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Abstract: 

This essay focuses on the technical systems and functions behind how a Roman bath 

operated. I will present a general view by going through each part of the waters path through 

the bath one by one. Since there is no such thing as a standardised Roman bath I will, under 

each headline, present the sub subject with a presentation of the workings and then 

exemplifying through archaeological findings and ancient literary sources.  

 This essay is therefore meant to present a thorough and clear presentation of the 

technical aspects of a roman bath. The aim is to give the reader an understanding of how a 

bathhouse worked in general and why. To this I want to present problems that the Romans 

were faced with and how they solved them. 
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Inledning     
Inledning, syfte & målsättning  

”Edle Einfalt und stille Größe“, ädel enkelhet och stilla storhet, så skrev Johann Joachim 

Winckelmann om den grekiska konsten. Detta är något som mycket länge har hängt med i 

bakhuvudet på nästan alla när de tänker på antiken. Mäktiga stilrena tempel i blank marmor 

och äldre skalliga män i toga som tystlåtet diskuterar filosofi och politik är den idag mest 

välkända bilden av ett antikt samhälle och detta har tidigare även varit i fokus inom 

forskningen. Det må inte vara helt uppenbart, men mycket länge låg en stor del av den antika 

forskningen på framförallt konst och arkitektur. Det har skrivits ett oöverskådligt antal verk 

som prisar de olika statyerna och skulpturerna, som berömmer de utsökta akvedukterna har 

konstruerats eller målningarnas vackra stilar. En del av det antika samhället som berörs av 

allt detta är baden. Ofta vackert utformade med skulpturer, kolonner, målningar, fontäner och 

rinnande vatten erbjöd de allt det som så länge intimt förknippades med antiken. Vad man 

ofta inte har lagt någon möda på är däremot hur allt bakom kulisserna fungerade. Därför har 

jag valt att skriva denna uppsats om ett ämne som jag anser inte ha givits den uppmärksamhet 

det förtjänar, nämligen tekniken bakom ståten, i många fall just marmor. Även då marmor 

inte är något som nödvändigtvis behövde finnas i ett romerskt badhus har det därför här i 

titeln fått symbolisera den konstinriktade antiken mot tekniken bakom.  

 Syftet med denna uppsats är därför att ta reda på och förklara hur de system som gjorde 

att ett romerskt bad kunde fungera var konstruerade och varför. I slutet presenteras en slutsats 

angående de tekniska problem jag har stött på under skrivandets gång och möjliga lösningar. 

Målsättningen är då att denna presentation av ämnet kommer att ge läsaren en bra, enkel och 

överskådlig, men samtidigt djupgående inblick i vattnets väg inom ett romerskt bad. Det är 

också meningen att uppsatsen ska ge en förståelse för hur de tekniska lösningarna var 

konstruerade och varför. Detta för att uppmärksamma ett av antikens okända tekniska 

underverk.  

 

Material, metod och källkritik 

Jag kommer att utgå ifrån modern litteratur skrivet om ämnet och utgrävningsrapporter från 

olika romerska bad, med viss försiktighet för tolkningar gjorda före 1980-talet när 

primitivismen var förhärskande inom de akademiska kretsarna.1 Denna syn ansåg att tekniska 

framsteg var obefintliga under framför allt kejsartiden och att ägna sig åt antik teknologi 

                                                 
1 Wikander 1986, 145. 
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hämmades, varpå litteratur från tiden delar och sprider denna syn. I de arkeologiska 

rapporterna kan man förvänta sig en övervägande majoritet från Campanien, Rom, 

Nordafrika och England. Detta kommer jag att använda vidare till att bygga upp en 

diskussion som kommer att bearbeta ämnet generellt. Jag kommer att gå till väga så att varje 

delmoment beskrivs och exemplifieras med hur man har löst de tekniska aspekterna på olika 

platser och vilket som var det vanligaste sättet. Vidare används antika litterära källor i den 

mån sådana går att finna. Ett par korta rader finns skrivna av en man som hette M. Vitruvius 

Pollio i boken de Architectura.Vitruvius var ingenjör och arkitekt (Frontinus, De aquis I 25) 

under 100-talet f.Kr. Man kan också notera en del i antika källor angående hur man 

uppfattade badandet och hitta små tankar om badandet. Man kan till exempel ana hur varmt 

eller kallt vattnet var, eller hur vattenkvalitén från olika akvedukter och källor var. Det gäller 

dock att vara försiktig med de antika källorna, de rymmer inte några definitiva sanningar 

eller fullständiga bilder. De bör användas med försiktighet och helst i kombination med 

arkeologiskt material, alternativt noggrant kontrollerade och genomtänkta. Just Vitruvius är 

ett bra exempel på en författare man bör använda när hans skrifter är relevanta, men inte så 

mycket för att få en korrekt och sanningsenlig beskrivning som för att få en bild av tidens 

klimat och tänkande.  

 Det är också värt att notera med att jag har använt mig av översättningar, inte 

originalspråk, av de antika källorna då mina latinkunskaper inte tillåter att behärska språket 

tillräckligt väl. Att använda översättningar är aldrig optimalt och jag är väl medveten om 

nackdelarna, för att i viss mån kompensera har jag läst de stycken jag funnit i så många 

översättningar som möjligt för att inte få en allt för ensidig bild. 

 Uppsatsen är tänkt att vara upplagd i den ordning som vattnet skulle ha passerat genom 

ett bad (Se bilaga II för förenklad ordning). Till detta tillkommer ett stycke i början tänkt som 

en introduktion till ett romerskt bad och ett grundläggande resonemang om var vattnet kom 

ifrån och hur man fick det till badet. Avslutningsvis finns till sist en slutsats och ett stycke 

med mina egna tankar och reflektioner över de problem jag funnit och hur jag anser att de 

bör lösas. Därtill kommer en kortfattad sammanfattning som teoretiskt beskriver hur vattnet 

skulle gå genom ett bad för att ge en snabb och generell bild. 

 Det finns också två bilagor för att underlätta för läsaren; bilaga I: komplett register över 

badtekniska termer och bilaga II: kompletta planskisser och diagram med förklaringar. Dessa 

är menade att kunna plockas fram under läsandet för att underlätta eventuella problem med 

tekniska termer. Även en schematisk skiss av vattnets väg ingår här som bör underlätta 

läsandet. 
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Avgränsning    

Ämnet kommer att avgränsas till tekniken bakom badens fasad, det vill säga det kommer inte 

tas upp något om dekorationer eller arkitektur om det inte är relevant för badets tekniska 

funktion. Däremot kommer det att tas upp hur uppvärmningen av vattnet fungerade, dels då 

jag anser att detta dels ligger inom det tekniska området, dels då det är svårt att separera från 

det inre distributionssystemet. Den yttre gränsen går där vattnet kommer in till badhuset för 

att lagras till det når ett slutligt avlopp såsom ett hav, en flod eller en stads huvudkloak. 

Vidare kommer uppsatsen att beröra perioden mellan Octavianus’ inträde på den politiska 

scenen 44 f.Kr till slutet av Serverus Alexanders regering år 235 e.Kr. Detta är valt med 

tanke på när den stora byggnadsfasen i Rom kom igång under Octavianus2 tills 

militärkejsarna kom till makten och riket sjönk ned i fråga om materiell kultur.3 Geografiskt 

sett ligger begränsningen inom det romerska imperiet, där baden är byggda under romerskt 

styre. Det utesluter grekiska bad konstruerade före Roms styre och bad som sedan följde det 

gamla grekiska mönstret.  

 

Diskussion     
Introduktion till ett romerskt bad 

De romerska baden var en viktig del i det sociala romerska samhället, något som inte är av 

teknisk vikt men som inte helt bör förbigås under ämnet. Detta därför att man inte kan förstå 

en teknisk funktion utan att känna dess användningsområde. Ämnet är dock i sig själv 

mycket invecklat och det har inte gjort saken bättre att det inte togs seriöst förrän på slutet av 

1980-talet, något som nu förändrats.4 Som exempel används i detta stycke Stabiathermerna i 

Pompeii, som är ett relativt sett okomplicerat badhus. Följande stycke är en förenklad 

förklaring av hur en genomsnittlig dag på ett romerskt bad kunde se ut.  Det bör noteras att 

detta bad är öppet för båda könen samtidigt, men uppdelat i två olika sektioner. Det förekom 

också bad öppna för båda könen där man badade tillsammans, vilket många romare ansåg 

vara kraftigt demoraliserande, och det vanligaste, bad där man delade på tiderna som könen 

fick använda. Normalt sett gick man till baden under den åttonde timmen räknat i romerska 

mått, för oss cirka klockan två på eftermiddagen och badandet höll på tills det var mörkt, 

även om nattbad inte var okänt. I de bad där könen fick sig tilldelat olika tider fick kvinnorna 

                                                 
2 Ramage & Ramage 1991, 101f. 
3 Ramage & Ramage 1991, 296. 
4 DeLaine & Johnston 1999, 7. 

 6



bada på morgonen och männen under eftermiddagen.5 Värt att notera är att det inte var ett 

privilegium att bada först, männen föredrog själva eftermiddagen. Marcus Valerius Martialis 

en romersk poet under 100 talet e.Kr utrycker sig på följande sätt: 

 

“This hour [the eighth] tempers the warm baths [of Nero]” 

 - Martialis IV 8 

 

Virtuvius instämmer i De architectura: 

 

”...the hours of bathing are principally from noon to evening.” 

  - Vitruvius, de Architectura V 10.1 

 

 

Figur 1, Stabiathermerna, Pompeii 

                                                 
5 Yegül 1992, 33. 
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1 Entré män, 2 entré kvinnor, 3 palaestra, 4 fotbadspool, 5 pool, 6 entréhall (män),  7 frigidarium (män), 
8 tepidarium (män), 9 caldarium (män), 10 caldarium (kvinnor), 11 Tepedarium (kvinnor), 12 
apodytehrium (kvinnor), 13 latrin, 14 vattenuppvärmningstankar, 15 praefurnium, 16 omklädningsrum,  
17 badmästarens kontor, entré till det norra blocket, 19 huvudtank, 20 brunn, 21 västra ingången,  22 
frigidarium (kvinnor), 23 väntplatser för slavar och tjänare, 24 apodytherium (män),  25, sekundär 
eldstad för uppvärmning. 

A butiker och affärer av olika slag, T taverna. 

För komplett planskiss se bilaga 2. 

För komplett register av badtekniska termer se bilaga 1.    

 

Till att börja med så hade baden både en social och en sanitär funktion. Detta kombinerades 

ofta med att man hade tillgång till en palaesta ett område för olika sporter ofta i form av en 

öppen gård. När själva badanläggningen öppnat gick man dock först var för sig till det 

apodytherium som var avsatt till respektive kön (24 & 12). Detta är till viss del en 

motsvarighet till dagens omklädningsrum och var ett obligatoriskt inslag även i de mest 

anspråkslösa badhusen. Dessa var försedda med någon sorts skåp, hyllor eller krokar för att 

förvara kläder beroende på hur mycket resurser som lagts ned på det. Precis som i dagens 

badhus var stöldrisken uppenbar och föraktad men ändå närvarande. Vad det gäller klädval 

ansåg inte romarna det lämpligt att såsom grekerna hade för vana, träna nakna, och på grund 

av detta hade man ofta olika sorters lättare klädsel.6 Efter ombytet inledde man nämligen ofta 

besöket med att träna något som inte var det primära under besöket men ändå ansågs viktigt. 

Läkaren Celsus från första århundradet e.Kr skriver följande: 

 

”But whilst exercise and food of this sort are necessities, those of the athletes 

are redundant; for in the one class any break in the routine of exercise, owing 

to necessities of civil life, affects the body injuriously, and in the other, bodies 

thus fed up in their fashion age very quickly and become infirm” 

-Celsus, De Medicina I 2 

 

Han hade helt klart noterat att det inte är nyttigt att sluta träna med stigande ålder. 

Det handlade dock inte på samma sätt som mycket träning idag, om att aktivt pressa 

sig själv, romarna blev rekommenderade att träna med försiktighet. Populära 

aktiviteter var spel med små bollar, gång, jogging och vapendrillning. För de mer 

intellektuella rekommenderades något tyngre aktiviteter. Vad man än ägnade sig åt 

                                                 
6 Yegül 1992, 33f. 
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var det i de flesta fall inte träningen man var i badet primärt för och få bör ha 

fortsatt efter att själva badanläggningen öppnats för dagen.7

 När man blev insläppt i själva badet följde man normalt ordningen att man 

inledde med de varma rummen, caldariet8 (9 & 10) där det var som varmast och 

därifrån arbetade man sig nedåt i temperatur. Detta ledde en härnäst till tepidariet 

(8) som var ett mellanting mellan kallt och varmt. Det sista rummet var frigdariet 

som var ett kallvattenbad.9 Mellan dessa tre kan man stöta på ett antal olika rum och 

utrymmen i olika romerska bad. Det fanns inget som ens påminde om ett regelverk 

för hur ett bad skulle vara konstruerat, man fick välja ordningen själv och det var 

ofta en modesak eller på inrådan av olika läkare. Till detta kommer att bad i likhet 

med många andra offentliga romerska byggnader torde ha haft tillgång till latriner. 

 Det fanns dessutom en mängd andra aktiviteter man kunde ha för sig på de 

romerska baden beroende på deras storlek och ambition. En vanlig aktivitet var att 

besöka ett laconicum om ett sådant fanns tillgängligt, ett rum beskrivet som varmt 

och torrt.10 På riktigt stora bad kunde det finnas trädgårdar och även bibliotek för 

den som var ute efter mer intellektuellt inriktade aktiviteter. 

 

Hur fick man tag på vattnet? 

Som förväntat slukade de romerska baden enorma mängder vatten. För det första var inte 

nödvändigtvis ett bad det enda i en stad. I Pompeii, en småstad i tidens mått med sina, idag 

grovt uppskattade, mellan 6000 och 20.000 invånare11 beroende på vem som utfört 

beräkningarna, fanns det tre allmänna större och funktionsdugliga bad, Stabiathermerna, 

Forumthermerna och Thermaesuburbani. Förutom dessa ansåg tydligen någon att ytterligare 

ett bad skulle kunna drivas i staden och när vulkanen Vesuvius fick sitt utbrott 79 e.Kr var 

ytterligare ett bad under uppbyggnad, Therme Centrali. Staden hade under sina första 

århundraden inte tillgång till något rinnande vatten och man var därför tvungen att utnyttja 

regnvatten och brunnar. Av dessa var åtminstone Stabiathermerna och forumthermerna 

byggda innan man fick rinnande vatten och hade stora cisterner på ca 38.500 liter och 

respektive ca 430.000 liter12 vilket ger en klar vink om skalan. Thermaesuburbanis 

konstruktion kan ha varit en direkt följd av att man fick tillgång till rinnande vatten och man 
                                                 
7 Yegül 1992, 37f. 
8 För komplett register över badtekniska termer se bilaga 1.   
9 Ling 2005, 128. 
10 Yegül 1992, 38-39. 
11 Ling 2005, 97. 
12 Ling 2006, 150. 
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byggde ut Forumthermerna år 3/4 e.Kr.13 Vad som är helt klart är att byggandet av Aqua 

Augusta och dess sidoledning till Pompeii var att man nu hade tillgång till den mängd vatten 

som behöves för en stad med verkliga fullfjädrade romerska bad. 

 Det fanns under antiken i praktiken fyra sätt att få tag på vatten, insamling av 

regnvatten, från en brunn, ett närbeläget vattendrag av typen flod eller å eller från ett avlägset 

beläget vattendrag via någon typ av konstruktion, i praktiken antigen en terracottaledning 

eller en akvedukt. Av dessa kan man knappast förlita sig på enbart regnvatten i ett riktigt 

badhus. För det första kan man i princip inte räkna med något regn under minst de två 

sommarmånaderna i Medelhavsområdet, ofta under så mycket som tre eller fyra månader. 

Den regnmängd som kommer under de övriga delarna av året tenderar att komma i snabba 

vattenrika skurar och totalt får man normalt sett ungefär 1000 mm regn per år.14 Detta ger 

bara i sig ett antal effekter: ett bad beroende av regnvatten kan bara ha mycket små 

bassänger, och man kan inte räkna med annat än att mycket sällan byta vatten. I praktiken 

innebär det att om alla bassänger var en meter djupa skulle man behöva lika mycket 

regnupptagande område som bassängyta för att fylla dem på ett år, förutsatt att inget vatten 

alls konsumerades av olika aktiviteter. Det var av dessa anledningar mycket ovanligt med 

bad som endast använde regnvatten.15  

 Att använda regn som vattenkälla har man dock kunnat kombinera med ytterligare en 

metod för att få en adekvat vattenmängd där man inte har tillgång till några större 

vattenflöden. Brunnen var en tidig uppfinning och ska inte undervärderas i betydelse under 

antiken. Samtidigt som man nästan konstant ser antika städer med en akvedukt var det många 

som inte hade det, till exempel London.16 Det kan också antas att brunnar var det, utanför 

storstäderna, huvudsakliga sättet att försörja alla som inte hade tillgång till något närbeläget 

vattendrag. Normalt sett var brunnar under antiken inte grundare än 3-4 meter och inte 

djupare än 25-30 m. och diametern mellan 0,5 och 2 meter. Till detta klädde man dem med 

tegel eller trä, i de nordliga provinserna var det vanligt att använda tomma vintunnor som 

brunnskanter. Man kunde också välja att gräva brunnen i en kvadratisk form, vilket hade 

vissa fördelar bland annat att det var enkelt att placera sneda plankor i hörnen vilka kunde 

fungera som en stege.17 I likhet med regnvattenuppsamling har dock brunnar problemet med 

ett, dock mindre men ändå, otillförlitligt tillflöde och konstant begränsad kapacitet, vid för 

                                                 
13 Ling 2006, 72. 
14 Thomas 2000, 15. 
15 Manderscheid 2000, 486. 
16 Hodge 2000 b, 29. 
17 Hodge 2000 b, 30. 
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stor vattenåtgång sinar en brunn. Detta är framförallt ett problem i tätbebyggda områden där 

man konstant konkurrerar om vattnet med sina grannar, något som torde ha gällt för de flesta 

badhus. För att få upp vattnet hade man ett antal olika uppfinningar och tekniker beroende på 

läge, kvantitativa behov och arbetskraft. Något som känns främmande för oss idag var att 

många hinkar var trattformade. Detta på grund av två anledningar. Dels för att de var enklare 

att tillverka för en inte allt för skicklig hantverkare; det var bara i norra Europa som expertis 

inom området fanns att tillgå. Dels för att en hink i formen av en tratt inte kan fastna flytande 

på ytan. En tratt lägger sig ned på grund av tyngdkraften och vattenfylls.18 Det kräver också 

en ansenlig kraft för att få upp vattnet ur en brunn. Det går dock att lösa till en tillräcklig 

nivå, Stabiathermerna i Pompeii hade länge regnvatten och en brunn som sina enda källor. 

För att få upp vattnet effektivt använde man ett tramphjuldrivet paternosterverk. Mer av detta 

berörs dock inte i denna uppsats på grund av ämnets stora bredd.19 Sammanfattningsvis kan 

man därför med största sannolikhet försörja ett litet bad med vatten från en kombination av 

en brunn och regnvatten, men knappast klara att byta ut vattnet allt för ofta, för att inte tala 

om att använda rinnande vatten. Till detta bör betänkas att vatten från brunnar inte alltid är av 

högsta kvalité. 

 Steget från att försörja ett bad med vatten från en brunn i kombination med regnvatten 

till att försörja det från en närbelägen flod, å, källa eller annat vattendrag är enormt. Beroende 

på vattendragets storlek och tillflöde har man här i teorin ett kontinuerligt vattenflöde av en 

något så när bestämd mängd. I praktiken ser läget dock annorlunda ut. Vattennivån i nästan 

alla vattendrag i Medelhavsområdet är kraftigt skiftande med årstiderna, vilket leder till att 

många små vattendrag torkar ut helt och att de stora skiftar kraftigt i nivå. Till och med 

riktigt stora floder såsom Tibern skiftar ordentligt med årstiderna. Man bör dock ha kunnat 

använda lokala vattendrag i kombination med cisterner i vilka man kunde förvara vattnet 

under den torra perioden, vilket borde ge möjligheter till relativt sett stora bad. Beroende på 

hur långt nedför floden badet ligger kan man tänka sig vissa föroreningsproblem men detta 

bör bara ha påverkat floder med större samhällen uppströms. Problemet har alltså egentligen 

inte att göra med kvantiteten och kvaliteten utan förekomsten. Mycket få bad hade lyxen, 

speciellt om de låg i städer, att ha tillgång till någon form av naturligt vattenflöde. Primärt 

har detta alltså varit användbart för bad utanför eller eventuellt i utkanten av städer.  

 Det sista och helt klart överlägsna sättet att under antiken få vatten till ett badhus var att 

leda in det från en lokal akvedukt som i sin tur ledde vattnet till platsen från en avlägsen 
                                                 
18 Hodge2000 b, 31. 
19 För mer ang. att lyfta vatten se Water-Lifting av John Peter Oleson 2002 (se källförteckning). 
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källa. Vattenkvalitén var oftast mycket hög även om vi genom antika källor får reda på att 

vissa akvedukter ansågs bättre än andra, något man var väl medveten om under antiken: 

 

“The two Anios are less limpid, for they are drawn from a river, and are 

often muddy even in good weather, because the Anio, although flowing 

from a lake whose waters are very pure, is nevertheless made turbid by 

carrying away portions of its loose crumbling banks, before it enters the 

conduits — a pollution to which it is subject not only in the rain-storms of 

winter and spring, but also in the showers of summer, at which time of 

year a more refreshing purity of the water is demanded.” 

 - Frontinus, De aquis II 90 

 

Det var inte heller helt gratis att dra ledningar från en akvedukt till ett bad, men detta verkar 

inte ha förhindrat någon från att installera rinnande vatten så fort som det bara gick. Även då 

det varit komplicerat och ansträngande har man alltid gjort sig besväret. Man byggde ofta ut 

baden i kombination med att det rinnande vattnet installerades. Ett bra exempel på det finner 

vi Pompeii där man bygger om och utökar badytan i både Forumthermerna och 

Stabiathermerna.20  

 

Vattnets ankomst 

När vattnet väl var på plats var man tvungen att leda in det i någon form av cistern eller 

reservoar oavsett var vattenflödet kom från för att ha en buffert vid extra hög konsumtion. 

Denna tank var placerad över den nivå som bassänger och andra vattenkonsumerande 

anläggningar låg på för att kunna pressa ut vattnet dit. Ytterligare fördelar med en cistern var 

att den också lät vattnet lugna sig innan det kom ut i badet och att föroreningar hann sjunka 

till botten. Den fungerade också som reserv vid torka, speciellt för bad utan rinnande vatten 

från en akvedukt. Även bad med akvedukter hade dock nytta av sådana här installationer då 

vattnet kunde stängas av för reparationer eller eftersom även akvedukten kunde få slut på 

vatten vid torka av olika slag. Det är därför rimligt att anta att detta var en användbar 

funktion för alla badanläggningar. Exempel har vi ifrån Pompeii med Stabiathermerna, en 

relativt liten anläggning som hade en cistern på 38.500 liter, anpassad för att fyllas för 

                                                 
20 Manderscheid 2000, 488. 
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hand.21 Forumthermerna i samma stad hade en tank på 430.000 liter trots rinnande vatten från 

akvedukten. Som ett större exempel finns Caracallas thermer i Rom som själva var stora nog 

att ha en egen akveduktgren som utgick från Aqua Marcia,22 kallad Aqua Antoniniana för sin 

vattenförsörjning. Hur mycket vatten som dagligen gick åt bara för det centrala blockets 

piscinae, bassängerna, har blivit beräknat till runt 2000 m3 varav nästan ¾ gick till natatio,23 

en sorts grunda simbassänger, och detta är ändå långt ifrån det totala behovet. Då är inga 

fontäner eller andra vattenslukande system inräknade. För att mellanförvara allt detta vatten 

efter akvedukten hade man framför badet en mindre, men fortfarande av aktningsvärd 

storlek, tank där vattnet lugnade sig. Därefter rann det in i en enorm cistern indelad i 

troligtvis 18 sekundärbehållare och från dessa rann det vidare ut till badkomplexet.24  

   

Uppvärmningssystem 

Nästa steg efter att vattnet passerat vattentanken var att det skulle drivas ut i det inre 

distributionssystemet för uppvärmning via ett komplicerat system av 

uppvärmningsmekanismer. Dessa behandlas före det inre distributionssystemet då en stor del 

av vattnet kom att passera uppvärmningen innan det nådde det verkliga fördelningssystemet.  

 Vi har i ämnet två källmaterial, skriftliga och arkeologiska, varav det arkeologiska 

materialet är extensivt. Det skriftliga representeras framförallt av ett avsnitt från Vitruvius. 

Av honom får vi reda på följande: 

 

“Först och främst skall man välja varmast möjliga läge; det vill saga ett 

som inte vetter åt norr eller nordost. Caldarierna och tepidarierna skall ha 

fönster åt sydväst eller, om tomten inte tillåter detta, I alla händelser åt 

söder, därför att den tid då man brukar bada huvudsakligen är från mitt på 

dagen till kvällen. 

- Vitruvius, De architectura V 10.1 

 

Det första man fick tänka på när man skulle bygga ett nytt bad var alltså att ta noga hänsyn 

till de naturliga förutsättningarna. De varma avdelningarna skulle ligga på solsidan under 

eftermiddagen och kvällen. Detta var för att ta upp en del av värmen och framförallt ljuset 

och det är en modell som följs i nästan alla badhus under tidsperioden, placeringar främst i 
                                                 
21 Ling 2006, 150. 
22 DeLaine 1997, 16. 
23Manderscheid 2000, 520.  
24 Manderscheid 2000, 520. 
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sydled men även i sydvästlig riktning är mycket vanligt.25 Det fanns dock redan sedan slutet 

på 400-talet f.Kr teorier angående hur det förde med sig hälsa att anlägga byggnader i linje 

med vissa väderstrecken. Man kan också spekulera i om man ansåg det dekorativt att 

konstruera byggnaderna medvetet om hur de låg mot väderstrecken. Naturligtvis finns 

undantag men de är i sammanhanget små; uppenbarligen var man mycket medveten om 

fördelarna med att anlägga ett bad på det här viset. Man kan i det närmaste vänta sig att finna 

caldariet i denna riktning när man stiger in i ett badhus. Vidare fortsätter Vitruvius: 

 

“Man måste också se till att caldarierna i kvinnornas och männens 

avdelningar gränsar till varandra och ligger åt samma väderstreck, så att 

man kan värma upp vattnet till dessa två bad på samma eldstad. Tre 

bronskittlar skall användas, den första för hett, den andra för ljummet och 

den tredje för kallt vatten, placerade så att den mängd vatten som rinner ur 

hetvattenskitteln kan ersättas från kitteln med ljummet vatten, och denna i 

sin tur kan fyllas på från dem med kallt...” 

- Vitruvius, De architectura V 10.1 

 

Vitruvius är uppenbarligen inställd på att baden ska vara konstruerade med en avdelning för 

kvinnor och en för män, vilket i sig inte är det vanliga. Vad som är ännu mer förvånande är 

att han har en utrycklig önskan att männen och kvinnorna ska ha samma rätt till lika varmt 

vatten. Man ska inte kunna snåla in på utgifterna genom att ge kvinnorna kallare vatten än 

männen. Uppgiften är också förvånande då detta är något klart ovanligt under antiken, att 

värma allt vatten på samma ställe. Normallt sett hade varje varmvattenbassäng en egen eld 

och ett eget kärl.26  

 Nästa aspekt som tas upp är hur många uppvärmningskärlen ska vara och hur de ska 

vara placerade i relation till varandra. Problemet är här, såsom i andra av Vitruvius’ texter, att 

teorin inte stämmer med praktiken. Det är emellertid en bra teoretisk modell, det här systemet 

skulle bara kräva en eldningsplats centraliserad på en plats vilket borde leda till minskad 

virkeskonsumtion och arbetsbörda. Till detta menar han att man ska använda tre kärl, ett för 

varmvatten ett för tempererat och ett för kallvatten, vilka alla ska stå ovanpå ett värmevalv 

som man eldar i. Man kan också notera att han inte nämner något om det ljumma och kalla 

vattnet förväntas komma från dessa kärl eller andra, varpå texten känns förbluffande 
                                                 
25 DeLaine 1997, 69-212. 
26 Manderscheid 2000, 495. 
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inkomplett. Frågan är om Vitruvius själv hade studerat sådana här anläggningar i detalj eller 

endast funderat över dess konstruktion. 

Figur 2 

1 behållare för varmvatten, 2 behållare för tempererat vatten, 3 behållare för kallvatten. 

 
Vidare får vi också reda på, genom Vitruvius som enda källa, att kärlen ska vara av brons, 

inte bara delvis men han får det att låta som att hela kärlet skulle vara av brons.  

 Vad som motsäger detta i praktiken är det stora arkeologiska materialet. Vi vet idag att 

normen var en eld per kärl. Ett problem här är att källkritiken ofta brustit tidigare och att det 

därför är vanligt att man i rekonstruktioner placerar tre tankar i uppvärmningsavdelningen 

oavsett om man har belägg för detta eller ej.27 Detta är ett typexempel på varför man ska vara 

försiktig med att förlita sig i allt för hög grad på skriftliga källor. Man kan ställa sig 

ytterligare frågor angående Vitruvius’ teori. Valvet under de tre kärlen skulle oundvikligen 

vara mycket hett, faktum är att när värmen spridit sig ytterligare längre in i 

hypocaustsystemet och befann sig under golvet i de varma rummen värmde det upp golvet 

här så mycket att man använde träskor för att skydda fötterna på vissa platser.28 Att tänka sig 

att en kallvattentank skulle kunna vara placerad över ett sådant valv blir plötsligt föga 

lockande.  

 Det arkeologiska materialet är på många sätt mer talande än de skriftliga källorna. Tack 

vare goda bevaringsmöjligheter på ett antal platser, i första hand Pompeii och Herculaneum 

men även i Nordafrika har vi god kännedom om de tekniska aspekterna. Det är också värt att 

                                                 
27 Manderscheid 2000, 495. 
28 Connolly 1979, 67. 
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notera att då systemet på grund av sina naturliga förutsättningar måste ligga i grunden för en 

byggnad finns också mycket kvar på andra platser där det inte blivit totalt demolerat med 

resten av komplexet. En modell kan se ut på följande sätt: 

 

Figur 3 uppvärmningsanläggning.29

1 inrör, 2 vattentank, 3 tömningsrör,  4 trappa till toppen av vattenvärmare, 5 rör från tanken till 
värmaren, 6 vatten värmare (bly), 7 bottenplatta (brons), 8 stödbalk (sten), 9 tömningsrör, 10 tegelskal, 
11 lock, 12, varmvattenrör, 13 kallvattenrör,  14 temperatvattenrör, 15 valvgång, 16 testudo, 17 
metallreglar, 18 caldariumgolv, 19 pila, 20 caldariumbasäng, 21 utrör. 

 
Vattnet anländer via ett rör, normalt av bly eller terrakotta (1) till en bufferttank (2) från den 

källa eller cistern som är badets huvuddistributör. Ofta associeras denna bufferttank med en 

murad trappa för att göra den tillgänglig för de som arbetade i badet. Tanken är i sin tur 

utrustad med minst tre stycken rör (2,5 & 13). Detta kan troligen skifta beroende på hur 

många bassänger som ska försörjas och man kan också teoretisera angående om man kan lösa 

detta genom att installera flera sådana här i badet beroende på dess storlek. Av dessa tre 

grundläggande och nödvändiga rör går det första vidare med kallvatten för blandning (13), 

det andra (5) går till uppvärmningstanken och det tredje (3) till avloppet. Det sista utloppet är 

använt till att tömma ur tanken totalt när den behövde göras ren. Nästa steg är när vattnet 

kommer via rör (5) till vattenkokaren (6). Detta är en av de mer komplicerade 

konstruktionerna i badet. Tanken var vanligen gjord av bly inmurad med tegel för ökad 

stabilitet och värmehållning. Bottnen (7) var tillverkad av brons som var den metall som hade 

högst värmekonduktivitet, värmeupptagningsförmåga, under antiken. Ovanpå (11) placerades 

en löstagbar lucka av två primära anledningar: att rensa tanken och att kunna frigöra ånga om 

                                                 
29 Manderscheid 2000, 496. 
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trycket blev för högt. Det torde vara komplicerat att få en konstant och jämn vattenmängd i 

tanken, kombinerat med att det inte är lätt att hålla konstant värme på en eld, vilket vidare 

måste ha resulterat i problem med överkokningar och dylikt. Allt detta var placerat på två 

stödbalkar, vanligen av rektangulära stenblock, förstärkta med järn. Elden var placerad direkt 

under denna tank och lågorna var i kontakt med bronsplattan. Uppenbarligen var inte 

romarna medvetna om att elden är som varmast en bit över lågans topp, eller åtminstone 

ansågs det oväsentligt till sådan grad att de ansåg att det inte var lönt att bry sig om det. Man 

kan också tänka sig att det varit svårt att anpassa systemet till lågornas höjd och att det inte 

varit värt mödan. Om man här jämför praktiken med Vitruvius anmärkning att 

uppvärmningsbehållarna ska vara av brons så kan man lätt inse att han inte insett att om man 

tillverkade hela behållaren av brons skulle den liksom den enklare tar upp värme i bottnen, 

avge värme från resten av kroppen. Det område där elden fanns kallas praefurnium och var 

förtäckt från den sida där man skyfflade in veden när det behövdes, uppenbarligen för att 

förhindra att varmluften skulle sprida sig ditåt.30  Från uppvärmningstanken gick åtminstone 

tre rör. Det första och andra (12 & 14) var till för att blanda vattnet med kallare vatten från 

bufferttanken till en lämpligare temperatur och det fortsatte därefter vidare till respektive 

bassäng. Rimligt att anta är att det ena röret gick till (21) caldariet och det andra tepidiet, och 

då måste blandningsmängden vara olika för att uppnå olika värme. Ett alternativt 

blandningssystem finns också där man har tre tankar och den tredje användes för att blanda 

det varma och kalla vattnet i. Exempel på detta finns i Terme Suburbane i Pompeii. Det 

tredje röret (9) var likt det i buffertanken till för att tömma uppvärmaren. Detta var dock 

placerat något högre upp än bottnen för att förhindra att vattenkokaren skulle torrkoka vilket 

skulle kunna vara skadligt för metallen. Från praefurniet gick en värmekanal, vanligen 

formad som ett valv (15), vidare till hypocausten, det system av små pelare (19) som bar upp 

golvet och tillät varmluften att passera. I detta valv fanns ofta också ytterligare en 

uppvärmningsdetalj, en testudo alvei (16).31 Testudon är en halvcirkelformad avlång 

bronsbehållare vars syfte var att bibehålla värmen på bassängens vatten. Bottnen av denna 

exponerad för värmen i valvet under som leder till hypocaustsystemet och då vatten från 

bassängen flyter in i testudon värms det upp. Anledningarna till att detta ger mer värme än att 

endast att bassängen är byggt ovanpå hypocausten är följande: brons leder värme avsevärt 

mycket bättre än en bassäng bottnen av sten och en större vattenmängd exponeras för 

värmen. Vidare sjunker kallare vatten ned till bassängens lägsta punkt som normalt sett vore 
                                                 
30 Nielsen 1990, 60. 
31 Nielsen 1990, 60. 
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testudons botten och värms därmed upp på en plats där gästerna inte var samtidigt som det 

kallare vattnet då värms upp ytterligare snabbare. Den var ofta något nedsjunken för att 

förhindra skada via vattenströmmar, eller på bassängbottnen via uppvärmningen. Det kan 

också teoretiseras angående om detta även var en säkerhetsåtgärd för att förhindra att 

badgästerna råkade sticka in fötterna där och bränna sig. Ett tekniskt problem som romarna 

stötte på här var hur man skulle lyckas täta springan mellan testudon och bassängen, vilket 

kan påvisas genom att man på många ställen funnit reparationsarbeten vid denna punkt. 

Sådana här konstruktioner har dock varit svårt att finna på många platser då de stulits under 

metallplundringar, men murfästena har funnits kvar. Därav kan vi påvisa deras existens. 

Utbredningen av denna detalj var så pass stor att man idag har undrat varför den inte finns på 

alla bad. Som exempel har man funnit sådana både i ett privat bad i Pompeii och i Caracallas 

stora thermer i Rom, radikalt olika anläggningar. Det finns också tillfällen när man endast 

haft den i vissa av caldarierna (20), möjligtvis för att tillåta badgästerna att välja i hur varmt 

vatten de ville bada.32  

 Den andra funktionen i värmesystemet var att man värmde upp rummen underifrån via 

hypocausten och även väggarna genom ihåliga kanaler. Dessa slutade sedan med ett utlopp i 

taket. Då varmluft är lättare än kalluft försöker den ständigt att stiga och detta gjorde att det 

var ett konstant drag genom hela systemet vilket tillät varmluften att kontinuerligt förflytta 

sig framåt. Det fanns primärt två olika typer av tegel specialkonstruerade för detta ändamål. 

Ett av dem kallas tubuli och ser ut som ihåliga tegelstenar och dessa 

placerades i väggarna, varpå värmen kunde passera genom dem då de 

var öppna ned till hypocausten. Den andra typen kallades tegula 

mammata och påminner om ickeglaserade kakelplattor som vilar på 

fyra små fötter.33 Genom att fästa dessa mellan en yttervägg och en 

innervägg kunde man få en så gott som helt ihålig vägg som kunde 

fyllas med varmluft.  
  Till detta komplicerade värmesystem kunde man 

också bygga eldstäder vars rörledningar var inkopplade 

på det övriga väggvärmesystemet för att på så sätt 

ytterligare öka värmen. Även fyrfat bör ha kunnat 

användas om man ansåg det behövligt.34

                                                 
32 Manderscheid 2002, 498. 
33 Connolly 1979, 65. 
34 Connolly 1979, 62. 
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Inre distributionssystem  

Uppvärmt eller ej skulle vattnet ut till sina olika slutstationer från badets källa. Detta gjordes 

normalt via ett inre distributionssystem av blyrör 35 eftersom bly var det vanligaste materialet 

att tillverka rör av under antiken. Det första som bör begrundas är det stora antal slutstationer 

som skulle förses med rinnande vatten alternativt möjligheterna att fylla dem. Det vore 

logiskt att anta att systemet kan se avsevärt annorlunda ut i bad med fast rinnande vatten 

jämfört med sådana som byggde sin försörjning på regn och brunnsvatten. Det vore svårt att 

uppehålla ett extensivt trycksystem med bara de senare försörjningsmöjligheterna. Det torde 

också vara säkert att bad med fast tillgång på rinnande vatten utökade och om inte annat 

byggde om till trycksystem vilket har klara fördelar. Vidare går det att se en klar trend att bad 

som tidigare inte haft tillgång till rinnande vatten expanderar fortast möjligt när ett sådant 

installeras. Exempel på detta finner man enklast i Pompeii där så väl Forumthermerna som 

Stabiathermerna har utökats och byggts om. Vad man utökade med var vanligen de verkligt 

vattenkonsumerande enheterna som natationes och piscinae. Kanske valde man att uppdatera 

sina gamla distributionssystem samtidigt som ombyggnaden. Det var inte heller bara själva 

badinstallationerna som behövde vatten, även om det var dessa som ställde störst krav på 

vattenförsörjningen. Även fontäner, såväl dekorativa som för dricksvatten, 

bevattningsanläggningar, latriner, eventuella butiker i badets regi, fotbad före de primära 

bassängerna och till och med vattenhjul drivna av använt vatten vilket fanns i Caracallas 

thermer i Rom.36 Det är stundtals lätt att inte lägga tillräcklig vikt vid dessa element, speciellt 

fontäner och latriner, men vattenkonsumtionen ökar avsevärt när vattnet rinner dygnet runt, 

även i små rännilar. Väl fylld konsumerar en pool inte mer vatten än vad som krävs 

alternativs väljer att man byter ut. Därav blir inte nödvändigtvis konsumtionen mycket högre 

här än vid andra tillsynes mindre enheter med rinnande vatten. Av dessa kan man dela in 

användningsområdena i två kategorier, primära och sekundära installationer. Till de primära 

räknar jag dem som kräver rent och oanvänt vatten, något som inte är nödvändigt överallt.  

 Då det normala under det diskuterade tidsspannet var att baden var uppkopplade på ett 

system från en avlägset belägen källa kommer jag att utgå från detta. Vad som först och 

främst gör skillnad är de långt fler och mer vattenkonsumerande enheterna. Man kan med 

dessa förutsättningar bygga ett trycksystem, vilket troligen var det normala då det helt klart 

varit så i övriga romerska urbana system. Det är också en förutsättning för många av de 

dekorativa elementen såsom fontäner, vilka romarna uppskattade.  
                                                 
35 Manderscheid 2002, 492. 
36 Wikander & Schiøler och Manderscheid 2000, 524. 
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 Vanligen var rören som spred vattnet från ursprungstankarna lagda i väggarna och 

under golvet. Det vore logiskt att anta att det system man använde i badhusen till sin funktion 

inte såg mycket annorlunda ut än de som användes i ett privathus. Skillnaden låg troligare i 

tillgänglig vattenmängd och framförallt tryck. Troligen hade man därför ett system av blyrör 

som på olika punkter delades upp, troligtvis primärt en gång i systemets början och sedan 

flera gånger så nära de olika slutstationerna som möjligt för att spara på rörlängd. När man 

delar upp ett rör i flera använder man sig normalt sett i ett hus av en blylåda till vilka nya rör 

kunde fästas.37 Då detta ger ett ganska statiskt system bör det i längden, under en tidsperiod 

av hundratals år, ha gett effekten att systemet i princip endast byggdes på men aldrig byggdes 

om totalt. Den slutliga situationen av ett sådant tillvägagångssätt är att systemet blir oerhört 

komplicerat och i det närmaste omöjligt att följa.  

 Efter detta primära system kunde vissa delar av vattnet återanvändas i ett 

sekundärsystem där inte rent vatten krävdes. Bland dessa kan man nämna latrinerna, 

trädgårdsbevattning, fotbad och eventuella vattenhjul. Denna del av systemet, som har lämnat 

den del som använder tryck, kommer att behandlas under rubriken avlopp. Det bör dock 

noteras att det naturligtvis också gick att använda dessa system utifrån det primära 

trycksystemet om så önskades. 

 

Avlopp    

Avlopp kan delas in i två typer, de som är till för att totalt tömma anläggningar och de som 

kontinuerligt ska byta ut vatten alternativt göra av med det när det är använt. I praktiken 

kunde båda systemen använda samma avlopp. Avgörandet för vad det kunde användas som 

ligger i storleken, ett för stort utlopp kan inte användas för kontinuerligt vattenutbyte. 

Exempel på dessa två typer finner man i de rör som totalt tömmer varm- och kallvatten 

tanken, respektive de golvbrunnar som skulle hålla golvet någorlunda vattenfritt. Viktigt att 

notera här är att vi nu inte längre kan röra oss i ett tryckvattensystem utan att det enda 

praktiskt funktionsdugliga måste ha varit ett gravitationssystem. Vattnets drivkraft är här att 

nå lägsta möjliga nivå, inte att finna snabbaste möjliga väg för att lätta på trycket.  

 Normalt sett var de olika avloppsrören tillverkade av bly, vilket är förvånande då det 

borde vara ekonomiskt effektivt att använda sig av terracotta till detta eftersom inget tryck 

längre behövdes. Det första som bör behandlas här är bassängernas avlopp, då det fanns mer 

än ett sätt att avleda vatten. Vi känner till tre sätt att tömma ut vattnet ur bassängerna. Det 

                                                 
37 Jansen 2000, 115 f. 
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första var att man hade ett vertikalt rör i bottnen, det andra att man hade ett horisontellt rör 

som sluttade nedåt vid basen av en av väggarna. Dessa var direkt kopplade till ett centralt 

avloppssystem alternativt en ledning för insamling av restvatten. Det sista systemet är 

framförallt använt i caldarium och består av att man har ett horisontellt rör vid basen av 

poolen vilket sedan leder ut till golvet. Därifrån rann vattnet ned i en ränna i golvet och ofta 

vidare till andra delar av badet innan det slutligen flöt ut i avloppet.38 Man kan spekulera i 

varför detta användes framförallt i caldarium. Kanske försökte man, om inte göra golven 

svala så åtminstone inte göra dem varmare än vad vattnet i bassängen var. Övriga 

avdelningar fick emellertid också stora mänger vatten utskvätt på golvet. Dessa var dock 

utrustade med en golvbrunn vilken var centralt placerad i rummet, vilket var svagt lutande in 

mot denna punkt för att få vattnet att rinna dit och sedan vidare därifrån mot önskad 

destination. Det var normalt att golven var mer eller mindre vattentäckta på grund av det som 

gästerna skvätte ut samt av överblivet vatten från till exempel de labra, avsköljningsfontäner 

vilka var vanliga; dessa saknade alltid ett eget avlopp.39  

 Troligtvis hade man anpassat bassängernas avlopp så att vattnet flödade ut i ungefär 

samma takt som det rann in. För tillfällen när man inte ville byta ut vattnet hade man olika 

proppanordningar för att behålla det inne i bassängen. Det är värt att notera att endast en 

sådan har blivit funnen. Vad det beror på kan vi bara spekulera om. Antingen har man inte 

använt dem frekvent nog för att ha en per bassäng eller också har de blivit offer för den 

extensiva metalljakten som många badhus lidit av sedan Roms fall. Det enda fyndet vi har är 

dock av vikt då det kommer från Pompeii, Stabiathermerna40 där ingen metalljakt kan ha 

förekommit. Återigen är då frågan varför vi bara har funnit en enda när bara dessa thermer 

hade mer än en bassäng, och det fanns ytterligare bad i staden? En möjlighet är att man 

tillverkade denna typ av proppar även i trä, vilket skulle var ett väl så bra material då det 

sväller i vatten och borde kunna hålla tätt. Det är också billigare och enklare att få tag på och 

det skulle i så fall förklara den arkeologiska bristen på proppar tillverkade i andra material. 

Man kan dock inte heller förkasta att de skulle ha försvunnit under utgrävningar som inte 

varit tillräckligt noggrant genomförda. 

 Mycket av vattnet bör sedan ha gått att återanvända på olika platser. För det första var 

bad alltid utrustade med latriner vilka krävde rinnande vatten, men knappast att det var rent. 

Det verkar högst otroligt att romarna inte skulle ha sett fördelen med att återanvända vatten 

                                                 
38 Manderscheid 2002, 502. 
39 Manderscheid 2002, 503. 
40 Manderscheid 2002, 502. 
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på en sådan plats. De romerska allmänna latrinerna var uppbyggda av en väggfast bänk med 

plats för flera personer samtidigt, vanligen av trä, numera förvunnet, men även stenexempel 

finns. På dessa fanns en nyckelhålformad utskärning för varje sittplats. Under dem fanns 

rinnande vatten som sköljde ut avföringen i kloakerna. Man hade också en ränna framför de 

som satt på toaletten där en pinne med en svamp på låg. Denna använde man för att torka sig 

och sedan tvättade man den i nämnda rännan. Vi kan nog lugnt anta att även detta vatten 

skickades direkt till kloakerna.  

 Vidare kunde restvatten skickas till att bevattna eventuella trädgårdar och det är inte 

heller omöjligt att tänka sig något system som höll palaestran grön även under de varmaste 

månaderna. Överflödesvatten från bassängerna kunde också användas till de fotbad som 

ibland förekom innan man gick i den verkliga bassängen. Vidare finns evidens som visar på 

att man använd restvatten till att rensa ut praefurniet genom att leda dit vatten som drog med 

sig askan. Slutligen har man funnit en ytterst intressant återanvändningsfunktion av vatten i 

Caracallas thermer i Rom.41 Man har här samlat ihop så mycket vatten att man kunde driva 

två små vattenhjul som i sin tur drev två kvarnar, även om det också fanns en ränna direkt 

från reservoaren om restvattenmängden inte skulle räcka. Detta om något visar, förutom på 

vilka enorma mängder vatten de riktigt stora baden använde, också på hur pass påhittiga 

romarna kunde vara när det kom till att återanvända vatten.  

 I slutänden flöt allt överblivet vatten som inte konsumerats av människor eller växter, 

förångats eller sjunkit ned i jorden, till ett centralt avloppssystem i badhuset. Detta kunde 

sedan, beroende på var badhuset befann sig, ledas ut i en ett närbeläget vattendrag, hav, sjö 

eller till de centrala kloakerna i en stad.  

 

Slutsats  

Romerska bad var, såsom de viktiga sociala institutioner de var, i alla delar anpassade till 

folket och deras behov på olika platser. Därför inser man snabbt att inget som påminner om 

en standardiserad mall för hur ett bad ska vara uppbyggt funnits. Med detta följer även att de 

tekniska systemen var anpassade efter det individuella badet. Likaså följde baden de övriga 

urbana systemen i den mening att de troligtvis byggdes på empiri och efter praktiska tester. 

Det vore intressant att undersöka i detalj hur ett internt vattensystem konstruerats från 

grunden och sedan byggts om, för att följa hur man tänkte. Det finns också ett antal andra 

                                                 
41 Wikander & Schiøler 1983 och Manderscheid 2000, 524. 
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frågor som förtjänar att bli behandlade i framtiden framförallt dessa: hygientekniska problem, 

avloppsproppar, materialanvändning och vattenåteranvändning.  

 Det första av dessa problem kan enkelt sammanfattas som huruvida man verkligen 

påverkade hygienen endast positivt genom badhusen. För en enkel jämförelse kan man notera 

de moderna problemen med att hålla bakterieflora och alger i schack i dagens badhus. För att 

lösa problemet använder vi idag stora mängder klor, ph-ökande och -minskande kemikalier 

(syra/basnivå) och speciella algdödande ämnen även på våra breddgrader, till den grad att 

många människor får irriterade ögon och hudbesvär. Till detta ska det noteras att på platser 

belägna längre söderut i Europa är dessa problem betydligt större och vem som helst kan 

enkelt märka skillnaden i klorhalt i ett syd-och ett nordeuropeiskt bad. Den enda logiska 

slutsats man kan dra vid detta stadium är att man måste ha fått stora algproblem och att 

diverse sjukdomar och infektioner bör ha spridit sig genom baden om man inte haft ett sätt att 

lösa dessa problem. Det kan tänkas att man såsom med många andra problem löst det mer 

eller mindre utan att veta om det, i denna fråga med hjälp av blyet man använde. Kanske 

kunde detta sterilisera bakterier och alger liksom människor eller på andra sätt hämma deras 

tillväxt? Man borde kunna påvisa detta genom praktiskt experiment och därmed öppna 

dörren för möjligheten eller helt enkelt avskriva teorin. Frågan förtjänar dock att i största 

allmänhet att undersökas betydligt noggrannare i framtiden.  

 Vad det gäller avloppsproppar har man till min kännedom tills nu förutsatt att dessa var 

tillverkade i bly, något som utifrån det arkeologiska materialet som finns synes mig 

underligt. Än så länge har man endast funnit ett enda exemplar, detta dock av relevans då det 

hittades i Pompeii, där ingen metallplundring skett. Frågan kvarstår dock då man naturligtvis 

om bly användes konsekvent borde ha funnit betydligt fler. Samtidigt handlar det troligen om 

små saker, naturligtvis beroende på hur stort avloppet var, och det är inte otänkbart att många 

av dessa kan ha försvunnit om utgrävningarna inte skötts på ett vetenskapligt och mycket 

noggrant sätt. Därför vilar grunden till vår okunskap för tillfället på hur noggrant framförallt 

Pompeii grävts ut. Jag vill dock hävda att det synes mig troligt att man i stor utsträckning 

använt sig av träproppar. Jag kan inte se någon som helst anledning till att det inte skulle vara 

minst lika användbart och samtidigt betydligt enklare och billigare att få tag på. Detta är 

också ett exempel på att man borde undersöka noggrannare och mer kritiskt vilka material 

som användes. 

 Även återanvändandet av vatten i badhusen bör nämnas. Det finns exempel på en rad 

olika, här tidigare nämnda, sätt att återanvända vatten i romerska badhus. Utifrån dessa 

mycket fantasifulla men också effektiva sätt vi känner till anser jag att det troligen fanns 
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ytterligare användningsområden vi ännu inte funnit belägg för. Jag har mycket svårt att tänka 

mig att man inte skulle ha utnyttjat de stora överblivna vattenmängderna för att till exempel 

bevattna palaestran eller andra trädgårdsanläggningar, något jag samtidigt aldrig sett påvisat.   

 Ännu en fråga som förtjänar sin plats under detta stycke är hur man försåg badhuset 

med en adekvat vattenkälla. Man kan huvudsakligen dela upp källorna i fyra kategorier, 

regnvatten, brunnar, närbelägna källor och avlägset belägna källor. Av dessa var det mycket 

ovanligt att endast regnvatten användes på grund av nackdelar med hur stora bassänger man 

kunde hålla sig med. Det torde i princip också vara omöjligt att byta ut vattnet mer än mycket 

sällan. Regnvattenförsörjning förekom dock, vanligen innan akveduktsystemet var utbrett, i 

kombination med en brunn. Nackdelarna med detta system är i princip de samma som med 

att endast använda regnvatten, men på en mindre nivå. Till fördelarna hör att det är relativt 

billigt. Det absolut billigaste var dock att ha en närbelägen källa. Detta ger ett bra och 

kontinuerligt flöde. Problemet är att det endast är på mycket få platser, speciellt gäller detta 

städer, som man kan finna en lokal källa som inte redan är använd, förorenad eller 

otillräcklig. Det klart populäraste alternativet var att ansluta sitt bad till en existerande 

akvedukt, det finns till och med fall där akvedukter kan ha byggts med syftet att försörja 

badhus. 

 Summa summarum är att jag anser att de tekniska aspekterna av romerska bad 

fortfarande är, i förhållande till andra aspekter av romersk historia, outforskade och att 

ytterligare noggranna undersökningar vore lämpliga.  

 

Sammanfattning     

Badhusen hade en viktig social och sanitär funktion under det romerska väldet. Det var en del 

av mångas dagliga rutin att ta långa bad med vänner och bekanta, något som ofta påbörjades 

redan under den åttonde timmen enligt det romerska sättet att räkna tid. vilket motsvarade 

klockan två för oss. Man höll sedan på tills det blev mörkt även om det inte var helt okänt 

med nattbad. Den normala ordningen var att man inledde sitt besök med att byta om för att 

sedan ägna sig åt lättare träning, ofta i form av bollsporter. Detta låg dock inte alls på samma 

nivå som den grekiska träningstraditionen, det var mera en lekfull uppvärmning inför badet. 

När själva badanläggningen väl öppnade torde det vara få som verkligen stannade kvar och 

fortsatte träna. Istället begav sig de flesta in och påbörjade sitt bad. Någon fast ordning 

liknande en regel för hur man skulle ta ett bad, fanns inte men normen var att man inledde 

med de varmare bassängerna och gick till de kallare för att till slut komma till 

kallvattenbassängen.  
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 Det första ledet i vattnets väg till ett romerskt badhus var hur det skulle införskaffas. I 

huvudsak fanns det fyra metoder för detta, regnvatteninsamling, att använda en brunn, leda in 

från en lokal källa eller från en avlägsen källa. För det senare förs tankarna till de välkända 

romerska akvedukterna som fanns i många städer. Detta var också det överlägset mest 

populära sättet att införskaffa vatten till ett bad. 

 När vattnet anlände till badhuset hamnade det i en förvaringstank. Det finns belägg för 

sådana på många platser, även när en akvedukt användes som källa. Det bör ha använts som 

en bufferttank, reservoar vid torka, och som en plats för vattnet att lugna sig innan det tilläts 

rinna vidare.  

 Från denna tank spred sig vattnet vidare genom det inre distributionssystemet till de 

olika slutstationerna inom badet. På vägen passerade den mängd som behövdes för varje 

individuellt badhus ett uppvärmningssystem. Grundläggande kan det beskrivas som en tank 

tillverkad i bly med bronsbotten för varje varmbassäng man hade. Under denna eldade man 

så att vattnet kom upp i temperatur, varpå vattnet leddes ut i rörledningar och blandades med 

en mängd kallvatten för att hamna på en temperatur mer lagom för den mänskliga fysiologin. 

I värmesystemet ingick även ett så kallat hypocaustsystem beläget under golvet vilket 

innebar att detta var lagt på korta pelare varpå varmluften kunde strömmade in under och 

värmde upp det. Vidare hade man speciellt tegel i väggarna som tillät varmluften att passera 

även här vilket gav rummet ytterligare värme.  

 För att gå tillbaka till rörledningarna och deras konstruktion kan man notera att det 

överlägset mest använda materialet var bly. Systemet var troligen i huvudsak likartat det som 

är belagt för vanliga hus, men extensivare. Detta innebär att ledningarna efterhand delade 

upp sig med hjälp av blylådor. 

 Den slutliga stationen för vattnet i ett romerskt bad var avloppet. Det finns ett antal 

konstruktioner av detta; i de lägre sidoväggarna på bassängerna, i botten alternativt i 

sidoväggen och vidare ut på golvet i rummet. För att kontrollera dessa utflöden använde man 

proppar, idag tolkade som att de var tillverkade av bly men jag anser att de även bör ha varit 

tillverkade av trä. Förutom de ekonomiskt praktiska skälen att bly var dyrare och svårare att 

tillverka så är det är också en rimlig slutsats om man ser på det arkeologiska material vi har, 

där endast en enda blypropp har blivit funnen. Innan vi har ett större källmaterial till detta 

anser jag frågan vara inte bara öppen för debatt men även i behov av betydligt noggrannare 

undersökningar. 

Av det vatten som leddes ut på golvet sköljdes den större delen ned i avloppet via en 

golvbrunn, likt dagens dagvattenbrunnar. Undantaget är caldariet där vattnet leddes ut via en 
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ränna i golvet till övriga rum. Detta är en typ av återanvändning, något som man försökte 

hålla sig med så långt som det var möjligt. Som andra sätt att återanvända vatten kan man 

räkna upp latrinerna, trädgårdsbevattning, fotbad och eventuella vattenhjul.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dsadasdg 
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Fig. 3  

Teoretiskt uppvärmningssystem baserat på arkeologiska fynd. 
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Svagt modifierad av författaren. 

 

Fig. 4  

Skiss av tubuli-tegel. 

Baserad på Connolly 1979, s 65. 

Gjord av författaren. 

 

Fig. 5 

Skiss av tegula mammata. 

Baserad på Connolly 1979, s 65. 

Gjord av författaren. 
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Bilaga I: Badtekniska termer. 
 
Apodytherium – Ett speciellt rum för att byta om i, i ett romerskt bad. Var 
obligatoriska även i små bad. 
 
Caldarium – Rum med varmbad. 
 
Frigidarium – Rum med kallvattenbad. 
 
Hypocaust – Värmesystemet under golvet i ett romerskt bad.  
 
Labra -  Avsköljningsfontän i de olika avdelningarna.  
 
Laconium – Varmt torrt rum.   
 
Natatio – Den största typen av poolerna. Var normalt sett någonstans mellan 1 meter 
och 1,20 meter djup.  
 
Palaestra – Gräsområde avsatt för sportande, ofta i samband med bad.  
 
Pila – Stödpelare i hypocausten  
 
Piscina – Pool.  
 
Praefurnium – Området där vattenkokaren som användes i ett romerskt bad var 
placerad.  
 
Suspensura – Mellanrummet mellan pelarna i hypocausten. 
 
Tegulae mammatae – Tunna tegelplattor liknande kakel vilande på fyra fötter. Dessa 
användes för att konstruera ihåliga väggar för uppvärmningen.  
 
Tepidarium – Rum med tempererat badvatten. Mellanting mellan caldarium och 
frigidarium. 
 
Testudo alvei -  Halcylinderformat bronsföremål som var ihåligt. Bottnen var i 
kontakt med hypocausten och blev därmed uppvärmd. In i testudon flöt vattnet från 
caldariet och det kunde på så sätt bibehålla temperaturen enklare. Vanlig detalj i ett 
romerskt bad.  
 
Tubuli – Ihåligt tegel som användes i väggarna vid ett hypocaustsystem.  
 



Bilaga II: Kompletta planskisser, diagram och bilder med 
förklaringar. 
 
 
Innehållsförteckning: 
 

Stabiathermerna, planskiss   s. 2 

Vitruvius grundläggande modell för ett uppvärmningssystem s. 3 

Modell för hur ett uppvärmningssystem kunde fungera s. 4 

Schema över vattnets väg genom ett romerskt bad  s. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stabiathermerna: 
Planskiss, som exempel för ett romerskt bads uppbyggnad. 

 
1 Entré män, 2 entré kvinnor, 3 palaestra, 4 fotbadspool, 5 pool, 6 entréhall (män),  7 
frigidarium (män), 8 tepidarium (män), 9 caldarium (män), 10 caldarium (kvinnor), 11 
Tepedarium (kvinnor), 12 apodytehrium (kvinnor), 13 latrin,  
14 vattenuppvärmningstankar, 15 praefurnium, 16 omklädningsrum,  17 badmästarens 
kontor, entré till det norra blocket, 19 huvudtank, 20 brunn, 21 västra ingången,  22 
frigidarium (kvinnor), 23 väntplatser för slavar och tjänare, 24 apodytherium (män),  
25, sekundär eldstad för uppvärmning. 
 
A butiker och affärer av olika slag, T taverna. 
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Vitruvius’ grundläggande modell för ett uppvärmningssystem: 
För utförligare förklaring se sida 12 - 15. 

 
 
1 behållare för varmvatten, 2 behållare för tempererat vatten, 3 behållare för 
kallvatten. 
 
Vattnet är tänkt att ledas in i dessa tre tankar direkt från bufferttanken där vattnet 
samlats efter ankomsten till badet. Meningen är att vattnet ska få tre olika 
temperaturer beroende på hur långt från elden de är placerade, alla dock ovanför 
valvet där värmen passerade vidare till hypocaustsystemet. Vattnet från den kalla 
tanken skall sedan blandas med en lika del av det tempererade och denna blandning 
med en lika del från det varma. Varför det bör vara konstruerat så här förklaras inte – 
troligen var det uttänkt som en ideal lösning av Vitruvius själv.  
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Modell för hur ett uppvärmningssystem kunde fungera: 
För förklaring se sida 15 - 17. 

 
1 inrör, 2 vattentank, 3 tömningsrör,  4 trappa till toppen av vattenvärmare, 5 rör från 
tanken till värmaren, 6 vatten värmare (bly), 7 bottenplatta (brons), 8 stödbalk (sten), 
9 tömningsrör, 10 tegelskal, 11 lock, 12, varmvattenrör, 13 kallvattenrör,  14 
temperatvattenrör, 15 valvgång, 16 testudo, 17 metallreglar, 18 caldariumgolv, 19 
pila, 20 caldariumbasäng, 21 utrör. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fgh 
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Schema över vattnets väg genom ett romerskt bad: 

För utförligare förklaring se uppsatsen alt. sammanfattningen s. 21-23. 
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