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ALFRED RUSSEL WALLACE 
f. 8. Januar 1823 - d. 7. November 1913. 

EN af de store Skikkelser fra Dar
winismens ferste Kampaar er 

gaaet bort. I den Periode, da Begre
berne Udvaelgelse, Kamp for Tilvae-
relsen, de bedst skikkedes Overleven 
cg adskillige andre jog som kraftige 
Lyn over den naturvidenskabelige 
Himmel, stod Wallace i ferste Raekke 
ved selve Charles Darwins Side for 
at tvinge den Tanke frem til almindelig 
videnskabelig Anerkendelse, som baade 
St. Hilaire, Erasmus Darwin, Goethe 
og Lamarck bavde forloftet sig paa. 

Uafhaengigt af binanden havde de to 
Maend fattet den Plan at klarlaegge de 
Love, hvorefter den organiske Udvik
ling skrider frem, med regte engelsk 
Energi straebte de frem mod deres 
Maal, paa samme Tid bavde de deres 
Ideer faerdige, og deres Resultater, der 
i Hovedtraekkene var ens, blev publi
cerede Side om Side i det linneiske 
Selskabs Skrifter for Aar 1858. I to 
smaa, beskedne Afbandlingers Skik
kelse traadte den Udviklingsteori, Som 
siden efter skulde gaa sin Sejrsgang 
gennem hele den civiliserede Verden, 
frem for Offentlighedens Ojne. 

De to Maends Veje skiltes; i 1859 

ferte Darwin Hovedslaget gennem sin 
Bog "Arternes Oprindelse", og maal
bevidst udformede ban senere sin 
Teori gennem en lang Raekke betyde
lige Vaerker, hvoraf "Menneskets Af
stamning" , "Husdyrs og dyrkede Plan
ters Variering", "Orchideernes Be
frugtning" og de andre nydelige blom
sterbiologiske Arbejder er de bedst 
kendte. 

Medens Darwin saaledes kom til at 
staa som den, der bragte Udviklings
laeren til almen videnskabelig Gyldig
hed, i den Grad endog, at Darwinisme 
og Udviklingslaere i lange Tider syntes 
at vaere Begreber, der drekkede binan
den, gled Wallace mere og mere bort 
i Skyggen, og kun de faerreste udenfor 
Forskernes Kreds har i vore Dage 
Tanke for, at ogsaa han har fyldt en 
betydelig Plads som Forkaemper for 
en Teori, der vel nok mere end noget 
andet af den naturvidenskabelige 
Forsknings Resultater formaaede at 
praege sin Tids og sin Eftertids hele 
Aandsliv. 

Nu ved Wallace's Dod vil der vaere 
Anledning til at drage bans naturviden
skabelige Arbejder frem af det under-
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lige Halvlys, de i hans Levetld befandt 
sig i, og bestemme deres Plads i det 
19. Aarhundredes Forsknings Historie. 

I Aaret 1844 var der i England ud
kommen en maerkelig Bog med Tltlen 
.,Spor af Skabelsens Naturhistorie"; 
den udkom anonym!") og Indeholdt en 
rig Samling Spekulationer af udvik-
lingshistorisk Art. Darwin skriver om 
den i et Brev til en Ven: "Har du laest 
den underlige, ufilosofiske, men udmaer-
ket skrevne Bog "Spor af etc."; den har 
vakt mere Opsigt end noget andet 
Vaerk i den senere Tld og er af nogle 
bleven tillagt mlg - hvilket for ovrigt 
baade burde smigre og ikke smigre mig." 

Denne Bog fik en betydelig Indfly-
delse paa Alfred Wallace, som laeste 
den, kort efter at den var udkommen. 
Han havde allerede som ung fert en 
omflakkende og omskiftelig TiIvaerelse, 
dels som Laerer, dels som Arkitekt og 
lngenler. Pludselig blev han vakt for 
Naturvldenskaben og bestemte slg til 
at lose Spergsmaalet om de Love, 
som Udvlklingen i Naturen felger. 
I 1847 rejste han med en Yen, 
H. V. Bates, hvis Navn er kendt gen
nem Darwins Skrifter og Breve, til
Sydamerika for systematisk at samle 
Kendsgerninger til Opgavens Losning. 

En halv Snes Aar fer var Charles 
Darwin kommen hjem fra den Ver
densomsejling (1831-36), som blev 
af en saa afgorende Betydning for hans 
og hele Eftertidens Syn paa Naturen, 
og i Ensomhed arbejdede han nu paa 
Udformningen af sin Teori. 

Wallace rejste efter nogen Tids For
lob hjem for at bearbejde sit indsam
lede Materiale, men Sklbet, han var 
paa, braendte, og med Ned og naeppe 
slap han derfra med Livet. De felgende 
to Aar opholdt han sig i London, men 

*) Forfatteren var Robert  Chambers, Forlags- 
boghandler i Edinburg og London. 

begav sig atter ud, og i 1855 sendte 
han fra det malayiske Arkipelag sine 
ferste udviklingshlstoriske Studier 
hjem. Den Opmaerksomhed, disse 
vakte, var imidlertid kun yderst rlnge ; 
men han arbejdede ufortrodent videre. 

Hjemme i England sad den anden 
flittige Mand, Ch. Darwin, ivrigt op
taget af at samle Stof til sin nye Laere 
og studere Omdannelserne, som de 
foregaar hos de kultiverede Dyre- og 
Planteformer. Det var gaaet op for 
ham, at man for de sidstes Vedkom
mende kunde skelne tre Faktorer, der 
successivt virkede ved Artsdannelsen, 
nemlig Variabiliteten i det for Haanden 
vaerende Materiale, Opdraetterens Ud
vaelgelse og Nedarvningen af de er
hvervede Egenskaber. Ferste og sidste
Faktor lad sig direkte overfore paa 
Forholdene ude i Naturen, hvorimod 
Opdraetteren ikke syntes at ville lade 
slg erstatte. Da vakte Malthus's Laere 
hans Opmaerksomhed for Kampen for 
Tilvaerelsen. Ifolge Malthus stiger In
dividantallet som en Kvotientraekke, 
medens Naeringsmidlerne samtidig kun 
stiger efter Differensraekken, en Laere, 
som forovrigt i yore Dage totalt er 
nedsablet. 

Dermed stod Teorien i sine Hoved
traek klar for Darwin. 

Men underligt nok havde Malthus's 
Bog, til Trods for at den allerede var 
bleven publiceret i 1798, evet en lig
nende Indflydelse paa Wallace, da han 
i Halvtredserne studerede Emnet i 
Ostindien, og i 1858 sendte han en ny 
Afhandling, baseret paa Kampen for 
Tilvaerelsen som artsdannende Faktor, 
til Darwin med Anmodning om, at 
han vilde serge for dens Offentliggo-
relse, for saa vidt han syntes om Re
sultaterne. 

Den, som kender Darwins i Bund 
og Grund aerlige og noble Karakter, 
vil forstaa, hvilken Sorg det har vaeret 
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for ham paa den ene Side at maatte 
gaa bag om en Mand, der viste ham sin 
Tillid, eller paa den anden at maatte 
publicere hans Arbejde og overlade 
sit eget, mer end tyveaarige Samler
og  Udformningsvaerk til Tilintetgorel-
sen. Enhver, som blot kender det rin
geste til Forskerglaede, vil fatte, hvil
ken Energi der var nodvendig, for at 
Darwin skulde vaelge det sidste 
men han gjorde det, og kun Med 
megen Overtalelse lykkedes det Pro
fessorerne Lyell og Hooker at bevaege
ham til at offentliggore et kort Uddrag 
af sine egne Studier sammen Med Wal
lace's Afhandling. Dette skete i 1858. 

Paatager man sig at undersoge de to 
Forfatteres Arbejder Med Henblik paa 
at karakterisere dem hver for sig, vil
det straks virke paafaldende, at Wal
lace i sin Metode er langt mere kon
kret end Darwin; hvad han fremlaeg-
ger, er kun filosofiske Biprodukter af 
de Fakta, som de fremmede Faunaer 
har vist ham, hvorimod sidstnaevnte
absolut stiller det abstrakte, nemlig 
selve Teorien, i Forgrunden og af sin 
store Materialsamling kun udvaelger 

det, der kan tjene til Belysning af den 
store Ide . 

I sin Afhandling fra 1855 haevder 

Wallace saaledes ikke andet, end at 
hver Art, Med Hensyn saavel til Rum 
som til Tid har aflost en tidligere, naer 
beslaegtet Art. Som Stotte herfor an
forer han Fakta fra den geografiske 
Udbredelse, den geologiske  Raekke-
folge og det naturlige System. Paa 
dette Tidspunkt var Tanken om de vir
kende Kraefter i Udviklingen endnu 
ikke klar for ham; men i Afhandlin
gen fra 1858 traeder dette Problem 
tydeligere frem, og som naevnt gay 
han, raavirket af Malthus, Kampen for 
Tilvaerelsen en hoj Plads i den frem
adskridende Natur. 

Vender man Blikket fra Darwins lo-

gisk udformede Teori og sporger om 
Kontinuiteten i Wallace's Arbejde, vil
de fleste uden Tvivl fole en betydelig 
Skuffelse, en klart og skarpt udformet 
Ide om hele Udviklingsgangen vil man 
nemlig ingenlunde  traeffe der - hvor 
Darwin viser den smukkeste  Raekke-
folge, synes Wallace blot at staa Med 
en idel Forvirring af opdyngede Fakta, 
som det vil vaere vanskeligt at samle 
til en filosoftsk Enhed. I Udviklings
laerens senere Historie, hvor Darwin 
netop sejrede i Kraft af sin Teoris 
haandgribelige Klarhed, ser man gan
ske interessant Wallace optraede som 
den skarpe og strenge Kritiker og den 
ubojelige Revisor, som atter og atter 
kommer frem for at sammenholde 
Darwins Abstraktioner Med Livets 
nogne Virkelighed. Og det er ingen 
ubetydelig  Raekke Skrifter, Wallace 
har givet som Indlaeg i denne Sag: 
"Dyrenes geografiske Fordeling" , "Na
turlig Udvaelgelse og tropisk Natur", 
"Oliv", " Darwinismen", "Det mal ay
iske Arkipelag" og en overordentlig 
rig Maengde mindre Afhandlinger vid
ner om den store Interesse, han   nae-
rede for sin Ungdoms Ide, hvis Ud
forelse han ganske vist i Hovedsagen 
maatte overlade til Darwin. 

Paa mange vaesentlige Punkter kom 
de to  Maend, der til en Begyndelse 
havde staaet ved hinandens Side, til at 
krydse Klinger. Et af Hovedmomen
terne i Darwins  Laere var Nedarv
ningen af de erhvervede Egenskaber, 
som Wallace slet og ret forkastede; et 
halvt Aarhundrede efter stillede Viden
skaben sig paa Wallace's Side, hvad 
det Punkt angaar. Husdyrracerne, som 
Darwin Med stor  Forkaerlighed stude
rede, og som han stillede parallel! Med 
de nye Arter ude i Naturen, regnede 
Wallace kun for unaturlige Misdan
nelser; heller ikke her kan man fra
kende ham hans Ret. Darwins Kons-
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valg kunde han lige saa lidt anerken
de og saa deri kun Ytringsformer af 
Kampen for Tilvaerelsen, og endelig 
hvad Menneskets Tilblivelse angaar, 
var han totalt uenig med Darwin. 

Mennesket maatte Wallace af mange 
Grunde give en Saerstilling i Naturen; 
vel er der store fysiske Lighedspunk
ter mellem Menneske og Dyr, men i 
psykisk Henseende tor Broen ikke 
bygges. Her viser der sig hos Wallace 
en maerkelig Mangel paa Logik, men 
netop paa dette Felt findes Materialet 
til Forstaaelsen af hans Metode. Hans 
Natur var saa udpraeget anlagt for Be-
skuelsen af de enkeltstaaende Freno

mener, og hvor en Disharmoni mellem 
saadanne viste sig, of re de han uden 
Toven det abstrakte Teoribyggeri, som 
i langt ringere Grad end hos Darwin 
fandt Genklang i hans Aand. 

At Mennesket i psykisk Henseende 
skulde vaere undergiven Udviklings
laeren, benaegter Wallace ud fra histo
riske Fakta: talrige Stammer, saasom 
de nordamerikanske Indianerstammer 
og AEgypterne, staar nu for Tiden langt 
lavere, end de gjorde i gamle Dage. 
Sjaelsfaenomenerne : matematisk Ta
lent, musikalsk Geni, Martyrviljen, 
Venskabsfolelsen og mange andre staar 
for ham ikke i noget som helst For
hold til Dyrenes psykiske Kvalifikatio- 
ner. Selv rent fysiske Fakta kan an
fores mod Menneskets dyriske Natur: 
Strubehovedets Bygning, Foden, Haan
den, Manglen paa Haarklaedning og den 
oprette Gang vil aldrig kunne saettes 
i Forbindelse med den eneste Udvik
lingsfaktor, Wallace anerkender: Kam
pen for Tilvaerelsen eller i videre For
stand Naturens Udvaelgelse. 

Naar Wallace paa dette Sted bryder 
med Darwin, som I religios Hense
ende oftest yndede at kalde sig Agne. 
stiker, uvidende, haenger dette ganske 
aabenbart sammen med hans venska-

belige Forhold til Spiritismen. Allerede 
som ung haeldede han til denne Retning 
og erklaerede sig endvidere som ivrig 
Tilhaenger af den Gall'ske Phrenologi. 
En maerkelig Passion for det mystiske 
fandtes Side om Side med Sansen for 
de videnskabeligt konkrete Ting i hans 
Aand. Efter Wallace's Mening har 
Gud tre Gange ladet sin Skaberhaand 
gribe ind i Livets Historie, forste 
Gang for at vaekke det dode Stof til 
Liv, anden Gang for at danne Bevidst
heden og tredje Gang, da Mennesket 
blev benaadet med Sjael. 

Og endnu en Inkonsekvens lober 
man paa i dette Emne: Wallace kan 
ikke helt frigore sig for den daarende 
Tanke, at et Baand skulde findes mel
lem Aben, det hojeste Dyr, og det gud
benaadede Menneske. Paa regte spiri
tistisk Vis taenker han sig Verdens
rummet fyldt med Aander, og hvis en 
af disse har taget Bolig i et Abelegeme, 
vilde han kunne taenke sig Broen byg
get over den skaebnesvangre Kloft og 
Omdannelsen fuldbyrdet. 

Det er med underlige Folelser man 
iagttager, at en Aand, der som Wal
lace's har vist sig saa kritisk klar over 
for vor Tids mest omfattende Teori, 
og som med skarp Iagttagelsesevne og 
grundig Laerdom har virket ledende 
ind paa dennes Form, saa totalt giver 
sig den vilde Spekulation i VoId, saa 
snart Kamppladsen forlaegges over paa 
psykisk Grund. Det er helIer ikke 
uden Undren, at man finder socialisti
ske Ideer forenede med staerk Haev-
delse af Malthus's Laere og Tilvaerel-
seskampen som Naturlov hos Wal
lace - ogsaa her skulde der dog vist 
klinge en Dissonans. 

Ikke blot haevder han, at Staten bur
de afholde sig fra at smtte private in
dustrielIe Foretagender, under hvilken 
Form det end skulde vaere, men ogsaa 
videnskabeligt Arbejde var en Til-
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fredsstillelse af Privatinteresser, for 
hvilken ingen Stat burde aabne sin 
Kasse. Anderledes vil det forholde sig 
med Populariseringen af Videnskaben, 
den er et socialt Foretagende, som 
ikke bor savne offentlig Stotte. Ikke 
desto mindre formaaede Wallace dog 
at bringe Kompromis i Stand med sine 
ovenmevnte Ideer om offentlig Stotte, 
da Gladstone paa Darwins Foranledning 
tilbod ham en aarlig Understottelse 
fra den engelske Stat. 

Dog, det er sjaeldent vanskeligt at 
finde en stor Mands svage Sider; Van
skeligheden ligger oftere i at begraense 
sin Interesse for dem til et saa snae-
vert Rum, at de ikke fordunkler hans 
Fortjenester; i Tidens lange Lob svin
der de dagligdags Smaaligheder ind, 
og for Historien bliver de store Maer-
kepaele staaende. Og ingen, som skri
ver Udviklingslaerens Historie kom
mer nogensinde uden om Wallace's 
klare og grundmurede Domme. 

Tilbage staar der nu blot at omtale 
det personlige Forhold mellem Wal
lace og Darwin; kaster man Blikket 
ud over yore Dages og yore hjemlige 
Egnes Naturforskerskare, vil man hur
tigt vaenne sig til, at blandt Folk af 
forskellige Anskuelser vil ofte et Ord 
eller endog kun et Navn, ofte blot en 
dod Mands Navn, vaere nok til at faa 
Galdens Bolger til at skumme vredt; 
Kiv og Ufordragelighed er ikke sjaeld-

ne Fugle under vore Himmelstrog. 
Og Diskussionen mellem de to store 

Englaendere fortes i videnskabelig 
Henseende ingenlunde med Parade
vaaben - men med Beundring laegger 
man Maerke til, at de kaempende er 
gentlemen. Aldrig finder man i Dar
wins eller Wallace's udstrakte Korre
spondance et eneste nedsaettende Ord 
om Modstanderen, aldrig et ondt Ord 
bag den andens Ryg. Den dybeste Be
undring for hinandens aerlige Straeben 
efter Sandheds Erkendelse praeger de 
to Maends personlige Forhold, og den 
oprigtigste Medfolelse giver sig til Ken
de, naar Sorger af privat Natur bryder 
ind i den enes Liv. Veksler de end 
droje Hug, brister Venskabets Baand 
dog aldrig mellem dem - dertil foler 
de begge for godt, at de prover Kraef-
ter for at tjene den regte Forsknings 
hojeste Lov. 

Darwinismens ferste Kampaar frem
byder mange Sider, som for den, der 
gaar historisk til Vaerks, synes fulde af 
Menneskeaands Kraft og Adel, og le
ver man sig ind i de to Forstemaends 
Straeben, som den ligger aaben for 
enhver i deres Beger og Breve, vil
man vinde uforglemmelige Indtryk -
baade af den, der bragte Sejren hjem, 
og af den, der i Beskedenhed og i klar 
Vurdering af sine egne Mangler veg 
Haederspladsen for sin bedre udruste-
de Frelles. FR. HEIDE. 
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