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Artikel i Avisen 2015 – 3, om en viktig period i den moderna stadsbyggnadskonstens framväxt. 
 
 

OM MILETOS OCH HIPPODAMUS 
 
Under maj i år gjorde jag en resa i sydvästra Turkiet, tillsammans med några av mina nära vänner. Bl a annat 
besökte vi ett antal lämningar från de antika joniska stadsstaterna, Efesos, Priene, Miletos, Didyma, Halikar-
nassos (idag Bodrum). Den historiska perioden vi intresserar oss för upphör aldrig att fascinera, med den 
kraftfulla betydelse den har för europeisk tillblivelse och relationer till modern vetenskap och filosofi. Med stöd 
av Herodotos och hans ”Historia” vill jag, trots kanske en liten nördvarning, försöka ge en liten bild av min fa-
scination i ämnet.  
 
Sedan vår resa har sorgligt nog stämningsläget även i dessa områden försämrats, kanske inte riktat mot oss, 
men Turkiet har anträtt en väg som är mycket svår att förutse slutet på. Situationen i Mindre Asien och Mella-
nöstern i övrigt får dessutom krigsskildringarna hos Herodotos att anta en oroväckande och illavarslande ak-
tualitet. 
 
Hans Göransson i september 2015 

 
MILETOS – HISTORISKT VRIDCENTRUM 
 
 
Miletos var ett av Joniens viktigaste centra för kultur, 
politik och handel under antiken. Jonien betecknade 
ett område på sydvästra turkiska kusten med grekiska 
kolonier och stadsstater, söder om Izmir (Smyrna) och 
betraktas som en viktig, intellektuell del av den hel-
lenska kultursfären. 
 

Stadens historia, inte minst strax före och under Hip-
podamus levnadsbana är ytterst intressant, typisk för 
sin tid och allmänt lärorik. Persien hade på 500-talet 
f.Kr. expanderat åt alla håll och i denna region 541 
f.Kr. erövrat det tidigare stora lydiska riket under Kroi-
sos (Krösus) och förvandlat de flesta övriga stadssta-
ter till vasallstater (satrapier): 
 

Det vanligaste politiska styrsättet i regionen var 
traditionellt någon form av envålds- eller självhärs-
karsystem (ledarna kallades tyranner, en benäm-
ning med en något annan laddning än idag), där le-
dare utsågs ur de ledande elitsläkterna, oftast un-
der intensivt intrigerande och fiendskap dessa 
emellan, men under alla omständigheter enligt strikt 
hierarkiska filosofier. 
 
Persien, självt organiserat efter utomordentligt 
sträng hierarki och självhärskarsystem, hade sällan 
svårigheter att känna igen sig eller manövrera i de 
lokala politiska miljöerna. Även om man, med sin 
effektiva militära organisation, inte lade fingrarna 
emellan när man stötte på uppstudsigheter, så 
kunde man ofta lösa sin expansion utan alltför 
mycket våld: Lokala självhärskare med rimlig 
känsla för egennytta hade ofta inga problem med 
att se egna fördelar med att anpassa sig som vasall 

HIPPODAMUS - ARKITEKT 
 
 
Hippodamus (498 – 408 f Kr), son till Euryphon, föddes 
och växte upp i Miletos. 
 
Han gjorde sig känd som arkitekt, stadsplanerare och 
urban teoretiker, vetenskapsman, matematiker, meteo-
rolog, filosof, mm och betraktas som upphovsman till 
stadsplanering över lag. Han har gett namn till rutnäts-
planen (the Hippodamian plan of city layouts) och hans 
arbete med de hellenska städerna präglas av ordning 
och regelbundenhet i kontrast till den snårighet och 
förvirring som mestadels utmärkte karaktärerna i den 
tidens stadsgestalter, t o m i Athen. Han anses vara 
ursprunget till tanken att en stadsplan med sin formsträ-
van skulle kunna uttrycka och förtydliga en förnuftig 
samhällsordning, att staden själv skulle förkroppsliga sin 
sociala idé. 
 

 
Miletos  
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och låta införliva sin stadsstat i det persiska kunga-
dömet. 
 

Så i slutet av 500-talet f.Kr. leddes Miletos, som va-
sallstat i Perserriket, av en hellensk vasall/själv-
härskare Histias, men under perioder av kusinen Aris-
tagoras som ståthållare då Histias ofta befann sig i 
Susa där han uppenbarligen hade uppdrag att utföra åt 
kungadömet. Aristagoras, med uppenbara egennyttiga 
och opportunistiska talanger, tyckte sig se att man 
kunde göra sig stora makt- och ekonomiska vinster 
med att lägga under sig Naxos, som ännu inte kommit 
in i Perserrikets maktsfär. Han lyckades övertyga 
Artafernes, Persernas regionala makthavare i Sardes 
(Kroisos tidigare huvudstad i Lydien) att förse honom 
med krigsmanskap och flotta i ärendet. Det hela slu-
tade i fullständigt fiasko: Aristagoras gjorde sig arro-
gant ovän med flottans befälhavare (som tog sina far-
tyg och återvände till fastlandet) och led sedan snöpligt 
nederlag mot Naxos soldater. 
 
Nu insåg Aristagoras att goda råd var obehagligt dyra: 
Han hade lovat runt, hållit tunt och spillt en hel del 
persiska resurser utan resultat: Han skulle komma att 
bestraffas. Stressad begav han sig först till det doriska 
Sparta, för att där utverka deras stöd via självhärska-
ren Kleomenes, till slut i desperation med mutförsök – 
förgäves. Efter det såg han en sista utväg – det joniska 
Athen, som såg sig som den tidiga joniska, östliga 
kolonirörelsens utgångspunkt. Det fanns bara ett pro-
blem: Athen hade något tidigare anammat ett folkligt 
rådssystem, ett första protodemokratiskt politiskt sy-
stem: 
 

I början av 500-talet f.Kr. hade i Athen den splittring 
som fientligheterna mellan elitklanerna lett till när 
tyranner skulle utses, i sin tur nästan lett till stads-
statens undergång. Halvt motvilligt och till elitkla-
nernas förtrytelse hade man, främst under Solons 
ledning, lyckats formulera ett slags demokratiskt 
tillvägagångssätt, med en rådsförsamling och viss 
rösträtt för dem, som med tidens synsätt, räknades 
som fria och fullvärdiga medborgare med en viss 
minsta inkomst. Demokratisystemet skulle senare 
komma att förfinas under 400-talet, främst under 
Perikles ledning. 

 
Aristagoras lät sig trots allt inte hejdas utan utförde ett 
av historiens mer intressanta (och kanske betydelse-
fulla) lappkast: Han blev i ett slag demokrat och lycka-
des få med sig Athens befolkning i en motståndsrö-
relse mot den persiska makten. Efter hand anslöt sig 
ett antal av både de fria hellenska stadsstaterna och 
de joniska vasallstaterna under det persiska kunga-
dömet och ingick i det joniska upproret mot perserna 
500 – 494. Som i varje fall på östra sidan om Hel-
lesponten krossades av perserna och där Miletos av 
Artafernes mer eller mindre lades i grus och större 
delen av befolkningen förslavades och förflyttades. 
 

 
Han betraktades av sin samtid som mycket viktig och 
många senare filosofer refererar till hans arbeten.  
 
Aristoteles (384 – 322 f Kr) kommenterar hans idéer på 
ett antal ställen i sina verk och ansåg honom vara den 
verklige pionjären för stadsplanernas idéutveckling. 
 
Hippodamus framförde tanken att en idealisk stad borde 
ha ett invånarantal av 10 000 män, dvs fria, manliga 
medborgare. Det skulle leda till att medelpopulationen 
för staden totalt skulle bli ungefär 50 000 personer, 
alltså då inkluderande de relaterade kvinnorna, barnen 
och slavarna. Allt enligt sin tids sätt att karakterisera sin 
befolkning.  

 
Han studerade också staden funktionella problem och 
relaterade dem till administrativa systemet (städerna var 
stadsstater under denna era, de hanterade fler sam-
hällsaspekter än senare städer). Som resultat delade 
han i medborgarna i tre klasser (klasser ska nog här 
betraktas som funktioner) - soldater, hantverkare/ 
konsthantverkare och husbönder – och även stadens 
landtillgångar delades i tre kategorier – helig mark, 
publik mark och privat mark.  
 
Aristoteles kritiserade dock Hippodamus´ monopolise-
ring av vapen till en soldatklass och menade att det 
skulle leda till förtryck av de andra samhällsgrupperna 
och hade själv en uppfattning om en stor medelklass 
där varje medborgare skulle uppfylla alla tre funktioner-
na.  
 
 
 

 
Miletos 

 
 
479 f Kr började Hippodamus, 19 år gammal, delta i 
återuppbyggnaden av det då förstörda Miletos, Här finns 
kanske det först genomförda exemplet på rutnätsplan i 
världen. 
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Då hade Aristagoras lyckats fly till Thrakien, där han 
tänkte sig upprätta en koloni vid floden Strymon, på 
samma plats som den senare athenska kolonin Amfi-
polis skulle komma att ligga. Han dödades av thrakier-
na, när han med sitt band var i färd med att anfalla en 
stad i närheten. 
 

Här finns anledning till en utvikning med lite oro-
ande moderna paralleller: Perserna hade en i stort 
sett monoteisk religion: Tillvaron sågs som en stän-
digt pågående kamp mellan gott och ont, mellan 
sanning och lögn. Livet gick helt enkelt ut på att 
vara sanningens och det godas företrädare. I deras 
eget fall ansåg de att de alldeles naturligt uppfyllde 
detta det när de följde sitt ryttarfolks kulturtradition-
er, där de krigiska och expansiva tendenserna 
självklart bejakades: Man förde på det sättet ut 
sanningen och det goda över världen, så att onds-
kan och lögnen trängdes tillbaka.  
 
Under Darius regim, 522 – 485 f.Kr., verkade den 
religiösa filosofin förstärka sitt äktenskap med mak-
ten, ett förlopp som sannolikt i någon mån föran-
leddes av det sätt han hade tillskansat sig kunga-
makten: Han hade varit en ledande i en komplott-
grupp som mördade föregångaren, ett inte helt risk-
fritt företag i en vidsträckt världsmakt med många 
maktintressen och folkslag – även en självhärskare 
måste ha ett tillräckligt opinionsstöd för att överleva. 
Darius lade ner mycket energi på att förklara sig 
vara sanningens representant, att föregångaren var 
en lögnens demon och att han, i kraft av den tradit-
ionellt persiska starka hierarkifilosofin, nu ensam 
var det gudomligas högsta företrädare i världen. 
Resonemanget hade dessutom det praktiska och 
fiffiga resultatet att alla meningsmotståndare auto-
matiskt reducerades till att vara lögnens kreatur och 
terrorister tills de böjde sig och införlivades i den 
stränga hierarkin. Eller utplånades. 
 
Darius och perserna hade i allmänhet inte några 
problem att förstå de flesta politiska företeelser i sin 
samtid och visste att hantera grannstaternas i all-
mänhet välkända självhärskarsystem, uppstudsiga 
eller inte. Men Herodotos beskriver målande i sin 
”Historia” hur Darius, när han fick rapporter om det 
uppblossande joniska upproret och frågade sina 
rådgivare vilka dessa Athenare var (uppenbarligen 
hade perserna hittills varit upptagna med sina mer 
östliga regioner, landområdena väster om Hel-
lesponten må ha varit lockande och irriterande men 
inte så kända) och hur bestört han blev när man till 
slut förklarade Athenarnas politiska system och sätt 
att hantera sitt samhälle. Folkstyre befann sig på en 
position diametralt motsatt den persiska hierarkifilo-
sofin och måste därmed representera den ultimata 
lögnen och ondskan. 

 
Darius planerade och började iscensätta en eröv-
ring av landområdena väster om Hellesponten. Till 

 
Miletos rutnätsplan upprättat av Hippodamos ca 470 f.Kr. 
 

  

 

 
Miletos arena 

 
 
Efter perserkrigen slut på 470-talet började Atens 
hamnstad Piraeus fortifieras kraftigt och utvecklades till 
en kraftfull marinbas lika väl som till en framgångsrik 
kommersiell hamn. Staden växte kraftigt och Atens led-
ning under Perikles såg till att Hippodamus fick leda 
planeringsarbetet enligt sina principer. Hans urbana 
teorier innehåller som regel utrymmen för publika och 
heliga centrala platser och i Pireus utformades en be-
römd plats som fick hans namn, Hippodamus Agora. 
 
443 utarbetade han en plan för kolonin Thurii i Magna 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Thrakien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koloni
https://sv.wikipedia.org/wiki/Struma_(flod)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amfipolis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amfipolis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rutn%C3%A4tsplan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hippodamos
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sin förvåning stötte han på så starkt motstånd av 
hellenernas underlägsna styrkor, bl a vid Marathon 
år 490, att han tvangs hejda persernas framfart nå-
got, för att fundera på fortsatta strategier. Han dog 
visserligen vid den tiden, men sonen Xerxes vidtog 
sin fars strävanden och gick över Hellesponten med 
en enorm krigshär och flotta. Xerxes, som uppfost-
rats i den religiösa anda som fadern formulerat och 
verkar ha varit helt övertygad om sitt nära släktskap 
med gudomliga krafter, stötte även han till sin fru-
strering pannan i den vägg som hellenernas radikalt 
underlägsna styrkor trots allt utgjorde. Efter ett antal 
snöpliga nederlag drog perserna sig decimerade 
tillbaka till öster om Hellesponten och betraktade 
därefter det märkliga, blivande Europa som alltför 
stökigt och resurskrävande för att sysselsätta sig 
med, för dyrt helt enkelt. Det persiska riket var ju 
ändå jättelikt i övrigt och krävde sannolikt tillräckligt 
mycket av kungadömets tillgängliga resurser för att 
hållas ihop.  
 

Efter den grekiska segern över perserna år 479 f.Kr.  
kunde Miletos börja byggas upp igen, med sin hip-
podamiska stadsplan, som senare också kom att bli en 
viktig inspirationskälla för de romerska städerna. Det 
nya Miletos blev en viktig medlem av det attiska sjöför-
bundet, men nådde aldrig åter sin forna glans. 
 
386 f.Kr. inlemmades staden åter i Perserriket, men 
334 f.Kr. besegrade Alexander den stores här en per-
sisk garnison i staden och gjorde Miletos till en del av 
sitt rike. 
 
 
 

 
Strukturer med ursprung från det återuppbyggda Miletos 

 
 
 
Under de följande århundradena bytte Miletos ägare 
ett flertal gånger, tills romarna år 133 f.Kr. övertog 
staden i samband med erövringen av kungariket Per-
gamon.  
 

Graecia (i den italienska stövelns hålfot), återigen i rut-
nätsform. Efter en bråkig tid med stridigheter mellan 
tidigare konkurrerande kolonigrupper bildades då en ny 
under Athensk ledning på uppmaning av Perikles, som 
avsåg att bilda en panhellensk koloni, dvs inte nödvän-
digtvis bara för invånare med ursprung i Athen. Bland 
de nya medborgarna fanns bl a historikern Herodotos 
(484 – 425 f Kr, född i Halikarnassos, nuvarande Bod-
rum). 
 
408, samma år som han dog, var han anlitad för byg-
gandet av Rhodos och hann i alla fall utarbeta stadens 
infrastrukturella system. 
 
År 350 f Kr började för övrigt även Priene, grannstad till 
Miletos, återuppbyggas, självklart då enligt Hip-
podamus´ rutnätsprinciper. 

 
Priene 

 
 
Hans principer användes efter hand i många viktiga 
städer i antiken, bl a i Halikarnassos, Alexandria, An-
tiokia, m fl 
 
Hans planprinciper består av ett noga beräknat, vinkel-
rätt system av breda gator, en prototyp som finns redan 
i hans första projekt i Miletos. Centralt finns alltid en 
generös area som inte fick bebyggas och som med 
tiden utvecklades till Agoran, centrum för både staden 
själv och det medborgerliga samhället. 
 
Hans teorier gavs 451 f Kr ut som en beskrivning av 
planarbetet för Pireus, vilket blev ett standardverk för 
denna era och användes i många städer i den klassiska 
epoken. Där beskrivs hur kvarter formas, ungefär 2 400 
kvm, indelade i tvåvåniga fastigheter, skilda åt med 
murar och med sin framsida, ansiktet, mot söder. I 
samma planstudie beskrivs infrastrukturer för vatten och 
avlopp, pumpstrukturer mm. 
 

 
De joniska naturfilosoferna kallas ett antal försokra-
tiska tänkare som var verksamma på 500-talet f.Kr. i 
Jonien, de grekiska kolonierna längs nuvarande Mindre 
Asiens västkust. Området var med Miletos som ett av 
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Romersk bad i Miletos 

 
Under romerskt herravälde hade Miletos status av 
fristad, och staden blomstrade fram till 300-talet e.Kr., 
då dess hamn av floden Meander hade slammat igen 
och staden därmed mist sin strategiska betydelse. 
 

 
Under antiken var Miletos en hamn, nu är trakten ett brukat 
slättland 

de viktigaste centra ursprunget till den mycket kraftiga 
expansion som det filosofiska tänkandet i Grekland 
uppvisade under 500- och 400-talet f.Kr. Härifrån här-
stammar de första bevarade skriftfragmenten som på-
minner om filosofisk verksamhet i striktare mening. De 
naturfilosofiska spekulationerna är möjligen inte alltid 
helt vetenskapliga i dagens betydelse av ordet utan 
präglas ibland av mångtydighet, men är ändå tydligt 
avskiljbara från dåtidens folkreligioner och mytologiska 
uppfattningar om världen och tillvarons villkor.  
 
Området erövrades i början av 500-talet av perserna 
under Kyros den store och mycket talar för att persisk 
filosofi var en katalysator bakom den joniska naturfiloso-
fin. Hur som helst spred sig den filosofiska expansionen 
till andra håll i den grekiska världen, inte minst i Magna 
Graecia, de grekiska kolonierna i södra Italien, t ex via 
Pythagoras. 
 
Thales, Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras och 
Leukippos är några av de mest kända företrädarna för 
de joniska naturfilosoferna, alla från Miletos. Många av 
de övriga kända filosoferna har direkta relationer till 
dem, t ex gick Pythagoras från Samos (inom synhåll 
från Miletos) som lärjunge under Thales och Demokri-
tos, också från Samos och som har fått äran för atomte-
orin, som elev till Leukippos, som sannolikt var den som 
egentligen först lanserade tanken om de minsta odel-
bara partiklarna.  
 
De joniska naturfilosoferna ville finna generella principer 
bakom naturens processer - hur världen har uppstått, 
hur universum verkligen ser ut, bortom religiösa prefe-
renser.  
 
De kom långt och det skulle komma att ta två tusen år 
att ta upp den tråden igen. 
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Templet i Didyma, Miletos södra grannstad 


