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Abstract: Syftet med denna uppsats är att studera hur svenska astronomer under perioden 

1880-1940 närmade sig frågan om utomjordiskt liv. En stor vikt har lagts vid att se på vilket 

sätt som frågan om utomjordiskt liv hörde till populärvetenskapen, och hur detta påverkade 

det sätt som astronomerna skrev om den på. Ett vidare syfte har varit att undersöka på vilket 

sätt som frågan var förbunden med dåtida inomvetenskapliga och utomvetenskapliga 

åskådningar. I samband med detta uppmärksammas Svante Arrhenius idé om panspermi, det 

vill säga att livet hade kommit till jorden från yttre rymden, och hur denna idé förutsatte ett 

biologiskt universum. Uppsatsen avslutas med ett försök till att nyansera de 

utomvetenskapliga följderna av idén om ett biologiskt universum. 
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Inledning 

 

Fanns det en civilisation förmögen till att uppföra kanaler på planeten Mars? Denna fråga var 

ett problem för den astronomiska vetenskapen under det sena 1800-talet och tidiga 1900-

talet.1 Intresset för frågan kom även att sprida sig till en vidare allmänhet, och Europa och 

Amerika drabbades närmast av en form av ”Marshysteri”.  

 Debatten hade sitt ursprung i observationer gjorda år 1877 av den italienske astronomen 

Giovanni Schiaparelli, som ansåg sig på Mars yta ha sett något han ville beskriva som 

”canale”. 2 Eftersom ”canale” kunde innebära både naturliga floddrag och artificiella kanaler, 

uppstod det genast ett intresse för vad Schiaparelli egentligen hade studerat. Två personer som 

tolkade Schiaparellis rön som bevis på att Mars hyste en tekniskt avancerad kultur var den 

franske populärastronomen Camille Flammarion och den amerikanske miljonären Percival 

Lowell. Under de följande tre decennierna publicerade de flera verk, vars ledmotiv var att den 

röda planeten styrdes av ”släkten vida överlägsna vårt eget”.3  

 Den tolkning som Flammarion och Lowell hade gett kanalerna var dock inte allenarådande 

inom astronomin. Flera astronomer ansåg att Schiaparelli förvisso hade iakttagit ett verkligt 

fenomen, men det var då inte tal om några utomjordiska byggmästare utan kanalerna var 

istället naturliga floddrag. Några astronomer var direkt kritiska mot kanalhypotesen, och 

menade att observatörernas rapporter var ett resultat av en optisk illusion. Enligt dessa 

astronomer fanns det egentligen inga kanaler utan de felaktiga ritningarna bottnade i brister 

hos det mänskliga ögat.  

 Debatten fick sin upplösning i de resultat som den franske astronomen Eugène Michael 

Antoniadi presenterade efter 1909 års Marsopposition. Enligt Antoniadi hade Mars inga 

enhetliga kanaler eller någon form av utvecklad civilisation, och det som astronomerna hade 

iakttagit var antingen ett uttryck för optiska villor eller representerade ett stråk av växtlighet 

på planetens yta.4 Den överlägsna Marskulturen hade försvunnit och kvar blev ett stråk av 

växtlighet. Föreställningen om utomjordiskt liv hade därför inte heller försvunnit utan bara 

antagit en ny form. Det är om de föränderliga föreställningarna om utomjordiskt liv, som 

denna uppsats kommer att handla.  

                                                 
1 Denna framställning utgår i huvudsak från kapitlet “The Battle over the Planet of War” i Michael J. Crowes 
The Extraterrestrial Life Debate1750-1900 (1986).  
2 Crowe (1986), s. 486.  
3 Citatet är en ungefärlig översättning av Flammarions yttrande om Mars att: “its intelligent races…are far 
superior to us”. Se Crowe (1996), s. 395.  
4 Dick (1996), s. 99.  
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Anledningen till att denna uppsats inleds med ett referat av kanaldebatten beror på att den 

diskussion som då fördes om utomjordiskt liv skänker flera insikter, som är av vikt för att 

förstå dåtidens naturvetenskap i allmänhet och astronomi i synnerhet. Debatten beskriver 

många av de empiriska och teoretiska problem som nedtyngde astronomin före inträdet i 

rymdåldern (Sputnik 1957).5 Det var nämligen svårt att bevisa eller motbevisa att det fanns en 

civilisation på Mars med hjälp av dåtidens tekniska metoder, som bestod av jordbundna 

observationer och spektroskopiska mätningar. Idén om utomjordiskt liv har också historiskt 

sett varit en vetenskaplig föreställning som har varit svår att vare sig verifiera eller falsifiera. 

Än idag brottas vetenskapen med denna aspekt hos idén, vilket bland annat återspeglas i de 

diskussioner som fördes om hur man skulle tolka resultatet från de första sonderna som hade 

skickats till Mars.6  

 Debatten visade också på att föreställningen om utomjordiskt liv var mycket seglivad, 

eftersom den trots de hätska diskussioner som fördes ändå lyckades leva vidare i form av ett 

stråk av växtlighet. Man slås också av denna idés förmåga till att överleva när man läser 

vetenskapshistorikern Michael J. Crowes The extraterrestrial life debate 1750-1900 (1986). 

Enligt Crowe har nämligen denna idé en historia som går tillbaka till de antika atomisternas 

funderingar kring om det fanns en mångfald av världar.7  

 Det mest intressanta med kanaldebatten – utifrån en idéhistorikers perspektiv – var dock att 

den visade på att frågan om utomjordiskt liv var präglad av åskådningar. Den stora fråga som 

astronomerna var tvungna att ta ställning till var: På vilket sätt hörde frågan om utomjordiskt 

liv samman med den syn man hade på universum? Denna fråga berörde inte bara 

astronomerna utan även en vidare allmänhet, som blev tvungen att dra slutsatserna av vad det 

skulle ha inneburit för människans betydelse att Mars beboddes av skickliga byggmästare. 

Den bild som Antoniadi gav av Mars var knappast heller en slutgiltig lösning på frågan om 

Mars hyste liv. Den var inte heller en helt och hållet empiriskt övertygande vederläggning av 

Schiaparellis kanalhypotes.8 Men det Antoniadi skrev om Mars var något som många 

astronomer slutligen kunde enas om eftersom den uppfattning som företräddes av Flammarion 

och Lowell inte längre verkade vara övertygande. Ett universum där jordens grannar var 

befolkade av överlägsna kulturer var helt enkelt inte längre sannolikt.  

                                                 
5 Sputnik fungerar ofta som en symbol för vetenskapens inträde i rymdåldern. Exempelvis konstaterar ett par 
biologer i Steven J. Dicks The biological universe (1996) att denna händelse är en viktig tidsmarkering. Se citat 
hos Dick (1996), s. 136.  
6 Dick (1996), s. 155 f.  
7  Crowe (1986), ”Preface”.  
8 Dick (1996), s. 99 ff.  
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Frågan om människan var ensam i rymden eller bara en bland många intelligenta släkten var 

vidare en som hade stor betydelse för många av 1800-talets filosofiska och religiösa rörelser. 

Såväl kristna som spiritister, materialister, darwinister och positivister gjorde den till ett inslag 

i sina åskådningar.9 Deras slutsatser skiftade dock markant inom den egna gruppen: det fanns 

kristna som såg utomjordiskt liv som ett uttryck för skaparens allmakt, medan andra fann den 

vara kättersk. Man skulle därför kunna hävda att frågan var en projektionsduk för de flesta av 

dåtidens rörelser, eftersom svaret på den hade både med människans värde och också 

universums storlek att göra.  

 

Syfte och frågeställning 

 

Den huvudsakliga fråga som denna uppsats syftar till att besvara är: Hur såg svenska 

naturvetare på frågan om utomjordiskt liv under perioden 1880-1940? Ett resultat av 

förstudierna till denna uppsats har varit att det främst var astronomer som tog sig an denna 

fråga.10 Frågan får därför lämpligen specificeras till: Hur såg svenska astronomer på frågan 

om utomjordiskt liv under perioden 1880-1940?  

 En anmärkning bör här göras kring uppsatsens geografiska begränsningar. Anledningen till 

att just svenska astronomer har studerats beror på att det här finns ett kunskapsmässigt 

tomrum. De översiktsverk som har skrivits om utomjordiskt liv har framför allt berört hur 

forskare i USA, England och Frankrike såg på frågan. Det finns dock inte någon mer 

omfattande studie som berör svenska förhållanden. I denna uppsats första två kapitel kommer 

det därför att läggas en stor vikt vid att visa på att denna fråga även diskuterades av svenska 

astronomer under perioden.11 Eftersom den astronomiska vetenskapens frågor inte är bundna 

till ett specifikt land, så har arbetena om anglosaxiska och franska förhållanden använts för att 

föra in den svenska diskussionen i ett vidare sammanhang. 

 Ett annat syfte med uppsatsen har med själva frågans natur att göra. Man kan nämligen 

utifrån vetenskapsfilosofiska kriterier undra om frågan om utomjordiskt liv överhuvudtaget är 

vetenskaplig? Tittar man exempelvis i Per Collinders bibliografi över KVA:s handlingar från 

åren 1881-1898 finner man inte en enda uppsats som direkt berör frågan om utomjordiskt 

                                                 
9 Se kapitlet ”Religious and scientific discussions” i Crowes verk The extraterrestrial life debate 1750-1900 
(1986).  
10Se underrubriken ”Frågan som ett privilegium för astronomin” i denna uppsats första kapitel ”Svenska 
astronomer och frågan om utomjordiskt liv”.  
11 Detta sker i kapitlet ”Svenska astronomer och frågan om utomjordiskt liv” och ”Funderingar kring Mars”.  
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liv.12 Frågan förekommer däremot i populärvetenskapliga tidskrifter och i längre serier av 

populärastronomiska arbeten. Den behandlas därför inte i skrifter, vars huvudsakliga syfte var 

att publicera forskningsresultat, utan istället i arbeten där vetenskapsmännen vände sig till en 

större publik. Frågan tillhörde därför den del av vetenskapen som går under beteckningen 

populärvetenskap. Denna uppsats blir därmed även ett bidrag till den forskning som bedrivs 

kring populärvetenskap. 

 Ett relativt nyutkommet verk som handlar om svenska astronomer under sekelskiftet 1800-

1900 och deras syn på populärvetenskap är Johan Kärnfelts Till stjärnorna (2004). Trots att 

Kärnfelts framställning av svenska astronomer och institutioner under denna period är mycket 

omfattande, tar han ändå inte upp frågan om utomjordiskt liv. I detta avseende får denna 

uppsats ses som ett försök till att komplettera delar av den framställning som Kärnfelt ger av 

astronomi och populärvetenskapliga ideal. Hans arbete har även skänkt insikter om de ideal 

om populärvetenskap, som fanns under perioden 1880-1940. 

 Det huvudsakliga syftet för denna uppsats var att studera hur svenska astronomer såg på 

utomjordiskt liv under perioden 1880-1940. Detta syfte har dock under arbetets gång kommit 

att utvidgas till ytterligare en fråga, nämligen: Vilka bakomliggande åskådningar finner man i 

svenska astronomers sätt att ta sig an frågan om utomjordiskt liv? Anledningen till att denna 

fråga har blivit nödvändig att ställa beror dels på insikterna om den roll åskådningar spelade i 

debatten om kanaler på Mars, dels på insikterna om att frågan om utomjordiskt liv även var av 

en specifik populärvetenskaplig karaktär.  

 Frågans populärvetenskapliga karaktär kräver dock en vidare förklaring, eftersom det 

knappast framstår som självklart. Utgår man från idéhistorikern Gunnar Erikssons beskrivning 

av populärvetenskap som antingen av praktiskt informativ eller också åskådningsorienterad 

natur, förknippas frågan om utomjordiskt liv med det sistnämnda.13 Dessa indelningar är 

givetvis inte rigorösa, men det är svårt att se hur uppmätningar av Mars temperatur kan vara 

ett problem som är av praktisk natur för fler än ett litet antal yrkesverksamma specialister. Ett 

annat tecken på att frågan främst inte var av praktisk natur var att direkt yrkesorienterade 

publikationer som Matematisk tidskrift eller Illustrerad teknisk tidskrift inte ägnade denna 

fråga någon större uppmärksamhet. Om frågan av utomjordiskt liv används för att förmedla 

åskådningar, så är det därför värt att närmare studera dessa åskådningar.  

 Den enda punkt som nu kan framstå som oklar med denna uppsats frågeställning är valet 

av tidsperiod. Anledningen till att tidsperioden 1880-1940 har hamnat i fokus beror främst på 

                                                 
12 Collinder (1966). 
13 Eriksson – Svensson (1986): s. 82. 
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problem förknippade med tillgången på bra källmaterial. Denna aspekt kommer därför att tas 

upp härnäst när avgränsningar och källmaterial behandlas.   

 

Avgränsningar och källmaterial 

  

Gränsen bakåt i tiden har satts främst utifrån att det har varit svårt att finna något 

sammanhängande svenskt källmaterial som berör frågan om utomjordiskt liv före 1880-1890-

talens kanaldebatt. Detta beror på att populärvetenskap blev en betydelsefull fråga för 

astronomin först under 1880-talet, vilket måste ses som en följd av den svenska astronomins 

uppsving under 1870-talet. Detta uppsving var på ett plan en återspegling av en internationell 

trend, eftersom det i slutet av 1800-talet rent generellt gavs ut mer vetenskaplig litteratur än 

vid det gjordes vid dess början.14  På ett annat plan får den ökade svenska utgivningen av 

astronomisk litteratur anses höra samman med svensk astronomis renässans under 1800-talets 

sista decennier.15  

 Det återuppväckta intresset för celest mekanik16 i Lund och Stockholm medförde att nya 

frågor började uppmärksammas. Under denna tid etablerades även astrofysiken i Sverige. 

Medan den celesta mekanikens problem var abstrakta och matematiska, lade astrofysiken 

större vikt vid experimentell forskning. De framsteg som förknippades med astrofysiken låg 

främst i användningen av spektroskopet, ett instrument som gjorde det möjligt för astronomer 

att uttala sig om avlägsna planeters atmosfärer och fysikaliska sammansättning. Den spirande 

astronomiska aktiviteten kom även att resultera i en ökad utgivning av svenska astronomiska 

arbeten. Att i denna studie undersöka verk från 1880 och framåt får därför, utifrån 

astronomins spirande position och den ökade utgivningen av vetenskapliga tidskrifter, anses 

vara en godtagbar lösning.  

 Det finns dock vissa problem med denna bedömning, vilket Kärnfelt lyckas fånga upp Till 

stjärnorna när han redogör för hur populärvetenskap var något som svenska astronomer 

började försöka sig på under 1880-talet, men som egentligen inte tog sig uttryck i en 

sammanhängande tidskrift förrän Populär astronomisk tidskrift började ges ut år 1920.17. 

Något som talar för att Kärnfelts tolkning är riktig är att det i Lundstedts Periodiska tidskrifter 

inte finns med en enda tidskrift som innehåller titeln ”astronomi” under perioden 1800-1900. 

En forskare som vill skriva om svensk astronomi och populärvetenskap är till följd av detta 
                                                 
14 Eriksson – Svensson (1986), s. 195.  
15 Kärnfelt (2004), s 47 f.   
16 En matematiskt orienterad gren inom astronomin, som är inriktad på studiet av komet- och planetbanor 
17 Kärnfelt (2004), s. 19. 
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hänvisad till att undersöka en mängd kortlivade populärvetenskapliga tidskrifter och en 

mångfald av populärastronomiska översiktsverk.  

 Det finns dock argument för varför det ändå är av vikt att inleda studien kring år 1880. 

Trots att mängden populärvetenskapliga tidskrifter som behandlade astronomiska idéer är 

liten, behöver det inte betyda att antalet populärvetenskapliga verk som kom allmänheten till 

del var försumbar. Det gavs nämligen ut åtskilliga populärastronomiska översiktsarbeten, som 

Hjalmar Strömers En sekund i evigheten (1882) och Carl Vilhelm Ludwig Charliers och 

Edvard Jäderins Stjernverlden (1888). Vid studien av tidsperioden kommer det således att 

läggas en stor vikt vid just den sortens material även om kortlivade tidskrifter som exempelvis 

Veckoblad för populär vetenskap (1897-98) eller Svensk tidskrift (1891-1895) kommer att 

användas för att illustrera vissa fenomen.  

 Medan gränsen bakåt i tiden beror på avsaknaden av kvalitativt källmaterial, beror gränsen 

framåt i tiden på motsatsen. För att belysa hur frågan om utomjordiskt liv har utvecklats från 

1940-talet och framåt skulle en författare vara tvungen att besitta närmast encyklopediska 

kunskaper. I anknytning till den tekniska utvecklingen under andra världskriget och problem 

förbundna med planeringen av rymdfärder ökade utgivningen av litteratur om utomjordiskt liv 

enormt. En gräns för källmaterialet har därför av rent praktiska skäl satts vid år 1940.   

 Det källmaterial som har använts för att analysera perioden 1900-1940 är framförallt de 

nummer som Populär astronomisk tidskrift (1920-1967) gav ut från år 1920 till år 1940. Detta 

beror på att tidskriften under perioden samlade artiklar från nästan samtliga svenska 

fackastronomer. Eftersom samma författare också skrev i den samtidigt grundade Nordisk 

astronomisk tidsskrift, så har denna publikation valts bort eftersom behandlingen av den 

skulle leda till ett allt för omfattande källmaterial.18  

 Populär astronomisk tidskrift har även fungerat som en vägledning när det gällt att finna 

material som berör perioden 1900-1920. Utifrån artiklar publicerade i denna tidskrift har 

sedan arbeten av kemisten och fysikern Svante Arrhenius och astronomen Knut Lundmark 

uppmärksammats. Ett stort intresse har fästs vid Svante Arrhenius arbeten Lifvets spridning 

genom världsrymden (1905) och Människan inför världsgåtan (1907). Ett senare arbete av 

Arrhenius som betytt mycket för analysen har varit Världarnas utveckling 1 (1924). Det är 

dock viktigt att påpeka att denna sena utgåva egentligen är en bearbetning av Världarnas 

utveckling (1906) och Stjärnornas öden (1915). Det som står i denna senare utgåva 

                                                 
18 Kärnfelt (2004), s. 173. 
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sammanhänger dock väl med Arrhenius äldre verk och artiklar, och får därför anses vara 

representativt för hans författarskap.  

 Svante Arrhenius Världarnas utveckling 2 har dock valts bort eftersom verket främst ger 

uttryck för Knut Lundmarks åsikter. Detta beror på att verket till största delen består av 

Lundmarks uppdatering av idéer som Arrhenius hade skisserat i några artiklar i tidskriften 

Vetenskapen och livet.19 Av Knut Lundmarks egna arbeten är det framför allt Livets välde 1 

(1935) som har stått i centrum för denna studie eftersom detta verk är något så pass unikt som 

ett arbete uteslutande inriktat på att behandla frågan om utomjordiskt liv.   

 

Metod, teori och disposition 

 

Valet av metod för detta arbete hänger till stor del samman med de problem, som man står 

inför då man försöker få grepp om ett omfattande källmaterial. Arbetsmetoden för detta arbete 

har därför involverat tre steg. Det första steget var att utifrån alla dessa disparata källor 

försöka ge en övergripande bild av hur frågan diskuterades under perioden 1880-1940. 

Arbetets första kapitel får därför ses som ett uttryck för denna syntetiserande strävan.  

 Det andra steget har varit att analysera vissa texter något närmare för att se hur astronomer 

diskuterade frågan i praktiken. Denna strävan präglar framför allt denna uppsats andra kapitel, 

”Funderingar kring Mars”, där tre svenska astronomers texter jämförs och knytes an till ett 

vidare populärvetenskapligt sammanhang.  

 Det tredje steget i denna uppsats har varit att söka efter bakomliggande åskådningar i 

astronomernas texter. För att närma sig astronomernas åskådningar har idéhistorikern R. G. 

Collingwoods fråga-svars-logik tillämpats.20 Detta framgår tydligt i denna uppsats tredje 

kapitel, ”Frågan som ett locktema”, där panspermin studeras utifrån att det var en lösning på 

problem för dåtidens naturvetenskap. Ett annat sätt att närma sig frågan om utomjordiskt liv 

som en åskådning har varit att studera hur astronomerna använde sig av den, när de försökte 

markera gränsen mellan vetenskap och religion. Uppsatsen sista kapitel ”Människans plats i 

universum” är därför att betrakta som ett praktiskt uttryck för denna ambition.  

 

 

 
                                                 
19 Arrhenius (1929), “Företal”.  
20 Historikern Quentin Skinner generaliserar denna metod till att innebära: ”the understanding of any proposition  
requires us to identify the question to which the proposition may be viewed as an answer.” Skinner (2003), s. 
115.  
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Forskningsläge 

 

Att skriva ett forskningsläge om svensk astronomi och synen på utomjordiskt liv är tämligen 

svårt, då det inte finns några tidigare arbeten på detta område. Det finns däremot ett stort antal 

böcker som berör franska, engelska och amerikanska förhållanden. Två verk som nästan har 

nått klassikerstatus på området är vetenskapshistorikerna Michael J. Crowes The 

extraterrestrial life debate 1750-1900 (1986) och Steven J. Dicks The biological universe 

(1996). Det finns förvisso en del skillnader i hur dessa två författare tar sig an denna fråga. 

Crowe väljer att se den mer som ett filosofiskt problem, medan Dick företräder en 

vetenskapssociologisk grundhållning att ”science is what scientists do”.21  De praktiska 

resultaten av deras studier uppvisar dock stora överensstämmelser, och vid motiveringen av 

sina syften hänvisar de också till att de försöker komplettera varandras arbeten. Denna 

kontinuitet i framställningen har lett till att deras arbeten har varit av vikt för att sätta in de 

svenska astronomernas funderingar i ett vidare vetenskapligt sammanhang.  

 Av den forskning som har bedrivits kring populärvetenskap har framför allt 

vetenskapshistorikern Johan Kärnfelt Till stjärnorna (2004) och idéhistorikerna Gunnar 

Eriksson och Lena Svenssons Vetenskapen i underlandet (1986) haft stor betydelse. Kärnfelts 

arbete handlar om ett område som är förknippat med den fråga som behandlas i denna 

uppsats, nämligen hur svenska astronomer under sekelskiftet 1800-1900 förhöll sig till 

populärvetenskapen. För att förstå den svenska astronomins institutioner och astronomernas 

syn på popularisering under åren 1880-1940 har därför Kärnfelts arbete varit av vikt. Eriksson 

och Svenssons studie får ses som ett uttryck för att teckna en idealtyp av populärvetenskapen, 

och har varit av intresse för att sätta in frågan om utomjordiskt liv i en populärvetenskaplig 

kontext.  

 I denna uppsats har ytterligare ett par arbeten använts, men deras egentliga betydelse faller 

i regel utanför ramarna för vad som utgör själva forskningsläget. Gunnar Erikssons 

Västerlandets idéhistoria 1800-1950 har fungerat som en bakgrund till denna uppsats 

analytiska kapitel. Medan de avslutande kapitlen i hans studie Kartläggarna (1978) har 

fungerat som en inledande utgångspunkt till kapitlet om astronomi och religion. Bitvis har 

även Roland Poirier-Martinssons populärfilosofiska bok Sånt är livet (2005) använts för att 

karakterisera Svante Arrhenius forskargärning.  

  

                                                 
21 Dick (1996), s 6. 
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Svenska astronomer och frågan om utomjordiskt liv 

 
Många människor anse den astronomiska forskningens ändamål vara att skaffa bevis för tillvaron 
av liv på andra världskroppar. Förhoppningen att härom erhålla visshet är emellertid så helt och 
hållet fåfäng, att astronomerna icke befatta sig med den. Den nyare vetenskapen sysselsätter sig 
icke med funderingar över frågor, som den icke kan besvara, och astronomerna måste förklara, att 
de icke veta mera än andra angående livet på andra planeter och att de icke känna något, som 
kunde tillåta dem uttala en bestämd åsikt härom.22 

 

Den svenske populärvetenskaplige författaren Oscar Heinrich Dumrath lyckades i detta korta 

stycke sammanfatta flera av de föreställningar, som under perioden 1880-1940 präglade 

diskussionen om utomjordiskt liv. Om man ska sammanfatta de problem som Dumrath 

snuddar vid i sin framställning kan följande konstateras om frågan om utomjordiskt liv:  

• den väckte intresse hos en vidare läsekrets 

• många ansåg att frågan var ”den astronomiska forskningens ändamål” 

•  vetenskapliga astronomer sysselsatte sig inte med den  

Dessa punkter kommer att utgöra en ingång till studiet av hur frågan om utomjordiskt liv 

under perioden uppfattades av läsare och populärastronomiska författare. Kapitlet syftar till 

att försöka sätta in den svenska litteraturen i en vidare kontext.  Framställningen kommer att 

inledas med en redogörelse för om det överhuvudtaget fanns en läsekrets som intresserade sig 

för denna fråga. Därefter uppmärksammas frågan utifrån uppfattningen om att den var ett 

privilegium för den astronomiska vetenskapen. Kapitlet kommer att avslutas med att två 

frågor ställs i anknytning till Dumraths uppfattning om att utomjordiskt liv inte hörde samman 

med vetenskaplig astronomi.  

 Intresserade då frågan om utomjordiskt liv en vidare svensk läsekrets? Det är svårt att 

besvara denna fråga eftersom det har skrivits mycket lite på området. En enkel 

litteraturhänvisning för att påvisa att exempelvis ”Marshysterin” kom till Sverige låter sig helt 

enkelt inte göras. Något som talar för att frågan åtminstone under det sena 1800-talet 

intresserade en bred publik var att den franske populärastronomen Camille Flammarions verk 

kom ut i flera svenska översättningar.23 Eftersom idéer om utomjordiskt liv var en viktig 

komponent i Flammarions verk, får man anta att en tämligen bred läsekrets intresserade sig 

för denna fråga. Ett annat tecken på att Flammarions böcker om utomjordiskt liv hade fångat 

en vidare läsekrets var att fransmannen redan under 1870-talet hade fått svenska efterföljare. 

En av dessa var den före detta prästen Hjalmar Strömer, som i sina verk gav frågan om 

                                                 
22 Dumrath (1914), s. 617.  
23 Kärnfelt (2004), s. 58.  
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utomjordiskt liv närmast en profetisk betydelse.24 Ett exempel på den vikt som Strömer lade 

vid frågan, återfinner man i detta stycke ur hans En sekund i evigheten (1882):  

 
Att jorden vore formad som en cylinder, som en lång lår (i likhet med det judiska tabernaklet) eller 
”vore ett pyramidformigt, på verldsalltets grund hvilande berg, från vars topp man fjärran kunde se 
paradisets lustgård”, etc. etc., förefaller oss numera knappt så enfaldigt som tron på jordens roll att 
ensam vara bostad för en organisk tillvaro. 25 

 

Det är ovisst hur pass många som egentligen läste Strömer, men helt klart var hans skrifter ett 

symptom på en något större rörelse. Inte långt från Strömers tongångar fanns verk som 

diktaren Johan Henrik Chronwalls Planeten Mars och dess invånare (1899) och majoren 

Oscar Buschs26 Huru samhällsfrågorna löstes på planeten Mars för 2000 år sedan (1909). 

Det skrevs naturligtvis också vetenskapliga artiklar och böcker, som befann sig långt från 

Strömers profetiska framställningssätt. Exempel på sådana är kemisten och fysikern Svante 

Arrhenius Människan inför världsgåtan (1907) och astronomen Knut Lundmarks Livets välde 

1 (1935). Dessa exempel kan i all korthet sägas tyda på att frågan under perioden intresserade 

både publik och populärvetenskapliga författare.  

 Något som problematiserar denna tolkning är att frågan knappt behandlades i Populär 

astronomisk tidskrift (1920-1967). Frågan togs förvisso upp, men endast vid enstaka tillfällen 

och då i samband med planetforskning eller skapelseteorier. Andelen författare som skrev om 

frågan var också mycket liten: i praktiken var frågan ett ”enmansprojekt” för nyss nämnde 

Knut Lundmark.27 Berodde då denna tidskrifts tystnad på att astronomerna inte längre 

befattade sig med frågan? Nej, utgivningen av arbeten om bebodda världar fortsatte vara 

tämligen hög, och respekterade vetenskapsmän som Arrhenius och Lundmark tog sig an 

frågan vid åtskilliga tillfällen. Därför får en förklaring till varför tidskriften sällan nämnde 

utomjordiskt liv sökas på något annat ställe: Det kanske hade med tidskriftens profil att göra?   

Enligt vetenskapshistorikern Johan Kärnfelt skulle Populär astronomisk tidskrift vara ett 

forum som ”gav utrymme åt den svenska, astronomiska forskningen eller åt astronomiska 

nyheter, recensioner, mer preliminära rapporter och allmänna diskussioner”.28 Mer konkret 

                                                 
24 Redan Nordisk familjebok omnämner år 1891 Strömers status som en epigon till Flammarion. Åtskilliga 
exempel på detta finner man även när man läser Strömers texter, då framställningen är fylld med citat från 
Flammarion.  
25 Strömer (1882), s. 9 f.  
26 Författaren Oscar Busch gav ut verket under pseudonymen Engelbrekt Modin.  
27 Bortsett från Lundmarks artiklar så återkommer frågan om utomjordiskt liv främst i notiser och 
bokrecensioner. Den svenske astronomen Bertil Lindblad nämner också frågan i förbigående, då han skriver om 
teorier om solsystems uppkomst i artikeln ”Äga stjärnorna planetsystem”. Lindblad hävdar i denna artikel att det 
är troligt att Mars hyser någon form av växtlighet. Se Lindbladh (1934).  
28 Kärnfelt (2004), s. 168.  
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får tidningens syfte anses vara, att informera om den astronomiska forskning som bedrevs vid 

de svenska universiteten eller Kungliga vetenskapsakademien. Tidskriften upplyste helt enkelt 

en ganska snäv krets av astronomiska amatörer och före detta astronomistuderande om det 

arbete som bedrevs vid institutionerna för astronomi. Denna beskrivning stämmer överens 

med en av de klassifikationer av populärvetenskap, som idéhistorikerna Gunnar Eriksson och 

Lena Svensson gör utifrån sändarens synpunkt. Det handlar då om en populärvetenskap som 

upplyser om det specifika arbetet vid en institution. Den andra sortens populärvetenskap 

skulle enligt Eriksson och Svensson syfta till att vara åskådningsbärande, det vill säga vara ett 

framställningssätt ”som har inflytande på vår världsbild och på vår syn på den mänskliga 

kunskapen”.29 Frågan om utomjordiskt liv är i högsta grad en fråga, som handlar mer om 

åskådningar än praktiska upplysningar om arbetet vid en institution. Den tystnad som rådde 

kring frågan i Populär astronomisk tidskrift får nog därför förstås som ett uttryck för 

tidningens syfte. När astronomer och författare befattade sig med frågan under perioden, så 

var Populär astronomisk tidskrift helt enkelt inte det rätta forumet.  

 

Frågan som ett privilegium för astronomin 

 

Diskussionen har hittills berört att frågan intresserade en vidare läsekrets, och att både 

astronomer och andra författare tog sig an frågan. Tendensen tycks dock vara, att så fort det 

krävdes en vetenskaplig presentation av frågan var det till astronomin man vände sig. På 

grund av landvinningarna inom astrofysiken från 1860-talet och framåt, så verkade den 

nämligen förmögen till att ge nya svar på gamla och svårlösta frågor.30 Att intresset vid 1800-

talets slut var stort för astronomisk forskning och frågan om utomjordiskt liv, konstaterade 

den engelske populärastronomen Richard Proctor på följande sätt:  

 
The interest with which astronomy is studied by many who care little or nothing for other sciences 
is due chiefly to the thoughts which the celestial bodies suggest respecting life in other worlds than 
ours.31  

 

Frågan om utomjordiskt liv var tätt sammanbunden med astronomi, och astronomi sågs av 

många som den vetenskap som sysselsatte sig med frågan om utomjordiskt liv. En annan 

naturvetenskaplig disciplin, som man skulle kunna ha trott var engagerad i detta problem var 

biologin. För är inte definition av ”liv” ett problem som i större utsträckning borde beröra 
                                                 
29 Eriksson – Svensson (1986), s. 82.  
30 Många av astrofysikens pionjärer var dessutom intresserade av utomjordiskt liv. Se Crowe (1986): s. 362 ff.  
31 Crowe (1986), s. 370. 
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biologin än astronomin? Mycket lite skrevs däremot om utomjordiskt liv av de svenska 

biologer som var verksamma under perioden. Ögnar man exempelvis igenom biologen Bengt 

Lidforss Naturvetenskapliga kåserier (band I-III) 32 återfinner man inte ett enda längre stycke 

som berör utomjordiskt liv. Att svenska biologer inte skrev om utomjordiskt liv verkar dock 

ha varit något som förenade dem med andra biologer i Europa och Amerika. En förklaring till 

varför det förhöll sig på det sättet ger idéhistorikern Steven J. Dick i följande stycke:  

 
The lack of biological input into the extraterrestrial life debate in the first half of the [20th ] century 
was also a reflection of the state of biology itself. The subject of extraterrestrial life was simply 
beyond the concern of most biologists during this period, for the very good reason that biology 
itself was not yet a mature discipline […] Not only was biology still immature during the first half 
of the [20th] century, it was also inferior to physical science in the sense that, unlike Newtonian 
physics, it lacked universality.33 

 

Den svenske populärvetenskaplige författaren Oscar Heinrich Dumrath hade därför rätt när 

han skrev att de flesta ansåg att astronomin strävade efter att besvara frågan om utomjordiskt 

liv. Frågan ansågs helt enkelt vara ett privilegium för astronomerna. Dumrath hade däremot 

fel när han hävdade att den astronomiska vetenskapens företrädare inte sysselsatte sig med 

problemet, eftersom det gjorde de i allra högsta grad. Frågor som blir av betydelse för den 

fortsatta undersökningen är därför: Hur sysselsatte sig astronomerna med detta problem? Och 

varför ansåg en populärvetenskaplig författare som Dumrath att de inte borde göra det? Ett 

sätt att närma sig dessa två frågor skulle kunna vara att något mer noggrant undersöka vad 

svenska astronomer skrev om livets möjligheter på Mars.  

 

Funderingar kring Mars  

 

I detta stycke kommer det att undersökas vad tre etablerade svenska astronomer skrev om 

utomjordiskt liv. Dessa tre astronomer är Svante Arrhenius (1857-1927), Nils Erik 

Nordenmark (1867-1962) och Knut Lundmark (1889-1958). Arrhenius var förvisso främst 

kemist och fysiker, men med tanke på hans status som internationell auktoritet avseende 

astronomiska problem, så är det inte allt för djärvt att se honom som astronom.34 Tonvikten i 

denna studie kommer att läggas vid de texter som de skrev om planeten Mars, eftersom det 

oftast var denna planet som stod i centrum för idéer om utomjordiskt liv under denna period.35 

                                                 
32 Lidforss (1919-1922). 
33 Dick (1996), s. 322.  
34 Arrhenius diskuterade bland annat Marskanalerna direkt med Schiaparelli. Se Crowe (1986): s. 544 f.  
35 Dick (1996), s. 7.  
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För att ge en bild av hur dessa tre författare tog sig an frågan om utomjordiskt liv ska två 

aspekter uppmärksammas: det värde som de fäste vid själva frågan, och vidare vad dem ansåg 

att frågan sade om vetenskapens gränser. Kapitlet syftar till att ge en inblick utifrån vilken 

kontext som de försökte popularisera frågan, samt svårigheten i att skriva vetenskapligt och 

populärt om en fråga som var så pass förknippad med fantasier och spekulationer.  

 

Frågans värde 

 

Att frågan var av vikt för samtliga tre astronomer finner man återspeglat i flera artiklar. Enligt 

Arrhenius var frågan en ”vilken mänsklighetens ädlaste personligheter alltsedan den avlägsna 

forntiden spunnit sina skönaste drömmar”.36  Nordenmark beskrev den i liknande tongångar 

som ”en af den stjärnströdda himlens många svårtydda gåtor”.37 Lundmark ansåg också 

frågan vara betydelsefull, men eftersom han skrev sina artiklar något senare kan man notera 

en del skillnader.  

 Den stora skillnaden var att Lundmark i sina artiklar ständigt argumenterade för att frågan 

var en som angick astronomin.38 På denna punkt skilde han sig från Arrhenius och 

Nordenmark, som utan några större problem såg frågan som ett lämpligt ämne för astronomin. 

Eftersom Nordenmark och Arrhenius skrev de flesta av sina artiklar före 1920-talet och 

Lundmark merparten av sina efter 1920, så är det rimligt att här anta att det rör sig om en 

förändring. Lundmark skrev helt enkelt utifrån en position som var ifrågasatt.  

 Ett sätt att förstå denna position skulle kunna bottna i att Lundmark var verksam i ett 

område inom astronomin, som under 1920- och 30-talen var utsatt för hård kritik, nämligen 

nebulosaforskningen.39 Ett annat sätt att förstå denna position var att Lundmark publicerade 

många av sina texter i Populär astronomiskt tidskrift, där han var tämligen ensam att skriva 

om frågan. Det har tidigare framförts att frågan om utomjordiskt liv låg något utanför denna 

tidskrifts profil, men eftersom Lundmark även förde fram åsikten i sammanhang som inte var 

bundna till denna tidskrift, så handlade nog hans försvar av frågan om någonting mer. 

Lundmark kände sig helt enkelt ifrågasatt när han tog sig an denna fråga, men av vem?  

Den svenske populärvetenskaplige författaren Oscar Heinrich Dumrath skrev om utomjordiskt 

liv att ”[f]örhoppningen att härom erhålla visshet är emellertid så helt och hållet fåfäng, att 

                                                 
36 Arrhenius (1914).  
37 Nordenmark (1893). 
38 Lundmark (1935), s. 7.  
39 Lundmark som nebulosaforskare kommer dock att beröras närmare i nästa kapitel ”Frågan som ett locktema”.  
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astronomerna icke befatta sig med den”.40 Man skulle kunna tro att Lundmark för en 

konversation med Dumrath när han i förordet till sitt verk Livets välde 1 skrev att:  

 
Jag vet mycket väl, att ett flertal av mina kollegor icke anse frågan om livets utbredning i 
världsalltet egentligen höra hemma inom astronomien, ja, kanske ej inom vetenskapen 
överhuvud.41 

 

Dumrath och Lundmark verkade hysa skilda uppfattningar om vad en astronom kunde eller 

borde säga om utomjordiskt liv. Ett sätt att förstå deras motsatta uppfattningar vore att se det 

hela som en skillnad i synen på vad som utgjorde god populärvetenskap. För att förstå denna 

motsättning kan det dock vara klokt att titta något närmare på de populärvetenskapliga ideal 

som var gällande inom astronomin kring sekelskiftet 1800-1900.  

 Utifrån det som tidigare har skrivits i denna uppsats torde det framgå att Camille 

Flammarion ofta gjorde utomjordiskt liv till ett bärande inslag i sina populärastronomiska 

arbeten. Ett annat drag var hans lyriska språkbruk, vilket följande passage om stjärnorna är ett 

exempel på: ”Praktfulla perlor, inlagda i tyngdkraftens ofantliga och flyttbara juvelskrin samt 

bundna af denna allmänna lag, sväfva stjernorna genom rymderna såsom döttrar af samma 

folk, systrar af samma familj.”42 Man skulle kunna tro att Flammarion var något av en 

marginell företeelse i det sena 1800-talets Europa, som annars präglades av filosofiska 

riktningar som darwinism, materialism och positivism. Men sanningen är att han var dåtidens 

mest lästa populärastronom, och ville en astronom att hans arbeten skulle bli lästa, så var det 

klokt att låta sig inspireras av Flammarions poesi.43 Att skriva ”flammarionskt” blev därför ett 

sätt för astronomerna att presentera sin forskning för en vidare publik.44  

 Det var dock många som under den senare delen av 1800-talet började resa invändningar 

om hur Flammarions sätt att skriva egentligen förhöll sig till något som vetenskaplighet. På 

svensk botten var det framför allt den blivande astronomiprofessorn Östen Bergstrand, som 

vände sig mot Flammarion och dennes efterföljare. Bergstrand ville att populärvetenskapen 

skulle innehålla mindre av ”tredjerangslyrik” och mer redogörelser för forskningsmetoder.45 

Det var viktigt att för själva publiken visa upp hur vetenskapsmannen hade kommit fram till 

sina resultat.46 Man skulle inte heller framhäva astronomin som en vetenskap präglad av 

                                                 
40 Dumrath (1914), s. 617.  
41 Lundmark (1935), s. 7 f.  
42 Eriksson – Svensson (1986), s. 232.  
43 Crowe (1986), s. 378 ff.  
44 Bland annat Schiaparelli talade om att han skulle skriva en specifik artikel på ett ”flammarionskt ” sätt. Se 
Crowe (1986), s. 483. 
45 Kärnfelt (2004), s. 82.  
46 Kärnfelt (2004), s. 81.  
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motsättningar utan istället ge en bild av enhetlighet.47 I praktiken innebar det att det som 

utgjorde forskningsfronten, de senaste rönen och spekulationerna, inte skulle vara en del av 

den populära framställningen.48 

 Den populärvetenskaplige författaren Dumraths anmärkning att ”[d]en nyare vetenskapen 

sysselsätter sig icke med funderingar över frågor, som den icke kan besvara”, skulle kunna 

vara hämtad ur någon av Bergstrands artiklar om populärvetenskap.49 Bergstrand och 

Dumrath ansåg alltså att det gamla romantiska idealet representerat av Flammarion skulle 

bort, och en modernare form av populärvetenskap skulle ta dess plats. Två tidningar som kom 

att ligga nära Bergstrands vetenskapliga ideal var Populär astronomisk tidskrift och Nordisk 

astronomisk tidsskrift även om Bergstrand själv föredrog att skriva sina artiklar i den 

sistnämnda.50 

 Hamnade då Lundmark på något sätt i konflikt med det ideal som Bergstrand företrädde? 

Blev han drabbad av den rörelse som eftersträvade att rensa bort all form av romantisk bråte 

från populärastronomin? Nej, Lundmark var knappast någon entusiastisk anhängare av 

Flammarions sätt att skriva även om han medgav, att utan fransmannens förmåga till att 

entusiasmera en vidare publik skulle ”ett flertal stora donerade, välutrustade observatorier i 

Amerika och i andra länder” inte ha funnits.51 Den lyriska stil som präglade Flammarions 

författarskap fanns det dock inget av hos Lundmark.  

 Det som däremot kunde göra författandet om utomjordiskt liv problematiskt för Lundmark 

var att frågan var en väsentlig beståndsdel i Flammarions framställningar. När man skrev om 

utomjordiskt liv förelåg ständigt risken att bli förknippad med det ”flammarionska”, trots att 

man inte brukade ett lyriskt språkbruk eller gav uttryck för fantasifulla spekulationer. Ett än 

större problem för Lundmark måste det ändå ha varit att frågan om utomjordiskt liv låg 

förhållandevis nära forskningsfronten. Det var en fråga, om vilken det fanns flera olika 

motstridiga uppfattningar och meningar. Om Bergstrands ideal var att populärvetenskapen 

skulle grunda sig i säker empiri och framhäva astronomin som en harmonisk vetenskap, så var 

frågan om utomjordiskt onekligen en fråga som var svår att få att passa in i detta mönster.  

Intressant nog skildrar vetenskapshistorikern Johan Kärnfelt i Till stjärnorna en konflikt 

mellan Lundmark och Bergstrand som berörde en artikel som Lundmark hade skrivit till 

                                                 
47 Kärnfelt (2004), s. 79.  
48 Kärnfelt (2004), s. 150.  
49 Dumrath (1914), s. 617. 
50 Kärnfelt (2004), s. 171 f.  
51 Kärnfelt (2004), s. 71.  
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Nordisk familjebok. 52 I korthet bottnade konflikten i skilda perspektiv på hur man skulle 

förhålla sig till forskningsfronten. Bergstrands uppfattning var som tidigare refererats, att en 

astronom skulle undvika forskningsfronten då han vände sig till en vidare publik. Lundmarks 

uppfattning var däremot den motsatta, och han hävdade ”[a]tt i den populära framställningen 

presentera vetenskapen som om den vore färdig, motsägelsefri och enhetlig, blir ett sorts 

bedrägeri”.53 Det förefaller därför rimligt att se Lundmarks envisa strävan att sysselsätta sig 

med frågan, som ett uttryck för att försöka popularisera det som då utgjorde 

forskningsfronten. Frågan var relevant för Lundmark inte bara för att den var en fråga som 

intresserade många människor utan även för att det var ett område där astronomin bedrev 

forskning. I nästa stycke kan det vara värt att närmare studera hur Nordenmark, Arrhenius och 

Lundmark presenterade den forskning som berörde planeten Mars. 

 

Inom ”vetenskapens råmärken” 

  

En artikel som fångade in de problem, som en astronom stod inför när han skrev om 

utomjordiskt liv, var Nils Erik Nordenmarks ”De nyaste upptäckterna rörande planeten 

Mars”.54 Denna artikel skrev Nordenmark när kanaldebatten var som intensivast, och inför 

alla de motstridiga uppgifter som han stod inför, valde han att företräda den sunda 

vetenskapliga skepsisen. Han avslutade artikeln på följande kärnfulla sätt:  

 
Vi se sålunda här en värld, som erbjuder de mest slående analogier med den vi bebo, och vi måste 
erkänna, att de fenomen, om hvilka vi nyss tagit kännedom, nödga oss att anse förhållandena 
därstädes sådana, att de icke blott äro möjliga utan äfven gynnsamma för lif, af hvad slag det nu 
må vara. Längre kan ej en astronom gå i sina påståenden utan att komma utanför vetenskapens 
råmärken, men en liflig fantasi har här ett desto vidsträcktare fält. 55 

 

Enligt Nordenmark fanns det vissa saker som en astronom kunde säga, resten fick betraktas 

som fantasi. Nordenmark bröt förvisso mot föreställningen att astronomer inte kunde närma 

sig frågan på ett vetenskapligt sätt, men bekräftade den samtidigt eftersom han i sin artikel 

inte lockades till att skriva något om hur det eventuella livet på Mars skulle kunna te sig.  Det 

är också av vikt att Nordenmark här talar om att planeten uppvisar analogier med jorden. 

Frågan om utomjordiskt liv har generellt sett varit förbunden med resonemang som berört 

                                                 
52 Kärnfelt (2004), se kapitlet ”Att popularisera forskningsfronten”. 
53 Kärnfelt (2004), s. 152.  
54 Nordenmark (1893). 
55 Nordenmark (1893).  
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likheter och ändamål.56 Eftersom Mars klimat påminner om jordens, antyder Nordenmark , så 

måste livsförhållandena där vara detsamma som på jorden. Denna form av analogiresonemang 

kom däremot den svenske nobelpristagaren Svante Arrhenius att vända sig emot.    

 Arrhenius uttalande i kanaldebatten har blivit citerade vid åtskilliga tillfällen som ett 

uttryck för en klar uppfattning om den vetenskapliga metoden. 57 I likhet med Nordenmark 

skilde han mellan vetenskap och fantasi, men den retorik som han brukade var något mer 

tillspetsad. Ett exempel på detta är följande stycke ur Världarnas utveckling 1 (1924):  

 
Åsikten att intelligenta människor finnas på Mars, är mycket populär. Med dess tillhjälp kan man 
”förklara” allt, isynnerhet som man antar, att dessa varelsers intelligens vida överträffar vår egen, 
så att vi ej alltid kunna uppfatta visheten i de planer, efter vilka de sägas ha anlagt sina kanaler 
[…] Felet med dessa ”förklaringsförsök” är, att de kunna förklara vad som helst, och då förklara 
de faktiskt intet. Om vi skola söka förstå företeelserna på Mars, måste vi i första rummet undvika 
den under forna tider så omtyckta ändamålsenlighetsprincipen, som ledde även de mest 
framstående vetenskapsmännen in i så många lustiga villfarelser. För förståendet få vi ej heller, 
såsom Flammarion, häntyda på förefintligheten av för oss okända naturkrafter, så mycket detta än 
må tilltala mystikerna. Endast naturkrafter, med vilka vi äro förtrogna, kunna av oss förutsättas, då 
vi vilja begripa naturen. Det synes mig, som om vi med god framgång böra kunna tillämpa detta 
forskningssätt även för planeten Mars’ vidkommande.58 

 

Detta stycke markerade en än skarpare gräns mellan de moderna astronomiska 

vetenskapsmännen och de som företrädde den ”lifliga fantasin”. Den tvärsäkerhet Arrhenius 

uppvisade i sitt omdöme och som exempelvis Nordenmark saknade, berodde givetvis på att 

detta skrevs en tid efter kanaldebatten. I detta stycke framstod Arrhenius som en 

vetenskapsman, som skydde den osäkra spekulationen. Han höll sig istället till det som stod 

på säker vetenskaplig grund, medan äldre vetenskapsmän och mystiker som Flammarion 

hängett sig åt analogiprinciper och tomma förklaringsförsök. Märkligt nog blev Arrhenius 

själv frestad till samma sorts resonerande som Flammarion när han vände sin blick mot Venus 

istället för Mars. Ett bra exempel på detta är följande stycke ur Världarnas utveckling 1, där 

Arrhenius funderar över livet vid planetens poler och planetens framtid:  

 
Troligen har temperaturen vid Venus’ poler sjunkit något, kanske ett tiotal grader, under planetens 
medeltemperatur. Där böra organismerna ha utvecklat sig till högre former av liv, än på planetens 
övriga yta, och därifrån skola framstegen och kulturen, om man så får uttrycka sig, sprida sig allt 
vidare mot ekvatorn. Småningom skall temperaturen sjunka, de täta molnen och dunklet skingras, 
och en gång, kanske först när livet på jorden återvänt till de enklaste formerna eller rent av 
slocknat, skola där växt- och djurformer framträda, som påminna om dem, som fröjda våra ögon 
på jorden, och Venus skall vara ”himladrottningen”, såsom hon kallades av babylonierna, ej blott i 

                                                 
56 Crowe (1986), s. 552 f.  
57 Crowe (1986), s. 549.  
58 Arrhenius (1924), s 269 f.  
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avseende på sin strålande glans utan även såsom den med de högsta levande varelserna begåvade 
planeten inom vårt solsystem.59 

 

En uppmärksam läsare kan här notera hur stycket trevande inleds med ”troligen” och ”böra” 

för att sedan sluta i en ton, som inte ligger långt från det profetiska. Arrhenius begav sig i 

detta stycke inte bara utanför ”vetenskapens råmärken” utan han trädde snarare in på 

religionen och de utopiska fantasiernas territorium.  

 En liknande tendens fanns även i det som Knut Lundmark skrev om planeterna i sitt verk 

Livets välde 1 (1935). Lundmarks syfte med verket var främst att närma sig frågan om 

utomjordiskt liv utifrån en teori som förenade livs- och materieforskningen, det vill säga 

kosmobiologien. I kapitlen om planeterna strävade han dock efter att ge en historisk 

presentation av hur forskningen har bedrivits kring planeterna och deras möjligheter till att 

härbärgera utomjordiskt liv. Om Mars skriver han något ursäktande att:  

 
[s]lutresultatet från beboelighetssynpunkt, som kan sägas vara, att utsikterna för att organiskt liv i 
högre former skall finnas på vår grannplanet äro mycket små, om ens några, men att växtlighet är 
sannolik, skall kanske väcka besvikelser på sina håll, där man tagit starka intryck av de mera 
optimistiska resultaten under tidigare skeden.60 

 

Lundmarks ovilja till att ge någon slags bekräftelse till mer fantasifulla idéer om Mars, måste 

knytas an till hans syn på forskningsfronten. Att Mars hyste någon form av växtliv var 

däremot en idé som många astronomer under 1920-1940-talet försökte bevisa, och den var i 

allra högsta en del av dåtidens forskningsfront.61 Även om detta nyktra framställningssätt 

överlag präglar Lundmarks verk, så kan han ändå inte undvika att låta fantasin skena vid 

enstaka tillfällen. Trots en utbredd skepsis över äldre teorier om liv på Venus avslutar 

Lundmark kapitlet med följande spekulation:  

 
Den organiska Venusvärlden måste ha ett väsentligt annat utseende än vår, och det organiska livets 
utveckling har säkerligen också fått ett helt annat förlopp än på vår jord. Ingen kan väl ens 
antydningsvis förmoda något om, hur denna utveckling har försiggått. Skulle vi en gång kunna 
tänkas att bli konfronterade med Venusvärldens högst stående väsen, skulle vi, även om deras 
intelligens vore jämbördig med vår, antagligen ej kunna finna den ringaste likhet mellan 
jordmänniskor och Venusmänniskor eller kunna slå den smalaste brygga av förståelse mellan oss 
och dem. Ett rysansvärt världarnas krig kanske bleve den enda följden av en sådan 
konfrontering.62 

 

                                                 
59 Arrhenius (1924), s. 243.  
60 Lundmark (1935), s. 223. 
61 Dick (1996), s. 105 ff.  
62 Lundmark (1935), s. 164.  
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Sättet att skriva om utomjordiskt liv var därför ofta tvetydigt, precis som om astronomerna 

slets mellan två motstridiga impulser. Ska de säga vad de kan säga eller ska de säga vad de 

vill säga? Ska de hålla sig inom ”vetenskapens råmärken” eller ansluta sig till gruppen av 

tänkare med ”en liflig fantasi”. Att detta problem inte bara angick dåtidens svenska 

astronomer återfinner man ett tydligt exempel på i hur Crowe skildrar den italienske 

astronomen Schiaparellis vacklan mellan seriös vetenskap och utopiska idéer.63 Schiaparelli, 

som gav upphov till hypotesen om kanalerna på Mars, greps även han med i den våg av 

spekulativ entusiasm som kretsade kring Marskanalerna. I en uppsats som han skrev 1895 

utvecklade han idén om att Mars hyste ett avancerat socialistiskt samhälle, där kanalerna var 

ett uttryck för en avancerad ingenjörskonst. Att Schiaparelli själv hyste en viss skepsis inför 

dessa spekulationer, visade sig i att han i den kopia som han skickade till Flammarion lät 

skriva ”Semel in anno licet insanire”, det vill säga ”En gång om året är det tillåtligt att handla 

som en dåre”.64 

 Det är vid brytningar som de ovan nämnda hos Schiaparelli, Arrhenius och Lundmark som 

astronomen slutar att vara bara vetenskapsman och också blir förmedlare av en åskådning. 

Denna övergång kan man inte notera hos Nordenmark eftersom han skrev så pass lite om 

utomjordiskt liv, men man märker däremot hur han framhäver just denna gräns. Frågan är 

dock vilka åskådningar som låg bakom Arrhenius och Lundmarks spekulationer? Eller var 

deras framställningssätt bara präglat av en vilja att locka en vidare publik, då frågan om 

utomjordiskt liv intresserade en vidare läsekrets? I nästa kapitel ska det undersökas huruvida 

frågan bara var ett ”locktema” hos Arrhenius och Lundmark eller om den också kan förstås 

som ett inslag i en vetenskaplig åskådning. 

 

Frågan som ett locktema 

 

Idén om att se frågan om utomjordiskt liv som ett populärvetenskapligt locktema utvecklar 

Gunnar Eriksson och Lena Svensson i Vetenskapen i underlandet. Begreppet introduceras när 

de jämför 1600-talsförfattaren Bernard Le Bovier de Fontenelles Entretiens sur la pluralité 

des mondes (Samtal om världarnas mångfald) med Flammarions skrifter.65 Enligt de båda 

idéhistorikerna får Fontenelles bruk av idén om utomjordiskt liv ses som ett raffinerat 

                                                 
63 Crowe (1986), s. 514 f. 
64 Crowe (1986), s. 515.  
65 Eriksson – Svensson (1986), s. 230.  
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locktema.66 Det handlade om att finna ett tema, tillräckligt intressant för att astronomin och 

den cartesianska världsbilden skulle bli en del av salongskonversationen. Hos Flammarion 

fann de däremot att frågan om utomjordiskt liv var mer än bara ett locktema, då den hörde 

samman med kosmisk åskådning, grundad på spiritistiska idéer om mänskliga själars 

utveckling på olika planeter.67 En svensk författare som i likhet med Flammarion såg 

utomjordiskt liv som grunden till en åskådning var Hjalmar Strömer, som under 1870- och 

1880-talen gav ut flera populärastronomiska arbeten. Strömer var en före detta präst som hade 

blivit hänförd av Flammarions kosmiska åskådning, och därefter inlett sina trevande studier i 

astronomi.68 I Strömers fall handlade det om en slags omvändelse, att gå från en form av tro 

till en annan, och det religiösa språkbruket dröjde sig kvar i hans retorik. Detta stycke om det 

utomjordiska livets betydelse vittnar inte minst om närheten till religionen:  

 
Det blott kunna vi veta, att om någonsin den dag skall gry, då en ljusstråle skall bära en sanning 
från en verld till en annan, skall det och varda den största dag, som någonsin uppgått öfver jordens 
barn. 69 

 

Strömers form av åskådning får dock anses vara något av ett undantag för svenska 

förhållanden, eftersom få andra svenska populärastronomer gjorde frågan till en grund för en 

åskådning. Den form av spiritistiskt inspirerad populärastronomi, som Strömer representerade 

försvann sedan när 1800-talet övergick i 1900-tal. Då bland annat på grund av skärpta ideal 

kring det som utgjorde populärastronomi. Om man från denna period finner verk som 

påminner om Strömers, gör de inte längre anspråk på att vara vetenskapliga arbeten i 

astronomi utan snarare utopiska eller religiösa fantasier. Strömers och Flammarions sätt att 

nyttja frågan som ett inslag i en kosmisk åskådning ersattes senare av Svante Arrhenius och 

Knut Lundmarks mer positivistiska behandling av den.  

 I det föregående kapitlet uppmärksammades hur fysikern och kemisten Svante Arrhenius 

och astronomen Knut Lundmark under 1900-talets första decennier tog upp frågan om 

utomjordiskt liv. Deras framställningar präglades av en ansats till att vilja säga mer än vad de 

kunde göra utifrån den faktiska empirin, det vill säga spekulera om hur en utomjordisk 

livsform kunde se ut i praktiken. Trots dessa spekulativa ansatser, så kan man inte hävda att 

utomjordiskt liv stod i centrum i deras arbeten. Lundmarks Livets välde 1 handlar till största 

delen om temperaturmätningar och forskningshistorik, när livet på jordens grannplaneter tas 

                                                 
66 Eriksson – Svensson (1986), s. 206 f.  
67 Eriksson – Svensson (1986), s. 230.  
68 Denna framställning bygger på den som ges i Nordisk familjebok år 1891.   
69 Strömer (1882), s. 335.  
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upp. Funderingar kring utomjordiskt liv dyker i regel upp som en passus i slutet av varje 

kapitel när Lundmark ska ta ställning till om en planet är beboelig eller inte. Det förefaller 

således rimligt att anta att både Arrhenius och Lundmark tog sig an frågan för att utveckla och 

popularisera en viss bild av universum. På det sättet verkade de i Fontenelles efterföljd, men 

där Fontenelle ville upplysa ”allmänheten” om Descartes teorier så strävade Lundmark och 

Arrhenius efter att popularisera den dåtida astronomiska forskningens resultat. Eller mer 

specifikt: de försökte popularisera vissa resultat från denna forskning.  

 Att ta till frågan om utomjordiskt liv för att skriva populärt, var dock ingenting 

märkvärdigt. Eftersom popularisering inom astronomin, enligt vetenskapshistorikern Michael 

J. Crowe, ofta har varit liktydigt med ”pluralisering” (det vill säga reflektioner om 

utomjordiskt liv).70 Det finns dock problem med att uteslutande se frågan som ett locktema 

hos dessa författare. Dels eftersom de förespråkade idén om bebodda världar under en period 

när den stod lågt i kurs, dels eftersom de i sina framställningar lade en stor vikt vid en hypotes 

(panspermin) som det knappast rådde någon form av vetenskaplig konsensus kring. Om 

Fontenelle mer än 200 år tidigare kunde hysa någon form av visshet att han förmedlade en 

bild av universum som delades av flera verksamma astronomer, så var situationen betydligt 

osäkrare när det gällde Arrhenius och Lundmarks bidrag. Deras arbeten kan på ett plan ses 

både som kritik av dåtida astronomi och som förslag på lösningar till vissa av dess problem.  

 I Arrhenius fall berodde det på att han hade kommit till astronomin från två helt andra 

discipliner, nämligen fysiken och kemin. I det avseende som Arrhenius kritiserade den dåtida 

astronomin, var det något som skedde på ett rent praktiskt plan: han var nämligen inte rädd för 

att integrera resultat från andra naturvetenskapliga discipliner i sina astronomiska arbeten. På 

detta område var han ett udda inslag i det tidiga 1900-talets svenska astronomi, där 

verksamma celesta mekaniker pläderade för en ren och matematiskt orienterad astronomi.71  

 Lundmark befann sig däremot i direkt konflikt med den teori om solsystemets uppkomst 

som företräddes av den engelske matematikern och fysikern James Jeans.72 Enligt Jeans hade 

solsystemet uppstått genom att två stjärnor hade kolliderat, och gett upphov till en rörelse som 

skapat planeterna och deras rotationsmönster. Eftersom sannolikheten för en kollision var 

mycket liten, förde Jeans beräkningar honom till slutsatsen att solsystem var sällsynta och 

bebodda planeter hart när en omöjlighet.73 Jeans teori, bland annat framlagd i hans 

                                                 
70 Crowe (1986), s. 556.  
71 Kärnfelt (2004), s. 46.  
72 Lundmark kritiserar Jeans vid åtskilliga tillfällen, men han tar bara upp Jeans för en noggrann granskning i 
artikeln ”Den bästa och enda bland världar” i Populär astronomisk tidskrift. Se Lundmark (1924).  
73 Dick (1996), s. 176. 
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översiktsverk Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics (1919), var dock en del av en 

vidare strömning i det tidiga 1900-talets astronomi som såg planetsystem och utomjordiskt liv 

som osannolika.74  

 Enligt vetenskapshistorikern Steven J. Dick kom den astronomiska skepsisen gentemot en 

mångfald av världar och bebodda planetsystem först att vända under perioden 1943-1958.75 

Vändningen berodde då främst på resultat förknippade med den modifierade nebulosateorin, 

som enligt den amerikanske astronomen Harlow Shapley bottnade i två insikter: nebulosorna 

är galaxer av stjärnor och universum expanderar.76 Konsekvenserna av dessa två antaganden 

kom att leda till att Jeans teori blev mindre intressant för astronomin, eftersom antalet stjärnor 

och förmodade solsystem var fler än man tidigare hade antagit. Även om Jeans teori inte 

försvann helt och hållet från läroböckerna, så medförde insikten om universums expansion att 

hans slutsats om livets ovanlighet försvann. Om universum expanderade, medförde det att 

stjärnorna en gång i tiden hade varit betydligt närmare varandra, och de kollisioner som Jeans 

beskrev skulle förmodligen inte ha varit ovanliga.77 Eftersom Lundmark var en meriterad 

nebulosaforskare, som hade studerat vid de stora amerikanska observatorierna, fann han att 

Jeans teori inte stämde överens med hans egna erfarenheter från fältet.78 Lundmark vände sig 

därför både starkt mot delar av Jeans teori och den slutsats som den ledde till. Det kan vara 

värt att nämna att Lundmark dedikerade sitt verk Livets välde 1 till den tidigare nämnde 

amerikanske astronomen Harlow Shapley, en av de forskare som var drivande för 

vederläggandet av Jeans teori.79 

 Lundmark och Arrhenius skrev alltså om utomjordiskt liv under en period när frågan 

rimmade illa med den bild av universum som den dåtida astronomin förespråkade. 

Utomjordiskt liv blev i detta avseende mer än bara ett locktema för dessa två författare: den 

blev ett väsentligt inslag i hur de uppfattade universum. De var båda nämligen övertygade om 

att universum var betydligt större än vad som med säkerhet kunde hävdas utifrån den dåtida 

astronomiska forskningsfronten.80  Arrhenius idéer om ett befolkat Venus och Lundmarks 

funderingar om fientliga venusianer var ett uttryck för dessa två antaganden, det vill säga att 

utomjordiskt liv var sannolikt och att universum betydligt större än vad man trodde. Det kan 

naturligtvis diskuteras om inte frågan på ett sätt och vis blev ett locktema för att förmedla 

                                                 
74 Dick (1996), s. 179.  
75 Dick (1996), s. 161.  
76 Dick (1996), s.197. 
77 Dick (1996), s. 197. 
78 Lundmark (1924). Om Lundmarks insatser som nebulosaforskare se Kärnfelt (2004), 138 ff.  
79 Lundmark (1935).  
80 Kärnfelt (2004), s. 138.  
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deras bild av universum, men faktum var att de gick utanför den dåtida populärastronomins 

ramar och förespråkade ett universum där utomjordiskt liv hörde till vanligheterna.  

 Om det ena draget som förenade dessa författare var att de ansåg att utomjordiskt liv var 

sannolikt, så var det andra draget till att de båda ansåg att livet förmodligen hade spridit sig i 

universum genom en form av panspermi. Med panspermi menade de att livet (i form av 

livsfrön) hade fraktats till de bebodda planeterna med meteorer eller strålning. Om 

förhållandena sedan var optimala så utvecklades sedan dessa frön i enlighet med evolutionens 

lagar till en form av liv påminnande om jordens. Livet skulle därför enligt denna hypotes 

kunnat ha kommit till jorden från någon annan plats i rymden. Denna hypotes väckte förvisso 

ett stort intresse under det sena 1800-talet, men det var få astronomer som var livliga 

förespråkare av den.81 Med tanke på att denna hypotes kom att bli ett återkommande inslag i 

både Lundmarks och Arrhenius arbeten kan det vara värt att mer noggrant analysera den. 

 

Panspermins betydelse för Arrhenius och Lundmark 

 

Två idéer som har förknippats med Svante Arrhenius forskargärning är växthuseffekten och 

panspermin.82 Beträffande växthuseffekten var hans föreställningar något oortodoxa jämfört 

med hur man idag ser på denna företeelse.83 Den andra idén var panspermin, men Arrhenius 

var inte ensam om att hysa denna idé under denna tidsperiod. Faktum var att ett par celebra 

forskare långt före Arrhenius hade förespråkat denna hypotes. Den mest berömde av dessa var 

Lord Kelvin, som i sin kritik av darwinismen ansåg att livet förmodligen kommit till jorden 

från rymden.84  

 Kelvin fann nämligen Darwins teori osannolik, eftersom han utifrån egna beräkningar hade 

konstaterat att de tidsrymder som evolutionen krävde omöjligtvis kunde komma på fråga i 

jordens fall.85 Enligt termodynamikens andra lag, det vill säga att värme bara kan övergå från 

något varmare till något kallare (lagen om entropi), så måste solen under en lång period helt 

enkelt ha varit alldeles för varm för att livet ens skulle ha varit en möjlighet på jorden.86 

Livets uppkomst på jorden och evolutionens stora tidsrymder var därför enligt Kelvin 

orealistiska, eftersom temperaturen under långa tider hade varit allt för hög. (Det får dock 
                                                 
81 Crowe (1986): se underkapitlet “6 The message of the meteorites: ‘From World to World/The Seeds were 
whirled’? i kapitlet “New Approaches to an ancient question”.   
82 Poirier-Martinsson (2005), s. 136.  
83 Enligt Arrhenius var växthuseffekten närmast att betrakta som någonting positivt, då den ökade 
koldioxidhalten i atmosfären skulle medföra ett varmare klimat för Norden. Se Poirier-Martinsson (2005), s. 136. 
84 Crowe (1986), s. 402 f. 
85 Eriksson (1983), s. 117 f.  
86 Eriksson (1983), s. 117 f.  
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tilläggas att när Kelvin på 1870-talet lade fram dessa tankegångar, hade man bristfälliga 

kunskaper om de processer – bland annat fusion – som äger rum i solens inre). Kelvin hade 

även tagit intryck av Pasteurs motbevisande av uralstringen, att det var omöjligt att något 

levande hade kunnat uppstå ur något dött, och fann det därför vara rimligt att livet hade 

fraktats till jorden med meteorer.87  

 När Arrhenius formulerade sin variant av panspermihypotesen kände han naturligtvis till 

Kelvins teori, men han hade också något mer omfattande insikter om de processer som äger 

rum i solens inre. Mycket tyder dessutom på att Arrhenius formulerade sin version av 

hypotesen som ett svar på Kelvins teori. Först och främst var Kelvins hypotes i ropet i Sverige 

när Arrhenius år 1903-1906 utvecklade sin version av teorin.88 I exempelvis Veckoblad för 

populär vetenskap (1897-1898) fanns år 1897 en artikel som handlade om Kelvins hypotes 

om panspermi.89 Arrhenius kom också att nämna Kelvin i den historiska presentation som han 

gav panspermin i sitt verk Lifvets utbredning genom världsrymden (1905).  

 Det fanns dock skillnader mellan dessa två fysikers hypoteser: där Kelvin lät meteorer 

frakta livsfröna, ansåg Arrhenius att det var mer troligt att dessa fördes fram av strålning från 

solen. En annan viktig aspekt var att Arrhenius trodde på Darwins teori och att livet på jorden 

var betydligt äldre än vad Kelvins beräkningar hade visat. Arrhenius teori om panspermin får 

därför ses som ett försök till att förena två vetenskaper som stod i en form av 

åskådningskonflikt med varandra under 1800-talets sista decennier. En bild av denna 

motsättning tecknar idéhistorikern Gunnar Eriksson när han skriver att ”fysikerna vid 1800-

talets slut hade en uppfattning om tillvaron som fundamentalt stred mot den 

utvecklingsoptimism som biologerna hade kommit fram till”.90Arrhenius försökte därför 

genom idén om panspermi komma bortom de problem som var förknippade med både 

termodynamikens andra lag och Pasteurs bevis för att uralstringen inte var någon möjlighet. 

Livet blev i Arrhenius åskådning en dynamisk princip som kunde stå emot den idé om 

”värmedöd” som termodynamiken tycktes leda till. Medan de problem som var förknippade 

med livets ursprung löstes genom att han ansåg att livet i likhet med materien vara en evig 

princip.91 Det var således en form av vidare åskådning som Arrhenius formulerade för att lösa 

dessa problem, vilket förklarar varför han avslutade Lifvets utbredning genom världsrymden 

följande kryptiska sätt:  

                                                 
87 Crowe (1986), s. 402 f.  
88 Dick (1996), 327. 
89 ”Frönas lifskraft” (Veckoblad för populär vetenskap; 29 december, 1897).  
90 Eriksson (1983), s. 162.  
91 Arrhenius (1905), s 11.  
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[O]ch man kan ej därför förneka att i denna form läran om panspermien utmärkes af den 
genomgående harmoni, som utgör det viktigaste kännemärket på en kosmogonisk läras 
sannolikhet. 92 

 

Vad var då den vidare konsekvensen av denna lära? Jo, att ett biologiskt universum hade 

uppstått.93 Dess vidare följder var att göra evolutionen till en lag gällande för hela universum. 

Denna form av åskådning knöt även Lundmark an till även om han riktade kritik mot flera 

delar av Arrhenius framställning. Enligt Lundmark var det nämligen ytterst osannolikt att det 

var strålning som förde livsfröna utan mer troligt rörde det sig om meteorer.94 De stod dock så 

pass nära varandra, att när Arrhenius Världarnas utveckling 2 skulle sammanställas efter 

Arrhenius bortgång, så åtog sig Lundmark uppgiften.95 För Lundmark var Arrhenius förening 

av biologin och astronomin närmast en självklarhet, eftersom han själv redan i Livets välde 1 

(1935) talade om sitt försök att skriva utifrån en kosmisk-biologisk utgångspunkt.96 Denna 

ståndpunkt bottnade inte bara i Lundmarks intresse för Arrhenius arbeten utan också att han 

stod nära den amerikanske astronomen Harlow Shapley, som var en av de teoretiker vars idéer 

kom att ge upphov till den xenobiologiska vetenskapen under 1950-talet. Lundmark var dock 

medveten om svårigheten att empiriskt bekräfta denna hypotes riktighet, och han skildrade i 

Livets välde 1 de problem som var förknippade med ett amerikanskt experiment på området.97 

Han fann dock fortfarande att hypotesen hade tillräckligt starka förtjänster för att astronomer 

på ett vetenskapligt sätt skulle kunna ta sig an frågan om utomjordiskt liv.98  

  Arrhenius och Lundmark förespråkade alltså en inomvetenskaplig åskådning, det vill säga 

en förening av biologin och fysiken, som genererade ett expanderande universum där flera 

planeter fick antas vara bebodda. Denna inomvetenskapliga åskådning fick dock 

konsekvenser som sträckte sig utanför den snäva fackvetenskapen, eftersom den väckte idéer i 

anknytning till vilken ställning som människan hade. På denna punkt närmade sig den 

moderna astronomin frågor som av hävd förknippats med religionen. En ledtråd till vilken 

plats denna åskådning gav människans kanske ett citat av Lundmark kan ge. Efter en kritisk 

genomgång av Jeans teori i Populär astronomisk tidskrift avslutar Lundmark sin artikel med 

att hävda:  

                                                 
92 Arrhenius (1905), s. 12.  
93 Poirier-Martinsson (2005), s. 138. 
94 Lundmark (1935), s. 40 f.  
95 Se Lundmarks ”Företal” i Arrhenius (1929).  
96 Lundmark (1935), s. 8.   
97 Lundmark (1935), s. 51 ff.  
98 Lundmark (1935), s.7. 
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Man må finna tanken på en enda bebodd värld tilltalande – man må anse att endast olyckliga 
tillfälligheter alstrat de företeelser vi benämna liv, eller man må förvantsfullt söka efter likartade 
väsen, som med sina drömmar, sina strider, sina gärningar och ogärningar fylla ut andra världar – 
oberoende av allt detta går livets tåg fram obevekligt, lagbundet, än skrämmande, än lockande mot 
ett för oss dolt och avlägset mål.99 

 

Vilken plats för människan fanns det i ett universum där ”livets tåg” obönhörligen färdades 

framåt? Ett sätt att närma sig denna fråga kan vara att studera hur astronomer under denna 

period såg på religionen, och vilken vikt de lade vid frågan om utomjordiskt liv i denna 

diskussion.  

 

Människans plats i universum 

 

Syftet med detta kapitel är att studera de texter där svenska astronomer under perioden 1880-

1940 diskuterar relationen mellan religion och vetenskap. Att dessa texter har 

uppmärksammats beror på att frågan om utomjordiskt liv ofta förs in i diskussionen om hur 

religionen och vetenskapen förhåller sig till varandra.  Att frågan förekommer i dessa 

framställningar har dock en historisk förklaring. Redan upplysningstänkaren Thomas Paine 

ansåg att frågan om utomjordiskt liv var avgörande för hur religion och vetenskap skulle 

förhålla sig till varandra. Med religion syftade då Paine – i likhet med det sena 1800-talets 

svenska astronomer – på kristendomen. I sitt arbete Age of Reason hävdade nämligen Paine 

att utomjordiskt liv var oförenligt med kristendomen, och om dem som hade kommit till den 

motsatta slutsatsen, skrev han retoriskt att: ”he who thinks that he believes in both has thought 

but little of either.”100 Frågan om utomjordiskt liv kom även i fortsättningen att vara ett viktigt 

inslag när relationen mellan astronomi och religionen togs upp av astronomer. Det sistnämnda 

bör nog betonas än mer tydligt, det vill säga att frågan var av vikt för astronomer som gav sig 

in i diskussionen. Faktum är att det finns mycket få svenska verk om utomjordiskt liv som har 

skrivits av den andra sidan i denna debatt (teologerna). I de fall en religiös åskådning har 

påverkat behandlingen av utomjordiskt liv rör det sig istället om spiritism, swedenborgianism 

eller teosofi. Den sortens åskådningar har inte heller kommenterats av någon av de 

astronomiska författarna i denna uppsats.101 Hur astronomer har förhållit sig till religionen har 

                                                 
99 Lundmark (1924). 
100 Dick (1996), s. 516.   
101 Ett undantag är förvisso Swedenborgs kosmogoni, som behandlas som en kuriös historisk idé av Svante 
Arrhenius i Människan inför världsgåtan (1907). Arbeten av swedenborgare som var verksamma under det sena 
1800-talet kommenteras däremot inte. Se Arrhenius (1907), s. 76 f.  
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därför – under den studerade perioden – varit mer av en monolog än en dialog. Det har dock 

varit viktigt för astronomerna att kommentera kristendomen, och på vilket sätt som dess 

dogmer bröt mot den åskådning som den moderna vetenskapen stod för. Med risk för att 

överdriva något, så tycks det ändå finnas fog för Gunnar Erikssons omdöme i Kartläggarna 

när han om 1800-talets svenska vetenskapsman skriver att: 

  
[i] det slutande 1800-talets samhälle kunde vem som helst se att hans verk fyllt och fyllde en 
enastående produktiv uppgift, och i vida kretsar framstod han som en självklar religionsstiftare 
snarare än en ödmjuk upprätthållare av en äldre tro.102 

 

Detta citat återspeglar onekligen de anspråk som många svenska astronomer hade under 

perioden, det vill säga att framträda som en ”religionsstiftare”. Uttrycket ”religionsstiftare” 

kan förvisso vara något överdrivet, men fångar ändå upp något av den entusiasm inför 

vetenskapen som präglade dåtidens populärastronomiska arbeten. Vetenskapsmannen John 

Tyndall lyckades tämligen väl beskriva denna anda när han år 1874 gav följande 

programförklaring:”The impregnable position of science may be described in a few words. 

We claim, and we shall wrest from theology, the entire domain of cosmological theory.”103 

Diskussionen om religion och vetenskap är dock allt för stor för att kunna rymmas i denna 

uppsats avslutande kapitel. För att göra frågan hanterbar har denna framställning därför 

bundits till två teman: optimism eller pessimism och följderna av ett biologiskt universum. 

Det första temat har tagits upp på grund av att dessa två begrepp återkommer ständigt när 

frågan om utomjordiskt liv och åskådningar diskuteras. Det kan därför vara värt att något 

närmare analysera dess innebörd. Det andra temat är förknippat med de utomvetenskapliga 

konsekvenserna av det biologiska universum som Arrhenius och Lundmark förespråkade. 

 

Optimism eller pessimism 

 

Positivism, framstegsoptimism och socialdarwinism var alla tre ideologier som satte sin 

prägel på det sena 1800-talets diskussion om relationen mellan vetenskap och religion. 

Därmed påverkade de även hur frågan om utomjordiskt liv diskuterades. Enligt ett upprepat 

mönster stod här den framstegsvänlige vetenskapsmannen mot den konservative troende. Där 

vetenskapsmannen såg utomjordiskt liv som en idé i samklang med vetenskapens framsteg, så 

ansåg den konservative att själva tanken på att det fanns liv utom jorden var hädisk. Hos 

                                                 
102 Eriksson (1978), s. 203. 
103 Crowe (1986), s. 435.  
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exempelvis Hjalmar Strömer, som skrev åtskilliga arbeten om astronomi och utomjordiskt liv, 

var denna konflikt levande då han beskrev prästerna som ”mytologer” medan 

vetenskapsmännen var sanningssägare.104 Denna schematiserade bild av hur debatten fördes 

kan förvisso ha vissa retoriska förtjänster, men är missvisande när man försöker förstå hur 

föreställningar om pessimism eller optimism har varit knutna till idéer om utomjordiskt liv. 

Ett sätt att försöka precisera diskussionen kan vara att jämföra texter av två vetenskapsmän, 

som båda företrädde uppfattningen att livet spreds genom rymden i form av panspermi. På det 

sättet kan man få reda på om tron på utomjordiskt liv var förknippad med en vidare 

optimistisk eller pessimistisk åskådning. Man kan också få reda på om det skedde några 

förändringar i hur astronomerna såg på utomjordiskt liv under perioden 1880-1940. De två 

författare som ska jämföras är därför de som behandlades i det föregående kapitlet om 

panspermi, nämligen: Svante Arrhenius och Knut Lundmark 

 Läser man Svante Arrhenius Människan inför världsgåtan slås man först och främst av 

detta arbetes upplägg. Arbetet inleds med babyloniernas och egyptiernas kosmologiska läror 

för att sluta med Arrhenius egen hypotes om panspermi. Arrhenius vill här alltså betona att 

det har skett en utveckling, där panspermin stod för det senaste som kunde sägas om de 

uråldriga världsgåtor som han behandlade i verket. Det är således inte särskilt svårt att 

konstatera att Arrhenius skildring är präglad av positivistiska och darwinistiska idéer. Men är 

då denna utveckling som sker av godo? Bortsett från medeltidens mörker, har människans 

historia enligt Arrhenius kännetecknats av ett lyckligt framåtskridande som medfört en allt 

mer ökad visshet om människan och universum. Det är ingen slump, att en av de författare 

som Arrhenius frekvent kommenterar och uppskattar i sina verk är socialdarwinisten 

Spencer.105 Att det finns en etisk dimension i detta resonemang framgår också när Arrhenius 

avslutar verket med att konstatera att: 

  
[d]et är också hugnesamt att se, hurusom humaniteten under seklernas lopp utvecklat sig framåt i 
en allt snabbare följd, hvarpå äfven i det ovanstående ej få exempel gifvas. I det stora hela kan 
man ej undgå att finna, att begreppen om den allomfattande naturen och om frihet och 
människovärde samtidigt gått framåt eller stått stilla. Detta beror utan tvifvel därpå, att de olika 
kulturområdena alla utvidgas, då människosläktet är stadt i framåtskridande. Men äfven en annan 
omständighet spelar nog här in. Vi finna nämligen, att så långt vi kunna skåda tillbaka, ha 
naturforskarne i allmänhet äfven fört humanitetens talan. 106 

 

                                                 
104 Detta är det ledande motivet i Strömers En naturforskares trosbekännelse (1884).   
105 Arrhenius (1907), s. 152 f.  
106 Arrhenius (1907), s. 177.  
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Det evolutionära motivet och framstegsoptimismen var knappast något ovanligt i dåtida 

astronomiska arbeten. I exempelvis C V L Charliers och Edvard Jäderins Stjernverlden (1888) 

så görs det en jämförelse med hur dåtida nebulosaforskning påminner om evolutionär 

antropologi. Genom att studera ”vildarna” kunde antropologen lära sig något om människans 

ursprungshistoria precis som astronomen lärde känna universum genom att studera 

nebulosorna.107 Att denna evolutionära uppfattning inte var allenarådande bland dem som 

behandlade utomjordiskt liv finner vi dock hos Kelvin. Detta eftersom Kelvin kombinerade en 

kritisk uppfattning av Darwin och utvecklingsläran med en tro på utomjordiskt liv.108  

 Lundmark som skrev om panspermin tre decennier efter Arrhenius, företrädde en 

åskådning där utomjordiskt liv många gånger tedde sig som något hotfullt. Han var förvisso 

positivt inställd till existensen av utomjordiskt liv, men trodde däremot att exempelvis 

skillnaderna mellan Venus och jorden skulle kunna leda till ett ”världarnas krig” om dessa två 

kulturer en dag skulle stå inför varandra.109 Faktum var att Lundmark i sin syn på universum 

stundtals påminde om Jeans, det vill säga den astronom vars teorier han livligt kritiserade. Om 

att Jeans åskådning kunde vara dyster, men att man nödvändigtvis inte nådde denna slutsats 

när man ansåg utomjordiskt liv vara osannolikt, skriver Steven J. Dick om i följande stycke: 

 
On the one hand, the worldview that Jeans expressed in his many popular works was in some ways 
depressing, with its lonely picture of the flowering of life in only one corner of the universe or at 
best on remote islands, surrounded by torrential deluges of life-destroying radiation, But[…] 
Chamberlin, on the other hand, believed that the rarity of planetary systems conferred on the Earth 
the status of ”noble birth”.110 

 

Jeans hade därför i likhet med Lundmark en uppfattning av världsalltet som skilde sig från 

äldre astronomers framstegsoptimism. Med tanke på att de båda astronomerna hade sin 

storhetsperiod ungefär samtidigt, så kanske denna dystra åskådning kan vara något som hörde 

tidsperioden – 1920-talet – till? Det kan här vara värt att återvända till den artikel som 

Lundmark skrev om Jeans teori. Denna artikel avslutade Lundmark med att konstatera att 

”oberoende av allt detta går livets tåg fram obevekligt, lagbundet, än skrämmande, än 

lockande mot ett för oss dolt och avlägset mål”.111 Denna passus ligger inte särskilt långt från 

ett stycke ur Mysticism and Logic som Bertrand Russell gav ut år 1918. I detta stycke skriver 

Russell att:  

                                                 
107 Charlier – Jäderin (1888), s 102 ff.  
108 Crowe (1986), s. 402 f.  
109 Lundmark (1935), s. 164. 
110 Dick (1996), s. 179.  
111 Lundmark (1924).  
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Kort och maktlöst är människans liv; över henne och hela hennes släkte faller den långsamma, 
säkra fördömelsen mörk och utan nåd. Blind för gott och ont, hänsynslöst destruktiv, rullar den 
allsmäktiga materien obevekligen vidare.112 

 

Russells syn på materien och Lundmarks syn på livet uppvisar onekligen likheter. Denna 

något dystra åskådning får därför anses vara ett inslag i den tidsperiod då Jeans, Lundmark 

och Russell skrev sina verk. Det en jämförelse mellan Arrhenius och Lundmark visar på är 

därför att idéer om utomjordiskt liv låter sig kombineras med framstegsoptimistiska 

föreställningar om humanitet och framåtskridande såväl som föreställningar om människans 

maktlöshet och ”världarnas krig”. Astronomerna faller därför inte med lätthet in under någon 

förenklad indelning i optimister respektive pessimister.  

 

Ett biologiskt universum 

 
Det gäller således för religionen att inte bara taga ställning till en världsbild, som öppnar utsikter 
mot oändligheten utan det gäller jämväl att taga ställning till en supervärld, i vilken man måste 
tänka sig livet äga universell utbredning.113 

 

Detta citat, hämtat ur Knut Lundmarks Religionen och världsbilden (1942) antyder något om 

de konsekvenser som idén om ett biologiskt universum hade. Det gällde för religionen att 

acceptera ett stort universum, där livet var en vanlig företeelse. De utomvetenskapliga 

konsekvenserna av det biologiska universum som förespråkades av Arrhenius och Lundmark 

är dock allt för stora för att kunna behandlas i denna uppsats. Att behandla de vidare 

konsekvenserna av ett universum där evolutionens lagar antas vara universella låter sig inte 

med lätthet göras, då dessa idéer än idag är aktuella både för vetenskapen och också 

populärkulturen. Två uppslag ska dock här föras fram.  För det första var astronomerna i sina 

diskussioner tämligen ointresserade av hur religiösa företrädare såg på dessa frågor. För det 

andra så kan man hävda att i det avseende som frågan om ett biologiskt universum påverkade 

existentiella mänskliga frågor, bottnade det i denna idés konflikt med antropocentriska 

föreställningar. Dessa två uppslag ska vidare behandlas något närmare. 

 Återvänder man till Lundmarks citat om att ”religionen” måste ta ställning, så får man nog 

anta att han inte kände till särskilt mycket om vad teologer hade skrivit i denna fråga. En 

författare som ett decennium senare var inne på samma tankebana som Lundmark var science-

                                                 
112 Citatet är en översättning hämtad ur Gunnar Eriksson och Lena Svenssons Vetenskapen i underlandet. Se 
Eriksson – Svensson (1986), s. 235.  
113 Lundmark (1942), s. 192.  
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fiction författaren Arthur C. Clarke. Enligt Clarke var frågan av utomjordiskt liv snudd på 

dödsstöten för de stora religionerna, eftersom att:  

 
[some people] are afraid that crossing of space, and above all contact with intelligent but 
nonhuman races, may destroy the foundations of their religious faith. They may be right, but in 
any event their attitude is one which does not bear logical examination – for a faith which cannot 
survive collision with truth is not worth many regrets.114  

 

Det förefaller dock som om Lundmark och Clarke överdrev detta problems betydelse, vilket 

inte minst vetenskapshistorikern Dick framställning av hur pass anpassningsbenägna 

företrädare inom kristendomen var i denna fråga.115 Detta sätt att från vetenskapens sida 

överdriva de problem som de religiösa åskådningarna skulle stå inför vid konfrontationen med 

en utomjordisk civilisation verkar vara ett lika populärt ämne som att lyfta fram exemplen 

Giordano Bruno och Galileo Galilei. Denna motsättning verkar alltså fungera som ett retoriskt 

tema.  

 Är det något som idén om ett biologiskt universum kan sägas stå i motsats till, så är det 

föreställningarna om ett antropocentriskt universum. Denna idé är det huvudsakliga motivet 

för vetenskapshistorikern Steven J. Dicks The biological universe, och hans uppfattning på 

detta område sammanfaller väl med de åsikter som företräddes av Svante Arrhenius och Knut 

Lundmark. Var befinner sig människan i ett biologiskt universum? Lundmark ger i Livets 

välde 1 en presentation av hur människans ställning i världen har påverkats av astronomins 

utveckling: 

 
Det är fyra gånger, som jorden har störtats från en förment central ställning i världsalltet. Första 
gången när Kopernikus flyttade världens medelpunkt solen, andra gången när Herschel visade att 
solen var en stjärna bland de många och rörde sig i förhållande till stjärnsystemet, tredje gången 
när Charlier, Shapley och andra visade att solen icke är belägen nära stjärnsystemets centrum utan 
i en av dess utkanter, och sista gången när det helt nyligen framgick, att inte heller i Vintergatornas 
Vintergata intager vår egen Vintergata någon central ställning. På samma sätt dominerade 
människan länge som det förnämsta i världen och någonting ensamt och för sig stående. Det var 
darwinismens odödliga förtjänst att inrangera människan i organismernas stora skara, och det är 
den nya artbildningsforskningens stora förtjänst att ha visat, att människan ingalunda torde 
beteckna resultatet [min kursivering] av en lång successiv utvecklingskedja. 116 

 

Detta citat sammanfattar hur den förändrade synen på universum hör samman med en 

förändrad syn på människan. Det som Lundmark skildrar i detta stycke är en fortgående 

process, där de antropocentriska föreställningarna successivt tappar mark…ja, till vad? För att 

                                                 
114 Dick (1996), s. 517. 
115 Dick (1996), s. 518 f.  
116 Lundmark (1935), s. 114.  
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diskutera frågan om hur idén om ett växande biologiskt universum hör samman med 1900-

talets idéer och åskådningar, så skulle ett betydligt mer omfattande källmaterial än det som 

har använts för denna uppsats behövas. Det är dock ett intressant område för framtida 

forskning.  

 

Sammanfattning 

 

Det kan här vara värt att återvända till denna uppsats huvudsakliga frågeställning för att på så 

sätt försöka sammanfatta hur svenska astronomer diskuterade utomjordiskt liv. Hur såg då 

svenska astronomer på frågan om utomjordiskt liv under perioden 1880-1940? Frågan om 

utomjordiskt liv intresserade svenska astronomer och vidare svensk läsekrets. Eftersom frågan 

var populärvetenskaplig, så fanns det också olika ideal om populärvetenskap som präglade 

hur frågan behandlades i praktiken. Sammanfattningsvis kan man säga att det bland svenska 

astronomer fanns tre olika ideal som kom att påverka hur frågan behandlades respektive inte 

behandlades: det flammarionska, det vetenskapsnära (företrätt av Östen Bergstrand) och Knut 

Lundmarks strävan efter att popularisera forskningsfronten. Rent generellt fanns det även hos 

de astronomer som skrev om frågan en vilja att kunna säga något mer än vad de kunde utifrån 

den bristfälliga empirin.  

 Den andra frågeställningen för denna uppsats var: Vilka bakomliggande åskådningar finner 

man i svenska astronomers sätt att ta sig an frågan om utomjordiskt liv? Frågan om 

utomjordiskt liv fungerade ofta som ett locktema, men för fysikern och kemisten Svante 

Arrhenius och astronomen Knut Lundmark fungerade frågan som någonting mer. Detta på 

grund av att de i sin syn på frågan avvek från den dåtida astronomins konsensusuppfattning av 

universum och lade en stor vikt vid idén om panspermi. 

 I denna uppsats har Arrhenius och Lundmarks idéer om panspermi undersökts utifrån vilka 

problem denna hypotes syftade till att lösa. De problem som idén om panspermi lyckades 

hantera var Pasteurs kritik av uralstringen och den termodynamiska idén om universums 

”värmedöd”. Resultatet av lösningen på dessa problem blev en inomvetenskaplig åskådning, 

där universum inte bara kunde sägas vara oändligt utan även fullt med liv. Panspermin ledde 

helt enkelt till idén om ett biologiskt universum, där astronomerna hävdade att Darwins lagar 

var universellt giltiga.  

 I denna uppsats sista kapitel har astronomernas skrifter om religionen undersökts utifrån 

frågan om utomjordiskt liv. De två teman som har uppmärksammats är dikotomin optimism-

pessimism och de utomvetenskapliga konsekvenserna av ett biologiskt universum. I fråga om 
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optimism-pessimism framstår det att någon enkel uppdelning i form av 

utvecklingsoptimistiska vetenskapsmän och konservativa och pessimistiska troende inte låter 

sig göras. Frågan om optimism och pessimism på detta område är betydligt svårare än vad en 

sådan indelning till en början ger sken av.  

 Avseende de utomvetenskapliga konsekvenserna av ett biologiskt universum, så skisseras 

bara några av dessa i denna uppsats. Framför allt då hur vetenskapsmännen något snävt tolkar 

de religiösa åskådningarnas intentioner och att idén om ett biologiskt universum till sin kärna 

är en kritik av föreställningar om ett antropocentriskt universum. Mer forskning krävs dock på 

detta område för att de vidare konsekvenserna av denna världsbild, som vi till stor del 

fortfarande präglas av, ska kunna dras.  
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