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Kortsynsjukan	  
•  ”Vårt	  samhälle	  lider	  av	  kortsynssjuka”	  	  
•  Planeringshorisont	  på	  5,	  10,	  20	  år	  
•  Kunskapshorisont	  som	  ibland	  är	  kortare	  
•  ”Samhälleligt	  minne”	  på	  mindre	  än	  eH	  år?	  
•  Individuellt	  minne?	  
•  Vilket	  gör:	  	  

– aH	  vi	  inte	  lär	  oss	  av	  de	  oändligt	  många	  historisk	  
goda	  och	  dåliga	  exempel	  på	  lösning	  av	  problem	  

– aH	  vi	  dåligt	  förstår	  vårt	  eget	  samhälle	  
– aH	  vi	  inte	  ser	  de	  lösningar	  som	  	  fakNskt	  finns	  

	  



”At	  every	  level	  the	  greatest	  
obstacle	  to	  transforming	  the	  world	  
is	  that	  we	  lack	  the	  clarity	  and	  the	  

imaginaNon	  that	  it	  could	  be	  
different”	  

Unger in Andersson, K. 2012. Development Dialogue, september 2012. 
 



•  Samband	  och	  konflikter	  mellan	  människa	  
och	  miljö	  

•  Miljöhistoria	  (i	  jämförelse	  med	  konvenNonell	  
historia)	  för	  in	  yHerligare	  en	  variabel	  
– miljö	  vilket	  skapar	  helt	  nya	  säH	  aH	  förklara	  
historiska	  skeenden	  

•  Skeenden	  eller	  processer	  i	  historien	  där	  
relaNonerna	  människa-‐miljö	  har	  förändrats	  
– Stora	  globala	  skeenden:	  Jordbruk,	  Städer,	  
Industrialisering,	  Kolonialism	  

•  (Jmfr	  PonNngs	  säH	  aH	  beräHa	  mot	  Radkau)	  

– Eller	  skeenden	  och	  händelser	  i	  mindre	  skala	  



Laetoli, Tanzania 3.8 milj years ago, Australopithecus 



Llascaux grottan, Frankrike c. 17 000 år sedan Homo Sapiens Sapiens  



Ukraina 20-14 000 år sedan 
Mammut ben och skin (95 mammutar/hydda, 70 
hyddor påträffade).  



Jordbruk	  

See	  chapter	  5	  ”Human	  past”	  
Map	  modified	  from:	  Diamond,	  J.,	  Bellwood	  P.	  (2003).	  Farmers	  and	  their	  Languages:	  the	  first	  expansions.	  	  

X	  



Nilometern in Kairo (1200 år gammal) 

The	  Nile	  



Sumerisk stad rekonstruktion, 3000 f.kr 
Uruk 50,000–80,000 invånare , 6 km2 omgiven av en stadsmur 



Tenochtitlan (Mexico city), Aztekisk stad, 1325 
e.kr. Stadens trädgårdar kunde skördas 3 ggr/
år och försörjde stadens invånare 



Hur	  ska	  man	  förstå	  eH	  landskap	  
om	  man	  inte	  kan	  dess	  historia?	  





Sveriges	  miljöhistoria	  

Bild från Welinder, S, Pedersen E.A. och Myrdal J (reds). Jordbrukets första femtusen år, 4000 
f. kr-1000 e.kr. Det svenska jordbrukets historia, 21-43. (kopia i pärm) 

kronozoner 

 000 BP  



Uppsala  8000-5000 år sedan?  (bild från Polen)  



The warm climate in mid holocene affected the whole globe. For 
instance,  Sahara,  during this time was a green landscape with 
forests, savvannas , lakes and rain 



Welinder, S, Pedersen E.A. och Myrdal J (reds). Jordbrukets första femtusen år, 4000 f. 
kr-1000 e.kr. Det svenska jordbrukets historia, 21-43.  



Amazonas	  vild	  natur	  eller	  
kulturlandskap?	  



Geoglyfer i Amazonas från Google Earth 





Miljöhistoria	  för	  mig	  är	  eH	  säH	  aH	  
kriNskt	  granska	  förklaringar	  

	  
aH	  förstå	  historiska	  skeenden	  på	  

eH	  nyH	  säH	  
	  

och	  aH	  förstå	  idag-‐framNd	  på	  eH	  
nyH	  säH	  



Hohokam large 
irrigation systems 

750-1050 AD Settlement aggregations, 
ballcourts (ceremonial/public areas, 
social networks 

Plattform buildings 1200-1400 AD  

Nelson et al 2011 



Personliga	  strategier	  
•  BevaHning	  
•  Lagra	  mat	  
•  Dela	  mellan	  hushåll	  
•  MigraNon/arbete	  i	  andra	  regioner	  
•  Sociala	  nätverk	  
•  Ansluta	  dig	  Nll	  en	  ledare/förvaltning	  som	  har	  som	  
roll	  aH	  fördela	  resurser	  eller	  ha	  allmänna	  förråd	  

•  Lägga	  om	  försörjningsstrategi	  

Nelson et al 2011 



BeslutsfaHande	  och	  planering	  

•  Ex:	  1700-‐talets	  Kina	  
– Manual	  för	  ”disaster	  management”	  
– Madörråd	  (?%)	  av	  den	  naNonella	  ekonomi	  
– Ledare	  hölls	  personligen	  ansvariga	  för	  aH	  förse	  
medborgare	  med	  mat	  i	  krisperioder	  

– Planering	  som	  bygger	  på	  aH	  naturkatastrofer	  sker	  
återkommande	  

•  Kontrasterar	  mot	  andra	  exampel	  där	  
beslutsfaHare	  inte	  ingrep	  

Fagan floods famines and emperors 



Följa	  en	  debaH/begrepp	  över	  Nd	  



Alla	  de	  begrepp	  som	  vi	  diskuterar	  
idag	  har	  en	  historia	  

	  
de	  har	  vuxit	  fram	  i	  eH	  historisk	  

sammanhang	  
	  

dess	  betydelsen	  har	  skifat	  
	  



Exempel	  

•  Utveckling	  
•  Tillväxt	  
•  Natur	  
•  Frihet	  
•  Mänskliga	  rähgheter	  
•  Biologisk	  mångfald	  
•  Social	  räHvisa	  



Många	  teser	  och	  förklaringar	  som	  
många	  idag	  accepterar	  som	  
”sanna”	  (eller	  vill	  kriNsera	  som	  
felakNga)	  har	  också	  de	  en	  historia	  

	  
Som	  vi	  måste	  förstå	  



Malthus	  ”lag”	  
•  1700-‐tal	  svältkatastrofer	  och	  kris	  

–  Storbritannien	  hade	  i	  allt	  för	  hög	  grad	  skyddat	  sin	  naNonella	  ekonomi	  
–  Adam	  Smith	  skrev	  aH	  handeln	  ska	  vara	  oreglerad	  och	  fri	  för	  om	  staten	  

lägger	  sig	  i	  slutar	  det	  med	  katastrof	  
–  Malthus	  ”	  befolkningen	  ökade	  snabbare	  än	  jordbruksprodukNon”	  

–  	  fahgdom	  kan	  inte	  besegras	  med	  högre	  jordbruks	  
produkNvitet,	  förespråkade	  födelsekontroll	  och	  låga	  löner	  för	  
arbetare	  

•  Dessa	  tankar	  har	  leH	  Nll	  ideer	  om	  ”PopulaNonsbomben”,	  och	  
”posiNva”	  befolknings	  katastrofer	  och	  en	  ”låt	  vara”	  policy	  

•  Men	  i	  eH	  historiskt	  perspekNv	  så	  är	  det	  inte	  så	  enkelt	  
–  Det	  finns	  ingen	  direkt	  koppling	  mellan	  matprodukNon	  och	  om	  
människor	  svälter(Amartya	  Sen)	  

–  Många	  svältkatastrofer	  har	  tvingats	  fram	  genom	  policy	  aH	  inte	  
ingripa	  (Irland,	  Indien,	  m.fl	  1800	  tal)	  	  



”The	  tragedy	  of	  the	  commons”	  
•  Hardin	  1968	  	  

–  Om	  människor	  äger	  resurser	  gemensamt	  förvaltar	  de	  dem	  inte	  

•  AnNken	  (600	  f.kr-‐600	  e.kr)	  Athen	  och	  Rom:	  	  
–  I	  Athen	  600	  f.kr	  inräHades	  lagar	  för	  aH	  mark/bete	  inte	  skulle	  

koncentreras	  på	  få	  landägare	  och	  allmänningar	  skulle	  skyddas	  
–  I	  Rom	  400	  e.kr	  förespråkades	  stora	  landegendomar	  och	  cashcrops	  som	  

lösning	  på	  miljö	  och	  ekonomisk	  kris	  

•  1700	  talets	  England	  
–  PrivaNsering	  av	  mark	  Nll	  aristorkraNn	  (som	  helt	  raserade	  

småjordbrukarnas	  möjligheter	  aH	  försörja	  sig)	  

•  1800	  talet	  (globalt)	  
–  Småjordbruk	  och	  blandnäringar	  slås	  sönder	  med	  miljö	  och	  utveckling	  

som	  moNv	  

•  Idag	  	  
–  TvångsförlyHningar	  och	  landgrabbing	  moNveras	  av	  

miljövårdsargument	  



Myter	  om	  olösliga	  problem	  



”The	  problems	  of	  survival	  of	  the	  world	  in	  the	  era	  of	  2000-‐talet	  is	  very	  much	  a	  problem	  
of	  city	  planning”	  –	  ”the	  fact	  that	  ci=es	  today	  grows	  like	  cancerous	  cysts	  	  is	  a	  symptom	  
of	  badly	  working	  socie=es”	  (Sörlin	  och	  Öckerman	  1998,	  103)	  

Städer	  =Cancer	  cystor?	  



Rom	  (400	  e.kr)	  

•  2/3	  av	  jordbruksprodukNon	  kom	  uNfrån	  Rom!	  
•  Lågt	  barnafödande	  (inverterad	  befolkningsväxt)	  
•  Hög	  urbaniserings	  takt	  
•  Avfolkning	  på	  landsbygden	  
•  Mkt	  få	  små/bland	  jordbruk	  kvar	  
•  KoncentraNon	  av	  stora	  plantager	  för	  cashcrop	  odling	  

–  	  vin	  och	  oliver	  på	  slavplantager)	  
•  ”RomanNcering	  av	  tradiNonell	  odling”	  

–  (Som	  plockades	  upp	  igen	  i	  europa	  på	  17-‐1800	  talet	  inom	  
den	  sociala	  eliten)	  



Mayan städer=Gröna städer 

Flera stadstater växte fram  
250-800 e.kr 



Maya	  städer	  
•  Calakmul,	  Tikal	  och	  Caracol	  mellan	  50.000	  och	  
100.000	  inhabitants,	  TeoNhuacán	  125	  000	  

•  2,000	  inhabitants	  1.6	  km2	  (som	  dagens	  sprawl	  runt	  
Los	  Angeles)	  

•  Städer	  med	  låg	  densitet	  (utspridda)	  
•  Gröna	  öar	  i	  staden	  
•  Mycket	  av	  stadens	  jordbruksresurser	  producerades	  
inom	  staden	  

•  Jordbrukstekniker	  som	  gav	  god	  avkastning	  
•  c.	  400	  år	  av	  stabilitet	  trots	  en	  enormt	  stor	  
befolkning?	  	  



Vad	  	  är	  en	  stad?	  
1.  Stor	  befolkning	  (mer	  än	  5000?)	  
2.  AdministraNv/religiöst/PoliNskt/Ekonomiskt	  

centrum	  
3.  Handel	  och	  hantverk	  
4.  Tät	  bebyggelse	  
5.  Formaliserad	  stadsplanering	  
6.  Permanent	  
7.  Central	  organisaNon	  och	  sociala	  hierarkier	  
8.  Låg	  jordbruksprodukNon	  	  
9.  Skillnad	  mellan	  stad	  och	  land	  
	  



Staden	  och	  idén	  om	  eH	  social	  forum:	  
Agora	  

•  Stadplan	  som	  rutnät	  
–  grekiska	  och	  romerska	  
städer	  

–  Liksom	  i	  USA,	  kolonial	  
länder	  (och	  Uppsala)	  

•  Centralt	  i	  alla	  grekiska	  
städer	  är	  en	  publik	  plats:	  
eH	  socialt	  forum	  

•  Som	  finns	  i	  de	  flesta	  städer	  
i	  världen	  oavseH	  
formaliserad	  
stadsplanering	  eller	  ej	  

Hippodamus (498 – 408 f.kr.) Miletus 
 



Harappa,	  Indus	  valley,	  2600-‐1900	  BC	  

23	  500	  invånare,	  formaliserad	  stadsplanering,	  drändering,	  3	  våningshus	  med	  vaHenledning,	  allmänna	  
bad,	  handel.	  Men	  inga	  tecken	  på	  social	  hierarki	  eller	  eH	  centralt	  ledarskap.	  Är	  deNa	  en	  
självorganiserande	  stad?	  



Täta	  och	  utspridda	  städer	  

Kan	  vara	  mer	  eller	  mindre	  effekNva	  
när	  det	  gäller	  energikonsumNon	  



High	  vs	  low	  energy	  gain	  systems	  
•  High	  energy	  systems	  

– Such	  as	  carbon	  based	  energy	  systems,	  is	  energy	  
efficient	  (in	  relaNon	  to	  energy	  invested),	  and	  may	  
be	  more	  efficient	  in	  combinaNon	  with	  dense	  
seHlement?	  	  

•  But	  high	  energy	  efficient	  systems	  tend	  to	  loose	  its	  
efficency	  quickly	  

–  The	  high	  investment	  made	  means	  that	  actors	  perpetuate	  the	  
system	  	  

» Which	  makes	  it	  briHle	  in	  the	  long	  run	  
•  And	  in	  danger	  of	  collapse	  

Tainter et al 2003 
Tainter et al 2006 



High	  vs	  low	  energy	  gain	  systems	  
•  Low	  energy	  systems	  

•  Such	  as	  non	  fossil	  fuel	  and	  renewable	  energy	  sources	  
is	  beHer	  suited	  to	  a	  dispersed	  seHlement.	  	  

–  It	  is	  low	  in	  effeciency	  relaNve	  to	  energy	  investment	  but	  it	  does	  
not	  loose	  efficiency	  as	  fast	  over	  Nme	  

•  Low	  energy	  systems	  are	  costly	  and	  tend	  to	  be	  
organised	  and	  planned	  

– And	  more	  adaptable	  to	  environment/context	  	  

•  Thus	  it	  tends	  to	  be	  more	  stable	  over	  long	  term	  



The	  technologies	  for	  	  
sustainable	  green	  ciNes	  already	  exists	  what	  we	  

need	  is	  to	  mobilise	  the	  social	  forum	  that	  the	  
urban	  is	  to	  plan	  well	  

&	  learn	  from	  past	  mistakes	  

Concept of one of 13 ecocities in France 

Concept of planned ecocity in Dubai 

Mostafi, M., Dohert, G. 2010. Ecological Urbanism 



Urban	  planning	  

•  Brasília	  (ScoH	  1998,	  121-‐126)	  
–  Built	  in	  the	  1956-‐1960.	  Influenced	  by	  	  Le	  Corbusier,	  the	  PLANNED	  city.	  

No	  reference	  to	  history	  or	  tradiNon	  -‐	  a	  completely	  NEW	  city	  
–  For	  people	  living	  in	  Brasília	  ”it	  is	  as	  if	  planners	  rather	  than	  aiming	  to	  

create	  a	  city	  wanted	  to	  prevent	  one”	  

Karl Marx stadt 

Le Corbusier 



Utmaningen	  

•  Inte	  bara	  aH	  planera	  hållbara	  städer,	  utan	  hållbara	  
städer	  som	  människor	  vill	  bo	  i	  

•  ScoH´s	  råd	  (seeing	  like	  a	  state)	  
–  Ta	  små	  steg	  

•  Bygg	  in	  möjligheten	  aH	  gå	  Nllbaka	  
–  Planera	  för/arbeta	  med	  individers	  förmåga	  aH	  uppfinna	  
nya	  lösningar	  

•  Utmaningen	  för	  stadsplanerare	  är	  aH	  inte	  kväva	  eller	  
förhindra	  individers	  lokala	  och	  spontan	  iniNaNv	  Nll	  aH	  
leva	  eH	  bra	  liv	  

•  Och	  aH	  lära	  av	  goda	  och	  dåliga	  exempel	  i	  historien	  
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