dar
win oförklarliga slägtskapen mellan floran på den sydvestliga spetsen 
af Australien med floran vid Goda-hoppsudden; det af oss här förut 
framhållna förhållandet beträffande den geografiska utbredningen af nu
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lefvande arter hörande till slägtet P eleco tom oides; den omständigheten, 
att Marsupialdjur nu förekomma i Nya Holland och Syd Amerika; att 
slägtet S tru th io  i Afrika motsvaras af arter hörande till slägtet C asua- 
r iu s  på öarna Ceram, Nya Guinea, Nya Britannien och i den nordliga 
delen af Nya Holland; att D ro m a iu s  N ovae-H oU an diae  Lath. i östra 
delen af Australien och D r . irro ra tu s  BartL i den sydvestra delen af 
samma verldsdel motsvaras i Syd Amerika af de ungefär under samma 
breddgrader lefvande R h ea  A m erica n a  Lath. och P terocn em ia  D a r w in ii  
Gould samt att slägtet L ep id o s ire n  i Syd Amerika representeras af släg
tet P ro to p te ru s  i Afrika.

Med det förhållande, att beslägtade former af den nu lefvande 
faunan uppträda i skilda verldsdelar, stundom till och med under sam
ma breddgrader, torde närmast kunna sammanställas förekomsten af 
åtskilliga grupper och äfven genera endast inom varmare zoner. Detta 
gäller t. ex. aporna. Jag har förut i förbigående anfört, att förenämnda 
djur i Amerika (nemligen P la ty rrh in ern a )  förekomma mellan den 29:de 
graden sydlig och 29:de graden nordlig bredd. I Gamla Verlden, der 
hvarken Afrika eller Asien gå så långt ner emot söder såsom Amerika, 
förekomma apor från den sydligaste delen af Afrika ända till Gibral
tar och på östra sidan till Japan, således ungefär till samma nordliga 
breddgrad som Gibraltar. Jag anser mig derjemte böra fästa uppmärk
samhet dervid, att af de menniskolika (A n th ro p o m o rp h a )  aporna de 
långskalliga (D olich oceph a la ) förekomma i vestra delen af Gamla Verl
den, nemligen i vestra Afrika, ungefär emellan den nionde graden nord
lig och nionde graden sydlig bredd, samt de menniskolika kortskalliga 
(B ra ch ycep h a la ) aporna på öarna Sumatra och Borneo i sydöstra Asien, 
temmeligen midtemellan båda nyss nämnda breddgrader.

Bland många familjer och äfven mera omfattande grupper, hvilka 
i enahanda afseende kunna framhållas, vill jag här utpeka papegojorna, 
hvilka ingalunda äro kända för någon särdeles utmärkt flygförmåga och 
likväl förekomma endast inom varmare zoner, man kunde säga rundt 
omkring hela jorden. Då representanter af denna fogelgrupp eller ord
ning i N. Amerika endast gå till 4 3 °  nordlig bredd och i Asien ingen 
art öfverstiger ens den 27:de nordliga breddgraden, så måste man väl 
i öfverensstämmelse med descendensläran, enligt hvilken naturligtvis

7
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äfven alla papegojor måste härleda sitt ursprung från gemensamma 
stamföräldrar, förutsätta, att någon eller några till denna ordning hö
rande arter, då det för dem, såsom en geografisk karta kan utvisa, 
varit omöjligt att öfver land komma från den ena verldsdelen till den 
andra, antingen flugit eller simmat från Asien eller Afrika till Amerika, 
eller tvärtom från Amerika till någondera af förenämnda verldsdelar 
och till Nya Holland.

Papegojorna äro likväl begåfvade med synförmåga, som i många 
afseenden kan underlätta deras spridning, men det finnas äfven varel
ser, hvilka af naturen icke blifvit så rikligen utrustade. Bland tusen- 
fotingarne eller Myriopoderna t. ex. finner man oftast hos representan
ter af ordningen C hilognatha  eller D ip lo p o d a  ögonen i form af samman- 
hopade s. k. punktögon eller oceller. Hos några hit hörande djur 
saknas emellertid dylika oceller alldeles. Detta är utom hos några 
andra slägten äfven förhållandet med arterna hörande till genus S i-  
ph on oph ora  Brandt. Såsom en art inom nyssnämnda slägte anför pro
fessor G e r s t a e c k e r , H an dbu ch  d. Z ool. A r th ro p o d e n , p. 319, S iphon . 
P o rto ricen sis  Brandt och säger om densamma; „Auf den Antillen“ samt 
tillägger derjemte: „Eine zweite grössere Art kommt auf den Philippi- 
nen vortt. Anmärkningsvärdt nog äro Philippinerna belägna öster om 
Asien ungefär under samma nordliga breddgrad som Antillerna öster 
om Amerika.

Den tanken borde väl här för hvar och en ligga temmeligen nära, 
att naturen under samma fysiska förhållanden äfven på skilda orter 
kunnat frambringa till hvarandra åtminstone temmeligen närstående ar
ter; men enligt Darwins teori måste de alla härstamma från den enda 
urformen och småningom under årtusenden hafva genomgått alla stadier 
af den af descendenslärans anhängare föreskrifna rangordningen.

Det är likaledes ett bekant förhållande, att endemiska arter af 
endast på land lefvande snäckor anträffas till och, med på små oceani- 
ska öar. Då emellertid på land lefvande snäckor mycket lätt dödas 
med eller af salt och äfven deras ägg sjunka i hafsvatten samt gå för
lorade, förutsätter Darwin *) till förmån för sin enda urform, hela den

1) Se Darwin 1. xj. sid. 401.
‘' T
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organiska verldens stamfader, att de nyss ur äggen utkrupna ungarna 
af dessa landsnäckor möjligen fäst sig vid fotterna af foglar, som ut- 
hvilat sig på marken och att i fråga varande snäckor sålunda blifvit 
förflyttade till oceaniska öar. Måhända skall med anledning häraf nå
gon anhängare af descendensläran, för att slå två flugor med en smäll, 
anse det möjligt och antagligt, att några papegojor öfverflugit från An
tillerna till Philippinerna och dervid öfverfört några vid deras fötter 
fästade blinda individer af förenämnda S iph on ora  P o r to r icensis.

Att man kan uttänka och framhålla förutsättningar såsom antyd
ningar derpå, att tillfälliga förhållanden och händelser möjligen icke 
blott framkallat, d. v. s. skapat mångfalden i den organiska naturen, 
utan att slumpen äfven kringspridt dessa skilda former, det vill i sjelfva 
verket säga befolkat alla jordens skilda delar med afkomlingarna af 
den enda underbarligen tillkomna urformen, det har Darwin på nog 
många blad ådaga lagt. En annan fråga är det dock, om dylika anta
ganden för hela den bildade samtiden kunna utgöra öfvertygande bevis 
derpå, att naturlagar i sin verksamhet varit inskränkta till tid och rum 
samt att slumpen varit den skapande och styrande magten inom hela 
den organiska naturen? Ur den kännedom jag kunnat förvärfva mig 
om de organiska formernas geografiska utbredning, framgår ett sådant 
förhållande ingalunda. Förutsätter man deremot, att naturen i öfver- 
ensstämmelse med oföränderliga lagar och antagligen af samma be
ståndsdelar samt under inverkan af enahanda fysiska förhållanden äf
ven på skilda orter kunnat fraraalstra mer eller mindre likartade or
ganiska former, hvarmed äfven åtminstone djurens geografiska utbred
ning i allmänhet synes öfverensstämma, så kunna många förhållanden 
förklaras, som jag åtminstone är ur stånd att sammanställa med den 
Darwinska descendensläran. Inom tvenne till hvarandra närmast be
lägna länder äro både tillgängliga grundämnen för organismers upp
komst och fortbestånd äfvensom rådande naturförhållanden antagligen 
oftast temmeligen lika; de i dylika angränsande länder förekommande 
och ej sällan till hvarandra särdeles närstående arterna anses^af de- 
scendenslärans anhängare såsom de tydligaste bevis på arternas trans
formation äfven i den fria naturen, ehuru ingen ådagalagt, att en ut
flyttning från det ena landet till det andra egt rum eller ens varit nöd-
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vändig. Sådana artformer deremot, hvilka påtagligen i sjelfva verket 
utflyttat såsom det t. ex. är fallet med flere species, hvilka under is
tiden eller snart derefter antagligen varit utbredda öfver sydligare de
lar af mellersta Europa och vid medeltemperaturens stigande smånin
gom dragit sig högre upp på Alperna och Pyreneerna samt emot norden 
slutligen till Lappland, till bergen i Skotland, till Orkney och Shetlands 
öarna samt några äfven ända till Island, visa sig i allmänhet alldeles 
oförändrade på alla dessa här uppgifna lokaler. Flere arter hafva äf
ven från Sibirien kommit till Finland utan att de förändrat sig.

Oceaniska öar och ögrupper öfverensstämma antagligen till sina 
naturförhållanden mest med närmast belägna fastland och höra derföre 
äfven på dylika öar förekommande artformer vanligen till samma ge
nera, som anträffas på fasta landet. Detta förhållande påstår Darwin 
endast kunna förklaras i öfverensstämmelse med hans lära, då man 
antager, att dessa arter öfverflyttat från närmaste land och derefter 
mer eller mindre transformerat sig. På öar förekomma emellertid icke 
blott arter, som äro nära beslägtade med dem, hvilka anträffas på när
maste fastland, utan stundom äfven former, som hafva sina närmaste 
slägtingar t. ex. under samma breddgrad i en annan verldsdel eller 
under ^amma breddgrad på andra sidan om equatorn i en annan verlds
del eller under temmeligen enahanda naturförhållanden till och med på 
den alldeles motsatta sidan af jordklotet.

Dylika förhållanden blifva af descendensläran antingen alldeles 
oförklarade eller tillgripas till deras tydning underbara förutsättningar, 
som endast af lärans blinda anhängare kunna anses trovärdiga.

Beträffande G entetidae  framhåller W a l l a c e  visserligen, att dessa 
däggdjur förekomma på Antillerna och Madagascar, men då bemälde 
forskare och måhända flere andra möjligen förbisett den i mina ögon 
anmärkningsvärda omständigheten, att den 20:de nordliga breddgraden 
går öfver Antillerna samt att den 20:de sydliga breddgraden genomskär 
Madagascar nästan på midten, så vill jag fästa en särskild uppmärk
samhet vid detta förhållande. I det af mig här förut uppgifna referat 
ur Wallace’s arbete i Z oolog isch er Ja h resb erich t fu r  1880 heter det om 
förenämnda G en tetidae , att de äro „ebensolche U berreste  fm in er w e it 
uber d ie  g rossen  n ö rd lich en  C ontinente verb re ite ter  G ru p p en ; m an  braucht
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deshalb Tceine d irec te  L a n d verb in d u n g  zw isch en  M a d a g a sc a r  u n d  den  
g rossen  A n tillen  anzu neh m en“ o. s. v. — Då man enligt descendens- 
läran icke får förutsätta, att G entetidae  transformerat sig från någon 
annan grupp både på Madagascar och Antillerna, utan att en sådan 
transmutation nödvändigtvis inträffat redan före deras spridning i dessa 
skilda rigtningar, så förutsätter man således, att de bland dessa, hvilka 
dragit sig åt Madagascar till och möjligen flyttat genom Saharas sand
öknar (som enligt några geologers åsigt under den nu lefvande faunans 
tidehvarf, åtminstone till någon del stått under hafvets yta) under en 
tid äfven lefvat under equatorn, ehuru man faktiskt af deras geogra
fi ska förekomst endast känner, att de kunna existera, och det på öan 
tjugu grader norr och tjugu grader söder om equatorn. Jag anser mig 
icke vara berättigad att godtyckligt afgöra, om G en tetidae  kunna lefva 
under equatorn eller icke, men om man i allmänhet tviflar på natur
lagarnas lokalisering, behöfver man i här omnämnda djurs uppgifna 
nuvarande förekomst ingalunda se något afvikande förhållande, då man 
känner, att äfven andra genera äro gemensamma för Antillerna och 
Madagascar, t. ex. L is p in u s , H olo troch u s , R h in a  äfvensom slägtet S tro n -  
g y liu m . Tager man åter endast den 20:de sydliga breddgraden särskilt 
i betraktande, skall man finna, att här likaledes anträffas arter, som 
höra till samma grupper och till och med till samma genera, hvilka 
endast förekomma inom varmare zoner och likväl äro gemensamma för 
Madagascar och  ̂t. ex. Brasilien. Arter af deM allmänhet mindre tal
rikt representerade G nodalon idern a  (nemligen arter hörande till slägtet 
C am aria  Lep.) förekomma t. ex. under samma sydliga breddgrad i Bra
silien och på Madagascar, men ej i Afrika; arter af slägtet S tro n g yliu m  
deremot anträffas utom i andra varmare delar af Amerika äfven i Bra
silien, i åtskilliga trakter i mellersta och södra Afrika och Asien samt 
på Madagascar.

Emedan jag i min i Finska Vetenskapssocietetens förhandlingar 
1864 publicerade M on ograph ie  d er  G a ttu n g  S tro n g y liu m  u n d  d er  d a m it  
aun ächst verw an d ten  F o rm en  (deri endast af slägtet S tro n g y liu m  be- 
skrifvas öfver 250 endast inom varmare zoner rundt omkring hela jor
den förekommande arter) redan framhållit några allmänna betraktelser 
öfver dessa arters geografiska utbredning, som likaledes utvisar när-
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stående arters förekomst under ungefär samma breddgrader i skilda 
verldsdelar samt i Amerika på nära nog samma afstånd från equatorn 
åt norr och söder, så skall jag ur detta arbete afskrifva följande, hvil- 
ket direkte hänför sig till det här nu i fråga komna: „In dieser, so wie 
in den meisten artenreichen Gattungen kommen in benachbarten Län- 
dern mehrere unter einander mehr oder weniger nahe verwandte Arten 
vor, welche von den Anhängern der DarwhTschen Lehre als Beweis 
der allmähligen Transformation der Species gedeutet werden. Indem 
aber in diesel Gattung zugleich nicht nur einige einander entsprechende 
Arten in Amerika in ungefähr gleichen Abständen zu beiden Seiten 
des Aequators auftreten, wie z. B. S tro n g y liu m  leprosu m  Germ. in Bra
silien (Rio Janeiro) und S tro n g , ap icicorne  (Deyr.) m. in Mexico, son- 
dern auch fast unter denselben Breitengraden in verschiedenen Welt- 
theilen, wie z. B. S tron g , te rm in a tu m  Say in Nordamerika (N. Orleans) 
und Stron g , an th racin u m  m. in dem nördlichen Theile von China, 
S tro n g , tenu icolle Say in Nordamerika (N. Orleans) und S tro n g , sarace
n u m  Reiche in Syrien, kann man meiner Ansicht nach solche Beispiele 
der geographischen Verbreitung als die sprechendsten Beweise gegen 
alle Transformationslehren ansehen. Wenn die Species nämlich durch 
eine allmählige Abänderung entstanden wären, könnten nahe stehende 
Arten, wie es auch Darwin selbst annimmt, nur von gemeinsamen Ur- 
ältern entsprungen sein, mit denen sie noch Hauptcharaktere (Gat- 
tungs Merkmale) gemeinschafflich haben. Reine einzige der mir be- 
kannten Arten dieser Gattung iiberschreitet den 34° N. Breite und 
eine Ubersiedelung der Arten in den verschiedenen Welttheilen ist aus 
diesem Grunde nicht annehmbar. Solche Beispiele können iibrigens 
aus Handerten von Gattungen hervorgehoben werden, und sogar noch 
mehr iiberzeugende, wie z. B. die geographische Verbreitung der nur 
in unterirdischen Höhlen vorkommenden blinden Arten der Gattung 
A n o p h th a lm u s

Upplysningsvis anser jag mig här böra meddela, att de små till 
genus A n o p h th a lm u s  Sturm hörande och såsom äfven slägtnamnet an
tyder ögonlösa arterna hittills endast äro kända från den bekanta Mam- 
muthbålan i Kentucky i Nord Amerika samt från underjordiska bergs
hålor i södra delen af mellersta Europa (i Pyreneerna, Dalmatien o. s. v.).
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v Anhängare af descendensläran förklara förhållandet med dylika blinda 
djur i underjordiska bergshålor naturligtvis helt enkelt dermed, att nå
gon art tillfälligtvis kommit i en sådan håla, blifvit ögonlös och denna 
egenhet har sedermera gått i arf på efterkommande generationer; huf- v
vudfrågan som härvid framställer sig och som af Darwinisterne helt 
och hållet förbises, är den, på hvad sätt afkomlingarna af en sådan 
t. ex. i Mammuthhålan uppkommen ögonlös A n o ph th a lm u s  sedermera 
kunnat öfverkomma till en underjordisk bergshåla t. ex. i Pyreneerna. 
Antager man deremot eller inser man häraf, att naturen under inver
kan af enahanda fysiska förhållanden kunnat frambringa arter af detta 
slägte både i Mammuthhålan äfvensom i likartade hålor i Pyreneerna, 
så omkull slår ett enda dylikt faktum hela den Darwinska descendens
läran, ty det utgör ju ett bevis derpå, att äfven generiska former under 
enahanda naturförhållanden kunnat uppstå till och med i skilda verlds- 
delar.

Man kan påstå, att insekter i allmänhet äro mindre lämpliga 
exempel i den zoologiska geografin i följd deraf, att de tillfälligtvis 
mycket lätt kunna öfverflyttas från en ort till en annan, och jag har 
sjelf ur Finlands fauna framhållit exempel härpå. Möjligheten af en 
dylik förflyttning har dock en gräns och kan icke gerna tänkas utsträckt 
t. ex. från Amerika till Afrika. Isynnerhet anhängare af descendens
läran kunna väl föreställa sig, att arter af det omfattande slägtet 
S ph enoph oru s  Schönh., som endast i varmare zoner äro utbredda om
kring hela jorden, blifvit kringspridda med frukter och andra växtdelar.
Med flytande trädstammar kan man möjligen äfven tänka sig, att F as-  
sa lid ern a  eller arterna af det förut odelade slågtet F a ssa lu s  Fabr. små
ningom blifvit öfverförda till skilda verldsdelar och ögrupper i varmare 
zoner omkring hela jorden; men om utbildade rofinsekter, hvilka sä
kerligen hvarken såsom larver eller fullt utbildade imagines många da
gar kunna lefva utan färsk animalisk föda, bestående af lefvande in
sekter och deras larver, kan man väl rimligtvis dock icke förutsätta, 
att de med vind eller våg blifvit drifna från de varmare delarna af 
Amerika till Afrika eller tvärt om. De nog stora arterna af slägtet 
M egacephala  Latr. t. ex. förekomma emellertid i Columbien och Peru 
samt i Senegal, Guinea, i Kordofan och Kafferlandet samt på Nya Hol-
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rland. Arten af slägtet T e tra d ia  Hope känner man, utom T etr . E u -  

p h ra tica  Dej., som äfven förekommer i Armenien, norra Afrika och sö
dra Spanien, från N. Amerika (t. ex. Mexico), från Cuba, S:t Domingo, 
Venezuela, Columbien, Cayenne, Brasilien, Senegal och Nya Holland.

W a l l a c e . som i ett arbete, hvilket jag endast känner efter en 
af A. B. M e y e r  utförd öfversättning till tyska språket1), till förkla
rande af faunan isynnerhet på Madagascar förutsätter en mångfaldig 
förändring af Afrika till form o. s. v. under förgångna tider, säger i 
första bandet af detta arbete sid. 343: „Es scheint noch eine andere 
Veränderung in der Geographie von Afrika und dem atlantischen Oceane 
Platz gegriffen zu haben, welche erwähnt werden muss. Die ziemlich 
zahlreichen Fälle von genauer Aehnlichkeit in den Insectenformen des 
tropischen Afrika und Amerika scheinen anzuzeigen, dass zu einer nicht 
sehr fernen Zeit einige bessere Wege zur Ueberfiihrung dagewesen sein 
mtissen, als jetzt“.

I ett dylikt sätt att bevisa de i Afrika och Amerika förekom
mande och till hvarandra närstående arternas ursprung från gemen
samma stamföräldrar tycker jag mig se ett cirkelbevis, och likartade 
förutsättningnr finner man i W a l l a c e ’s arbeten i stort antal. Jag vill 
likväl anföra ett exempel, der icke ens dylika antaganden torde kunna 
framhållas till stöd för descendensläran.

I sydvestra delen af Europa, inom Medelhafsländerna, förekommer
en temmeligen allena stående skalbagge, H elen oph oru s co llaris  L., hvars
närmaste och egentligen enda, ehuru betydligt större slägtinge, Cacicus
A m erica n u s  Lacord., anträffas i Syd-Amerika långt söder om equatorn,
t. ex. i  trakten af staden San-Luis de la Ponta, om hvilken L a c o r -
d a ir e  säger: „Petite ville perdue au milieu des Pampas de Buenos-
Ayres“. Här torde man redan kunna förutsätta, att ungefär likartade
naturförhållanden äro rådande såsom i de länder, der H elenophorus
co llaris  förekommer. I det sednast omnämda arbetet af W a l l a c e , som
blifvit öfversatt till tyska språket af Meyer, säger författaren i första
delen, sid. 272, beträffande de 244 arter af C aroM dae , som af B a t e s» .

*) Die Geographische Verbreitung der Thiere; von Alfred Russel Wallace, D res
den 1876.

V
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uppräknas såsom förekommande i Japan: „Es sind auch einige wenige 
Fälle vorhanden, die man als excentrische Yerbreitung bezeichnen 
könnte, welcbe zeigen, dass Japan, wie viele andere Inselgruppen, als 
eine Art von Zufluchtstätte gedient hat, in welcher aussterbende For
men fortfahren sich zu erhalten. Diese, der Erwähnung werth, sind 
die folgenden: O rth otrichu s  (eine Art), die einzige andere Art ist in 
Egypten; T rech ich us (eine Art), hat zwei andere Arten, von denen eine 
Madeira bewohnt, die andere die sudlichen Vereinigten Staaten; P e r i-  
lep tu s  (eine Art), hat zwei andere Arten, von denen eine Bourbon und 
die andere West-Europa bewohnt; und schliesslich (eine
Art), die andere bekannte Art lebt in Siid-Afrika. Diese Beispiele ver- 
mindern den Werth der Bedeutung, die einigen der japanischen For
men zugeschrieben wurde, deren einzige Yerwandte einzelne Arten in 
verschiedenen entfernt liegenden Theilen der orientalischen Region sind.

Till förklarande af dessa ofvan anförda och äfven af Wallace så
som från descendenslärans uppfattning afvikande förhållanden, får jag 
fästa uppmärksamhet dervid, att den trettionde nordliga breddgra
den går litet sydligare än den sydligaste af de japanska öarna, ge
nom nedra Egypten, litet söder om ön Madeira och längs med den 
södra kanten eller kusten af förenta staterna i Nord Amerika samt att 
den trettionde sydliga breddgraden går öfver den sydliga delen af 
Afrika. Det är således endast ön Bourbon, som bland de anförda or
terna ligger öfver åtta grader närmare till eqvatorn, än den sydligaste 
delen af Japan.

Tron derpå, att afpassning efter rådande naturförhållanden, kunde 
efter en under millioner år i skilda verldsdelar för sig gången trans
formation framkalla ett sådant förhållande, att de närmaste slägtin- 
garne bland afkomlingarna af samma urform i vår tid uppträda under 
nära nog samma breddgrader på samma eller motsatta sidan om eqva
torn och det stundom i skilda verldsdelar •— en sådan tro står väl 
närmast till tron på underverk. Då de flesta genera och grupper, nem- 
ligen af nu lefvande former, icke gå så högt upp emot norden, der 
verlds delarna stå i direkt satfimanhang med hvarandra, så är en öfver- 
flyttning på denna väg för en stor del icke antaglig.

Jag har på någon sida här förut anfört, att på öar stundom äf-
8
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ven förekomma former, som hafva sina närmaste slägtingar under tem- 
meligen enahanda naturförhållanden till och med på den alldeles mot
satta sidan af jordklotet. Jag får derjemte påminna om det temmeligen 
allmänt bekanta förhållande, att äfven på högre berg inom tropiska 
trakter, till och med på södra sidan om eqvatorn, förekomma nordiska 
former. Darwin sjelf säger om växterna i Ostindien, på Ceylon och 
Java: „Am Himalaya und auf den vereinzelten Berg-Ketten der Indi- 
schen Halbinsel, auf den Höhen von Ceylon und den vulkanischen Ke- 
geln Javas treten viele Planzen auf, welche entweder der Art nach mit 
einander iibereinstimmen, oder sich wechselseitig vertreten und zugleich 
fur Europäische Formen vikariiren, aber in den dazwischen gelegenen 
warmen Tiefländern nicht gefunden werden. Ein Verzeichniss der auf 
den luftigen Berg-Spitzen Javas gesammelten Sippen liefert ein Bild 
wie von einer auf Europäischen Gebirgen gemachten Sammlung“.

Darwin anför likaledes sjelf, efter professor D a n a ’s uppgift, att 
Nya Zeeland med afseende å sina kräftdjur visar en större likhet med 
England än med något annat land („hinsichtlich seiner Kruster eine 
grössere Verwandschaft mit seinem Antipoden Grossbritannien als mit 
irgend einem andern Theile der Welt zeigt“). Enligt d:r H o o k e r , se 
Darwin sid. 381, eger en slägtskap rum äfven med afseende på växt- 
verlden, och enligt Darwins uppgift har d:r H o o k e r  sagt honom, att 
Nya Zeeland till och med har gemensamma med Europa 25 arter al
ger, som icke förekomma i de mellanliggande tropiska hafven.

Genomläser man professor L in d b e r g s  promotionsprogram, E u ro 
p a s  och N o r d  A m e r ik a s  H v itm o sso r  ( S ph agn a ), Helsingfors 1882, så 
skall man finna, att af våra nordiska hithörande arter eller med dem 
särdeles närbeslägtade former, t. ex. S ph agn u m  subsecu ndum  Nees, fö
rekomma i nordliga delar af Nord Amerika, några sedermera på tro
pikernas berg och slutligen på Nya Zeeland eller till och med i eller 
på Tasmanien.

Man torde väl kunna antaga, att i alla nyssnämnda trakter tem
meligen likartade naturförhållanden äro rådande.

Det i den högre norden i Europa, Asien och Amerika talrikt re
presenterade slägtet H o m a liu m  Gravenh. bland C oleoptera  känner man äf
ven från sydligare trakter af jorden och till och med från öar, der hö-
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gre berg förekomma, såsom t. ex. från Tyrolen, Pyreneerna, Kaukasien, 
Madeira och Ceylon. I Syd Amerika anträffas detta slägte återigen 
åtminstone i Chili; för några veckor sedan hafva vi till universitetets 
zoologiska museum af hr R e it t e r  i Mödling vid Wien erhållit ett par 
arter från Nya Zeeland och man har till och med beskrifvit några spe
cies från Aucklands öar.

Samtidigt med dessa här omnämnda arter af genus H o m a liu m  
hafva vi af hr R e it t e r  från Nya Zeeland under namn af N ecro ph ilu s  
p ro lo n g a tu s  Sharp äfven erhållit en art, hvilken ehuru den är betydligt 
mindre likväl både till färg och form står särdeles nära till N ecro p h . 
H yd ro p h ilo id es  (Eschsch.) Mannerh., som universitetet redan länge egt 
från ön Sitka (Sitkha) i de fordna ryska besittningarna i nordvest 
Amerika.

Denna af mig med faktiska exempel i naturen ådagalagda slägt- 
skap mellan organiska former, som förekomma på alldeles motsatta 
sidor af jordklotet, i händelse temmeligen enahanda naturförhållanden 
endast äro rådande, sträcker sig för öfrigt ingalunda blott till små och 
obetydliga varelser, hvilka naturligtvis förekomma oftare och i större 
antal, utan stundom äfven till ganska stora former: B a la en a  m ystice tu s  
L. i de arktiska hafven motsvaras af E ubalcena a u stra lis  Gray i Söder- 
hafvet; familjen A lc id a e  bland foglarna i norden motsvaras af familjen 
S ph en isc idae  i de antarktiska hafven och till och med enskilda artfor
mer bland foglarna hafva stundom sina motsvarande representanter på 
den motsatta sidan af jorden såsom t. ex. den högnordiska M eg a les tr is  
ca tarractes  L. i M eg al. an ta rctica  Less.

Jag har på dessa blad i allmänhet försökt att framhålla all
mänt bekanta eller mera i ögonen fallande samt öfvertygande exempel 
derpå, att naturen, enligt den gamla åsigten, antagligen under inver
kan af samma fysiska lagar äfven på långt från hvarandra aflägsna 
orter, då möjligen samma grundämnen för mer eller mindre hvarandra 
liknande organismers uppkomst varit tillgängliga, äfven kunnat fram
bringa mer eller mindre med hvarandra närbeslägtade organiska former.

Orsaken dertill, att icke alla slag af organismer kunnat framdanas 
under enahanda naturförhållanden på alla ställen af jorden, t. ex. större 
däggdjur på Madagaskar, bör väl närmast sökas deri, att på alla ställen
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icke funnits samma grundämnen eller beståndsdelar för dylika organis
mers uppkomst och fortbestånd.

Den Darwinska descendensläran deremot, som vill härleda alla 
organismers uppkomst från ven enda urform och sålunda äfven icke blott 
inskränker naturlagarnas verksamhet till tid och ort, utan härigenom 
äfven motverkar en i öfverensstämmelse med naturlagarna stående forsk
ning, tror sig kunna förklara beslägtade gruppers, familjers, generiska 
och till och med artformers uppträdande på långa afstånd från hvar
andra på hvardera sidan om eqvatorn, stundom äfven under hvarandra 
temmeligen motsvarande breddgrader, genom de på jorden under istiden 
inträffade värmeförändringarna. Utrymmet förbjuder mig att underkasta 
möjligheten af flere dylika antaganden en närmare pröfning, och skall 
jag derföre här endast fästa mig vid några få med europeiska former 
beslägtade arters uppträdande i Syd Amerika samt isynnerhet vid de 
46 arter växter på Eldslandet, hvilka skola vara om ej identiska, så 
åtminstone särdeles närstående till europeiska species.

Darwin anför sid. 377 beträffande istidens början: „Sobald wäh- 
rend der langsamen Temperatur-Abnahme in der Pliocän-Periode die 
gemeinsamen ausgewanderten Bewohner der alten und neuen Welt sfid- 
wärts vom Polar-Kreise angelangt waren, wurden sie vollständig von 
einander abgeschnitten.“ Endast för att ådagalägga, det Darwin icke 
inom England kunnat anställa egna undersökningar beträffande en så 
nordlig breddgrad, der han dessutom antagligen aldrig varit, vill jag 
anmärka, att norra polcirkeln går ofvanom Island. Då här nu är och 
blir fråga endast om nu lefvande former, skall jag påminna derom, att 
man nuförtiden känner Islands fauna ganska väl; den är rent nordisk. 
Åtminstone de insekter, isynnerhet C oleoptera , som ifrån Asien kunnat 
öfverflytta till Amerika under dessa nordliga breddgrader, äro likaledes 
temmeligen fullständigt kända; kan väl någon anhängare af descendens
läran med något öfvertygande bevis ådaga lägga, att någon art t. ex. 
af genera P o lyp h y lla , L u ca n u s , S tro n g y liu m  samt slägtet Bison under 
den af Darwin uppgifna tidpunkten och på här antydda vägar kunnat 
öfverkomma till Amerika eller derifrån. Men det är icke nog härmed. 
På det att flodkräftor äfven kunnat flytta öfver, måste man antaga, att
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vid denna tid gått en flod med sött vatten t. ex. från Europa till 
Amerika.

Afkomlingarna af dessa öfverflvttade gemensamma arter, hafva 
under köldens tilltagande sedermera dragit sig åt söder och för möj
ligheten af deras förflyttning genom den heta zonen, har Darwin, sid. 
383, beräknat, att snögränsen vid denna tid under eqvatorn låg eller 
stod 6 till 7,000' öfver hafsytan. Denna beräkning bör så mycket 
högre uppskattas, då man äfven efter nyare undersökningar känner, att 
högre bergssträckningar inom den heta zonen i mellersta delen af Ame
rika äro alldeles afbrutna. Jag får dessutom påminna om det, jag har 
förut anfört, sid. 38, att professor O t t o  T o r e l l  sagt i sitt arbete 
B id r a g  til l  S p itsb erg en s M ollu sh fau n a . Härtill må ännu läggas, att 
enligt A l e x a n d . A g a s s iz ’s , R e v is io n  o f  T he E c h in i, Pl. E., genera 
M e llita , E n co p e , R h yn ch opygu s , A g a s s m a  och M eom a  på hvardera sidan 
om Amerika förekomma i hafvet endast inom varmare zoner. Det torde 
icke heller vara onödigt att omnämna, att man känner t. ex. en A s ta - 
cus (Cambarus) C ubensis Erichs. samt till och med en A sta c . (C arn b.)  
C h ilen sis.

Några genera, som förekomma i Californien, uppträda åter igen i 
Chili, t. ex. slägtet S erro p a lp u s, hvilket äfven anträffas här i Finland; 
och slägtet C arabu s, som i Nord Amerika går endast till 30° n. latitud 
åt söder, och sedermera saknas under en sträcka af mer än 60 bredd
grader, vidtager åter under en något förändrad form vid 33° s. lat.

Till sist vill jag påminna derom, att Darwin sid. 380 uppger föl
jande: »Auf den hoch-ragenden Bergen Brasiliens sind einige wenige 
Europäische Sippen von Gardener gefunden worden, welche in den weit- 
gedehnten warmen Zwischenländern nicht vorkommen." På Eldslandet, 
som ligger mycket längre bort, förökas emellertid antalet af former, 
som äro åtminstone särdeles närbeslägtade med europeiska arter, till en 
betydlig del af förenämnda ös hela flora. Orsaken härtill är utan tvif- 
vel den, att, såsom N. I. A n d e r s s o n  anmärker, »snögränsen här är 
densamma som i våra högsta fjellbygder“.
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Professor Hjelts af honom sjelf meddelade lefnadsteckning är af 
följande lydelse:

EDVARD IMMANUEL HJELT är född i Wichtis socken af Ny
lands län den 28 juni 1855. Föräldrar: Professorn vid Kejs. Alexan
ders Universitetet i Helsingfors Otto Edvard August Hjelt och dess 
maka Yolanda Aurora Thuneberg.

Efter genomgången kurs vid Helsingfors svenska privatlyceum in- 
skrifven såsom student vid Universitetet den 16 maj 1872; filosofie- 
kandidat inom fysisk-matematiska sektionen den 5 maj 1875; filosofie- 
magister den 31 maj 1877; disputerat för licentiatgrad den 15 oktober 
1879; filosofie-licentiat den 17 december 1879; filosofie-doktor den 9 
januari 1880; disputerat den 22 mars 1882 för profession i kemi.

Den 17 januari 1878 af Kejs. Senaten förordnad att intill den 1 
november samma år bestrida första lektorstjensten vid Mustiala landt- 
bruksinstitut;

bestridde enligt förordnande af Konsistorium laboratorstjensten vid 
Universitetets kemiska laboratorium från 1 oktober 1879 till samma 
tid 1880;

den 25 oktober 1879 af Konsistorium förordnad att under höst
terminen samma år hålla föreläsningar i kemi vid Universitetet;

den 18 februari 1880 af Konsistorium förordnad att under vår
terminen 1880 bestrida föreläsningar och examina i nyssnämnda ve
tenskap ;

utnämnd till docent i kemi den 14 juni 1880;
har sedan september månad 1880 intill denna dag förestått pro

fessionen i kemi;
den 13 juli 1882 i nåder utnämnd till professor i kemi.
Ledamot af Societas pro Fauna et Flora fennica, samt af Deut

sche chemische Gesellschaft i Berlin.
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För vetenskapligt ändamål företagit följande utrikes resor:
Idkat, under åtnjutande af Ekestubbeska resestipendiet, åren 1875 

— 1877 kemiska studier hufvudsakligen vid polytekniska institutet i 
Dresden och derjemte besökt flere af Tysklands laboratorier;

året 1878— 1879 besökt Paris, samt studerat vid universiteten i 
Wiirzburg och Mtinchen och under denna resa jemväl, enligt uppdrag 
af Kejs. Senaten, tagit kännedom om den kemiska undervisningen vid 
tekniska skolor i Tyskland;

under maj—juli 1880 och april—juli 1881 idkat kemiska studier 
vid universitetet i Strassburg.

U tg ifn a  s k r if te r :
»Untersuchungen iiber den Ubergang des in den Pyriten vorkom- 

menden Arsens in die Schwefelsäure und in die aus letzterer in der 
Sodafabrikation dargestellten Producte", offentliggjord i Dinglers Jour
nal Bd. 126;

„Om svafvelsyrefabrikationen i Tyskland", införd i Teknisk tid
skrift 1878, häft 2— 3;

„Kort framställning af den qvalitativa kemiska analysens gång till 
ledning för nybegynnare", Helsingfors 1879;

„Kamforonsyrans amider", specimen för licentiatgrad, införd i ut
drag i Berichte der deutschen ehem. Gesellschaft Bd. XIII;

„Svafvelbestämningar i svafvelkis från Branten i Kimito", „Några 
undersökningar öfver karyofyllin", „Fosforbestämningar i finska sjö- 
och myrmalmer", »Inverkan af vatten på malonsyreester vid högre 
temperatur", „Analyser af finska kalkstenar I", „Om isobutylmalonsyra 
och försök till syntetisk framställning af terebinsyra", införda i Öfver- 
sigt af Finska Vetenskapssocietetens förhandlingar Bd. XXII, XXHI 
och XXIY;

»Undersökningar öfver laktoner och laktonbildning", specimen för 
profession, införd i utdrag i en serie af tio uppsatser i Berichte der 
deutschen chem. Gesellschaft Bd. XIV och XV;

jemte prof. R. Fittig i Liebigs Annalen der Chemie Bd. 208 of
fentliggjort en uppsats: »Uber das Lacton der normalen Capronsäure";

jemte mag. U. Collan i Berichte der deutschen chem. Gesellschaft
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Bd. XY publicerat en uppsats: „tTber die Zusammensetzung des Ledum- 
camphers";

i tidskriften Valvoja offentliggjort ett par uppsatser.
Ämnet för det föredrag, hvarmed Professoren Hjelt kommer att 

tillträda sitt embete och hvilket hålles i Universitetets solennitetssal 
den 18 November 1882 kl. 11 f. m. blifver: v Om  “.

Helsingfors den 9 November 1882.

FREDRIK WILHELM MÄKLIN.
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