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Jeg hedder Morten Krogh Petersen, jeg er etnolog og har siden marts i år arbejdet hos Gemeinschaft. Vi er en 
antropologisk rådgivningsvirksomheder, som gør steder mere værd. Vi anvender antropologiske metoder og 
teorier til at forstår mennesker og steder bedre. Og vi anvender designmetoder til at skabe bedre fremtider for de 
steder, vi arbejder med. 
 
Mit budskab i dag er følgende: “Værdiskabende håndtering af vand i byer kræver, at vi bliver langt bedre til at 
samarbejde med vandet – og med hinanden!” Det lyder måske lidt underligt at samarbejde med og lære af vandet 
– men jeg vil prøve at overbevise jer om, at det er den rigtige vej at gå.  
 
Det starter med vand. Mennesker kommer af vand, og mennesker har altid haft brug for vandet. Så meget ligger 
fast. Men forhold mellem mennesker og vand har ændret sig over tid. Her kommer tre historiske nedslag: 
 
Omkring midten af 1900-tallet oplever vandet i byerne en første problematisering. For er det ikke vandet i 
byerne, der fører alskens sygdomme og død med sig? Videnskaberne svarer ja. Og de påpeger, at valget står 
mellem kolera eller kloak. Samtidigt leverer ingeniørkunsten mulighederne for at bygge en fuldstændig og færdig 
kloak, som kan rumme det hele. Regnvand, spildevand og latrin – alt i kloakken. For sundhedens skyld. Den 
rigtige teknologi ses altså her som svaret på, hvordan mennesker overlever i byen. 
 
Så springer vi til slutningen af 1970’erne, hvor vandet i byerne problematiseres på en nye måde. Byøkologer 
begynder at pippe om, at vandet – regnvand, spildevand og latrin – egentligt er en ressource, som vi kun har til 
låns. Den ressource skal vi give tilbage til det naturlige kredsløb og ikke skille os af med via effektiv teknologi. 
Vandet skal ud af rørene. Rationalet her er altså ikke mere teknologi, men mere natur. Det er sådan, mennesker i 
byen får det endnu bedre. 
 
Det tredje og sidste historiske nedslag, jeg vil lave her, er 2007. For her kan man sige, at det faktisk vandet, der  
problematiserer vores måde at håndtere det på. 2007 – dér oplever vi det første alvorlige skybrud. Her er det ikke 
os, der søger at håndtere vandet på bestemte måder for at få bedre liv i byen. Snarer er det vandet, der 
problematiserer os. Vandet fortæller os højt og tydeligt, at det ikke handler om enten/eller, men både/og. Det 
handler ikke om at vælge mellem teknologiske løsninger eller det naturlige kredsløb. Det handler om at finde frem 
til hybride løsninger. Vi skal arbejde med mennesker og teknologi, kultur og natur i én og sammen bevægelse.  
 
Vand i byen er med andre ord et fælles anliggende. Det angår os alle. Vandet opløser faglige og sektorielle 
grænser. Det opfordrer os til at arbejde på tværs af traditionelle grænser. Og vi ser da også i dag mange, mange 
projekter, som netop forsøger sig med at arbejde på tværs – på tværs af kommune, forsyning, virksomheder og 
institutioner samt borgere. På tværs af fagligheder og vidensformer. På tværs af måder at håndtere vand i byen 
på. 
 
Løsningen har vi altså. At lytte mere til vandet – og til hinanden. Min pointe er dog, at vi stadig har lidt svært ved 
at samarbejde med vandet og hinanden. Hos Gemeinschaft er vi for tiden igang med et tværfagligt og 
tværsektorielt projekt om, hvordan vi kan håndtere vand i byen smartere. Det er godt! Men ikke helt godt nok. 



 

 

Ingeniørerne – når det går højt – synes, det er er hyggeligt at høre om vores antropologiske undersøgelser af 
menneskers hverdagsliv med vand i byerne. Men – i sidste ende – er det teknologien, de tror på. Omvendt – og 
her griber jeg i egen barm – så ved vi som antropologiske rådgivere godt, at teknologi er en central del af 
bymenneskers hverdagsliv. Men i sidste ende – så er det menneskerne, der interesserer os. Det er er svært at 
bryde ud af, for det er ikke altid et valg. Vi caster også os selv og hinanden i disse alt for snævre fagligheder og 
roller. 
 
Løsningen – for mig at se – er at insistere på at arbejde med begreber og metoder, som går på tværs af teknologi 
og mennesker, natur og kultur. Fx at skifte vores fokus på individet ud med undersøgelser af praksis. Spørgsmålet 
er altså ikke længere hvad individer mener eller motiveres af, når det gælder vand. Spørgsmålet er: Hvordan håndteres 
vand i praksis? For en praksis rummer altid mere end blot et individ. Der er også altid materialiteter og 
teknologier, ønsker og drømme, viden og kompetencer på spil i en praksis. Alle de elementer samarbejder, og 
det, vi skal forstå, er, hvordan de samarbejder og med hvilke effekter. For kun sådan kan vi finde ud af, hvordan de 
kan komme til at samarbejde på nye og mere værdiskabende måder! Dét, tror jeg, er vejen til flere gode liv med 
vand i byen. 


