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Modsatte side: New York er anlagt ud fra en grid-plan af snorlige, krydsende linjer, som 
i princippet kunne fortsættes uendeligt ud over landjorden. John Randel Jrs storstilede 
byplan fyldte 200 år i år.  FOTO: TODD HEISLER/SCANPIX

KORT NYT  Ved Experimentarium Nyheder

Nanoafsaltning
Mange lande er hastigt ved at 
udpine deres lokale ferskvands-
ressourcer. Samtidig spår 
klimaforskere at et tørrere 
klima over de næste århund-
reder vil lægge yderligere 
pres på grundvandsforekom-
sterne. Spørgsmålet er, om 
det i fremtiden kan lade sig 
gøre at afsalte havvand i de 
enorme mængder, der er brug 
for til kunstvanding og industriel 
produktion. 

Nu viser det sig, at løsningen måske 
findes i nanoteknologien. Forskere 
ved University of Strathclyde, Glasgow 
i Skotland har nemlig vist, at nano-

kulstofrør kan bruges til 
såkaldt omvendt 

 osmose. 

 Hidtil 
har  metoder 

til afsaltning af 
havvand ved omvendt 

osmose ikke kunnet betale sig. Det er 
dyrt at skabe det tryk, der skal til for at 
presse vandet gennem de særlige filtre. 
Men filtre konstrueret af nanokulstof-
rør er måske svaret. 

Forskernes computerberegninger 
viste, at vand passerer 20 gange mere 
effektivt gennem et filter af nanokul-
stofrør end gennem det hidtil mest 
effektive filter. Afsaltning kan derved 
gøres billigere end i dag, og det giver 
håb om, at man vil kunne afsalte hav-
vand i stor skala i fremtidens verden 
med begrænsede ferskvandsressourcer.

Physics World, 31. maj

400 års klimakrise
Nordboerne i Grønland oplevede 
heftige ændringer i det lokale klima 
allerede fra begyndelsen af 1100-tallet. 

Det viser forskning fra Brown Uni-
versity i USA. Forskerne analyserede 
prøver af bundlaget i to sydvestgrøn-
landske søer ved Kangerlussuaq tæt på 
Vesterbygd, det nordligste af middelal-
derens to nordbosamfund i Grønland. 
Prøverne afslørede store udsving i de 
lokale temperaturer efter år 1100. Over 
en 80-årig periode frem mod 1200 
faldt gennemsnitstemperaturerne 4 
grader celsius. 

Så stort et temperaturfald har været 
markant i samtiden, og har med 
sikkerhed forkortet vækstsæsonen 
betydeligt. Det har gjort det sværere at 
overleve og har givetvis bidraget til at 
samfundene på længere sigt forsvandt. 

De to nordbosamfund i Grønland 
blev grundlagt omkring år 985 af 
blandt andre Erik den Røde. De små 
landbrugssamfund var afhængige af 
kreaturhold og dyrkning af hø såvel 

som 
handel 

med norske 
købmænd. Mere is har givet dårligere 
muligheder for handel, og den kortere 
vækstsæson har begrænset mængden af 
hø til kreaturernes overvintring. 

Nordbosamfundene døde ud i 
Grønland efter cirka 500 år. Sidste 
skriftlige kilde, der nævner nord-
boerne, er fra 1408. Det er almindeligt 
anerkendt, at klimaforandringer spiller 
en rolle i nordbosamfundenes endeligt, 
men altså nu dokumenteret, at forvær-
ringen af klimaet begynder allerede i 
1100-tallet.

PNAS, 30. maj

Lokal strejfer
Tamkatten går ikke langt, når den går 
ud. Det viser forskere fra University of 
Illinois, USA, som med radioudstyr 
har overvåget 42 både vildtlevende 
og tamme huskatte gennem to år. De 
indsamlede data afslører samtidig, at 
vildtlevende katte har ganske store 
revirer. 

De overvågede katte færdedes især 
i byområder og byens umiddelbare 
udkantsområder, hvor de bar elektro-
nikken i et halsbånd. Mens de vildt 
levende katte færdedes i områder på op 
til 5-6 kvadratkilometer, var tamkattes 
revir betydelig mindre –  gennemsnit-
ligt kun et område svarende til 100 x 
200 meter. En enkelt tamkat i under-
søgelsen var særligt lokal og bevægede 
sig stort set ikke væk fra sit hjem. 

De vilde katte var også mere aktive. 
Tamkattene sov eller slappede af i helt 
op til 97 procent af tiden, mens deres 
frit fouragerende fætre og kusiner var 
aktive i 14 procent af tiden. Især om 
vinteren var der stor forskel på kattenes 
aktivitetsniveau, hvilket forskerne 
mener skyldes de vilde kattes besvær 
med at skaffe næring nok til at holde 
varmen. 

Det er første gang et sådant biologisk 
adfærdsstudie er udført på katte.

University of Illinois, 25. maj 

Mexico City er verdens tredjestørste by med mellem 19,5 og 30 millioner indbyggere – alt 
efter, hvordan man afgrænser byen fra det omgivende land. Set oppefra er det nærmest 
umuligt at se overgangen fra land til by. Byen er i sig selv blevet et landskab.  FOTO: PABLO 

LOPEZ

var så stimulerende i metropolen, og som var 
en forudsætning for at udvikle særlige urbane 
fællesskaber. 

Jacobs kan virke som en romantiserende 
urbanit. Men hun peger også fremad mod 
den moderne metropol i Vesten med dens 
voksende diversitet og tilbagevenden til 
bycentrene, der i dag på én gang er præget af 
affolkning og genopfindelsen af identiteter 
og tilhørsforhold i metropolens forskellige 
kvarterer. 

Edmund Glaeser har for nylig suppleret 
Jacobs argumentation for høj befolkningstæt-
hed, selv om han er skeptisk over for betyd-
ningen af arkitektonisk diversitet. I den netop 
udgivne Triumph of the City fastslår han, at 
»flere mennesker betyder flere muligheder«, 
og at »byen forstærker menneskets bedste 
egenskaber«, fordi den ansporer til innova-
tion, tiltrækker talent og skærper det gennem 
konkurrence. Og måske vigtigst af alt: Den 
tillader social og økonomisk mobilitet. I et 
provokerende politisk ridt argumenterer han 
ligefrem for, at skyskrabere skaber den mest 
velfungerende by og samtidig er den bedste 
løsning på byernes vækst ud fra en økolo-
gisk betragtning, fordi forstadsdannelsen og 
udlægning af store dele af byen som grønne 
områder nødvendigvis udnytter pladsen 
dårligere og dermed forøger transportbehov 
og forurening. Selv i udviklingslandenes byer 
anser han problemer med overbelastede forsy-
ningsnet og dårlige boliger som lettere at løse 
end de miljømæssige virkninger af forstæder-
nes ressourcekrævende vækst.

Filmen Shanghai Space af Nanna Frank 
Møller giver imidlertid et indblik i nogle af 
de vanskeligheder, Glaesers vision rummer. 
Denne kinesiske megaby vokser med en halv 
million mennesker om året og sprænger mu-
lighederne for at forblive en by trods konstant 
højhusbyggeri. En byplan-professor fortæller i 
filmen, hvordan han underviser sine studeren-
de i at bygge en helt ny by: Alle funktioner, 
der ikke behøver dagslys, føres under jorden 
og understøtter de lyskrævende elementer på 
overfladen. 

Potentialet for vækst er indbygget i visionen 
for den moderne by. Den var først og fremmest 
et opgør med den befæstede by, hvor volde 
og mure klart definerede grænser for vækst, så 
der blev plads til en voksende tilstrømning af 
arbejdskraft til den nye industri godt hjulpet 
af byens voksende intrastruktur. Men den mo-
derne by blev stadig set som et hele, der stod i 
modsætning til landlige områder. 

GENNEM de sidste 20-30 års urbane 
hypervækst har flere forskere peget på, at vi er 
nødt til at bevæge os hinsides modsætningen 
mellem by og land for at forstå nutidens og 
fremtidens megabyer. Et aspekt af byerne, 
som dårligt kan indpasses i den traditionelle 
opdeling, er de såkaldte peri-urbane områder 
i udkanten af den tredje verdens storbyer: 
Byperiferier, der ofte er præget af fattigdom, 
men også af et overlap mellem landlige og ur-
bane livsformer, forskelligartet brug af jorden 
og hurtige forandringer i arealanvendelsen, 
stor mobilitet og diversitet samt mangelfuld 
infrastruktur på grund af uklarhed om juris-
diktion og myndighedsudøvelse. 

Disse »uformelle byer« er i færd med at 
blive verdens nye sweatshops og repræsenterer 
en af de største udfordringer i den globale 
arbejdsdeling. En vej til forbedrede levevilkår 
i disse områder synes at gå igennem civile 
initiativer og styrkelsen af faglige og lokale 
fællesskaber. Men ifølge blandt andet Naomi 
Klein forsøger arbejdsgivere og transnationale 
selskaber, der opererer i disse områder, at 
modvirke stærke kollegiale og sociale bånd 
ved at skabe en konstant cirkulation af fattige 
migrantarbejdere.

Opløsningen af det traditionelle skel mel-
lem land og by forandrer vores måde at tænke 
byer på. I 2002 proklamerede Nigel Thrift 
og Ash Amin således en »ny urbanisme«, hvis 
udgangspunkt er, at byen ikke længere er et 
bestemt sted, men snarere en række kende-
tegn; blandt dem er netværk og heterogenitet 
– altså sammenstillingen af mangfoldige, 
forskellige elementer – helt centrale. 

Med udviklingen af megabyer og urbane 
megaregioner har vi således bevæget os ud af 
modernitetens bybegreb. I særudstillingen 
»Citambulos - på slentretur gennem Mexico 
City«, der netop er åbnet på Københavns 
Museum, udforskes den mexicanske megaby. 
Udstillingen viser, hvorfor megabyen ikke 
længere kan rummes i den moderne opfat-
telse af byen som en enhed, men i stedet skal 
ses som et sammensurium, som det er næsten 
umuligt at skabe en samlet plan for. I den 
forstand har den mange ligheder med den 
fremtidens by, Frank Lloyd Wright skrev om 
i 1932: »Fremtidens by er overalt og ingen ste-
der, den bliver en by så forskellig fra oldtidens 
eller nutidens byer, at vi nok slet ikke mærker 
den komme.«

Udstillingen »Citambulos« kan ses på 
 Københavns Museum frem til 14. august 2011 
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