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Visionær. Den tyske naturvidenskabsmand Alexander von Humboldt beskrev allerede for 200 år siden naturen som et økologisk system
og advarede om menneskeskabt ødelæggelse og global klimapåvirkning.

Den store sammenhæng
som satte ham i stand til at udfolde sin eventyrlyst og trang til viden. Med den talentfulde
kologi er ikke bare et mærkat på varer unge franske botaniker Aimé Bonpland som
i supermarkedet, det er også videnrejsepartner satte han kurs mod Sydamerika på
skaben om forholdet mellem dyr,
en spansk fregat.
planter og mikroorganismer og deres
»Dengang mente de fleste, at naturen var indsamspil med omgivelserne. Ideen om altings
rettet af Gud på en sådan måde, at den skulle
forbundethed bliver af mange opfattet som et
tjene mennesket. Der blev taget initiativer til at
moderne fænomen, fordi det rimer på miljøbe- forbedre og kontrollere naturen og derved gøre
vidsthed, men allerede tidligt i 1800-tallet var
den smukkere. Humboldt var anderledes. Han
der én, som kastede sit forskerblik på naturens
mente ikke, at mennesket står over andet liv i
store sammenhænge: tyskeren Alexander von
naturen,« skrived Wulf.
Humboldt.
For Humboldt var videnskab og eventyr
Humboldt, som levede fra 1769-1859, blev
forbundet, og han var parat til at investere sig
i sin egen tid fejret som verdens største naturselv i sine undersøgelser. Han og hans ledsager
videnskabsmand. Ved hans begravelse i Berlin
ankom i 1799 til det, der nu er Venezuela, hvor
fulgte titusinder rustvognen, som var trukket
de sejlede i kano gennem den fugtig-varme
af kongens heste, og på 100 års-dagen for hans regnskov og forcerede den vindblæste Andesfødsel var der fyrværkeri, koncerter og parabjergkæde.
der i byer verden over, heriblandt Melbourne,
På ekspeditionen gik han i nærkamp med
Alexandria, Buenos Aires og New York.
elektriske ål for at forstå, hvordan de var indretDesuden lagde Humboldt ikke bare navn til
tet; han trodsede jordskælv for at registrere deres
Humboldtstrømmen ved Sydamerikas kyst,
effekt; og han analyserede alt – fra forskelmen også til bjergkæder, bugter, vandfald,
lige vindes egenskaber til skyformationer, fra
Humboldt-gletsjeren i Grønland, et område på insekters adfærd til jordbundsforhold. Han
Månen, 300 planter, mere end 100 dyr samt
mange amter og byer. Den amerikanske delstat
Nevada var nær blevet kaldt Humboldt.
Med tiden sank Humboldt dog så meget
hen i glemsel, at han er helt udeladt i mange
leksikale opslag om økologi. Især i det angloamerikanske sprogområde aftog opmærksomheden, hvilket kan kobles til den anti-tyske
stemning, der opstod under Første Verdenskrig
i Storbritannien og USA, og som fik tilført nyt
brændsel med Hitlers rædselsregime.
Men nu bliver Humboldts oversete bedrifter
trukket frem i lyset af historikeren Andrea
Wulf, som er bosat i London. Hun har begået
den første formelle engelsksprogede biografi om
naturvidenskabsmanden i lang tid. Som antydet af titlen, The Invention of Nature, handler
bogen ikke bare om individet Humboldt, men
lige så meget om hans ideer.
»Humboldts idé om naturen som et netværk
af liv er utrolig vigtigt. Han var meget visionær. Han så, at alle kræfter i naturen påvirker
hinanden gensidigt. Han forudsagde skader på
naturen ved menneskets negative påvirkning
og klimaændringer. Han er i virkeligheden miljøsagens historiske helt,« skriver Andrea Wulf,
som har brugt flere år på at trave i fodsporene
på Humboldt, granske hans bøger og omfattende brevveksling og dykke ned i arkivmateriale.
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foretog målinger af enhver tænkelig art og tog
mikroskop-prøver. Han fandt den geologiske
forklaring på kontinenternes dannelse, han
studerede den kolde, næringsrige havstrøm ved
Stillehavskysten og graden af blå i himlen, han
opdagede den magnetiske ækvator, 2.000 hidtil
ukendte plantearter og den naturlige kanal, der
helt usædvanligt forbandt to store flodsystemer,
Oronoco og Amazonas.

han nåede op i 5.917 meters højde, tæt på den
isdækkede tinde, var i sig selv en bedrift.
Humboldt hæftede sig også ved, at viftepalmen Mauritia flexuosa var en central forudsætning for plante- og dyreliv på græssletten og påviste således betydningen af såkaldt økologiske
nøglearter – organismer, som et lokalt økologisk
systems velbefindende afhænger af.
»Han havde et enormt overblik og en
fantastisk hukommelse. Han var i stand til at
HUMBOLDTS virkelige bidrag til naturviforbinde informationer, som lå langt fra hinandenskaben var dog hans nye tænkemåde. Hidtil den,« skriver Andrea Wulf.
havde naturvidenskabsmænd – med svenske
Alexander von Humboldt var ydermere
Carl von Linné som den mest prominente –
den første, der forklarede skovens rolle i det
klassificeret fænomener i naturen i et vertikalt, økologiske system og i forhold til klimaet. Han
hierarkisk system. Humboldt opererede mere
fremhævede træernes evne til at oplagre vand
horisontalt: Han sammenlignede planter i
og frigive fugt til atmosfæren, træernes sunde
Sydamerika med planter hjemme i Nord- og
indflydelse på jordbunden og træernes afkøCentraleuropa, og han kunne på den måde
lende virkning.
udpege, hvordan faktorer som klima og
»I disse observationer lå, at skovrydning
jordbund forklarede deres karakteristika. Den
kunne påvirke klimaet. Humboldt gjorde også
ultimative bekræftelse på denne teori fik han
opmærksom på de potentielle skadevirkninger
under opstigningen gennem vegetationsbælter
for atmosfæren fra røg fra fabrikker, selv om
på Chimborazo-vulkanen i nutidens Ecuador,
industrialiseringen stadig var i en tidlig fase,«
dengang udnævnt til verdens højeste bjerg. At
skriver Wulf.
Efter fem år i den nye verden vendte
Humboldt tilbage til Europa og bosatte sig i
Paris, og her opregnede han sine observationer
i et monumentalt værk på 34 bind, der kombinerede fakta med poetiske landskabsbeskrivelser og udkom mellem 1807 og 1826.
Mange senere naturtænkere og videnskabsmænd var stærkt inspireret af Humboldts
værk, Andrea Wulf fremhæver især tre: Charles
Darwin skrev, at det var Humboldt, der
ansporede ham til at rejse og udforske naturen.
Darwin videreudviklede en idé, som Humboldt
havde præsenteret, nemlig at planter og dyr
begrænser hinandens antal gennem vedvarende
konkurrence om næring og territorium. Dette
blev centralt i Darwins koncept om naturlig
selektion.
John Muir, som blev de amerikanske nationalparkers fader, nærmest tilbad
Humboldt (»jeg ønsker indtrængende at være en
Humboldt«). Og så var der forfatteren Henry
David Thoreau, som havde svært ved at få
teksterne til at løfte sig, når han gjorde dagbogsoptegnelser om årets gang i naturen, mens han
boede isoleret i en bjælkehytte ved en skovsø i
New England i USA. Ved at læse Humboldt
indså Thoreau, hvordan han kunne få poesien
med. Dette kan ses i hans gennemskrivninger
af manuskriptet til hovedværket Walden – Livet
i skovene.
Andrea Wulf mener, at Humboldt på flere
måder er relevant for verden i dag.
»Humboldt mente, at vejen til at engagere sig
i naturen er at værdsætte den. Følelser og fantasi
kan fremme forståelsen. Han fandt det forkert
med et skarpt skel mellem videnskab og kunst,«
skriver Wulf.
»Humboldt var samtidig den sidste multidisciplinære videnskabsmand. Han var den
sidste, der kunne rumme det hele i sit hoved.
Derefter blev videnskab specialiseret, og videnskabsmænd blev eksperter. Det var måske også
medvirkende til, at han blev ignoreret. Men
netop det med at sammensmelte discipliner kan
der være god brug for i dag. Når for eksempel
vi forsøger at bremse klimaændringer, er det
ikke nok at inddrage forskere fra én disciplin,«
skriver Andrea Wulf.

ALEXANDER von Humboldt blev født i
1769. Faderen, som var kammerherre ved det
preussiske hof, døde, da Alexander var ni.
Moderen kom fra en velstående embedsmandsfamilie og var kølig og streng. Både Alexander
og hans ældre bror Wilhelm fik den bedst tænkelige klassiske uddannelse med privatlærere, og
broderen blev senere lingvist og filosof.
Alexander oplevede sin opvækst som klaustrofobisk. Han søgte fra en tidlig alder ud i
naturen, drevet af en kolossal rastløshed og
nysgerrighed.
»Han sagde, at han havde det, som om han
blev jagtet af 10.000 grise. Det var, som om
han havde behov for fysisk udmattelse,« skriver
Andrea Wulf om tilstanden, som varede resten
af Humboldts liv.
Efter endt uddannelse indledte han en karriere i det preusiske mineministerium som følge
Den unge franske botaniker Aimé Bonpland og Alexander von Humboldt observerer
af pres fra moderen. Da hun døde, oplevede
stjerneskud under deres rejse rundt i Sydamerika i 1799. Radering ved Hans Kraemer.
han det som en befrielse, han deltog end ikke
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i begravelsen. Tilmed fik han en betydelig arv,
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