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I 1802 sto han på toppen
av det han trodde var
verdens høyeste fjell.
Senere i livet, da hans
berømmelse var blitt
så stor at den kun ble
overgått av Napoleons,
skulle han – ifølge en ny
biografi – alltid se med
lengsel tilbake
på denne
reisen som
brakte ham
gjennom
jungelen
til Andesfjellene.

Forskning i jungelen Humboldt og forskerkollgaen Aimé Bonpland

i Amazonas' regnskog, med sine vitenskapelige instrumenter som
gjorde dem i stand til å ta mange nøyaktige målinger gjennom deres
fem år lange reise. Maleri: 1856/WIKICOMMONS
FREDRIK GIERTSEN
Litteraturviter og skribent

Sin tids største eventyrer. Den prøyssiske vitenskapsmannen og oppdagelsesreisende vi skal frem til, ble i sin samtid beundret av en imponerende rekke berømtheter, fra Goethe via Thomas
Jefferson og Simón Bolívar til Charles Darwin. Hans tallrike bøker
var obligatorisk lesning for alle datidens vitenskapsmenn og politikere og tjente som inspirasjon for forfattere som Jules Verne og
Ralph Waldo Emerson, samtidig som de ble bestselgere blant lesere
i det brede lag.
Men til tross for at hans popularitet og bidrag til allmennkunnskapen knapt kan overdrives, er han relativt ukjent i dag (selv om
en rekke steder på kartet er oppkalt etter ham). Det kan være fordi
han ikke forbindes med noen spesiell oppfinnelse eller oppdagelse,
men heller omtales som «den siste generalist», fordi han alltid lette
etter helheter og sammenhenger i naturen. Av denne grunn er det
også mange som kaller ham «den første naturverner», noe som bør
bane vei for øket interesse omkring hans liv og virke i dag.
Mannen vi tenker på er Alexander von Humboldt (1769–
1859). Det var hans første og lengste ekspedisjon, til LatinAmerika, som skulle bringe ham opp på det 6268 meter høye
fjellet Chimborazo. Det ligger rett utenfor Ecuadors hovedstad
Quito, og på veien dit måtte von Humboldt og hans følgesvenner krysse både det tørre steppelandskapet Llanos i Venezuela og Amazonas’ nærmest ugjennomtrengelige jungel.
Men allerede ved kysten hadde von Humboldt oppdaget noe
urovekkende som peker fremover mot flere av våre dagers
største bekymringer.

Men hvem var han?

DEN
FØRSTE
NATURVERNER.

Menneskeskapte klimaforandringer. Lokalbefolkningen ved

Helhetlig tenker Vitenskapsmannen Alexander von Humboldt

giftet seg aldri, men hadde mange lange og nære (men sannsynligvis platoniske) vennskap med forskjellige menn, og det er mer enn
antydet at han var homofil av legning.
Maleri av JULIUS SCHRADER (1859) /WIKICOMMONS
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Valencia-sjøen, som ligger like utenfor Caracas, kunne fortelle at
vannstanden der i den senere tid hadde sunket dramatisk. Det
merkverdige var at sjøen lenge hadde hatt sikker tilførsel gjennom
mange små bekker, men den hadde ikke noe utløp, så hvor ble alt
vannet av? De innfødte mente det måtte ha oppstått en naturlig
underjordisk tunnel eller grotte, men Humboldt ante en annen
forklaring.
JULI / AUGUST 2016

Humboldt omtales
som «den siste
generalist»,
fordi han alltid
lette etter
helheter
og sammenhenger i naturen.

Humboldts
nedtegnelse av
Andeskondoren
(Vultur gryphus),
et eksempel på
hans svært detaljerte tegnestil.
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Valencia-sjøen lå nederst i et dalføre som over tid hadde
hatt en sterk økning i jordbruket. Europeiske settlere hadde
kuttet ned trær for å rydde land og omdirigert mange av de
små elvene som rant mot sjøen ut til sine egne jorder. Uten
trærne var det ingenting tilbake til å beskytte de mindre buskene, plantene og mosen som holdt på jordsmonnet, som igjen
var nødvendig for å kunne binde opp fuktigheten. Og når
jorden en gang ble uttørret, måtte jordbrukerne flytte videre
for å gjenta prosessen et annet sted.
Da Humboldt senere sto på toppen av Chimborazo og så
hvordan plantene under ham var ordnet lagvis i vegetasjonssoner, fikk han en slags visjon om naturens helhet og sammenhenger, som han samlet i et system han kalte Naturgemälde.
Mens tidligere vitenskapsmenn hadde hatt en tendens til å
samle sine observasjoner i endeløse tabeller, evnet Humboldt
å løfte blikket og tenke globalt, og vise at naturfenomener kan
gå igjen over hele verden i områder som har samme temperatur og klima. Det var nettopp dette som mer enn noe annet var
revolusjonerende med Humboldts liv og virke.
Ved siden av å være utstyrt med en førsteklasses hukommelse, hadde han alltid tatt ekstremt mange og nøyaktige
notater, slik at han kunne sammenligne vekster på solsiden av
fjell i Andes med dem han hadde sett i Alpene, eller insekter i
sanden ved elvebredden langs Orinoco med dem langs Rhinen.
Det var også Humboldt som fant på begrepet «isotermer»,
uttrykt ved hjelp av bølgelignende linjer som angir temperatur
og trykk langs lengdegradene på globale kart. Det var slike
oppdagelser som hjalp ham og hans etterfølgere å tenke globalt og helhetlig når det gjaldt naturen.

Detaljert plantegeografi Humboldts

Naturgemälde (t.v) viser en fremstilling av vulkanen Chimborazo i tverrsnitt, med detaljert informasjon om
fordelingen av planter over ulike høyder.
Plansjen – også kalt Chimborazo-kartet
– ble publisert i «The Geography of
Plants» i 1807, i stort format (84 x 54
cm). Lite bilde over: Humboldt og
kollegaen Aimé Bonpland ved foten av
Chimborazo-vulkanen i Ecuador.
Ill.: ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH.
Maleri fra 1810/WIKICOMMONS

Hedret på
brorens
prestisjeuniversitet

Det var filosofen
og diplomaten
Wilhelm von
Humboldt som
grunnla det anerkjente Humboldtuniversitetet i
Berlin. Foran
inngangen troner
bror Alexander.

Hjem fra Latin-Amerika. Humboldts fem år i Latin-Amerika

formet hans liv og tanker, og han skulle alltid komme til å
lengte tilbake. Det var her han – som den første – hadde sett
forbindelsen mellom kolonialisme og utarming av naturressurser, og det var her hans livslange motstand mot slaveriet ble
vakt. Og ikke minst var det her, som
31-åring, at han før noen andre
innså sammenhengene i det problemkomplekset vi i dag kaller
menneskeskapte klimaendringer.
Igjen og igjen skulle hans tanker
vende tilbake til forestillingen om
naturen som et komplekst nettverk
der alle elementene, inkludert
mennesket, var i samspill med
hverandre.
Humboldt returnerte til Europa
i 1804, men ville ikke lenger bo i
Berlin, som han syns var for lite og
provinsielt. I stedet flyttet han til
Paris, som var det stedet som tiltrakk seg alle som betydde noe
innenfor politikk, forskning og
kultur. Men da Napoleon inntok
hans hjemby Berlin på sin vei mot
Moskva, ble det plutselig vanskelig
for Humboldt å fortsette å hevde at
han som vitenskapsmann kunne
holde seg hevet over politikken. Han
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Mens tidligere vitenskapsmenn hadde hatt en tendens
til å samle sine observasjoner i endeløse tabeller,
evnet Humboldt å løfte blikket og tenke globalt.

ble i Paris, noe som førte til at mange prøyssere så på ham som
en forræder så lenge denne konflikten varte, og selv hans kjære
bror, Wilhelm, kritiserte ham.
Humboldts største ønske var å reise til India, fordi han følte
han trengte et enda bredere sammenligningsgrunnlag for å
kunne bekrefte sine hypoteser. Men britene ga ham aldri
innreisetillatelse dit, delvis fordi han var for tett forbundet
med deres erkefiende Frankrike og delvis fordi han var en
altfor frittalende motstander av slaveriet. Humboldt foretok

i realiteten bare én stor reise til, nemlig til Sibir i 1829. Etter
dette ble han av økonomiske grunner tvunget til å oppholde
seg mer og mer i Berlin, hvor han skrev sitt hovedverk, «Kosmos», der han over flere bind fikk anledning til å sammenstille
sine observasjoner fra tre verdensdeler og greie ut om deres
filosofiske implikasjoner, for øvrig uten å nevne Gud én eneste
gang.
Humboldts arv. Humboldt begynte på dette verket i 1834,

det samme året da betegnelsen «vitenskapsmann» ble tatt i
bruk for første gang. Introduksjonen av denne termen hang i
virkeligheten sammen med den økende spesialiseringen
innenfor kunnskapsfagene, men Humboldt selv beveget seg
altså i stikk motsatt retning. «Kosmos» skulle dreie seg om
hvordan alt henger sammen med alt i naturen, og han skulle
komme til å arbeide med de fire bindene frem til sin død i

1859. Verket befestet hans posiHumboldts største ønske
sjon både hos samtidens lesende
var å reise til India,
publikum og i vitenskapens
fordi han følte han trengte
panteon.
Årsakene til at Alexander von
et enda bredere
Humboldts storhet i hans egen
sammenligningslevetid, er blitt avløst av noe nær
grunnlag for å kunne
glemsel i dag, kan være sammenbekrefte sine hypoteser.
satte, men nettopp denne overgangen til økt faglig spesialisering
er nok en av de viktigste.
Skjønt, når Charles Darwin
sa at han uten Humboldt aldri ville ha reist Jorden
rundt med «Beagle» og heller aldri skrevet om artenes
opprinnelse, så får man en anelse om denne ekstraordinære mannens posisjon.
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