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Abstract 

This purpose of this essay is to discuss Roman drainage and sewage systems and to discuss why 

certain solutions were chosen at certain places. The focus will be Romanised systems and the 

material therefore discusses primarily finds from the central areas of the empire between 44 B.C 

and 235 A.D. Provincial hybrid systems will not be included. 

The aim is to reach conclusions concerning the efficiency of different solutions, the ability to 

implement these systems and to do this in a manner which allows the reader to follow the 

complicated various systems and understand how they operate.  
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Inledning  

  

Inledning, syfte och målsättning 

Rom har genom alla tider beundrats på grund av dess storslagenhet. Det går inte att ta miste på 

hur västvärlden allt sedan stadens grundande har färgats av den, Grekland må ha varit vaggan för 

Europas kultur men det var framförallt via Rom som den spreds. Bland alla storslagna 

monument, kända författare och krig finner vi mycket som vi ännu idag uppskattar. Bland det 

som vi numera räknar som de främsta av romarnas insatser tillhör vattenförsörjning och 

vägbyggen – vem har till exempel inte hört att alla vägar går till Rom? Under antiken 

imponerades man dock även av mycket annat som sedan fallit i skymundan. De romerska 

kloakerna och avloppen var något som antikens människor själva räkna till de verkligt viktiga 

tingen som åstadkommits. Detta uttrycks kanske bäst i de antika källorna av Dionysios av 

Halikarnassos: 

 

”He [Tarquinius] also began the digging of the sewers, through 

which all the water that collects from the streets is conveyed into 

the Tiber — a wonderful work exceeding all description.” 

 

  - Dion. Hal., Ant. Rom. III, 67 5.  

    Övers. E. Cary.  

 

Tyvärr har den antika beundran som fanns för Roms kloaker inte överlevt till vår tid. Det kan 

enklast beskrivas genom det faktum att det under på sökordet sewers i Oxford Classical 

Dictionary endast står ”See Cloaca Maxima, sanitation”. De en gång så omtalade romerska 

kloakerna har fallit ned i tidens skugga. 

 Syftet med denna uppsats är därför att diskutera generellt sett hur avloppssystemen fungerade 

i en romersk stad, samt föra en diskussion om varför man valde vissa lösningar före andra. 

Målsättningen är att lyckas göra detta på ett enkelt och överskådligt sätt där läsaren utan problem 

kan följa de inte alltid okomplicerade systemen. 
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Avgränsningar  

Det vore omöjligt att diskutera romerska urbana avloppssystem utan att mer noggrant begränsa 

sig både på grund av ämnets storlek och de kvantitativa begränsningar som är föreskrivna. En 

diskuterande definition av vad som kan räknas till avlopp och kloaker under romersk tid är också 

tillbörlig, men kommer att placeras under en egen rubrik. I praktiken spänner dock ämnet från de 

delar av det romerska vattensystemet som användes för att föra ut vatten från sitt primära 

användningsområde till de ställen där man slutligen avlägsnade det. Alternativa metoder för att 

göra av med avfall kommer också att tas upp. Avslutningsvis diskuteras det kort hur man 

hanterade det avfall som avlägsnats och de miljömässiga effekterna av detta. 

Tidsmässigt kommer avgränsningarna att sättas till kloaker som användes ungefär från slutet 

av republiken fram till militärkejsarnas inträde på scenen (Ca 44 f.Kr – 235 e.Kr). Detta innebär 

även att tidigare konstruktioner kommer att diskuteras om de är i funktion under den angivna 

tidsperioden.  

Grunden för dessa årtal ligger i mordet på Caesar vilket ledde till Augustus’ verkliga inträde 

på den politiska scenen och när den sista stabila kejsardynastin tog slut vid Alexander Serverus’ 

död. Valet av denna centrala period ligger framförallt i att det inte är förrän vid den här tiden 

som de romerska avloppssystemen är fullt utvecklade. Visserligen finns det redan tidigare 

avancerade system men de är inte heltäckande på alls samma nivå. Ett bra exempel utgörs av 

Cloaca maxima, som enligt traditionen konstruerades redan under konungatiden men som inte 

fick den utformning som den till en hög grad bibehåller ännu idag förrän under Augustus’ 

regeringsperiod.  

Geografiskt sett är uppsatsen fokuserad på de mest romaniserade delarna av imperiet för att 

tillåta en grundläggande genomgång av de olika kloak- och avloppssystemen. Det vore helt 

enkelt inte, på grund av källäget, de kvantitativa och tidsmässiga begränsningarna, rimligt att 

börja arbeta med speciella hybridsystem i rikets periferi innan det finns en klar bild av hur man 

hanterade systemen i de centrala delarna.  

Källäget i sig kräver också vissa begränsningar då det arkeologiska materialet är på en och 

samma gång både stort och förvånansvärt litet. Det är uppenbart att man ofta stöter på avlopp i 

olika utgrävningar och att de dokumenteras såsom allt annat från platsen, problemet är att det 

inte finns några egentliga sammanställningar av materialet. Tills att en sådan sammanställning är 

producerad är man därför till en hög grad tvungen att använda sig av historiska källor, 
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sekundärlitteratur och ströexempel. Mer om detta under stycket ’Material, metod och källkritik’ 

nedan. 

Material, metod och källkritik 

Inom antikforskningen har man huvudsakligen tillgång till tre olika material i sin forskning; 

arkeologiskt material, primära skriftliga källor i form av antika författares skrifter och modern 

litteratur. 

 I det arkeologiska materialet har avloppssystem egentligen en god förmåga att förbli 

välbevarade jämfört med mycket annat, då de redan från början är begravda och tillverkade i sten 

eller terrakotta. Problemet ligger till en stor del i att det är föga romantiskt att specifikt gräva ut 

avlopp och därför har dessa ofta blivit nedprioriterade och ibland feldokumenterade, Pompeii’s 

kloaker utgör ett bra exempel på åtminstone det senare om inte båda.1 Undantag finns dock, 

speciellt om de varit av speciellt extraordinär natur såsom t.ex. Cloaca maxima. Det finns också 

tillfällen då man mer eller mindre på grund av en slump funnit och grävt ut kloaker, ett sådant 

exempel utgörs av en de utgrävningar i York där man ville undersöka det centrala legionärfortets 

plan men stötte på en romersk kloak och valde att undersöka den istället.2 I de fall där man 

gräver ut byggnader finner man samtidigt ofta avloppsledningar av olika slag: man bör därför 

inte antaga att det inte finns några arkeologiska fynd publicerade på området. Ett gott exempel 

utgörs av publikationen av de svenska utgrävningarna i Karthago 1979-1983 där mängder av 

avloppsrör och ledningar dokumenteras.3 Problemet är då istället att man inte rett ut hur systemet 

fungerade och framförallt att ingen sammanställning av sådant material har gjorts, något som 

naturligtvis vore önskvärt men som är mycket tidskrävande och klart utom ramarna för vad som 

kan åstadkommas i denna uppsats. Sammanfattningsvis finns det en mängd små men dåligt 

dokumenterade avlopp inom byggnader och ett fåtal större men något mer väldokumenterade 

större kloaker. 

 Att avlopp av olika slag är föga romantiska avspeglas även tydligt i den moderna litteraturen 

där dessa spelar en tydligt nedtonad roll. Som ett av många exempel på detta kan man nämna J. 

E. Skydsgaards bok om Pompeii där endast två sidor ägnas åt ämnet vattenförsörjning och detta 

                                                 
1 Problematiken kring Pompeii’s kloaker diskuteras nedan, se not 36. 
2 Whitwell 1976. 
3 Hansen 2002. Utgrävningarna i fråga fokuserade på ett bad och man bör vara medveten om att avlopp i badhus 
generellt sett har blivit bättre undersökt än övriga delar av systemet. 
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utan att ett enda ord om hur man avlägsnade vattnet nämns.4 Liknande fenomen förekommer i 

nästan all litteratur.  

 Läget är något annorlunda i den antika litteraturen, där man i normala fall behandlar kloaker 

och avlopp som antingen något man beundrar eller en kuriositet som utgör stoff för roliga 

historier och berättelser.5 Trots att passagerna sällan är beskrivande ur en teknisk synvinkel så 

ger de ofta en del information, då de behöver beskriva delar av kloakerna för läsaren. Det finns 

även under kategorin antika källor ett visst epigrafiskt material huvudsakligen beskrivande olika 

beslut som tagits och klotter som privatpersoner skrivit. För att finna sådant material använder 

man oftast CIL där en stor mängd latinsk epigrafik finns samlad.6 

 Således måste arbetet utgå från dessa förutsättningar. Detta görs lämpligen genom att inleda 

med en närläsning av den moderna litteratur som existerar, vilken dock bör kompletteras. Ett 

tillbörligt sätt att göra detta är att jämföra den moderna litteraturen med beskrivningar i 

arkeologiska rapporter och antika skrifter av olika slag. Att få tillgång till arkeologiskt 

primärmaterial, vilket naturligtvis hade varit önskvärt, är tyvärr inte möjligt inom ramarna för 

denna uppsats.  

 Viktigt att beakta vid insamlandet av material är problem inom den moderna forskningen. 

Den moderna litteraturen lider av att den baseras på relativt få undersökningar och publikationer 

inom ämnet, men kanske framförallt av en brist på sammanställningar. Det finns helt enkelt inget 

övergripande att arbeta med. Många författare tenderar att endast repetera vad andra skrivit och 

risken för cirkelargument ökar. Man bör även vara medveten om att före 1980-talet var 

primitivismen ännu framstående och tilltron till antik teknik sedan länge låg samtidigt som den 

forskning på området som fanns var relativt outvecklad.7 Detta gör att äldre litteratur tenderar att 

vara missvisande och svåranvänd, även om de rent beskrivande delarna fortfarande är relevanta. 

Sedan 1980-talet har synen på antiken vänt på en hel rad områden, kanske framförallt angående 

dess ekonomi men även den tekniska nivån och utvecklingen. Man skulle dock även kunna 

                                                 
4 Skydsgaard 1982, 44f. 
5 Som några exempel kan man nämna Dionysios av Halikarnassos som beundrar Roms kloaker som ett verkligt 
underverk (Dion. Hal., Ant. Rom III, 67 5.), Livius’ berättelse om hur kloakerna anlades i anslutning till att man 
valde att inte flytta staden till Veii efter gallerkatastrofen 390 f.Kr (Livius  V 55 2) och Suetonius’ beskrivning av 
hur Nero brukade kasta ned folk i kloakerna (Suet. Nero XXVI). 
6
 Corpus Inscriptionum Latinarum, en inskriftspublikation som påbörjades 1853 av Königlich Preussische 

Akademie der Wissenschaften i Tyskland med ambitioner att samla alla latinska inskrifter. År 2003 fanns runt 
20.000 inskrifter samlade i detta verk (Schmidt 2003, 3). 
7 Wikander 1986, 145-147.  
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kritisera de nya, ofta optimistiska rönen, då forskningen tenderar att till en viss del spegla sin 

egen samtid vilket vi bör vara medvetna om. Fenomenet benämns ibland som att vi bär kulturella 

glasögon och det innebär att vi uppfattar saker utifrån vår egen kultur och vårt eget samhälle. Att 

kompensera för detta är naturligtvis mycket svårt, om ens möjligt, men man bör likväl vara väl 

medveten om situationen. 

 När man använder den antika litteraturen uppstår liknande källkritiska problem. Till att börja 

med måste vi fråga oss själva om skälet till att det vi läser en gång har skrivits ned. Ett bra 

exempel på detta är Frontinus verk De Aquis8
 som vid en första anblick ser ut att vara en 

beskrivande text om administrationen av staden Roms vattenförsörjning med mål att förklara hur 

det fungerar för läsaren. Faktum är dock att det har påpekats att det även finns politiska 

undertoner i skriften för att påvisa den nya administrationens effektivitet9 och beroende på vad 

det är man vill finna i texten bör man vara medveten om det. I andra källor kan vi ifrågasätta vad 

författarna egentligen visste om det de skrev. Var fick historieskrivare som Livius sin 

information från och hur pålitliga var hans källor? Ett ännu bättre exempel sådana problem 

utgörs av Vitruvius’ skrift De architectura som länge ansågs omöjlig att ifrågasätta men som 

efterhands har kritiserats allt mer. I modern forskning anses det troligt att han i hög grad använde 

sekundärt hellenistiskt material som han själv inte till fullo förstod.10 

 Ytterligare ett allvarligt problem med de antika källorna är hur frågan om hur man bör hantera 

olika översättningar. Till att börja med är i princip alla de antika källor vi har inte original utan 

senare kopior. Dessa har genom århundradena skrivits av ett antal gånger vilket gjort att det 

smugit sig in fel av olika slag som sprider sig med tiden. Vidare är många handskrifter i dålig 

kondition och kan därför vara svåra att läsa. Frågan är då vilken version är närmast originalet, 

något filologer ägnar sig åt att försöka ta reda på. Väl översatta ställs man inför problemet med 

tolkning; varje översättare väljer utifrån sin erfarenhet och kunskap olika sätt att översätta texter 

                                                 
8 Läsaren bör notera att det inte finns någon konsensus om titeln på detta verk. I de översättningar som här använts 
går den under namnen De Aquis (Loeb, Goold  1980), De Aquaductis (Hodge 2000, 39) och De aquae ductu urbis 
Romae (Hansen 1986, 10). Det namn som används i Oxford Classical Dictionary är De aquae ductu urbis Romae. 
Samtidigt påpekar Hansen 1986, 10, att Frontinus troligen själv kallade verket Commentarii, vilket kan översättas 
som memoarer eller anteckningar och var en vanlig titel under antiken, använd av till exempel Caesar för vad som 
idag går under namnet De Bello Gallico. 
9 Hodge 2000a, 40. Roms vattenadministration hade när Frontinus tog över sedan länge misskötts av frigivna som 
slarvat och utnyttjat sin maktposition för egen vinning. I och med omorganisationen som skedde under Nervas 
regeringsperiod uppstod, såsom alltid vid förändringar av maktbalansen, motvilja. Frontinus använder därför stora 
delar av skriften åt att försvara förändringen. (Hansen 1986, 21). 
10 Hodge 2000a, 39. 
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och originalets nyanser kan vara svåra att uppfatta. Det blir ännu mer komplicerat om texten är 

översatt till ett språk som är för läsaren sekundärt, då ytterligare en tolkning läggs på. Ett sätt att 

lösa problemet är naturligtvis att behärska originalspråket väl, vilket i detta fall inte är möjligt. 

Dock kan man kompensera genom att detaljstudera viktiga passager på originalspråket och sedan 

använda flera olika översättningar för den större delen av texten. 

 I slutändan kan vi endast att konstatera att vi inte kan undvika källkritiska problem, endast 

försöka minimera dem genom att vara medveten om deras existens. 

Forskningshistorik 

Trots det faktum att avlopp och kloaker i jämförelse med andra delar av det romerska fältet i hög 

grad har negligerats har flera försök att beskriva dessa gjorts genom åren med olika mått av 

framgång. Problemet har sedan länge legat i att man endast intresserat sig för andra delar av den 

romerska historien och senare inom vattenteknik i princip endast på inflöden. I de fall där man 

gått utanför dessa normer handlar det om studier av extraordinära exempel såsom Cloaca 

maxima eller mycket korta omnämnanden. 

I senare forskning har sakta en bas av information angående urban vattenteknik i allmänhet 

börjat byggas upp av ett antal olika författare, framförallt A. Trevor Hodge, som dock framförallt 

arbetat med akvedukter. Bland övriga som också gett sig in på fältet kan Gemma Jansen nämnas 

medan Örjan Wikander har sysslat mer med de tekniska applikationerna av vattenteknik såsom 

vattenmöllor. Samtidigt går det inte att undvika att han står som editor till ett av de mest 

övertäckande verkar angående generell antik vattenteknik som finns, ’Handbook of ancient water 

technology’.  

Om det varit tunt med forskning generellt sett inom urban romersk vattenteknik är läget ännu 

sämre ställt när man diskuterar endast avlopps- och kloaksystem. Hodge har visserligen gett sig 

in även på detta fält, men inte in närheten av på samma djup som när det kommer till akvedukter. 

Även Andrew Wilson har arbetat en del inom med kloaker och avlopp och då även från den 

grekiska sfären. Ett tappert försök att lägga en bättre grund för ämnet gjordes på 1980-talet av 

Pontus Reimers i Lund vilket tyvärr avslutades innan det kommit särskilt långt. Det han 

publicerade är trots det av stort värde, framförallt när man talar om antika skriftliga källor. Vi 

befinner oss därför i ett läge där det ännu saknas ett stort grundläggande verk som kan sätta 

forskningen inom området i verklig rullning. 
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Diskussion     

 

Vad kan räknas som ett avlopp eller en kloak? 

En god fråga att börja med är vad som kan räknas som ett avlopp inom en byggnad. Till skillnad 

från dagens vattensystem i västvärlden, där vi mycket noggrant skiljer på oanvänt och använt 

vatten även om det fortfarande är rent, utnyttjade romarna ofta vattnet i flera steg. Ett exempel på 

detta är badvatten, något man i den moderna västvärlden aldrig skulle få för sig att återanvända, 

som man i åtminstone vissa romerska badhus använt i flera steg. På samma sätt kan man se 

vatten som leds från taket till impluviet, en slags liten bassäng mitt i atriet för 

regnvattenuppsamling. Därifrån fördes det sedan vidare genom rörledningar till cisterner för att 

slutligen ledas ut till gatorna vid för högt vattenstånd.11 Båda exemplen visar på hybridsystem 

utan någon klar distinktion mellan in- och utflödessystemen. Det enda logiska i sammanhanget är 

att individuellt bedöma vad som kan räknas inom avloppssystem och genom uppsatsen ge 

läsaren en bild av det hela. En rimlig riktlinje är dock att i allmänhet räkna de delar av systemet 

som vattnet och avfallet passerar genom först efter sin primära användning som avlopp. 

Utanför enskilda byggnader är det betydligt enklare att särskilja avlopp och kloaker av olika 

slag från andra delar av vattensystemet. Detta primärt av två anledningar, för det första att 

systemen inte har någon egentlig direkt fysisk kontakt, för det andra att vi inte längre alls har att 

göra med trycksystem till skillnad från i det urbana distributionssystemet.12 

 Större romerska kloaker kan skilja sig mycket från varandra på ett antal sätt beroende på var 

de anlades, när de konstruerades, vem som byggde dem och anledningen till att de uppfördes. 

Detta leder till att det är svårt att på ett enhetligt sätt beskriva dem. Till att börja med måste man 

se till de antika kloakernas syfte, vilket inte endast var att föra bort avloppsvatten utan även 

dagvatten. Faktum är att det verkar som om man i en tidig period fokuserade på dagvattnet och 

att det i senare tider handlade mer om att bli av med det fysiska avfallsmaterialet än att hålla en 

hög sanitär nivå.13 De kvantitativa mängder avfall som skapas i en större stad kan helt enkelt 

                                                 
11 Michelson 2007, 199. 
12 Med trycksystem avses här ett slutet system där vätskan i ledningarna tvingas röra sig framåt på grund av tryck 
åstadkommet på ett tidigare stadium i ledningarna som ligger på en högre nivå. För mer om hur trycksystem och 
inverterade sifoner som i romerska sammanhang utnyttjar denna princip fungerar kan man läsa Hansen 1986, 64-70 
och Hodge 2000b. För urbana distributionssystem rekommenderas Jansen 2000. Det bör även nämnas att hon 
planerar att ge ut ytterligare en bok inom en snar framtid som ska specifikt behandla Pompeiis vattendistribution. 
13 Hodge 1992, 332. 



11 
 

Fig 1. Öppen kloak, förstärkt med 
horisontella träbjälkar. 

komma att bokstavligt talat dränka den14 och man fann det uppenbarligen betydligt enklare att 

låta avfallet spola ut sig själv än att föra bort det manuellt. 

  Att både dagvatten och avloppsvatten färdas i samma kanaler för med sig framförallt två krav 

för att systemet ska kunna fungera, nämligen konstant vattentillförsel och ett sluttande plan. Ett 

lutande plan är förhållandevis oproblematiskt att lokalisera eller konstruera, vattenmängden 

ställer dock andra krav. Dagvattenkloaker har i vanliga fall höga temporära flöden vid regn, 

medan de står torra under regnfria perioder. Problemet ligger i att det kontinuerliga flödet av 

avfall inte ensamt är flytande nog under torrperioder för att föras bort genom någon sorts avlopp 

eller kloak, vilket man insåg under antiken och därför tidigt använde antingen små lokala 

vattendrag eller dräneringsdiken som öppna avlopp. Denna metod förblev i bruk genom hela 

antiken. Inte sällan byggdes dessa sedan över i senare perioder för bland annat ökad säkerhet, 

mindre ytkonsumtion och för att odören ansågs skadlig och smittbärande.15  

 

Öppna kloaker 

Öppna kloaker kan även var konstruerade genom att 

man grävde dräneringsdiken eller utnyttjade lokala 

vattendrag. Dessa kunde i praktiken vara så 

okomplicerade som små diken placerade antingen 

bredvid eller i mitten av gatan. Det förekommer att de 

är förstärkta med vertikala stenblock som i sin tur är 

stödda med horisontellt liggande träbjälkar16 vilka 

säkerligen var till för att öka livslängden då tyngden 

av jordmassan som omger konstruktionen annars 

skulle pressa sönder dikena (Fig. 1). Ytterligare ett 

sätt att hantera öppna kloaker var att låta själva 

gatorna agera som ett avlopp (Fig. 2). Detta gäller framförallt för städer som redan under 

romersk tid var åldriga. Då gamla städer ofta var oregelbundet utbyggda, hade naturliga hinder 

                                                 
14 Detta är inte bara menat som en metafor, faktum är att delar av den romerska staden Caistor-by-Norwich 
bokstavligt talat dränktes i sitt eget avfall till den grad att man under 200-talet e.Kr inte längre kunde komma in i 
bland annat vakternas rum vid den södra porten (Collingwood 1935, 213).  
15 Plin. Tra. X 98 1. 
16 Hodge 1992, 339. 
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Fig.2: Vicolo Storto i Pompeii, riktning söderut. 
Gatukloaker. 

och var lappverk bestående av privatägda områden 

kunde man inte konstruera större kloaker hur som helt 

utan avsevärd ansträngning.  

 De bästa exemplen på sådana konstruktioner finner 

man idag i bland annat Pompeii. Här är de högsta 

trottoarerna upp emot 60 cm höga vilket visserligen är 

ett extremfall.17 Normalt sett är de betydligt lägre, 

uppskattningsvis mellan 25 och 35 cm höga. För att 

underlätta för fotgängare när de skulle korsa en gata 

fanns det stora stenar kallade pondera18 placerade på 

olika platser, vilka inte kan liknas vid något annat än övergångsställen. Frågan är i vilken grad 

detta system verkligen varit effektivt när det kom till bortförandet av avfall, då vattenflödet på 

gatorna inte kan varit speciellt stort. Detta beror på att det totalt sett stora vattenflödet in i staden 

per dygn, beräknat av vissa till 6.480.000 liter,19 var uppdelat på en mängd olika 

slutdestinationer. Faktum är att till och med om man räknar med att allt vatten utnyttjades endast 

av de ca 53 lacus, allmänna fontäner,20 som fanns i staden skulle utflödet från var och en av bli 

endast en rännil.21 Till detta bör tilläggas att vissa delar av staden inte kunde utnyttja vattnet från 

dessa lacus för att skölja av gatorna på grund av deras placering. Samtidigt är det bara att 

konstatera att systemet inte kan ha varit helt ineffektivt då det använts på många olika platser.22 

                                                 
17 Hodge 1992 tar upp detta som ett exempel på s. 355 men det kan diskuteras om han, trots sin tyngd inom antik 
vattenteknik, inte här har misstagit sig. Visserligen specificerar han aldrig var i staden detta förekommer men det 
synes mig troligt att det handlar om korsningen Via dell’ Abbondanza och Via Stabiana i riktning mot forum. Om så 
är fallet rör det sig troligen inte om att höjden var till för att kontrollera flödet av avloppsvatten utan att, som vissa 
författare har poängterat (Ling 2005, 149), fordon inte skulle kunna passera. Förutsatt att detta stämmer bör man inte 
ta exemplet på allt för stort allvar.  
18 Hodge 1992, 335. 
19 Ling 2005, 152. 
20 Man har i dagsläget funnit 40 lacus i Pompeii (Ling 2005, 150), men endast ca 75% av staden är utgrävd. Detta 
ger följande: 75% utgrävt, 40 lacus funna, ger 40/0.75=X där X är antalet antagna lacus då 100% av staden är 
utgrävt. Detta ger X ≈ 53. På detta läggs en felmarginal på ca 25%,  dvs +/- 3. Ling uppskattar antalet oupptäckta 
lacus till ”at least another half dozen in the unexcavated areas.”(Ling 2005, 150). 
21 Om man antar att mängden 6.480.000 liter/dygn stämmer (jämf. Rom 1.127.220.000 (Hodge 2000, 50)) ger detta 
att var och en av de 53 fontänerna (6.480.000/53 ≈122264,1509   (liter per fontän) 122264,1509/24 ≈ 5094,339623 
(liter per fontän och timme) 5094.339623/60 ≈ 84,90566038 (Liter per fontän och minut)) har ett utflöde av ca 85 
liter per minut. Detta kan jämföras med en vanlig kökskran som har ett utflöde av ca 10 liter per minut. Om man 
sedan sätter in de praktiska faktorerna såsom att man konsumerar vatten och att även andra byggnader än fontänerna 
hade tillgång till vatten så inser man snabbt att flödet på gatorna måste varit, relativt sett, litet. Den totala summan 
vid stadens lägsta punkt förblir dock naturligtvis stor. 
22 Liknande system finnes ibland annat Herculaneum och Alba Fucens. 
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Kanske ackumulerades inte mer avfall under den torra delen av året än att det kunde sköljas bort 

under den regniga vintern. Man kan också diskutera om dessa gatukloaker inte även användes i 

städer som också hade underjordiska kloaker, där de skulle kunna leda vätskan till 

gatubrunnarna.23 Det är samtidigt inte omöjligt att det fanns andra fördelar med höga trottoarer, 

såsom att det möjliggjorde gångtrafik inom städerna. Det var till exempel så trångt i Rom att man 

i en lag från Caesars tid i princip helt förbjöd vagnstrafik dagtid.24 Om denna lagstiftning funnits 

i andra städer är svårt att avgöra men det förefaller troligt att vagnar och andra fordon snabbt 

skulle ta över gatorna helt och göra det i praktiken omöjligt att gå på vissa gator om det inte 

funnits några hinder för detta.   

 Att använda sig av öppna kloaker har dock en stor nackdel som inte delas av de underjordiska 

kloakerna, nämligen att man måste göra sig av med avfallet på något sätt, annars fastnar det bara 

i den lägsta delen av staden, vilket kan få katastrofala följder.25 Lösningen på detta problem var 

helt enkelt att man var tvungen att göra en öppning av något slag för att låta vätskan passera. 

Lämpligtvis kunde detta kombineras med en port i stadsmuren, om det fanns ytterligare någon 

anledning att anlägga en sådan på platsen, eller så måste man helt enkelt ha gjort ett hål i en 

eventuell mur. Naturligtvis skulle man också kunna tänka sig en lösning där systemet under den 

absolut sista sträckan konverteras till att bli underjordiskt.26 På samma sätt som vid stadens 

lägsta punkt måste det ha hänt att byggnader av olika slag skapade fickor där vattnet inte kunde 

ta sig ut. Antagligen var man tvungen att bygga bort de allvarligaste fallen men det är också 

troligt att det helt enkelt fanns platser där det bildades vattenpölar, precis som det gör på vissa 

platser i dagens städer. Samtidigt är det frestande att anta att problemet, åtminstone när det inte 

handlar om allt för stora ytor, var självlösande då materialet som drogs med i avloppsvattnet 

snabbt borde ha jämnat ut olika fördjupningar och därmed eliminerat sådana fickor. 

                                                 
23 Det förefaller på bilder som om Timgads gator har höga trottoarer trots att staden faktiskt utrustades med ett 
underjordiskt kloaksystem redan före ett fungerande vattentillförselsystem (Wilson 2000, 169). På samma sätt är 
staden Saepinum utrustad med både höga trottoarer och underjordiska kloaker. Mönstret upprepas i ytterligare städer 
såsom åtminstone delar av Ostia, 
24 Ingemark, Gerding & Castoriano 2000, 154. 
25 Det är inte svårt att föreställa sig hur en stadsmur eller annan byggnad snabbt skulle kunna bli underminerad eller 
på annat sätt förstörd av ett sådant kontinuerligt vattenflöde. Om avloppsvattnet var tjockt nog skulle det säkerligen 
också snabbt fylla upp låga utrymmen. Exempel på olika avloppshål i murar finns på många platser bland annat 
Volubilis och Tipasa (Wilson 2000, 166). 
26 Ett bra exempel på detta från den grekiska sfären utgörs av en händelse på Rhodos där negligerandet av 
tillstoppade avloppshåll i murarna resulterade i att delar av dem kollapsade och 500 personer blev dödade efter 
ovanligt häftiga regn 316 f.Kr. (Diod. Sic. XIX 45 1-8) 
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 Att det ständigt fanns så mycket vätska i de övre jordlagren måste också ha ställt till med 

fuktproblem av olika slag. Vitruvius skriver om just detta i De architectura VII 4 1-3 och ger 

rekommendationer om hur man på olika sätt kan förhindra att väggar och målningar blir 

förstörda. 

 En annan viktig faktor som endast påverkade öppna kloaker var säkerhetsaspekten med 

faktiska, inbillade och okända risker. Det finns till exempel ett antal anekdoter och exempel på 

hur det kunde ske olyckor eller uppstå andra problem vid öppna kloaker. Det berättas bland annat 

av Suetonius27 (Suet. Gram. II) att retoriken introducerades till Rom efter att ett kungligt 

sändebud från Pergamon vid namn Krates från Mallos fick stanna en oväntat lång period då han 

bröt benet i en öppen kloak.28 Tiden utnyttjade han så flitigt med att tala och ge föreläsningar i 

talekonsten att romarna tog efter hans färdigheter. En annan historia från samma författare 

förtäljer hur kejsar Nero brukade gå ut på kvällarna och attackera folk för att sedan slänga ned 

dem i kloakerna (Suet. Nero. XXVI). En risk av det mer inbillade slaget var att man trodde att 

dålig odör var ohälsosamt vilket det i sig inte är, däremot vittnar det naturligtvis för det mesta om 

något ohälsosamt. Exempel på ställen där den ohyggliga stanken och dess ohälsosamma effekter 

påpekas är två av Plinius den yngres brev, Epistulae (Plin. Tra.. X 98-99), där han föreslår för 

kejsaren att man ska överbygga ett vattendrag som agerade öppen kloak i staden Amastris i 

Bithynien29 för att minska hälsorisken, vilket bifölls. Det bör nämnas att Plinius även påpekar 

hur ohyggligt vidrigt vattendraget ser ut, det hela har även haft en estetisk dimension. 

  

 

 

                                                 
27 Suetonius bör handskas med stor försiktighet, han ägnar sig notoriskt åt vad som måste varit skvaller. De flesta av 
hans texter förefaller vara, för dåtiden, mer av underhållande än historiskt värde. Samtidigt går det inte att 
undkomma, även om man antar att Nero inte brukade putta ned folk i kloakerna, att det visar på att folk troligen 
ramlade ned i dem då och då, annars hade tanken troligen aldrig slagit författaren. 
28 Lyckligtvis väljer Suetonius att ge oss fyra upplysningar för att beskriva tidpunkten för händelsen; Krates var 
samtida med Aristarchos, episoden utspelar sig under Attalos’ regeringstid, strax efter Eumenes’ död och mellan det 
andra och tredje puniska kriget. Troligtvis var han, liksom dagens historiker, medveten om komplexiteten av att på 
ett funktionellt sätt placera en viss händelse i tiden genom att använda de attalidiska regeringslängderna då alla 
härskare av Pergamon utom en hette antingen Eumenes eller Attalos. Aristarchos var aktiv vid biblioteket i 
Alexandria. Kontentan av dessa uppgifter är att det måste röra sig om den tidigare delen av Attalos II:s regeringstid’ 
som varade mellan 158 och 138 f.Kr (OCD3 s.v ’Attalus II’, 211; OCD3 s.v ’Eumenes II’, 567; OCD3 s.v 
’Aristarchus’, 159 ). 
29 Plinius den yngre var ståthållare 111-113 e.Kr i provinsen Bithynien som ligger längs Anatoliens nordkust 
(Mattsson 1983, 7).  
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Underjordiska kloaker 

Underjordiska kloaker kan på ett enkelt sätt delas upp i två kategorier: dels sådana som 

tillkommit genom att man byggde över tidigare existerande öppna kloaker, dels helt nybyggda 

utan tidigare föregångare. Vilken typ som används beror i mycket hög grad på platsens 

geografiska förutsättningar och sociala komplexitet, varav det senare är en faktor oftast beroende 

på en stads ålder. Följden blir att legionärsfort, kolonier och andra sena stadsbyggnationer ofta är 

utrustade med underjordiska kloaker. Samtidigt existerar det utan tvekan sådana konstruktioner 

även i äldre städer, fast betydligt mer sällan och då ofta i centrala delar där de tidigare utgjort 

öppna kloaker från stadens grundande som överlevt eller där man ansett det nödvändigt att bygga 

dem trots problematiken som det måste ha inneburit. 

 Även om man skulle kunna argumentera för att underjordiska kloaker är betydligt mer 

avancerade än öppna kloaker så är de på många sätt beroende av precis samma faktorer, 

framförallt kontinuerlig vattentillförsel och sluttning. 

  Själva konstruktionen av de underjordiska kloakerna under tidsperioden, både de som är 

vidareutvecklingar av tidigare system och de som är planerade som underjordiska från början, är 

beroende av en mängd faktorer. De grundläggande dragen är dock desamma. Väggarna är 

normalt sett konstruerade i tegel eller kvaderblock och i det senare fallet troligen i lokala 

stensorter. Dessa kan vara murade men hålles i de flesta fall på plats av gravitationen, vilket man 

inte bör vara förvånad över då kallmurat är det normala vid kvaderblockskonstruktioner.  

 Taket kan vara konstruerat på tre olika sätt, genom att man slog valv, lade horisontella 

stenblock över kanalen eller placerade tegel ovanpå såsom vid ett normalt tak. 30 Vilken typ av 

tak man valde på en specifik plats bör ha att göra med dimensionerna av kloaken i fråga och de 

ekonomiska resurserna man önskade att spendera på projektet.  

 Det är rimligt att anta att tegeltak är det billigare av de tre alternativen, men den uppenbara 

nackdelen är att det inte är lika hållfast31 som de andra två och att man inte kan överbygga 

speciellt breda distanser med det. Att placera horisontella stenblock ovanpå väggarna som ett tak 

bör ha representerat ett ur hållfasthetssynpunkt bättre, men också ett betydligt dyrare, alternativ. 

                                                 
30 Larsen 1928, 167; Wilson 2000, 169. 
31 Att hållfastheten var viktig är tydligt, det finns texter bevarade som påpekar att kloaker kunde bli skadade vid 
byggen. Ett exempel på detta kan man läsa om i Plinius den äldres Naturalis Historia där det beskrivs hur en 
redemptor cloacarum protesterade mot att en privatpersons kolonner skulle få förflyttas över forum då det riskerade 
att skada kloakerna (NH  XXXVI  2 6). Samtidigt prisar Plinius d.ä kloakernas hållfasthet i NH XXXVI 24 105-109 
där han även nämner att tunnlarna var stora nog att låta ett hölass passera igenom.  
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Fig. 3: Köln, stadens romerska 
huvudkloaker. 

Man kan inte heller med denna metod bygga kloaker med någon speciellt stor bredd. Den tredje 

metoden, att slå valv, är den utan tvekan tekniskt sett mest 

komplicerade lösningen (Fig. 3). Valvet började inte användas på 

en större skala i romerska sammanhang före 200-talet f.Kr, även 

om etruskerna då redan känt till det i ca 100 år, och det är först 

efter denna tidpunkt som vi kan förvänta oss att finna sådana i 

sammanhanget.32 Det borde också rimligen vara dyrare att 

konstruera valv än att bara placera stenblock ovanpå som tak. Att 

tekniken ofta används ändå beror på dess många fördelar. Valv är 

betydligt hållfastare än de övriga teknikerna och man kan göra 

dem betydligt vidare utan att förlora styrka. I den centrala 

romerska perioden är det dessutom en mycket populär teknik 

som man inte bör förundra sig över att finna i alla möjliga 

sorters byggnadsverk.  

 Under kategorin valv bör även gjutna valv beskrivas, dels då de nämns i viss modern 

litteratur,33 dels då det skulle vara i det närmaste otroligt att romarna inte insåg att de kunde 

utnyttja sina omfattande kunskaper i hur man konstruerade gjutna valv även när de konstruerade 

kloaker.  

 Vad det gäller golvet så finns det både exempel på att man låtit det vara obelagt och att man 

konstruerat något som påminner om de så kända romerska vägarna.34  Att man inte alltid 

konstruerade ett golv kan bero på ett antal faktorer. Det är möjligt att man ansett det onödigt att 

lägga det extra arbetet och materialet på något som ändå inte skulle synas och likväl fungerade 

acceptabelt eller så har man velat släppa ut delar av vätskan längs vägen. Att släppa ut vätska 

längs kloakens sträcka har både för och nackdelar, man blir av med den vätska som krävs för att 

forsla bort avskrädet men samtidigt kommer området runt kloaken att fungera som ett naturligt 

filter och rena vätskan. Man kan därmed räkna med att belasta den slutliga destinationens miljö 

mindre. Frågan är dock om man verkligen visste något om hur den naturliga reningsprocessen 

fungerade och om man förstod sammanbandet mellan avskräde och sjukdomar; mycket tyder på 

                                                 
32 Sear 1989, 17f. 
33 Webster 20005, 61 nämner fenomenet men ger inte några exempel. Viss försiktighet är dock att iakttaga då boken 
inte primärt behandlar vare sig antiken eller avlopp, samtidigt verkar påståendet högst trovärdigt. 
34 Wilson 2000, 169. 
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att man inte alltid dragit den kopplingen. Romerska läkare hade från tillfälle till tillfälle kurer 

som vi skulle anse mycket underliga.35 Det verkar egentligen troligare att det inte alls har med 

hänsyn för miljön eller smittrisker att göra utan att det är en kostnadsfråga. Kloaker med god 

golvbeläggning måste varit betydligt enklare att rensa och därmed attraktivare att välja om man 

hade de ekonomiska resurserna. 

 Storleksmässigt varierar de underjordiska kloakerna. En utgångspunk är dock att kloakerna 

måste vara dimensionerade så att man kunde rensa dem om det blev stopp någonstans. Därför var 

de precis som akveduktledningarna aldrig mindre än att en, om än liten, person kunde ta sig in i 

dem och utföra det mycket oattraktiva rensningsarbetet. Ytterligare en faktor som bör tagas i 

beaktande är när kloaken konstruerades och om den har öppna föregångare. Utmärkta exempel 

utgörs i denna fråga av dels Cloaca maxima, dels av Pompeiis underjordiska kloaker,36  där man 

tydligt ser skillnaden. Cloaca maxima, hade när den blev ombyggd till en underjordisk kloak, 

sedan mycket länge en fastslagen rutt genom staden Rom och det fanns inte någon anledning att 

göra den något mindre. Därför har den ännu idag på sina ställen den massiva bredden av ungefär 

320 cm. 37 Jämförelsen med de underjordiska kloakerna i Pompeii, som bara finns i mycket 

begränsade delar av staden, är slående. Bredden är där inte mer än 50 cm.38 Detta kan 

naturligtvis också bero på att man inte hade användning för större ledningar än så, vilket i så fall 

kan jämföras med stadens övriga kloaksystem, där höjden av trottoarkanterna gör att gatorna 

kunde hantera betydligt större mängder avfall.39 

                                                 
35 Det rekommenderas till exempel av romerska läkare att man ska bada vid sjukdom, Celsus talar mycket om detta i 
sitt verk De medicina. Ett gott exempel på när bad rekommenderas finner vi i Suet. Aug. LXXXI, där Augustus 
rekommenderas att ta kallbad. Tankegången att bada för att förhindra sjukdomar kan idag ses som en inte ologisk 
handling då vi starkt förknippar hälsa med renlighet, men man måste dock minnas att romerska bad var offentliga 
och knappast i närheten av så renliga som ett modernt badhus. Att beträda dessa i ett redan av sjukdom försvagat 
tillstånd kan inte varit hälsosamt.  
36 Pompeii har, ironiskt nog, underjordiska kloaker endast i de äldsta delarna av staden där de säkerligen blivit 
konstruerade långt efter stadens grundande. Exakt vilka delar skiljer sig dock åsikterna om, Ling (Ling 2005, 152)  
hävdar att det handlar om forumregionerna och Via dell’ Abbondanza, Wilson (Wilson 2000, 172)  skriver att de 
finns endast under Via dell’ Abbondanza och Hodge (Hodge 1992, 340) framhåller att de endast fanns runt om 
forumet. Staden i övrigt använder djupa gator som avlopp och kloaker (Hodge 1992, 341). Klart är i vilket fall som 
helst att kloakerna måste nått ut ur staden vid någon punkt och man kan därför dra slutsatsen att de inte kan finns 
endast runt forum. 
37 Hodge 1992, 333. 
38 Hodge 1992, 340. 
39 Såsom poängterat i avsnittet om öppna kloaker så bör inga större mängder vätska ha runnit genom stadens gator 
och trottoarerna är säkerligen väl tilltagna. Den kvantitativa kapaciteten i jämförelsen med det underjordiska 
systemet i staden pekar också på att trottoarkanternas höjd inte endast var till för att skydda fotgängare från avfall, 
men även vagnar och liknande. 
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 Var man valde att placera kloakerna berodde på när de konstrueras i en stads historia, 

generellt sett bör man kunna identifiera tre olika faser. Rom utgör ett bra exempel på den första, 

vilken utgörs av de fall där kloakerna funnits i en stad som överlevt mycket länge. Här finner vi 

att kloakerna inte följer gatumönstret och ofta passerar under vad som varit och är tomter 

tillhörande olika ägare. Romarna själva hade en förklaring till detta i sin historiska tradition, då 

senaten efter att staden bränts ned under gallerkatastrofen skulle ha diskuterat om man skulle 

flytta till det nyerövrade men oskövlade Veii. Till slut bestämde man sig dock för att stanna i 

Rom och i glädjen som uppstod började man bygga helt utan kontroll och utan att veta vilken 

mark som tillhörde vem.40 I praktiken är det troligare att de oregelbundet placerade kloakerna 

framförallt utvecklats genom tidens inverkan – efter hand så förflyttas tomter, hus slås ihop och 

kloakernas dragningar glöms bort. 

 Det andra alternativet exemplifieras bäst av städer som Pompeii, då det plötsliga slutet på 

stadens existens gör det möjligt för oss att uppmärksamma det. Vi finner här att underjordiska 

kloaker existerar, väl i linje med gatusystemet. Oftast är de placerade på ca en meter djup, under 

antingen trottoaren eller själva vägen, vilket är typiskt för underjordiska kloaker då de är 

planerade som sådana från början.41 Vad som troligtvis skett här är att man ansett det viktigt att 

konstruera ett antal strategiskt placerade underjordiska kloaker, kanske i samband med 

införandet av rinnande vatten i början av kejsartiden.42 Till skillnad från Roms kloaker hann 

dessa dock aldrig råka ut för att bli överbyggda av olika konstruktioner ovan jord, då de bara 

fanns under en kort tidsperiod, men det verkar troligt att detta skulle ha förändrats om staden fått 

vidareutvecklas. 

 Till slut finns det städer som konstruerats med underjordiska kloaker från början och vi finner 

att dessa där följer gatusystemet, såsom i Timgad. Även där är det dock troligt att detta med tiden 

skulle kunna komma att förändras om staden blivit mer långlivad.43 Det är till exempel tydligt 

om man studerar en karta över Timgad att staden redan under sin relativt korta livstid börjat 

driva ifrån sitt från början mycket strikt regelbundna gatumönster.44 

                                                 
40 Livius V 55 2. 
41 Hodge 1991, 340. 
42 Någon datering på Pompeiis kloaker har inte kunnat finnas.  
43 Staden grundlades av kejsar Trajanus som en veterankoloni dels för att försäkra hans veteraner om en god 
pension, dels, troligen, för att kunna utnyttja veteranerna i nödfall då staden ligger endast en dagsmarsch från ett 
legionärsfort. Staden fortsatte att växa fram till början av 300-talet med föll sedan ur historien.(Wood 1966, 120; 
OCD

3 ’Thamugadi’ 1489f. 
44 Ramage & Ramage 1991, 210. 
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Inom huset, mellan huset och gatan och ned i kloakerna 

En stads kloaker är naturligtvis inte till någon användning om det avskräde som stadens invånare 

producerar inte når dit. Ett antal olika metoder och tekniker för att genomföra detta utvecklades 

därför i romerska städer. 

En uppenbart vanlig teknik för att förflytta avfall inomhus var att använda terrakottarör som 

var inmurade i väggar eller golv. Dessa är normalt sett mellan 13 och 15 cm i diameter45 och 

vanligtvis identifierade som avloppsledningar på grund av ett antal olika faktorer. För det första 

är inflödessystemen ofta enkla att finna och består då helt klart av samma sorts blyrör som leder 

vattnet fram till byggnaden. Det är också tydligt att dessa terrakottarör inte var menade för att 

hantera vatten under tryck, inte därför att de saknar de fysiska egenskaperna men eftersom att det 

skulle krävas mycket stora mängder vatten för att dels fylla dem, dels bibehålla trycket. Slutligen 

är det svårt att inte notera de mängder av sådana terrakottarör som slutar abrupt ut i gatan eller ur 

en yttervägg. En intressant detalj med dessa terrakottarör är att de inte sällan sträcker sig upp till 

övervåningar,46 vilket visar att även om man ytterst sällan verkar ha haft rinnande vatten högre 

upp än på grundplanet så ville man ha möjligheten att göra av med avfall.47 Troligtvis sköljde 

man ned det med en hink vatten som man burit upp. 

Vart dessa rör leder är dock inte alltid en självklarhet. Man skulle kunna förvänta sig att de 

alltid leder ut i gatan eller ned i en kloak men så är inte fallet. Många hus, privata bostäder, 

hyreshus och även sådana som tillhört de något mer välbärgade klasserna, verkar ha använt sig 

av vad vi idag skulle referera till som torrdass som behövde tömmas regelbundet. En lustighet 

som känns väldigt främmande idag var att det var vanligt att placera dessa torrdass i eller bredvid 

köket, vilket måste varit en hälsorisk samtidigt som det är lätt att inse att de då samtidigt måste 

utgjort en effektiv slask för köksavfall.48 En intressant detalj angående de fall där man använt sig 

av terrakottarör är att man inte kände till vattenlåset under antiken och att odören från rören 

                                                 
45 Hodge 1992, 337. 
46 Man kan förutom i Pompeii och Herculaneum, där detta är vanligt, observera samma sorts konstruktioner i Ostia 
(Harsberg 1979, 91). Tyvärr är det svårt att finna vidare belägg för det på andra platser då det kräver bevarade 
övervåningar, något som är högst ovanligt, men det är inte orimligt att anta att detta är ett normalt sätt att hantera 
avfall inom husen. 
47 Ingemark, Gerding & Castoriano 2000, 182. 
48 Ingemark, Gerding & Castoriano 2000, 183. 
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Fig. 4: Gaturbrunn? Vicolo dei Vettii, Pompeiii. 

Fig. 5: Olika dekorativa 
gatubrunnar. A: Volubis, B: 
Ostia, C: Side, D: Housesteads 
(Hodge 1992, 342). 

konstant måste spridit sig upp genom dem.49 Kanske har det varit en bidragande faktor till att 

långt ifrån alla hade avloppsrör inomhus? 

För dem som inte hade vare sig avloppsledningar eller någon avträdesgrop fanns det 

naturligtvis andra alternativ. Det vanliga verkar ha varit att man kastade ut sitt avskräde på gatan, 

även från de övre våningarna, och troligtvis kan det jämföras med den mer välkända medeltida 

stadsbilden. I likhet med detta vittnar Juvenalis i 

sina dikter om den omedelbart fysiska faran då 

föremål allvarligt kunde skada eller döda 

personer på gatan.50 Vad som är ännu mer 

relevant för detta ämne är att han nämner att 

vaderna eller benen dröp av smuts när man gick 

omkring i Rom.51 Uppenbarligen var romerska 

städer, trots deras goda rykte när det kommer till 

frågor om renlighet, inte speciellt rena alls. 

Vissa övriga institutioner i den romerska världen 

hade egna sätt att hantera sitt avloppsvatten och avfall 

på, framförallt badhusen och de offentliga toaletterna. 

Dessa särskiljer framförallt i fråga om återanvändande 

och hur man behandlade avloppsvattnet. Tyvärr kan 

ämnet inte diskuteras i detalj här, men generellt sätt så 

handlar det mer om att man återanvänder vattnet i fler 

steg än att man hade något egentligt unikt system. 

Väl på gatan stannade avfallet antingen där, flöt vidare 

eller rann ned genom vad som påminner om moderna 

                                                 
49 Hodge 1992, 337. Ett vattenlås är en U-formad anordning som används nu för tiden under till exempel alla vaskar. 
Dess uppgift är att med hjälp den naturlag som gör att vätska lägger sig på en jämn nivå hålla lukt borta. Förutom 
detta problem så kunde avfall bli tillbakapressat genom kloakerna vid till exempel högvatten i floder och hav, vilket 
måste varit en mycket otrevligt upplevelse. 
50 Juv. III 269 “What a long way it is from the high roofs for tile to hit your skull! How often cracked and leaky pots 
tumble down from the windows! What a smash when they strike the pavement, marking and damaging it! You could 
be thought careless and unaware of what can suddenly befall if you go out to dinner without having made your will.” 
51 Juv. III 247 “My legs are caked with mud. Soon I’m trampled by mighty feet from every side and a soldier’s 
hobnails sticks into my toe.” Det bör noteras att i den latinska versionen används ordet “crura” som kan betyda ben 
eller smalben varför olika översättningar skiljer sig på denna punkt. 
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dagvattenbrunnar. Dessa dagvattenbrunnar kunde antingen vara placerade vertikalt in i 

trottoarkanten eller horisontellt i gatan. Den första kategorin ses ofta tillsammans med en 

fördjupning i gatan vid gatubrunnen eller utsträckt över vägen, troligen medvetet placerade där. 

Man skulle dock kunna spekulera i om det är en effekt av långvariga vattenflöden som dragit 

med sig bärlagren och därmed underminerat gatubeläggningen. Det verkar som om man ibland 

även försett dem med galler för att undvika att allt för stora föremål sköljdes ned i kloakerna 

(Fig. 452). Den andra kategorin består av ett vertikalt hål, täckt med någon form av stengaller, 

som leder rakt ned till kloakerna. Inte sällan är dessa stengaller uthuggna i något dekorativt 

mönster (Fig 5).53  

Vart tog avloppsvattnet vägen? 

Vattnets väg ut ur en stad var i praktiken slut när det passerade dess stadsmurar, lämnade stadens 

bebyggelse eller flöt ut i en närbelägen flod. Det är dock nödvändigt med en kortare diskussion 

om vad som sedan händer med avfallet, då vi idag är väl medvetna om problematiken kring dess 

slutliga omhändertagande.54 Under antiken kunde man utnyttja eller göra sig av med avfall på ett 

antal olika sätt. En viktig punkt här är att man inte, så vitt vi vet, gjorde några försök att rena 

vattnet såsom idag. Visserligen finns det ett exempel där det talas om vatten som filtrerat, 

nämligen i Senecas Epistulae där han påpekar att Scipio Africanus skulle ha badat i ofiltrerat 

vatten. Vad som beskrivs här är dock säkerligen en lösning på det problem som uppstår med 

vatten som kommer från bergen då det regnat kraftigt – det är upprört och grumligt.55 

Det normala, om möjligt med tanke på de enorma mängderna avfall som bildades vore istället 

att skölja ut det i ett närbeläget vattendrag, oftast ett större sådant. Man kan här dra en parallell 

till de tidigare diskuterade öppna kloakerna.56 Naturligtvis gjorde detta att man inte kunde dricka 

vattnet från vissa floder hur som helst nedströms från en stad, vi vet att man förbjöd folk att 

                                                 
52 Här uppstår dock ett problem, såsom utsatt kommer denna bild från Vicolo dei Vettii. Denna gata ska dock enligt 
de moderna källorna inte vara utrustad med underjordiska kloaker. Samtidigt råder det inte, som tidigare påpekat (se 
ovan not 33), något samförstånd om var i staden dessa kloaker skulle finnas och man kan inte göra annat än att 
konstatera att denna plats passar mycket väl in på alla beskrivningar av gatubrunnar.  
53 Hodge 1992, 340f. 
54 Ett välkänt exempel vore här den sopkris i Neapel som uppmärksammades i svensk media under den första halvan 
av 2008. 
55 Sen, Ep. LXXXVI 11. Ang. grumligt vatten Front. Aq. I 15. 
56 Roms kloaker ledde ut i Tibern, Pompeiis avfall bör ha lämnat staden vid Porta di Stabia och Porta di Nocera 
vilka låg rakt över floden Sarno under antiken, FLER. 
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smutsa ned floder vid vissa grekiska helgedomar.57 Även i romerska sammanhang var man väl 

medveten om de negativa effekterna av nedsmutsade vattendrag och det var mot god sed och 

förbjudet att förorena vatten, vattenledningar eller sjöar om det kunde leda till allmän skada.58 

Liksom man kan föra ut avfall i vattendrag bör det inte varit ovanligt att man ledde ut det i en sjö 

eller direkt till havet om man kunde, då en stor del av de antika städerna låg mycket nära kusten.  

Det finns också belägg för att man i Athen återanvänt avfallet på ett högst avancerat sätt sedan 

det förts utanför stadens murar.59 På samma sätt som kloakerna och avloppen inom staden börjar 

i en mängd ändar och avslutas i en huvudkloak lät man här konstruera ett inverterat system som 

spred ut avfallet i omgivningen. Syftet bör rimligen ha varit att öka områdets 

jordbruksproduktion och även om det varken finns bevis för eller mot det så är det inte otroligt 

att detta system använts även på andra platser.60 

På samma sätt som man återanvände avfall och kloakinnehåll i Athen så var det inte ovanligt 

att avfall i största allmänhet återanvändes på ett eller annat sätt i romerska städer. Även då det 

inte kan kategoriseras direkt under kloak och avloppssystem så var det sätt att avlasta dessa. Dels 

finner vi att de ovan nämnda avfallsgroparna som fanns i många hus tömdes regelbundet61 och 

att innehållet kunde användas som gödning. Vidare kan man nämna det välkända insamlandet av 

urin som tvätterierna ägnade sig åt: man placerade helt enkelt en potta utanför dörren och 

förbipasserande kunde passa på att urinera i den.62 Man kunde naturligtvis också, liksom idag, 

välja att urinera eller avlägsna avföring på någon plats där man inte borde göra så och mer än en 

arg kommentar finns bevarat angående detta i olika graffiti.63 

 

 

                                                 
57 Michelson 2007, 91? Front polution. 
58 Front. Aq. II 97. Iuliu Paulus, digesta ???. 
59Athen ligger visserligen något utanför ämnets begränsningar men systemet de använde är ändå viktigt nog att inte 
utelämnas.  
60 Hodge 1992, 334f. 
61 Ingemark, Gerding & Castoriano 2000, 183 
62 Ingemark, Gerding & Castoriano 2000, 183. Faktum är att urin var relativt värdefullt,  till exempel på detta är att 
det var beskattat under kejsar Vespasianus regeringsperiod (Suet. Vesp. 23 3). 
63’Cacator sic valeas/ut tu hoc locum transeas’- ‘Shit with comfort and good cheer/So long as you do not do it here’ 
(CIL IV, 6641, Övers. Hodge 1992, 478, n 20.); ‘Si qui hic urinam fecerit, habebit Martem iratum’ – ‘Anyone 
urinating here will incur the wrath of Mars’(Wilson 2000, 175). Man har också funnit inscriften ‘Cacator cave 
malum’ upprepade gånger vilken kan översättas till ’Du kommer ångra om du skiter här!’(CIL IV 3782, 4568, 5438 
och 3832). 
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Slutsats  

Ett antal slutsatser kan dras utifrån den diskussion som presenterats ovan, huvudsakligen 

angående den problematik som finns på grund av källmaterialet. Liksom inom andra delar av 

antikforskningen finns även här skillnader i de individuella forskarnas åsikter angående 

kloakernas och avloppens funktion och användning. Problem uppstår dock när de även, till hög 

grad, är oense i sina beskrivningar av grundläggande källmaterial såsom Pompeiis’ kloakers 

utbredning och vad som kan identifieras som trottoarer eller väghinder. Utan en stabilare grund 

att arbeta utifrån är det helt enkelt svårt att vidare nå några säkra slutsatser. 

Vissa slutsatser kan dock ändå dras, till att börja med så är det uppenbart att man enkelt kan 

skilja på romerska urbana inflödes- och utflödessystem. För det första är romerska 

inflödessystem konstruerade av blyrör vari vattnet sprids genom tryck. Dessa är normalt sett 

inom byggnader placerade i golvet och utomhus under trottoaren, även om undantag finns. 

Avloppssystem däremot baseras på att man har ett lutande plan vari man kan skölja ut avfallet. 

Tack vare förekomsten av akvedukter var det ofta i större städer inte något problem att frigöra 

vatten nog för att skölja ut avfallet. Där man inte har tillgång till rinnande vatten måste man ha 

löst problemet på något annat sätt, såsom att använda ett lokalt vattendrag, dräneringsdike eller 

att låta höst- och vinterregnen skölja bort avfallet, kanske kombinerat med manuellt bortförande 

av det. Summa summarum så handlar det om två radikalt olika system, ett baserat på tryck och 

ett på gravitation. 

Ytterligare, grundläggande men viktigt, är att notera att alla avloppssystem är en produkt av 

de lokala förutsättningarna, naturliga och mänskliga, vilket i längden leder till att alla städer går 

mot en organisk utbyggnad av sitt kloaksystem. De naturliga förutsättningarna går naturligtvis, 

om än inte alltid att förändra, åtminstone att utnyttja till sin fördel. När romarna hade tillfälle, 

såsom vid anläggningen av nya kolonier, konstruerade de uppenbarligen praktiska och 

välorganiserade system. Samtidigt är det bara att acceptera det faktum att även de mest 

välkonstruerade romerska städerna med tiden gick mot ett allt mer organiskt utseende vilket 

leder till en förvildning av kloaksystemen. Detta sker dock långsamt så länge en stark stadsmakt 

existerar och sedan allt snabbare.  

Vidare kan man diskutera gatukloakernas funktion. Trots att källmaterialet inte är gott nog för 

att göra en verklig uträkning skulle jag vilja argumentera för att gatornas upphöjda trottoarer inte 

endast tjänade som kloaker och avlopp. Argumentationen är baserad på skillnaden i potentiell 
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volym som Pompeiis gatukloaker och underjordiska system kan ta hand om. Då det vare sig 

finns några beräkningar på vattenflöden eller specifika mått gata för gata att tillgå kan ingen 

meningsfull uträkning göras. Man kan dock för att visa på tankegången måla upp följande 

exempel: om man accepterar Hodges’ siffra angående de underjordiska kloakernas bredd till 50 

cm och antar att deras maximala höjd är två meter ger det att tvärsnittsarean blir 1 m2. Jämfört 

det med en gata som vanligen har en trottoarhöjd på 22-35 cm och en bredd från någon meter 

upp till 9,5 meter som ger en tvärsnittsarea av mellan 0,5 och 2,375 m2. Man bör också ta med i 

beräkningarna att de underjordiska kloakerna med största sannolikhet inte var konstruerade för 

att vara helt fulla, i likhet med akvedukterna som vanligen bara var uppfyllda till en tredjedel. På 

samma sätt kan man dock diskutera huruvida endast de yttersta delarna av gatorna tog han om 

avfallet då ytan oftast var konvex. Slutsatsen av detta kan inte bli någon annat än att trottoarernas 

höjd måste varit anpassade inte endast till att föra bort vätska och avfall. Samtidigt går det inte 

att undvika att inga verkligt användbara siffror kan presenteras utan att man gör en grundlig 

undersökning av detta ämne för sig själv. Ett lämpligt tillväggångssätt vore att göra de 

nödvändiga utmätningarna och jämföra detta med sådant som R. Laurences teorier om 

rörelsemönster i romerska städer och då framförallt Pompeii. Man skulle sedan kunna jämföra 

systemet med liknande system i andra romerska städer. 

Sammanfattning   

I slutänden skiljer sig romerska avloppssystem mycket åt beroende på en mängd faktorer. 

Sammanfattningsvis kan man tala om avlopp inom husen och öppna och underjordiska kloaker i 

den mer offentliga sfären. Gemensamt för alla dessa är att de är beroende av ett lutande plan och 

vattenflöde. 

Av de övergripande kategorierna kan man summera att de öppna kloakerna utgör den äldre av 

teknikerna när man talar om större avlopp. Ofta har man valt att använda sig av små, redan 

existerande vattendrag som får skölja ut stadens avfall och man har därmed eliminerat både den 

tidsmässiga och ekonomiska kostnaden av att konstruera kloaker. När inget lämpligt vattendrag 

fanns att tillgå så kunde man konstruera diken av olika slag, ibland förstärkta med stenblock och 

träbalkar för att förlänga deras livslängd. Man kunde också, om de konstruerades i vattensjuk 

mark, ha användning av dem som dräneringsdiken. Detta är ett synnerligt effektivt sätt att 

konstruera öppna kloaker då det dels tillåter mer mark att utnyttjas, dels försäkrar kloaken om ett 
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konstant vattenflöde. En sista metod är att låta gatorna agera som kloaker genom att höja 

trottoarkanterna, något som dock kan ha gjorts även av andra anledningar. 

Underjordiska kloaker å andra sidan kan mycket väl vara konstruerade genom att man 

vidareutvecklar tidigare befintliga öppna kloaker i form av diken, vattenflöden eller 

dräneringsdiken. Underjordiska kloaker är normalt sett byggda i tegel eller kvaderblock med ett 

tak av tegel, stenblock eller med fördel ett valv. Golvet kan vara stenlagt, troligtvis beroende på 

byggherrens ambitioner och ekonomiska möjligheter. 

Inomhus finner vi att man antingen ledde ut avfallet och avloppsvatten genom terrakottarör 

med en diameter av mellan 13 och 15 cm eller, mer troligt, slängde ut avfall på gatan. 

Uppenbarligen har man även haft terrakottarör för att föra bort avfall på de övre våningarna på 

platser där vi har möjlighet att utforska sådant, i praktiken framförallt i Pompeii, Herculaneum 

och Ostia. 

Från städerna leddes avfallet antingen ut genom murarna, portar eller underjordiska kloaker. 

Det kunde sen få dras med i en flod, rinna ut i en sjö eller i havet. På vissa platser finns det även 

belägg för att man skulle ha återanvänt avfallet genom att sprida ut det på de omgivande fälten, 

vilket bör ha varit för att bidraga till ökad fertilitet.  

Avslutningsvis är det är det tydligt de romerska avlopps- och kloaksystemen idag är relativt 

okända, vidare forskning är nödvändigt för att en mer komplett analys ska kunna framställas. 

Samtidigt betyder detta att det finns goda möjligheter att ägna sig åt grundläggande arbete med 

gott potential för viktiga resultat, något varje forskare torde finna attraktivt. Ämnet kommer 

därför, inom sin tid, säkerligen få den uppmärksamhet det förtjänar. 
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Dion. Hal. Rom. Ant. 111 67 5. 
 

Övers. se elektroniska källor. 

”He [Tarquinius] also began the digging of the sewers, through which all the water that collects 

from the streets is conveyed into the Tiber — a wonderful work exceeding all description. 

Indeed, in my opinion the three most magnificent works of Rome, in which the greatness of her 

empire is best seen, are the aqueducts, the paved roads and the construction of the sewers.” 

 

Diod. Sic. XIX 45 1-8. 
 

Övers. Geer. M. R., Diodorus of Sicily (Loeb classical library), London 1984.  

“At this time occurred the third inundation of the city of Rhodos, which destroyed many of its 

inhabitants. Of these floods, the first did little damage to the population since the city was 

newly founded and therefore contained much open space; the second was greater and caused 

the death of more persons. The last befell at the beginning of spring, great rain storms suddenly 

bursting forth with hail of incredible size. Indeed, hail-stones fell weighing a mina and 

sometimes more, so that many of the houses collapsed because of the weight, and no small 

number of the inhabitants were killed. Since Rhodos is shaped like a theatre and since the 

streams of water thus deflected chiefly into a single region, the lower parts of the city were 

straightway flooded; for, because it was thought that the rainy season of winter had passed, the 

drains had been neglected and the drainage openings through the city walls had become 

clogged. The water that suddenly gathered filled the whole region about the Market and the 

Temple of Dionysus; and then, as the flood was already advancing to the Temple of Asclepius. 

All were struck with fear and began to follow various plans for gaining safety. Some of them 

fled to the ships, others ran to the theatre; certain of those overtaken by the calamity in their 

extremity climbed upon the highest altars and the bases of statues. When the city and all its 

inhabitants were in danger of being utterly destroyed, relief of a sort came of itself; for, as the 

walls gave way over a long stretch, the water that had been confined poured out through this 

opening into the sea, and each man soon returned again to his former place. It was to the 

advantage of those who were endangered that the flood came by day, for most of the people 

escaped in time from their houses to the higher parts of the city; and also that the houses were 

not constructed of sun-dried brick but of stone and that for this reason those who took refuge 

upon the roofs were safe. Yet in this great disaster more than five hundred persons lost their 

lives, while some houses collapsed completely and others were badly shaken. 
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Front. Aq. II 111. 
 

Bennet. E. C., Frontinus the stratagems and the aqueducts of Rome (Loeb classical 
library), London, 1980. 

“Impetrantur autem et eae aquae quae caducae vocantur, id est quae aut ex castellis aut ex 

manationibus fistularum, quod beneficium a principibus parcissime tribui solitum. Sed 

fraudibus aquariorum obnoxium est, quibus prohibendis quanta cura debeatur, ex capite 

mandatorum manifestum erit quod subieci.” 

Övers. Bennet. E. C., Frontinus the stratagems and the aqueducts of Rome (Loeb classical 
library), London, 1980. 

"I desire that no one shall draw 'lapsed' water except those who have permission to do so by 

grants from me or preceding sovereigns; for there must necessarily be some overflow from 

the reservoirs, this being proper not only for the health of our City, but also for use in the 

flushing of the sewers." 

Övers. Jørgen Hansen., Roms Akvædukter,    Köpenhamn 1986.  

“Med undantagelse af dem, som har min eller tidligere kejseres tilladelse, ønsker jag ikke, at 

nogen skal anvende overløbsvand.  Det er nemlig nødvendigt at der løber en del af vadnet 

over fra vandfordelningstankene, fordi det ikke blot bidrager til sundheden i vor by, men også 

gør nytte ved at skylle kloakerne ud.” 

 

Juv. III 247. 
 

Morton Braund, S., Juvenal and Persius (Loeb classical library), London 2004. 

“pinguia crura luto, planta mox undique magna calcor, et in digito clavus mihi militis haeret.” 

Övers. Morton Braund, S., Juvenal and Persius (Loeb classical library), London 2004. 

My legs are caked with mud. Soon I’m trampled by mighty feet from every side and a 

soldier’s hobnails sticks into my toe. 
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Juv. III 269. 
 

Morton Braund, S., Juvenal and Persius (Loeb classical library), London 2004. 

“quod spatium tectis sublimibus unde cerebrum testa ferit, quotiens rimosa et curta fenestris                   

vasa cadant, quanto percussum pondere signent et laedant silicem. possis ignavus haberi et 

subiti casus inprovidus, ad cenam si intestatus eas” 

Övers. Morton Braund, S., Juvenal and Persius (Loeb classical library), London 2004. 

What a long way it is from the high roofs for tile to hit your skull! How often cracked and 

leaky pots tumble down from the windows! What a smash when they strike the pavement, 

marking and damaging it! You could be thought careless and unaware of what can suddenly 

befall if you go out to dinner without having made your will. 

 

Livius V 55 2. 
 

Foster, B. O., From the founding of the city (Loeb classical library), London 1984. 

“quod cum senatus post paulo de his rebus in curia Hostilia haberetur cohortesque ex 

praesidiis reuertentes forte agmine forum transirent, centurio in comitio exclamauit: "signifer, 

statue signum; hic manebimus optime". Qua uoce audita, et senatus accipere se omen ex curia 

egressus conclamauit et plebs circumfusa adprobauit. Antiquata deinde lege, promisce urbs 

aedificari coepta. Tegula publice praebita est; saxi materiaeque caedendae unde quisque uellet 

ius factum, praedibus acceptis eo anno aedificia perfecturos. Festinatio curam exemit uicos 

dirigendi, dum omisso sui alienique discrimine in uacuo aedificant. Ea est causa ut ueteres 

cloacae, primo per publicum ductae, nunc priuata passim subeant tecta, formaque urbis sit 

occupatae magis quam diuisae similis.” 

Övers. Foster, B. O., From the founding of the city (Loeb classical library), London 
1984. 

“It was while the senate, a little later, was deliberating about these matters [Ang. om man 

borde flytta till det nyerövrade men relativt oskadda Veii] in the Curia Hostila; some cohorts 

returning from guard-duty were marching through the Forum, and as they came to the 

Comitium a centurion cried out, “Standard-bearer, fix your ensign; here will be our best place 

to remain.” Hearing this sentence the senators came out from the Curia and shouted their 

acceptance of the omen, and the commons gathered round them signified approval. The bill 

was then rejected, and people began in a random fashion to rebuild the City. The state 
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supplied tiles, and granted everybody the right to quarry stone and to hew timber where he 

liked, after giving security for the completion of the structure within that year. In their haste 

men were careless about making straight the streets, and paying no attention to their own and 

others’ rights, built on the vacant spaces. This is the reason that the ancient sewers, which 

were at first conducted through the public ways, at present frequently run under private 

dwellings, and the appearance of the city is like one where the ground has been appropriated 

rather than divided.” 

 

Plin. NH. XXXVI 2 6. 
 

D. E. Eichholz, Pliny; natural history (Loeb classical library), London 1962. 

“etiamne tacuerunt, maximas earum atque adeo duodequadragenum pedum Lucullei marmoris 

in atrio Scauri conlocari? nec clam id occulteque factum est. satisdare sibi damni infecti 

coegit redemptor cloacarum, cum in Palatium eae traherentur.” 

 

Övers. D. E. Eichholz, Pliny; natural history (Loeb classical library), London 1962. 

“Were not the laws silent also when the largest of those columns which were each fully 38 

feet long and of Lucullean marble, were placed in the hall of Scaurus’ house? And there was 

no secrecy or concealment. A sewer contractor forced Scaurus to give him security against 

possible damage to the drains when the columns were being hauled to the Palatine.” 
 

Plin. NH. XXXVI 24 105-109. 

Eichholz, D. E., Pliny; natural history (Loeb classical library), London 1962. 

sed tum senes aggeris vastum spatium, substructiones Capitolii mirabantur, praeterea cloacas, 

opus omnium dictu maximum, subfossis montibus atque, ut paullo ante retulimus, urbe pensili 

subterque navigata M. Agrippae in aedilitate post consulatum. permeant conrivati septem 

amnes cursuque praecipiti torrentium modo rapere atque auferre omnia coacti, insuper 

imbrium mole concitati vada ac latera quatiunt, aliquando Tiberis retro infusus recipitur, 

pugnantque diversi aquarum impetus intus, et tamen obnixa firmitas resistit. trahuntur moles 

superne tantae non succumbentibus cavis operis, pulsant ruinae sponte praecipites aut 

inpactae incendiis, quatitur solum terrae motibus, durant tamen a Tarquinio Prisco annis DCC 

prope inexpugnabiles, non omittendo memorabili exemplo vel magis, quoniam celeberrimis 

rerum conditoribus omissum est. cum id opus Tarquinius Priscus plebis manibus faceret, 

essetque labor incertum maior an longior, passim conscita nece Quiritibus taedium 

fugientibus, novum, inexcogitatum ante posteaque remedium invenit ille rex, ut omnium ita 

defunctorum corpora figeret cruci spectanda civibus simul et feris volucribusque laceranda. 

quam ob rem pudor Romani nominis proprius, qui saepe res perditas servavit in proeliis, tunc 

quoque subvenit, sed illo tempore vi post vitam erubescens, cum puderet vivos, tamquam 
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puditurum esset extinctos. amplitudinem cavis eam fecisse proditur, ut vehem faeni large 

onustam transmitteret.  
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Övers. se elektroniska källor. 

But it was in those days, too, that old men still spoke in admiration of the vast proportions of 

the Agger,4 and of the enormous foundations of the Capitol; of the public sewers, too, a work 

more stupendous than any; as mountains had to be pierced for their construction, and, like the 

hanging city5 which we recently mentioned, navigation had to be carried on beneath Rome; 

an event which happened in the ædileship6 of M. Agrippa, after he had filled the office of 

consul. 

For this purpose, there are seven rivers, made, by artificial channels, to flow beneath the city. 

Rushing onward, like so many impetuous torrents, they are compelled to carry off and sweep 

away all the sewerage; and swollen as they are by the vast accession of the pluvial waters, 

they reverberate against the sides and bottom of their channels. Occasionally, too, the Tiber, 

overflowing, is thrown backward in its course, and discharges itself by these outlets: obstinate 

is the contest that ensues within between the meeting tides, but so firm and solid is the 

masonry, that it is enabled to offer an effectual resistance. Enormous as are the accumulations 

that are carried along above, the work of the channels never gives way. Houses falling 

spontaneously to ruins, or levelled with the ground by conflagrations, are continually 

battering against them; the ground, too, is shaken by earthquakes every now and then; and yet, 

built as they were in the days of Tarquinius Priscus, seven hundred years ago, these 

constructions have survived, all but unharmed. We must not omit, too, to mention one 

remarkable circumstance, and all the more remarkable from the fact, that the most celebrated 

historians have omitted to mention it. Tarquinius Priscus having commenced the sewers, and 

set the lower classes to work upon them, the laboriousness and prolonged duration of the 

employment became equally an object of dread to them; and the consequence was, that 

suicide was a thing of common occurrence, the [p. 6348] citizens adopting this method of 

escaping their troubles. For this evil, however, the king devised a singular remedy, and one 

that has never7 been resorted to either before that time or since: for he ordered the bodies of 

all who had been thus guilty of self-destruction, to be fastened to a cross, and left there as a 

spectacle to their fellow - citizens and a prey to birds and wild beasts. The result was, that that 

sense of propriety which so peculiarly attaches itself to the Roman name, and which more 

than once has gained a victory when the battle was all but lost, came to the rescue on this 

occasion as well; though for this once, the Romans were in reality its dupes, as they forgot 

that, though they felt shocked at the thoughts of such ignominy while alive, they would be 

quite insensible to any such disgrace when dead. It is said that Tarquinius made these sewers 

of dimensions sufficiently large to admit of a waggon laden with hay passing along them. 

 

 

 



8 

 

 

Plin. Tra. X 98-99. 
 
Se elektroniska källor. 
 

“98 

 

C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI 

 

1 Amastrianorum civitas, domine, et elegans et ornata habet inter praecipua opera 

pulcherrimam eandemque longissimam plateam; cuius a latere per spatium omne porrigitur 

nomine quidem flumen, re vera cloaca foedissima, ac sicut turpis immundissimo aspectu, ita 

pestilens odore taeterrimo. 2 Quibus ex causis non minus salubritatis quam decoris interest 

eam contegi; quod fiet si permiseris curantibus nobis, ne desit quoque pecunia operi tam 

magno quam necessario. 

 

99 

 

TRAIANUS PLINIO 

 

Rationis est, mi Secunde carissime, contegi aquam istam, quae per civitatem Amastrianorum 

fluit, si intecta salubritati obest. Pecunia ne huic operi desit, curaturum te secundum 

diligentiam tuam certum habeo.” 

 

Övers. Mattsson, A., Plinius den yngres brev, Stockholm 1983. 
 

“X.98 C. Plinius till kejsar Trajanus 

Amastris, som är en verkligt fin och vacker stad, har, Herre, bland sina förnäma byggnadsverk 

en utomordentligt vacker gata av ansenlig längd, vars ena sida i hela sin längd ledsagas av 

något som går under benämningen flod men i själva verket är en vedervärdig kloak, lika 

vidrig genom sin motbjudande anblick som hälsovådlig genom sin otäcka stank. 

 Därför är det ur både sanitär och estetisk synpunkt angeläget att denna blir övertäckt, vilket 

också kommer att ske, om du ger ditt tillstånd. Själv skall jag se till att det också skall finnas 

medel tillgängliga för detta lika nödvändiga som omfattande arbete. 

 

X.99 Trajanus till Plinius 

 

Det är en förnuftig tanke, min käre Secundus, att låta övertäcka denna vattenled som går 

genom staden Amastris, om den i sitt nuvarande skick utgör en hälsorisk. Att det skall finnas 

medel tillgängliga för detta arbete kommer du, därom är jag förvissad, med sedvanlig 

omtänksamhet att se till.” 

 

Sen. Ep. LXXXVI 11. 
 
Gummere. M. R., The epistles of Seneca (Loeb classical library), London 1970. 
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“Non saccata aqua lavabatur; sed saepe turbida et, cum plueret vehementius, paene lutulenta.” 

 

Övers. Gummere. M. R., The epistles of Seneca (Loeb classical library), London 1970. 
 

“He did not bathe in filtered water; it was often turbid, and after heavy rains almost muddy!” 

Suet. Aug. LXXXI. 
 

Rolfe, J. C., Suetonius (Loeb classical library), London 1969. 

“Graves et periculosas valitudines per omnem vitam aliquot expertus est; praecipue Cantabria 

domita, cum etiam destillationibus iocinere vitiato ad desperationem redactus contrariam et 

ancipitem rationem medendi necessario subiit; quia calida fomenta non proderant, frigidis 

curari coactus auctore Antonio Musa.” 

Övers. Rolfe, J. C., Suetonius (Loeb classical library), London 1969. 

“In the course of his life he suffered from several severe and dangerous illnesses, especially 

after the subjugation of Cantabria, when he was in such a desperate plight from abscesses of 

the liver, that he was forced to submit to an unprecedented and hazardous course of treatment. 

Since hot fomentations gave him no relief, he was led by the advice of his physician Antonius 

Musa to try cold ones.” 

Övers. Graves, R., The twelve Caesars, London 1990. 

“Augustus survived several dangerous illnesses at different periods. The worst was after his 

Cantabrian conquest, when abscesses on the liver reduced him to such despair that he 

consented to try a remedy which ran counter all medical practice: because hot fomentations 

afforded him no relief, his physician Antonius Musa successfully prescribed cold ones.” 

Suet. Gram. II. 
 

Rolfe, J. C., Suetonius (Loeb classical library), London 1969. 
 

“Primus igitur, quantum opinamur, studium grammaticae in urbem intulit Crates Mallotes, 

Aristarchi aequalis, qui missus ad senatum ab Attalo rege inter secundum ac tertium Punicum 

bellum sub ipsam Ennii mortem, cum regione Palatii prolapsus in cloacae foramen crus 

fregisset, per omne legationis simul et valitudinis tempus plurimas acroasis subinde fecit 

assidueque disseruit, ac nostris exemplo fuit ad imitandum.” 

 

Övers. Rolfe, J. C., Suetonius (Loeb classical library), London 1969. 
 

“In my opinion then, the first to introduce the study of grammar into our city was Crates of 

Mallos, a contemporary of Aristarchus. He was sent to the senate by king Attalus between the 

second and third Punic wars, at about the time when Ennius died; and having fallen into the 
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opening of a sewer in the Palatine quarter and broken his leg, he held numerous and frequent 

conferences during the whole time both of his embassy and his convalescence, at which he 

constantly gave instructions, and thus set an example for our countrymen to imitate.” 

 

Se, elektorniska källor 
 

“Crates of Mallos [847], then, was, in our opinion, the first who introduced the study of 

grammar at Rome.  He was cotemporary with Aristarchus [848], and having been sent by king 

Attalus as envoy to the senate in the interval between the second and third Punic wars [849], 

soon after the death of Ennius [850], he had the misfortune to fall into an open sewer in the 

Palatine quarter of the city, and broke his leg. After which, during the whole period of his 

embassy and convalescence, he gave frequent lectures, taking much pains to instruct his 

hearers, and he has left us an example well worthy of imitation.” 

 

Suet. Ner. XXVI. 
 

Se, elektroniska källor. 
 

“Post crepusculum statim adrepto pilleo vel galero popinas inibat circumque vicos vagabatur 

ludibundus nec sine pernicie tamen, siquidem redeuntis a cena verberare ac repugnantes 

vunerare cloacisque demergere assuerat, tenebras etiam effingere et expilare.” 

 

Se, elektroniska källor. 
 

“After it was dark, he used to enter the taverns disguised in a cap or a wig, and ramble about 

the streets in sport, which was not void of mischief.  He used to beat those he met coming 

home from supper; and, if they made any resistance, would wound them, and throw them into 

the common sewer.” 

 

Suet. Vesp. 23 3. 
 

Övers. Rolfe, J. C., Suetonius (Loeb classical library), London 1969.  

“Reprehendenti filio Tito, quod etiam urinae vectigal commentus esset, pecuniam ex prima 

pensione admovit ad nares, sciscitans num odore offenderetur; et illo negante: "Atqui,"inquit, 

"e lotio est."” 

Graves, R., The twelve Caesars, London 1990. 

Titus complained of the tax which Vespasian had imposed on the contents of the City urinals 

(used by fullers to clean woolens). Vespasian handed him a coin which had been part of the 

first day’s proceeds;’Does this smell bad, my son?’ he asked. ’No, Father!’ ‘That’s odd: it 

comes straight from the urinal!’ 
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Se elektroniska källor. 

“When Titus found fault with him for contriving a tax upon public conveniences, he held a 

piece of money from the first payment to his son's nose, asking whether its odour was 

offensive to him. When Titus said "No," he replied, "Yet it comes from urine."” 

 

Vitr. De arch.VII 4 1-3. 
 

Se, elektroniska källor. 

“I have explained how plastering is executed in dry situations; now I shall give directions for 
it, that it may be durable in those that are damp. First, in apartments on the ground-floor; 

a height of three feet from the pavement is to have its first coat of potsherds, instead of sand, 

so that this part of the plastering may not be injured by the damp. But if a wall is liable to 

continual moisture, another thin wall should be carried up inside it, as far within as the case 

will admit; and between the two walls a cavity is to be left lower than the level of the floor of 

the apartment, with openings for air. At the upper part, also, openings must be left; for if the 

damp do not evaporate through these holes above and below, it will extend to the new work. 

The wall is then to be plastered with the potsherd mortar, made smooth, and then polished 

with the last coat.  

If, however, there be not space for another wall, channels should nevertheless be made, and 

holes therefrom to the open air. Then tiles of the size of two feet are placed on one side, over 

the side of the channel, and, on the other side, piers are built, of eight-inch bricks, on which 

the angles of two tiles may lie, that they may not be more distant than one palm from each 

other. Over them other tiles, with returning edges, are fixed upright, from the bottom to the 

top of the wall; and the inner surfaces of these are to be carefully pitched over, that they may 

resist the moisture; they are, moreover, to have air-holes at bottom, and at top above the vault.  

They are then to be whited over with lime and water, that the first coat may adhere to them; 

for, from the dryness they acquire in burning, they would neither take that coat nor sustain it, 

but for the lime thus interposed, which joins and unites them. The first coat being laid on, the 

coat of pounded potsherds is spread, and the remainder is finished according to the rules 

above given. “ 

Se, elektroniska källor. 

“Quibus rationibus siccis locis tectoria oporteat fieri dixi, nunc quemadmodum umidis locis 

politiones expediantur ut permanere possint sine vitiis, exponam. et primum conclavibus quae 

plano pede fuerint, in imo pavimento alte circiter pedibus tribus pro harenato testa trullissetur 

et dirigatur, uti eae partes tectoriorum ab umore ne vitientur. sin autem aliqui paries perpetuos 

habuerit umores, paululum ab eo recedatur et struatur alter tenuis distans ab eo quantum res 

patietur, et inter duos parietes canalis ducatur inferior quam libramentum conclavis fuerit, 

habens nares ad locum patentem. item cum in altitudinem perstructus fuerit, relinquantur 

spiramenta. si enim non per nares umor et in imo et in summo habuerit exitus, non minus in 
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nova structura se dissipabit. his perfectis paries testa trullissetur et dirigatur et tunc tectorio 

poliatur.  

sin autem locus non patietur structuram fieri, canales fiant et nares exeant ad locum patentem. 

deinde tegulae bipedales ex una parte supra marginem canalis inponantur, ex altera parte 

bessalibus <laterculis> pilae substruantur, in quibus duarum tegularum anguli sedere possint, 

et ita a pariete eae distent ut ne plus pateant palmum. deinde insuper erectae mammatae 

tegulae ab imo ad summum ad parietem figantur, quarum interiores partes curiosius picentur 

ut ab se respuant liquorem. item in imo et in summo supra camaram habeant spiramenta.  

tum autem calce ex aqua liquida dealbentur, uti trullissationem testaceam non respuant. 

namque propter ieiunitatem quae est a fornacibus excocta non possunt recipere nec sustinere, 

nisi calx subiecta utrasque res inter se conglutinet et cogat coire. trullissatione inducta pro 

harenato testa dirigatur, et cetera omnia uti supra scripta sunt in tectoriorum rationibus 

perficiantur. “ 

 


