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Prisopgave,

udstedt af den tekniske Forening i 1886.

1 Betragtning af den Betydning, det har for større Byer, at 

de fremkomne Affaldsstoffer fjærnes saa hurtig som muligt 

fra de Steder, hvor de produceres, og derefter behandles paa 

saadan Maade. at de ikke volde sanitære Ulemper, stiller den 

tekniske Forening, under hvis Formaal det hører at udbrede 

Kjendskab til og en rigtig Opfattelse af de derhen hørende 

Forhold, følgende Prisopgave:

at give en kritisk Fremstilling af, hvorledes Affalds

stofferne i en større By, der forudsættes at have 

rigelig Vandforsyning og et System af lukkede, under

jordiske Ledninger til Bortførsel af Spilde- og Regn

vand med Udmunding i Havet, kunne samles, fjærnes 

og uskadeliggøres paa en Maade, der tilfredsstiller 

saa vel hygiejniske som økonomiske Fordringer.

Besvarelsen maa navnlig tage Hensyn til følgende Affalds

stoffer :

— menneskelige og dyriske Exkrementer og Urin,

— Køkkenaffald og Fejeskarn fra Huse,

— Fejeskarn fra Gader og Gaardspladser,

1*
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— Fejeskarn fra Torve og Haller (saa vel af animalsk som 

vegetabilsk Natur),

— Affald fra Slagterier og

— konfiskerede Fødemidler (Kjød, Fisk, Vegetabilier).

Der angives, om nogle af disse Stoffer, og da hvilke, 

der bør bortføres gjennem de tilstedeværende underjordiske 

Ledninger, og hvilke der maa fjærnes paa anden Maade, og 

med Hensyn til disse sidste gives en udførlig Fremstilling 

af, hvorledes man hensigtsmæssig og hurtig kan faa dem 

fjærnede fra Produktionsstederne. Der gives endelig en 

kritisk Fremstilling af, hvorledes begge Kategorier af Affalds

stoffer kunne, efter at være udførte, uskadeliggjøres med eller 

uden økonomisk Udnyttelse.

1 Meter — 10 Decimeter — 100 Centimeter = 1000 Millimeter — 
3)1862 Fod.

1 Kilometer = 10 Hektometer = 100 Dekameter == 1000 Meter = 

0-1328

1 Kvadratmeter = 10.1519 Kvadratfod, 1 Hektar = 10 000 Kvadrat

meter = 1.81 Tønder Land.

1 Kubikmeter = 32.34B9 Kubikfod, 1 Liter ===== 1 Kubikdecimeter — 

O.ool Kubikmeter — 0.032 Kubikfod (1 Pot — O.o31 Kubikfod).

1 Kilogram — 100 Dekagram — 1000 Gram — 2 Pund.

1 Gram = 10 Decigram = 100 Centigram = 1000 Milligram = 

0.2 Kvint.



»Die vorliegende Frage ist in erster 

Linie eine Frage der offentlichen Ge- 

sundheit, die Geldfrage ist, wenn auch 

wichtig, doch untergeordnet, und noch 

untergeordneter die landwirthschaft- 

liche Frage«.

(Verhandlungen und Arboiten der 

Miinchener Commission IV Bericht 

1880. S. 90.)

JDlandt de mange vigtige Spørgsmaal, som i de sidste 30 

Aar have beskjæftiget Hy giej nik erne, har ganske sikkert 

Spørgsmaalet om den bedste Maade at fjærne Affaldet fra 

store Byer været et af dem, der mest har grebet Interessen. 

Omfattende og værdifulde kemiske og fysiske, bakterio

logiske og statistiske Undersøgelser ere foretagne, en anselig 

Literatur, navnlig fra engelsk og tysk Side, er opvoxet, og 

der gaar næppe en Uge, uden at den forøges. Og dog kan 

man ikke undre sig, dersom der, trods alt, hvad der er 

fremkommet, endnu langt fra hersker Enighed mellem Fag- 

mændene om den Methode, der maa anses for den bedste. 

Ja, man kan vel endog sige, Enighed vil der aldrig kunne 

komme, dertil er Spørgsmaalet for indviklet og kan ses fra 

altfor mange Sider. Hygiejnikerne ville, som naturligt er, 

foretrække den Methode, som bedst opfylder Hygiejnens 

Fordringer, de store Byers Styrere ville vedSiden deraf dog 

ogsaa nok have noget Udbytte af de store Værdier, som 

Afialdet indeholder, og endelig maa Nationaløkonomien fra 

sit Standpunkt fordre, at Affaldsstofferne, som jo for den 

allerstørste Del stamme — direkte eller indirekte — fra 

Planteriget og derigjennem fra Jordbunden, tilbagegives
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denne, hvis den ikke til sidst skal blive uskikket til at pro

ducere, eller kun kunne gjenvin.de sin Produktionsevne ved 

Tilførsel af kunstige eller naturlige Produkter andet Steds fra. 

Spørgsmaalet om Affaldsstoffernes Behandling er, skjønt 

allerede behandlet i Oldtiden (Babylon, Ægypten, Rom), dog 

egentlig først i den allernyeste Tid videnskabelig undersøgt, 

og de sidste Decenniers Opdagelser med Hensyn til Grund

vandet og Grun dl liften, Forraadnelsens Væsen og Aarsager 

— det altsammen har naturligvis overensstemmende med 

de Theorier, der i Øjeblikket havde den største Sandsynlighed 

for sig, haft den mest indgribende Indflydelse paa hele 

Spørgsmaalet om Affaldets hensigtsmæssigste Behandling. 

Men skjønt nu vel alle ere enige om, at Grundvandets og 

Grundluftens Beskaffenhed er af overordentlig Vigtighed for 

et Steds Beboere, saa er man dog trods de talrige Under

søgelser langt fra. enig om, paa hvilken Maade, under hvilke 

Betingelser, og i hvilken Grad dette finder Sted. Selv et 

saa fundamentalt Spørgsmaal: kunne de menneskelige Ex- 

krementer, naar de deponeres i en Latrin og derfra sive ud 

og inficere Grundvandet og G-rundluften — noget som de 

utvivlsomt formaa at gjøre — og derigjennem Brøndene, 

derved give Anledning til, at der fremkaldes Sygdomme; og 

specielt for de to Sygdommes Vedkommende Kolera og 

Tyfus, kunne Exkrementer fra Patienter, der lide af disse 

Sygdomme, ved at inficere Grundvandet og derigjennem 

Brøndene fremkalde en Epidemi? — selv et saadant Spørgs

maal kan man ikke besvare med et absolut Ja eller Nej. 

Med Hensyn til de sidst nævnte Sygdomme er den al

mindelige Opfattelse nærmest den, at Kolera- 

og Tyfuskimene i en fugtig og med organiske 

Stoffer rigelig mættet Jordbund finde et Opholds

sted, der er særlig gunstigt som Næringssubstrat, 

og hvori de altsaa kunne udvikle og formere sig. optages af 

Grundvandet og Grundluften og derigjennem paa forskjellig 

Maade, hvad enten det nu nærmest sker gjennem Brøndene

gjenvin.de
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eller gjennem Luften overføres til den menneskelige Organisme. 

Hvad Grundluften angaar, da er det sikkert nok, at der 

finder en stadig Kommunikation Sted mellem den og 

Luften i vore Værelser, men at den skulde kunne føre de 

smittebringende Bakterier med sig er endnu kun en Hypo- 

these, der langtfra støttes af de foreliggende Undersøgelser 

om Bakteriernes Bevægelighed. Med Hensyn til andre 

Sygdomme antager man i al Almindelighed, at en 

Jordbund, der er overfyldt af forraadnende organiske Stoffer, 

ved Udvikling af forskellige mer eller mindre ildelugtende 

Luftarter har en skadelig Indflydelse paa de Or

ganismer. der stadig ere udsatte for deres Paa- 

virkning. saaledes at Individernes Modstandskraft svækkes. 

Modtageligheden for forskjellige Sygdomme forhøjes, og 

Middellevetiden trykkes ned; men som sagt alle disse Spørgs- 

maal ere endnu saa dunkle, Theorierne endnu saa diver

gerende. at man foreløbig maa opgive Haabet om Enighed 

Hvad man navnlig mangler for at kunne komme til et. Re

sultat er talrige Undersøgelser af Jordprøver under, 

før og efter en Epidemi, af Jordprøver under Huse, hvor 

smitsomme Sygdomme have raset og under Huse, som ere 

bievne helt forskaanede under en Epidemi Men det gaar 

hermed, som det er gaaet med Fordringen om rent Drikke

vand. For en Del Aar siden vare alle enige om, at daarligt 

Drikkevand var en af Hovedaarsagerne til en Mængde Syg

domme. Alle Vegne blev der da arbejdet paa at skaffe 

Byerne Vandledninger. Men skulde man nu viden

skabelig bevise det daarlige Vands Farlighed tor 

Sundheden, saa blev det ikke saa let. Og dog vil det altid 

blive regnet for et uvurderligt Gode at have et velsmagende, 

klart og køligt Drikkevand. Ikke alene befordrer cl et i høj Grad 

Afholdenheden og bliver, hvor det er. som det bør være, til 

et sandt Nydelsesmiddel, men afset herfra tvivler ingen om, 

at det har en overordentlig Betydning for Sundhedens Be

varelse, skjont vi ikke videnskabelig kunne bevise det. Men
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som det er gaaet med Vandledningerne, saaledes fordrer 

ogsaa den Mennesket til Dels iboende og med Civilisationen 

ganske overordentlig fremskredne Renlighedssands, at der 

med Hensyn til Affaldsstofferne ikke ventes, til Viden

skaben har bevist deres Skadelighed og Farlighed. 

Ligesom vi i vort Hjem stødes af ilde Lugt og Urenlighed, 

saaledes ville vi ogsaa paa Gaden og i vore Gaarde fritages 

for Stank og for Bevidstheden om, at den Grund, hvorpaa 

vi leve, er opfyldt af forraadnende, organiske Stoffer, og 

indtil Videnskaben har sagt sit sidste Ord, ville vi nøjes 

med det almindelige Indtryk, som de sidste Decenniers over

ordentlige Forbedringer i Affaldets Behandling har frembragt 

i en Mængde store Byer: at Sundhedstilstanden i Al

mindelighed er bleven bedre og at specielt 

Kolera og Tyfus ere aftagne baade i Intensitet 

og i Extensitet. De Fordringer, vi maa stille med Hensyn 

til Affaldsstoffernes Bortskaffelse fra en stor By, ville da 

blive følgende: Alt flydende og fast Affald (her taget 

i Ordets videste Betydning) bør saa hurtig og fuld

stændig som muligt fjærnes fra Husene og Byens 

Grund. At dette kan ske paa mange Maader, der alle mer 

eller mindre opfylde de stillede Fordringer, skulle vi snart 

faa at se, naar vi nærmere gaa ind paa de forskjellige 

Systemer, der ere foreslaaede. Og medens der for en Del af 

»Affaldsstofferne«: Køkkenaffald, Aske, Gadeskarn, Sne og- 

Is o. s. v., altsaa hvad man med et fælles Navn kalder det 

faste Affald, er nogenlunde Enighed med Hensyn til deres 

Bortskaffelse og Uskadeliggjørelse, at de nemlig lettest og* 

hensigtsmæssigst fjærnes pr. Axe for derefter at behandles 

paa forskjellig Maade, saaledes er man ogsaa enig om 

Maaden, hvorpaa Hovedmassen af de flydende »Affaldsstoffer« 

skulle fjærnes, nemlig gjennem underjordiske Ledninger. 

Tilbage bliver da navnlig den i Forhold til de fleste andre 

Affaldsstoffers Mængde ubetydelige, men i sanitær og øko

nomisk Henseende maaske vigtigste Del af Affaldet: de
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menneskelige og dyriske Exkrementer. Og er 

Enigheden i Behandlingen af det øvrige Affald nogenlunde, 

saa er til Gjengjæld Uenigheden her paa alle Punkter saa 

stor, de forskjellige Anskuelser bekæmpe hinanden saa 

bittert, som man ellers sjældent ser, hvor Talen er om rent 

videnskabelige Spørgsmaal, at der ganske sikkert ikke i 

mange Tider kan paaregnes nogen Enighed om de væsentlige 

Stridspunkter.

Vi ville derfor først betragte de forskjellige Hoved- 

metlioder med Hensyn til Bortskaffelsen af de menneskelige 

og dyriske Exkrementer og Urin, som der kunde være Tale 

om at foreslaa for en større By med de i Opgaven angivne 

lokale Forhold, og da først gjennemgaa de hensigtsmæssigste 

Methoder, paa hvilke de kunne samles og fjærnes, for 

derefter at betragte de forskjellige Maader, hvorpaa de kunne 

uskadeliggjøres paa den i sanitær og økonomisk Hen

seende mest tilfredsstillende Maade. Derefter ville vi i et 

andet Aisnit behandle de »faste« Affaldsstoffer efter samme Plan.

I.

Samling og Bortskaffelse af de menneskelige og dyriske 

Exkrementer og Urin.

For en større By med de i Opgaven angivne lokale 

Forhold kan der egentlig kun være Tale om et af tre 

Systemer:

.1. Tøndesystemet.

Dette kan atter indrettes paa forskellig Maade, idet enten 

hver Etage liar sin Beholder (som i Kjøbenhavn), eller hvert 

Hus i Kjælderen har en fælles Beholder, som gjennem et 

Faldrør er sat i Forbindelse med Klosetterne i de enkelte 

Etager (som i Heidelberg). Begge disse Indretninger have 

deres Fordele og Skyggesider. Det synes dog, som om man 

i den nyeste Tid mere og mere foretrækker den sidst nævnte 

Ordning, da dens værste Skyggeside, Stank udgaaende fra 

Faldrøret, ved en fornuftig Konstruktion af dette helt synes
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at kunne undgaas. En anden væsentlig Forskjel ved Ind

retningen af et Tøndesystem er. om man

a) opsamler Exkrementer og Urin i én fælles Beholder 

eller

b) hver for sig.

2. Liernurs pneumatiske System

3. Van dklosetsystemet

sat i Forbindelse med det underjordiske Kanalnet.

(Grubesystemet naturligvis med »vandtætte« Gruber, ville 

vi kun berøre med et Par Ord, fordi det fra alle Sider anses 

for den sletteste Maade at opsamle Exkrementer paa. Selv 

de bedst konstruerede vandtætte Gruber modståa nemlig kun 

en kortere eller længere Tid Indvirkningen af de dekompo- 

nerede Fækalier og give derved Anledning til, at den om

givende Jord gjennemtrænges med organiske Dekompositions

produkter. Konstruktionen af de enkelte Klosetter og Fald- 

røret, saaledes at der ingen Stank trænger ud i Kloset

værelset, er yderst vanskelig om ikke umulig, med mindre 

man vil bruge Vandklosetter, som da igjen tvinge til at 

gjøre Gruberne større og fordyre Transporten overordentlig, 

selv om Tømningen sker ved Hjælp af pneumatiske Appa

rater).

1. Tøn desystemet.

a) Exkrementer og Urin opsamles i en fælles Beholder.- 

De Fordringer, der maa stilles til et vel indrettet Tøndesystem, 

og som bedre end i nogen anden By ere gjennemførte i 

Heidelberg, ere i det væsentlige følgende:

1. Indretning af et tilstrækkelig stort Latrinkammer 

med vandtæt Gulv.

2. Vandtætte Tønder.

3. Nøje Tilslutning mellem Tønden .og Faldrøret, og 

indskudt Sifon mellem disse.
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4. Tilstrækkelig Ventilation af Klosetrummene og 

Faldrøret.

5. Regelmæssig Transport og Skiften af Tønderne, efter 

at de ere tilstrækkelig rensede.

6. Hermetisk Tillukning af Tønderne ved Transporten.

Tønderne forfærdiges (i Heidelberg) af stærkt Jærnblik. 

eller man bruger indvendig og udvendig malede Petroleums

tønder. De ere 80 Ctm. høje, 46 Ctm. brede, rumme 1 

Hektoliter og veje fyldte 120 Kilogram. Hver Tønde har 

tydelig paamalet Gadens Navn og Husets Nummer, hvortil 

den hører.

Forbindelsen mellem Sifonen og Tønden tilvejebringes 

i Heidelberg ved en Skydeindretning der skydes op, 

naar man vil fjærne Tønden. Paa Sifonen er anbragt et 

Laag. som kan aåbnes for at fjærne Forstoppelser. Tønden 

har i sin øverste Del et lille med en Si forsynet Afløbsror, 

under hvis yderste Ende er hensat en Blikspand. Gjennem 

dette Rør kan det flydende Indhold løbe ud, naar 

Tønden ved forsømt Afhentning skulde være bie ven fyldt 

for stærkt.

Faldrøret er af Støbejærn og mindst 21 Ctm. vidt. Side

rørene udmunde deri under en spids Vinkel, højest 30°, 

Faldrøret føres flere Fod op over Taget og forsynes med en 

Ventilationshætte. (Ventilationen kan ogsaa ske ved et eget 

Luftrør, der fra den nederste Ende af Faldrøret føres op over 

Taget langs en Skorsten, eller ved i den øverste Ende af 

Faldrøret at anbringe en Gasflamme og desuden en Ventila

tionshætte). I Heidelberg hentes Tønderne gjennemsnitlig 

hver 3dje Dag i et Hus med 15—20 Beboere, idet man 

forudsætter, at de daglig levere c. 30 Liter. I de Huse, 

som have Vandklosetter, maa Tønderne naturligvis oftere 

skiftes. Ombytning af Tønderne finder Sted om Dagen, og 

de fyldte Tønder kjøres lige ud til Omladningsstedet uden for 

Byen. Her staa Vogne parat fra de omboende Landmænd, 

og heri hældes Indholdet. Tønderne renses omhyggelig.
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Skyllevandet blandes paa Stedet med en Kompost, bestaaende 

af Køkkenaffald. Staldgjødning og Fejeskarn, og sælges saa- 

ledes tilberedt til Gjødning.

b) Exkrementer og Urin opsamlede hver for sig. Det 

kan ikke nægtes, at dette System har mange Fordele frem for 

Systemet a. For det første er Mængden af Fækalier jo, naar 

baade Urinen og det til Vandklosetterne benyttede Vand 

ledes ned i de underjordiske Kanaler, betydelig mindre, og 

Transporten saaledes langt billigere. Dertil kommer, at 

Forraadnelsen af Exkrementerne foregaar betydelig lang

sommere, naar Urinen sies fra, og derved opnaas igjen. at 

Klosetrummene lettere kunne holdes lugtfri. Endelig har 

man troet endog at kunne have en Indtægt af at lade 

Urinen, i Stedet for at løbe nd i Kanalen, opsamle og s; Ige til 

Gjødning.

I Mailand har saaledes et Selskab forpagtet de offentlige 

Pissoirer og sælger den friske Urin til 0.66 Franc pr. Hekto

liter. Den Urin, som ikke kan sælges, lader man opsuge af 

andre Gjødningsstoffer saaledes, at

100 Kilogram Superfosfat, mættet med Urin, koste 16 Frc.

100 » Tørv » » » » 2.75

100 » Aske » » » » 6.

100 » Sod » » » » 6.

I Stockholm dannede der sig i sin Tid et Aktieselskab,, 

som samlede Urinen fra de offentlige Pissoirer og deraf 

fremstillede Ammoniak. Ogsaa her i Kjøbenhavn har man 

i enkelte Kaserner gjort Forsøg med at samle Urinen ved at 

lade den opsuge af Tørvesmuld.

I Zurich have Tønderne en gjennembullet Skillevæg og 

et Afløbsror til det underjordiske Kanalnet. Mellem dette 

og Tønden er anbragt en Sifon, som forhindrer Luften i 

Kloakerne i at stige op i Husene. I Paris benyttes dels 

Gruber, dels Tønder, indrettede efter det samme Princip som 

i Zurich. Urinen løber ud i Kloakerne. I Kjøbenhavn
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bruges vel i de fleste Boliger, hvor der i det hele taget er ind

rettet Klosetrum, de saa kaldte Marino’s-Klosetter, som have 

den betydelige Fordel, at Urinen og Exkrementerne opsamles 

hver for sig i forskjellige Beholdere. Exkrementerne tømmes 

da, naar det er nødvendigt, i Gaardlatrinen, Urinen i Kloak- 

erne. Ogsaa i Stockholm ere disse Klosetter almindelig 

benyttede. Fordelen er dels den, at Exkrementernes .For- 

raadnelse foregaar endnu langsommere, end naar de først 

have været blandede med Urin, som kun til Dels er siet fra. 

dels den, at det paa alle andre Apparater, hvor Urinen sies 

fra Exkrementerne efter at have været blandet dermed, er 

umuligt at forhindre, at en Del af Exkrementerne i fint fordelt 

Tilstand følger med Urinen og saaledes føres over i Kloakerne. 

Men det var netop det, man for enhver Pris vilde undgaa, 

idet man, skjønt, som vi senere skulle -se, med Urette, mest 

af alt frygtede denne Eventualitet. Skjønt altsaa et saadant 

System, navnlig indrettet som det Ziirich’ske, har betydelige 

Fordele, idet den producerede Fækalmasse selv for en større 

By ikke er betydeligere, end at man maaske med Lethed 

vilde kunne afsætte den, saa vilde det dog kun kunne for

svares at indføre det i en stor By, hvis det var bevist 

eller blot sandsynligt, at det blot var Exkremen- 

terne, som i sanitær Henseende vare farlige, 

medens Urinen og de organiske Stoffer, som 

Spildevandet indeholder, vare det i mindre Grad. 

Ere de derimod lige farlige, saa er der jo ingen 

Grund til at indrette to særskilte Systemer, et for 

Exkrementerne og et for Urinen og Spildevandet. Hertil 

kommer endnu Mængdeforholdet, hvori de produceres Det 

er jo de organiske, kvæl stof holdige Stoffer, hvis Dekomposition 

man især frygter, og ser man da nøjere paa Sammensætningen 

af Exkrementerne og Urinen, saa viser det sig, at der at den 

sidste leveres langt mere Kvælstof, og at den i saa Henseende 

maa betragtes som langt farligere end Exkrementerne.
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Fækaliernes Sammensætning:

Bestanddele
Exkrementer 

pCt.
Urin 
pCt.

Vand 77.2 94.75

Organisk Substans 19.4 4.2

deraf Kvælstof 1*6 1

Gjennemsnitlig Fækalproduktion pro Dag og Aar:

Mængde

Exkrementer Urin

pro Dag pro Anno pro Dag pio Anno

frisk 90 Gram 32 85 Kilogr. 1200 Gram 438 Kilogr.

Organisk Substans 17.« - 6.37 50 - 18.2 -

deraf Kvælstof 1-44 0-52 12., - 4-4 -

Som man ser, er den Kvælstofmængde, som Urinen 

leverer, omtrent 8 Gange saa stor, som den, der leveres af 

Exkrementerne. Spildevandets Sammensætning er for variabel 

til, at man blot tilnærmelsesvis kan angive den. Dets Mængde 

afhænger naturligvis af, hvor rigelig Vandforsyningen er. 

Man regner i Almindelighed, at denne i en større By, for 

at være tilstrækkelig til, at Befolkningen paa alle Omraader 

kan være rigelig forsynet, skal være 120 til 150 Liter pr. 

Individ pr. Dag, og Spildevandet bliver naturligvis en 

Del mindre, idet vi ikke tage Hensyn til Regnvandet, men 

forudsætte, at en Del af det Vand, der bruges til Gadernes 

og Havernes Vanding, fordamper eller optages af Jordbunden. 

Vi faa da, naar vi regne 100 Liter Spildevand pr. Dag i en 

By med 100 000 Indbyggere
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Spildevand 10 000 000

Urin 120 000

Exkrementer 9 000

Liter = 10 000

do. = 120

do. = 9

Kubikmeter 

do. 

do.

Tilsammen = 10 129 Kubikmeter, 

hvoraf Exkrementerne altsaa ikke udgjøre en Tusendedel. Og 

selv om man er nødt til at nøjes med en ringere Vandforsyning, 

saa at Spildevandets Mængde f Ex. synker til 50 Liter pr. 

Individ, saa kommer Exkrem en ternes Mængde dog kun til 

at udgjøre en Fem hundred edel.

Vi skulle nu kortelig omtale Udgifterne ved Tønde- 

systemet, medens vi naturligvis stadig maa erindre, at selv 

det bedst indrettede, for at tilfredsstille Hygiejnens For

dringer, desuden forlanger et vel indrettet, underjordisk Kanal- 

system til Bortførelse af Spilde- og Regnvandet og en større 

eller mindre Del af Urinen. De Udgifter, som medgaa til 

Indretningen af de enkelte Klosetter med Faldrør, Ventilations

rør, Sifon. Tønder o. s. v. ville vi ikke medregne, thi de finde 

Sted ved ethvert System og ere nogenlunde ens for dem alle.

Det bliver da hovedsagelig Transporten, som ved Tønde- 

systemet udgjør den væsentligste Udgift.

Her følger da Angivelser fra enkelte Byer, som have et 

mere eller mindre godt indrettet Tøndesystem.

Augsburg, c. 62 000 Indbyggere.

Her besørges Forretningen af et Selskab, som foreløbig 

faar et Tilskud af Kommunen paa 4000 Mark aarlig. De 

faste og flydende Exkrementer opsamles sammen. Tønderne 

skiftes en Gang ugentlig, og derfor betales 90 Pfennig aarlig 

for hvert Individ (Børn regnes for l/3)- Kun omtrent en 

Tredjedel af Byens Huse er forsynet med Tønder, Resten har 

Gruber. Tønderne tømmes uden for Byen i vandtætte Be

holdere og sælges derfra til Landboerne. I Høsten sker det 

af og til, at der ikke er tilstrækkelig Plads i Beholderne, fordi 

Landmændene i den Tid ikke afhente noget, og man lader 

da den flydende Exkrementmasse løbe i Floden.
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Gørlitz. c. 48 000 Indbyggere.

Ingen Adskillelse mellem de faste og flydende Exkre- 

menter. Kommunen betaler til et Selskab O.ns Mark for 

Afhentning' af hver Tønde og giver tillige fri Lossepladser, 

Bassiner og Lokaler til Driften. Tønderne skiftes hver 5te 

Dag. Omkostningerne ere c. 20 000 Mark aarlig, og da der 

er 1500 Tønder i Brug (Husenes Antal er 2100), bliver det 

pr. Tønde aarlig 13.3 Mark og pr. Individ (gjennemsnitlig 22 

Individer pr. Hus) 60 Pfennig.

Heidelberg, c. 25 000 Indbyggere

Kun omtrent x/< af Befolkningen benytter Tønder. Om

kostningerne ere 2 Mark aarlig pr. Individ. (Desuden til

skyder Kommunen aarlig 1500 Mark). Tønderne skiftes 2 å 

3 Gange ugentlig

Stockholm, c. 200 000 Indbyggere.

Tøndesystemet blev obligatorisk indført i 1855. Tønderne 

ere for en stor Del saaledes indrettede, at Urinen slet ikke 

kommer i Berøring med Exkrementerne. Urinen løber ud 

i Kloakerne. Kommunen driver selv Forretningen. Tønderne 

hentes om Natten, forsynes med et, godt sluttende Laag og 

kjøres i lukkede Vogne enten til Latrinprammene eller til 

særlig dertil indrettede Jærnbanewaggoner. Byen ejer saa 

mange lukkede Pramme, at man selv i meget lange Vintre 

ikke kan komme i Forlegenhed med at opbevare Fækalierne. 

For Afhentningen pr. Tønde betales c. 50 Øre, hvilket bliver 

pr. Individ aarlig c. 83 Øre, og af denne Indtægt + hvad 

der kommer ind ved Salget af Fækalierne bestrider Kom

munen alle Udgifterne.

Fækalproduktionen beløber sig til næsten 1 Hektoliter 

pr. Aar og pr. Individ. Der klages over, at Tønderne skiftes 

for sjældent, at de ikke blive tilstrækkelig rensede, og at 

Prammene med deres Indhold forpeste hele Nabolaget.

Kjøbenhavn. (Efter en Beretning fra 1881).

Dels Gaardlatriner med Tønder uden Adskillelse af de 

faste og flydende Exkrementer, dels Klosetter i Lejlighederne
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og da hyppigst Marinos Luttklosetter. Den aarlige lækal- 

export: omtrent 1 Hektoliter pr. Individ o: omtrent en 

Fjerdedel af hvad der produceres. Resten gaar over i 

Kloakerne. Transporten af Fækalierne inklusive Tøndernes 

Rengjøring er overdraget et Aktieselskab, som indtil tor faa 

Aar siden i Godtgjørelse modtog c 180 000 Kroner aarlig, der 

betaltes af Husejerne, o: c O.75 Kr. pr. Individ, Indbyggernes 

Antal beregnet til 240 000. Tønderne tømmes én Gang 

ugentlig, og Fækalierne sælges dels ublandede, dels kompo- 

steres de. Hele Ordningen er i alle Henseender slet: 

Tøndernes Beskaffenhed, deres mangelfulde Renselse, den 

altfor sjældne Skiften foraarsage en Forpestelse af Luften 

ikke alene af Gaardlatrinerne selv, men al hele Gaardsrummet, 

navnlig i den gamle By. Og hertil kommer, at det i øko

nomisk Henseende langtfra er saa billigt, som det ved første 

Øjekast kunde synes. I de Lejligheder, hvor der benyttes 

Kloset, og det er ikke langt fra Halvdelen af Beboelses

lejlighederne, er det i de fleste Skik, at der holdes et Tyende 

til deres Tømmelse og Renligholdelse. I den nyeste Tid 

har der endog dannet sig et Selskab, der paatager sig dette 

mod. en aarlig Godtgjørelse. Betalingen derfor er i Alminde

lighed 18 Kroner aarlig, naar Tømningen sker 2 Gange 

ugentlig. Regner man en Familie til fem Personer, bliver 

det en aarlig extra Udgift paa 3.60 Kr. pr. Individ.

Navnlig i forskjellige engelske Byer har man indrettet 

Tøndesy st em et i Forbindelse med forskjellige Desinfektions

eller rettere Desodorisationsmidler, navnlig Aske. Den 

derved frembragte Kompost sælges enten som den er, eller 

inddampes først og sælges i tørret Tilstand, og den saaledes 

fremstillede Poudrette finder, som det synes, god Afsætning. 

Men Udgifterne ved Fabrikationen overstige alligevel i høj 

Grad Indtægterne. 1 Manchester vare f. Ex. Udgifterne i 

1878 c. 1 200 000 Kroner og Indtægten kun 350 000 Kroner. 

1 Rochdale vare i 1878 de aarlige Udgifter ved Poudrette- 

fabrikationen c. 160 000 Kroner, Indtægterne c. 18 000 Kroner.
2
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Hertil kommer, at de engelske Byer for største Delen ere 

byggede efter et ganske andet System end de øvrige euro

pæiske, med én å to Beboelseslejligheder i hvert Hus. I de 

fleste Huse ere Klosetterne alene anbragte i Gaarden, og 

derved bortfalder en af de væsentligste Anker mod Tønde

systemet i større Byer paa Fastlandet, hvor man nødes til 

at have Klosetrum i hver Etage og derved er udsat for 

Stank udgaaende fra disse, med mindre man. som sagt, søger 

at modvirke dette ved Vandklosetter, som da igjen paa 

Grund af Transportens Kostbarhed ere uforenelige med 

Tøndesystemet. Tilblanding af tør, fint pulveriseret Have

jord (Moules System) kan ganske sikkert, naar det bruges i 

tilstrækkelig Mængde — til hver Stolegang 7—11 Pund — 

desodorisere Fækalierne. Men i en større By, hvor man 

nødes til at kjøbe den saaledes præparerede Jord, vil denne 

Fremgangsmaade blive altfor dyr, da foruden den direkte 

Udgift til Indkjøb af Jorden Fækalietransporten vil blive 

ganske overordentlig fordyret. Det samme gjælder Tilblanding 

af Tørvesmuld, som ganske vist har det Fortrin frem for alle 

andre Tilblandingsstoffer, at der kun fordres en ringe 

Mængde til hver Stolegang, at den ikke er dyr. og at den 

saaledes dannede Kompost er et værdifuldt Gjødningsmiddel, 

da Tørvesmulden i og for sig er rig paa organiske Stoffer.

Som det fremgaar af det her fremstillede, opfylder et vel 

ordnet Tøndesystem i mange Henseender de Fordringer, som 

fra sanitær Side maa stilles med Hensyn til Exkrementernes 

Bortfjærnelse. Har man ved Siden deraf et vel indrettet 

underjordisk Rørnet ti] Bortskaffelse af Regn- og Spilde

vandet, og forsynes de offentlige Pissoirer og Staldene med 

samme Slags Tønder som ovenfor beskrevet, saa kan man 

jo holde Jordbunden fri for enhver Nedsivning af organiske 

Stoffer. Men paa den anden Side er det næppe muligt, seJv 

ved den bedste Ventilationsindretning, at holde Klosetrummene 

helt lugtfri ,* naar man ikke vil bruge en temmelig rigelig 

Mængde Vand til at skylle Klosettet efter hver Defækation,
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og det fordyrer jo Transporten ganske overordentlig, navnlig 

hvor som i en større By Oplagspladserne maa ligge i en 

betydelig Afstand fra Produktionsstederne. Og endelig, hvilket 

da egentlig er den væsentligste Grund, hvorfor Tønde

systemet aldrig vil kunne akcepteres af en større By som 

det bedste: Det er umuligt at blive af med den 

uhyre Masse af Gjødning. Lad os i al Korthed berøre, 

om hvilke Masser der egentlig er Tale. Paalidelige Tal

størrelser kunne vi rigtig nok ikke opgive, thi skjønt man 

jo godt véd, hvor meget en fuldvoxen Mand eller Kvinde og 

hvor meget et Barn producerer ved en bestemt Kost, saa 

mangler man dog i Følge Sagens Natur nogenlunde paalidelige 

Angivelser af, hvor meget der produceres af den blandede 

Befolkning, der danner en stor By Regner man da gjemiem- 

snitlig for hvert Individ Exkrementernes Masse til 9 0 Gram 

og Urinens til 1200 Gram, saa faa vi for en By paa 

100 000 Mennesker daglig:

Exkrementer 9 000 000 Gram = 9000 Kilogr. = 9 Kbmr. 

Urin . . . 120 000 000 do. = 120 000 clo. = 120 do.

Hertil kommer saa endnu den Vandmægde, der forbruges 

til Renskylning af Klosetterne, og som naturligvis ikke vil 

blive saa ganske ringe, skjønt den langtfra vil naa den 

Størrelse, som paaregnes ved Vandklosetsystemet, der er sat 

i Forbindelse med underjordiske Ledninger. Regner man 

da blot 1 Liter pr. Individ, saa faa vi

129 Kubikmeter Fækalier

100 000 Liter == 100 do. Vand

I alt 229 Kubikmeter daglig.

Bruger man i Stedet for Vand Tørvesmuld, bliver Mængden 

for 100 000 Indbyggere:

Exkrementer 9 Kubikmeter

Urin 120 do.

Tørvesmuld 10 do.

I alt 139 Kubikmeter,

2:
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idet man, lavt regnet, sætter 100 Gram Tørvesmuld til hver 

Defækation, og idet man regner én Stolegang daglig. I det 

første Tilfælde faa vi 229 Kubikmeter, i det andet 139 

Kubikmeter, hvilket omtrent svarer til det halve Antal 

Vognlæs. I mindre Byer vil det, som Erfaringen har vist, 

nogenlunde lade sig gjøre at afsætte de friske Exkrementer til 

Omegnens Landmænd, skjønt der jo altid vil vedblive at 

være én stor Vanskelighed, den nemlig, at Landmændene 

egentlig kun have Brug for Gjødningen Foraar og Efteraar. 

Enten maa der da oprettes Oplagspladser for Fækalierne, 

hvad der fra et sanitært Standpunkt er absolut forkasteligt 

og ogsaa økonomisk set er et betydeligt Tab, idet Gjødningens 

Indhold af Kvælstof ved Dannelsen af flygtige Kvælstof

forbindelser formindskes betydelig ved Henliggen, eller 

Exkremen terne maa omdannes til Poudrette, mod hvilket 

der fra sanitær Side ikke kan gjøres nogen Indvending. 

Men trods de sindrige Methoder, man har udfundet til Frem

stillingen af denne, og skjønt der stadig arbejdes paa For

bedringer i Fabrikationen deraf, er det dog ikke endnu 

lykkedes at udfinde en Methode, efter hvilken der kan ar

bejdes med pekuniær Fordel. Saa bliver der da ikke andet 

tilovers end at befri sig for Fækalierne ved at kaste dem i 

Floden eller Havet, hvad man da ogsaa virkelig af og til 

har været nødt til i enkelte tyske Byer (Graz og til Dels 

Augsburg). Men paa den Maade erklærer man sig jo fallit 

lige over for Spørgsmaalets Løsning, idet én af Tøndesystemets 

Fordele jo skulde bestaa i, at Fækalierne bevaredes for Land

bruget. For en større By ville alle de Vanskeligheder, som 

Tøndesystemet møder i en lille By, voxe i endnu større 

Grad end proportionalt med Byens Størrelse, og vi komme 

da til det Resultat, at selv det bedst indrettede Tønde- 

system er ubrugeligt for en større By, saa længe man 

ikke har opfundet Methoder til at fremstille Poudrette saa- 

ledes, at den kan blive et Produkt paa Verdensmarkedet, der 

kan konkurrere med de naturlige og kunstige Gjødnings-
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produkter, og at Fabrikationen ikke bliver dyrere, end at 

den i al Fald kan dække alle Omkostninger ved denne.

2. Liernurs pneumatiske System.

Naar vi nu efter den Plan, vi have lagt, skulle gaa over 

til at give en kritisk Fremstilling af Liernurs pneumatiske 

System til Bortskaffelsen af Fækalierne, saa kan der natur

ligvis ikke være Tale om en detailleret Fremstilling af 

Systemets tekniske Side. En saadan kunde kun være af 

Betydning, naar den leveredes af en Fagmand og forsynedes 

med talrige Illustrationer til Tydeliggørelse af de over

ordentlig mange højst sindrige Mekanismer, som Liern ur 

stadig har forøget sit System med for, såa vidt mulig, paa 

alle Punkter at kunne svække de Indvendinger, der fra dets 

talrige Modstanderes Side ere bievne rejste og endnu rejses 

En ganske kort Beskrivelse af hans System i dets Hoved

træk kunne vi dog ikke undlade at give.

Det bestaar af et underjordisk Jærnrørsnet, som fra et 

Knudepunkt — Pumpestationen — under fortsat Forgrening 

trænger ind i alle Huse, op til de øverste Etager og ender i 

disses Klosetter.

Byen inddeles i Distrikter, som ere fra 4—10 Hektarer 

store. Nogenlunde i Centrum af et saadant Distrikt, helst 

hvor tiere Gader krydse hverandre, findes en cylindrisk 

Støbejærnskjedel. Fra denne udgaa Gaderørene og fra disse 

igjen Husledniugerne. Gaderørene gjøres af praktiske Grunde 

højest 600 Meter lange med et Fald af 1 -200—300. I 

Nærheden af den omtalte Kjedel (Reservoiret) har hvert 

Gaderør en Hane. Husledningerne, som danne en Sifon 

baade ved Overgangen fra Faldrøret til Husledningen og fra 

Husledningen til Gadeledningen, have tæt ved denne sidste 

en Hane, der altsaa tillader, at man ved at lukke alle andre 

Haner med Undtagelse af én kan lade Sugningen virke med 

hele Kraften paa en enkelt Husledning.

Rørene, som anvendes til Husledningerne, have 125 1,1 ■m-
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indvendig Gjennemsnit. De danne ikke en lige Linje, men 

ere bøjede saaledes, at de i Profilgjennemsnit ligesom bestaa 

af en Række Hæverter med et kort, mere vertikalt Ben og 

et længere, mere horisontalt. Herved opnaas, at de mest 

fyldte Rør, hvis Indhold er nærmest ved Gadeledningsrøret, 

tømmes først, fordi Modstanden her er mindst. Vare Rørene 

lige, vilde de mindst fyldte tømmes først, og en stor Del af 

Fækalierne i de mest fyldte Rør blive liggende. Reservoiret 

sættes i Forbindelse med Hovedstationen enten ved et System 

af enkelte Bør. der da afvexlende tjene som Luftpumpnings- 

rør og som Ledningsrør for Fækalierne, eller ved et dobbelt 

System, af hvilket hver Slags Rør har sin Funktion. Vil 

man nu foretage en Udpumpning, saa sættes først Reser

voiret i Forbindelse med Hovedstationen, hvor Luftpumperne 

virke 1 faa Sekunder er det da lufttomt. Man lukker for 

en Hane og ophæver derved Forbindelsen mellem Reservoiret 

og Hovedstationen. Nu sættes Gadeledningerne ved en anden 

Hane i Forbindelse med det lufttomme Reservoir, som igjen 

i faa Sekunder opsuger Fækalierne fra Gadeledningerne og 

Husledningerne. Hanen lukkes og Reservoiret sættes i For

bindelse med Hovedstationen, der atter i faa Sekunder be

sørger det tømt. Ankomne lier passere Fækalierne en Si, 

hvorved alle faste Stoffer, der ere større end en Ært, tilbage

holdes; Svovlsyre tilsættes stadig for at binde Ammoniaken. 

Vi skulle her ikke gaa nærmere ind paa Poudrettefabrikationen, 

der drives ved overordentlig sindrig indrettede Apparater, 

men kun notere, at det ved disse er muligt ved Forbrænding 

af 1 Kilogram Stenkul at fordampe Vandet af 16 19 Liter 

Fækalier. Med Hensyn til de enkelte Klosetters Indretning, 

da er denne af Liernur varieret paa mangfoldig Maade. dels 

for at sikre sig en god Ventilation, dels for at. kunne ind

rette dem som Vandklosetter, men samtidig forhindre Misbrug 

af Vand, dels for at, forhindre Tilstopning af Rørene.

Det første opnaas ved Ventilationsrør, der enten udgaa 

fra Sifonen, som forbinder Klosetkunimen med Ealdrøret,



23

eller fra den udvendige Tragt (idet Klosettet bestaar af en 

dobbelt) og som føres op over Taget og forsynes med en 

Kurv, der er fyldt med. Trækul, og en Ventilationshætte. 

For at forhindre, at der bruges for meget Vand til at skylle 

Klosettet rent efter hver Defækation, har han konstrueret 

Vandklosetter, som kun fordre Brugen af 1 —V/2 Liter for 

hver Gang, og som vanskeliggjør Brugen af mere. For at 

forhindre, at Spildevandet fra Køkkenet kastes i Klosettet, 

har han i den nyeste Tid konstrueret et saa kaldet Sikkerheds- 

kloset, idet der imellem Klosettets Sifon og Faldrøret ind

skydes en vandtæt Beholder, der er stor nok til at rumme 

den daglige Fækalproduktion 4- den til Renskylning af 

Klosettet nødvendige Vandmængde; men naar man hælder 

større Vandmængder i Klosettet, stiger den med Fækalier 

blandede Vædske op i Klosettragten og løber igjennem et 

Hul. der er anbragt i denne, ned i Klosetrummet, hvis 

man ikke hurtig sender Bud til Stationen efter en Opsyns

mand, der ved Hjælp af en Nøgle kan lade Beholderens 

Indhold løbe ud i Faldrøret. Afset fra den Ulejlighed og 

Ubehagelighed, dette forvolder, betales der hver Gang

en Bøde.

For at undgaa Tilstoppelse af Faldrøret gjøres Sifonens 

Vidde mindre end Faldrørets, og anbringes der paa Sifonen 

et Laag, der tillader at fjærne forstoppende Gjenstande.

Ville vi nu anstille en Sammenligning mellem det 

Liernurske og et vel indrettet Tøndesystem, saa kan der ikke 

godt være nogen Tvivl om, at det første i sanitær og 

æsthetisk Henseende fortjener Fortrinet, og navnlig naar 

Klosettet indrettes som Vandkloset, saa at Tragten kan 

skylles rén efter hver Defækation, og den berygtede Exkre- 

mentlaas viger Pladsen for en almindelig Vandlaas. Naar 

der tillige anbringes et rigeligt Antal af offentlige Pissoirer, 

som sættes i Forbindelse med Gaderørene, og ogsaa Staldene 

indrettes saaledes, at alle Fækalier tilføres den pneumatiske 

Ledning, naar endelig de producerede Fækalier mindst én
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Gang daglig suges til Centralstationen, saa kan der, som 

sagt, hverken fra sanitær eller æsthetisk Side forlanges 

synderlig mere. Hvad den økonomiske Side angaar, da maa 

man, naar man vil sammenligne Udgifterne ved et Tønde

system med Udgifterne ved det Liernurske, ve] erindre, at 

selv ved det bedst indrettede Tøndesystem, f. Ex. det 

Heidelbergske, skiftes Tønderne højest 3 Gange om Ugen. 

Udgifterne pr. Individ aariig (c. 2 Kroner) vilde ved en 

daglig Tømning omtrent fordobles.

Hvor store Udgifterne vilde blive for en større By. der 

vilde indføre det Liernurske System, er vanskeligt at opgive. 

Det er jo kun i enkelte hollandske Byer, og da navnlig 

Amsterdam, at Systemet er indført, og langtfra i hele Byen, 

(kun omtrent '/e), og hertil kommer, at Anlægene i Amster

dam ikke ere skete samtidig, men i de forskjellige Distrikter 

med lange Mellemrum, og at Gadereservoirerne kun for et 

enkelt Distrikt tømmes fra en Hovedstation, men ellers ved 

transportable Luftpumper. Disse Forhold fordyre naturligvis 

Anlæget og navnlig Driften betydelig. Regner man. at 

Anlæget af Gadeledningerne. Reservoirerne og Central

stationen vil koste 7 Kroner pr. Indbygger, da bliver 

den aarlige Rente heraf Amortisation c. O.35 pr. Indi

vid. Hertil kommer saa Driftsomkostninger og Re

paration omtrent 1 Krone, og det vil altsaa ses, at 

også a i økonomisk Henseende st aar det Lier

nurske over Tøndesystemetfor saa vidt Fækalexporten 

kan præsteres betydelig billigere. Men hermed 

ere rigtig nok ogsaa alle Systemets Lyssider ud

tøm te, og vi skulle nu søge at vise, at Skyggesiderne ere 

af den Natur, at det vilde være en altfor stor Risiko for en 

større By, og navnlig naar denne har en Spildevandsledning 

med Udmunding i Havet, uden videre at indføre det pneu

matiske System. Ligesom ved Tøndesysteinet møder her 

atter Spørgsmaalet, hvad skal der gjøres med de uhyre 

Masser af Fækalier, som daglig suges til Centralstationen.
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Kor en By paa 100 000 Indbyggere vilde den daglige Fækal- 

export, naar der var indført Vandklosetter (helt bortset fra. 

de dyriske Exkrementer) blive

Pr. Individ

Exkrementer pr. Dag (90 Gram) = 9 Kubikmeter

Urin » » (1200 » ) = 120 »

Til Skylning af Klosettet (1500 » ) == 150 »

Toiletvand fra Sovekamre (1500 » ) = 1.50 »

Summa 429 Kubikmeter.

Bruges kun Luftklosetter, vilde

Mængden mindst blive  279 Kubikmeter.

Som vi have set ovenfor, kan man intetsteds regne paa, 

at Fækalierne hele Aaret igjennem kunne afsættes. Man 

vilde da være nødt ti] at indrette Depoter til at gjemme 

dem, en Indretning hvis sanitære og økonomiske Misligheder 

vi ogsaa allerede have omtalt ved Tøndesystemet. For at 

undgaa dette har Liernur opfundet eller i al Fald væsentlig 

forbedret en Fordampningsmethode, ved Hjælp af hvilken 

det er muligt ved Forbrænding af 1 Kilogram Stenkul at 

fordampe Vandet fra 16 —  19 Liter Fækalier. Fordampnings- 

apparaterne anbringes da i Centralstationens Bygning, og de 

udsugede Fækalier omdannes strax efter Ankomsten til et 

sort, af Smørsyre lugtende Pulver, som indeholder 6 —  8°/o 

Kvælstof, dels som Ammoniak, dels i organiske For

bindelser. 2 — 3"/o Fosforsyre og 3 — 4°/o Kali. Lier

nur regner, at hvert Individ aarlig leverer 50 Kilo

gram Poudrette og anslaar Værdien heraf til c 5.75 

Kroner. Hvad Omkostningerne ved Poudrettefabrika- 

tionen angaar, mener Liernur, at de ved hans Fordampnings- 

methode højest ville beløbe sig til c. Go Kroner pr. 

Individ aarlig (heri naturligvis indbefattet Rente og- 

Amortisation af Fabriksanlæget, Driftsomkostninger, Repara

tion, Stenkul o. s. v.), naar man sætter den daglige Fækal

produktion pr. Individ til c. 4.3 Liter (Urin og Exkrementer
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1.290 Liter, Skyllevand 1.5 Liter, Toiletvand 1.5 Liter). Erindre 

vi nu, at Udgifterne ved Fækalexporten udgjorde 

1.35 Kroner aarlig pr. Individ, saa vilde altsaa en 

større By kunne have sin Fækalexport fuld

stændig gratis. Hertil maa nu rigtig nok bemærkes, at 

kun Udgiftssiden maa kaldes nogenlunde paalidelig. 

Det har nemlig vist sig, at den Mængde Vand, der hældes i 

Klosetterne, let bliver betydelig større, ja endog dobbelt saa 

stor som beregnet (Amsterdam). Hvad Indtægterne ved 

Poudrettesalget angaar, maa først Erfaringen vise, om de 

kunne holde Stik. Saa vidt vi vide, har man nemlig intet 

Steds indrettet og drevet en større Poudrettefabrik efter 

Liernurs System. I Dortrecht, en lille By paa 27 000 Ind

byggere, blev det pneumatiske System med Poudrettefabrika- 

tion indført for en lille Del af Byen (c. 3000 Indbg.). men 

Poudrettefabriken maatto snart opgives, da Udgifterne vare 

altfor store. I Amsterdam, hvor der nu dog daglig leveres 

Fækalier fra c. 50 000 Indbg., og hvor man altsaa har til

strækkelige Masser til at anstille Forsøg med, er der først i 

den allernyeste Tid sat en Poudrettefabrikation i Gang.

I denne Sammenhæng kan det ogsaa være paa sin 

Plads at omtale, at der i Nærheden af Augsburg er oprettet 

en Poudrettefabrik, som modtager Fækalierne fra 30 000 

Mennesker, og hvor Fabrikationen sker paa en noget lignende 

Maade som i de Byer, hvor Liernur driver Poudrette

fabrikation. Fabrikken har, lige til'de sidste Aar i alt Fald, ar

bejdet med betydelige Tab, hvilket maaske til Dels kan skyldes 

den Omstændighed, at Fækalierne samles i Tønder og kun 

afhentes en Gang ugentlig. Ved Ankomsten have de altsaa 

allerede i nogen Tid været i Grjæring og derved mistet en 

Del Kvælstof, der er gaaet bort i luftformige Forbindelserr 

medens ved Liernurs System Fækalierne i fuldstændig frisk 

Tilstand tilføres Fordampningsapparaterne.

Men i ethvert Tilfælde er det jo klart, at man 

ikke saaledes theoretisk kan bestemme Værdien af
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et nyt og for Landmanden ukjendt Gjødningsstof. 

Man har ikke Ret til at sige: Her er et Stof; som indeholder 

saa og saa meget Kvælstof, Fosforsyre og Kali, altsaa 

er Værdien pr Kilo saa meget. Først, naar der fra kompetent 

Side er anstillet Forsøg med et saadant Stof, og det har vist 

sig, at det kan optage Konkurrencen med andre Gjødnings- 

stoffer, først da kan man vente, at Landmanden efter en 

større Maalestok vil beslutte sig til at anvende det. Men 

hvor mange Aar kan der ikke hengaa, før det fandt Sted. 

Det kunde jo ogsaa tænkes, at Po udretten ikke 

var saa særdeles skikket til Gjøclning, det kunde jo 

være, at det Forhold, hvori dets for Agerbruget vigtigste 

Bestanddele vare til Stede, kun passede sig for enkelte Kul

turer. Kort sagt, som Sagen for Øjeblikket stiller 

sig, maa det Liernurske System, trods den i hygiej

nisk og økonomisk Henseende fordelagtige Maacle, 

hvorpaa Fækalierne kunne fjærnes, bestemt fra- 

raades for en større, ved Havet liggende By, paa Grund 

af de store Udgifter, som Poudrettefabrikationen rimeligvis 

vilde medføre.

3. Van dklosetsysteraet.

Vi skulle nu gaa over til at omtale den tredje Maade, 

paa hvilken en større By med de i Opgaven angivne lokale 

Forhold kan skaffe sig af med Fækalierne, og det vil da 

kunne ske saaledes, at Klosetterne sættes i Forbindelse med 

den underjordiske Spildevandsledning, og at Exkremenlerne 

ved Hjælp af Vand skylles direkte ud i denne. Vi kunne 

kalde dette System Vandklosetsystemet, skjønt man jo, som 

vi have set, kan have Vandklosetter baade ved Tøndesystemet 

og ved det Liernurske. Men medens Vandudskylningen ved 

disse to Systemer kan undværes, og i ethvert Tilfælde den 

Vandmængde, der forbruges, af Grunde, som vi tidligere 

have omtalt, maa indskrænkes til det allernødvendigste, saa 

er Vandudskylningen ved det System, som vi nu skulle
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beskjæftige os med, ikke alene en absolut Betingelse, men 

jo mere Vand, der forbruges, des bedre fungerer Systemet i 

alle Henseender.

Det Spørgsmaal: Kan det forenes med Hygiejnens 

Fordringer at lede Exkrementerne ud i de under

jordiske Ledninger, har været og bliver endnu til Dels 

besvaret paa forskjelHg Maade. Men i det hele taget kan 

man ve] sige, at den aldeles overvejende Del af Fagmændene 

nu er enige i, at dette kan ske, vel at mærke, naar en 

Mængde Betingelser ere opfyldte. Rent theoretisk kunde 

man sige, at Exkrementernes Masse udgjøre en saa for

svindende Del af Spildevandet, at det ikke maatte kunne 

gjøre stor Forandring i dettes Sammensætning, om Exkre

menterne lededes deri eller ikke. Vi have jo set, at for en 

By paa 100 000 Indbyggere kunde man regne

den daglige Exkrem en tmængde til 9 Kubikmeter

» » Urinmængde til ... . 120 »

» » Spildevåndsmængde til 10 000 »

Tilsammen 10 129 Kubikmeter, 

hvoraf Exkrementerne kun udgjøre c. 1 pro Mille.

Og hertil kommer saa endnu Regnmængden, der natur

ligvis til sine Tider vil fortynde Spildevandet ganske over

ordentlig. Paa den anden Side er det jo et Faktum, at 

en De] af Exkrementerne ved et hvilket som helst 

andet System sammen med Vandet fra Vaskerierne 

vil skylles ud i Spildevandsledningen, og at der 

navnlig i smaa Husholdninger, hvor der vaskes i Køkkenet, 

jævnlig vil blive hældt Vaskevand, ikke at tale om Børns 

og Syges Exkrementer ud i Køkkenvasken. Men vi behøve 

heldigvis ikke at støtte os alene til Tankeexperimenter. Der 

foreligger overordentlig talrige Analyser af Kloakvandet 

fra Byer, der have Vandklosetsystem, og fra saadanne, der 

have Tønde- eller Grubesystem, og’ deraf fremgaar det, at 

ligesom Udseendet og Lugten ikke frembyde nogen
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Forskjel, saaledes er Mængden af opløselige orga

niske Forbindelser omtrent den samme, medens 

Mængden af suspenderede Stoffer, som man kunde 

vente, er større i Kloakvandet fra Vandkloset- 

byerne. Pettenkofer sammenlignede Kloakvandet fra Rugby 

(en engelsk By med Vandklosetsystem) med Munchens, hvor 

det er strengt forbudt at kaste Exkrementerne i den under

jordiske Ledning, og fandt i én Liter:

Rugby Munchen

Uorganiske opløste Stoffer 643 Milligram 

» suspenderede » 708 »

361 Milligr.

40

1351 Milligram 401

Organiske opløste Stoffer 151 » 189

» suspenderede » 519 » 80 »

670 Milligram 269 »

Ifølge engelske Analyser af Spildevandet. 

Milligram pr. Liter

Middeltal fra 15 Byer med 
Tønde- eller Grubesystem.

Middeltal fra 16 Byer med 
V andklosetsy stem.
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Skjønt der altsaa ved Vandklosetsystemet tilføres Led

ningerne en ikke ubetydelig Del organiske og uorganiske 

Stoffer, bliver Resultatet alligevel paa Grund af den stærke 

Fortynding, som Fækalierne ere Gjenstand for i Vand

klosetterne, at Kloakvandet ikke synderlig forandres. Men
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bortset fra Kvantiteten af de med Exkrementerne tilførte 

organiske Stoffer kunde man med større Grund frygte for 

Kvaliteten af disse Stoffer, navnlig efter de sidste Aars 

Opdagelser paa Bakteriologiens Omraade, og da specielt med 

Hensyn til Kolera, Tyfus og Kolerine. Man har let ved at 

tænke sig, at Baciller, der skylles ned i Ledningerne, ved 

indtrædende Ebbe i disse kunne blive siddende paa Væggen 

og der formere sig og danne Kolonier. Og ligeledes kan 

man let forestille sig, at disse Kolonier, naar Kloakvandet 

stiger, kunne skylles videre og senere, efter at dette er ledet 

bort, enten direkte i Floderne eller Havet eller ud paa Mar

kerne, kunne blive Aarsag til et nyt Udbrud af Sygdommen, 

naar de nemlig komme i Ro paa et for deres Udvikling 

gunstigt Sted. Ligeledes kunde man tænke sig,, at Kloak

luften rev Bakterier med sig og førte dem ind i Husene. 

Hertil maa nu først bemærkes, at jo, som vi have sét, ved et 

hvilket som helst System en Del af Exkrementerne skylles ud 

i Spildevandsledningen og tilmed den allerfarligste: 

Vaskevand fra smudsigt Linned, Børns og Syges Exkre- 

menter; desuden truer jo en Del af den samme Fare fra 

Tøndesystemet, hvor Exkrementerne spredes ud over Markerne 

ti] Gjødning, ja selv ved det Liernurske System, med mindre 

man omdanner dem til Poudrette, hvad vi jo have set for 

Øjeblikket af finantsielle Hensyn maa anses for uudførligt. 

Men dernæst var det jo ikke utænkeligt, at netop Vand- 

klosetsystemet mindst af alle Systemer befordrede 

Bakteriernes Væxt og Udvikling. I Spildevandet findes en 

saa uhyre Rigdom paa forskjellige Stoffer, navnlig som Pro

dukter fra Fabrikkerne, at man derimellem let vil træffe et 

eller andet, som virker forstyrrende paa Bakteriernes Udvik

ling. Dernæst er Spildevandets Temperatur saa godt som altid 

saa lav, at i al Fald Kolerabacillen ikke udvikler sig deri. 

Endelig maatte jo Statistiker), hvis Vandklosetsystemet virkelig 

befordrede visse Bakteriers Væxt og Udvikling, vise en Til

tagen af de af disse afhængige Sygdomme, naar man an-
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med et saadant, og Byer, der i alle Henseender kunne stilles 

lige med dem, men hvor Exkrem en terne bortføres pr. Axe 

eller ved det pneumatiske System. At Statistiker] ikke viser 

en saadan Tiltagen, indrømmes vist nok af Vandklosetsystemets 

ivrigste Modstandere. Hvad Kloakluften angaar, har man 

rigtig nok i mange Tilfælde ment at kunne paavise, at den 

foraarsagede Epidemier af Tyfus og Diftheritis, men trods 

omhyggelig udførte Undersøgelser er det dog ikke lykkedes 

at paavise nogen sikker Sammenhæng mellem den og de 

nævnte Sygdomme. Det kan jo ikke nægtes, at Kloakluften 

ved at sprænge Klosetternes Vandlaase kunde rive bakteriehol- 

dige Vanddraaber med sig, der blive liggende i Klosettragten 

eller paa Klosetbrædtet, og som der fa a Tid og Lejlighed til 

at udvikle sig. Thi at Kloakluften, uden at sprænge Vand- 

laasene, alene ved Diffussion skulde kunne føre Bakterierne 

med sig ud i Klosetrummet, maa betragtes som umuligt. 

Ligeledes maa det efter de Undersøgelser, der foreligge, 

betragtes som umuligt, at Kloakluften, ved at stryge hen 

over Rørene, skulde kunne løsrive Bakterier og føre dem 

med sig op igjennem Ventilationsrørene eller Faldrørene, 

dertil er dens Hastighed altfor ringe. Kloakluften, vel at 

mærke i Ledninger, der ere hensigtsmæssig byggede, saaledes 

at der ingen Stagnation kan finde Sted, og Indholdet, kort 

Tid efter at det er ankommet i Rørene, allerede befinder sig 

uden for Byen, har næsten samme Sammensætning som den 

atmosfæriske Luft, kun at den indeholder en Del mere 

Kulsyre, dog ikke mere end 5 pro mille (en Mængde, der 

jævnlig findes i claarlig ventilerede, af Mennesker opfyldte 

Lokaler), Ammoniak og undertiden Spor af Svovlbrinte.

En saadan Luft kan umulig, selv om den optoges af 

Vandet i Vandlaasene og derfra meddelte sig til Kloset

rummene, virke som Sygdomsaarsag.

Hertil kommer, at Kloakluften, i alt Fald i Gadeledningerne, 

næsten konstant følger med Strømmen (maaske ved Adhæsjon
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til Vandets Overflade). At i Husledningerne Vandlaasene 

kunne sprænges eller tømme sig under forskjellige Forhold 

og Kloakluften saaledes strømme ind i Værelset, ikke at tale 

om, at Vandet i Vandlaasen kan fordampe, naar Klosettet i 

længere Tid er ubenyttet, derpaa har man i de senere Aar 

særlig havt Opmærksomheden henvendt. Konstruktionen af 

Klosetterne er som Følge deraf bleven mere og mere fuld

kommen, og det kan ikke nægtes, at man nu er i Stand til 

at indrette dem saaledes, at en Sprængning af Vandlaasene 

er umulig, ved nemlig at føre Ealdrøret op over Taget, lade 

det være aabent for oven og forsyne det med Ventilations

hætte, og ved desuden at anbringe et særskilt Ventilations- 

rør, med hvilket alle Sifonerne sættes i Forbindelse ved 

Hjælp af Rør, der udgaa fra deres øverste Punkt. Ogsaa 

Ventilationen af Gadeledningerne har i de seneste Aar be- 

skjæftiget Fagmændene. Vi skulle her ikke gaa nærmere 

ind paa disse Forhold, men kun anføre, at man mere og 

mere er bleven enig om, at Husledningerne ventileres for 

sig og fuldstændig aflukkes fra Gadeledningerne, og at disse 

sidste hovedsagelig ventileres ved Hjælp af Aabninger. der 

anbringes i Nedgangsbrøndenes Laag, under hvilke man kan 

anbringe Filtre af Træku], og ved særlige Ventilationsrør. 

der udgaa fra den foran hvert Hus anbragte Nedløbsbrønd 

og fortsættes op over Taget.

Som det er gaaet med Ventilationsspørgsmaalet i Vand- 

klosetsystemets Historie, ganske paa samme Maade er det 

gaaet Spørgsmaalet om Infektion af Jordbunden udgaaende 

fra Kanalindholdet, der sivede ud gjennem Ledningerne. Man 

gjorde opmærksom paa den Fare, der truede derfra, idet den 

Grund, paa hvilken Byerne ere byggede, efterhaanden skulde 

gjennemtrænges med forraadnende organiske Vædsker, med 

specifike Sygdomskim, der under gunstige Omstændigheder 

skulde kunne fremkalde Epidemier. Saa berettiget, som denne 

Indvending var i en Tid, hvor Byernes Kanalisation endnu 

befandt sig i sin Barndom, ligesaa uberettiget er den nu.
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Man ved, hvilke Forhold det er, som betinge denne Fare, og 

man kjender nu Midlerne til at forhindre den. Na ar Led

ningerne nemlig konstrueres saaledes, at de ere vand

tætte, og anlægges med tilstrækkeligt Fald og af en 

passende Størrelse, saa kan ingen Udsivning finde Sted.

Vandklosetsystemets Modstandere have stadig paastaaet, 

at naar Ledningerne vare vandtætte, kunde der heller ikke 

sive Vand ind, og gjort gjældende, at mange Forsvarere af 

Vandklosetsystemet paastod, at Rørene virkede drænerende. 

Men for det første kan man jo gjøre Ledningerne saa vand

tætte, som det paa nogen Maade er muligt, og sørge for 

Grundvandets Bortledning ved et særligt System af Drænrør. 

For det andet behøver den Bynken af Grundvandet, som 

næsten regelmæssig iagttages i Byer, der kanaliseres, ikke 

at være en Følge af Ledningernes drænerende Egenskab, men 

kan meget godt hidrøre fra, at Grundvandet langs med Led

ningerne finder en lettere Passage i den forholdsvis løsere 

Jord, der omgiver disse. Men dernæst er der intet i Vejen 

for at tænke sig, at Ledningerne tillade Grundvandet at 

trænge ind. medens de forhindre Kloakvandet i at træde ud. 

Naar undtages under stærke Regnskyl fylder Kloakvandet jo 

kun den nederste Del af Ledningerne, som jo — i alt Fald i de 

murede Kanaler — ere murede særlig vandtætte. Dernæst 

er det Tryk, som Kanalvandet udøver paa den indvendige Side 

af Ledningerne, naar disse have tilstrækkeligt Fald, som Regel 

mindre end det Tryk, der fra Grundvandets Side udøves imod de 

til Dels luftfyldte Kanaler. Undersøgelser af Jord, hvori 

Ledningerne i en Række af Aar have ligget, vel at mærke Led

ninger, der ere anlagte efter de Fordringer, der nu stilles til 

et vel anlagt Kloaksystem, have tydelig vist, at der ingen 

synderlig Forskjel er mellem en saadan Jord og 

Normaljord. Hvis der altsaa dog linder en Udsivning 

Sted, saa er denne saa ubetydelig, at de organiske Stoffer 

med Lethed mineraliseres. Endelig maa vi gjentage, hvad 

vi allerede have omtalt ved Kloakluften: Spildevandets

3



Sammensætning er omtrent den samme, enten det er sat i 

Forbindelse med Vandklosetter eller ikke. Anser man det 

derfor for utilstedeligt at lede Exkrementerne ned i Led

ningerne. saa maa man. naar man vil være konsekvent ogsaa 

bryde Staven over Spildevandsledningen i det hele taget. 

Fra hygiejnisk Side kan der saaledes ikke gjøres nogen be

rettiget Indvending imod Vandklosetsystemet. Dertil kommer 

og det indrømmes selv af dets ivrigste Modstandere, at de 

æsthetiske Foidringer tilfredsstilles paa en Maade som ved 

intet af de andre Systemer. Klosetrummene ere fuldstændig 

lugtfri. Exkrementerne skylles umiddelbart efter deres Pro

duktion, fortyndede med en rigelig Vandstrøm, ud i Gade

ledningen. Sætter man Strømningshastigheden til 

O.75 Meter i Sekundet, saa ville de efter en Times 

Forløb allerede være 2.7 Kilometer fjærnede fra 

Produktionsstedet. I den Henseende er Fordelen ved 

Vandklosetsystemet i Sammenligning med de andre Systemer, 

selv det Liernurske, hvor Exkrementerne jo kunne blive 

liggende indtil 24 Timer i Husledningen, saa stor, at der 

slet ikke kan være Tale om nogen Sammenligning. Og mi 

den økonomiske Side.

Vi skulle ikke gaa ind paa Omkostningerne ved de 

enkelte Klosetter, thi de blive omtrent de samme, hvilket 

System man end vælger, og er den tilstedeværende 

Spildevandsledning anlagt saaledes, at den til

fredsstiller de Fordringer, som Tekniken nu stiller, 

saa behøves der naturligvis ikke andet end at 

sætte Faldrøret fra Klosetterne i Forbindelse med 

Husledningen. I de Huse, hvor der ikke kan indrettes 

Vandklosetter, og ligeledes paa Steder, hvor der kan paaregnes 

en overordentlig hyppig Benyttelse, i Skoler, Kaserner og 

Fabrikker, vil det være hensigtsmæssigt i Gaardene at indrette 

de engelske »Trugklosetter«. Dyriske Exkrementer, for saa vidt 

som de produceres i Staldene, skylles naturligvis ogsaa 

gjennem Rør, der kommunicere med Husledningen, ud i
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Hovedledningen. Den samme Vej gaar alt flydende Affald 

fra Slagterierne. Ved Siden af ethvert Kloset bør der ind

rettes et Pissoir med Vandlaas og Ventilationsrør.

Ligeledes bør der paa saa mange Steder som muligt ind

rettes hensigtsmæssige offentlige Pissoirer. Paa den Maade 

kan man vente, at i alt Fald største Delen af Urinen kan 

ledes ud gjennem Ledningerne. Det fra et finantsielt Stand

punkt vigtige Spørgsmaal: Er en Spildevandsledning-, 

der er bygget i den Hensigt at bortføre Regn og 

Spildevandet, rummelig nok til ogsaa at bortføre 

Exkrementerne og Urinen + den ikke ubetydelige 

Vandmængde, som Vandklosetternes Brug fordrer, det 

maa ubetinget besvares bejaende Denne Vandmængde 

er nemlig, selv om man sætter den (højt regnet) til 10 Liter 

pr. Individ pr. Dag, saa ubetydelig i Sammenligning med 

Spildevandets og Regnvandets Mængde, at den aldeles ingen 

Rolle spiller. Antager man, at der i en tæt befolket By boer 

500 Mennesker paa en Hektare, (i Kjøbenhavn er Ind

byggernes Antal inden for den gamle Voldgrændse c. 300 

paa en Hektare), saa vilde den daglige Forøgelse af Spilde- 

vandsmængden ved Vandklosetsystemet blive c. 5000 Liter 

pr. Dag pr. Hektare eller med andre Ord: Ledningerne 

skulde pr. Minut og pr. Hektare bortføre c. 4 Liter 

Spildevand mere. Udgifterne ved et Vandkloset- 

system ville altsaa væsentlig indskrænke sig til den Mer

udgift, som det forøgede Vandbrug fordrer. Men deraf 

følger, at naar Vandklosetsystemet, som vi have søgt at vise, 

baade i hygiejnisk, økonomisk og æsthetisk Henseende er de 

andre Systemer overlegent, saa er der for en større By, der 

allerede har en hensigtsmæssig anlagt Spildevandsledning med 

rigelig Vandforsyning egentlig intet at vælge imellem med 

Hensyn til den bedste Maade at fjærne Exkrementer og (Trin, 

baade menneskelige og dyriske samt flydende Affald fra 

Slagterier og Fabrikker:



36

Van dklosetsystemet bør under saadanne Om

stændigheder ubetinget foretrækkes.

Vi gaa nu over til Spørgsmaalet om, hvorledes man i 

en større By med de omtalte lokale Forhold skal forholde 

sig lige over for Kloakvandet, naar dette altsaa foruden Spilde

vandet tillige indeholder menneskelige og dyriske Exkre- 

menter samt flydende Affald fra Slagterierne og Fabrikkerne. 

Vi have set, at baade Tøndesystemets og det Liernurske 

Systems svage Side netop var, at den endelige Bort

skaffelse af Fækalierne, efter at de paa den ene eller 

anden Maade vare transporterede uden for Byens Grund, 

frembød u o verstigelige Vanskeligheder, enten 

baade i sanitær og økonomisk Henseende (Tonde- 

systemet) eller blot i økonomisk (Liernurs System). Og 

selv om disse kunde tænkes fjærnede, saa stod man jo dog 

i begge Tilfælde lige over for Spørgsmaalet om Maaden at 

behandle Spildevandet paa. Naar vi nu have set. at Kloak- 

vandets Sammensætning omtrent er den samme, enten 

Fækalierne ]edes dori eller ej, og naar Erfaringen har vist, 

at Spildevandets Udløb i Havet ikke medfører nogen Fare i 

sanitær Henseende, saa vilde det jo være det allernaturligste 

at lade Ledningens Udløb ske paa samme Maade, efter at 

Spildevandsledningen er sat i Forbindelse med Vand klosetterne. 

Det ubetydelige Plus af suspenderede Stoffer, som findes i 

Kloakvandet ved Vandklosetsystemet, vilde ved Oxydation 

og Mikroorganismers Livsprocesser hurtig forandres til op

løselige og uopløselige Forbindelser, og i det højeste vilde 

disse sidste kunne nøde til forøgede Opmudringsarbejder. 

Fra hygiejnisk Side kunde man ikke med rette gjøre den 

Indvending gjældende, at Fækaliernes Tilblanding medførte 

Faren for Tilførsel af specifike Sygdomskim, thi, 

som vi have set, ville disse, hvilket System man end 

indfører, ikke kunne holdes borte fra Spildevands

ledningen. Dernæst var det jo muligt, som vi have be

rørt, at Spildevandets Sammensætning og Temperatur netop
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var af den Art, at det indeholdt alt andet end gunstige Be

tingelse!' for disse specifike Organismers Udvikling. Direkte 

Undersøgelser over, hvor længe Kolerabacillen kan leve i 

Havvand, ere i 1884 foretagne i Marseille, og det viste sig 

da, at den kunde leve omtrent 2 Maaneder deri. Men disse 

Undersøgelser, der bleve foretagne saaledes, at Havvandet 

først steriliseredes og derefter inficeredes med Bacillerne, 

bevise naturligvis intet med Hensyn til deres Levedygtighed 

i Havvandet under naturlige Forhold. Hvad derimod Under

søgelserne sikkert have vist er, at Kolerabacillen til sin Ud

vikling fordrer, at Mediet, hvori den befinder sig, er temmelig 

rigt paa organiske Stoffer. Medens den derfor vel vil kunne 

holde sig levedygtig i’længere Tid i Vandet (fersk eller 

salt), vil den ikke kunne udvikle sig deri.

Naturligvis maatte Udløbet lægges paa dybt Vand, 

og Strømningerne i Forvejen studeres om

hyggelig, men det samme gjælder for Spilde

vandets Udløb selv uden Tilblanding af Fæ

kalierne. Den Fordring, at Udmundingen maatte føres 

ud paa dybt Vand, vilde sandsynligvis de fleste Steder nød

sage til at samle Kloakvandet i en stor Ledning 

og ved Dampmaskiner pumpe det ud i Havet, men den 

deraf opstaaede Udgift kan altsaa heller ikke med rette 

komme med paa Vandklosetsystemets Debetside, da en for

svarlig anlagt Spildevandsledning fordrer det 

samme Anlæg og de samme Udgifter. Med Hensyn 

ti] det i hygiejnisk Henseende forsvarlige, at lede Spilde

vandet ud i Havet paa dybt Vand, da foreligger der, saa vidt 

vides, ingen Undersøgelser i den Retning. Om altsaa de 

Processer, der foregaa i ethvert rindende Vand (Flodvand), 

og som ere Iltningsprocesser af de organiske Stoffer, som 

Resultat af til Dels ubekjendte Mikroorganismers Livsvirksom

hed, om altsaa de ere cle samme eller forøgede eller for

mindskede i salt Vand, derom vides intet. Kun det kan 

man sige, at saa længe Byerne have existeret, have Floderne
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tjent til deri at skylle og kaste alt Affald, og Floderne have 

da tjent som en Slags Spildevandsledning i det store, der 

igjen førte Affaldet ud i den mægtige Beholder Havet, afset 

fra de Dele, der under Vejs afsatte sig som Mudder eller op

løstes og mineraliseredes. Og trods det have Kysternes Be

boere altid været ansete for at leve under de bedste hygiej

niske Betingelser, og den Luft, som fra Havet strøg ind over 

Kysten, altid været betragtet som særlig sundhedsvækkende.

Det Resultat, vi da komme til, fra hvilken Side vi end 

betragte Sagen, er, at Vandklosetsystemet med Udmunding* 

paa dybt Vand for en større ved Havet liggende By, der 

har en rigelig Vandforsyning, i hygiejnisk og økonomisk 

Henseende absolut bør foretrækkes for et hvilket som helst 

andet System. Den eneste Indvending, man endnu kunde 

gjøre, vilde være, at paa den Maade gik en uhyre Masse 

værdifulde Stoffer bort uden Nytte. Hertil maa svares, at 

en større By først og fremmest maa søge at skaffe sig at 

med sine Affaldsstoffer paa den Maade, som i sanitær og 

økonomisk Henseende er den bedste tor den. Det kan ikke 

være dens Opgave' tillige at sørge for billige Grjødningsstoffer 

til Landbrugeren.

Der vil i et hvilket som helst Land altid være en Mængde 

mindre og større Byer, der ligge inde i Landet, og som af 

den Grund nødes til, selv om de indføre Vandklosetsystemet, 

at behandle Kloakvandet paa en saadan Maade, at der deraf 

kan udvindes Gjødningsmateriale, ikke at tale om. at i de 

første Hundreder af Aar de fleste mindre Byer og Lands

byer af finansielle Hensyn maa lade sig nøje med Tønde

systemet. Helt 'udelukket fra at skaffe sig den Art Gjødning 

kan Landmanden altsaa ikke siges at blive.

I Følge det Standpunkt,’hvorpaa vi have stillet os, kunde 

vi egentlig her slutte Afhandlingens første Halvdel, men for 

Fuldstændighedens Skyld, og fordi det i en Afhandling om 

Kloakvandets Behandling vikle tage sig ejendommeligt ud 

slet ikke at omtale de Methoder, som i de sidste 20 Aar i
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hele Europa maaske mere end noget andet har beskjæftiget 

Hygiejnikerne og Teknikerne, skulle vi ganske kortelig be

røre disse.

Efter at Vandklosetsystemet var bleven indført, viste det 

sig snart, at Floderne, hvori Kloakvandet lededes, paa mange 

Steder efterhaanden bleve saa opfyldte af Urenligheder, at 

Vandet blev uskikket, ikke alene til Drikkevand og Badning, 

men til industrielt Brug, ja at selv Fiskene ikke kunde leve 

deri. Floderne omdannedes til fuldstændige Kloaker. Den 

Fare, som heraf truede Befolkningen i de Byer, som vare 

beliggende ved saadanne Floder, tvang Regeringerne, navnlig 

i England, til at anstille omfattende Undersøgelser i 

Retningen af Aarsagerne til dette Onde og Midlerne derimod. 

Det viste sig nu, at det væsentlig var Affaldene fra Fabrikkerne, 

som vare Skyld deri, og ikke, som man havde ment, Vand

klosetterne. Men i ethvert Tilfælde blev det godtgjort, at en 

ved en Flod liggende By ikke uden videre kunde lede sit 

Kloakvand ud i Floden. Dette kunde kun tillades under 

visse Omstændigheder.

Var Byen lille, førte den forbistrømmende Flod en rigelig 

Vandmasse og med stor Strømhastighed, og var Egnen, som 

Floden strømmede igjennem efter at have forladt Byen, kun 

sparsomt beboet, da kunde det uden videre tillades. I modsat 

Fald burde Kloakvandet samles og renses, før det lededes ud 

i Floden. Dette gav Anledning til Opfindelsen af en Mængde 

Methoder, af hvilke vi dog kun skulle nævne de vigtigste: 

Fældningsmethoden og Overrislingen. Ved den første ledes 

Kloakvandet ud i Bassiner, tilblandes her med forskjellige 

Fældningsmidler, blandt hvilke Kalk spiller Hovedrollen; det 

afklarede Vand ledes ud i Floden, Bundfaldet anvendes som 

Gjødning. Ved Overrislingen pumpes Kloakvandet ud over 

Marker og Haver. Hverken i sanitær eller økonomisk Hen

seende ere disse Systemer tilfredsstillende. Ved de for

skjellige Fældningsmethoder opnaar man ganske vist, at det 

Vand, der ledes ud i Floderne, er klart, men derfor er det
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ingenlunde ufarligt. I Hovedsagen er det kun de suspenderede 

Stoffer, som fældes, medens største Delen af de opløste Stoffer, 

og da navnlig Kvælstofforbindelserne, forblive i opløst Til

stand. Bundfaldet er netop paa Grund af den ringe Mængde 

Kvælstof, det indeholder, temmelig værdiløst som Gjødning. 

Overrislingsmethoden har i lang Tid talt de bekjendteste 

Hygiejnikere blandt sine Tilhængere. I de sidste Aar synes 

der dog ogsaa blandt disse at herske delte Meninger om 

dens Fortræffelighed. Ret betegnende er det saaledes, at de 

tyske Hygiejnikere, som ved tidligere Møder gjentagne Gange 

have proklameret Overrislingen som den eneste forsvarlige 

Maade at behandle Kloakvandet paa, ved deres sidste Møde 

i Breslau iSeptbr. 1886) lode 4de og 5te Thesis udgaa af 

Diskussionen. Disse Theses gik ud paa, »at Overrislingen var 

det bedste Middel til at uskadeliggjøre Kloakvandet« (Thesis 

4) og at »hvor denne ikke lod sig udføre paa hensigtsmæssig 

Maade, skulde Rensningen af Kloakvandet ske saa fuldstændig 

som muligt ved kemisk Fældning, Klaring og Filtrering« 

(Thesis 5). I Stedet derfor vedtoges: »at skjønt der vel stadig 

som hidtil maa stræbes hen til. at Kloakvandet renses, før 

det ledes ud i Floderne, det dog maa anbefales kun i de 

Tilfælde at gjøre Fordring paa Rensningen, hvor man maa 

befrygte sundhedsfarlige Ulemper, eller hvor andre Ulemper 

have gjort sig gjældende, og kun i saadant Omfang, som er 

nødvendigt til Fjærnelsen af disse Ulemper«.

Afset fra, at den ikke kan anvendes paa al Slags Jord, 

at den i strenge Vintre ikke kan fortsættes hele Vinteren 

igjennem, saa at man nødes til at indrette Bassiner til fore

løbig Opbevaring af Kloakvandet, som man da lader bund

fælde ved Henstand, medens den flydende Del ledes ud i 

Floderne, afset fra dens Kostbarhed, saa er den ikke gammel 

nok, til at man endnu ret kan dømme om dens sanitære 

Uskadelighed med Hensyn til Infektion af Grundvandet. 

Man tvinges nemlig, naar man da ikke har ganske over

ordentlig store Landstrækninger til sin Raadighed, til aarligen
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at lede saa meget Kloakvand ud over Markerne, at denne 

Vandmængde langt overgaar den normale Regnmængde. 

Følgen heraf bliver da let, at de øverste Jordlag paa Grund 

af deres Vandrigdom og deraf følgende Iltmangel ere mer 

eller mindre uskikkede til en tilstrækkelig Mineralisation af 

Kloakvandets organiske Forbindelser, og at det bortledede 

Drænvand ikke kan betragtes som uskadeligt i sanitær 

Henseende. Men trods disse Skyggesider er der for større 

Byer, der ligge ved Floder, hvis Vandmasse og Strømnings

hastighed ikke tilsteder Kloakvandets direkte Udløb deri, for 

Øjeblikket alligevel kun én af de to Veje at følge. Hvilken 

de ville vælge, afhænger hovedsageligen af den omliggende 

Egns Beskaffenhed, om den nemlig er særlig skikket til at over

risles, og om den kan anskaffes uden altfor store pekuniære 

Ofre. I modsat Fald maa én af Fældningsmethoderne vælges.

IL

Vi gaa nu over til at besvare den anden Del af Op

gaven, hvorledes det »faste« Affald kan samles, fjærnes og 

uskadeliggjøres paa den i hygiejnisk og økonomisk Henseende 

hensigtsmæssigste Maade, og skulle da navnlig tage Hensyn 

til Køkkenaffald og Fejeskarn fra Huse, Fejeskarn fra Gader 

og Gaardspladser, Fejeskarn fra Torve og Haller, det faste 

Affald fra Slagterierne og konfiskerede Fødemidler. Ville vi 

nu se lidt nærmere paa Beskaffenheden af dette Affald, saa 

vil det let ses. at Køkkenaffaldet og Gadeskarnet indeholder 

en saa broget Mangfoldighed af Gjenstande, at det er umuligt 

at give en nøjagtig Beskrivelse af deres Sammensætning. 

Som de i Kvantiteten vigtigste skulle vi nævne Heste- og 

Hundeexkrem enter. Aske, Ben, Klude, Papir. Glas- og Potte- 

skaar, Metalstumper, vegetabilske og animalske Madrester, 

Sand. Afslibning fra Brostenene, affaldne Blade o. s. v. o. s. v.

Den Mængde, hvori de produceres i en større By, er.

som man kunde vente, ganske betydelig. I Kjøbenhavn 

var Mængden af Gadeskarnet og Køkkenaffaldet for
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c. 5 Aar siden omtrent 44 000 Kubikmeter aarlig. 

Deraf udgjorde Gadeskarnet + Skarnet fra Nedløbsbrøndene 

16 000 Kubikmeter*).  I Berlin var Mængden af Gade

skarnet 4- Skarnet fra Nedløbsbrøndene c. 

200000 Kubikmeter (i Følge den sidste Beretning), 

Køkkenaffaldets Mængde ubekjendt. I Paris var 

Mængden af dette sidste c. 2000 Kubikmeter 

daglig. I Bremen (c. 100 000 Indbg.) var Gade- 

skarnets Mængde c. 20 000 Kubikmeter aarlig. 

Det følger af sig selv, at da Gadeskarnets og Køkkenaffaldets 

Sammensætning ere saa variable, maa Analyser give et 

meget forskjelligt Resultat. Kvælstofmængden vil dog i Al

mindelighed næppe overstige O.5°/o, og. Fosforsyremængden 

vil kun være lidt større. Hvad Askens Sammensætning- 

angaar, da er det jo bekjendt nok, at medens Asken af de 

forskjellige Træsorter indeholder en betydelig Mængde Fos

forsyre, Kali og Kalk, Bøgeaske f. Ex. lO('/o Fosforsyre, 

52°/o Kalk og 100/o Kali, har Asken af Kokes og Stenkul 

saa godt som ingen Værd. De samme Fordringer, som 

vi have stillet til det flydende Affalds Bortfjærnelse, 

at det nemlig saa hurtig og fuldstændig som muligt maa 

fjærnes fra Byerne, maa vi naturligvis ogsaa stille til det 

faste Affald. Ikke alene indeholder det en Mængde or

ganiske Stoffer, dels af vegetabilsk, dels af animalsk Natur, 

som ved deres Forraadnelse forpeste Luften og ved at sive 

ned i Jorden inficere Grundvandet og Grundluften, men 

foruden Forraadnelsesbakterier kan det jo inde

holde en Mængde specifike Bakterier (f. Ex. i Klude 

og Fejeskarn fra Sygeværelser , der under gunstige Betingelser 

kunne udvikle sig og avle Sygdomme. Det er da ogsaa 

almindelig anerkjendt, at det saa vidt muligt daglig bør 

fjærnes, og man er ligeledes enig i, at dette lettest sker pr. 

Axe. 1 Paris, hvor Kloakerne ere byggede efter et ganske

*) Nøjagtigere: 44 Millioner Kilogram, hvoraf Gadeskamet + Skarnet fra 

Nedløbsbrøndene udgjorde 16 Millioner Kilogram.
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andet System encl i de engelske og tyske Byer, og navnlig’ 

adskille sig fra disse ved deres Størrelse, idet selv de mindste 

tillade en Mand at passere, skylles Gadeskarnet for største 

Delen ned i clem. Da baade Faldet og Vandmængden ikke 

ere tilstrækkelige til, at Kloakvandet kan skylle Skarnet med 

sig, bliver det nødvendigt stadig at rense Kloakerne, og denne 

Rensning bestaar da i Hovedsagen i, at Skarnet flyttes fra 

de mindre til de større Ledninger og derfra styrtes ud i 

Seinen, hvorfra det saa atter maa fjærnes ved kostbare Op- 

mudringsarbejder. Det er klart, at denne Maade at skaffe 

sig af med Gadeskarnet er baade omstændelig og kostbar. 

Ser man nærmere paa den Maade, paa hvilken Hus- og 

Gadeaffaldet samles og fjærnes i de europæiske Byer, saa 

viser det sig, at det snart er Kommunen, der besørger baade 

Gadefejningen og Transporten, eller Kommunen besørger kun 

Transporten, eller Kommunen befatter sig aldeles ikke 

hverken med det ene eller andet (i begge de sidste Tilfælde 

dog naturligvis Torvene og Pladserne foran offentlige Bygninger 

undtagne}, men vaager kun over, at det bliver ordentlig ud

ført. Der kan nu ingen Tvivl være om, at disse Arbejder 

udføres bedre og billigere for Grundejerne, naar 

Kommunen selv overtager hele Sagen. Dette er da 

ogsaa i de senere Aar sket i flere større Byer, og vi skulle 

her give en Fremstilling af, hvorledes det er ordnet i Berlin, 

efter at Kommunen helt har taget Rensningen af Gaderne i 

sin Haand og derved opnaaet et Resultat, som maa falde 

enhver i Øjnene, der besøger Byen. I Hovedtrækkene er 

Ordningen følgende: Arbejdet foretages om Natten. 

Arbejdsstyrken bestaar af fast lønnede, paalidelige 

Folk. Arbejdet sker saa vidt muligt ved Hjælp af Feje- 

maskine r.

En stor Del af Gaderne fejes daglig, afsides liggende, 

mindre befærdede 1—2 Gange om Ugen, enkelte endog kun 

2 Gange maanecllig. Hele den Flade, der skal renses, udgjør 

7 381 900 Kvadratmeter (Gader og Torve 4 347 500, Fortove



4 4

3  0 3 4  4 0 0 ) . F l a d e in d h o l d e t a f  d e  G a d e r o g  T o r v e , d e r d a g l i g  

f e j e s , u d g j ø r 2  7 7 5  2 6 2 . L æ n g d e n  a f  a l l e  G a d e r  t i l s a m m e n  e r  

c . 4 8  M i le .

D e t f a s te  P e r s o n a l e  b e s ta a r  a f

6  O v e r o p s y n s m æ n d ,

2 0  O p s y n s m æ n d , é n f o r h v e r a f d e A f d e l i n g e r ,  

h v o r i B y e n  e r d e l t ,

1 R e s e r v e - O p s y n s m a n d ,

8 0  E o r m æ n d  ( 4  f o r h v e r A f d e l in g ) ,  

4 9 2  A r b e jd s m æ n d .

D e s u d e n  e r  1 4  æ l d r e , h a l v t  i n v a l i d e  F o l k  s t a d i g  i A r b e j d e  

p a a d e i k k e  b r o l a g t e  S t r æ k n i n g e r . I d e m e d  A s f a l t b r o 

l a g t e  G a d e r e r e  4 5  h a l v v o x n e  D r e n g e  a n s a t t e , h v i s  A r b e j d e  

d e t e r ø j e b l ik k e l i g  a t b o r t s k a f f e  H e s t e e x k r e m e n t e r  o g  a t s t r ø  

S a n d  p a a  d e  f u g t ig e  S t e d e r .

G a d e f e jn i n g e n  f o r e g a a r h o v e d s a g e l ig  o m  N a t te n  f r a  

K L  1 2  v e d  H j æ l p  a f  F e j e m a s k i n e r .

O m  D a g e n  e r e f r a 8 0 — 1 0 0  M a n d  i A r b e j d e m e d a t  

h o l d e R e n d e s t e n e n e o g N e d l ø b s b r ø n d e n e r e n e , r e n s e d e  

o f f e n t l i g e  P i s s o i r e r o . s . v .

D a g m a n  d s k a b e t b e n y t t e s  t i l l i g e  i F o r a a r s -  o g  S o m m e r -  

m a a n e d e r n e  f r a 1 s t e  A p r i l t i ] 3 1 t e O k t o b e r t i l a t f y l d e  

V a n  d i n g s  v o g n e  n e K u n  y d e r s t s j æ l d e n t , n e m l ig  i T i l 

f æ l d e  a f s t æ r k  S n e  e l l e r F r o s t ,  h e n l æ g g e s  H o v e d a r b e j d e t  t i l

o m  D a g e n , o g  d e t  b l i v e r d a o g s a a  a f  o g  t i l n ø d v e n d ig t  a t

b e n y t t e  s i g  a f  l ø s e  A r b e j d e r e .  A n t a l l e t a f F e j e m a s k i n e r  e r

i a l t 4 0  o g  d e  d a g l i g e  U d g i f t e r  v e d  h v e r  e n k e l t f ø l g e n d e :

F o r s p a n d . K u d s k  o g  R e p a r a t i o n  5 .3 4  M a r k

S l i d  p a a  V a l s e r n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . i 6  »

c . 6 .5 0 M a r k .

E n  F e j e m a s k i n e  u d f ø r e r d e t s a m m e  A r b e jd e  

s o m  1 4  A r b e j d e r e  å  3 M a r k  o g  k o s te r  a l t s a a  k u n  

1 /i ( a f s e t f r a  d e  K o s t e , s o m  v i l d e  m e d g a a  v e d  H a a n d a r b e j d e t ) .  

B o r t s k a f f e l s e n a f G a d e s k a r n e t e r o v e r d r a g e t t i l f o r s k j e l l i g e  

S e l s k a b e r o g  k o s t e d e  s id s te  A a r 3 6 1  2 0 0  M a r k . A n t a l l e t a f



Vognlæs var c. 100 000. Selskaberne forpligte sig til daglig 

at fjærne alt Gadeskarn samtidig med, at Gadefejningen fore- 

gaar. Kun i daarligt Vejr tillades Bortfjærnelsen at vare en 

Time længere. Lossepladser maa Selskaberne selv anskaffe, 

derimod betale de ikke noget for Affaldet, som for største 

Delen pr. Pramme føres ti] Provinserne og sælges som 

Gjødning. Prisen er gjennemsnitlig 22 Pfennig pr. Vognlæs 

(c. 2 Kubikmeter). Snekjørsel betales særskilt. Den sam

lede Udgift for Kommunen var sidste Aar for Rensning 

inkl. Snekjørsel og Vanding af Gaderne (hvortil brugtes 

672 550 Kubikmeter Vand) 1 67 3 135 Mark. Alle Gaderne 

vandes daglig 2 Gange fra 1ste April til 31te Oktober. Nogle 

enkelte Gader og Torve 3 å 4 Gange daglig.

I Frankfurt a. M. (c. 140 000 Indbg.) besørger 

Kommunen selv ikke alene Fejningen af Gaderne, men 

tillige Bortførelsen af Gadeskarnet og Køkkenaffaldet. 

Affald fra Fabrikker maa vedkommende Ejer derimod selv 

besørge transporteret. Hovedgaderne fejes hver Nat, de 

mindre befærdede 3 Gange om Ugen ved Dag ved Meje

maskiner. Køkkenaffaldet hentes 2 Gange ugentlig og bringes 

sammen med Gadeskarnet paa Lossepladser, hvor Metal og 

Glasstumper pilles fra. Det sælges da som Gjødning og 

indbringer c. 20 000 Mark aarlig (1 å I.50 Mark 

for en Kubikmeter). Udgifterne ere: For Fejning 85 000 

Mark, for Transport 96 800 Mark (deraf 53 600 Mark for 

Gadeskarnet). De to nævnte Byer kunne tjene som gode 

Exempler paa, hvorledes og med hvilke Bekostninger Ren

holdelsen af Gader og offentlige Pladser kan ske, naar Kom

munen enten helt (som i Frankfurt) eller delvis paatager sig 

Sagen. Om den selv vil sørge for Transporten eller bort

licitere den og kun lade den foregaa under sin Kontrol, er 

temmelig ligegyldigt. Derimod maa der med Hensyn til 

Køkkenaffaldets Samling og Fjærnelse stilles 

strængere Fordringer end i begge de nævnte Byer. 

I Berlin er Kjøkkenaffaldets Transport Husejernes private Sag.
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Først og fremmest maa der da i enhver Gaard ind

rettes et tilstrækkelig ventileret Rum, hvori hen

sættes Beholdere af Metal forsynede med Laag, og som skulle 

tjene til foreløbig Opbevaring af Affaldet fra de enkelte Hus

holdninger Beholdernes Antal maa naturligvis rette sig efter 

Beboelseslejlighederne, og deres Størrelse maa være saaledes, 

at én Mand med nogenlunde Lethed kan transportere dem 

fyldte ud til Vognen. Beholderne bør mindst tømmes 

hver anden Dag og hver Gang, efter at de ere tømte, 

skyJles godt ud. Vognene, som benyttes ved Transporten, 

skulle være af solidt Materiale, tætte og forsynede med 

Laag. Stald gj ød n ingen, som væsentlig bestaar af en 

Blanding af halvraadden Halm ogExkrementer, bortkjøres 

i de samme Vogne mindst en Gang ugentlig. For dem, der 

selv ønske at disponere over dette Affald, kan det tillades, 

imod at Bortskaffelsen sker lige saa ofte, og at den finder 

Sted i vel lukkede Vogne. Fejeskarn fra Torve og Haller 

bør dagligen, saa snart Torvetiden er forbi, samles og strax 

bortføres. Ligesaa Affald fra Slagterier og konfiskerede 

Fødemidler. Disse sidste, navnlig konfiskeret 

Kjød, bør behandles med særlig Omhu. Spørgsmaalet 

om tvungen Slagtning i offentlige Slagtehuse og tvungen 

Undersøgelse af Slagtedyrene før og efter Slagtningen vil 

vel i de fleste større Byer kun være et Tidsspørgsmaal, og 

det vil da være lettere, naar al Slagtning er koncentreret paa 

ét Sted, at samle og bortskaffe Affaldet. Hvad særlig kon

fiskeret Kjød angaar, da indeslutter det en dobbelt 

Fare, dels den samme som ethvert organisk Stof ved de 

Forraadnelsesprodukter, der opstaa ved Henliggen, dels ved 

at indeholde specifike Sygdomskim, frem for alle 

Tuberkelbaciller, men dernæst ogsaa Trikiner, 

Blæreorm o s.v. o.s.v. Hvilken Maade man derfor end vil 

vælge til at uskadeliggøre det øvrige Affald, bør i ethvert 

Tilfælde konfiskeret Kjød behandles paa en saadan 

Maade, at alle de deri indeholdte organiske



47

Stoffer sikkert tilintetgjøres. og det kan egentlig 

kun ske ved Forbrænding eller ved Behandling 

med stærke Syrer.

Vi komme nu til Spørgsmaalet, hvad der skal gjøres 

med de store Masser af fast Affald, efter at de altsaa ere 

bragte uden for Byen. I Almindelighed benyttes det jo til 

Gjødning enten alene eller — i enkelte Byer, som have 

Tønde- eller Grubesystem — blandet med Fækalierne til en 

Kompost, efter at Metalstumper, Glasskaar og lignende i 

Forvejen ere pillede ud. Vilde man i en større By skaffe 

sig af med Affaldet paa den Maade, saa maatte man, da man 

jo ikke kunde paaregne en regelmæssig Afsætning hele Aaret 

igennem, indrette Oplagspladser, der, hvis de skulde tilfreds

stille de hygiejniske Fordringer, maatte være indrettede saa- 

ledes, at der ingen. Infektion af Jordbunden og ingen Luft

forpestning kunde finde Steel. Begge disse Fordringer kunne 

maaske opfyldes, men kun med store Bekostninger, naar 

nemlig Oplagspladserne forsynedes med vandtætte Gruber, 

og Forraadnelsen bekjæmpedes ved Tilblanding af kemiske 

Midler eller Stoffer som Tørvesmuld. Erfaringen har nu til

strækkelig vist, at den Indtægt, en større By kan have 

ved Salget af det faste Affald, er saa ringe, at den 

ingen synderlig Betydning faar, og vi se da ogsaa, at de 

fleste større Byer overJade det gratis, til Expor- 

tørerne. DertiJ kommer, at det fra et sanitært Stand

punkt absolut maa misbilliges, at navnlig Hus- 

affaldet spredes ud over Markerne. Vore Kundskaber 

med Hensyn til Baktoriornes Livsbetingelser er© rigtig nok 

endnu kun mangelfulde, og navnlig mangle vi endnu i høj 

Grad Undersøgelser af Luften og Fejeskarnet fra Værelser, 

hvor Patienter med smitsomme Sygdomme have ligget. Men 

dog kunne vi ikke tvivle om. at disse Medier under de 

givne Forhold vrimle af specifike Smitstoffer, der, 

naar de spredes ud paa Markerne, under gunstige Betingelser 

kunne udvikle sig og blive Aarsag til ny Sygdomstilfælde.
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Men forholder det sig saaledes, da maa det ogsaa betragtes 

som absolut utilstedeligt at benytte Husaffaldet til Opfyldning 

af Grunde, der senere skulle benyttes til Byggepladser. Den 

sikreste Maade at værge sig mod Fare fra den Kant vilde 

da være saaledes, som man allerede i flere Aar er gaaet 

frem i enkelte engelske Byer, at opbrænde hele det 

faste Affald i særlig dertil konstruerede Ovne. 

Man kunde i det højeste gjøre en Undtagelse med 

Gadeskarnet, som i alt Fald maa betragtes som mindre 

farligt i sanitær Henseende, og da indrette det saaledes, at 

den daglig exporterede Mængde af dette var disponibel til 

Gjødningsbrug mod en ikke for høj Betaling, som naturligvis 

maatte rette sig efter de lokale Forhold. Hvad der ikke af

hændedes, burde den følgende Dag opbrændes sammen med 

Husaffaldet. Mængden af Køkkenaffaldet kunde ogsaa for

mindskes betydelig, naar Producenterne, de enkelte Hus

holdninger, vilde gjøre, hvad de kunde, for at reducere deres 

daglige Produktion til det mindst mulige ved at opbrænde 

Affaldet. Og dette kan ske med stor Lethed, naar Affaldet 

portionsvis kastes paa en livlig Køkkenild. Foruden at man 

derved opnaar en Lettelse i Transporten, idet man kun faar 

Asken at transportere fra Kjøkkenet ned i Gaarden, har man 

tillige et reelt Udbytte i Form af Brændselsbesparelse. Med 

Hensyn til Udgifterne ved Opbrændingen i særlig dertil 

konstruerede Ovne, skulle vi anføre følgende Erfaringer fra 

Leeds. Her findes to Ovne. 1 den ene (den sidst byggede) 

opbrændtes i 1884 21 Millioner Kilogram; Udgiften var c. 

22 000 Kroner, Indtægten c. 7000 Kr., Totaludgift altsaa c. 

15 000 Kroner. For en By af Kjøbenhavns Størrelse vilde 

derefter Udgifterne beløbe sig til c. 36 000 Kroner, naar 

man regnede Dagrenovations 4" Gadeskarnets Mængde til 

c. 50 Millioner Kilogram. Vilde man kun brænde Hus

affaldet og den Del af Gadeskarnet, som ikke var bleven af

hentet den samme Dag, som det var exporteret, vilde Ud

gifterne naturligvis blive en Del mindre. Skjønt det altsaa
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i ethvert Tilfælde vilde blive en ikke ringe aarlig Merudgift, 

vilde den rigelig opvejes ved de sanitære Fordele, som 

utvivlsomt vilde blive Følgen. En større By, som altsaa 

indrettede et Vandklosetsyst.em med Udmunding paa 

dybt Vand og indførte en af Kommunen ordnet og af 

fast ansatte Folk udført Graderensning med tilstrækkelig- 

hyppig Afhentning af Husaffaldet, og som op- 

brændte enten det hele faste A ff aid eller den i 

sanitær Henseende farligste Del, Husaffaldet, en 

saadan By vilde med Hensyn til Affaldsstoffernes Bort

skaffelse uden altfor urimelige Udgifter have naaet det 

Standpunkt, som Videnskaben for Øjeblikket maa 

betragte som det højeste.

4
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Engelsted: Om nogle svage Punkter i vort sanitære For

svar mod en Koleraepidemi, (ibidem.)

Meyer: Spildevandsafledningen i vore Huse (ibidem).

Ambt: Kloakanlægene i Kjøbenhavn og nogle fremmede 

Hovedstæder (Den tekniske Forenings Tidsskrift, 

3. A argang).
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heitspflege und flir den naturwissenschaftlichen 
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