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Artikel i Avisen 2014 – 3 
 
 
HÅLLBARHETEN I HISTORIEN 
 
”I hus, vettande mot söder, tränger vintersolen långt in i 
portiker, medan sommarsolens bana går rakt över våra 
huvuden och husens tak, så att svalkande skugga uppstår”… 
(Sokrates citerad av Xenofon i ”Memorabilia”) 
 

En utbyggnad av det antika Olynthos, en av norra Greklands 
ledande städer under hellensk tid, illustrerar den tidens lokala 
organisationsförmåga och medvetenhet beträffande resurser 
och energifrågor. Vintertemperaturen ligger ofta under 
fryspunkten. På 500-talet före vår tidräknings början blev det 
Athenska oket för tungt för befolkningen i dessa kusttrakter. 
De revolterade och för att göra staden mer lättförsvarad mot 
väntade Athenska attacker byggde man om den (de hellenska 
stadsstaterna var notoriskt bråkiga och Athen var för övrigt 
inte den enda av dem som Olynthos måste försvara sig mot). 
De grekiska städernas väl fungerande kommunala 
organisation och instrument för planläggning av stadsbyggnad 
tillät dem att utföra nybyggnaden av Olynthos´ norra kulle 
som en samlad operation där kunskaper om klimatanpassning, 
tillvaratagande av solenergi, social organisation mm kunde 
tillämpas: Gränder placerades tillräckligt långt från varandra 
för att garantera varje hus tillräcklig exponering mot 
vintersolen, gatorna planlades så att alla byggnader kunde 
vändas mot söder. (googla på Olynthos, där finns mycket att 
hämta).  
 
Nu gick det som synes ändå inte bra för Olynthos i längden; 
organisation, kunskap och fredlig tradition har sällan varit 
tillräckliga barriärer mot destruktiva krafter i längden. Lokal 
och regional kamp och brutal stridighet om makt och 
tillgångar kullkastar ständigt förnuftets skapelser, i historien 
och för den delen idag, vi behöver inte kasta blickarna särskilt 
långt bort. Men låt oss lämna just detta perspektiv och i stället 
intressera oss för idéer om hållbarhet som människor under 
lång tid, tusentals år, uppenbarligen utvecklat och trots allt 
härbärgerar, även om de gång på gång måste återerövras och 
byggas upp igen. 
 

I Athen levde vid denna tid en talare och 
politisk opinionsbildare Isokrates (436 f. Kr. – 
338 f. Kr). Som gammal man propagerade 
han för ett enat Hellas till skillnad från de 
eviga grälen och striderna stadsstaterna 
emellan. Det gick smått med att uppamma 
intresse för saken hos de då dominerande 
Athen och Sparta och i sin frustrering började 
Isokrates se sig om efter en stark man att 
genomföra hans vackra tanke. Efter ett antal 
misslyckanden på den kanten vände han sig 
till Filip (Filippos II, mer bekant som far till 
Alexander den store), kung i Makedonien 
som ännu inte riktigt räknades som Hellenskt 
område. Denne visade sig vara rätt man, även 
om både väg och mål blev något annat än vad 
Isokrates tänkt sig. 
  
Filip började sin regering med krigiska 
expeditioner mot de grekiska städerna på 
kusten i hans eget land och fortsatte friskt 
ner mot grekiska områden. Tidigt på hans väg 
låg just Olynthos, som föll efter en långvarig 
belägring; dess portar lär ha öppnats av hans 
lejda anhängare bland stadsbefolkningen. Om 
dem finns en nöjsam anekdot: Förrädarna 
kom en dag till Filip och beklagade sig över 
att någon vid hans hov hade kallat dem 
förrädare. Filip svarade att han bad så mycket 
om ursäkt, men makedonierna var tyvärr ett 
oborstat folk som inte förstod bättre än att 
kalla en potta för en potta. 
 
Filip var framgångsrik i sin omfattande 
kampanj och så småningom, 338, krossade 
slutligen han en här, resultatet av ett förbund 
mellan Athen och Thebe (som sällan varit 
sympatiskt inställda till varandra tidigare) vid 
Chaironeia. Därmed var det slut med 
småstadpolitiken i Hellas för all framtid. 
Isokrates tog sitt liv, 98 år gammal. 
 
Sedan kom Alexander, därefter, efter hans 
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död 32 år gammal, splittringen under hans 
generaler som ärvde hans välde och därefter 
var den hellenska storhetstiden avslutad, 
begravd i maktstrider och med militär 
precision.  
 
I stället kom romarna. 

  

  

Vitruvius skriver: 
 

1. ”För att rätt gestalta en byggnad måste man först 
studera byggnadsortens klimat. Ett slag hus verkar 
lämpligt att uppföra i Egypten, ett annat i Spanien, ett 
i Pontus och ännu ett annat i Rom, liksom helt andra i 
länder och riken allt utefter deras villkor. Allt detta på 
grund av jordområdenas lägen i förhållande till solens 
bana. Alltså, eftersom himlavalvets ställning, 
zodiakens läge och solens bana ger en viss trakt sina 
bestämda karakteristika, bör en byggnads gestalt på 
motsvarande sätt bli bestämd av byggnadsortens 
naturförhållanden och klimat. 
 

2. I norr bör byggnader taktäckas, skyddas och slutas så 
mycket som möjligt, dock bör lämpliga delar 
exponeras mot varma väderstreck. Å andra sidan bör 
byggnadsverk i sydliga länder, där solens styrka gör 
hettan besvärande, byggas mer öppet och fritt, 
samtidigt som de exponeras mot norr och nordost. 
Sålunda kan man med konst uträtta vad naturen själv 
skulle åstadkomma. Även i andra aspekter måsta man 
handla i överensstämmelse med himlavalvets 
förhållanden och dess inverkan på klimatet.” 

 
(Ur ”Ten Books On Architecture”, Bok VI, kap 1, Charles Morgans 
översättning från latin till engelska och min från engelska) 

 
När Vitruvius klart och koncist beskriver principer för 
anpassning till klimat och geografiska förhållanden så är det 
inte bara som en slags policy för sin tids planerare utan en 
sammanfattning av allomfattande folkliga kunskaper och 
traditioner som slipats under eoner och utgjort 
förutsättningar i civilisationernas framväxt. 
 

 
Romarriket expanderade från 300-talet före 
Kristi födelse till 200-talet efter Kristi födelse 
ut över trakterna vid medelhavets stränder 
och norrut i nuvarande Europa. Tiden 
sammanfaller i viss mening med skriv- och 
läsekonstens moderna tappning och ganska 
mycket av förloppen finns beskrivet i 
samtida skrifter, visserligen oftast färgat av 
segrarmaktens krav på förgyllning och 
rättfärdigande. Mycket modern forskning 
och tolkning finns och vi behöver inte gå in 
just i detta sammanhang på romarnas färd 
från republik till kejsardöme.  

 
I stället är det intressant att se hur och varför 
fogarna började knaka, trots romarnas 
oförlikneliga organisationsförmåga. Mycket 
har ordats om krigiska barbarer och 
folkvandringar på 300- och 400-talet, dock 
tycks sönderfallet ha börjat tidigare än så. 
 
Och förloppet har för oss både välbekanta 
och oroande drag: Drivfjädern i den romerska 
ekonomin var tillväxt, ständig expansion. Till 
slut hann kostnaderna för att expandera och 
upprätthålla makten i de erövrade områdena 
ikapp och förbi vinsten, hela det ekonomiska 
systemet började vackla mot mitten på 200-
talet. Krigen och plundringarna på hade 
utarmat provinserna och gjort slut på alla 
resurser. De egna arméerna bidrog till 
eländet genom att brutalt och oavbrutet 
rekvirera livsmedel, dragdjur och annat av 
civilbefolkningen som det var tänkt att de 
skulle skydda och försvara. Priserna steg 
ohejdat, myntet försämrades raskt och den 
inflation som följde gjorde alla fonder och 
fordringar värdelösa. Statens inkomster 
reducerades till ett minimum, vilket i sin tur 
ledde till allehanda godtyckliga skatter och 
pålagor. Hela trakter lades öde genom att 
bönderna övergav sin jord på grund av det 
våldsamma skattetrycket. Silvermynten 
bestod till slut helt och hållet av koppar och 
stod så lågt i värde att man brukade stoppa 
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Man visste hur man skulle hantera sitt byggande och man relaterade det till rådande 
klimatförhållanden. Vad som hände efter romarrikets tillbakagång i Europa var enligt moderna 
historiker mindre ett totalt kulturellt förfall, som tidigare historiker vanligtvis hävdat, och mer en 
kulturell assimilering till Västeuropas mer lokalt betingade samhällsbyggen, som beträffande 
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tretusen – 3125 för att vara exakt – 
dubbeldenarer i en påse, vilken förseglades 
och användes som betalningsmedel utan att 
någonsin öppnas, dvs utgjorde en myntenhet 
kallad follis.  
 
(Läs i Michail Rostovtzeffs stora verk om det 
romerska rikets sociala och ekonomiska 
öden) 
 
Tidigare historiker har haft en tendens att 
skildra romarrikets fall som en civilisationens 
undergång in i mörka århundraden av 
barbari. Moderna synsätt verkar snarare vara 
att mycket av den romerska kulturen 
överlevde in i Västeuropas mer lokalt 
betingade samhällsbyggen, frankernas, 
burgundernas m fl begynnande riken, in i 
germanska och Nordeuropeiska områden, för 
att inte tala om det Östromerska riket. 
 
(Läs i t ex Peter S. Wells, ”Från barbarer till 
änglar” och Dick Harrison ”krigarnas och 
helgonens tid.) 
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byggandet på många håll tycks ha betytt en övergång till träbyggande i traditioner som låg närmare 
till hands regionalt. Vilket borde vara intressant att gräva i för oss, eftersom vi sysselsätter oss med 
en motsvarande materialdiskussion beträffande hållbart byggande. Så låt oss bl a titta på vad det kan 
betyda i kommande nr av AvISen. 
 
Läs i t ex Peter Wells ”från barbarer till änglar” och Dick Harrison ”Krigarnas och helgonens tid”. 

 
Hans Göransson 

 


