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Humboldt som
graphic novel
i den unge,
amerikanske
tegner Lillian
Melchers streg.

Interview. Alexander von Humboldt var mand af sin tid, men også af vores. I 2019 er det
250 år siden, at denne polyhistor lagde grunden til vores naturforståelse. Andrea Wulf har
skrevet bogen om den forbløffende verdensmand. En tv-serie og en graphic novel er på vej.

Altings forbundethed
Af SYNNE RIFBJERG

»Humboldt var et af den slags undere i
verden, som Aristoteles og Julius Cæsar, der
af og til dukker op som for at vise, hvad den
menneskelige forstand formår.«
Ralph Waldo Emerson 1869

Humboldt får sin vision om naturen som
altings forbundethed, Jorden som én stor,
levende organisme. Han opfinder deroppe i
den tynde luft, som ingen før har indåndet,
vores måde at forstå naturen på.

e har noget til gode, når De snart
skal kravle på hænder og fødder
op ad en ekstremt smal sti fuld af
sand og løse sten på Chimborazobjerget i dagens Ecuador som en del af
Alexander von Humboldts første ekspedition.
Til den ene side en isklædt bjergside, til den
anden et lodret fald på omtrent tre kilometer.
Hænder og fødder er allerede følelsesløse og
bløder på grund af den isnende vind, og de
skarpe klippestykker, tøj og sko er i opløsning.
Året er 1802, og man mente, at Chimborazo
med sine 6,2 kilometer var det højeste bjerg i
verden. Besteget det havde ingen.
Bærerne har givet op ved snegrænsen,
tågen er tyk omkring den kegleformede
snetop, men Humboldt fortsætter med
sin ekspeditionskollega Bonpland og sin
instrumentbærer Juan. Med termometer,
barometer, sekstant og et »cyanometer«
til at måle graden af himlens blå standser
treenigheden regelmæssigt for at foretage
deres videnskabelige indsamling af data. »Det
var«, skrev Humboldt senere, »som at være
fanget inde i en ballon«. Selv kondorerne var
holdt op med at kredse om dem.
Pludselig letter tågen, og så er det,

DET er en noget mindre dramatisk rejse
med taxi fra indre London til Kensal Rise,
hvor forfatter og historiker Andrea Wulf
bor. Gennem både rige og fattige kvarterer
til dette, som er hipt, men på en afdæmpet
måde. Andrea Wulf er den, der har bragt
videnskabsmanden Alexander von Humboldt
tilbage til nutiden.
I 2015 udkom hendes prisbelønnede
biografi The Invention of Nature. The
Adventures of Alexander von Humboldt The
Lost Hero of Science. Den fik begejstrede
anmeldelser over hele linjen og blandt andet
udmærkelsen The Costa Biography Award.
Nu findes den på et utal af sprog. Faktisk så
mange, at Andrea Wulf efter et par timers
samvær spørger, om jeg kender nogen, der
kan spansk, mandarin, koreansk ... For
hvad skal hun stille op med de mange kasser
med oversatte udgaver af hendes bog om
Humboldt. I første, anden, tredje udgave.
Til efteråret kommer den på dansk.
2019 er Alexander von Humboldt-år. Han
blev født i september 1769, og når hans 250
år bliver fejret stort i ’19, kan Andrea Wulf
tage en del af æren, fordi hun så overbevisende
har gjort Humboldt og hans vision levende
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i sin bog. Foruden holdt en imponerende
række foredrag og optrådt i debatter og tv
med sit flydende både tysk og engelsk, for hun
er faktisk tysker. Til overmål kommer der
også en tv-serie, hvor hun rejser i Humboldts
fodspor, og en graphic novel, som hun har
lavet sammen med den unge amerikanske
tegner Lillian Melcher.
Der er åbenlyst tryk på kedlen hos den
46-årige Wulf, der har et større forfatterskab
bag sig. Den lille rastløshed, der kendetegner
folk, der ikke har tid tilovers, lurer under
overfladen og bag det intelligente blik.
Er hun træt af at tale om Humboldt, som
man kunne frygte? Nej, siger hun med overbevisning og en lille latter. »Han har været
min forsørger i årevis, og nu har jeg nok stillet
hans bøger lidt længere tilbage i reolen, men
ikke ud på gangen, som jeg plejer med mine
bøger efter en tid.«
Jeg spørger hende, om hun har haft
betænkeligheder ved at tage en hvid mand og
ligefrem kalde ham en helt på forsiden? Hun
ryster på hovedet.
»Jeg er opdraget af et par vidunderlige
hippieforældre. Min mor var meget stærk,
det var min far nu også, og de deltes om alt.
Jeg voksede op i et hjem, hvor der gik mange,
mange år, uden at jeg skænkede det en tanke,
at der skulle være forskel på kønnene. Så jeg
vil sige, at jeg føler modvilje ved at skulle
vælge emne og person på basis af køn. Et
af de problemer, kvinder slås med historisk

set, er, at man ikke anså dem for vigtige
nok, dilettanter faktisk, derfor foreligger der
meget lidt materiale om dem, fra dem, af
dem, breve, dagbøger. Man har bevaret de
mandlige videnskabsmænds arkiver, og de
bøger, jeg skriver, er faglige fortællinger, ikke
akademiske bøger, og derfor har jeg brug for
brevene, det private, farven for at gøre dem
levende.
I øvrigt mener jeg, det er vigtigt at have
historiske helte. Hvis man er miljøaktivist i
dag, er det temmelig fint at se, at de tanker,
man kæmper for, har været fremsat for mere
end to hundrede år siden. Humboldt var den
første, der gjorde opmærksom på, hvordan
menneskenes fremfærd i naturen havde ødelæggende virkning.«
AT det er lykkedes at gøre Alexander von
Humboldt til en levende helt er hævet over
enhver tvivl. Jeg, som fik bogen læst op, kom
til at græde, da han døde, det er alligevel
noget, når manden gik bort i 1859 og i lang
tid nærmest var glemt. Skønt han har lagt
navn til flere hundrede arter, bjergkæder,
floder og parker verden over, flere end nogen
anden videnskabsmand. Tag bare Humboldtpingvinen, Humboldt Strædet, Humboldtliljen ...
Han blev født i 1769 ind i en velhavende
familie i Tegel, Berlin, Tyskland. Den milde
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ILLUSTRATION FRA LILLIAN MELCHERS GRAPHIC NOVEL OM HUMBOLDT

PHOTOGRAVURE AF HUMBOLDT EFTER F. G. WEITSCH, 1806.

Forfatter Andrea Wulf i
Humboldts fodspor ved
Orinocofloden.

Planche med tropeplanters geografi. Louis
Bouquet efter tegninger af Alexander von
Humboldt og A. Bonpland for Schönberger
and Turpin 1805. ZÜRICH CENTRALBIBLIOTEK.
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far døde tidligt, den strenge, uempatiske
mor gav ikke sine to drenge, Wilhelm og
Alexander, den mindste kærlighed. Til
gengæld fik de den bedste uddannelse, tiden
havde at byde på, og hvad var det så for en tid,
Alexander og hans bror voksede op og ind i?
Det ved Andrea Wulf alt om.
»Det var Oplysningstiden, og datidens
videnskabsmænd var misundelige på de
kommende generationer, fordi de ville blive
klogere. Fremskridt er tidens modeord. Alt
ligger bare og venter på at blive opdaget, det
er svært for os at forstå, for vi har det nærmest omvendt. Hvis man dengang var bare
det mindste nysgerrig, så må det have været
så spændende: Der var lande, man kunne
opdage, dyr, planter, alt muligt.
Det er den ene del af Humboldts tid,
den anden handler om radikale, politiske
forandringer. Han er 20 år, da Den Franske
Revolution bryder ud, og det er et meget,
meget vigtigt øjeblik for ham. Han er
liberal, han tror mere på revolution uden
blodsudgydelser end det modsatte. Han bryder
sig ikke om den uorden, men Den Franske
Revolution er med til at gøre ham til den
tænker, han er. Samtidig er det den gryende
Romantiks tid, og dér befinder Humboldt sig
lige midt i hjertet af tingene i det årti i Jena,
Tyskland, hvor Humboldt møder Goethe
og alle omkring ham. Derfor bliver han
en bro mellem de to tider, Oplysningen og
Romantikken, og derfor bliver han så særligt
vigtig. Han er den sidste polyhistor.
Det er også det tidspunkt, hvor man
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begynder at specialisere sig inden for
videnskaben, alle kravler ind i deres snævre
discipliner. Jeg er jo ikke videnskabsmand
og har aldrig kunnet nærme mig det stof
fra mit område som den humanist, jeg er,
optaget af kunst og litteratur. Det var faktisk
Humboldt, der gjorde det muligt. Han skriver
om videnskab på sådan en poetisk måde, han
er ikke bange for lyriske beskrivelser. Han
bruger sine følelser, sin fantasi, og det er ikke
normen for den tids videnskabsfolk. Han
dukker op og siger: Nej, nej, lad os blande det
hele, samtidig med at han insisterer på at bære
42 instrumenter med sig over havene, op og
ned ad bjerge, hen ad floder, over stepperne.«
DET er morens død, der giver Alexander von
Humboldt økonomisk mulighed for at forfølge
sin drøm om at blive en verdensberømt
videnskabsmand. Hun havde drevet ham
i retning af embedsværket – og næsten til
vanvid ved samme lejlighed – med sine krav,
hendes død var på alle måder en lettelse.
For Alexander og Wilhelm havde bevæget
sig rundt i tidens intellektuelle kredse i både
Berlin og London. Især London havde grebet
Humboldt, for Themsen var næsten fyldt til
randen med skibe, der fragtede krydderier fra
Østindien, sukker fra Vestindien, te fra Kina,
vin fra Frankrig og tømmer fra Rusland: Den
Store Verden.
Så da hans mor forlod det dennesidige i
1796, droppede Alexander hendes planer
for ham og begyndte at organisere sin
ekspedition. Den kunne gå alle mulige vegne

hen, han havde pengene, der skulle til. Men
tiden var urolig, og det var ikke nemt at skaffe
sig adgang til det eftertragtede udland. Det
tog to år, før han fik sig selv og sin kommende
medrejsende gennem mange år, botanikeren
Aimé Bonpland af sted. Så fik han til gengæld
også rejseeventyr nok, skulle man tro, på en
fem års ekspedition fra 1799 til 1804.

Han var klippefast
i troen på, at videnskaben
ikke følger nationale
og politiske grænser.
Til de oversøiske spanske kolonier og til
Nordamerika.
»Jeg ved ærligt talt ikke, hvordan han
overlevede alt det, han blev udsat for. Fra
moskitoangreb, nær-skibbrud over alligatorer,
giftslanger, frostskader til jordskælv. Han
rejste ind i fuldkommen ukendte områder,
men han kom sundere tilbage fra alle strabadserne, end han var, da han rejste ud.« Andrea
Wulf læner sig ind over bordet. »Den slags
folk findes jo også i dag. Sådan nogle der
svømmer i Arktis og går på ski til Sydpolen,
altså der må være folk, der er mere robuste
end andre, ikke?«
– Men med 42 instrumenter, nogle af dem
virkeligt tunge, på slæb?
»Jeg vil tro, at enhver, der finder på at gøre,

hvad Humboldt gjorde, er meget stædig og
sikkert lidt frygtelig at være sammen med,
det er formodentlig en af grundene til, at han
aldrig blev gift.«
– Han havde meget tætte forhold til adskillige
unge mænd, videnskabsfolk, ofte smukke. Du
siger dog aldrig noget i bogen om, hvorvidt han
var homoseksuel?
»Jeg er historiker, så det ville jeg aldrig
skrive, for det har han aldrig selv skrevet
nogen steder. Men jeg er 99,9 procent sikker
på, at han var homoseksuel. Han skriver,
for sin tid, overordentligt lidenskabelige
breve til de pågældende unge mænd. Der
har aldrig været en kvinde, der har påstået,
at hun havde et forhold til ham, hvilket er
bemærkelsesværdigt, eftersom han var sin
tids uden sammenligning mest berømte
videnskabsmand og mand i det hele taget.
Lige så berømt som Napoleon til dennes store
irritation.
Vi ved til gengæld ikke, om han nogensinde
har fuldbyrdet et forhold til en anden mand.
Man kunne måske sige, at når han presser sig
selv så urimeligt hårdt fysisk, ofte til de alleryderste grænser, på sine ekspeditioner, er det
kompensation for undertrykt seksualitet. Han
siger selv, at ’fysisk anstrengelse undertrykker
lidenskab’.«
Det var den spanske konge, der overraskende
endte med at give ham pas og papirer til at
rejse til kolonierne. Andrea Wulf har ofte
skullet svare på, hvorfor han valgte det
kontinent, men svaret er: tilfældigheder.
»Ideelt set ville han gerne rejse til hele

verden, det var en stor sorg for ham, at han
aldrig fik set Himalayabjergene, han kom
aldrig til Indien, og det havde han brug
for for at kunne sammenligne natur- og
klimaforhold for at understøtte sin, skulle
det vise sig, korrekte tese om, at Jorden
er et sammenvævet hele. Derfor har det
konsekvenser, hvis man trækker i en tråd i
naturens vævning ét sted for resten af kloden.
Han skriver et sted i sin dagbog: ’En dag kan
vi måske rejse til andre planeter, men der er
tre måder, mennesket kan ændre og ødelægge
naturen og klimaet på: vanding, skovfældning
og med den gas, som fabrikkerne udleder.’
I 1838, det er før den industrielle revolution!«
DET Sydamerika, Humboldt kom til, var
præget af kolonialismens grusomheder, rejsen
gjorde ham til indædt modstander af slavehandel.
»Han er virkelig barn af Den Franske
Revolution og Oplysningstiden, han rejser
ud i verden med dét i bevidstheden. Da han
ser et slavemarked i Cumaná for første gang,
bliver han forfærdet. Han forstår, hvordan
menneskene ødelægger ikke bare naturen
men også deres medmennesker. Det er ikke
mindst missionærernes behandling af de
indfødte, han væmmes ved. Fordi han anser
jorden for én stor, levende organisme, er
den ene art ikke den anden overlegen, heller
ikke blandt menneskene. Det er derfor,
Humboldt er så utrolig, han siger så meget
dengang, som er avanceret selv i forhold til
det sted, vi er i dag.

Et godt eksempel er hans forhold til den
amerikanske præsident Thomas Jefferson,
som han er en stor beundrer af, og som han
besøger efter sin sydamerikanske rundrejse.
Men fordi Jefferson også er plantageejer og
har slaver, benytter Humboldt sig af ethvert
besøg, han siden modtager fra Amerika, til
at forhøre sig om forholdene for slaver og
siger, at han ikke fatter, hvordan Amerikas
Founding Fathers kan være slaveejere. En af
meget få politiske ting, Humboldt faktisk
opnår, er en lov i Preussen om, at det øjeblik,
en slave sætter fod på preussisk jord, er han
eller hun fri.«
SKAL man beskæftige sig så indgående med
en person i lang tid, som Andrea Wulf har
gjort det med Humboldt, skal denne person
ifølge hende være en sammensat personlighed.
Skønhed alene gør det ikke, hvis det skal være
sand kærlighed. Også her leverer Humboldt.
»Han arbejder for den preussiske konge,
for han har brug for den årlige apanage,
han får for at betjene hoffet. Han er løbet
tør for penge på grund af sine omfattende
rejser. Samtidig lykkes det ham at udtrykke
sympati for revolutionen i 1848, så han er
meget diplomatisk, nogle ville sige, at han
ikke tror nok på den gode sag. Til trods for
sit imponerende arbejde og utrættelige indsats
for miljøet sætter han sig aldrig ned og laver
én bog, der sætter det hele på plads og skaber
reel forandring. Han er for rastløs.
Han er ikke som Charles Darwin, som han
inspirerede til at drage af sted med skibet The
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Beagle, og som kom tilbage og med rette blev
verdensberømt for sin opdagelse om arternes
oprindelse. Til gengæld er han en helt enorm
inspiration for så mange mennesker, som
så gør det arbejde ’for ham’ og bliver ægte
miljøaktivister. Det er derfor, jeg har skrevet
om en række af hans efterfølgere i bogen, som
er trådt direkte ud af Humboldts arbejde og
har brugt ét bestemt aspekt af hans enorme
indsamlede viden og gjort det til deres
opdagelse og emne.
Jeg tror, at Humboldt var som et barn i en
legetøjsforretning. Hver gang, han fik øje på
noget, interesserede det ham. Det var også
det, der betød, at han kunne se verden i et
større perspektiv.«
– Han var også endeløst generøs med sin
viden. Han delte ud af den, til hvem det måtte
interessere, finansierede unge, fremadstormende
videnskabsmænds rejser.
»Som mange videnskabsfolk i det hele taget
var han klippefast i troen på, at videnskaben
ikke følger nationale og politiske grænser,
og den skal deles mellem ligesindede. Af og
til hører jeg folk sige, at han også tog fejl på
nogle punkter. JA. Det er en del af videnskabens natur. En af de mange ting, jeg holder
af ved ham som menneske, er, at han aldrig
havde problemer med at indrømme en fejl,
hvis den blev påvist. Han vendte tilbage til

universitetet som 70-årig for at høre unge
geologi- og kemiprofessorer foredrage om de
seneste teorier og holde sig opdateret. Sådan
gør en god videnskabsmand!«
– Kunne Humboldt fungere i dagens videnskabelige miljø?
»Jeg synes, det er meget problematisk at
tage en historisk skikkelse og placere ham i en
nutidig sammenhæng. Han ville jo omgående
blive anklaget for at være en racistisk, mandschauvinistisk skid.«
– Nu åbner Humboldt Forum i Berlin med
genstande fra hele verden, og det er allerede
stærkt polemisk.
»Jeg mener naturligvis, at museer skal
forholde sig til proveniens, især rester af
forfædre. Men man skal også huske at spørge,
hvem det er, man giver dem tilbage til. Lad
os tale om det, men lad os ikke med brask og
bram tømme alle museerne. For vi har også
brug for de steder med kulturelle samlinger
for at forstå verden. I bedste Humboldt-ånd.«
Andrea Wulfs bog om Alexander von Humboldt
kommer på Gads Forlag til efteråret.
Wulf og Lillian Melchers Graphic Novel om
Humboldt udkommer til maj hos John Murray
i England.
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