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TEMA

Darwin och 
tidsandan

I den här artikeln ska vi se lite närmare 
på två personer som spelat en mycket 
större roll för formandet av vår tidsan-
da och den människosyn den uttrycker 

båda heter Charles Darwin och Ernst 
Haeckel. 

Artikeln är en reviderad och nedbantad version av en 

på författarens webbplats och som utgör en recension av 

Benjamin Wikers bok från 2002 med titeln “Moral Darwi-

nism – How We Became Hedonists” 1.

CHARLES DARWINS MÄNNISKOSYN
Att utvecklingsläran presenterades som en vetenskaplig teori 

materialistiska tankeströmningarna inom naturvetenskapen 

och teologin samverkade till att samhällsklimatet nu var moget 

att ta emot en materialistisk naturlära. Om inte Darwin hade 

-

tellektuella kultur som vid 1800-talets mitt hade västerlandet 

i ett säkert grepp.

  publicerades den 24 no-

ges ständigt ut i nya upplagor. I boken gav Darwin bara vaga 

-

 1871: 

-
2.

, som Darwin uttryckte 

det, och naturligtvis var det bara en 

kunde läggas, den om människans 

eget ursprung.

 I människans härkomst re-

på människans, utan även på religi-

onens uppkomst. Han skriver: 

. I stället menade 

han att de mindre civiliserade raser-

na på sin höjd 

 en tro som hos 

drömmar, 

-

. Darwin illustrerade 

detta med en berättelse om hans hund som en dag blev skrämd 

-

så småningom ledde till idéer om socialdarwinism, rashygien 

-

-

trovärdighet:

 -

-

-

3

-

-

SKAPELSEN OCH ETIKEN
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-

att utrotas. Allt i enlighet med de oundvikliga lagarna 

om naturligt urval. På andra ställen i 

-

För Darwin var människans intellektuella och 

uppvisa olika kapaciteter, utan det skulle dessutom vara 

-

tiv vore illa om man inte tillämpade liknande principer 

med avseende på den mänskliga arten. Rashygienen 

4. Darwin såg i sin egen 

och utsatta såg han som delar av samma problematik5. 

Andra problem han uppmärksammade var att klenare 

där den ena maken eller makan var sjuklig eller min-

dre begåvad. Sådant var ett elände, tyckte han, och skrev 

mot slutet av "Människans härkomst":

-

-

-

-

.6

ERNST HAECKEL OCH HANS MÄNNISKOSYN
-

-

till tyska. Hans egen beskrivning av denna läsning var att 

evolutionen som en del av en kosmologi som han kallade 

en uppdelning i ande och materia. Ett centralt moment i 

monismen kom att bli en uttalat avvisande hållning 

Charles Darwin, Ernst Haeckel och Adolf Hitler
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gentemot religionen, i synnerhet kristendomen som han be-

traktade som ett problem.

-

evolutionen. Genom att kristna envisades med att vårda de 

svaga och skröpliga av omsorg om deras odödliga själar, så 

undanhölls därigenom dessa svagare och sämre anpassade in-

problemet med detta missriktade konstgjorda urval, och hylla-

de i stället de antika grekerna i Sparta, som i stället tillämpade 

-

tes skoningslöst.

-

tionärt baserade syn på människan:

-

.7

Om eutanasi8:

9

Om abort:

10
-

-

WIKIPEDIA

Även mentalt funktionshindrade 
avrättades systematiskt i Tyskland
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-
11

-

TILLÄMPNINGEN AV DARWIN OCH HAECKEL
Haeckels böcker var enormt populära i Tyskland, såldes i 

hundratusentals exemplar och översattes till 25 språk. Hans 

ställning som namnkunnig zoolog bidrog till att sprida de eu-

geniska12 idéerna och ledde till att den nazistiska ideologin 

entusiastisk lärjunge vid namn 

-

.13 Haeckel citerades ständigt i 

som publicerades mellan åren 1904 och 1944 och som blev den 

nazistisk pseudovetenskap.14

-

-

 av och
15 -

männa acceptansen av nazisternas eutanasiprogram Aktion 

-

de, obotligt sjuka och andra icke önskvärda personer.16

Dessa personer blev inte kallblodigt avrättade av sadistiska 

-

ligen vanliga läkare och sjuksköterskor, som med minutiös 

-

tienterna med största omtanke och mildhet – allt i medlidan-

-

rättningsstationerna, började man 1943 avliva barn, inte bara 

ungdomshem och barnhem, liksom bråkstakar i allmänhet, 
17

”LAGEN OM MORALISK KOMPROMISS”

Benjamin Wiker skriver: 

-

.18

 Att vara troende och samtidigt evolutionist är att be-

kan, menar Wiker, 

omoraliskt, är tydligt rotade i den strikt materialistiska evolu-

tionära synen på vad en människa är. Att hon är ett djur bland 

andra, om än med ett mer utvecklat centralt nervsystem. Ett 

verklighet som inte kan bestämmas som summan av dess ele-

mentarpartiklar.
PXHERE

Mänskligheten behöver en
moralisk kompass
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-

serar varje världsbilds moraliska konsekvenser. Wiker kallar 

 och beskri-

ver den så här:

-

-

19

tid har idag, hundra år senare, utvecklats till allmänt accepte-

-

-
20 Och eugenikrörelsen har återuppstått i en 
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-

AVSLUTNING
-

-

nat av liknande kaliber. Poängen är snarare den, att en darwi-

nist inte kan ha någon  invändning mot de idéer som 

Darwin, Haeckel, eller modernare motsvarigheter som nytto-

säkerligen många darwinister  invändningar mot de-

har de sina rötter i kvarlevorna av den kristna världsbild som 

en gång präglade västerlandet, men som nu i takt med sekula-

riseringen sakta men säkert håller på att blekna bort.

De som motsätter sig ett sådant samband brukar be-

Bild från boken "Människans evolution" 
av tysken av Ernst Haeckel, 1897

FICKR
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-

undergräva tilltron till evolutionsteorin genom att påtala dess 

-

sekvenser skulle visa sig vara av det ena eller andra slaget.

Sambandet mellan darwinismens och naturalismens 

-

hang som kan bidra till att  den rådande tidsandan. 

att moralisera över den.

Men visst är sambandet uppenbart mellan darwi-

nismens och materialismens anda och den rådande tidsan-

samhällsbygge. Det är hög tid att låta dess värderingar ännu en 

LÄTTLÄST SAMMANFATTNING
När Charles Darwin kom ut med sin bok ”Om Arternas Upp-

komst” 1859 så lät han bli att skriva något om människans evo-

lution från apliknande varelser. Han var nämligen rädd för att 

det skulle göra att människorna reagerade negativt på det han 

skrev. Så han väntade 12 år tills den värsta stormen lagt sig och 

kom då ut med en ny bok som hette ”Människans härkomst”. 

Där skrev han att han trodde att hans egen ras – den europeis-

ka – snart skulle visa sig överlägsen apor och naturfolk genom 

att de skulle bli utrotade genom krigföring.

Darwin tyckte att man skulle tänka precis likadant om 

människor som man gjorde om husdjuren, där bara de friskas-

gå utför med mänskligheten, varnade han.

Det fanns en tysk biolog som hade Darwin som idol. Han hette 

Ernst Haeckel. Han var ännu mer radikal (extrem) än Darwin 

och tyckte rentav att det var fel att bry sig om och ge sjukvård 

åt svaga och sjuka människor. (Man kan ju ana att Haeckel själv 

vara ganska frisk.) Han var också positiv till abort och menade 

att fostret bara var en del av kvinnans kropp som man utan 

vidare kunde ta bort. (Idag vet alla att fostret är en unik individ 

med eget DNA, men de som är för abort brukar ändå säga 

precis som Haeckel sade).

Den tyske ledaren Adolf Hitler läste vad Haeckel skrev och 

ansåg att det var mycket bra. Andra personer gjorde Haeckels 

idéer populära och till slut tyckte en så stor del av Tysklands 

befolkning att Haeckel hade rätt att det inte var särskilt svårt 

för Hitler att genomföra utrensningar av fysiskt och psykiskt 

sjuka och funktionshindrade människor och människor som 

han tyckte var underlägsna (som judar och romer och homo-

sexuella).

En amerikansk författare som heter Benjamin Wiker har skrivit 

en bok där han säger att om ett samhälle har en viss syn på 

världen och människan, så kommer det slut att märkas på hur 

deras samhälle ser ut. Ifall man till exempel tror att människan 

är ett djur bland andra så kommer människor till slut att upp-

föra sig som djur mot varandra. Om man tänker att ett foster 

inte är en människa kommer man till slut att behandla dem så. 

Det som kallas abort.

Att evolutionsläran har motiverat människor som Hitler till att 

göra hemska saker säger förstås ingenting om den teorin är rätt 

eller fel. Men om man förnekar att den har påverkat samhället 

på ett hemskt sätt så blundar man samtidigt för verkligheten.


