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ZARAGOZA – Siden de første billeder 
af Jorden blev offentliggjort i slutningen 
af tresserne, har ingen jordboer længere 
kunnet være i tvivl: vandet med sin karak-
teristiske blå farve er det mest udbredte 
element på Jordens overfl ade og dækker op 
imod tre fjerdedele af dens areal. Samspillet 
mellem lyset og atmosfæren gør, at Jorden 
set ude fra verdensrummet tager farve efter 
oceanernes enorme vandmasser, og det 
skulle efter sigende have været de første 
hjemvendte astronauter, der opkaldte klo-
den efter vandets farve og gav den tilnavnet 
»den blå planet«.

Gendøbningen af planeten efter dens mest 
iøjnefaldende kendetræk har ikke blot en 
symbolsk betydning. Med den omfattende 
viden om vandets betydning for livet på 
Jorden, som vi i dag har adgang til, er det 
verdensomspændende, blå element med til 
at sætte en ny politisk dagsorden for vores 
planets fremtid.

Som led i at skabe øget global bevidsthed 
om vandets kvaliteter og de farer, der truer 
dette fællesmenneskelige gode, er Expo-
udstillingen 2008 blevet tildelt den spanske 
by Zaragoza. Dens beliggenhed midt i et ør-
kenagtigt landskab ved den iberiske halvøs 
mest vandrige fl od Ebro kan lokalt fremvise 
det spændingsfelt, som vandet befi nder sig i 
på et globalt plan.

I modsætning til andre afholdte verdens-
udstillinger er Expo 2008 afgrænset til én 
specifi k problemstilling: »Vand og bæredyg-
tig udvikling«, hvilket værtsbyen har sat på 
formel: ZH20. Udstillingen giver Zaragoza 
mulighed for at genskabe balancen mellem 
Ebro-fl oden, det omkringliggende landskab 
og dens beboere.

Samtidig får byen – med en prægtig ny 
brokonstruktion af den irakisk fødte arki-
tekt Zara Hadid – lejlighed til at mindes 
både 200-års-dagen for forsvaret af byen 
imod de napoleonske tropper, der efter at 
have lidt nederlag i 1808 ved Ebro senere 
vendte tilbage for at sejre, samt den offi -
cielle bilæggelse af striden på den spansk-
franske udstilling i 1908. Hadids bro over 
Ebro vil blive stående som et varigt symbol 
på foreningen af de modstridende kræfter, 
som vandet og dets deling fremkalder over-
alt på Jorden.

DEN adskillelse og forening af de modstri-
dende kræfter, som vandet fortsat fremkal-
der overalt på Jorden, giver anledning til 
en dybere refl eksion over dette grundele-
ments egenskaber. Uden vandets massive 
tilstedeværelse på Jorden ville livet, sådan 
som vi kender det, ikke have fundet sin 

begyndelse. Allerede de urgamle myter, 
overleveret fra den antikke verdens kultur-
traditioner, beskriver vandet som det ele-
ment, hvori alt opstår og går under.

Den formodentlig første fi losof i den 
vestlige tradition, der genoptager denne 
mytiske indsigt, er Thales fra Milet i sit 
berømte udsagn om, at alt er vand. Thales 
står stadigvæk med det ene ben i den ældre 
visdomstradition, der har sit arnested i øst, 
mens han så at sige med det andet ben tager 
et skridt i retning af den nye videnskabelig-
hed, der kommer til at præge den vestlige 
idéhistorie, som tager sit udspring i Græ-
kenland.

Med en for sin tid utrolig nøjagtighed var 
det lykkedes ham i år 585 f.kr. at forudsige 
en solformørkelse uden at gribe til den 
gamle, religiøse forklaringsmodel, at det 
var gudernes værk. Og det er den samme 
empiriske sans for de jordiske fænomeners 
selvberoenhed, der får ham til at fremhæve 
vandet som altings ophav. Der er ganske 
vist endnu et langt stykke vej til det, som vi 
forstår ved videnskab i dag, men det er et 
første skridt i retning af at iagttage verdens 
mangfoldige fænomener og uddrage en es-
sentiel kerne af dem, enheden, der ligger til 
grund for det, der sker.

Mens de oldgræske fi losoffer opererede 
med fi re elementer til at forklare alle tings 
samspil, indførte den kinesiske visdomstra-
dition fem faser med henblik på at beskrive 
grundlaget for livets opståen og udvikling. 
I Vesten blev fi re-element-teorien med ti-
den afl øst af den atomare forklaringsmodel, 
hvilket imidlertid ikke skete i Østen, hvor 
læren om de fem faser ikke har tabt nævne-
værdigt i videnskabelig forklaringskraft.

Specielt inden for den kinesiske medicins 
grunddisciplin, akupunktur, spiller de fem 
faser fortsat en altafgørende rolle for forstå-
elsen af den menneskelige krops dynamiske 
vekselvirkning med omverdenen. Ifølge 
denne orientalske forståelse, er vandet be-
gyndelses- og slutpunkt for naturens cykli-
ske kredsløb og svarer til den koldeste fases 
rensende indfl ydelse på livets processer, 
der på denne tid af året langsomt begynder 
at trække sig sammen for at overvintre i en 
dyb tilstand af indre ro og stilfærdig gen-
opbygning. Udspring og undergang, fødsel 
og død, overlevelse og genopstandelse er 
de spændingsforhold, der vækkes til live i 
denne fase, og når vandet sætter sig i bevæ-
gelse, som det hedder i et gammelt kinesisk 
digt, sejrer det over de øvrige fi re faser og 
baner sig vej ud af de vanskeligste situatio-
ner.

SELVOM den traditionelle, orientalske 
opfattelse af vandets potentialer lige så lidt 
som Thales’ fi losofi ske indsigt kan siges at 
være videnskabelig i den moderne forstand 

af ordet, består 
der alligevel 
nogle afgø-
rende forbin-
delseslinjer 
imellem den mo-
derne, vestlige 
videnskab og den 
øvrige verdens 
ældre visdomstra-
ditioner.

Der er meget, der 
tyder på, at det, som 
det 21. århundredes 
naturvidenskaber ved og 
kan forudsige om vandets 
bevægelser med en hidtil 
uhørt præcision, er indeholdt 
på et dybere intuitivt niveau 
i fl ere af de gamle kulturtradi-
tioners mytiske univers. Det kan 
således vække til eftertanke, at den 
videnskabelige forskning har kunnet 
påvise, at den menneskelige krop ligesom 
Jordens samlede overfl ade består af cirka 70 
procent vand, hvilket er noget af det nærme-
ste vi kommer et levende bevis på den for-
bindelse imellem mikro- og makrokosmos, 
som de ældre visdomstraditioner beskriver i 
poetiske vendinger.

Set i et videnskabeligt perspektiv viser 
vandet sig endvidere at være en eminent 
beholder for livets grundsten, de såkaldte 
biomolekyler, da det i modsætning til andre 
væsker tillader disse en høj grad af bevæge-
lighed, uden at de bliver fuldstændig opløst. 
Takket være sin bipolære opbygning kan 
vandet både være opbevarings- og opløs-
ningsmiddel for biomolekylerne og de kemi-
ske reaktioner, som er vitale for de levende 
væsners grundprocesser.

Dette dobbelte karaktertræk ved vandet 
– både at være stabilisator og reaktor – er 
også ansvarligt for et andet af dets særlige, 
fysiske egenskaber: vandmolekylerne bevæ-
ger sig frit imellem hinanden, samtidig med 
at de holder hinanden sammen i svage bin-
dinger; et særtræk, der gør det forholdsvis 
vanskeligt at øge vandmolekylernes samlede 
bevægelse ved varmetilførsel, da en stor del 
af den tilførte varmeenergi bliver brugt til at 
bryde molekylerne fra hinanden, mens kun 
en mindre del går til opvarmning.

Som resultat heraf er vandet i stand til 
at suge megen varme til sig uden at forøge 
sin temperatur væsentligt, ligesom det kan 
afgive varmen igen uden at dets temperatur 
falder drastisk. Det giver en forklaring på, 
hvorfor de, der lever ved kysten, nyder et 
mildere klima end dem inde i landet: både 
havvandet og vandet i atmosfæren formår at 
absorbere store mængder varme fra luften 
om sommeren for at afgive det langsomt igen 
om vinteren, hvilket giver en mildere vinter 

og 
en 
mindre hed 
sommer. På et 
globalt plan lader dette 
elementære vekselvirkningsforhold 
sig blandt andet afl æse i Golfstrømmens 
transport af varme fra Mellemamerika over 
Atlanterhavet til Europas vestlige kyster.

I sin egenskab af at være både »ursuppe«, 
global termostat og kanalisator af verdens-
havenes kolossale strømfænomener udgør 
vandet det bærende livsgrundlag for Jordens 
fortid, nutid og fremtid. FN udnævnte i 1992 
den 22. marts til at være vandets verdens-
dag og satte dermed et øget fokus på de 
udfordringer, som beboerne af den blå planet 
står overfor: omtrent en femtedel af Jordens 
befolkning har i dag ikke adgang til rent 
vand, hvilket efterhånden heller ikke læn-
gere er nogen selvfølgelighed i højtudviklede 
lande.

Af Jordens samlede ferskvand er kun 
godt en promille årligt tilgængelig som en 
fornyelig ressource, hvilket stadigvæk er 
en anselig mængde, men udnyttelsesgraden 
af dette vand afhænger helt af den geogra-
fi ske og klimatiske zone. Denne naturlige 
begrænsning i vandforsyningen giver verden 
over anledning til stadig nye stridigheder 
imellem store befolkningsgrupper, der ligger 
i krig med hinanden på grund af ressource-
knaphed.

Til dette dystre billede føjer sig det hede-
ste emne i klimadebatten, nemlig den glo-
bale opvarmning, hvis lunefulde indfl ydelse 
på vandets termostatiske egenskaber om 

ZH2O. Zaragoza, der er værtsby for Expo 2008, gør sammen med 100 inviterede lande klar 
til at præsentere en ny formel for bevaringen af det kostbareste, vi har på Jorden – vandet.

Et udsnit af Zara Hadids 
brokonstruktion i Zaragoza.

Det blå element


