
Den eventyrlige beretning om Alexander von Humboldt, videnskabens glemte 

helt, der fylder 250 år d. 14. september. 

 

Andrea Wulf – Opfindelsen af naturen 

 

I Andrea Wulfs prisbelønnede bog Opfindelsen af naturen genopdager hun den tyske 

naturvidenskabsmand og forskningsrejsende Alexander von Humboldt (1769-1859), der grundlagde den 

måde, vi forstår og beskriver naturen på i dag. Humboldt opfattede naturen som en sammenhængende 

helhed, og han var den første videnskabsmand nogensinde, der talte om menneskeskabte, skadelige 

klimaændringer. 

Humboldt var den mest berømte videnskabsmand i sin samtid. Hans rastløse liv var fyldt med eventyr og 

opdagelsesekspeditioner, uanset om han besteg Andesbjergene, besejlede Orinocofloden eller trodsede 

Sibiriens kulde. 

Betydningen af Humboldts indsats var stor i samtiden. Hans beskrivelser af landskaber og natur er sproglige 

mesterværker, der inspirerede store kunstnere og tænkere som Darwin og Goethe, ligesom Humboldts 

tanker ligger til grund for moderne vestlig naturforståelse. 

Opfindelsen af naturen er udgivet i mere end 25 lande, og bogen har modtaget et væld af priser. 

Udenlandske anmeldercitater: 

“Bogen er i sig selv et godt eksempel på den metode og det videnskabssyn, den afdækker. Med indføling og 

fantasi præsenterer den de historiske og naturvidenskabelige fakta i en fortælling, der blander videnskab, 

biografi, historie, rejseskildring og økologisk filosofi. Samtidig formår bogen at understrege, hvordan 

Humboldts tanker også er relevante i dag, i vores klimakrisevirkelighed, eller rettere, hvordan en hel 

tradition af miljøfilosofi og naturvidenskab hviler på hans arbejde.” – Atlas 

“Fremragende” – The Guardian 

“Spændende” – New York Review of Books 

“Gribende” – New Scientist 

“Mesterlig” – The Times 

“Fængslende” – New York Times Book Review 

 

Andrea Wulf, født 1972, er uddannet designhistoriker fra Royal College of Art i London. Hun har udgivet 

fem anmelderroste bøger og bl.a. skrevet for The Guardian, New York Times og Wall Street Journal. 

I samarbejde med illustrator Lillian Melchior udgives også en graphic novel om Alexander von Humboldts 

fem år lange, eventyrlige ekspedition gennem Sydamerika.   
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