Lidt om romerne og vand

Vand kommer da fra vandhaner ! i dag i hvert fald. Hanerne er så
godt nok koblet til et ledningsnet
og vandværker. Disse henter for det
meste vandet fra undergrunden eller
fra overfladevand. Vandet renses,
iltes og sendes så ud.
For romerne var det anderledes.
Teknikken var nok enklere, men
blev udviklet så det, man byggede
var godt gedigent ingeniørarbejde
gennemført ud fra nøje overvejelser.

egen tradition fra oldtiden siger, at
Rom blev grundlagt som by den 21.
april 753 f.Kr. Den dag dannede en
række familier byen Roma. Denne
voksede fra at være en lille flække
på syv høje, tæt ved et sted hvor
Tiberen let kunne krydses, til storbyen af idag. Byen blev langsomt
moderby og administrativt center
for hundredvis af andre byer.
Bortset fra det sidste står byens oprindelse noget uklart for historikere
og arkæologer. Alderen anslås dog
mindst til at være 2500 år.

Byen Roms beliggenhed
Romerne og vand
Et kort over Italien viser lidt om
Roms beliggenhed. Byen ligger på
et lavland omgivet af højland på de
tre sider og så Middelhavet 20 til 25
km væk.
Kortet viser også et lavland præget
af højlandets afvanding. Klarest ses
i dag Tiberens delta. Tiberens løb er
blevet reguleret og landet drænet.
Kort sagt er landet blevet kultiveret.
Selve storbyen har i dag bredt sig ud
over en stor del af lavlandet.

Byens oprindelse
Sagnene fortæller flere historier om
Roms grundlæggelse. Bl.a. om
et nyfødt tvillingepar Romulus og
Remus, der sættes ud i bjergene,
opfostres af en ulvinde og derfor
bliver så stærke at de siden er i stand
til at grundlægge byen Rom.
Byen fik navn efter den længstlevende, Romulus, som ifølge sagnet
blev Roms første konge. Romernes

Romerne havde dengang vandet
“lige udenfor døren”. De må have
kendt en del til vand og være blevet
fortrolige med det.
De opbygger en flåde og har
havneby i Ostia ude ved kysten.
Efterhånden som romerriget vokser
op og får magt, bliver vandvejen
et bindende led for riget, samt
den billigste transportvej. Efter
146 f.Kr. hvor Kartago falder
hedder Middelhavet således “mare
nostrum” - vores hav.
Stillestående vand og dets eventuelle farlighed som drikkevand var
kendt. Sumpfeber eller malaria
lærer romerne først at kende langt
senere i 300-tallet e.kr.. Disse
sygdomme gør Rom næsten
ubeboelig. På godt 100 år sænkes
indbyggertallet fra 1,5 million til
30 - 40.000. Dette er en af
grundene til byen Roms fald og
at kejseren flytter hovedstaden til
Istanbul (Konstantinopel) i ca 300
tallet.
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Oversvømmelser pga. Tiberen har
også været kendt. Forfængelighed,
udsyn og tanken på forsvar har næppe været den eneste grund til at byen
blev bygget på høje.
Romerne kendte også værdien af
rindende, rent og klart vand. Det var
vigtigt for dem. Luft og vand var det
livgivende.

Byer og vandforsyning
I Rom er vandforsyningen vokset
op med byen. Vel først vand fra
Tiberen, vandløb, brønde o.lign. og
senere mere teknisk gennemførte
løsninger.
Byer opstod i oldtiden som et
resultat af, at landbruget producerede nok fødevarer til at gøre
det muligt, at et antal mennesker
var beskæftiget fuldtids med andet,
fx håndværkere, politikere, præster
mm. Byer udviklede sig også som
en form for sikkerhed mod angreb,
jo flere der boede sammen jo lettere
var det at forsvare sig.
I begyndelsen udviklede byerne
sig tilfældigt, men senere indførte
romerne en mere systematisk byplanlægning.
Byerne var ret ensartede. Ikke nødvendigvis så meget i selve den
fysiske form, men i styre og
struktur. Hertil kom så det særkende
den enkelte by kan have haft
- en havn, minedrift, god vin,
glasfremstilling, skibsbygning m.m.
Til byerne hørte som oftest et
opland med landbrug som kunne
brødføde byens indbyggere, men

ellers blev især korn transporteret
over lange afstande i romerriget.
De romerske bystater var som regel
selvstændige enheder med både
politisk og økonomisk selvstyre.
Man regner med at ca. 90% af de
romerske byer har haft 1000 - 1500
indbyggere. Resten er byer som har
haft et specielt særkende, der har
givet dem mulighed for at vokse sig
store.
Bylivet blev for romerne en livsform, som blev spredt rundt om
i de områder romerne erobrede.
Ofte startede byerne som romerske
militærlejre som lå centralt i områderne og derfor voksede. Således
opstod fx London, Köln, Mainz,
Wien og Budapest.

Byens vandforsyning
I romernes anlæggelse af byer
blev visse grundelementer vigtige
fx en eller flere offentlige bade,
vandforsyning og kloaksystem.
Rindende vand var en nødvendighed for romerne. Ingen vand ingen
by. Enhver bys placering var derfor
valgt med hensyn til sikker og
rigelig vandforsyning. I hvert fald
skulle vandet kunne hentes indenfor
en overkommelig afstand. Nogle
byer havde endda tilførsel af både
koldt og varmt vand (fra varme
kilder).
Opbygning og administration af
vandforsyningen var næsten aldrig
privatiseret. Man kunne ikke overlade dette til det private initiativ.
Det var det for specielt, krævende,
dyrt og magtfuldt til.
Staten tog sig af denne ofte store og
centrale opgave. Anlæggelse af byer
var også en del af statens magtspil
overfor underlagte folkeslag. Sagen
blev ordnet vha. embedsmænd - i
dette tilfælde specialister på området. Disse kunne så sætte arbejdere
og slaver i gang med det praktiske.

Her en skitse af Pont du Gard
i Provence, hvor vandledningen
føres over floden Gard. Vandet løb
i en rende allerøverst. Senere tider
har udvidet den nederste del lidt,
så den kunne fungere som bro.

Vandtilførslen
At føre vand til byerne var en
kunst for sig. Fandtes det ikke i
selve byen måtte det hentes ind med
akvædukter (vandkanaler) fra højere
liggende områder.
Når vandet skulle hentes ind til byen
måtte sænkninger overbygges med
broer. Andre steder måtte der graves
kilometerlange underjordiske gange
med mandehuller - skakte ovenfra
og ned til kanalen, så en mand
kunne komme igennem og lave en
oprensning.
Der findes eksempler og ruiner
af dette over hele det romerske
imperium. Her nogle af de større:

Faldet fra kilde til mål skulle beregnes nøjagtigt. Det kunne dreje sig
om centimeter på afstande op mod
en kilometer.
For at tage trykket af vandet har
man nogle steder bygget opsamlingsbassiner. Herfra er vandet så
ledt reguleret ind i byen.
Vandet blev ledt ud i byen med terrakottarør (rør af rødt brændt ler) og
blyrør. Visse steder blev der også
brugt sten og trærør. Til sidst løb
det væk i byens kloaksystem og ud i
et lokalt vandløb.

Aquincum ( Budapest )
5 km lang akvædukt til varmt vand,
1500 piller er sporet.
Tunesien
Fra Djebel Zaghouen til Kartago.
Med sine ca. 132 km akvædukt den
længste kendt i romerriget.
Köln
Ca. 100 km akvædukt fra Eifelbjergene. Anslået til at levere 20.000 m3
friskt kildevand pr døgn eller 230 L
i sekundet.

Vandforbrug

Det har været et problem, at bringe
vandet frem under det rette tryk, for
at sikre et tilstrækkeligt tilløb og en
ordentlig fordeling.

Der var indlagt rindende vand i
nogle af de rige huse. Alle andre
måtte hente vandet fra byens fontæner.
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Vand blev brugt til mange ting.
Ligesom i dag, men dog noget anderledes.
Her nogle eksempler.
Langt den største del af vandet gik
til byens badeanlæg. Ofte flere da
en god romer måtte have sit daglige
bad.

Fontænerne har haft deres eget liv.
Det har været mødested for slaver
fra de riges huse og almindelige folk
fra lejlighederne. Fontænerne måtte
derfor gerne være pæne at se på og
ikke ligge alt for lagt væk. De har
også været det sted, man hentede
vand ved en ildebrand.
Mange af byens små værksteder har
krævet vand. Jern- og andre støberier, smede, keramikværksteder,

glaspusterier, tøjvaskerier, valkere
m.m. Her skrives små værksteder,
da der ikke var tale om industrier,
men nærmere familieforetagener. Af
mere eksotisk art kan nævnes at
vand også blev brugt til musik vandorgler var kendt.

var dækket af vandforsyningen.
Ofte nåede vandforsyningen trods
alt ikke ud til hele byens befolkning.
Nogle har måttet “gå” efter vand.

Desuden havde romerne offentlige
toiletter med rindende vand til
skylning. I hvert fald i de bydele der

Romernes bade (thermer)

En stor del af vandet som blev ført
til Rom gik til badene. Derfor lidt
om disse.

efter konkurerede kejsere og rigmænd om at bygge store og flotte
badeanlæg.

I Rom og andre byer voksede en
badekultur frem. En ordentlig romer
måtte have sit daglige bad. Et
bad ansås for lise for sjælen. Desuden blev badene byens væsentligste
samlingssted.

Adgang kunne fås ved køb af en
billet eller med en fribillet udstedt
ved “særlige” lejligheder. Prisen var
åbenbart lidt dyrere for kvinder end
mænd, uden at det i dag fremstår en
åbenlys grund hertil ( et bad blev
mere betragtet som en fortjent fritidsbeskæftigelse for mænd end blot
som en afvaskning eller rengøring
af kroppen).

Denne badekultur vokser frem med
kejsertiden ( 27 f.Kr.- 250 e.Kr).
Under Augustus fik Rom sine første
store offentlige badeanlæg og her-

Kvinder og mænd badede hver for
sig. Man kender opdelte bade, men
som regel var der ikke bade for
hvert køn for sig, men forskellige
dage eller tidsrum, hvor man kunne
bade. Et system man ser visse steder
den dag i dag.
Man kom ind gennem en forhal
(vestibulen), billeterede og gik så
til omklædningsrummet (apodyterium), hvor tøjet blev lagt i nicher
og efterladt under opsyn - også dengang var der svind på grund af svage sjæle.

Grundplan for badet i Aquincum. 1
billetsælgeren og opsynsmanden, 2
omklædningsrum (apodytorium) , 3
det varme bad (caldarium), 4 det
halvvarme vand (tepidarium), 5 det
kolde vand (frigidarium) og 6 svedeller dampbad.
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Fra omklædningsrummet kunne
man gå til sportspladsen (palæstraen) for at dyrke sport eller lege,
fx boldspil (en slags bowling var
populært). Man kunne også gå til
træningssalen og fx vægttræne.
Alt sammen med de tilhørende lyde
fra folk der gik til den eller lod
som om de gjorde. Efter endt møje/
fornøjelse kunne man få skrabet
sveden af og endda få masseret de
mødige lemmer og vredet skelettet
på plads.
Selvfølgelig har man vel også bare
kunnet gå i bad. Det almindelige var
åbenbart først at gå til et svederum
(sudatorium), et tørt varmt rum eller
dampbad. Herefter afvaskede man
sig grundigt før turen kom til det
meget varme bad (caldarium), hvor
led og muskler kunne løsnes op.
Efter caldarium fulgte badet med
det tempererede vand (tepidarium),
hvor man så kølede lidt af inden
turen i det kolde bad (frigidarium).
Opfrisket og vågen har man så kunnet møde verden.
Ud fra termernes opbygning og antal kan man vel læse at pleje af krop
og sjæl som helhed var blevet et
væsentlig indslag i en romers dagligdag - vel som fjernsynet i dagens
Danmark.
Var man undervejs blevet sulten var
der også råd for det i form af mulighed for at købe noget at drikke og
spise.
Et romersk bad var mere end et bad
og motionscenter, snarere et kulturhus. Nogle steder, som i Rom, var
der også tilknyttet et bibliotek og
kunstudstilling med søjlegange.
Således var der skabt et sted, hvor
man kunne pleje sig selv, bade,
hvile efter/under dagens trummerum
- alt efter behov i sol eller skygge,
tale med vennerne, eller ligefrem
føre forretningssamtaler.
En læge var også gerne tilknyttet
stedet. Lægen var ofte græker og

uddannet i østen. Lægesproget var
græsk - dels fordi det var fagsproget, dels fordi det var et betryggende kvalitetsstempel - mestrede
lægen det græske var det nok ikke
en helt dårlig læge ( det okkulte eller kvaksalveri har ikke været langt
væk).
Man kendte til anatomi og undersøgte dette område, men større
kirurgiske indgreb har næppe været
dagligdagen - mere det at skære bylder og trække dårlige tænder ud.
Medicinen har nok for det meste
bestået af urter og urteudtræk. En
tidsbestemt opfattelse var åbenbart
“medicus curat, natura sanat” lægen lindrer/lapper, naturen helbreder. Det har næppe heller været vor
tids folkesygdomme som hjerte/karsygdomme eller kræft der har plaget
romerne, selvom man kendte disse
sygdomme, men mere betændelses/
infektionssygdomme som underlivsbetændelse, blærebetændelse, hals
og lungebetændelse samt blodforgiftning eller pest (epidemier af en
art) - ikke nødvendigvis mindre fatale her før antibiotikaens og vaccinationernes tidsaldre.
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“En romersk latrin er et lille
teknisk mesterværk. På denne
rekonstruktionstegning er 1
sædet, som var af enten sten
eller træ. 2 er selve latrinen, som
skylles igennem af en konstant
vandstrøm. 3 er en rende, hvori
der ligeledes konstant løber friskt
vand. 4 angiver gulvet ( af ler
eller stenbelagt ), igen med en
rende, som tjente som afløb ved
rengøring. 5 og 6 er murværk og
puds. Gennem hullet under selve
sædet kunne man så tørre sig som regel med en svamp dyppet
i eddike. Var det mon ment
som en sidste forhånelse, da
en romersk soldat rakte Kristus
på korset en svamp dyppet
i eddike? En romer måtte
uvægerligt få samme association” (Peter Ørsted)

Et andet ikke mindre vigtigt sted i
badet har været de offentlige toiletter. Det må have krævet en vis
frimodighed at sidde på rad og
udgyde sine efterladenskaber med
evt forpint lettelse og lyd - med
mindre en vis kammeratlig tone har
været på sin plads. Dette sidste
kunne det tyde på ud fra inskriptioner eller fresker om at man “ved

at klappe sig på maven kunne få
en god afføring” eller hvordan man
lærte “at fjerte uden at andre kunne
høre det”.
Et bad har således været et centralt
og levende sted. Ud over de badende har der været en del mennesker
beskæftiget med at holde stedet i
gang - transportere varer ind og ud,
fyre, gøre rent, servicere m.m.

Hele badet blev holdt i gang fra
kælderen. Her blev der opvarmet
vand. Opvarmet luft til gulv- og
vægvarme samt til sauna eller
svederum.

Selve arbejdet blev udført af slaver
tilset af en bademester. Man mener
dog at slaver med en højere status
havde adgang til badet også.

Overalt blev der fyret med træ eller
trækul. Dette er en af de ting der var
med til at afskove sydeuropa dengang.

Byen Roms vandforsyning

En oversigt
I de første 4-500 år af Roms historie, mener man byen fik sit vand fra
kilder, brønde, vandløb og Tiberen.
Der var rigeligt med vand lokalt.
Omkring 312 f. Kr. var der opstået
et behov for mere vand til byens befolkning. Den første akvædukt Aqua
Appia blev derfor bygget.
Denne akvædukt fulgtes af flere i de
kommende århundreder. Den sidste
i 226 e.Kr.
På den tid stod der elleve fungerende akvædukter. I byen fandtes da
utallige fontæner (faktisk 1212 - et
tal man skulle være rimelig sikker
på), mange badeanstalter samt private huse med indlagt vand.
Opbygningen af dette forsyningsnet
var således spredt over lang tid.
Det har vel fulgt udviklingen i by-

Liste over Roms akvædukter.
Deres forløb ses på kort 1 og 2.

ens indbyggertal og dets behov for
vand, men ikke mindst ønsker om
brug af vand til andre og nye formål
- bade, teater, mindre virksomheder
og til at holde byen ren.
I disse fem århundreder skete der
også en teknisk udvikling. - Bygget
dels på egne erfaringer samt viden
hentet fra Grækenland og Asien.
Specielt kan nævnes udviklingen af
bindende mørtel - beton.
At vandforsyningen dog ikke altid
har fungeret lige godt høres i beret-

ninger om vandmangel, misrøgt af
kanaler, byggesjusk lavet af de hyrede entreprenører, vandtyveri vha
huller folk selv har lavet eller
ulovligt tilsluttede rør opnået ved
bestikkelse af folk i byens “vandvæsen”.
4-500 år e.Kr. begyndte Rom, at
blive truet og plyndret af gotherne.
Faktisk er det gothere, der på et
par dage i 537 e.Kr. afbrød en del
af akvædukterne. Romerne kom dog
ikke til at tørste, men ting som kornmøller blev stoppet.

Akvædukt

Bygget

Bygherre

Appia

ca. 312 f.Kr.

Anio Vetus
Marcia
Tepula
Julia
Virgo
Alsietina (Augusta)
Claudia
Anio Novas
Trajana
Alexandrina

272-269 f.Kr.
144-140 f.Kr.
125 f.Kr.
33 f.Kr.
19 f.Kr.
2 f.Kr.
38-52 e.Kr.
38-52 e.Kr.
109 e.Kr.
226 e.Kr.

Censorer Appius C. Caecus
og Gajus Plautius
Censor Dentatus
Praetor Marcius Rex
Censorer Caepio og Longinus
Aidil Marcus Agrippa
Praetor Marcus Agrippa
Kejser Augustus
Kejserne Caligula og Claudius
Kejserne Caligula og Claudius
Kejser Trajan
Kejser Alexander Severus
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Møllerne blev udskiftet med møller
drevet af Tiberen, men vandforsyningen fra de ødelagte akvædukterne genrejstes ikke. Der laves
dog enkelte små reparationer op til
800-900 e.Kr.
Vandforsyningen fra akvædukterne
gik med tiden simpelthen tabt. Selve “teknikken” blev bogstavelig talt
glemt. Tilbage stod nogle ruiner af
termer, fontæner og akvædukter.
Byen måtte i de følgende århundreder igen forsyne sig med vand
fra kilder, brønde Tiber m.m. Dette
vand slog også til, for byen var
nu som tidligere nævnt også blevet
temmelig affolket.
Indsatsen, der krævedes for at holde
akvædukterne i gang, er vel blevet
for stor i forhold til, hvor enkelt
det var, at skaffe vand nok på andre
måder.
Sådan var det i hen ved 500 år.
Langsomt kom der dog lidt gang i
byen Rom igen. Presset på vandforsyningen blev derfor øget. Fx er der
omkring 1400 - 1500 ikke vand over

hele byen. Vandsælgere var dengang
lige så hyppige som mælkemanden
herhjemme for nogle årtier siden.
På dette tidspunkt var paverne ved
at sætte gang i Roms udvikling/
genopbygning. Faktisk havde de
prøvet og prøvet at få lov til det i
fred for andre siden 800-900, men
nu skete der noget.
Indenfor vandforsyning kom der i
1429 et slags vendepunkt. I det år
blev der i Benediktinerklosteret ved
Monte Cassino fundet et værk om
det gamle Roms vandforsyning. Det
er godt nok en afskrift med fejl og
huller i teksten, men det oprindelige
værk var skrevet ca. 100 år e.Kr.
Forfatteren er Sextus Julius Frontinus, der på det tidspunkt stod
for ledelsen af Roms vandforsyning.
Frontinus blev under Nervas og Trajan sat i gang med at udbedre
vandforsyningen, som der på det
tidspunkt var en del problemer med.
Han var effektiv og nedskrev en detaljeret oversigt af tidens vandforsyning.

8

Fundet af skriftet fik paverne til at
indse betydningen af friskt vand,
samt den anseelse et sådant bygningsværk giver.
I 1453 restaureres Aqua Virgo og
bliver til Aqua Virgine. I 1586 bygges den næste akvædukt Aqua Felice, hvor der sker et delvis genbrug
af Aqua Alexandrina. Derpå i 1611
Acqua Paolo (før Trajana) og 1870
Acqua Pia Antica Marcia, hvor
kanalen er ny men kilden den samme som for Marcia.
Alle disse akvædukter blev sat i
gang af paver. Det er dog kun de
tre første, der er rekonstruktioner af
gamle romerske akvædukter.
Pavernes vandforsyning lykkes så
godt, at Rom i de år danner lidt
af en skole for vandforsyning af de
større byer i Europa. - Helt op i
1800 tallet.

Kort 1: Skitse over akvædukter
udenfor Rom.

Disse fire akvædukter bruges den
dag i dag. Teknikken er dog “moderne” og selve linieføringen lidt anderledes.
Byen Roms udvikling til storby har
i dette århundrede krævet en tilsvarende øgning i vandtilførslen. Der er
derfor bygget flere hovedvandledninger.
Mange ting er derfor helt anderledes
nu. Alligevel går der spor tilbage i
tiden.

Nutidens Rom henter fortsat en del
af sit vand i de gamle områder. Dog
ikke alt sit vand, da forbruget er
meget større og derfor har krævet
nye kilder også. Endvidere har linieføringen kunnet ændres pga nutidens brug af pumper.
Et andet spor er fontænerne. Der
er ikke nogen tilbage fra det helt
gamle Rom og deres egentlige rolle
er udspillet. De er dog stadig en
væsentlig brik af Roms bybillede og
forsynes stadig (om end kun delvist)
med drikkevand.
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Kort 2: Skitse af akvædukter i
Rom. Akvædukternes linieføring
blev efterhånden udbygget, f.eks.
blev Marcia, der oprindeligt kun gik
til Capitol, tilføjet ekstra kilder og
en ny gren ind til Rom, da Caracallas termer blev bygget. Med tiden
byggedes en række termer, her er
der dog kun angivet nogle.

Vandets vej til Rom

Af Roms 11 akvædukter havde 8
udspring fra kilder og tre udnyttede
overfladevand.
Opsamling af vand fra søer og
floder skete med et direkte afløb.
Ved kilder brugte man nedgravede
bassiner. Disse blev muret op på et
fundament. I muren var der “åbninger” med mørtelfri mur, så vandet
kunne trænge ind. Sådanne bassiner
er ikke bevaret ved Rom. De findes
andre steder. Der er endda eksempler på, at vand, der findes under
tryk i undergrunden, er bragt til at
løbe op i bassinet ved overfladen.

Akvædukt

Vand fra

Appia
Anio Vetus
Marcia
Tepula
Julia
Virgo
Alsietina (Augusta)
Claudia
Anio Novas
Trajana
Alexandrina

Kilder ved Salone (øst for Rom)
Floden Anio (Aniene)
Kilder ved Subiaco (øst for Rom)
Kilder ved Grotta Ferrata (Albanerbjergene)
Kilder ved Grotta Ferrate (kilder tæt ved Tepulas)
Kilder ved Salona (øst for Rom)
Søerne Martignano og Bracciano
Kilder ved Subiaco (øst for Rom)
Floden Anio (øst for Rom)
Kilder nord for søerne Bracciano
Kilder ved Patano (øst for Rom)

Ofte har flere bassiner været koblet
sammen for at få vand nok. En
akvædukt kunne på sin vej til
Rom også samle vand op fra flere
områder.

For at vandet kunne løbe fra
opsamlingsstedet og ind til Rom
måtte kanalen have en vis hældning.
Dette har givet anledning til eftertanke.

Det opsamlede vand blev ledt til
fældningstanke/klaringstanke. Disse
kunne dog godt først ligge inde ved
Rom.

Landskabet har skullet kortlægges
eller undersøges, for at finde en
brugbar vej for kanalen. Også
gerne lagt sådan, at den let kunne
tilses ved vedligeholdelsen. Desuden skulle vandet have en vis højde
eller tryk, når det ankom til Rom,
for at kunne fordeles ordentligt og i
rigelig mængde.

Ved tanken skete følgende. Vandet
løb fra kanalen ud i et stort bassin.
Heri bevægede vandet sig langsommere end i kanalen. Dette gav ro
til, at grus, sand m.m. kunne nå at
bundfælde sig, inden vandet løb ud
igen. Mudder i overfladevandet blev
dog ikke fjernet særlig godt - specielt flodvandet gav problemer.
Porte gjorde det muligt, at regulere,
stoppe eller omlede vandet, så bassinerne kunne renses ud. Vandet blev
ledt til Rom gennem akvædukternes
kanaler. Disse var gerne muret. Indvendig var kanalerne pudset på en
speciel måde, så de var vandtætte.
De var desuden overdækkede.

Dette har stillet krav om viden, fx
om måling af kanalens stigningsgrad (se opgave 2, 3 og 4) og om
konstruktion af bygningsværker.
Som fortalt skete der også en teknisk udvikling indenfor vandforsyning. Denne førte til mere teknisk
dristige løsninger pga øget kunnen
og viden, hvilket ses brugt i de
nyere akvædukter og ved udbedring
af de gamle.
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Udviklingen viser sig fx ved
større og højere byggeri af arkader
og brug af trykrør ved passage af
dale (se opgave 20).
Disse ting gør linieføringen af kanalerne mere fri af landskabets form.
At det udnyttes kan ses ved at sammenligne tal for Marcia og Claudia
i tabellen nedenfor. De har udspring
næsten samme sted, men alligevel
er længden ret forskellig. Forskellen skyldes broanlæg ude i
bjergområdet. Marcia har 700 m
mod Claudia´s 4,5 km. Udviklingen
i de mellemliggende 190 år kan ses.
En anden ting der kom til var vandreservoirer. De blev brugt til at
udglatte svingninger i vandforsyningen hen igennem året, eller for
gennem natten at samle vand til et
stort forbrug om dagen. I Rom ses
reservoirer dog kun i forbindelse
med kejsertidens store badeanlæg,
fx Trajans termer. Grunden er, at
Rom blev så godt forsynet, at vand
altid kunne reguleres om i byens
kanaler, når det kneb et sted.

Akvædukt
Appia
Anio Vetus
Marcia
Tepula **
Julia
Virgo
Alsietina (Augusta)
Claudia *
Anio Novas *
Trajana ***
Alexandrina ***

Total kanal- Kanallængde Kanallængde
længde
under jorden mur/arkade

km
16,55
63,60
90,83
18
22,8
20,86
32,73
68,6
86,8
58
22

Datidens reservoirers størrelse tåler
dog ikke sammenligning med nutidens.
Af tallene ses bl.a., at kun en lille
del af akvædukten har været over
jorden. Resten har været gravet ned.
Ofte dog kun lidt under jordoverfladen. Dybe tunneller var ikke hyppige. Tunneller med en længde på
50 m til 400 m var ikke ualmindelige. En af de længste skønnes
at have været mindst 2,25 km lang.
Kanalerne gik omkring bjerge, så
tunneller anvendtes almindeligvis
hvor bakker, vandskel eller pas mellem to bjerge skulle gennembrydes.
Desuden fortælles, at den nedgravede kanal var mere robust og
enklere at vedligeholde. Dette blev
gjort gennem mandehuller for hver
35 - 70 m kanal. Tallene viser også
noget om hvor stort et grave- og
hugge- arbejde, der måtte laves for
at bringe vandet frem til Rom i en
pæn højde.
Frontinus´s tal fortæller, at der på
hans tid blev ført 992.000 m3 vand

km
16,46
63,27
79,84
ca. 8
10,30
19,03
32,2
53,6
72,9
meste
---

km
0,089
0,327
10,98
ca. 9
10,30
1,83
0,529
15,0
13,9
-----

Vandmængde

m3/døgn
73.000
176.000
188.000
18.000
48.000
100.000
15.000
184.000
190.000
140.000
21.200

frem til Rom pr døgn. Ud fra data
om ledningsnettet mener man dog,
det kan have været lidt mindre (ca.
560.000-992.000 m3 pr. døgn).
Der er altså en del usikkerhed på
størrelsen.
Når vandet kom til byen, blev det
ledt til en hovedfordelingstank (castellum). Her blev vandet siet og
delt i tre ens, men regulerbare dele.
Tanken var bygget så en god del af
vandets fremdrift blev bevaret. Fra
tanken blev vandet ledt bort i blyrør.
Hvorfor vandet lige blev delt i tre
dele og hvorhen det blev ledt er
i dag uklart. Man har endnu ikke
fundet og registreret et sammenhængende netværk
Fra hovedrørene blev vandet ledt ud
til en række fordelingstanke i byen.
Fra disse førte rør så ud til forbrugerne (se opgave 21 og 22).
Det fortælles, at en af grundene
til disse tanke var, at de lettede
tilslutning og reparation af forbrugerrør, bl.a. ved ikke at involvere
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Her lidt data om Roms akvædukter.
Tallene er fra Frontinus´s værk,
idet dog (*) har ca. 10 km fælles
arkade ind til Rom, (**) er nyere tal
end ved Frotinus og (***) er bygget
efter Frontinus´s tid.

hovedrøret for ofte. Desuden mindskede det vandets tryk inden det
nåede forbrugerne.
Vandet i Rom var beregnet for
byens fællesskab. Udvalgte borgere
og små værksteder kunne dog opnå
personlig tilladelse til at have indlagt vand. - Det var dog et privilegium. Det almindelige var, at hente
vand ved byens fontæner. En del
af vandet var det nødvendigt at lede
direkte i kloakkerne for at holde
dem i gang.
Efterhånden som flere akvædukter
kom til, blev byens ledningsnet også
udbygget. På Frontinus´s tid ca.
100 e.Kr. kunne alle byens kvarterer
dækkes af mere end en akvædukt
ved at vandet kunne omledes i
byens kanaler. Forsyningen blev på
denne måde sikret, selv om der blev
lavet reparationer.

