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Reflexioner om vatten

Tekn Dr Ulf Jeppsson, Inst. för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA)

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.
(1 Mos 1:1-2)

Ty sju dagar härefter skall jag låta det regna på jorden, i fyrtio dagar och
 fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort.
(1 Mos 7:4)

O vatten, bara ni kan ge oss kraft att leva.
Hjälp oss att finna föda,
så att vi kan fröjdas stort.
Låt oss dela på ert underbart livgivande brygd,
som om ni vore älskande mödrar.
Låt oss genast uppsöka den
för vars skull ni vatten ger oss liv och kraft.
För vår välmåga, låt gudinnorna stå oss bi,
låt vatten vara till för oss att dricka.
Låt dem flöda över oss med välmåga och hälsa,
ni härskare över alla behagliga ting,
härskare över alla folk.

Er vatten bönfaller jag om bot.
O vatten – låt min kropp få del av er läkande kraft,

så att den blir stark och jag får se solen länge till.
O vatten – för bort allt ont i mig.

Antingen det jag gjort i illasinnat högmod,
eller vad lögn det vara må jag gått ed på,

låter jag härmed vatten rena mig från idag.
O gudar, fulla av frukt,

er livgivande kraft har slutit oss samman.
Kom och överskölj mig med härlighet!

Rigvedahymnen ”Livets vatten”
1000 – 2000 f.Kr. (nedtecknad ca 600 f.Kr.)

Ovanstående citat representerar två av mänsklighetens äldsta kända texter. Med utgångspunkt från
dessa presenterar föreläsningen några reflexioner om vatten och hur denna enkla kemiska förening har
påverkat människan och livet på vår planet. Några smakprov på vattens speciella egenskaper diskuteras
liksom diverse exempel på kulturella, historiska, mytologiska, konfliktskapande, ekologiska, tekniska
och lagstiftande aspekter relaterade till vatten och vattenvård.

Välkomna!
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