
Eller det vil sige, at det er det naturligvis, men det er mere præcist at beskrive 

vand som to væsker. Den ene af de to væsker minder endda lidt om is, vands 

faste form. Men i flydende form er de to væsker stort set umulige at adskille, 

for de blander sig med hinanden tusindvis af milliarder gange i sekundet. 

Det er derfor ekstremt svært at sætte vand på formel, selv om det formelt 

set er sket. Søren Rud Keiding, forfatter til november måneds Tænkepause, 

mener såmænd, at der venter en nobelpris til den forsker, der kan forklare 

helt præcist, hvorfor vand har så mange forunderlige egenskaber. Vand er da 

også nærmest for underlig. Modsat alle de andre millioner af kendte stoffer 

flyder den faste form for eksempel oven på den flydende form af stoffet. 

Dermed kan de øverste lag af vand fryse til is og danne et beskyttende lag, 

som ikke mindst i tidernes morgen har sikret, at små organismer kunne 

overleve i vandet og formentlig udvikle det allerførste liv. Det kan alle vi 

læsende væsner være van(d)vittigt glade for. For uden dette molekyles 

unikke egenskaber ville ingen af os i dag kunne indtage en livgivende slurk 

viden om vand i alletiders mest vandede Tænkepause.

 

”Vand er et molekyle, der er til evig inspiration og fascination. 
Går man en tur rundt på Aarhus Universitet, tror jeg ikke, at 
der er et institut, hvor der ikke studeres vand på den ene eller 
anden måde.  Jeg er interesseret i, hvordan de enkelte vand-
molekyler samarbejder og skaber de unikke egenskaber, der er 
med til at gøre vand til verdens mest interessante stof.”
– Søren Rud Keiding
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