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Förord

Det är först sedan man själv skrivit en doktorsavhandling som man helt förstår inne-

börden av de tack som normalt ingår i ett förord. Efter skrivandet inser man att utan 

ett nätverk av vänner, inspiratörer och understödare skulle ett projekt av denna art 

aldrig ta form eller bli klart. Samtidigt drabbas man av en uppgivenhet när man inser 

det omöjliga i att räkna upp alla man ville tacka.

Mycket vatten har fl utit i bäckarna sedan jag en vårdag 1987 ringde professor 

Sune Jungar på historiska institutionen vid Åbo Akademi och hörde mig för om 

möjligheterna att som vuxen studera historia. Att jag senare blev antagen till just 

denna utbildning ser jag som en lyckträff . Sunes positiva attityd till både studerande 

och livet i allmänhet har också gjort att jag alltid känt mig välkommen bland kretsen 

av historiker. Hans förtjänst är det dessutom att det blev en början på forskarstudi-

erna. 

Egentligen vet jag inte när jag blev intresserad av historia. Däremot vet jag att 

det är professor Nils Storå som måste beskyllas för att tanken på akademiska studier 

överhuvudtaget väcktes. Hans inspirerande föreläsningar i etnologi i Vasa i slutet av 

1970-talet gjorde att jag sedan dess varit bunden av detta behagliga intresse. Efter 

etnologin och en latinsk parentes blev det åtta års arkeologistudier vid Umeå Univer-

sitet. Det är år som jag minns med saknad. Kamratskapet, lärdomarna och särskilt 

professor Evert Baudous kunskaper och vägledning i bl.a. källkritisk metod hoppas 

jag har satt spår också i mitt forskningsarbete. Jag hoppas att alla onämnda vänner 

vid både arkeologiska och historiska institutionen (som jag mött i ett senare skede) i 

Umeå tar emot mitt tack. Det samma gäller studiekamraterna.

Att professor Nils Erik Villstrand nämns först här har inget att göra med priori-

tetsordning. Tvärtom är Nisse den person av de ovan nämnda som jag haft nöjet att 

känna längst. Under en lång räcka av år som amatörhistoriker har jag kunnat närma 

mig Nisse utan att känna mig varken dum, påträngande eller underlägsen. Jag har 

också haft glädjen att samarbeta med Nisse i fl era stora projekt, arbeten som givit 

mersmak. Slutligen har Nisse med sina vida kunskaper handlett mig i mitt avhand-

lingsarbete. Ett stort tack, Nisse.

Att jag stötte på docent Tapio Katko vid tekniska högskolan i Tammerfors kan 

jag inte se som annat än försynens ledning. Den oerhörda energi som Tapio äger 

har bidragit till både ökade vetenskapliga erfarenheter och betydande ekonomiska 

möjligheter att bedriva forskning. Tapio har också bredvilligt på historiska institutio-

nens begäran läst och kommenterat avhandlingen. Samtidigt som ett stort tack går 

till Tapio vill jag också tacka alla andra vänner på samma institution för många och 

givande diskussioner.

Ett särskilt tack vill jag också rikta till de av fakulteten utsedda fackgranskarna, 

docent Heikki S. Vuorinen vid Helsingfors Universitet och docent Lars J. Lundgren 
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vid Tema Vatten, Linköpings universitet. Det har känts oerhört tryggt att få bearbeta 

materialet utgående från ingående kommentarer som byggt på djupgående läsning. 

Jag hoppas att jag kunnat beakta alla värdefulla råd jag fått. Att jag kanske inte alltid 

lyckats får helt sättas på mitt konto.

Avhandlingsarbetet har fört mig till många bibliotek och arkiv. Överallt har jag 

mötts med stor välvilja och hjälpsamhet. Trots att jag kollektivt riktar mitt tack till 

alla må det ändå tillåtas mig att särskilt nämna Pedersöre kommuns huvudbibliotek 

i Bennäs, den överlägset mest drabbade av förenämnda institutioner. Jag kan inte 

påminna mig att jag någonsin skulle ha blivit utan ett källmaterial jag beställt genom 

detta bibliotek. I detta sammanhang vill jag också tacka Åbo Akademis förlag som 

antagit min avhandling för utgivning.

Vännerna vid högre seminariet vid historiska institutionen innesluts i ett kollek-

tivt tack. Jag tror att de sena middagarna på Teini och Ribs, tillsammans med andra 

kulturella aktiviteter, berikat det vetenskapliga samfundet på många sätt. Simo Laak-

konen vill jag tacka för de råd han gav mig i licentiatskedet, Petri Juuti för både ett 

fruktbart samarbete och många upplysningar samt Martin Hårdstedt för humorfyll-

da diskussioner om avfallshantering i krigsområden. Tacksamheten riktas också till 

min styrelse i Ab Ekorosk Oy för en positiv attityd och för möjligheterna att då och 

då njuta av forskningsfriheten.

Forskningsfriheten skall dock fi nansieras. Redan i licentiatskedet kunde jag njuta 

av understöd från många institutioner. Särskilt viktig var möjligheten att bedriva 

forskning inom ramen för det av miljöministeriet fi nansierade miljöklusterprogram-

met: ”Vesi- ja jätehuollon pitkän aikavälin kehitys ja tulevaisuuden implikaatiot”. 
Viktiga understöd fi ck jag också från Ekokem OyAb, Humanistiska fakultetens vid 

Åbo Akademi fakultetsråd, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Hel-

singfors stad, Otto A. Malms donationsfond, Svenska Österbottens kulturfond och 

Insinöörisäätiö. Ett viktigt resestipendium beviljades jag också av Stiftelsen för Åbo 

Akademis forskningsinstitut. Särskilt viktigt för arbetet på doktorsavhandlingen var 

forskarstipendiet från ”miljöuniversitetet” vid Åbo Akademi. Källforskningen i Sve-

rige möjliggjordes genom ett stipendium från kulturfonden för Sverige och Finland. 

Betydelsefulla understöd har jag också under doktorandskedet fått från Waldemar 

von Frenckells stiftelse och Oskar Öfl unds stiftelse. För dessa stipendier vill jag fram-

föra mitt varma tack.

Utanför de akademiska kretsarna har många vänner med intresse följt mitt arbete. 

Detta gäller särskilt Hilkkas och mina syskon, deras familjer, min mor, släkten, vän-

nerna i Lövö och Bennäs, inom hembygdsföreningen, fornforskningssällskapet samt 

arbetskamrater och kollegor i avfallsverksföreningen och utanför. Under pauserna 

på olika projektmöten ute i Europa har jag också kunnat berika mina kunskaper i 

Europas avfallshistoria. Även om mitt tack också till denna del innesluter många vill 

jag ändå särskilt nämna Joop van Tunberger på Essent Milieu i Holland som under 

en följd av år både levererat och tipsat mig om källmaterial. Samma tack vill jag rikta 
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till medlemmarna i ISWA-arbetsgruppen för Waste Recycling och Waste Prevention. 

Kanske kan alla glädjas åt resultatet, även om alla inte förstår språket.

Ibland har jag mött frågan varför jag skriver en doktorsavhandling. Svaret vet jag 

kanske inte, men ett vet jag: utan min familj skulle allt det meningsfulla vara me-

ningslöst. Tack kära Hilkka, Andreas, Sandra, Vera och Frans-Emil. Delad glädje är 

mångdubbel glädje!

Bennäs i en regnig midsommarvecka 2004

Henry Nygård
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I

STRÄVAN 
EFTER ORDNING



Vart sophämtarna bär sin dagliga börda frågar ingen: ut 
ur staden, det är självklart, men varje år växer staden och 
sophögarna måste dra sig allt längre bort. Avfallet ökar och 
högarna växer, varv efter varv, och breder ut sig på ett allt 
större område. […] Skalen från dess förfl utna löds samman till 
en rustning som man inte kan ta av sig. Medan staden för varje 
dag förnyar sig, bevarar den sig själv i denna defi nitiva form: 
gårdagens sopor, som hopas ovanpå soporna från i förrgår och 
från alla dagar, år och decennier.

Italo Calvino, De osynliga städerna. Stockholm 1978.



1. Inledning

Vad är avfall?
Det kan vara motiverat att inleda en avhandling om avfall och renhållning med be-

greppet avfall. De fl esta människor har en klar uppfattning om vad avfall är – ända 

tills de tvingas ge en beskrivning. I och med kodifi eringen av avfallshanteringen har 

defi nitionen också blivit ett juridiskt problem. Den moderna fi nländska och europeiska 

lagstiftningen utgår från en fi losofi  där avfallet betraktas som något oönskat, något som 

innehavaren måste eller vill bli av med: ”med avfall avses ett ämne eller föremål som 
innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att kassera”.1 I andra försök till 

defi nitioner har de kulturella och ekonomiska aspekterna understrukits.2 

Den klassiska defi nitionen av avfall byggde på sättet för uppsamlandet och platsen 

där avfallet uppstod: gatsopor på gatan, gårdssopor på gårdsplanen och hussopor i hu-

sen. Tidiga uppdelningar kunde också relatera till en på praktisk erfarenhet grundad 

distinktion mellan rena exkrementer, animala rester, växtrester, aska, smutsvatten och 

sopor.3 I en senare kemisk-mental transformation övergick exkrementerna, från att ha 

varit spillning, till den förädlade versionen gödsel, dvs. till något som skulle ge växterna 

näring.

Också den moderna kategoriseringen har formats av sätten för hanteringen av 

avfallet, av uppfattningen om platsen där avfallet uppstår och av slutbehandlingen.4 

Fysiskt betraktat är dock avfall och föroreningar kulturprodukter som är oupplösligt 

förbundna med mänsklig aktivitet. I viss mening kunde man till och med hävda att alla 

lämningar efter förfl utna människor och samhällen är avfall, oberoende om det i sin 

tid betraktades som avfall eller inte.5 Det innehåll begreppet ges är dock beroende av 

rådande kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden. 

I nutida språkbruk används ordet avfall som samlingsnamn på konsumtionens 

oönskade spillprodukter, ett överfl öd av varor och förpackningar som ibland inte ens är 

avsedda att användas. I avhandlingen får dock begreppet avfall uppfattas som en över-

1 Avfallslag 3.12.1993/1072; Lag om avfallshantering 31.8.1978/673; Nygård 2001(a), s. 16–17; Komiteamietintö 
1970: B 114, s. 8–10.
2 T.ex. Torstenson 1997, s. 13–16; Sörlin 2000, s. B2–B3; Mikkelsen 1992, s. 5. I statens off entliga utredningar 
1969:18 (s. 15, 66–68) används begreppen skräp, avfall och sopor. Beträff ande skräp framhåller utredningen 
att följande förutsättningar kan sägas ingå i begreppet skräp i naturen: föremålet skall ha hamnat i de 
angivna miljöerna genom en process, som i regel medvetet eller omedvetet påverkats av människor, det skall 
uppfattas som inte önskvärt och ha ett mycket begränsat värde, samt förorsaka skada, obehag eller otrevnad 
för dem som befi nner sig i den miljö, där det befi nner sig. Se också Pongrácz 2002, s. 93.
3 T.ex Strasser 1999, s. 29 (fotnot); Rathje, Murphy 1992, s. 9. Jfr Tingsten 1911, s. 55–57.
4 T.ex. brännbart avfall, problemavfall (miljöfarligt avfall), industri- och handelsavfall, deponiavfall. Jfr Pongrácz 
2002, s. 79.
5 Sörlin 2000, s. B2–B3.
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gripande benämning på alla förenämnda kategorier. Exkrementer, sopor, smuts, skräp 

och avfall betraktas som en del av ämnesomsättningen i kroppen och i samhället.

Svårigheten att defi niera avfall förefaller kopplad till ett mer eller mindre invant 

klassifi ceringssystem. I detta undermedvetna symboliska system specifi ceras det ac-

ceptabla i ett dynamiskt spel mellan perpetueringen av en bestämd ordning och det 

som faller utanför. I en stabil värld, där lätt identifi erbara mönster utgör grunden för 

uppfattningen av omgivningen, är avfall i första hand en oordnad upplevelse, något 

som inte uppfattas befi nna sig på sin rätta plats. Avfall associerar till våra grundläg-

gande uppfattningar om smuts och orenhet, dvs. till relativa begrepp som är inskrivna 

i detta symboliska system av ordning.6 

Lars-Henrik Schmidt och Jens Erik Kristensen har framhållit att det är oordningen 

som bestäms som smuts i vårt kulturkomplex, och att smutsen bestäms som orenhet 

för att den hotar identiteten. Samma författare menar också att denna grundläggande 

aversion (som samtidigt är en önskan om renhet) dels är kulturkonstitutiv, dels ord-

ningsmaktens drivkraft.7 Den allmänt negativa emotionella reaktionen på avfall och 

smuts hänger på detta sätt samman med andra reaktioner på tvetydigheter och abnor-

miteter. Mötet med en anomali kan väcka ängslan, för att senare leda till bortträngning 

eller undvikande.8 

Någon entydig defi nition av smuts och orenlighet fi nns alltså inte utan den varierar 

med betraktaren. Begreppen kan i många fall betraktas som synonymer.9 Den svenska 

översättningen av Mary Douglas’ välkända Purity and Danger kan också tas som ett 

exempel på svårigheterna att defi niera avfall och smuts. Douglas förutsätter att läsa-

ren uppfattar smuts på samma sätt som hon gör och översättaren som han gör. I den 

svenska översättningen används smuts för det engelska ordet dirt, de fysiska begrep-

pen rejected eller various bits and pieces har blivit förkastat material, och det mentala 

begreppet unwanted bits har fått bli oönskade delar. Common rubbish eller enbart 

rubbish har översatts med skräp och rubbish heap med skräphög.10 Enligt Th e Concise 
Oxford Dictionary of Current English kan rubbish ersättas med något av orden waste 
material, debris, refuse, litter, worthless material or articles, trash. Samma källa defi -

nierar dirt som unclean matter that soils.11

6 Schmidt, Kristensen 1986, s. 16–18.
7 Ibid. 1986, s. 18–19, 21. Identiteten defi nieras i nämnda arbete som ”et bestemt arbejde på at give 
administrationen af konfl iktualiteten mellem utallige betydningsordner fasthet og harmoni i et uafsluttet proces”. 
Till exempel upplever vi inga svårigheter med det fasta och det fl ytande, men mellanformen, det klibbiga eller 
slemmiga, blir obehagligt, dvs. identitetshotande. Viljan till makt betraktas här som en ordningsmakt, ”idet der 
søges etableret et gentageligt mønster, som forsikrer om ro og orden, og som dermed virker betrygende”. 
8 Douglas 1997, s. 14. Olli Lagerspetz har i en kritik av främst Mary Douglas teorier betonat att ”smutsigheten” 
och “vårt sätt att leva med smutsigheten”, dvs. praktiker, inte kan behandlas separat. Lagerspetz 2002, s. 4–17.
9 Jfr Douglas 1997, s. 10.
10 Jfr t.ex. Douglas 1997, s. 224 med Douglas 1989, s. 160.
11 The Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford 1964.
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Vår moderna föreställning om avfall, smuts och orenheter styrs dock av kunskaper 

om patogena organismer. Upptäckten på 1800-talet att sjukdomar kunde överföras ge-

nom bakterier kan betraktas som en av de mest omvälvande upptäckterna i läkarveten-

skapens historia. Upptäckten har så förändrat vårt tänkesätt att vi har svårt att tänka på 

smuts utan koppling till patogena egenskaper. Denna tankebild skymmer tidigare fö-

reställningar om renhet och andra estetiska normer. Rensar vi bort alla moderna idéer 

om det patogena och det hygieniska återstår smutsen som olämplig materia.12 

Renhållningens mentala dimension
Avfall föds i samband med mänsklig aktivitet och genom naturliga fysiologiska proces-

ser. Avfallet kan dock på 1900-talet i allt högre grad relateras till försöken att lösa andra 

miljöproblem.13 Rent generellt kan man påstå att avfallet är en följd av människans 

grundläggande behov av husrum, mat, kläder och olika typer av basservice. Avfallet 

är som fysisk företeelse relaterat till livet i samhällen.14 Den tidiga industrin var också 

beroende av avfall som råmaterial. Hanteringen av avfall utgör på detta sätt också en 

integrerad del av industrialiseringen, kopplad till industrins produktionsprocesser, dist-

ribution, handel och användning.15 

I den inledningsvis relaterade juridiska konceptionen blir den pålagda etiketten ut-

gångspunkt för alla juridiska, administrativa – och följaktligen också tekniska – åt-

gärder och restriktioner rörande det som identifi erats som avfall. Som Eva Pongrácz 

nyligen påpekat blir avfallshanteringen i denna uppfattning enbart en reaktion på ut-

mönstringen. Regelverken fokuserar på sättet för hanteringen, inte på den process där 

avfallet uppstår. Avfallet uppfattas här som en potentiell förorening, inte som en möjlig 

resurs. Etiketten ”avfall” begränsar också möjligheterna till återanvändning och preven-

tiva aktioner.16

Fokuseringen på den process där avfall defi nieras leder dock bort från sophögen 

till studiet av mänskligt beteende. Avfall blir till genom avskiljning och sorteringen av 

avfall skapar acceptans för en annars oidentifi erbar massa.17 Att avlägsna smuts (och 

avfall) är en strävan att organisera omgivningen. Mary Douglas menar att i varje försök 

att upprätta ordning – vare sig i tankarna eller i den reella världen – genomgår inställ-

ningen till förkastat material två stadier. I det första skedet erkänns rejektet som olämp-

ligt, som ett hot mot god ordning, och betraktas därför som anstötligt. Därefter sopas 

det förkastade energiskt bort. På detta sätt kan den privata och off entliga renhållningen 

12 Douglas 1997, s. 55.
13 Pongrácz 2002, s. 21.
14 Simmons 1993, s. 3. ”Livet i samhällen” gäller såväl mänskliga samhällen som myrstackar och andra 
djursamhällen. Alla producerar biologiskt avfall, matavfall, byggnadsavfall, etc.
15 Strasser 1999, s. 72; Friedrichs 1995, s. 262, samt t.ex. Nikander, Sourander 1955, s. 33–34.
16 Pongrácz 2003, s. 21–27. T.ex. gäller olika regler för reningen av rökgaser i kraftverk beroende på om 
bränslet klassas som ”bränsle” eller som ”avfall”.
17 Douglas 1997, s. 56–57, 225.
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betraktas som en strävan att återupprätta ordningen, att systematisera en i grunden 

oordnad upplevelse.18 

Sätten för hanteringen av avfall återspeglar samhällets kollektiva inställning till ren-

het och smuts, men kan också ges sociala tolkningar. Susan Strasser menar t.ex. att sor-

tering kan betraktas som en klassfråga: avfallsskapandet både understryker och skapar 

sociala skillnader. De ekonomiskt svaga kan vara beroende av det de rika producerar. 

”Slit och släng-kulturen” har också inneburit att medelklassens hushåll kunnat uppnå 

en hygienisk standard och bekvämlighetsnivå som tidigare var förbehållna hushåll med 

tjänare. Att kasta har tolkats som en demonstration av makt.19 

Avskiljandet återspeglar en social situation och en ekonomisk utvärdering, men kan 

också vara en följd av en förändring hos själva objektet.20 Hanteringen av avfall – el-

ler renhållningen – har också av tradition betraktats som ett ”orent” arbete, ett arbete 

förbehållet straff ångar, horor och andra förskjutna grupper i samhället. De perifera 

ändstationerna för avfallet har fått markera den yttersta utposten av social misär och 

samhällelig förskjutning.21 I dag är avfallshögarna i allt högre grad ett tecken på out-

vecklad ekonomi.

Sortering och klassifi cering understryker den rumsliga dimensionen: det ena hör 

hit, det andra dit. Marginella kategorier får plats på marginella platser. Mary Douglas 

har speciellt uppmärksammat betydelsen av gränsytor och marginaler som platser för 

reningsaktiviteter. Det hon säger om kroppen kan analogt överföras på hushållet och 

staden. Undanröjandet av avfall sker i gränslandet mellan det privata och det off entliga, 

den plats där hushållet möter staden, eller – om man vill – tröskeln mellan den manliga 

och kvinnliga sfären i 1800-talets samhälle.22 

Den rumsliga dimensionen återspeglar också en hierarki av värderingar. Förkastat 

material kan bli mer eller mindre avskyvärt beroende på var det dumpats. En använd 

bilring på ett skrotupplag implicerar en möjlig återanvändning men slängd i ett dike blir 

ringen en vattensamlare där myggor frodas. Kontexten blir alltså lika viktig för bestäm-

mandet av objektets uppfattade värde som objektet i sig. Det estetiska övervägandet 

är svårare att etikettera. Lump kan bära med sig en verklig eller imaginär antydan om 

minnen associerade med tidigare användning. Frånstötande kroppslig avföring kan som 

18 Avfallshantering betecknar i avhandlingen insamling, transport och behandling av avfall. Renhållning 
uppfattar jag som ett något vidare begrepp, innefattande också gatu- och gårdsrenhållning. I Finland 
användes också tidigare begreppet renhållning-puhtaanapito för att beskriva det ansvarsområde som 
studeras i avhandlingen.
19 Strasser 1999, s. 9; Rathje, Murphy 1992, s. 66; Thompson 1979, s. 1–2, 25, 45.
20 Som t.ex. Torstenson 1997 (s. 13) påpekat köper vi inte bröd för att slänga det, utan för att äta det. Men 
brödet kan förändras, bli hårt eller mögligt, och blir på så sätt något oönskat. Samtidigt räknar vi med att 
brödet inte har något värde för någon i omgivningen.
21 Reid 1991, s. 11.
22 Douglas 1997, s. 172–177; Strasser 1999, s. 6. Susan Strasser undrar också om detta är orsaken till att 
männen oftast för ut soporna. Jfr också Thompson 1979, s. 93.
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gödsel innehålla en positiv värdering. I konsten dekonstrueras avfallet till ting uttryck-

ande färg, text eller form, men kan också innefatta social eller samhällelig kritik.23 

Den kulturella dimensionen hos avfall är också framträdande. I en välkänd studie 

har Michael Th ompson visat hur värderingar vidarebefordras på ting. Vissa objekt bi-

behåller sitt värde över tid, andra har bara ett övergående eller tillfälligt värde. Th omp-

son har visat hur kulturrelaterade värderingar ofta är irrationella och han identifi erar 

klasserna värdefulla, värdelösa och negativt värderade.24 Att kassera eller bevara ses här 

som kulturella valmöjligheter.

Vår uppfattning om smuts kan också sägas vara sammansatt av två komponenter: 

omsorg om hygien och hänsyn till konventioner.25 Utgående från detta har forskningen 

traditionellt lyft fram två renhållningsmotiv: strävan efter en hygglig hygienisk stan-

dard och behovet att bli av med avfallet.26 Ett ”avfallsproblem” uppstår dock först när de 

som påverkas uppfattar avfallet som en risk eller som något som kan ha negativ eff ekt 

på mänskligt liv. Avfallet kan till en början uppfattas som en olägenhet för att sedan ses 

som en risk mot hälsan eller som en del av en omfattande miljökris.27

Staden och avfallet
Avfallsproblemen har traditionellt förknippats med staden.28 Betecknande för uppfatt-

ningen är att den första mer betydande handboken i Finland rörande avfallshantering 

ännu i slutet av 1960-talet förknippar avfallshantering med insamling, transport och 

behandling av – som handboken uttrycker det – stadsavfall. Underförstått fanns inget 

”avfall” på landsbygden.29 

I ett historiskt perspektiv kan den outtalade tanken sägas refl ektera en äldre krets-

loppsidé där landsbygdens avfall utnyttjats i växtproduktionen. Den tidiga staden kun-

de betraktas som ett gödselgivande djur i ett naturligt biologiskt samband. Det ideala 

kretsloppet bröts först när nya icke biologiskt nedbrytbara material började produceras 

23 Ett bra exempel på det frånstötande som protest eller kritik är psykoanalytikern Dominique Laportes i 
den franska studentrevoltens spår 1978 publicerade Histoire de la merde (Prologue). Laporte hävdar bl.a. att 
hanteringen av den mänskliga avföringen är central med tanke på vår identitet som moderna individer. Den 
engelska utgåvan History of shit (2000) profi lerar det extrema med svarta sammetspärmar och pärmtexten shit 
i guld. Jfr också t.ex. Monestier 1997, s. 275–287 och  Iltasanomat, Plussa 20.7.2002, s. 9. Thompson (1979, s. 81) 
betonar att estetiska regler måste beskrivas inom den sociala kontext där de är gällande.
24 Thompson 1979, s. 2, 6–7, 39.
25 Douglas 1997, s. 17.
26 Berg 1988, s. 101.
27 Melosi 1981, s. 3.
28 Med avfallsproblem avses här främst de estetiska, tekniska och miljökonsekvenser som följt av avfallets 
ökade volym och förändrade sammansättning.
29 Väestökeskuksen jätehuolto 1969, s. 21. Jfr Mikkelsen 1992, s. 17. Begreppet stadsavfall är dock relativt 
modernt och har i de nordiska länderna använts som samlingsnamn på bl.a. så kallat handels-, kontors-, 
småindustri-, sjukhus- och hamnavfall. Industriavfall och specialavfall har i samma uppdelning betraktats som 
skilda kategorier.
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i industriell skala. Sammanbrottet i det naturliga kretsloppssystemet blir då kopplat till 

1800-talets snabba samhällsförändringar. Det teoretiskt cirkulära systemet bryts och 

förändras till att representera ett linjärt förlopp.30

Stadens växelverkan med den omgivande landsbygden har ibland beskrivits med 

en biologisk-fysisk metafor: landsbygden förser staden med mat, energi och råvaror. 

I stadens metabolism omvandlas det inmatade till olika former av energi och resterna 

avlägsnas som avfall. Stadens omgivningar blir mottagningsplats för det som utsönd-

ras: avfallet i alla dess former. Avfallet kan på detta sätt sägas uppstå på grund av sta-

dens isolering från det agrara system som föder dess innevånare. Själva stadsboendet 

blir således avfallsskapande på grund av den arbetsfördelning som är grund för stadens 

uppkomst. 

I det moderna samhället uppfattas avfallsproblemen främst som miljörelaterade el-

ler som en volymfråga. Den på 1800-talet framträdande etiologiska kopplingen har fått 

en mer undanskymd plats. Förändringen återspeglar olägenhetens, riskens och farans 

kulturspecifi ka och tidsmässiga bindningar.31 På samma sätt som den mentala uppfatt-

ningen förändrats av nya etiologiska teorier kan man påstå att relationen till olägenhe-

ter och risk påverkats av en förändrad kemisk världsbild och av kontrollteknologin.

Samhället har mött avfallsproblemen på i huvudsak två sätt, dels genom att fl yt-

ta problemen, dels genom att med teknik minska på olägenheterna eller genom att 

omvandla avfallet till en form som upplevs som mindre skadlig. Den off entliga ren-

hållningen är dock en relativt modern företeelse. Traditionellt har avfallet betraktats 

som en privat angelägenhet. Övergången från ett privat till ett off entligt ansvar har 

påverkats av de nya hälsovårdsideal och administrativa förebilder som växte fram un-

der 1800-talet.

I och med samhällets övertagande av hanteringen blev avfallet en off entlig ange-

lägenhet. Samtidigt accentuerades renhållningens roll i en övergripande profylaktisk 

strategi. Organiseringen av renhållningen kan här också ses som en del av en social 

reningsprocess där smutsen, smittan och synden bara var olika uttryck för samma ond-

skefulla grundsats. Uttryckt i sociala termer gällde det att inte bara bemästra orenhet 

och överbefolkning, utan också fattigdom, armod, alkoholism och prostitution samt 

alla de omständigheter som bröt ned hälsan hos de allra fattigaste och som lämnade 

dem mottagliga för lidande och olyckor. 

Lars-Henrik Schmidt och Jens Erik Kristensen använder begreppet ”ett sanitärt 

ordningsprojekt”, en benämning som utgår från de tidiga engelska sanitära idéerna och 

som implicerar ett projekt omfattande hela det urbana rummet och som senare inte-

grerades i en modern socialhygien.32 De primära tekniska lösningarna med dränering, 

ventilation och avloppsledningar breddades till ett program som innefattade frisk luft, 

30 Mårald 2000, s. 178; Nygård 2001(b), s. 86. Slutna kretslopp är naturligtvis en termodynamisk omöjlighet.
31 Strasser 1999, s. 3–5.
32 Schmidt, Kristensen 1986, s. 26–27.
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oförfalskad mat, rent vatten, ljusa bostäder, renhet och utrymme.33 Det sanitära ord-

ningsprojektet skulle sanera och ordna det urbana rummet och dess cirkulationsfor-

mer samt bana väg för en ny social ordning.34

33 Baldwin 1999, s. 6.
34 Schmidt, Kristensen 1986, s. 30, 44–46.
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2. Avfallet som forskningsuppgift

Övergripande problemställning
Avfallshanteringen – eller renhållningen – indelas vanligen i tre faser: insamling, trans-

port och behandling (eller oskadliggörande). Denna mekaniska eller praktiska uppdel-

ning utgör visserligen bara en möjlig grund för beskrivningen av renhållningen men an-

vänds ofta som utgångspunkt när t.ex. gränserna för renhållningsansvaret diskuteras. 

För praktikern utgör också de traditionella frågorna: vem skall fl ytta avfallet, hur och 

vart samt till vilket pris. Historieforskaren som vill förstå och förklara de underliggande 

sambanden vill dock komplettera varje delfråga med varför.35 

Den sista frågan får här bilda utgångspunkt för en djupare analys av sambanden 

mellan den fysiska verkligheten och den mentala dimensionen. Kopplingen skall föra in 

på frågor anknytande till en förändrad kunskapshorisont och nya teknologier. Mot bak-

grunden av vad som tidigare sades om avfall får också den grundläggande diskrepansen 

mellan uppfattningarna om olägenhet och risk i denna förbindelse en särskild betydelse. 

Båda de nämnda begreppen beskriver någonting inte önskvärt och kan sägas implicit 

innesluta ett uppfattat behov av preventiva åtgärder. Respektive uppfattning utmynnar 

dock rimligen i olika motande strategier.36 Den kompletterande frågan innebär också 

att renhållningen innesluts i en vidare politisk, social och ekonomisk kontext. 

Frågan om vem som skall ta hand om avfallet anknyter till den politiska debatt om 

ansvarsfördelningen mellan den enskilde och kollektivet som pågått i minst ett århund-

rade. Utan en med tiden förändrad syn på den enskildes förhållande till samhället, till 

staten och staden, hade frågan varit närmast irrelevant. Den hälso- och kommunreform 

som genomfördes i de fl esta europeiska länder under loppet av 1800-talet reglerade 

också på ett nytt sätt detta förhållande.37 Beträff ande synen på den enskilda människan 

som aktör är det i en historisk kontext möjligt att gå tillbaka till upplysningstidens in-

dividualism och det senare liberalistiska tänkesättet. En slags motpol representerar det 

under 1800-talet myntade begreppet kommunal socialism. Begreppet uttrycker i sig en 

kritik av ett ökat kommunalt ansvar.38 Frågan om hur avfallet skall fl yttas är närmast 

ekonomiskt och tekniskt betingad.

I frågorna var eller vart innesluts tanken om rumsliga samband och miljön, men 

de anknyter också till osynliggörande och attityder. I en äldre diskurs kunde frågorna 

anknytas till ett naturligt resursutnyttjande och till förhållandet stad–landsbygd, men 

35 Nygård 2001(a), s. 18.
36 Lundgren 2001, s. 8.
37 Jfr t.ex. diskussionen hos Sundin 1994, s. 33–75.
38 T.ex. pågick runt sekelskiftet en omfattande debatt i den engelska dagstidningen The Times. Debatten 
refererades ingående i Finland av bl.a. tidskriften Teknikern åren 1902–1903. Se t.ex. 1903, s. 54ff , 63ff  och  99ff ; 
Krabbe 1983, s. 375; Kuusanmäki 1992, s. 83; Pöyhönen 1992, s. 218, 232. Jfr Mumford 1991, s. 542.
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också till hanteringen av avfall i enskilda hushåll och på gårdar. I en modernare kontext 

knyter frågan an till ny kontroll- och destruktionsteknologi samt en ändrad miljöför-

ståelse.

I en politisk debatt kan de ekonomiska – i mark och penni uttryckta – argumenten 

lätt följas. Under en skenbart politisk debatt kan dock egenintresse och andra ur sam-

hällets synpunkt sett perifera motiv ha stort utrymme. I frågan till vilket pris avfallet 

skall bortföras kan inläsas en vidare och övergripande relation till samhällets smärt-

tröskel. Hur stor är samhällets beredskap att investera i preventiva åtgärder och vad 

skall kostnaderna relateras till? I ett klassperspektiv kunde frågan omformuleras i vem 
skall betala? Huvudfrågan för samhället i den kontext som nu behandlas är dock den 

acceptabla nivån på sjuklighet och dödlighet.

Den ovan presenterade övergripande diskussionen utgör bas för den beskrivning av 

utvecklingen av renhållningen i de fi nländska städerna som avhandlingen omfattar. I en 

profylaktisk kontext kommer avfallet att behandlas både som subjekt och objekt. Sta-

tens och kollektivets särintresse ligger inte heller i första hand i det fysiska avfallet, utan 

i den risk som avfallet representerar. Statens övergripande mål fi nns indirekt uttalat re-

dan i den absolutistiska stats- eller författningsläran, eller – som sundhetspoliskommit-

tén i Finland år 1862 sammanfattat uttrycker det i ett protokoll – ”att det ovillkorligen 

ligger i statens intresse, att dess medborgare icke för tidigt afl ida”.39

Syfte och primär frågeställning
Avhandlingens syfte är att undersöka vilken plats avfallet haft i det fi nländska stads-

kollektivets fysiska och mentala värld under tidsperioden 1830–1930. Avsikten är att 

belysa hur förändrade värderingar, sociala, ekonomiska, kulturella och politiska förhål-

landen samt fysiska olägenheter relaterade till avfall, återspeglas i kollektiva aktioner, 

i av samhället uppställda regelverk samt i praktisk renhållning. Avfallet – uppfattat 

som en övergripande benämning – betraktas i avhandlingen som en väsentlig del av de 

sammanhang som brukar beskrivas med begreppet sanitära förhållanden. På detta sätt 

kopplas renhållningen till en räcka idéteoretiska och praktiska insikter som kan sättas i 

samband med omsorgen om människolivet. 

Avhandlingens undertitel formulerar huvudfrågan: vilken roll spelade avfallet i de 
profylaktiska strategier som utformades i och för de fi nländska städerna från och med 
första halvdelen av 1800-talet? I sig innehåller frågan en medveten dualistisk implika-

tion, dvs. hur påverkade uppfattningen om avfallet utformningen av strategierna och 
hur påverkades hanteringen av avfallet av de formulerade strategierna? Den senare 

frågan kan omformuleras utgående från begreppet återkoppling: vilka praktiska följ-

der fi ck de formulerade strategierna för renhållningen och hur påverkades strategierna 

över tid av resultatet av implementeringen?

39 Sundhetspoliskommittén 18.11.1862. RA; Baldwin 1999, s. 1; Schmidt, Kristensen 1986, s. 25. 
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Begreppet profylaktisk strategi är centralt och skall uppfattas som en övergripande 

benämning på medel samhället utvecklar för att mota sjukdomar och hindra deras 
spridning.40 Då strategi underförstått kan förutsätta att aktören – i detta fall staden 

– har tilldelats uppgiften (eller ser det som sin uppgift) att agera på ett visst bestämt 

område för att uppnå de mål strategin kan anses implicera, är det skäl att beträff ande 

förhållandet staten-staden speciellt understryka den administrativa formationsprocess 

som ännu i tidsperiodens mitt pågick i Finland. Staden är i sig heller ingen aktör utan 

fungerar genom sin administration och genom enskilda individer i administrationen el-

ler i politiska organ. I modernt språkbruk har profylax oftast förknippats med medicinsk 

profylax, dvs. preventiva åtgärder som bygger på moderna mediciner och medicinsk 

teknik, till exempel vaccination.41 I ett historiskt sammanhang bör dock begreppet ges 

den vidare och mer ursprungliga betydelsen innefattande alla som sjukdomsförebyg-

gande uppfattade åtgärder, även de icke medicinska.42

Som huvudfrågan antyder studeras avfallet i en fi nländsk kontext. En nationellt be-

gränsad men samtidigt generaliserande studie är motiverad på olika grunder. De två 

viktigaste motiven rörande den nationella begränsningen hänger samman med lan-

dets sena industrialisering och urbanisering. Beträff ande den förra kan konstateras att 

den tidiga industrialiseringen i Finland skedde utanför de gamla städerna. Som Hannu 

Soikkanen också framhållit industrialiserades det fi nländska samhället utan att präglas 

av den starka och snabba urbanisering som i Mellaneuropa förknippas med industria-

liseringen.43 I Finland präglas också övergången från ett utpräglat agrart samhälle till 

ett industrisamhälle med växande städer av att transiteringen skedde mycket senare än 

i andra nordiska länder. Mätt med stadsbefolkningens andel av hela befolkningen låg 

Finland i slutet av 1800-talet ungefär 50 år efter Danmark och Norge och 30 år efter 

Sverige. Stadsbefolkningens andel av totalbefolkningen uppgick 1860 till 6,3 procent, 

men hade vid sekelskiftet knappt fördubblats till 12,5 procent.44 

Rimligen borde följderna av förändringen bli märkbara med samma fördröjning. 

Myndigheterna och andra centrala aktörer i Finland har haft möjlighet att följa med 

vad som hände när städer växte och hur förändringen påverkade de ekonomiska, so-

ciala och sanitära förhållandena i tidigt urbaniserade områden. Likaså har städerna 

haft möjlighet att se vilka åtgärder förebilderna vidtog och vilka följderna av dessa var. 

Det fi nländska perspektivet, och den outtalade tanken på ett ständigt framåtskridande, 

leder här in på frågan om fördelen av att vara eftersläntare. Möjligheten att utnyttja 

40 Jfr Baldwin 1999, s. 1.
41 Bra Böckers Lexikon 1980, uppslagsordet profylax.
42 SAO 1933, uppslagsorden profylaktisk och  profylax. Jfr Corbin 1999, s. 101; Baldwin 1999, s. 1; von 
Pettenkofer 1883, s. 6, 14–15; Goës 1890, s. 1–2, 7, 9.
43 Soikkanen 1981, s. 433–451; Jutikkala 1977, s. 95; Jutikkala 1983, s. 14–15.
44 Suomen taloushistoria 3. Helsinki 1983, s. 25–26 (tab. 1.5). Jämförelsen - som den är uttryckt här - 
representerar visserligen ett både deterministiskt och teleologiskt synsätt som med skäl kritiserats, men skall 
uppfattas närmast som ett statistiskt baserat konstaterande. För en diskussion se Kalela 2000, s. 114.
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tidigare nordiska och europeiska erfarenheter fanns tillgänglig. Hur utnyttjades den-

na möjlighet att ta del av andras framgångar och misstag? Vilka externa och interna 

nätverk skapades för implementeringen av nya sanitetstekniska strukturer? Åskådar-

perspektivet relaterar till frågor om erfarenhetsutbyte och möjliggör en granskning av 

modellernas betydelse. 

Ett rimligt antagande är också att de ovan nämnda förhållandena återspeglats i stä-

dernas sanitära situation och i det upplevda behovet av sanitära åtgärder. Utgående 

från detta kan man också anta att de generella slutsatser som dragits på basis av euro-

peisk forskning, bl.a. beträff ande urbaniseringens och industrialiseringens koppling till 

dödligheten och stadssamhällets sociala och miljömässiga situation, inte till alla delar 

har relevans för Finland. Särskilt gäller detta som forskningen främst intresserat sig för 

erfarenheterna från Europas storstäder. Beträff ande den övergripande målsättningen 

kan också noteras att den engelska socialhistorikern Asa Briggs redan på 1960-talet 

visade hur olika städer i England reagerade på olika sätt på samma fenomen. Även om 

de lokala förhållandena och de upplevda problemen kunde vara likartade kunde slut-

resultatet variera.45 Breddningen av den empiriska basen i avhandlingen kan ses mot 

denna bakgrund.

Under den tidsperiod som studeras kan också en förändring i den etiologiska för-

ståelsen, i den kemiska världsbilden och i teknologin, följas. Transiteringen av sanitära 

problemuppfattningar och tekniker från en europeisk till en nordisk/fi nländsk miljö kan 

ha inneburit konfrontationer. Ur detta uppstår frågor om vad som uppfattats som pro-

blem? Vem har pekat på problemen och när? Vem innehade makten över problemfor-

muleringen? På vilket sätt kom de sanitära frågorna på den samhälleliga dagordningen? 

Vilka var de administrativa, tekniska eller ekonomiska instrument som var tillgängliga 

för att bemästra en problematisk situation? Hur kan kunskapen relateras till implemen-

terade system? Fanns eventuellt kunskapen före det att problemen etablerats?

Systemen för renhållning utgör en del av städernas sanitära infrastruktur. Tillsam-

mans med vattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen utgör renhållningen en 

helhet som inte helt kan delas i en historisk analys. Studiet av sanitära olägenheter, 

föroreningar och preventiva strategier, i ett brytningsskede när det förindustriella sam-

hället övergick till ett industriellt och urbant samhälle, kan belysa de olika skeendena 

i utvecklingen av den moderna fi nländska stadens infrastrukturer. Avfallsperspektivet 

skall bidra till att på ett nytt sätt åskådliggöra de bakgrundsfaktorer som utgör förut-

sättningen för den moderna staden. Den sociala, ekonomiska och politiska dimensio-

nen får bidra till förståelsen av de externa faktorernas betydelse för hälso- och miljöpo-

litiken och det jämförande greppet får belysa frågor rörande innovationsspridning.

Avhandlingen utgör ett bidrag till den fi nländska stadens miljöhistoria och stadens 

relation till sin omgivning. Helt medvetet har dock en tydlig miljöhistorisk kategori-

sering undvikits eftersom berättelsen – som senare framgår – i minst lika hög grad 

45 Briggs 1990, s. 33–34; Hietala 1987, s. 32–34, 71.
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anknyter till hälsovårdens nationella historia och den teknologiska utvecklingen. I den 

miljöhistoriska kategoriseringen ingår också enligt författaren en viss risk för att en 

modern miljöförståelse appliceras på en tidigare situation där miljön inte nödvändigt-

vis betraktades som en biologisk helhet. Avhandlingen kan också komplettera den dis-

kussion som förts om orsakerna till nedgången i dödlighet i städerna, även om avhand-

lingen inte direkt går in på en demografi sk diskurs. Slutligen skall avhandlingen ses som 

en del av stadsrenhållningens historia i Finland.

Strategiformulering – en analysmodell
Kampen mot sjukdomar och smitta har ofta jämförts med en krigshandling, en strid 

där en given fi ende skall övervinnas enligt en förutbestämd handlingsplan. Till exempel 

understryker den norske läkaren Ludvig Dahl år 1880 vikten av att de smittosamma 

sjukdomarna ”mødes paa ethvert Punkt” och kallar det hela en ”Forsvarsplan”.46 Också 

Ernst Almqvist använder i Allmän Hälsovårdslära år 1897 en militär vokabulär för att 

beskriva hygienens mål.47

Begreppet strategi omsluter den övergripande strukturerande analysmodell som 

utgör arbetsredskapet i avhandlingen. Begreppet strategi har traditionellt förknippats 

med krigföring, men har också i överförd betydelse använts för konsten eller metoden 

att långsiktigt och övergripande leda – t.ex. ett företag eller en organisation – i önskad 

riktning. Inom aff ärsvärlden betecknar begreppet oftast ett företags eller en organisa-

tions handlingsplan. Begreppet är dock mångtydigt.48

Strategin kan vara en plan, en karta som visar vägen, men kan också beskriva ett 

enhetligt handlande över tid. I båda defi nitionerna betonas ett medvetet målinriktat 

handlande. I modern aff ärsstrategisk litteratur skiljer man på tre kognitiva nivåer. En 

strategi som innefattar fullt uppfattade avsikter har kallats ”överlagd” (deliberate), och 

motpolen ”ouppfattad” (unrealized). Den senare beskriver närmast en situation där be-

slut och åtgärder vidtagits, en efter en, för att så småningom – över tid – få någon slags 

konsistens. 

Den överlagda strategin implicerar närmast en statisk plan som saknar den receptiva 

dimensionen, det vill säga erfarenhetsinympning eller återkoppling. Den ouppfattade 

strategin kan sägas ligga utom all kontroll. Båda strategierna måste ses som ytterlig-

hetsformer. En tredje form som identifi erats är ”uppkommen” (emergent) strategi, det 

vill säga en situation där det slutliga mönstret inte uttryckligen var avsett. Verkligheten 

är en blandning av de olika nivåerna.49

Strategin är den formellt slutliga reella vision eller tankestruktur som innefattar ett 

uppfattat nuläge, kvantifi erade mål, tillgängliga resurser och verkställighetsordning. 

46 Dahl 1880, s. 6. Jfr Almqvist 1892 (b), s. 135.
47 Almqvist 1897, s. XIII .
48 Katko, Nygård 2000, s. 15–16; Mintzberg et al 1998, s. 9.
49 Jfr Mintzberg et al 1998, s. 9–11.
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Strategierna formas i en övergripande process som vi här kallar för strategiformule-

ring. I denna process kan fyra faser identifi eras.50 De olika faserna representerar var sitt 

huvudavsnitt i avhandlingen, men processordningen används också som tanke- och 

analysredskap i de enskilda kapitlen. Faserna är följande (jfr fi gur 1.1):

a) Identifi ering
b) Utformning
c) Implementering
d) Återkoppling

FIGUR 1:1 

Strategiformuleringsprocessens fyra faser.

50 Jfr Minzberg et al. 1998, s. 50; Blumer 1971, s. 301–302. Blumer identifi erar fem stadier: a) the emergence 
of a social problem (som han senare preciserar som en process av identifi kation), b) the legitimation of the 
problem, c) the mobilization of action with regard to the problem, d) the formation of an offi  cial plan for 
action, och e) the transformation of the offi  cial plan in its empirical implementation.

STRATEGIFORMULERING

återkoppling

identifi ering
(och legitimering) implementering(mobilisering och)

utformning

Den process där strategier utformas är dock inte statisk utan i en ständig dialog med 

situationen. Strategierna blir på detta sätt glidande, dvs. i en förändrad kontext ändras 

målen, medlen och motiveringarna. Identifi eringen kan också sammankopplas med 

legitimering, dvs. en strävan efter allmän acceptans av det identifi erade problemet. 

För utformningen av en strategi krävs också mobilisering, eller organisatorisk samord-

ning. 

Till strategiformuleringens första fas hör begreppet problemidentifi ering. Som ut-

gångspunkt kan här tas den deklarativa satsen att det inte fi nns något objektivt förhål-

lande som kan kallas problem. För att en situation skall uppfattas som ett problem 
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51 Jernelöv 2000, s. 27; Sundqvist 2000, s. 52.
52 Molander 1993, s. 142–143. Det är skäl att understryka att Molander i sin bok främst diskuterar kunskap 
utgående från praktisk tradition. Se också Liedman 2002, s. 12, och Lundgren 2000, s. 141; Pongrácz 2002, s. 
101.
53 Jfr Nitsch 2000, s. 219.
54 I historisk analys har metoden använts särskilt av Martin Melosi. Se t.ex. Melosi 2000, s. 2, 10–12.

måste någon upptäcka eller uppfi nna vad som är problematiskt, d.v.s. identifi era och 

formulera problemet, ge det namn och form i den samhälleliga kontext det är fråga 

om.51 Att formulera problemet innebär att tala om vad det är för problem som skall lö-

sas, hur det ser ut, vad det beror på och, som en följd av detta, även vilka lösningar som 

kan vara aktuella. Defi nitionen ger problemet dess natur, beskriver hur det kan nalkas 

och formar åtgärderna.52

Problemets uppfattade art utgör utgångspunkt för de preventiva eller tillrättaläg-

gande aktionerna. Problemet kan beskrivas som en risk, en olägenhet, ett hinder, ett 

obehag eller något annat som strider mot kollektivt accepterade uppfattningar eller 

regelverk. Tolkningen avgör om de initiala åtgärderna baseras på sociala, ekonomiska, 

tekniska eller t.ex. profylaktiska överväganden. På samma sätt är problemets art av 

betydelse för de emotionella reaktionerna och för tiden och arten av de motande åt-

gärderna. På en övergripande statlig nivå kan problemet också vara mer fj ärran än hos 

ett stadsfullmäktige eller en magistrat. Ett konkret och synligt problem är också lättare 

att acceptera och förstå än ett dolt. Det samma gäller om problemet kan relateras till 

en specifi k orsak, i motsats till diff usa orsakssamband. Det akuta pockar också mer på 

en lösning än det sakta framträdande. Ulrich Nitsch har i sin kommunikationsmodell 

beskrivit förhållandet med motsatspar enligt fi gur 1.2.53

Lösningar som valts i det förgångna kan begränsa de alternativ som en aktör kan 

välja emellan i en bestämd situation. De begränsande faktorerna kan vara politiska, 

ekonomiska, sociala, tekniska eller ekologiska. I en valsituation kan en tidigare gjord in-

vestering begränsa de alternativ som reellt fi nns tillgängliga, t.ex. kan en ändring upp-

fattas som för dyr. I ekonomisk teori har begreppet och metoden ”path dependence” 

utvecklats. Rent generellt innebär begreppet att tidigare valda lösningar binder – och 

eventuell begränsar – möjliga nya lösningar. Tankesättet har i avhandlingen utnyttjats 

för att belysa valsituationer.54 

Den tekniska implementeringen sker genom aktörer i olika organisationer. Den teori 

om aktörsnätverk som utvecklats av den franske historikern Bruno Latour betonas bl.a. 

maktrelationer och aktörernas egenintresse. I den nätverksmetafor som teorin bygger 

på mobiliserar och kontrollerar aktörerna inte bara mänskliga, utan också ”icke-mänsk-

liga” allierade (d.v.s. t.ex. kunskap, institutioner, teknologiska artefakter och naturresur-

ser). När associationerna i nätverket blir tillräckligt starka och de agerar som ”ett” har 

ett vetenskapligt faktum eller teknologiskt system etablerats. Aktörsnätverksteorin har 

tillsammans med teknikkonstruktivism klara likheter med ansatsen om stora tekniska 
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55 Summerton 1998, s. 28–30. Se också t.ex. diskussionen hos Hallström 2002, s. 42–52.
56 Efter Nitsch 2000, s. 219.
57 Minzberg et al. 1998, s. 11.

system.55 Även om dessa teorier inte direkt utnyttjas i analysen har frågeställningarna 

påverkats av tankestrukturerna i dessa redskap. 

Implementeringen av specifi ka tekniker understöder en professionaliseringsprocess 

och utbyggnaden av en sektoriserad administration. Den implementerade lösningen 

är dock också, både på ett allmänt och individuellt plan, resultatet av en analysprocess 

som innefattar en implicit och explicit utvärdering av lösningens komplexitet, ett för-

hållande som utgående från Nitsch kan beskrivas med fi gur 1.3.56 
I verkligheten påverkas implementeringen i hög grad av externa faktorer, i.e. fakto-

rer som en organisation inte kan påverka. Den förverkligade strategin är alltså sällan 

densamma som den uttalade. Aktörerna avvek inte nödvändigtvis medvetet från sina 

målsättningar, men uppnådde dem inte heller i sin helhet. På detta sätt kan man tala 

om en avsiktlig eller uttalad strategi och en förverkligad strategi. Med Henry Minzberg 

(et al.) kan man säga att “the real world inevitably involves some thinking ahead as well 

as some adaptation en route”.57

FIGUR 1.2

Problemets komplexitet.

Hur ser problemet ut? Problemets art är av betydelse för de emotionella reaktionerna och för tiden 

och arten av de motande åtgärderna (Efter Nitsch 2000).

 ENKELT – KOMPLICERAT

 SYNLIGT – OSYNLIGT

 SPECIFIKT – DIFFUST

 NÄRA – FJÄRRAN

 OMEDELBART – SAKTA FRAMTRÄDANDE
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Kunskapen – eller det antagna vetandet – utgör bas i den process där strategierna 

utformas. Ramarna för strategierna formas av lagar, konventioner, regler, erfarenheter 

och tillgängliga resurser i en aktuell kontext. I formuleringen av strategier är särskilt 

de ledande aktörernas värderingar, tro och preferenser, avgörande. Strategierna kan 

på detta sätt sägas återspegla samhällets etiska värden, liksom uppfattningen om hur 

världen fungerar. I det nu aktuella fallet är det aktörernas relation till avfallet som styr 

handlingen. Strategierna (och avfallets uppfattade roll) förändras när uppfattningen av 

omgivningen förändras. Sammanlagt innesluter strategiformuleringsprocessen sociala, 

administrativa och legala, ekonomiska, teknologiska och mentala variabler.58 

Den i varje strategi innefattade implicita eller explicita uppfattningen av verklighe-

ten består av en historia, ett nuläge och en framtid. I ett avgörande ingår alla de nämnda 

nivåerna. Det förfl utna fi nns med som ett bindande, begränsande eller uppskjutande 

element. Nuet fi nns med i gällande lagar och bestämmelser samt politiska mål och 

beslut, och framtiden som en – ibland omedvetet – antagen utvecklingsriktning, dvs. 

av en prognos av kommande förhållanden. Sambandet mellan de olika nivåerna kan 

beskrivas med fi gur 1.4. 59

Strategier är på samma sätt som teorier abstraktioner i tankevärlden, ett medel som 

används för att förenkla och beskriva en kontinuerligt föränderlig verklighet och göra 

den gripbar. På strategier kan appliceras det som Sven-Erik Liedman säger om idéer; 

58 Minzberg et al. 1998, s. 29, 51, 236; Lundgren 2000, s. 7.
59 Bygger på de idéer och presentationer som bearbetades av en studiegrupp, i vilken författaren ingick, på 
seminariet ”Management of water, wastewater and solid waste services in comparative historical and futures 
perspective”, som hölls på Tammerfors Tekniska Högskola 10–12 juni 2001. Katko, Seppälä, Kaivo-oja (eds.) 
2001. Se också Kaivo-oja, Katko, Seppälä 2004, s. 165.

FIGUR 1.3

Lösningens komplexitet.

Den implementerade lösningen är både på ett allmänt och individuellt plan resultatet av en analys-

process som innefattar en implicit och explicit utvärdering av lösningens komplexitet (Efter Nitsch 

2000).

 ENKELT – KOMPLICERAD
 OMEDELBAR VERKAN – LÅNGSAM INVERKAN
 INDIVIDUELL FÖRDEL – KOLLEKTIV FÖRDEL
 BILLIG – DYR
 INDIVIDUELL APPLIKATION – KRÄVER SAMARBETE
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”varje idé måste ses i sitt sammanhang, sin kontext. Idéer har ingen självständig exis-

tens; den som hyser dem lever i ett bestämt samhälle som ger bestämda perspektiv, hon 

eller han har en speciell utsiktspunkt i detta samhälle och präglas därtill av sin livshis-

toria och de erfarenheter detta givit. Idéer fungerar på högst olika sätt i sitt bestämda 

sammanhang. Vissa av dem återverkar direkt på vad som görs och sker och händer, 

andra på sin höjd indirekt”. Strategierna kan kanske närmast jämföras med det som 

Liedman kallar för ”tekniska idéer”, dvs. ”idéer som utsäger hur vissa förhållanden skall 

ordnas för att ett visst önskvärt tillstånd skall uppnås genom att vissa verktyg, maskiner, 

konstfärdiga medel eller samhälleliga institutioner utvecklas eller förbättras”.60 

60 Liedman 1999, s. 154–155.

FIGUR 1.4

Strategiformuleringens närvaronivåer

Det läge där strategin utformas representerar en för aktören reell situation där all tre nivåer: nutid, 

förgången tid och framtid, samtidigt är implicit närvarande. Den heldragna pilen representerar en 

bundenhet och den streckade en tolkning.

FRAMTID

NUTID

FÖRFLUTEN TID

• möjlig

• trolig

• önskvärd

• lagar och regelverk

• politiska mål och beslut

• resurser, erfarenheter

• gjorda val (t.ex. politiska, eko-

nomiska, sociala, teknologiska 

eller ekologiska)

· bindande

· begränsande

· uppskjutande
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61 Berggren 1876, s. III.

Avgränsningar
Avhandlingens tidsram 1830–1930 motiveras dels av en önskan att i en fi nländsk kon-

text kunna följa spridningen och återspeglingen av de profylaktiska idéer som den eng-

elska sanitära reformrörelsen representerade, dels av strävan att beskriva den process 

som utmynnade i Finlands första hälsovårdsordning 1879. Den bakre tidsramen sam-

manfaller också med den första koleraepidemin i Finland och den initiala kodifi eringen 

av polisväsendet. Den bakre gränsen kan också – som avhandlingen senare visar – sär-

skilt motiveras av medicinhistoriska och historisk-politiska skäl: i första hand av nyord-

ningen av medicinalväsendet och provinsialläkarinstitutionen i Finland 1832 samt den 

förändrade sjukdomsuppfattning som blir uttalat tydlig i Finland från och med slutet 

av 1840-talet. En ytterligare motivering för den tidiga startpunkten är att relaterade 

studier ofta inte berört tiden före hälsovårdsförordningen.

Det övergripande målet – att följa hur en förändrad etiologi påverkar de profylak-

tiska strategierna och renhållningens praktik – kräver i sig en lång uppföljningsperiod 

och ett nationellt perspektiv. I och med att den nationella lagstiftningen och de lokala 

regelverken i avhandlingen betraktas som explicita uttryck för strategiska val har regel-

verken för hälsovård och stadsbyggnad fått ge denna ram. Den bakomliggande tanken, 

eller hypotesen, är också att den andra versionen av hälsovårdslagen (1927), tillsam-

mans med stadsbyggnads- och polislagstiftningen utgör sammanfattade uttryck för de 

föregående årens samlade erfarenheter. Den främre gränsen sammanfaller också med 

den administrativa förändring inom stadsadministrationen som tog sin början i och 

med att lagen om stadsstyrelser antogs 1927. 

De profylaktiska strävandena binds i avhandlingen till hanteringen av avfall. Detta 

gör att tyngdpunkten ligger på renhållningen. Som en följd av fokuseringen får de när-

liggande funktionerna, vattenförsörjning och avloppsteknik, särskilt under den senare 

delen av perioden, något mindre uppmärksamhet. Från och med början av 1900-talet 

utgör dessa funktioner också separata administrativa enheter i många städer. Det tek-

niska gatubyggandet och –underhållet förbigås i avhandlingen helt, liksom stadsplane-

ringen. Den i modern bemärkelse till miljöhistoria hörande föroreningen av luft och 

den nära anknytande ventilationen lyfts fram endast i den mån förståelsen kräver en 

beskrivande koppling. Den till problemhelheten nära hörande frågan om kommunal-

administrationens professionalisering kan också bara antydas.

Avhandlingen behandlar inte sjukvården. I dagligt tal uppfattas ibland begreppen 

hälsovård och sjukvård som synonymer. Semantiskt bör dock hälsovården kopplas till 

de preventiva, sjukdomsförebyggande åtgärderna och sjukvården till de refl ektiva, eller 

återställande. Hälsovårdens uppgift har varit att skydda de friska från sjukdom, sjuk-

vården däremot bygger på det historiska samaritskapet, dvs. på målet att lindra den 

sjukes lidanden – och i modern tid att återföra den sjuke till hälsa.61 Skillnaden mellan 

profylax och hälsovård i modern bemärkelse är alltså relativt marginell. 
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Källmaterial
Det viktigaste källmaterialet utgörs av stadsadministrationens handlingar. För tiden 

före ca 1880 utgör magistratens protokoll och handlingar det primära materialet. De 

eventuella luckor som kunnat uppstå på grund av de begränsade möjligheterna att ta 

del av materialet från alla de studerade städerna har täckts genom utnyttjande av ett 

mera tillgängligt och rikt material från dagspressen. Detta har samtidigt skapat möjlig-

heter för en alternativ förståelse av de skeenden som beskrivs i offi  ciella protokoll. Den 

diff erentiering av stadsadministrationens olika funktioner som påbörjades i och med 

att förordningen om kommunalförvaltning i städer 1873 trädde i kraft möjliggör dock 

med tiden en mer detaljerad uppföljning av skeendena. I avhandlingen har material från 

stadsfullmäktige, drätselkammaren samt olika nämnder och kommittéer utnyttjats. 

För tiden efter 1880 utgör hälsovårdsnämndernas protokoll och handlingar, samt 

senare också handlingar från städernas tekniska administration, det viktigaste materia-

let i denna kategori. För att beskriva de centrala myndigheternas handlande utnyttjas 

främst material från senaten, olika ministerier och medicinalstyrelsen. En betydande 

del av detta material hittas dock hos respektive mottagare i länsstyrelsen och stadsad-

ministrationen. Hälsovårdsnämnder inrättades allmänt i städerna strax efter att hälso-

vårdsförordningen trätt i kraft. Bland annat Helsingfors och Viborg hade dock redan 

tidigare inrättat tillfälliga nämnder. Helsingfors skiljer sig också från andra städer på 

så sätt att renhållningsfunktionen utgjorde ett skilt ansvarsområde inom den tekniska 

administrationen från och med 1904. För särskilt Helsingfors del utgör också reseberät-

telser från studieresor och kongresser en viktig källa. 

Stommen i berättelsen formas av skeendena i huvudstaden, men helhetsanalysen 

bygger på primärt material från alla residensstäder samt sekundärt material från alla 

städer som fanns i Finland före självständighetstiden. En betydande del av särskilt häl-

sovårdsnämndens i Viborg material förstördes dock i samband med senaste krig varför 

luckorna till denna del fått täckas med tryckt material. Valet av städer har primärt styrts 

av den klassifi cering som ingår i byggnadsstadgan 1856. Klassifi ceringen utgjorde i sig 

ett uttryck för stadens storlek samt dess nationella och regionala betydelse.62 Analysen 

bygger på primärt material i något varierande omfattning från huvudstaden och resi-

densstäderna, kompletterat i andra klassen med Gamlakarleby. Ur tredje klassen har 

primärmaterial från Tammerfors, Jakobstad, Raumo och Nykarleby utnyttjats. För de 

mindre, till fj ärde klassen hörande städernas del har främst sekundärt och tryckt ma-

terial utnyttjats. 

62 Förordningen indelade städerna i fyra klasser. Till den första klassen hörde huvudstaden Helsingfors 
och residensstäderna Åbo och Viborg. Till den andra hörde residensstäderna Uleåborg, Nikolaistad (Vasa), 
Tavastehus och Kuopio samt städerna Björneborg, Kristinestad, Brahestad, Nystad och Gamlakarleby. 
Jakobstad, Raumo, Lovisa, Borgå, Fredrikshamn, Nykarleby och Tammerfors hörde till den tredje klassen. I den 
fj ärde klassen inneslöts alla övriga städer, inklusive residensstaden S:t Michel.
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Tryckta kommunberättelser har sedan 1888 publicerats i Helsingfors. Sedan 1890-

talet har även Kuopio, Åbo, Björneborg och Uleåborg tryckt egna kommunberättelser. 

Drätselkamrarna och hälsovårdsnämnderna kunde dock utge egna tryckta berättelser 

redan tidigare. Före 1914 hade kommunberättelser börjat tryckas i 22 städer.63 Kom-

munberättelserna ger en god introducerande – men även ofta detaljerad – översikt 

över kommunens årliga verksamhet.

Läkarna och ingenjörerna spelade en central roll i ordnandet av städernas renhåll-

ning. Dessa yrkesgrupper var också väl representerade i de engagerade administrativa 

och politiska organen.64 De olika yrkesgruppernas organisationer fungerade som dis-

kussionsorgan men också som viktiga utlåtandeinstanser. Detta gör att speciellt Finska 

Läkaresällskapets, Duodecims och Tekniska Föreningens i Finlands handlingar och 

tidskrifter är intressanta. Artiklarna i dessa organisationers facktidskrifter avspeglar 

också yrkeskårernas åsikter och belyser de behandlade problemen på ett mångsidigt 

sätt. Protokollen från de tekniska föreningarna kan hittas både i städernas arkiv och på 

landsarkiven (se källförteckningen). Från och med början av 1900-talet uppmärksam-

mas också renhållningsfrågorna i andra organ som närmare redovisas i litteraturför-

teckningen. De kommunala centralorganisationerna får en mer betydande roll först 

från och med 1920-talet.

Dagspressen utgör en viktig informationskälla även om ”den vanliga stadsbons” åsik-

ter under särskilt den tidigare delen av den aktuella perioden mer sällan kommer till 

uttryck. Ofta presenteras administrationens förslag i lokalpressen utan kommentarer. 

Detta gör naturligtvis att källorna mera ger en bild av administrationens uppfattningar 

än av åsikterna hos enskilda stadsbor. I viss mån kan dock denna brist täckas av spo-

radiskt förekommande diskussionsprotokoll i speciellt hälsovårdsnämnderna och av 

polemiserande inlägg av oliktänkare i facktidskrifterna. Särskilt mot slutet av 1800-talet 

förstärks pressens roll som diskussions- och påverkandeorgan vilket också får som följd 

att avvikande åsikter bättre kommer till uttryck. Finskt Historiskt Tidningsbibliotek ger 

möjlighet att hantera det digra tidningsmaterialet för tiden före 1890.

Den svenska kommunal- och hälsovårdslagstiftningen har utgjort modell för den 

fi nländska. De fi nländska städerna utnyttjade också allmänt den erfarenhet som de 

svenska städerna samlat, bl.a. förekom ett aktivt utbyte av årsberättelser. Då speciellt 

läkar- och ingenjörskåren ingående följt de svenska skeendena via olika publikationer 

och personliga kontakter har en relativt omfattande genomgång av relevant tryckt 

svenskt primärmaterial ansetts nödvändigt. Detta gäller särskilt de svenska läkar- och 

hälsovårdstidskrifter som fann vägen till Finland. ”Tidskriftsvetenskapen” har också 

allmänt betraktats som innovationsspridningens förtrupp.65 Genomgången motiveras 

också särskilt av att en övergripande studie av utvecklingen av renhållningen i de svens-

63 VaKB 1910–1914, del I, s. 2.
64 Jfr Kuusanmäki 1992, s. 12.
65 Graninger 1997, s. 251.
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ka städerna saknas.66 Den allmänna utvecklingen inom renhållningsväsendet i Europa 

och hälsovårdsväsendet i Finland i övrigt beskrivs utgående från tryckt material. Det 

samma gäller beskrivningen av de idéhistoriska sammanhangen.

Kvaliteten på det använda källmaterialet varierar. Protokoll och berättelser präglas 

av den aktuella sekreterarens intresse för de behandlade frågorna. T.ex. är variationerna 

i hälsovårdsnämndernas protokoll och årsberättelser mycket stor: en del av protokollen 

innehåller i stort sett inget annat av informationsvärde än att nämnden hållit ett möte. 

Den andra ytterligheten representeras av noggranna diskussionsprotokoll. Variationen 

i magistraternas protokoll är inte lika stor, men här saknas ofta mera ingående beskriv-

ningar av skeendena. 

Ur källkritisk synpunkt måste, särskilt beträff ande hälsovårdsnämndens material, 

uppmärksammas att nämnderna ansvarade för de sanitära frågorna. Detta innebär att 

risken för en överbetoning av problemen ligger nära till hands. Analysen kan dock ba-

lanseras med handlingar från andra kommunala organ, och framför allt av en analys av 

slutresultatet. Det är här också nödvändigt att understryka att de statistiska uppgifter 

som presenteras i avhandlingen i första hand representerar dåtidens uppfattning – inte 

nödvändigtvis en i modern bemärkelse vetenskapligt korrekt uppgift. Det viktiga med 

uppgifterna var avsikten med dem, inte nödvändigtvis deras korrekta innehåll. En svå-

righet med hälsovårdsnämndernas material är också att nämnderna hade olika status 

i olika städer. Under den tid som granskas minskade också nämndernas ansvar för de 

tekniska renhållningsfrågorna, detta skedde dock långsamt och under olika tider i olika 

städer. 

66 T.ex. har Jonas Hallström påpekat att de svenska städernas sanitära historia är lite undersökt. Hallström 
2002, s. 27.
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3. Avfallet och forskningen – en översikt

Ett förskjutet ämne?
Inledningsvis kan konstateras att det fasta avfallet inte i någon högre grad intresserat 

historiker. Kanske hade Anita Mikkelsen rätt när hon i början av 1990-talet förmo-

dade att studiet av avfall inte betraktats som ”salonfœhigt”?67 Det växande intresset 

för miljön ledde dock under speciellt 1900-talets två sista decennier till en allt större 

uppmärksamhet på den politiska, ekonomiska och teknologiska bakgrunden till det 

moderna samhällets miljöproblem. I denna kontext kunde avfallet relateras till resurs-

utnyttjande och nedsmutsning.68 Förutom att den miljöhistoriska forskningen i dessa 

sammanhang diskuterat de mer traditionella frågorna rörande mark- och vattenföro-

reningar har frågor anknytande till föroreningen av luft och den auditiva miljön senare 

lyfts fram.69 De miljö- och sociala problem som direkt kan förknippas med renhållning 

har också tangerats i en mängd arbeten rörande teknik-, arkitektur-, social-, medicin- 

och hälsovårds-, mentalitets- och kulturhistoria.70 

Traditionellt har frågor relaterade till föroreningar i historisk forskning betraktats 

som hörande till miljöhistoria, även om diskussionen om stadens miljöproblem väckt 

frågan om staden överhuvudtaget kan studeras med miljöhistorikerns arbetsredskap.71 

Det är dock främst inom medicinhistoria och forskning rörande folkhälsovården som 

67 Mikkelsen 1992, s. 5.
68 Se t.ex. Simmons 1996, s. 348ff . För en bakgrund till - och en översikt av - den fi nländska miljöhistoriska 
forskningen se t.ex. Myllyntaus, Saikku 1999, s. 17–26. Myllyntaus diskuterar också miljöhistoria i artikeln 
Environment in Explaining History i samma samlingsverk (s. 121–138). Se också Hollsten 1996, s. 78–98. 
Ytterligare kan nämnas att Historiallinen Aikakauskirja redan 1991 gav ut ett specialnummer i miljöhistoria (nr 
4/1991).
69 Ett tidigt nordiskt arbete om vattenföroreningar är Lundgren 1974. I Finland har vattenföroreningarna 
senast diskuterats av Laakkonen 2001. Mark-, vatten- och luftföroreningarna har också lyfts fram i Laakkonen, 
Laurila, Rahikainen (toim.) 1999, i Laakkonen, Laurila, Rahikainen, Kallio (toim.) 1999, samt i Laakkonen, 
Laurila, Kansanen, Schulman (toim.) 2001. En grundläggande teoretisk diskussion om föroreningar förs i 
Brimblecombe, Pfi ster (Eds.) 1990. Peter Brimblecombe har också tidigare (1987) publicerat ett av de mer 
betydande arbetena i luftföroreningarnas historia. En god översikt över speciellt den amerikanska forskningen 
kring luftföroreningar ger Stradling 1999. Den auditiva miljöns betydelse för upplevelsen av närmiljön har på 
ett intressant sätt lyfts fram av bl.a. Corbin 1999.
70 Särskilt sanitetsteknologin och vattenklosettens historia har uppmärksammats. Den litteratur som här 
omnämns kan kompletteras med t.ex. Eveleigh  2002. Peter Payer (2000) har belyst frågor anknytande 
till upprätthållandet av Wiens off entliga toaletter. Payer refl ekterar bland annat över hur inställningen till 
sexualitet och kroppslighet förändrats då toalettanläggningarna i det moderna storstadssamhället måste 
göras anonyma – till skillnad från sekelskiftets arkitektoniska mästerverk – och helst placeras under gatunivån. 
Sociologen Marianne Rodenstein (1988) har studerat stadsbyggnadsteori och medicinhistoria. Hon ställer 
frågan hur och varför medicinska kunskaper under vissa tider påverkat stadsbyggandet och under andra 
inte. Rodenstein anlägger ett sociologiskt perspektiv på hälsovårdsorienteringen i stadsbyggnad och hon 
konkluderar bl.a. med att klyftan mellan hälsovård och gestaltningen av det urbana rummet ökat sedan 1800-
talet. Sundhetsfrågan har inte före Rodenstein fått någon speciell uppmärksamhet i stadsbyggnadskonstens 
historieskrivning. Som social- och kulturhistoria bör också Donald Reids (1991) välkända arbete om Paris´ 
renhållningsarbetare defi nieras.
71 Melosi 1993, s. 1–23.
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förorenings- och avfallsfrågorna uppmärksammats i en bredare kontext. Detta i relation 

till samhällets sjukdoms- och epidemiförebyggande åtgärder i samband med följderna 

av det tidiga 1800-talets snabba urbanisering och industrialisering. Genomgången av 

litteraturen begränsas också i det följande till forskningen i folkhälsovård och den rela-

terade infrastrukturen.

Den sanitära kontexten: folkhälsovårdens historia
Bilden av den allmänna hälsovårdens historia har till en del formats av 1950- och 1960-

talets fokusering på den administrativa och tekniska utveckling som bidrog till att skapa 

en hälsosammare livsmiljö och som i sin tur minskade på spridningen av smittosamma 

sjukdomar. I försöken att förstå pandemin Aids och under påverkan av bl.a. Michel 

Foucaults teorier har historikerna på 1990-talet lyft fram nya teman från analyser av 

kroppskultur till undersökningar av de dramatiskt förändrade strukturerna i den mo-

derna välfärdsstaten och i socialpolitiken.72 Dorothy Porter har särskilt understrukit 

den allmänna hälsovårdens politiska implikationer och dess koppling till makt. I prak-

tiken innebär detta enligt henne att folkhälsan studeras som ett politiskt fenomen i alla 

kronologiska perioder och i olika nationella och internationella kontexter. Porters egen 

historia är historien om kollektivt handlande i relation till befolkningens hälsa.73

Folkhälsopolitiken har också varit föremål för analys i Peter Baldwins Contagion 
and the State in Europe, 1830–1930. Baldwin har studerat de historiska orsakerna till 

variationerna i folkhälsopolitiken i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sverige. 

Baldwin har särskilt intresserat sig för sambandet mellan politik och sjukdomsförebyg-

gande åtgärder. Baldwin hävdar bland annat att de väsentliga skillnader i profylaktiska 

strategier som de ovan nämnda nationerna kunde sägas representera inte i första hand 

var beroende av olika politiska ideologier, utan snarare en följd av ländernas plats i 

farsoternas epidemiologiska geografi  och följden av varierande politiska beslut rörande 

metoderna för statlig intervention.74

Christopher Hamlin är kanske den forskare som bäst lyckats placera 1800-talets 

folkhälsoreform i en dynamisk politisk, ekonomisk och intellektuell kontext. Hamlin 

bestrider påståendet att ekonomiska förändringar och städernas snabba tillväxt på 

1700- och 1800-talet skulle ha skapat sådana förhållanden som senare tvingade fram 

förändringar. Han har t.ex. övertygande visat att Edvin Chadwicks ansträngningar att 

lindra följderna av de osunda förhållandena i de brittiska städerna i första hand var en 

följd av en förändrad föreställning om sjukdomar, fattigdom, kommunal administration 

72 Payer 2000, s. 11–15.
73 Porter 1999, s. 3–4. Elisabeth Fee understryker i förordet till nyutgåvan av George Rosens klassiker The 
History of Public Health att på samma sätt som hälso- och socialpolitiken förändras av ny förståelse måste dess 
historia refl ektera och följa denna förändring. Hon ser Rosens arbete som en god utgångspunkt för en sådan 
jämförande studie. Rosen 1993, s. ix–lxvii. Fee ger också i förordet en översikt av forskningen i hälsovårdens 
historia som på ett bra sätt kompletteras av Porter 1999.
74 Baldwin 1999.
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och stadens ansvar. Han kritiserar också tanken på en linjär utveckling och förkastar 

tanken att den berömda Sanitary Report skulle ha lett till skapandet av General Board 

of Health, ett organ som på ett naturligt sätt underlättade byggandet av en sanitär in-

frastruktur. Hamlins historia refl ekterar ett komplext samhälle där politiken skapas av 

frustrerade individer, partipolitik och divergerande prioriteter.75 Hamlins resultat kom-

pletteras av bl.a. Ann La Berg som visat att den engelska sanitära reformrörelsen fi ck 

betydande – och tidiga – impulser från Frankrike.76

Studiet av samhällets reaktioner på epidemiska sjukdomar har främst koncentrerats 

på de mest skräckinjagande sjukdomarna kolera och tyfus. Också här har forskningen i 

någon mån låtit sig intresseras av det exceptionella utan att nödvändigtvis relatera t.ex. 

dödligheten i stadssamhällena till en reell verklighet (dvs. att dödligheten kunde vara 

större i endemiska än epidemiska sjukdomar).77 Ett arbete som på fl era sätt fått betydel-

se för den fortsatta forskningen är Richard J. Evans’ Death in Hamburg. Evans beskriver 

hur prioriteringen av hansastadens handelspolitik och den tveksamma inställningen till 

nya rön inom bakteriologin ledde till en katastrof 1892. Skeendena relateras till grann-

staden Altona och den preussiska hälsovårdspolitiken.78 

Det preventiva hälsovårdsarbetet och den sociala bakgrunden till städernas höga 

dödlighet i slutet av 1800-talet har också diskuterats i fl era viktiga svenskspråkiga arbe-

ten, bl.a. av Hans Nilsson79 och Sören Edvinsson80, samt i samlingsverket Kampen för 
folkhälsan.81 Minna Harjula har publicerat den enda någorlunda motsvarande mono-

grafi ska studien av fi nländska förhållanden.82 Dödlighetens sociala kopplingar berörs 

dock i varierande arbeten av t.ex. Eino Jutikkala83, Kari J Pitkänen84, och Timo Joutsivuo 

& Heikki Mikkeli85.

Den danska miljöhistorikern Jens Engberg har i Det heles vel anlagt ett klassiskt 

administrationsperspektiv och diskuterar i sin bok spänningen mellan privata och 

allmänna intressen. Han betonar dock samverkan mellan olika allianser framom 

motsättningarna mellan myndigheter och privata intressen.86 I Finland har den ad-

75 Hamlin 1992, s. 680–709; Hamlin 1998.
76 La Berge 1992. I detta sammanhang kan även Latour 1988 uppmärksammas.
77 Jfr La Berge 1992, 5 och Cohn, Jr 2003, s. 13. Ett färskt undantag i den fi nländska forskarmiljön är Harjula 
2003.
78 Evans 1990. Koleran har också behandlats av Bonderup 1994. Bonderup lyfter fram Danmark som ett 
”konsensussamfund”. Knarberg Hansen (1986) har  studerat de preventiva åtgärderna och möjligheterna till 
behandling av kolera i Norge i mitten av 1800-talet.
79 Nilsson 1994.
80 Edvinsson 1992.
81 Carlsson, Arvidsson (red.) 1994.
82 Harjula 2003.
83 Jutikkala 1987.
84 Pitkänen 1993.
85 Joutsivo, Mikkeli (toim.) 1998.
86 Engberg 1999.
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ministrativa utvecklingen inom hälsovården beskrivits av Bertel von Bonsdorff  och 

Niilo Pesonen.87

Vikten av att studera hela den process som lett till utbyggnaden av de sanitära infra-

strukturerna har understrukits av speciellt den amerikanske miljöhistorikern Martin 

Melosi. I sitt senaste större arbete, Th e Sanitary City. Urban Infrastructure in America 
from Colonial Times to the Present, betonar han särskilt de dominerande hälsovårds- 

och ekologiska teoriernas betydelse för utformningen av de sanitära servicefunktio-

nerna.88 En likartad diskussion kan följas hos Joel A. Tarr.89 Tarr har tillsammans med 

Suellen Hoy betraktats som pionjärer i den amerikanska forskningen kring stadens 

miljöproblem.90 På ett nordiskt plan har de sjukdomsrelaterade teoriernas betydelse för 

medicinen senast behandlats av Ulrika Graninger och Heikki Vuorinen.91

Vatten, avlopp och fast avfall
Den i kommunaladministrationen allmänt tillämpade uppdelningen av de tekniska ser-

vicefunktionerna i vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering och gaturenhåll-

ning, energiförsörjning, m.m, har återspeglats i publicerade arbeten på så sätt att en 

motsvarande kategorisering ofta utnyttjats som en självklar och given utgångspunkt. 

Uppdelningen har i viss mån hindrat forskarna att se helheter och att följa de proces-

ser som lett till denna uppdelning.92 Också den moderna fi nländska lagstiftningen är 

uppdelad enligt förenämnda principer. De otydliga gränserna kommer väl till uttryck 

i verksamheten hos t.ex. ett modernt avloppsverk. Vattnet leds in till hushållen av vat-

tenverket, transporteras bort och renas av avloppsverket och det i reningsverket pro-

ducerade slammet behandlas ofta av avfalls- eller energiverket. Grovt förenklat kunde 

man säga att uppdelningen bygger på transportsystemen.93

En väl fungerande infrastruktur har betraktats som en av förutsättningarna för sta-

dens expansion. Till den sanitetstekniska infrastrukturen brukar främst räknas vatten- 

och avloppssystemen, anläggningar för uppvärmning och ventilation samt avfallshan-

teringen. Till de tekniska strukturer som upprätthåller den moderna staden hör dock 

också olika trafi k- kommunikations- och energiförsörjningssystem.94 Särskilt Th omas P. 

Hughes nätverksstudier kan i detta sammanhang nämnas. Hughes lade grunden för ett 

systemperspektiv vid beskrivningen och förklaringen av tekniska förändringar. Hughes 

87 von Bonsdorff  1975; von Bonsdorff  1978; Pesonen 1980.
88 Melosi 2000, s. 1–2. 
89 Tarr 1996.
90 Melosi 1993, s. 2.
91 Graninger 1997; Vuorinen 2002.
92 Det bör dock framhållas att kategoriseringen inte alltid utgått från forskarens uppfattningar, utan beställarens.
93 Dvs. vattnet och avloppsvattnet transporteras i rör, avfallet med bilar. Jfr också Turpeinen 1995, s. 261.
94 Städernas infrastruktur har sedan början av 1990-talet studerats i form av tekniska nätverk. Som ett 
grundläggande arbete räknas Tarr, Dupy (eds.) 1988. Om detta se Melosi 1993, s. 1–2, 11–19. Ett tidigt arbete 
som fortfarande har aktualitet är Bass Warner Jr 1962.
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har bl.a. betonat att teknik inte bara är en fråga om maskiner, apparater och processer, 

utan också mänskliga, sociala och ekonomiska strukturer samt interaktionen mellan 

dessa.95 

Europeiska studier som greppar hela den sanitetstekniska serviceproduktionen i en 

stad är fåtaliga. Peter Münchs avhandling Stadthygiene im 19. und 20. Jahrhundert 
utgör ett av undantagen.96 Ett färskt bidrag har getts av Jonas Hallström. Hallström 

har i Constructing a Pipe-Bound City visat hur olika aktörsnätverk i Linköping och 

Norrköping utnyttjades för introduktionen och utbyggnaden av nya sanitetstekniska 

infrastrukturer.97

I Finland har främst vattenförsörjningen och den anknytande avloppsvattenhante-

ringen uppmärksammats. Ett grundläggande översiktverk har skrivits av Tapio S. Kat-

ko.98 Senare har bl.a. Petri Juuti enskilt och tillsammans med Katko och Riikka Rajala 

publicerat fl era monografi er över enskilda städers vattenförsörjning.99 Juuti doktorerade 

också 2001 på en avhandling om vattenförsörjningen i Tammerfors.100 Vatten- och av-

loppsförsörjningen i Åbo har ingående behandlats i samlingsverket Turkulaisen veden 
pitkä matka Halisten koskelta Turun keskuspuhdistamolle och beträff ande Helsing-

fors har Timo Herranen detaljerat beskrivit skeendena på denna ort.101 Ett värdefullt 

bidrag har också getts av Turo Manninen. Manninen behandlar vattenförsörjningen i 

Uleåborg.102 Sammanlagt har forskningsresultaten visat att utbyggnaden av den tidiga 

vattenförsörjningen främst var kopplat till behovet av vatten för släckning av bränder 

snarare än ett hälsomotiverat behov av rent dricksvatten.  

Genom introduktionen av vattenklosettsystemet på 1800-talet blev hanteringen av 

de mänskliga exkrementerna bunden till en utbyggd vattenförsörjning och ett ordnat 

avloppsnät och fi ck på så sätt en ny historia. I forskningen återspeglas denna tekniska 

utveckling av att arbeten som behandlar de spillvattentekniska arrangemangen vanligen 

inleds med en presentation av tidigare ”avträdeskultur”.103 Avträdeskulturens fortsätt-

ning i en avloppsteknisk infrastruktur betraktas närmast som ett axiom. Det område 

som i ett modernt stadssamhälle uppfattas som avfallshantering har vanligen hänförts 

till en skild kategori eller behandlats som en del av gaturenhållningen.104 

Den utförligaste behandlingen har hanteringen av exkrementerna fått i översiktsverk 

rörande stadsrenhållningens historia, bland annat i arbeten av Gottfried Hösel, Mar-

95 Hughes 1983. För en introduktion till forskningen i tekniska system, se Summerton 1998.
96 Münch 1993.
97 Hallström 2002.
98 Katko 1996. För en översikt av forskningen, se t.ex. Juuti 2001, s. 19–21.
99 T.ex Juuti, Katko 1998; Juuti, Rajala, Katko 2000; Juuti, Rajala, Katko 2003.
100 Juuti 2001.
101 Steenroos, Toropainen, Vallin 1998; Herranen 2002.
102 Manninen 2002.
103 T.ex. Illi 1987, s. 73–90.
104 T.ex. Dufwa, Pehrson 1989.
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tin Illi och Peter Payer.105 Som vägledande för rent monografi ska arbeten av denna art 

har den franska historikern Roger-Henri Guerrand betraktats. Hans arbete Les Lieux. 
Histoire des commodités (1985)106 fi ck snabbt efterföljare i tyska arbeten.107 Forskningen 

har till denna del framför allt intresserat sig för desodoriseringen av stadsluften.108 Till 

utnyttjandet av stadsavfallet och exkrementer i lantbruket anknyter Erland Måralds 

idéhistoriska avhandling om lantbrukskemins utveckling i Sverige.109

Det politiska spelet bakom utbyggnaden av de sanitetstekniska infrastrukturerna 

har belysts av bl.a. Joanne Abel Goldman110 och beträff ande avfallshanteringen i New 

York av den tidigare avdelningschefen vid New York City Department of Sanitation, 

Benjamin Miller111. Ett långtidsperspektiv på främst de tyska och europeiska städernas 

avfallshantering har getts av Heinrich Erhard112 och Gottfried Hösel113. Divergerande 

intressen kan också följas i Henk van Zons avhandling rörande behandlingen av sam-

hällsavfall i Holland under tidsperioden 1850–1920.114

Avfallshanteringen som skild kategori har lyfts fram i främst amerikansk forskning. 

Den kanske mest kände forskaren inom området är nuvarande professorn i historia vid 

University of Huston, Martin V. Melosi, som sedan slutet av 1970-talet publicerat en 

rad banbrytande arbeten anknytande till stadsrenhållning och avfallshantering. Bland 

de grundläggande arbetena räknas allmänt den av Melosi redigerade Pollution and Re-
form in American Cities, 1870–1930 och Garbage in the Cities. Refuse, Reform and the 
Environment 1880–1980.115

Hanteringen av det fasta avfallet på lokal nivå samt verksamhetens kommunalise-

ring har dock främst uppmärksammats i en rad monografi er och festskrifter.116 Bland 

de skandinaviska huvudstäderna är det bara Helsingfors som tillsvidare saknar en täck-

ande beskrivning av renhållningsfunktionens utveckling. Stockholms renhållningsvä-

sendes historia skrevs redan 1911 av den dåvarande renhållningsdirektören Karl Ting-

105 Hösel 1990; Illi 1987; Payer 1997. För en noggrannare översikt, se Payer 2000, s. 11–15.
106 Guerrand 1997.
107 För en närmare presentation av den tyskspråkiga forskningen, se t.ex. Payer 2000, s. 11–15. Ett 
svenskspråkigt arbete som behandlar de arrangemang som förknippas med de ”mänskliga behoven” är 
Tilander 1980.
108 Desodoriseringen av luften samt de perceptioner som kan förknippas med lukt har uppmärksammats av 
den franska Annales-skolan. Alain Corbin betraktas som banbrytaren i och med sin Le Miasme et la Jonquille 
(1982, på engelska 1986). Det av Corbin upptagna temat har senare fått en uppföljning i bland annat Payer 
1997. De viktigaste impulserna till dessa arbeten har hämtats i Mary Douglas’ forskning.
109 Mårald 2000. Modernt kretsloppstänkande har diskuteras av bl.a. Schramm 1997.
110 Goldman 1997.
111 Miller 2000. Se också bibliografi n i Melosi (ed.) 1993, s. 199–206.
112 Bl.a. Erhard 1954 (faksimil Köln 1986).
113 Hösel 1990.
114 van Zon 1986.
115 Melosi (ed.) 1980; Melosi 1981.
116 T.ex. 100 Jahre Müllverbrennung in Hamburg 1996; Frybert 1993; Curter 1996; Carstens 1993; Curby, Macleod 
2003.
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sten.117 En uppdaterad beskrivning ingår i serien Stockholms stads tekniska historia.118 

Köpenhamns renhållningsväsendes historia publicerades 1973.119 Till de mer betydel-

sefulla arbetena bör räknas beskrivningarna av renhållningsväsendet i Oslo120 och Gö-

teborg121. Det enda mer omfattande tryckta historiska arbetet rörande avfallshantering 

i Finland har skrivits av författaren.122

En viktig del av den process där samhälleliga strukturer utvecklas och förändras är 

spridningen av innovationer. Spridningen av samhällstekniska innovationer har också 

uppmärksammats av t.ex. Martin Melosi123, men för den i avhandlingen aktuella kon-

texten är Marjatta Hietalas arbeten av mest väsentlig betydelse. Hietala har bl.a. visat 

hur Helsingfors stad utnyttjade europeiska och skandinaviska sakkunnignätverk vid ut-

vecklandet av hälsovårdsinstitutionerna, kommunaltekniken och skolväsendet.124

117 Tingsten 1911. Tingsten berör också renhållningsfrågan i sina memoarer (Stockholm 1933).
118 Dufwa, Pehrson 1989.
119 Hilden 1973; ”R98 – 100 år for miljøet”. Skralden Nr 3/1998.
120 Torstenson 1997.
121 Wetterberg, Axelsson 1995.
122 Nygård 2001(a).
123 Förutom de tidigare nämnda t.ex. Melosi 1988.
124 Hietala 1983, s. 23–36; Hietala 1987; Hietala 1991(a); Hietala 1991 (b), s. 5–14; Hietala 1992.

46 BARA ETT RINGA OBEHAG?



4. Avhandlingens uppläggning

Avhandlingens i huvudsak kronologiska uppläggning formas av den strategiformule-

ringsmodell som utgör det övergripande redskapet i analysen. Huvudkapitlen i avhand-

lingen refl ekterar analysordningen i denna modell. Den strukturerande tillämpningen 

formas av skeendena i Helsingfors. Det första kronologiska brottet förbinds med till-

sättandet av en hälsopoliskommitté 1859 och den liberaliseringsperiod som denna var 

ett uttryck för samt det sanitära nytänkande som kom till uttryck i den ungefär sam-

tida polisordningen för Helsingfors. Det kronologiska skeendet bryts andra gången av 

hälsovårdsförordningen 1879. Ungefär samtidigt som förordningen antogs påbörjades 

utbyggnaden av kloaknätet i Helsingfors och staden fi ck en ny byggnadsordning. Den 

tredje strecket dras vid införandet av tredelningssystemet i huvudstaden 1910. Skeen-

dena i övriga städer refl ekteras mot denna analysordning.

Den första perioden fram till 1860-talet kännetecknas av en ännu otydlig etiologisk 

kontext där renhållningens och avfallets roll i den profylaktiska strategin inte är tydligt 

formulerad. I huvudsak skall avsnittet beskriva hur dessa samband påverkades av nya 

sanitära idéer och av en föränderlig politisk och ekonomisk kontext. Som utgångspunkt 

tas de ännu vid sekelskiftet 1800 rådande medeltida renhållningstraditionerna.

Under perioden 1860–1880 skapade den liberala politiken nya möjligheter till na-

tionella initiativ. Perioden karakteriseras av en process där de till den preventiva hälso-

vården hörande frågorna sakta formades till den helhet som kom att utgöra en nationell 

strategi: hälsovårdsförordningen 1879. Ett centralt tema utgör beskrivningen av kodi-

fi eringen av de engelska sanitära idealen i Finland.

Under den påföljande implementeringsfasen, ca 1880–1910, tar hälsovårdsförord-

ningens bestämmelser konkreta utryck i den lokala politiska och infrastrukturella mil-

jön. Särskild uppmärksamhet fästs här vid frågan hur och i vilken omfattning hälso-

vårdsförordningens sanitära mål förverkligades. Av intresse är också hur tillgängliga 

teknologier och renhållningsmodeller utnyttjades vid valet av renhållningssystem för 

Helsingfors. 

Utvärderingsfasen ca 1910–1930 inleds i och med att de upplevda bristerna i det 

tillämpade renhållningssystemet observerades. Frågan om gränserna för stadens an-

svar väckte uppmärksamhet och nya metoder introducerades. Världskrigets påverkan 

på utvecklingen av stadsrenhållningen utgör en viktig del av analysen, samtidigt som 

visionerna och maktperspektivet tangeras. Avsnittet avrundas med en beskrivning av 

renhållningssituationen i slutet av 1920-talet.

 Avhandlingen inleds med en övergripande beskrivning av den europeiska och 

skandinaviska bakgrunden till de skeenden som senare studeras i en fi nländsk kontext. 

Avsikten är att belysa huvuddragen i den engelska sanitära reformrörelsen samt dess 

betydelse för utvecklingen av städernas sanitära infrastruktur. Avsnittet ger också en 

introduktion till 1800-talets sjukdomsförståelse, samt beskriver utvecklingen fram till 
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bakteriologins genombrott vid förra sekelskiftet. I den mån källorna medger belyses 

skeendena ur ett fi nländskt perspektiv.

 Den sista delen av avhandlingen formas av ett sammanfattande och analyse-

rande avsnitt. I sammanfattningen betonas de övergripande, långsiktiga förändring-

arna. Mer detaljerade sammanfattningar följer på varje enskilt avsnitt.
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II 

Den empiriska 
hygienen



Intresset för renhållningsfrågor är i allmänhet rätt litet åt-
minstone hos den stora allmänheten. Detta kommer sig helt 
naturligt deraf, att ämnet i och för sig från ästetisk synpunkt är 
mindre tilltalande. Renhållningen betraktas som ett nödvän-
digt ont, som man bör söka att komma ifrån så billigt och så 
lindrigt som möjligt. Renhållningsarbetena äro dyra och fören-
ade med stora svårigheter. De ge i allmänhet icke någon direkt 
i pänningar uppskattbar vinst, utan medföra vanligen tvärtom 
rätt afsevärda kostnader, och den indirekta vinst, som alltid 
i form af ökad hälsa och ökadt välbefi nnande blir en följd af 
en god renhållning, den vinsten har man ej i våra städer ännu 
lärt sig fullt uppskatta.

R.A. von Post, Ett modärnt Renhållningssystem och Renhåll-
ningsvärket i Eskilstuna. Stockholm 1904.



1. Utgångspunkter

En uppfattad relation
Fokuseringen på avfall och profylaktiska strategier innebär i sig ett ställningstagande, 

ett val av perspektiv. Utgångspunkten bygger på uppfattningen om en relation, ett för-

hållande där avfallet antas ha en given plats i den etiologiska förståelsen och i relaterade 

preventiva tekniker. Denna plattform leder tanken till 1800-talets sanitära reformer 

och dess rötter i en förändrad uppfattning om sjukdomarnas orsaker, samt till folkhäl-

soidén, ingångar som här får utgöra bakgrund till – och referensram för – en senare 

presentation av avfallets och renhållningens plats i tidiga fi nländska profylaktiska stra-

tegier.

Under 1800-talet skapades de centrala institutioner som i modern mening ansvarar 

för folkhälsan samt också den lagstiftning som återspeglar uppfattningen att individens 

hälsa är en statlig angelägenhet. Modellerna för den initiala institutionaliseringen och 

kodifi eringen av den off entliga hälsovården skapades i England. Den snabba urbanise-

ringen och industrialiseringen hade under första halvdelen av århundradet lett till sa-

nitära och sociala problem av en magnitud som var okänd för tidigare stadssamhällen. 

Trycket på lokalsamhället ledde till ett statligt ingripande i en viktoriansk lösningsmo-

dell som också innefattade administrativa och sociala reformer. 

Avsikten är här att övergripande belysa några av de mest centrala dragen i den eng-

elska så kallade sanitära reformrörelsen. Av särskilt intresse är kopplingen mellan sjuk-

domsförståelse och sanitära åtgärder. I denna kontext har konkurrerande etiologiska 

teorier en särskild plats. Då avsnittet också skall utgöra bakgrund till förståelsen av de 

fi nländska skeendena vill jag, där det är möjligt, visa hur dessa teorier uppfattades och 

återspeglas i det fi nländska källmaterialet. 

Sanitär reform och folkhälsa
Berättelsen kunde börja i det engelska fängelset, på stengolvet i ett holländskt kök eller 

med den franska revolutionen, allt beroende på vilket perspektiv som anläggs eller vad 

som betonas. Det som är gemensamt är att erfarenheterna från dessa testlaboratorier 

utgör några av de vingslag historieforskarna sett som viktiga ingångar till de idéer som 

utgjorde basen för 1800-talets sanitära reformer.1

1 Mumford 1991, s. 540–541. Erfarenheterna från de pestdrabbade fängelserna och sjukhusen i slutet av 
1700-talet kunde utnyttjas i försöken att lösa industristadens miljö- och sociala problem. Lewis Mumford går 
också tillbaka till den holländska 1600-tals staden för att visa hur byggnadstraditioner och den välutvecklade 
vattenförsörjningen kunde utgöra grogrund för senare reformidéer. Genom ljuset från bostädernas stora 
fönster kunde varje smutskorn på de stenlagda golven avslöjas och genom den ymniga vattentillgången 
kom den skurande holländska husfrun att utgöra en sinnebild. La Berge betonar  de franska traditionerna och 
rädslan för social oro. La Berge 1992, s. 34, 39–41, 125, 159. Se även Flinn (ed.) 1965, s. 3, och Foucault 1973, s. 
219, 223, 230.
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Uppfattningarna om begreppet sanitär reform har dock modellerats av historien 

om de sanitära reformer som påbörjades i England på 1830-talet och den så kallade 

”sanitära idén”, dvs. principen att livslängden och hälsan determineras av omgivnings-

faktorer i närmiljön.2 Utgående från detta har också parametrarna i folkhälsoreformens 

historia defi nierats.3 

I modernt tekniskt språkbruk förknippas begreppet ”sanitet” med vatten-, värme- 

och avloppsförsörjning.4 Svenska Akademins Ordlista kopplar ordet sanitet i första 

hand till sundhet och hälsa, d.v.s. till något som har samband med sjukvård och all-

män hälsovård eller med de samhällsorgan som handhar denna vård.5 I samklang med 

Edwin Chadwicks idéer betonas i uttrycket ”sanitär reform” de tekniska aspekterna av 

reformerna. Begreppet kan dock ses som en synonym till t.ex. ”folkhälsoreform”, även 

om det senare också kunde sägas innefatta ett bredare socialt och politiskt program. 

George Rosen uttalar i sin klassiker Th e History of Public Health åsikten att folkhäl-

san (Public Health) utvecklats ur den sanitära reformrörelsen.6 Naturligtvis är kategori-

seringen beroende av vilken betydelse som läggs i begreppen. Om folkhälsoreform ses 

som ett övergripande begrepp kan historien anknytas till utvecklingen av de idéer om 

statens ansvar för befolkningens hälsa som senare diskuteras.7 Med ”reform” har också 

betonats det radikala i många av 1800-talets administrativa nyordningar. Med ”reform” 

i t.ex. ordparet ”sanitär reform” har man närmast avsett de administrativa och tekniska 

nydaningar med vilka man kunnat hålla en stad ren.8 Detta är också det betydelsein-

nehåll som betonas i denna avhandling, även om kontexten är bredare.

Den bild av folkhälsoreformen som förmedlats av samtiden – och som också åter-

speglas i historieskrivningen – bygger på den viktorianska perceptionen av folkhälsa och 

bör, som Christopher Hamlin framhållit, ses som en av många möjliga konstruktioner. 

Edwin Chadwicks uppfattning om ”sanitära förhållanden” har utgjort den avgränsande 

ramen på samma sätt som hans jämställande av ”sanitet” med folkhälsa. Hamlins påpe-

kade är viktigt, särskilt med tanke på att det var just denna bild som utgjorde basen för 

2 La Berge 1992, s. 293; Evans 1990, s. 109.
3 Porter 1999, s. 1.
4 Jfr Porter 1999, s. 1.
5 SAO 1963, uppslagsordet sanitet; Hamlin 1998, s. 101–102; Hälsovårdsnämnden i Vasa sätter 1882 ett 
likhetstecken mellan” sanitära förhållanden” och ”sjukdomsförhållanden”, se nämndens protokoll 1.4.1882. 
VaSA.
6 Rosen 1993, s. 167. Beträff ande de politiska implikationerna anknytande till begreppet “folkhälsa”, se t.ex. 

Johannisson 1990, s. 64.
7 Också begreppet folkhälsa innesluter, på samma sätt som det engelska ordet ”public health”, en 
mångtydighet. Dels kan ordet uppfattas som ett generellt begrepp anknytande till befolkningens 
hälsotillstånd, dels som ett till hälsovårdsadministration relaterat begrepp. Jfr t.ex. den inledande diskussionen 
om defi nitionen av ”public health” hos Porter 1999,  s. 1–4 och Hamlin 1998, s. 1–2.
8 La Berge, s. 15, 21, 307. Med ’sanitär’ avses i dessa sammanhang, i enlighet med det engelska ordet ’sanitary’ 
”conditions that aff ect health esp. with regard to dirt & infection”. The Concise Oxford Dictionary (1964), 
uppslagsordet “sanitary”. Om detta begrepp se också Hamlin 1998, s. 101–102. Det franska ordet för sanitär 
reform ’assainissement’ har till svenska kunnat översättas med ordet ’assanering’. Se t.ex. TfH, No 2, 1901, s. 17.
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diskussionen och implementeringen av de engelska idéerna på annat håll. Bilden blir 

här ett instrument som samtidigt innehåller både motiv och teknisk lösning. 

Hos Edwin Chadwick var det sociala och moraliska grundat i det fysiska, i hans ”sa-

nitära idé”, i ett system av vattenledningar, dräneringsrör och avfallsåtervinning9. Även 

om den sanitära idén var bara en av de många frågor Chadwick uppmärksammade kom 

det tekniska systemtänkandet att under nästan hela resten av århundradet fungera som 

bas för utvecklandet av bland annat folkhälsopolitiken.10 I metaforen transformerades 

de sociala problemen till miljöproblem, en utveckling som kan sammanfattas under 

epitetet ”den sanitära reformrörelsen”.11

9 Det av Hamlin använda ordet ”recycling” associerar här närmast till ”återförande till ett naturligt kretslopp”.
10 Hamlin 1998, s. 233, se också s. 243 och 245.  Hamlin hävdar också att ”Institutions – social, legal, 
administrative – would be judged by their compatibility with it”. 
11 Ibid. 1998, s. 215.
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2. Den sanitära reformrörelsen

Edwin Chadwick och ”Th e Sanitary Report”
Den sanitära reformen i England har fått en ingående behandling i den europeiska 

forskningen, bland annat på grund av den roll den spelade i de politiska omvälvning-

arna på 1830-talet, och skall här endast översiktligt beröras.12 Jag fokuserar på bak-

grunden till reformerna och belyser Edwin Chadwicks roll i denna händelsekedja. De 

sanitära idéer som representeras av Chadwicks ”Th e Sanitary Report” utgör en viktig 

utgångspunkt för den reform av renhållningsväsendet i de europeiska städerna som i 

huvudsak genomfördes under 1800-talet.

Den snabba industrialiseringen hade från och med slutet av 1700-talet i England 

förändrat den demografi ska strukturen och den geografi ska spridningen av befolk-

ningen. Med den expanderande industriekonomin uppstod ett växande proletariat. 

Möjligheten till fri mobilitet gjorde också att industrisamhällena drog till sig en allt 

större befolkning. Tillväxtens baksida var ökade sociala problem och fattigdom.13 Den 

växande skaran hjälpbehövande ledde till en kris i det gamla fattigvårdssystemet. Poor 
Law Amendment Act av år 1834 innebar ett nytänkande i fråga om socialhjälp och folk-

hälsa, bl.a. överfördes administreringen av fattigvården från de lokala församlingarna 

till en central kommission, Th e Poor Law Commission.14 

Uppmärksamheten på de sanitära förhållandena i städerna hade ökat efter kolera-

epidemierna 1831 och 1832. Erfarenheterna hade visat att fattigdistrikten med sina un-

dermåliga sanitära förhållanden drabbades mer än andra av sjukdomar. George Rosen 

menar att fattigvårdslagen var den yttersta stimulus som gjorde att hälsoproblemen 

i urbana områden uppmärksammades. Tillsammans med den centrala statistikbyrån 

tillsatte fattigvårdsstyrelsen 1836 en utredning som bland annat skulle undersöka häl-

sotillståndet hos de arbetande klasserna. Slutrapporten, Report on the sanitary condi-
tions of the labouring population of Great Britain15, som publicerades 1842, har vunnit 

historisk ryktbarhet. Rapporten hade skrivits av sekreteraren i Poor Law Commission, 

juristen Edwin Chadwick.16 

12 Evans 1990, s. 109; Hamlin 1998, s. 84.
13 Porter 1999, s. 111–117.
14 Fee 1993, s. xxvi; Rosen 1993, s. 176–177. Den nya fattigvårdslagen hade skrivits av Edwin Chadwick och 
nationalekonomen Nassau Senior. Lagens primära mål var att minska fattigvårdens kostnader.
15 Chadwick 1842.
16 Edwin Chadwick hävdade att de sanitära åtgärder som vidtogs i slutet av 1840-talet egentligen var en 
följd (”arose as a consequence, tho´an indirect and perhaps an accidental one”) av utredningarna rörande 
administrationen av fattiglagarna i början av 1830-talet. Chadwicks uttalande kan dateras till slutet av 1840-
talet och man bör, som Flinn påpekar, komma ihåg att han vid denna tidpunkt ”was as much a symptom of the 
changing intellektual climate as he was infl uenced by its consequences”. Flinn 1965, s. 3.
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George Rosens påstående att ”the report proved beyond any doubt that disease, es-

pecially communicable disease, was related to fi lthy environmental conditions, due to 

lack of drainage, water supply, and means for removing refuse from houses and streets”, 

måste betraktas som en lätt överdrift – även om de samtida reformatorerna ville tolka 

rapporten så – men den omedelbara följden blev att en ny statlig kommission tillsat-

tes följande år för en undersökning av hälsotillståndet i städerna, samt att landet fi ck 

en hälsovårdslag.17 I och med Th e Public Health Act av år 1848 åtog sig regeringen för 

första gången ansvaret för (stads)befolkningens hälsa. Th e General Board of Health, 

som tillsattes samma år, skulle befordra de sanitära idéer som Chadwick presenterade 

i sin rapport.18 

Christopher Hamlin ser Chadwicks rapport i första hand som ett politiskt doku-

ment som måste betraktas i ljuset av den franska revolutionen och klassrelationerna 

i det liberala industrisamhället: ”It was a systematic attempt to dehumanize the poor, 

particularly those attracted to the politics of class.” 19 Han framhåller också det viktiga 

i att Chadwick kunde spela på rädslan för social och politisk oro hos de infl ytelserika 

grupperna i samhället.20 Också Michel Foucault har sett reformen som en aspekt av den 

sociala disciplineringen av arbetarklassen.21

En fråga om arbetarnas bostadsförhållanden?
Michael Flinn hävdar att ”folkhälsa” i England under första halvdelen av 1800-talet be-

traktades som en fråga om de sanitära förhållandena i arbetarbostäderna. Han har till-

sammans med en del andra forskare ansett att arbetarbostadsfrågan var den domine-

rande, en åsikt som kritiserats av Ann La Berge som menar att detta är en förenkling av 

verkligheten. Hygienister och reformatorer var motiverade att ta upp frågan om de fat-

tiga och arbetarnas situation av moraliska, ekonomiska och nationalistiska motiv. Det 

fanns, menar hon, en utbredd rädsla för att industriarbetarnas hälsa skulle sjunka un-

der en nivå där de skulle vara för svaga att arbeta i industrin eller att tjäna i armén.22

17 Jfr Kullberg 1874, s. 242–243. Kullbergs artikel ger en god översikt över den då gällande engelska hygieniska 
lagstiftningen.
18 Rosen 1993, 190–195; Hamlin 1998, s. 4. Flinn uttalar åsikten att lagen bara utgjorde en ”skugga” av de 
målsättningar Chadwick ställt upp men betonar samtidigt vikten av att en början var gjord. Flinn framhåller 
också att ”the Report was the culmination of a movement that had been gathering momentum long before 
Chadwick gave it the benefi t of his prodigious energy”. Flinn 1965, s. 1. Kommitténs rapport resulterade också 
i Waterworks Clauses Act 1847. Singer et al (ed) IV 1958, s. 490. Christopher Hamlin har understrukit att det 
verkligt radikala i rapporten var att den visade att pesten hade – som han säger – ”environmental roots”. 
Hamlin 1998, s. 46.
19 Jfr Hamlin 1998, s. 157, 185.
20 Hamlin 1998, s. 213.
21 Evans 1990, s. 109.
22 Flinn 1965, s. 3; La Berge 1992, s. 34, 39–41, 125, 159. 1700-talets humanister hade koncentrerat sig 
speciellt på slavfrågan, på fängelseförhållandena och på sjuka och sinnessjuka. Hamlin vill skilja på den 
engelska och den kontinentala ”medical police”-traditionen. Den senare uppstod på grund av rädsla för 
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Den sanitära reformrörelsen har traditionellt setts som en reaktion på industria-

liseringens och urbaniseringens sociala följder. På samma sätt som andra aspekter på 

urban reform stod den sanitära reformen i centrum för ett komplext samspel av eko-

nomiska, politiska och ideologiska krafter.23 Christopher Hamlin framhåller också att 

den viktorianska sanitära reformrörelsen inte bör ses som en allmän kampanj mot hög 

dödlighet; ”Its concerns was with some aspects of the health of some people: working-

class men of working age.” Kvinnor, barn och åldringar ignorerades – eller betraktades 

som en del av den omgivning som berörde den manliga arbetaren:

It tended, moreover, to represent those men in terms of their houses, streets, drains, or 
towns: Th e condition of Chadwick´s man could be reduced to the rate at which his sewage 
fl owed down a tube and the volume of air that passed his nose, and secondarily to the 
tidiness of his cottage (and prettiness of his wife), but only slightly to the temperature of 
his dwellings, the adequacy of his clothing, and the quality and quantity of the aliment 
that vanished down his esophagus. In this public health some parts of the environment 
(like sewer design) became part of medicine, while others, like diet and workplace, disap-
peared.24

I Chadwicks landskap binds de sanitära och medicinska ansträngningarna till olika om-

givningsfaktorer, till stadens hygieniska miljö. Efter att denna problembild accepterats 

var folkhälsan inte längre ett medicinskt problem utan ett ingenjörsproblem. De vikti-

gaste preventiva åtgärderna, torrläggning, rengöring av bostäder genom bättre tillgång 

till vatten och ett förbättrat avloppssystem, samt framför allt ett billigt och mera eff ek-

tivt system för avlägsnandet av avfall, var – som Chadwick uttrycker det – ”operations 

for which aid must be sought from the science of the civil engineer, not from the phy-

sician, who has done his work when he has pointed out the disease that results from 

the neglect of proper administrative measures, and has alleviated the suff erings of the 

victims”.25 

Edwin Chadwicks kungstanke var att man genom sanitära reformer och förbätt-

ringar kunde avhjälpa fattigdom och förhindra att epidemiska sjukdomar uppstod. Han 

förkastade den gamla sjukdomsteorin där fattigdom betraktades som en direkt orsak 

till sjukdom. Hamlin vill i detta sammanhang understryka betydelsen av det sanitära 

program som genomdrevs av Th e Health of Towns Commission. De politiska målen 

befolkningsminskning och individen betraktades som en statlig resurs. I den Malthusianska tankemodellen, 
som dominerade i England, fanns redan för många individer. Hamlin 1998, s. 5. Flinns betoning av 
arbetarnas förhållanden understöds av en del samtida dokument, t.ex. säger Magnus Huss i en rapport från 
hygienkongressen i Bryssel 1852 att den nya vetenskapen (off entlig sundhetsvård) strävat ”till förbättrande af 
de fattigare samhällsklassernas tillstånd”. Huss 1852, s. 3, 6.
23 Evans 1990, s. 110.
24 Hamlin 1998, s. 12–13, 168.
25 Chadwick 1842, s. 396; Rosen 1993, s. 191; Hamlin 1998, s. 182–183.
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kunde här kläs i en sanitär kostym. Den nya sanitetsteknologin kan också ses som en 

demokratisk och humanitär teknologi då resultaten i praktiken gynnade alla samhälls-

klasser.26

De medicinska motiveringarna till Chadwicks arbete levererade läkaren Southwood 

Smith, en av de tre läkare som deltog i kommissionsarbetet. Smith ansåg att smuts 

(fi lth poison) var den primära orsaken till de allmänt förekommande febrarna, men 

också indirekt till de fl esta andra sjukdomar och sociala problem.27 Rosen framhåller 

dock att det mest betydelsefulla var att rapporten med ”dogmatisk klarhet” presente-

rade en rimlig epidemiologisk teori som passade till många kända fakta och från vilken 

grundprinciperna för den sanitära reformen och samhällets preventiva hälsovårdande 

åtgärder kunde utgå.28

Folkhälsoreformen i England genomfördes på ett par decennier. Flinn menar att 

det snabba resultatet var en produkt av många sammanhängande faktorer, inte minst 

ökningen av antalet läkare och deras yrkesskicklighet.29 Hamlin lyfter hellre fram den 

roll Th e Health of Towns Commission spelade och framhåller den sanitära traditionen. 

Chadwick kunde bygga på en lång tradition av så kallade ”Local Improvement Acts”. 

Med modell från London hade många av de engelska städerna engagerat s.k. ”Impro-
vement Comissioners” som fäste de lokala beslutsfattarnas uppmärksamhet på bland 

annat betydelsen av gatubeläggning, renhållning och vattenförsörjning. Mellan åren 

1785 och 1800 hade de engelska städerna redan antagit 211 ”Acts”.30 
De engelska sanitära reformerna blev kända i Finland redan på 1840-talet. I t.ex. 

april 1847 redogjorde Åbo Tidningar för de engelska erfarenheterna. Tidningen beskri-

ver bl.a. de ”sugare” (sewers = avlopp) som byggts i London, samt de positiva följderna 

av saneringen av de rikas bostadskvarter.31 Den progressiva Maamiehen Ystävä i Kuo-

pio, vars utgivningspolitik och innehåll formulerades av den första redaktören Johan 

Vilhelm Snellman, redogjorde också för de engelska sanitära erfarenheterna. I den ar-

tikel som publicerades i oktober 1848 framhålls främst luftväxlingens betydelse samt 

vikten av en god renhållning.32 Utländska tidskrifter och läkarnas utrikesresor bidrog 

26 Hamlin 1998, s. 4.
27 Ibid. 1998, s. 224–225. I engelsk litteratur används begreppet fi lth diseases, d.v.s. smutssjukdomar.
28 Rosen 1993, s. 190.
29 Flinn 1965, s. 18.
30 Briggs 1996, s. 46. “Improvement Commissioners” var ett samanfattande namn på sammanslutningar som 
t.ex. ”Police Commission”, Lighting Commission” och ”Paving Commission”. Flinn 1965, s. 16. Saneringen och 
byggandet av kloaker påbörjades först i de rikas kvarter. Detta gav erfarenheter som kunde utnyttjas när 
arbetarkvarteren sanerades. ÅT 28.4.1847.
31 ”Engelska åtgärder för Sundhetspolisen”, ÅT 28.4.1847.
32 Maamiehen Ystävä 14.10.1848. Snellman redigerade tidningen endast under de första tre månaderna, men 
hans linje kom också att prägla den senare utgivningen under redaktion av Joachim Zitting (1844–50; 1852–
53). Tidningen hade 1844 ca 900 prenumeranter. Tommila (päätoim.) 1988/6, s. 126–128.
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också till en ökad kunskap om reformerna, men ett uttalat behov av sanitära reformer i 

Finland, i enlighet med den engelska modellen, tangeras först senare.33

Även om Edwin Chadwicks namn och betydelse betonats av historikerna lyfts inte 

personen Chadwick fram på något speciellt sätt i det fi nländska källmaterialet. När 

Karl Gustaf Fogelholm i sin avhandling 1864 tecknar folkhälsovårdens historia nämns 

Chadwicks namn parallellt med [Neil] Arnott i den räcka som inleds med läkaren South-

wood Smith. Fogelholm nämner inte heller ”Th e Sanitary Report” utan hänvisar till den 

följd av utredningar som utfördes av ”såväl läkare som af teknici och ingenjörer” under 

åren 1839–1845.34 Albert Palmberg hänför i sin omfattande Allmän Helsolära 1889 

rapporten till ”fattigvårdsstyrelsen”, utan att nämna någon författare, och i den svenske 

läkaren Wawrinskys Hygieniska Notiser 1885 är Chadwick jämnställd med [William] 

Farr och Southwood Smith, ”m.fl .”, ”Th e Sanitary Report” nämns överhuvudtaget inte.35 

Den varning för en överbetoning av personen Edwin Chadwicks roll som kan anas 

bakom Christopher Hamlins formuleringar kan i denna belysning också anknytas till 

den fi nländska kontexten; det betydelsefulla var idéerna, inte personen.36

”Sundhetspoliti och allmän sundhetsvård”
Under första halvan av 1800-talet utgjorde svält, allmän oordning, folkmängd och ar-

betsförhållanden, en del av de stora sociala frågor som kunde kopplas till hälsan. Den 

medicinska teorin var i betydande grad en social teori. Hamlin betonar också hygie-

nens betydelse (dock utan att i detta sammanhang närmare defi niera vad han avser 

med begreppet). Sinnet och kroppen betraktades som integrerade. Det ena påverkade 

det andra, båda påverkades av miljön, brett uppfattad som en helhet av fysiska, biolo-

giska, ärftliga, sociala och psykologiska livsförhållanden. I och med att den sjukdoms-

centrerade patologin under den senare halvdelen av 1800-talet vann insteg tonade dock 

detta synsätt gradvis bort.37 

Något förenklat kunde man påstå att hälsan fram till slutet av 1700-talet var en 

individuell angelägenhet. Som en följd av den vetenskapliga och sociala utvecklingen 

blev dock hälsan så småningom en angelägenhet för medicinalväsendet och en del av 

den sociala frågan. Det ökade intresset för allmän hälsovård mot slutet av 1700-talet 

trängde småningom undan den traditionella fokuseringen på privat eller individuell hy-

gien.38 Det av Johann Peter Frank i den upplysta despotismens anda från och med 1779 

publicerande sexbandsverket System einer vollständigen medicinischen Polizey ger ut-

33 Medicinalstyrelsens brevdiarium från slutet av 1840-talet ger en bild av läkarkårens rätt livliga resande i 
studiesyfte Se t.ex. Diarie öfver anlända brev och supplicanter 1845–1847. Medicinalstyrelsen, I Kansliet. Aa 
15–20. RA.
34 Fogelholm 1864, s. 62; ”Om allmän sundhetsvård”, Barometern 20.12.1861.
35 Wawrinsky 1889, s. 31.
36 T.ex. Hamlin 1998, s. 86ff .
37 Hamlin 1998, s. 52.
38 Qvarsell 1994, s. 77.
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tryck för de allmänna merkantilistiska idéer om folkhälsoadministration som samtidigt 

kom till uttryck på många håll i Europa.39 Folkets hälsa var statens rikedom. 

La Berge betonar i sammanhanget de generella uttrycken för upplysningstidens tän-

kande och tidsepokens traditioner relaterade till hälsa, smitta och epidemier. Dessa 

traditioner inneslöt idéer om framsteg, reformer, utbildning, naturrätt, ordning, em-

pirism och fi lantropi.40 Folkhälsan skulle beledsaga framsteg och statistikerna kunde 

leverera material som understödde denna tro.41 Folkhälsorörelsen utvecklades också i 

en kontext av konkurrerande ideologier med rötter i Ancien Régime och den franska 

revolutionen, främst då liberalismen, konservatismen, socialismen och statismen.42 De 

franska hygienisterna har också betraktats som dominerande i folkhälsoteori och -re-

form fram till 1840-talet.43

Sundhetspoliskommittén i Finland, som under ledning av översten Julius Mick-

witz satt mellan åren 1862 och 1864, defi nierade samhällets ansvar, eller den ”allmänna 

sundhetspolitin”, som ”den vård statsförvaltningen, såsom politiemakt, tager om med-

borgarenas helsotillstånd, och vars berättigande anses bero deraf, att det ovillkorligen 

ligger i statens intresse, att dess medborgare icke för tidigt afl ida”. ”Sundhetspolitien” 

skulle vara verksam i två riktningar: för det första skulle den medverka till att undanröja 

allt sådant som hotar det ”friska tillståndet”, för det andra skulle den svara för åtgärder 

som behövdes för att återställa ett rubbat hälsotillstånd. I avseende på lagstiftningen 

tillkom det – enligt kommittén – politiemakten att bland annat tillse att det i städerna 

fanns riklig tillgång på vatten ”af god beskaff enhet”. Torrläggningen av stadsområdet 

hörde också till samma kategori, liksom renhållningen av gator och tomter. Till ”sund-

hetspolitiens andra avdelning” hörde sjukvården i olika former. Den senare delen hade 

39 La Berge 1992, s. 10–11, 13.
40 Ibid. 1992, s. 11–12.
41 Ibid. 1992, s. 20, 37, 54–59, 285. Den föreställning om folkhälsa som befordrades av tidiga franska 
hygienister byggde på upplysningstidens idé om civilisationens framsteg och utgjorde en del av den 
rationella reformen av samhället.
42 Ibid. 1992, s. 1–2. Liberalismen och statismen dominerade. Liberalismen betonade den individuella 
nivån och en begränsad statlig intervention. Liberalismen var den politiska övertygelsen hos Julimonarkin. 
Statismen innefattade en uppfattning där staten genom sin administration och genom lagstiftning spelade 
huvudrollen i folkhälsoreformerna.
43 Ibid. 1992, s. 6, 13–15, 25–26, 283. La Berge har inte bara visat att den franska rörelsen förekom den engelska 
utan också att de centrala personerna i den engelska rörelsen, närmast då Edwin Chadwick och Thomas 
Southwood Smith, i hög grad var infl uerade av franska idéer och institutioner. Jfr Hamlin 1998, s. 1–2. Vid 
sekelskiftet 1800 betraktades Frankrike som Europas ledande medicinskt-vetenskapliga centrum. Vuori 1979, 
s. 250–251. Folkhälsoidén i denna form innefattade inte enbart preventiv medicin, utan också en administrativ 
praxis med målet att minska dödligheten och sjukligheten samt att höja livskvaliteten hos de stora massorna. 
I reformidén breddades folkhälsa till att omfatta alla aspekter på hälsa. Breddningen kan ses som en följd 
av otydlig etiologi. Då sjukdomsorsakerna inte kunde kopplas till specifi ka fenomen måste de preventiva 
åtgärderna riktas mot allt som potentiellt kunde utgöra en risk för hälsan. La Berge 1992, s. 11.
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någorlunda beaktats i tidigare fi nländsk lagstiftning men den förra, eller den ”preven-

tiva sundhetspolitien”, hade enligt kommittén praktiskt taget lämnats obeaktad.44 

Den moderna hälsovårdens genombrott brukar dateras till mitten av 1800-talet. 

Den första internationella kongressen för hälsovård hölls också i Bryssel 1852. I Finland 

framförde läkaren och assessorn vid medicinalstyrelsen Frans Johan Rabbe45 några år 

senare, i samband med en artikel om befolkningsförändringar, några tankar som ibland 

– något överdrivet – har kallats för det första programmet för folkhälsovården i Fin-

land. Rabbe fäste i sin artikel speciell uppmärksamhet på den allmänna hygienen, på 

bostadsförhållanden, hälsosamma matvanor och barnavård.46 Den centrala medicinska 

myndigheten i Finland fäste också under senare delen av seklet speciell uppmärksam-

het på byggnadernas ventilation och uppvärmning.47 

Den preventiva hälsovården hade blivit en del av läkarnas program i Finland i och 

med instruktionen för provinsialläkarna 1832. O. Vauhkonen har konstaterat att in-

struktionen tydligt visar att den var uppgjord med tanke på den preventiva hälsovår-

den. Leo Kaprio tillägger att det inte av denna anledning var speciellt märkvärdigt att 

provinsialläkarna blev de främsta förespråkarna för en förbättrad hälsovård på landet 

och för en bättre hygienisk standard och förbättrade bostadsförhållanden i städerna.48 

44 Protokoll 18.11.1862. Sundhetspoliskommittén. RA. Karl Gustaf Fogelholm defi nierar hygienens 
praktiska tillämpning på enskilda individer som sundhetsvård och tillämpat på hela samhället som allmän 
sundhetsvård. Fogelholm 1864, s. 8.
45 Frans Johan Rabbe (1801–1879), i medicinalstyrelsens tjänst i 34 år: från 1828 som kanslist, kamrer från 1834 
(senare assessor), med.dr 1852. Rabbe blev särskilt känd för sina regelbundna rapporter över dödligheten i 
Finland. För en biografi , se t.ex. Pesonen 1980, s. 170–171.
46 Rabbe 1858, s. 117–120 (Rabbes artikel publicerades alltså 1858 och inte 1856 som ofta felaktigt anges); von 
Bonsdorff  1978, s. 80. 
47 Hjelt 1905; Pesonen 1980, s. 294–295. Professor Felix von Willebrand berörde t.ex. år 1858 ventilationen i en 
artikel om hälsovården i skolorna. Också i ett brev från senatens kansliexpedition 1859 fästs uppmärksamhet 
på bostädernas uppvärmning, fuktighet och drag. Generaldirektör Törnroth gjorde 1861 upp ett förslag till 
förbättring av innerluften i skolorna och senaten gav samma år ut en bestämmelse om att klassrummen 
skulle förses med en eller fl era ventilationsluckor. Också F.J. Rabbe publicerade 1861 en artikel om ventilation 
i kyrkor.
48 Kaprio 1990, s. 191;  Rabbe 1853, s. 737–739.
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3. 1800-talets etiologiska teorier

Miasma och kontagia
Ett begrepp som ”sundhetsförhållanden” får ett innehåll först när det tolkas i ljuset av 

rådande ontologiska och etiologiska övertygelser. För t.ex. provinsialläkaren i Nystad 

var det år 1858 av stor sanitär betydelse att Valkojärvi sjö i Letala socken torrlades då 

sjön ”redan i sig sjelf intet annat [är] än en ohelsosam pöl, ifrån hvilken, liksom ifrån 

dess vattendränkta omgifvelse mycket ondt utgår, särdeles vid lågt vattenstånd under 

de heta månaderna af sommaren, då förruttnelse af de i vattnet upplösta vegetabiliska 

ämnen försiggår uppå de låga stränderna af träsket och alstrar en sumpluft som ofelbart 

alltid skall utöfva uppå den atmosferiska beskaff enheten deraf alla de menliga verk-

ningar, som äro nejder af denna beskaff enhet egendomliga”.49 

I denna uppfattning utgjorde ruttnande organiskt material, stillastående vatten och 

våta myrar en källa till sjukdom. Kemiska sjukdomsalstrande miasma utvecklades i en 

dunkel förruttnelseprocess och den fuktiga och sumpiga luften ökade mottagligheten 

för sjukdom.50 I denna anti-kontagionistiska, neo-Hippokratiska miljö- och atmosfä-

riska förståelse var luften det medium genom vilket smittan spreds. Ett rubbat tillstånd 

i den lokala atmosfären utgjorde sjukdomens villkor.51 

Bilden av provinsialläkarens sjukdomsförståelse blir tydligare om vi försiktigt skiljer 

på uppfattningarna om vad sjukdom är (ontologi), på uppfattningarna om sjukdomar-

nas orsaker (etiologi), samt på uppfattningarna om hur epidemiska sjukdomar sprids, 

även om Hannu Vuori understrukit att dessa är så intimt sammankopplade med varan-

dra att en strikt uppdelning gör våld på verkligheten. Det samma gäller en tidsrelaterad 

uppdelning.52 

Under århundraden har begrepp som ”miasma”, ”kontagion” och ”smitta” används 

för att defi niera och beskriva både sjukdomsorsaker, sjukdomstyper och spridnings-

sätt. Den moderna medicinhistoriska forskningen har också visat att begreppen inte 

49 ”Bidrag till ordnandet af Sundhetsförhållandena i Finland”, ÅU 3.5.1860.
50 Rabbe 1849, s. 186; Rabbe 1850, s. 148; Palmberg 1889 (a), s. 181;  SAO 1945, uppslagsordet miasma.
51 Den av miasma-teorin hävdade idén att epidemier kunde förklaras utgående från atmosfärens epidemiska 
konstitution kan föras tillbaka till verket Corpus Hippokratikum vars huvuddelar skrevs på 400- och 300 talet 
f. Kr. Arbetet har tillskrivits Hippokrates (f. ca 460 f.Kr.) även om det är tveksamt om han själv bidragit till 
texten överhuvudtaget. Variationerna i antalet sjuka och döda under epidemier kunde förklaras utgående 
från enskilda individers olika fallenhet och vanor (personlig hygien, m.m.). I slutet av medeltiden kände man 
till att en del sjukdomar, bl.a. pesten och en mängd hudsjukdomar, var smittosamma. Luftens beskaff enhet, 
individernas fallenhet och smittan kom att dominera de vetenskapliga diskussionerna ända fram till dess att 
Louis Pasteurs och Robert Kochs epokgörande upptäckter mot slutet av 1800-talet vunnit allmän acceptans. 
Till att börja med riktades också motåtgärderna mot luften, inte mot de faktorer som skapat den ohälsosamma 
och stinkande luften. Alain Corbin nämnder exempel där man lät skjuta med kanon för att rena luften. Av 
erfarenhet hade man lärt sig att soldater som vistats i krutrök sällan drabbades av epidemier. Corbin 1986, s. 
13, 97; Lundström 1885, s. 1; Rosen 1993, s. 263; Vuori 1979, s. 47–48, 263–265; La Berge, s. 20–21.
52 Vuori 1979,  s. 238, 258.
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entydigt kan defi nieras, i viss mån måste de betraktas som överlappande och utbytbara. 

Ulrika Graninger menar att ”miasma” användes för att beteckna en mera allmän nivå 

av orsaker, gärna relaterade till lokala förhållanden, och ”kontagion” för att markera 

en omedelbar orsak. ”Smitta” kunde betraktas som en förbindelse mellan dessa två ni-

våer.53 En bestämd ontologisk uppfattning kunde också ge möjlighet till olika parallella 

etiologiska tolkningar.54 

Medicinen hade i Finland ännu under det tidiga 1800-talet stått under infl ytande 

av den från Tyskland härstammande naturfi losofi n, men, som också Bertel von Bons-

dorff  framhållit, skedde mot slutet av 1840-talet en förändring i tänkesättet.55 I en norsk 

medicinsk avhandling som 1849 citeras av Frans Johan Rabbe i Finska Läkaresällskapets 

tidskrift framhålls att ”observatörerne i Europa” under de senaste femtio åren väsentli-

gen modifi erat läran om smitta i relation till de fl esta epidemiska sjukdomar. ”I förstone 

höll man före det samtlige epidemier hade hvarje sin egen natur och berodde hvarje af 

ett egendomligt smittoämne.” Riktigheten hos denna teori tycktes bestyrkas av de stora 

skillnaderna mellan de epidemiska sjukdomarna. Den nya teorin, som ”de utmärktaste 

forskare” var eniga om byggde på de epidemiska sjukdomarnas gemensamma karaktär; 

de var febrar, de berodde på vissa atmosfäriska förhållanden, de lydde samma lagar i 

fråga om utbredningssättet och de angrep samma typer av miljöer, företrädesvis samma 

folkklasser och till stor del samma åldersklasser. Epidemiernas intensitet var dessutom 

beroende av rådande sanitära och sociala förhållanden.56

I den tidigare dominerande kontagionistiska epidemiologiska teorin ansågs sjukdo-

mar vara direkt överförbara från en människa till en annan genom beröring eller genom 

en organism känd som contagium animatum, en levande varelse som bar på sjukdom. 

Den kontagionistiska teorin hade överlevt i Västeuropa sedan 1500-talet och sanitära 

institutioner och -politik var grundade på denna teori. Den viktigaste sjukdomen var 

pesten, som av många läkare betraktades som kontagiös, medan smittbarheten hos 

andra sjukdomar var ifrågasatta. I början av 1800-talet förkastade dock de fl esta euro-

53 Graninger 1997, s. 25; Jfr Rabbe 1849, s. 181, 183. Distinktionen mellan miasma och kontagion är dock 
tydlig i t.ex. en av J. Pippingsköld från tyska år 1866 översatt artikel. Pippingsköld citerar: ”Det är tveggehanda 
fi ender, hvilka lömskt hota den off entliga sundheten, miasmerna, d.v.s. väterika, giftiga ur förruttnande, 
sig dekomponerande qväfvehaltiga, organiska massor utvecklande effl  uvier, sådana som ammoniaken 
och dess homologier, aethyliaca, hydrothion, phosphorväte, sumpgas eller kolvätegaser, och contagierna, 
d.v.s. lefvande frön af mikroskopiska parasiter med dels vegetabiliskt, dels animalt ursprung, eller kanske 
endast (organiska) celler, hvilka kringföras på luftoceanens vågor tills de fi nna en passande hvilostad för sin 
bedröfl iga utveckling”. Pippingsköld 1866, s. 191.
54 T.ex. Graninger 1997, s. 24–25. Graninger pekar på den förvirring som uppstår när en forskare i den ”efter-
bakteriologiska” tiden försöker defi niera och förstå de gamla sjukdomsbegreppen och smittoteorierna. 
Förvirringen var dock knappast mindre hos samtidens läkare, t.ex. framhåller Rabbe i sin ovan citerade text 
att ”det råder ännu mycken förvirring vid användandet af orden smitta och icke-smitta (Contagion and Non-
contagion)”. Rabbe 1849, s. 185;  Nylander 1849–1850, s. 201–205. Se också Lundström 1885, s. 211–212.
55 von Bonsdorff  1978, s. 36.
56 Jfr här Fogelholm 1864, s. 6–7; Rabbe 1849, s. 181–183; Rabbe 1850, s. 147.
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peiska läkare kontagionismen som vetenskaplig förklaring till många av sjukdomarna, 

speciellt ”febrarna”; gula febern, koleran och pesten.57 

Kontagiateorin hade sitt främsta uttryck i de karantänbestämmelser som sedan 

medeltiden utnyttjats när epidemier närmat sig.58 I de fl esta länder avvecklades de res-

triktiva karantänbestämmelserna före 1860-talet. Kontagiateorins minskade under-

stöd måste också ses i ljuset av liberalismen. De byråkratiska karantänreglerna störde 

handeln och sjöfarten och kränkte den personliga friheten. Kontagionismen har också 

ibland ansetts representera konservatism och regeringsbyråkrati. Den specifi ka etiolo-

gins teori är ändå den teori som mest påverkat läkarvetenskapens utveckling och teorin 

utgör också bas för den moderna bakteriologin.59 

Den ”upplysta” och dominerande teorin bland många läkare i början av 1800-talet 

var anti-kontagionismen.60 I denna miasmatiska eller infektionistiska smittoteori miste 

karantänen sin betydelse, den uppfattades som eff ektlös. Det sanna skyddsmedlet mot 

de pestartade sjukdomarna låg i åtgärder som förebyggde och upphävde de villkor som 

krävdes för sjukdomarna. Karantänen ”översåg”, som Rabbe citerar 1849, ”ett väsend-

teligt villkor för en epidemi, nemligen den epidemiska atmosphœr, utan hvilken, […], 

ingen smitta (contagion), vare sig utifrån införd eller ock uppkommen på stället, kan 

bringa någon sjukdom att utbreda sig epidemiskt.” Det blev därför nödvändigt att ”ef-

terspana alla sådana densamma localiserande omstädigheter och sträfva till att häfva 

dessa för att göra stället otillgängligt för epidemin, eller denna oförmögen att uppehålla 

sig derstädes”.61 

Är sjukdomarna levande varelser?
I den atmosfäriska smittoteorin blev frågan om någon sjukdom i sig själv var konta-

giös, d.v.s. överförbar genom direkt beröring med personer eller objekt, ändå av mindre 

betydelse än frågan om under vilka förhållanden sjukdomen kunde bli infektiös, d.v.s. 

överförbar från en person till en annan genom inandning av en ”atmosphœr som är 

drägtig af effl  uvier från en sjuk”. Läkarna antog att det förekom förhållanden då en sjuk-

57 La Berge, s. 91. Jfr Ilmoni 1849–50 (a), s. 291. Karantänen hade också i första hand införts för att mota 
pesten, gula febern och kolera. Rabbe 1849, s. 180. Artikeln ”Lyhyt tieto kansalle kolera taudista, ja kuinka 
sitä vältetään, tunnetaan ja hoidetaan siksi kuin lääkärin apua voipi saada”, som publicerades i tidningen 
Suometar 30.7.1853, avspeglar den anti-kontagionistiska uppfattningen då det hävdas att ”kolera tauti ei ole 
tarttuvainen” [koleran smittar inte]. Se också ”Bidrag till historien om Choleran år 1830”. ÅT 22.12.1830.
58 Spåren av den kontagionistiska sjukdomsuppfattningen är tydlig ännu i medicinalstyrelsens instruktioner 
i samband med koleraepidemin 1831. Se ”Underrättelser om Farsoten Cholera, Försiktighetsmått deremot, 
samt medlen till sjukdomens botande och förekommande af dess vidare utbredande”, Samling af Placater etc., 
Sjette delen 1830–1834. Helsingfors 1835, s. 183–234. Jfr Rabbe 1849, s. 183.
59 Vuori 1979, s. 269; Palmberg 1889 (a), s. 183; ”Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar II”, FAT 
30.12.1853; von Willebrand 1879, s. 295–297.
60 La Berge framhåller också att antikontagionismen sågs som ett framåtskridande hos dem som betonade 
sjukdomarnas socioekonomiska orsaker. La Berge 1998, s. 39.
61 Rabbe 1849, s. 182.
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doms kontagiösa egenskaper kunde öka. På samman sätt antogs att det kunde fi nnas 

förhållanden under vilka en icke kontagiös sjukdom kunde få en infektiös karaktär. Lä-

karna var också enligt Rabbe fullkomligt eniga om vilka dessa förhållanden var. Allmänt 

antogs att vissa former av febrar var mera böjda än andra att anta en infektiös karaktär 

och att detta kunde variera beroende på årstidernas växlingar. En kontagiös sjukdom 

kunde berövas sin infektiösa karaktär genom renlighet och god luftväxling. Ett motsatt 

förhållande kunde råda där ”osnygghet och hoppackning” förekom. Sundhetspolisens 

[i.e. -politikens] viktigaste uppgift var att uppmärksamma dessa förhållanden.62

Läkaren Erik Alexander [Santeri] Ingman daterade sin ”omvändelse” till senare de-

len av 1840-talet. I den av honom år 1849 publicerade första fi nskspråkiga medicinsk-

vetenskapliga uppsatsen ”Ovatko taudit itsenäisiä, elävisiä olentoja?” [Är sjukdomarna 
självständiga, levande varelser?] riktades udden mot den gamla naturfi losofi n och dess 

främste fi nländska företrädare, Ingmans tidigare lärare vid universitetet och dåvarande 

professorn i inre medicin, Immanuel Ilmoni. Ingman framhåller att han ännu några år 

tidigare ”varsin kiivaasti hyväksyneeni juuri tätä samaa, minulta nyt hyljättyä ja vääräk-

si katsottua oppia [rätt kraftigt försvarat just denna av mig nu som felaktig förkastade 
lära]”.63 Av professor Ilmonis svar till Ingman kan man dra slutsatsen att han ännu inte 

var helt beredd att överge den gamla sjukdomsuppfattningen.64 

Kampen mellan kontagionister och antikontagionister pågick i Europa med varie-

rande intensitet fram till slutet av århundradet. Trots namnet torde dock ingen av anti-

kontagionisterna (miasmatikerna) under första delen av 1800-talet ha förnekat existen-

sen av kontagiösa sjukdomar. Vissa sjukdomar som lues, variola och scapies betraktades 

även hos de mest radikala som kontagiösa. Skiljelinjen mellan dessa sjukdomar och de 

tre karaktärssjukdomarna, pest, kolera och gula febern, var det som avgjorde vilket 

läger vederbörande tillhörde.65 Beträff ande inställningen till de olika teorierna om sjuk-

domsspridning kan man inte, bortsett från Ilmonis och Ingmans debatt, bland Finlands 

lilla läkarkår följa någon konfl ikt eller åsiktsgruppering. De olika uppfattningarna re-

laterades sakligt i läkartidskrifterna och kommentarerna var försiktiga. Mot slutet av 

1800-talet har också den etiologiska förståelsen ändrat så att kontagia och miasma nu 

främst betecknar olika kategorier av sjukdomar, inte en hel etiologisk teori omfattande 

alla sjukdomar.66

62 Rabbe 1849, s. 183–184.
63 Ingman 1849–50, s. 176.
64 Ilmoni 1849–50(a); Ilmoni 1849–50(b); von Bonsdorff  1978, s. 150–151; Jfr ”Kulkutaudit”, Sanomia Turusta 
17.1.1854.
65 Arvidsson 1971, s. 181; ”Epidemiologi. Om Cholerans contagiositet, af Prof. Mulder och D:r Jolly”, Notisblad 
etc., N:o 10, oktober 1849, s. 145–149. Lues = syfi lis, variola = smittkoppor, scapies = skabb. För äldre 
sjukdomsnamn se t.ex. Lagerkranz 2000.
66 Löfström 1889, s. 67.
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Max von Pettenkofer och grudvattenteorin
Den vetenskapliga diskussionen rörde främst kolerans kontagiositet. Erfarenheterna 

från koleraepidemierna minskade understödet för den kontagionistiska teorin och ut-

mynnade i en doktrin där huvudtanken var att miasmat, sedan det via luften fått fäste i 

organismen, utbildades till ett kontagium.67 I och med att mikroskoptekniken utveckla-

des började från 1840-talet förekomma uppgifter om mikroskopiska organismer. Dessa 

kunde dock inte kopplas till specifi ka sjukdomar. Den framstående kemisten Justus Lie-

big, som representerade en kontagionistisk uppfattning, menade också att påståendet 

att de små organismer som man hittat i jäsande och ruttnande ämnen skulle förorsaka 

själva jäsningen eller förruttnelsen, var lika barnsligt som att påstå att vattnet i Rhen 

rinner mot havet för att det fi nns en mängd vattenkvarnar vid Mainz.68

Kring 1860 hade en ny teori om kolera utvecklats som tycktes ge svar på många 

frågor. Representanterna för denna lära accepterade att orsaken till sjukdomar låg i 

antingen specifi kt eller icke specifi kt kontagia, men ansåg att det ytterligare krävdes 

att förhållandena var de rätta för att en sjukdom skulle kunna uppstå.69 Upphovsman-

nen och den främste företrädaren för detta synsätt var den bajerska vetenskapsman-

nen Max von Pettenkofer70 som speciellt under senare delen av 1800-talet mycket hårt 

försvarade tanken på kolerabacillens ektogena karaktär.71 

von Pettenkofer hade studerat hos grundaren av den organiska kemin Justus Liebig. 

Liebigs idéer var också utgångspunkten för de av von Pettenkofer formulerade teo-

rierna. Redan 1869 föreslog han att koleran förorsakades av en bakterie (ett frö) eller 

en svamp och antog att denna agent kunde förfl ytta sig från en plats till en annan. Han 

betonade dock att denna agent inte kunde infektera ett off er utan påverkan av andra 

faktorer. Utgående från detta har historikerna kategoriserat von Pettenkofer som en re-

presentant för den kompromissteori som George Rosen kallat för begränsad eller kon-

tingent kontagionism. von Pettenkofers uppfattningar förändrades dock med åren.72

På samma sätt som Liebig relaterade von Pettenkofer betydelsen av jäsningen hos 

sönderfallande, ruttnande materia till mottagligheten för epidemiska sjukdomar i ett 

givet område. Även om han accepterade existensen av ett sjukdomsämne som kunde 

transporteras från plats till plats, förnekade han att sjukdomar spreds av kontagier. Han 

kunde inte heller tänka sig att sjukdomsämnet kunde föras vidare med dricksvatten, 

67 Arvidsson 1971, s. 182.
68 Lundström 1885, s. 211–212.
69 Rosen 1993, s. 264–265.
70 Professor i hygien vid universitetet i München 1865-1894. Lärostolen i München var den första i sitt slag i 
Europa. von Pettenkofer publicerade sin berömda teori om grundvattennivåns betydelse för intensiteten hos 
speciella epidemiska sjukdomar redan 1854. Goubert 1989, s. 61. För en biografi  se t.ex. Erismann 1901 och 
Oker-Blom 1918.
71 Bonderup 1994, s. 63–65. Med endogen avses något som är verksamt inifrån, ektogen något – i detta fall 
– utanför kroppen verkande. Jfr t.ex. Löfström 1889, s. 67.
72 Rosen 1993, s. 264; Graninger 1997, s. 128.
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i kläder, eller med varor. Det mest troliga var – enligt honom – att sjukdomsämnet 

transporterades med människor, även om de som förde med sig sjukdomsämnet inte 

själva var drabbade av kolera. Sjukdomsämnet hade heller ingen eff ekt om inte bärarna 

av sjukdomsämnet infekterade marken med sin excreta.73 

Infl uerad av Liebigs teorier om jäsning utvecklade han fram till mitten av 1860-talet 

en detaljerad teori om under vilka omständigheter koleramiasma kunde uppstå. Det 

berodde enligt honom på en mängd svängningar i främst grundvattennivån. Vatten-

nivån kunde plötsligt stiga och förorsaka en ökning av markens fuktighet. På detta 

följde en torr period när vattennivån sjönk och likaså fukthalten i jorden. På detta sätt 

uppstod ett torrt lager av jord ovanför vattenytan. I denna jord kunde koleran gro un-

der förutsättning att jorden blivit infekterad med kolera-sjukdomsämnet. Den miasma 

som då kunde uppstå överförde sjukdomen via luft som var förorenad av gronings-

processen. Följden var att människor som levde på högt belägna platser, men även i de 

övre våningarna i höghus, kunde njuta av en relativ immunitet, medan de som levde 

på fuktig och lågt belägen mark, i källare eller i trånga och instängda förhållanden där 

luftcirkulationen var begränsad, var mest utsatta.74 

Pettenkofer var den så kallade lokalist-skolans självutnämnda mästare, en åsikts-

riktning som betonade de meteorologiska infl uensernas inverkan genom variationer 

i vattennivån.75 Teorin vände uppmärksamheten från luften till marken. Pettenkofer 

framhåller själv att då man tidigare vid bestämmandet av en orts ”hygieniska värde” 

satte luften i första rummet, vattnet i andra och marken i tredje, ”så får man väl nu vän-

da ordningsföljden om”.76 Pettenkofers teorier vann omfattande acceptans, inte minst 

på grund av hans infl uens på det hygieniska området – ett område som vars fader han 

betraktats. von Pettenkofer innehade den första professuren i hygien vid universitetet 

i München från 1865. Professuren var den första i sitt slag i världen. Hans teorier och 

betoningen av orts- och tidsdispositionen hade stor genomslagskraft på speciellt 1860- 

och 1870-talen. Under de påföljande årtiondena minskar hans betydelse i takt med 

att de nya vetenskapliga rön accepterades som Luis Pasteur och Robert Koch kunde 

presentera.77

Vägen till bakterieteorin
Utvecklingen av bakteriologin är intimt förknippad med laboratoriet och mikroskopet. 

Från 1840-talet kan man i den medicinska litteraturen hitta spridda uppgifter om små 

73 Erismann 1901, s. 101–102, 113–115.
74 Ibid. 1901, s. 101–102, 113–115; Pettenkofer 1883, s. 15. Jfr t.ex.”Berättelse till stadens Sundhetsnämnd om 
koleran i Helsingfors 1871” (K. Qvist), Hbl 3.4, 4.4, 6.4, 12.4.1872.
75 Jfr Liebig 1846, s. 244; Fagerlund 1887, s. 244; Erismann 1901, s. 87–88.
76 Pettenkofer 1883, s. 5.
77 Evans 1990, s. 237–239; von Willebrand 1879, s. 300; Berlin 1874, s. 417–420. Betecknande är att von 
Pettenkofer´s levnadstecknare professor F. Erismann ännu vid sekelskiftet skriver att man ännu inte kunde 
bedöma om den kontagionistiska eller lokalistiska läran kommer att utgå med seger. Erismann 1901, s. 121.
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organismer. Deras möjliga betydelse vid kemiska sönderdelningsprocesser och för vissa 

sjukdomar började diskuteras. Den helt avgörande teoretiska nyheten under seklets se-

nare del var Luis Pasteurs (1822–1895) identifi kation av levande mikroorganismer som 

orsak till förruttnelse. Pasteur hade nått sin insikt genom studiet av jäsningsprocesser. 

Han visade att mikrober förorsakade jäsningsprocessen och att mikroberna härstam-

made från den omgivande luften. I slutet av 1850-talet publicerade Pasteur resultaten 

av sina undersökningar rörande ”generatio spontanea” och professor von Willebrand 

tar på Läkare-Sällskapets sammanträde i mars 1860 resultaten som en bekräftelse på 

den av honom tidigare framförda åsikten att orsaken till uppkomsten av miasma bör 

sökas ”uti luften befi ntlige organiserade kroppar”.78

Vid mitten av århundradet hade kemisterna kunnat visa att luften var en kemisk 

blandning som var avgörande för livsprocesserna. Sammanhanget mellan bestämda 

luktförhållanden och förruttnelseprocesser blev tydligare. Lukten från förruttnelsepro-

cesser och till exempel stillastående kloakvatten måste undvikas för att man inte skulle 

drabbas av sjukdomar. Miasma-teorins praktiska infl ytande når sin kulmen när man 

med tillförlitlig statistik kunnat påvisa det signifi kativa sambandet mellan dödlighet 

och undermåliga sanitära förhållanden. Läkare och andra hygienister går nu in för att 

utrota orsakerna till dålig lukt och stank.79

Sambandet mellan mikrober och sjukdomar blev med tiden tydligare, men det var 

fortfarande oklart om mikroberna var orsaken till sjukdom eller följden av dessa. Det 

var den tyske läkaren Robert Koch (1843–1910) som i början av 1880-talet övertygande 

kunde visa att en specifi k bakterie var orsaken till bland annat tuberkel och kolera.80 

År 1878 publicerade Robert Koch resultaten av sina undersökningar rörande sårinfek-

tioner. Koch kunde övertygande visa att vissa karakteristiska bakterier var orsaken till 

dessa sjukdomar. Snart kunde Koch också identifi era tuberkelbacillen och blev 1883 

till följd av en i Egypten utbruten koleraepidemi av den tyska regeringen ombedd att 

leda en kommission med uppgift att studera den fruktade sjukdomen. Snart kunde 

också Koch peka på ett samband mellan kolera och en bakterie som hade formen av 

ett komma. Kochs resultat blev i allmänhet snabbt kända även i Finland. Mindre än 

en vecka efter att Koch lyckats överföra kommabacillen genom inympning på kani-

ner (som sedan dog av koleraliknande symtom) kungjorde tidningen Östra Finland att 

”komma-bacillen är gripen!”.81

Koch hade upptäckt att koleravibrionen huvudsakligen spreds med vatten. Han an-

såg därmed att även sjukdomens uppkomstmekanism var kartlagd: avföringen från en 

78 ”Protokoll från Finska Läkare-Sällskapets sammanträde den 23 mars 1860”, Notisblad etc., No 11, Nov. 1860,  
s. 170–171. Tanken hade framförts av Felix v. Willebrand bl.a. i artikeln ”En blick på några af sjukdomarnes 
orsaker” i Litteraturbladet nr 12/1857, s. 360–369.
79 Vuori 1979, s. 265–266.
80 Ibid. 1979, s. 268–271.
81 Evans 1990, s. 265; ÖF 21.10.1884.
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kolerasjuk individ infi ltrerade marken och förorenade vattnet. Med vattnet fortsatte 

sedan spridningen av sjukdomsämnet. Kochs uppfattning mötte hårt motstånd, inte 

minst från von Pettenkofer och anhängarna av den lokalistiska skolan.82 Även om von 

Pettenkofer accepterade kommabacillen ansåg han att kolerasjukdomen inte kunde 

uppstå om inte koleralokaliteten låg på ett poröst jordlager innehållande en viss fuktig-

het och ruttnande organiskt material. Enligt hans uppfattning förorsakades sjukdomen 

av en toxisk substans som uppstod när sjukdomsämnet undergick en mognadsprocess 

i detta jordlager.83 

Den fi nländske läkaren Lars Wilhelm Fagerlund84 hänförde år 1887 Max von Pet-

tenkofer till den äldre epidemiologiska skolan.85 Också den svenske läkaren Ernst Alm-

quist nämner i början av 1890-talet övergången från den Pettenkoferska eran till den 

Kochska som ett historiskt faktum.86 Som bland andra Richard Evans visat beträff ande 

läkarkåren i Hamburg var det dock inte ännu på 1890-talet någon självklarhet att Kochs 

resultat accepterades.87 Vid t.ex. den åttonde internationella kongressen för hygien och 

demografi  i Budapest 1894 var den allmänt rådande uppfattningen att ”Kochs basill” 

nog spelade huvudrollen, men den kunde inte ensam förorsaka kolera, än mindre en 

epidemi.88 I Finland publicerades också 1895 en på Pettenkofers teorier baserad medi-

cinsk avhandling där grundvattennivåns och landhöjningens relation till de hygieniska 

förhållandena undersöktes.89 Ännu 1901 antecknar von Pettenkofers levnadstecknare 

att det återstår att se vilken av åsiktsriktningarna som utgår med den slutliga segern.90 

82 Leontjeff  1907, s. 2–9. Pettenkofer förklarade i oktober 1884 att han nu måste upprätthålla sin lokalistiska 
ståndpunkt ännu mer. Han lovade också att äta upp de av Koch odlade bacillerna för att bevisa att de inte 
förorsakade den fruktade sjukdomen om inte orts- och tidsdispositionen ”var för handen”. ÖF 21.10.1884.
83 Erismann 1901, s. 101–102.
84 Bl.a. docent i rättsmedicin vid Helsingfors Universitet 1889–1897.
85 Fagerlund 1887, s. 244.
86 T.ex. Almquist 1892 (b), s. 138.
87 Evans 1990, t.ex. s.276–277.
88 Palmberg 1895, s. 23–27.
89 Hellström 1895.
90 Erismann 1901, s. 121. Läkaren Alfred Palmberg ställer på hälsovårdsföreningens möte den 7 maj 1888 
Koch´s upptäckt särskilt rörande tuberkelbakterien ”öfver allt tvivel”. Läkaren T. Löfströms anförande på samma 
möte byggde dock på Pettenkofers teorier. Han framhöll bl.a. betydelsen av de utom organismen befi ntliga 
faktorerna, som t.ex. jordmånen. ”Om den allmänna hälsovårdens infl ytande på dödligheten”, resp. ”Om 
farsoterna och deras bekämpande”, Hygieniska spörsmål 1889, s. 53–54, 66–67.
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4. Preventiv teknologi

Edwin Chadwicks modell
Fram till slutet av 1700-talet dominerade två typer av profylaktiska strategier; undan-

tagsförfarande vid epidemier och praktiska åtgärder föranledda av urbana olägenheter 

som anstötliga, motbjudande verksamheter och avfallsdeponering. De förra inkludera-

de framför allt karantän, isolering, cordons sanitaires och temporära institutioner som 

sundhetsnämnder, de senare främst fl yttning av verksamheterna.91 Epidemierna ska-

pade en krismentalitet som krävde omedelbar uppmärksamhet. När krisen sedan var 

över upplöstes de institutioner som skapats och man återgick till det gamla. Endemiska 

sjukdomar väckte liten uppmärksamhet hos myndigheterna eftersom de betraktades 

som en naturlig sak – som en del av livet.92 

De preventiva åtgärderna var beroende av den dominerande teoretiska uppfatt-

ningen om sjukdomarnas utbredningssätt. Från kontagionistisk synpunkt var t.ex. en 

desinfektion av uttömningarna, isolering av de sjuka och en mer eller mindre sträng 

övervakning av samfärdseln självskrivna åtgärder. Ur lokalistisk synpunkt var allt detta 

överfl ödigt då huvudvikten lades på orts- och tidsdispositionen. Den preventiva lös-

ningen var systematiska assaneringsarbeten (se förklaring s. 54, not 8) och en eventuell 

fl yttning av befolkningen från koleraorter. Vikten av en god vattenförsörjning betona-

des av båda lägren, även om det i lokalisternas fall inte var frågan om bekämpande av 

kolera utan mera av hänsyn till den off entliga sundhetsvården.93

Edwin Chadwicks initiala föreställningar om sanitetsteknik formades i kontexten av 

fattiglagarna på 1830-talet. Grundtanken i denna konception var att det var billigare att 

förebygga fattigdom genom att förebygga sjukdomar än att dela ut ekonomiskt under-

stöd. Th e Sanitary Report byggde också på den traditionella uppfattningen att fuktiga 

förhållanden utgjorde sjukdomens förutsättning och att lukten var en primär indikator. 

Den preventiva lösningen var torrläggning av stadsområdet, att med utnyttjande av rik-

liga mängder vatten och förbättrade avloppskanaler hålla gator och bostäder rena samt 

att med billigare och eff ektivare metoder föra bort allt hälsofarligt avfall från staden. 

I Chadwicks modell hade varje hushåll tillgång till rinnande vatten. I denna hydrau-

liska vision spolades exkrementerna ned i vattenklosetter som via rör var kopplade 

till kommunala vatten- och avloppsledningar. Till den sanitära helheten hörde också 

ytbelagda gator och väl ventilerade byggnader. Avloppsslammet, som representerade 

både en (hälso)risk och en (ekonomisk)möjlighet, fi ck den största uppmärksamheten. 

Däremot utgjorde hanteringen av gatusopor och gårdsavfall inte, som Martin Melosi 

91 Jfr Den hygieiniske congres 1858, s. 2; Fonssagrives 1876 (Öfversättarens företal), s. III.
92 La Berge 1992, s. 9. Jfr Den hygieiniske congres 1858, s. 2; Fonssagrives 1876 (Öfversättarens företal), s. III.
93 Erisman 1901, s. 116.
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också påpekat, någon integrerad del av detta system. Soporna och annat fast avfall be-

traktades som praktiska olägenheter, inte som hälsorisker.94 

Avloppsledningar i sig var inget nytt fenomen. Praktiskt taget alla städer har under 

alla tider behövt någon form av avlopp för att avleda vatten från gator och tomter.95 

Det nya i 1800-talets tekniska idévärld var systemtänkandet, dvs. att se avloppen som 

sammanbundna nätverk. Den vattendistributions- och sanitetsteknik som de engelska 

ingenjörerna utvecklade blev också snabbt ett av de mest spridda teknologiska kom-

plexen i mänsklighetens historia.96 Den tyske historikern Wolfgang Krabbe betraktar 

införandet av det moderna självspolande avloppssystemet som ”eine kulturelle Revolu-

tion ersten Ranges” för det europeiska stadsväsendet.97 

I fl era frågor divergerade dock Chadwicks idéer från ingenjörernas. Detta gällde 

t.ex. frågan om behovet av konstant tryck i vattenledningarna och utnyttjande av kloak-

vattnet. Den mest framträdande var dock frågan om den relativa fördelen med avlopps-

rör i tegel med stor diameter i jämförelse med småskaliga rör i lergods, en kontrovers 

som i det tidiga 1850-talet resulterade i det som Christopher Hamlin kallat för ”the 

pipe-and-brick sewer war”.98 ”Upptäckten” av den s.k. graduerade rörsystemet hade be-

traktats som ett första, stort framsteg. Systemet byggde på principen att avloppsrörens 

storlek eller diameter står i proportion till den mängd vätska som skall transporteras. 

Äggformen skulle upprätthålla ett konstant fl öde även vid små vattenmängder.99 

Den tanke som Chadwick under senare delen av 1840-talet kraftigt understödde 

innebar att diametern på de runda lergodsrören minimerades för att upprätthålla och 

maximera hastigheten hos fl ödet i avloppsrören. Rörelsen skulle bl.a. hindra stock-

ningar och sedimentering. Den (med moderna ögon sett) tvivelaktiga hydrauliska teori 

som systemet byggde på innebar också i praktiken att avloppens dräneringsfunktion 

minimerades och att det s.k. separata systemet med två skilda avloppsnät för yt- och 

smutsvatten introducerades. Den dogmatiska inställningen hos Chadwick och hans 

anhängare fj ärmade dem dock från majoriteten av ingenjörsprofessionen. Som Ham-

lin uttrycker det skulle avloppssystemet i ingenjörernas vision anpassas till befi ntliga 

förhållanden, Chadwicks tänkesätt innebar däremot att samhället skulle anpassas till 

avloppssystemet.100

94 Melosi 2000, s. 50.
95 Se t.ex. Hösel 1990. Begreppen ”avlopp” och ”kloak” betecknade ursprungligen samma typer av 
konstruktioner och begreppen var sinsemellan utbytbara. Donald Reid hävdar dock att den moderna 
teknologin medförde en betydelseförskjutning så att ”avlopp” (sewer, égout) senare kom att beteckna ”the 
water and the refuse have an outfl ow”, till skillnad från kloak (cloaca, cloaque) där ”the water is stagnant and 
putrid”. Reid 1991, s. 35.
96 Hamlin 1998, s. 7; Engström 1883, s. 82.
97 Krabbe, 1983, s. 378. De hygieniska förhållandena i städerna stod ännu i mitten på 1800-talet på samma nivå 
som den hade varit fl era hundra år tidigare. von Simson 1983, s. 429.
98 Hamlin 1998, s. 304.
99 Fogelholm 1864, s. 66.
100 Hamlin 1992, s. 681–684, 690–693, 697, 706; Melosi 2000, s. 48.
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Chadwick utgick också från att avloppsslammet kunde utnyttjas i jordbruket. Den un-

derliggande tanken var att en stor del av de urbana sanitära reformerna kunde fi nansieras 

med slam från städerna. Han grundade sina beräkningar på Liebigs utredningar. Chad-

wick förespråkade främst irrigationsfält (kallades även övervattningsfält), dvs. system där 

avloppsslammet pumpades ut på odlingar och utnyttjades som gödsel. Negativa erfaren-

heter av systemet fanns tillgängliga, men hans intresse för detta system måste ses mot 

bakgrunden att det enda kända alternativet var att tömma slammet i fl oderna. Tömning-

en i fl oderna kunde inte försvaras ur ekonomisk synpunkt. Modellen med irrigationsfält 

skulle också ha varit otänkbar utan den nya tekniska innovationen med ångmaskindrivna 

skovelhjul.101 Chadwick hade dock lite understöd bland ingenjörerna och hans påverk-

ningsmöjligheter minskade kraftigt efter avgången ur General Board of Health 1854.102 

Schwemmcanäle oder Abführ?
De tre första frågorna i programmet vid hygienkongressen i Bryssel 1852 berörde reg-

ler som borde följas vid byggande av hus för arbetarklassen, vid anläggande av bad, 

samt vid inredningen av sjuk- och fattighus. Den fj ärde frågan i programmet berörde 

konstruktionen av off entliga kloaker och latriner. Kloak- och latrinfrågan skulle på kon-

gressen diskuteras i relation till deras ”oskadlighet för allmänna sundhetstillståndet, i 

föreningen med möjligheten att bevara deras innehåll till användning för åkerbruket”.103 

Den aktuella frågan innesluter i sin korthet de två viktigaste elementen i den europeiska 

avfallsdebatten: den profylaktiska strategin och den ekonomiska målsättningen.104 

Rent generellt kan man i mitten av århundradet skilja på två traditioner, en tysk 

och en engelsk. Den tyska betonade vikten av en systematisk borttransport av avfallet 

(abführ) och den engelska det vattenburna systemet.105 Den rika litteraturen på områ-

det avspeglar också den strid som stod mellan de båda åsiktsriktningarna, men också 

rörande diskussionen om alternativa system. Curt Wallis citerade 1877 en ”skämtare” 

som uttalat att han ännu inte blivit bekant med någon tysk professor i medicin som 

101 Cosgrove 1909, s. 78–83; Kennard 1958, s. 499; Hamlin 1992, s. 684. Irrigationsfält hade byggts bl.a. i 
Edinbourgh på 1840-talet men de förorsakade snart betydande luktproblem. Idén till irrigationsfälten i 
England hade hämtats från Italien. I Lombardiet fi ck man inte längre på 1850-talet anlägga övervattningsfält 
närmare en stad än 5 miles (ca 8 km).
102 Hamlin 1992, s. 684.
103 Huss 1852, s. 7–32. De övriga sju frågorna relaterade till dricksvatten, ventilation, ordnande av den 
off entliga sundhetsvården, begravningar och begravningsplatser, matförfalskning och fabriksarbetarnas 
hälsa. För att undvika att såra svenska läsares känslor lät Huss bli att översätta den elfte frågan, eller ”Quelles 
sont les mesures à prendre pour arrêter les progrès et diminuer les inconvénients et les dangers de la 
prostitution et de la débauche?” Motiveringen hos Huss är att den svenska huvudstaden ännu inte tvingats 
befatta sig med denna smutsiga lagstiftning.
104 Minutes of information 1852 (a), s. 1–2; Almquist 1883 (b), s. 474; Heyman 1877 (a), s. 3–4, 121–124.
105 Fogelholm 1864, s. 13; Heyman 1877 (a), s. 121–124.
106 ”Spolning eller hämtning”. Wallis 1877, s. 3; Heyman 1877 (a), s. 3; Gloeckner 1869, s. 1; Fogelholm 1864, s. 13.
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inte någon gång under sitt liv skulle ha skrivit en avhandling om ”Canalisation oder 

Abfür”.106 

Wallis hänförde spolningssytemets anhängare till ”det liberala eller reformpartiet” 

som snabbt ville genomföra stora förbättringar. Motståndarna, eller ”de konservativa”, 

ansåg att det gamla hämtningssystemet med tidsenliga förbättringar ännu kunde bi-

behållas. De konservativa framhöll enligt Wallis att fördelarna med de föreslagna re-

formerna inte var bevisade samt att spolningssystemet innebar en ekonomisk risk för 

kommunen.107 Huvudargumenten mot det engelska systemet var dock den förorening 

av vattendragen som följde på utsläppen och förlusten av gödningsämnen. Hämtnings-

systemets nackdelar var bl.a de obehag som hanteringen medförde samt att urinen 

uteslöts från de exkrementämnen som bortfördes från staden. I hämtningssystemet var 

det luften som förorenades.108

General Board of Health konstaterade också i en rapport 1852 att motståndet mot 

det engelska vattenburna systemet berodde på uppfattningen att gödselämnen gick för-

lorade. Avfallet samlades därför i gödselgropar eller i närheten av bostadshusen. Den 

engelska erfarenheten visade dock att förlusten av gödningsämnen var trivial i jämfö-

relse med den excessiva dödlighet som följde av gödselgropsystemet. Införandet av vat-

tenklosettsystemet i London utgjorde här enligt myndigheten ett bra exempel.109 Den 

hygieniska kongressen i Köpenhamn 1858 betraktade dock särskilt de engelska irriga-

tionsfälten som experiment och rekommenderade ett latrinsystem med tunnor. Från 

latrinen borde inget ledas i avloppen med mindre än att avloppet var underjordiskt.110

Bland ingenjörerna pågick också under senare delen av 1800-talet en debatt om 

kombinerade och separerade avloppssystem. Debatten kom symboliskt att präglas av 

de avloppssystem som byggdes i Paris och London.111 Primärt gällde debatten frågan om 

städerna borde bygga separata ledningar för regn- och ytvatten och för avfallsvatten.112 I 

London byggdes två skilda nät och i Paris byggdes ett kombinerat system. Många städer 

kombinerade också de två modellerna så att olika stadsdelar försågs med olika system. 

Vid sekelskiftet 1900 tillämpades det kombinerade systemet i större städer, bland annat 

i Berlin, Bryssel, Wien, Rom och New York. Det kombinerade systemet var också det 

mest allmänna i Europa. Det separata systemet spreds snabbt i England under senare 

delen av 1800-talet och var också allmänt i USA.113 

107 Wallis 1877, s. 3–4.
108 Ibid., s. 5.
109 Minutes of Information 1852 (a), s. 3.
110 Den hygieiniske congres 1858, s. 252.
111 Också stadsingenjör Tallqvist i Helsingfors talar 1878 om det ”engelska” och det ”franska” systemet. Tallqvist 
1878, s. 11. Också Hamlin 1992, s. 680ff .
112 Ett kombinerat system avser ett avloppsnät som är byggt för både smutsvatten och ytvatten (dränerings-). 
Det senare avser ett avloppsnät med separata ledningar för yt- och smutsvatten. I en rapport från den centrala 
hälsovårdsmyndigheten i England 1852 kallas det förra för ”foul-water” och det senare för ”simple-water 
drainage”. Minutes of information 1852 (b), s. 1.
113 Goubert 1989, s. 61–62.
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114 En av dessa var ingenjören William Lindley. Lindley var personlig vän till Chadwick och byggde på 1840-
talet det första kontinentala kombinerade avloppssystemet för regn- och smutsvatten i Hamburg. Han 
ledde också byggandet av vattenledningsnätet och var senare engagerad i byggandet av publika bad- och 
tvättinrättningar i staden. I en del fall utnyttjades också engelskt kapital. von Simson 1983, s. 434; Kennard 
1958, s. 497.
115 von Simson 1983, s. 434–435.
116 ”Den Nordiska teknisk-hygieniska kongressen i Köpenhamn 24–27 juni 1903”, Teknikern 1903, s. 181.
117 Melosi 2000, s. 48.

I första hand var det de socio-politiska idéerna som från England snabbt spreds till 

kontinenten, men också de tekniska modellerna. Spridningen av de engelska idéerna 

kunde ske på fl era sätt. En stor betydelse hade de engelska ingenjörer som anlitades 

som experter av de kontinentaleuropeiska städerna.114 Många europeiska ingenjörer 

besökte också England från och med mitten av seklet för att låta sig bli informerade om 

de nyaste metoderna inom sanitetstekniken. John von Simson framhåller dock speciellt 

betydelsen av den första internationella hygienkongressen i Bryssel 1852. Kongressen 

lade grunden till ett internationellt nätverk av hygieniker.115 De nordiska hygienikerna 

ordnade egna kongresser från och med slutet av 1800-talet. Den första nordiska tek-

nisk-hygieniska kongressen hölls i Stockholm 1897.116

Martin Melosi framhåller att Edvin Chadwicks rapport utgjorde en vändpunkt be-

träff ande utvecklingen av de moderna sanitära servicefunktionerna. För första gången 

förenades de fyra kriterier som behövdes för utbyggnaden av ett helt system; en tydlig 

miljörelaterad kontext, en administrativ struktur, en konkret teknisk respons samt in-

sikten om behovet av en breddning av den off entliga tjänsteproduktionen.117 
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III

IDENTIFIERINGEN 
AV ETT PROBLEM, 
ca 1830–1860



Att i vårt land så litet i allmänt hygieniskt hänseende blifvit 
gjort, anser vi härröra ej så mycket af den eviga fi nska fl egman 
och trögheten, som mycket mera af brist på kännedom om de 
välsignelserika resultater, hvilka ernåtts genom de i utlandet i 
sådant hänseende vidtagna åtgärderna, äfvensom af bristande 
djupare insigt i sjukdomarnes inom landet förhållanden, hvad 
de olika lokaliteterna beträff ar.

Barometern 20.12.1861.



1. Problemetablering och kontext

Vasa 1840
Måndagen den 27 juli 1840 stod bagarmästaren Joakim Fredrik Holmqvist inför ma-

gistraten i Vasa. Han hade kallats till magistratens möte för att höras med anledning 

av att smutsvatten från hans gödselstad rann ut i rännstenen på gatan. Stadsfi skal Carl 

Israel Barcker, som låtit kalla Holmqvist till mötet, ville att magistraten skulle tvinga 

bagarmästaren att vidta åtgärder för att förhindra ”oskicket”.1 Protokollet ger oss inget 

besked om vad den upplevda olägenheten med smutsvattnet bestod i eller var Holm-

qvist bodde. För samtiden och den lokala magistraten var allt detta så självklart att det 

inte behövde antecknas i ett protokoll. 

Bagarmästare Holmqvist hade erhållit burskap på 1830-talet och samtidigt fått rätt 

att upprätthålla ett pastej- och sockerbageri.2 Den ovan relaterade kontakten med ma-

gistraten var dock inte Holmqvists första eller enda. Magistraten, som fungerade både 

som statlig juridisk myndighet och som stadens enda administrativa organ, övervakade 

livet i stadssamhället och kunde ingripa i de mest varierande ärenden.3 Holmqvist hade 

t.ex. ett år tidigare tillsammans med hela bagarmästarskrået fått redogöra varför råg- 

och vetebröd inte alltid fanns att tillgå i Vasa. Kvaliteten på bagarmästarnas arbete var 

inte heller alltid tillfredsställande.4 Den fysiska miljön och avfallet var också föremål 

för magistratens uppmärksamhet på 1840-talet, bl.a. förbjöd magistraten stadsinnevå-

narna att hämta komposterad mylla från stadens soptipp i den s.k. Ryssgropen utanför 

stadens norra tull. Magistraten hade tänkt sig att utfyllnaden med sopor och spån små-

ningom skulle dölja den fula gropen.5 

När bagarmästare Holmqvist (som alldeles tydligt inte betraktade problemet med 

smutsvattnet som särskilt stort) stod inför magistraten skyllde han på den regniga som-

maren och förmodade att olägenheten upphörde när – som det då syntes – ”uppehålls-

väder hädanefter ägde rum”. Han erkände dock att en bidragande orsak till det upp-

märksammade problemet kunde vara att ”spillnings staden” låg på en höjd på gården.6 

Holmqvist gav dock ingen förklaring till varför gödseln inte körts bort eller vad han 

gjort för att förhindra utsläppet. Utsläpp av smutsvatten till rännstenarna hade förbju-

dits i polisordningen 1827.7 

1 Magistraten i Vasa 27.7.1840. VLA.
2 Ibid.
3 Se t.ex. Nikula 1981, s. 211.
4 Mäkelä 1987, s. 185–186.
5 Magistraten i Vasa 15.6.1840. VLA.
6 Ibid. 27.7.1840. VLA.
7 Polis=Ordning för Wasa Stad 1827 ( §12).
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Magistraten var inte beredd att vänta på torrare väderlek utan gav Holmqvist två 

valmöjligheter: antingen skulle han bygga om gödselstaden så att orenligheten inte 

längre kunde rinna ut från gårdsplanen eller också skulle han dagligen skölja ränn-

stenen från allt det smutsvatten ”som från gödseln afrinner”. Bagarmästaren hade att 

verkställa åtgärderna ”vid det ansvar stadens Police Ordning i aff seende å renhållningen 

af stadens gator och rännstenar utsättes”.8 Vitet kunde uppgå till fem rubel silver.9

Det är möjligt att anta att Holmqvist inte brydde sig om magistratens krav. I följande 

paragraf i protokollet anhåller nämligen Holmqvist om rätt att lämna sitt burskap och 

fl ytta till annan ort. Om händelsen på något sätt skall betraktas som en reaktion på ma-

gistratens kontakter med Holmqvist framgår dock inte. I varje fall fl yttade Holmqvist 

något senare samma år till Åbo.10

Utgående från avhandlingens tema och perspektiv ger den ovan relaterade hän-

delsen möjlighet till fl era refl ektioner. För det första har samfundet representerat av 

stadsfi skalen upptäckt ett problem och dess direkta orsak. (Problemet var dock i detta 

fall redan defi nierat i stadens polisordning). Smutsvattnet som rann ned längs ränn-

stenen utgjorde en estetisk olägenhet och gödselstacken på en höjd på bagarmästare 

Holmqvists gård var problemets källa. Implicit berättar händelsen också något om den 

kollektiva uppfattningen om restprodukten gödsel, samt praktiskt hur gödseln – eller 

avfallet – lagrades och hanterades.

För det andra belyser händelsen vilka instrument stadskollektivet hade tillgång till 

och hur dessa kunde användas för att bemästra ett problematiskt förhållande. Magi-

stratens ”politie författningar” – här redan sammanställda i en polisordning – defi nie-

rade gränsen för accepterat beteende. Tolkningen av bestämmelserna hörde också till 

magistratens jurisdiktion. 

Lukten från gödsel och smutsvatten var något som aff ekterade alla stadsbor, fattiga 

som rika. Ingen kunde undgå att se eller känna doften av husdjur, dypölar och latriner. 

Magistratens aktioner avspeglar en bestämd uppfattning om olägenheternas art och 

innebörd. Berättelsen visar också hur stadens innevånare defi nierade, tänkte och gjor-

de val i frågor som berörde egna och lokala förhållanden. Händelsen får en innebörd 

när den belyses i den kontext där berättelsen uppstod.11 

Det som intresserar här är avfallet. Vi vill veta vilken plats avfallet hade i den ak-

tuella uppfattningen av omgivningen, d.v.s. vilket slags problem utgjorde avfallet? Hur 

hanterades avfallet och vad berättar denna praktik om föreställningarna? Vad identi-

fi erades som avfall? Hur avspeglas den rådande etiologiska förståelsen i aktionerna? Ett 

sätt att söka svar på frågorna är att följa de traditioner hanteringen byggde på.

8 Magistraten i Vasa 27.7.1840. VLA.
9 Polis=Ordning för Wasa Stad 1827 (§ 12).
10 Magistraten i Vasa 27.7.1840. VLA; Mäkelä 1987, s. 186.
11 Jfr t.ex. Mosley 1999, s. 162.

80 BARA ETT RINGA OBEHAG?



Ett medeltida kulturarv
Samhällets regler för hantering av avfall bygger på en lång tradition där tabubelagda 

aktiviteter reglerats av outtalade normer. Bestämmelserna i magistratsbesluten och po-

lisordningarna på 1700- och 1800-talen avspeglar en renhållningstradition vars början 

kan – om man vill – föras tillbaka ända till uppkomsten av stadsväsendet. Någon form 

av renhållning har säkerligen behövts i alla städer under alla tider.12 Traditionerna be-

rättar också något om attityder och tänkesätt – organiseringen av renhållningen var 

inte bara en fråga om teknisk praktik. 

Norska arkeologer har vid utgrävningar i bl.a. Bergen och Trondheim tyckt sig kun-

na följa hur förändrade renhållningsideal påverkat hanteringstraditionen. Vid mitten 

av 1300-talet ändrar kulturlagrens sammansättning och lämningar efter det organiska 

avfallet försvinner nästan helt. En del forskare menar att förhållandet skall tolkas som 

en följd av ändrad renhållningspraxis, andra åter att erfarenheterna från digerdöden 

ledde till strängare renhållningsbestämmelser.13 

Professor Axel Christophersen utgår från Mary Douglas tankar och anknyter ske-

endena till en förändrad uppfattning om förhållandet rent och orent. Det var enligt 

Christophersen inte längre bara det kroppsliga avfallet som betraktades som orent, 

utan också hushålls-, husdjurs-, byggnads- och hantverksavfall. Från och med ca 1600 

kan resultatet av en mer eff ektiv uppsamling och isolering av alla typer av avfall följas, 

en förändring som också hade rumsliga konsekvenser.14 Renhållningsregler är också 

kända från alla skandinaviska huvudstäder från samma tid.15 Analyser av ”fi nländsk” 

medeltida renhållningstradition saknas, även om vissa belägg för en uppmärksamhet 

på avfallsfrågorna kan anföras.16 

Den sociala kontrollen reglerade var man uträttade sina behov, var man samlade 

sopor och vem som tog hand om avfallet.17 Latrinrenhållningen organiserades också 

tidigt. Den s.k. nattmanstraditionen kan i t.ex. Trondheim följas bakåt till minst mitten 

av 1600-talet.18 Hanteringen kunde också vara förbunden med skråtänkandet, t.ex. re-

laterar F.T. Troels-Lund en situation i slutet av 1500-talet där en viss Berndt Holländare 

i Helsingör gjorde sig omöjlig genom att ”falla rackaren i ämbetet”.  Berndt försökte en-

ligt traditionen från sitt hemland rensa hemlighuset då annan hjälp inte fanns att tillgå, 

12 Se t.ex. Erhard 1954, s. 7–18; Hösel 1990, s. 3–13.
13 Christophersen 2002, s. 4–9. I den tidigmedeltida kyrkan diskuterades t.ex. problemet med den intagna 
födans (i detta fall nattvardsbrödets) väg i den mänskliga metabolismen och dess omvandling till orenlighet. 
Beträff ande denna, s.k. stercoranism (av latinets stercus, -oris = dynga), se t.ex. konklusionerna hos Guerrand 
1997, s. 199–200.
14 Christophersen 2002, s. 4–9.
15 Hilden 1973, s. 13–14; Tingsten 1911, s. 1–6; Torstenson 1997, s. 23.
16 T.ex. Kykyri 2003, s. 114–116; Saloinen, Taavitsainen 2003, s. 393–399; Seppänen 2003, s. 95–96. Jfr 
Kristinestads historia 1915, s. 371.
17 Beronius Jörpeland 2001, s. 59.
18 Christophersen 2002, s. 4–9.
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men förvisades för denna försyndelse från staden. Mot bakgrund av skråtänkandet ger 

händelsen möjlighet till fl era tolkningar; en möjlighet är att magistraten ville begränsa 

konkurrensen.19

Det faktum att bödeln – som i Stockholm åtminstone ännu på 1600-talet – hade 

uppsikten över renhållningen visar hur låg status hanteringen hade och vilket behov 

stadens styrande ansåg sig ha av att skrämma trilskande borgare. Att dömas till att gå 

med stadens kärra och samla avfall var också ett av de mest avskyvärda straff en. Hot 

om dödsstraff  skulle hindra förbrytarna att rymma från det frånstötande arbetet.20

I Åbo skulle åkarna och formännen på 1700-talet föra bort soporna från torget. 

När t.ex. formannen Henrik Paimalin år 1777 vägrade köra bort soporna bestraff ades 

han med trähästen. Efter att ha suttit en timme på trähästen på torget förklarade han 

sig dock villig att ta itu med soporna – bara han först fi ck gå hem och inta sig ett mål 

mat.21 Hanteringens låga status belyses också av att det i Tavastehus ännu 1817 hörde 

till inhyseskvinnornas uppgifter att sköta den regelbundna sopningen av torget.22

Principerna för gaturenhållningen formades också senast på medeltiden. Redan 

Magnus Erikssons stadslag på 1300-talet kodifi erade principen att renhållningen fram-

för huset var gårdsägarens sak.23 Gustav Vasas stadga från år 1557 och fl era senare 

privilegier upprepar bestämmelsen.24 På 1790-talet uppmärksamgjorde också lands-

hövdingen i Åbo län magistraten i Åbo på att gårdsägarna var skyldiga att vid töväder 

om vintern ”hugga upp” rännstenarna så att vattnet hade ”fritt lopp” från gårdar och 

gator. På samma sätt var de skyldiga att ”bortskota och bortföra” den snö som var till 

hinder för gående och åkande.25 Traditionerna från stadslagen och Gustav Vasas stadga 

fortsätter i magistraternas ”politie” beslut och vidare i byggnads-, brand- och polisord-

ningarna. 

Kodifi eringen av en renhållningstradition
Uppkomsten av en off entligt underhållen renhållningstradition är fråga om en men-

tal omställningsprocess som pågått under lång tid, en process som innehåller element 

av katastrofer, förändrade praktiker, värderingar och attityder.26 Så länge andra instru-

ment saknades utgjorde magistratens ”politie” beslut (”-författningar”) det viktigaste 

instrumentet för regleringen av de samhälleliga funktionerna och stadsinnevånarnas 

19 Efter Tingsten 1911, s. 3–4; Berg 1993, s. 37.
20 Ericson 2002, s. 293–294.
21 Nikula 1972, s. 113.
22 Manner 1902, s. 23. Nämnda år bötfälldes 8 inhyseskvinnor för att ha försummat skyldigheten.
23 Tingsten 1911, s. 1; Lagberedningens förslag 1924, s. 149.
24 Ericson 2002, s. 292; Lagberedningens förslag 1924, s. 149.
25 ”Borgmästaren och Råds kungörelse den 19 november 1792”, ÅT 24.12.1792. Jfr Lagberedningens förslag 
1924, s. 149–150.
26 Se t.ex. Erhard 1954, s. 19–21.
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aktiviteter. De ”tid efter annan” givna polisförfattningarna fi ck senare en sammanfattad 

utformning i tryckta lokala regelverk.27

För regleringen av renhållningen och hanteringen av avfall utnyttjades i Finland un-

der 1800-talet huvudsakligen två instrument: byggnadsordningar och polisordningar.28 

De förra kunde reglera placeringen av t.ex. sanitärt problematiska anläggningar (dvs. 

den rumsliga dimensionen), de senare renhållningens praktik. 

Byggnadsordningarna och den rumsliga dimensionen
Byggandet i städerna har reglerats bl.a. på grund av behovet att upprätthålla ordning, att 

skydda den enskildes rätt samt av brandskyddet. Ännu i början av 1800-talet reglerades 

byggandet i rikets städer av det förslag till allmän byggnadsordning som hade antagits 

1694.29 Byggningabalken i 1734 års lag hade inte ändrat på detta förhållande då den del 

som reglerade stadsbyggandet utelämnades från lagen. Stadens borgmästare och råd 

skulle också i fortsättningen övervaka byggandet till ”stadens nytto och prydnad”.30

Trots att brandskyddet mot slutet av 1700-talet fi ck en ökad uppmärksamhet beto-

nades de estetiska frågorna ännu när senatens ekonomie expedition 1810 påbörjade re-

formen av städernas byggnadsväsende. Ett nygrundat intendentkontor fi ck ansvaret för 

den off entliga byggnadsverksamheten och kontoret överlämnade 1814 till senaten ett 

förslag till allmän byggnadsordning för städerna i storfurstendömet. Förslaget blev dock 

liggande till 1822. På basen av det 1814 överlämnade förslaget fastställde dock senaten 

1823 nya byggnadsordningar för städerna i Åbo och Björneborg, Tavastehus, Nyland, 

Kymmenegård, Uleåborg och Kuopio län. Motsvarande byggnadsordningar fastställdes 

1838 för städerna i S:t Michels och Vasa län. De länsvisa byggnadsordningarna gällde 

dock inte städerna Helsingfors och Åbo som tidigare fått egna byggnadsordningar samt 

en del andra städer.31 Den direkta förlagan utgjorde den äldre byggnadsordning för Vasa 

läns städer som kungen fastställt år 1800.32 Nämnda byggnadsordning har betraktats som 

27 Jfr t.ex. Magistratens kungörelse i Bihang till Åbo Allmänna Tidning 21.2.1811.
28 Att märka är att båda kunde vara sammankopplade med brandordningen. En brandordning kunde 
uppfattas motsvara en byggnadsordning, men också polisordningen kunde vara sammankopplad med 
brandordningen. Wiherheimo, Rein 1951, s. 252.
29 Dahlström 1929, s. 54; ”Byggnadsfrågan ur sanitär synpunkt”. Hygieniska spörsmål I 1889, s. 3.
30 Ibid.; Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734 (29 Cap, § 1). Jfr Åström 1957 (b), s. 31–32.
31 Byggandet i Helsinfors reglerades av den s.k. nybyggnadskommittén fram till 1825 då en särskild 
byggnadsordning fastställdes. Åbo stads byggnadsordning fastställdes 1823 och en ny 1828. De allmänna 
byggnadsordningarna gällde inte heller i städerna Björneborg, Nystad, Nådendal, Nyslott och Viborg. 
Björneborg hade redan en kombinerad brand- och byggnadsordning och Nådendal ansågs inte behöva en 
byggnadsordning på grund av stadens obetydlighet. Svante Dahlström (1929, s. 56) förmodar att politiska 
orsaker låg bakom beslutet att lämna Nyslott och Viborgs läns städer utanför. Senare fastställdes särskilda 
byggnadsordningar för städerna Heinola (1846), Villmanstrand (1847), Kuopio (1847), Fredrikshamn (1849), 
Viborg (1856) och Vasa (1856). Lilius 1981, s. 358. Jfr Turpeinen 1995, s. 26–27.
32 Intendentkontorets brev 25.6.1814. Senatens ekonomie expedition.  STO/KD No 2/368 1814, RA. Aina 
Lähteenoja (1939, s. 42–43) betraktar i Raumo stads historia 1694 års stadga som förlaga till de länsvisa 
byggnadsordningar som uppgjordes i Finland i början av 1820-talet. De handlingar som berör
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den första för Finland utfärdade stadga rörande byggnadsväsendet som innefattade en på 

jämförelsevis moderna principer baserad normering av byggande på stadsområdet.33

Förslaget till allmän byggnadsordning för städerna 1814 och det samtidigt uppgjor-

da förslaget till byggnadsordning för Åbo stad blev stilbildande beträff ande bestämmel-

serna rörande problematiska anläggningar. I dessa och påföljande byggnadsordningar 

är det dock enbart ”afträdeshus, stall och fähus” som uppmärksammas. Bestämmel-

serna rörande de problematiska anläggningarna gällde dels placeringen, dels konstruk-

tionen. Beträff ande de förra gällde att ”afträdeshus” inte fi ck anläggas mot gata, gränd 

eller annan allmän plats. Spillningsrum, stall och fähus kunde däremot anläggas mot en 

gata, förutsatt att dörrarna och portarna inte vätte mot de allmänna platserna.34 

De konstruktionstekniska bestämmelserna skulle skydda grannarna från olägenhe-

ter som anläggningarna kunde förorsaka; ”Afträden, stall och fähus få icke så anläg-

gas, att grannen besväras genom derifrån fytande orenlighet”. Fram till dess att den 

allmänna byggnadsstadgan för städer antogs 1856 var också bestämmelserna relativt 

oförändrade. När t.ex. Fredrikshamn i slutet av 1840-talet fi ck en ny byggnadsordning 

gällde att det off entliga gaturummet, på samma sätt som i förlagan, skulle skyddas från 

de estetiska olägenheter som smutsvattnet och gödseln förorsakade; ”börande ej heller 

rännor, rör och trummor till orent vattens afl edande ifrån förstugor, kök, brygg, bagare 

eller badstugor samt verkstäder inrättas med direkt afl opp eller utfall till gata eller gatu-

rännsten. Sker det likväl, böra slika rännor och afl opp ofördröjligen ändras eller alldeles 

stängas och onyttige göras”.35 

Byggnadsordningarna uppmärksammade också vattentillgången: ”Hvarje gårdsä-

gare bör låta sig angeläget vara så vidt görligt är förse sin tomt med egen brunn”. Av 

bestämmelserna framgår också att de allmänna brunnarna hörde till en äldre, här inte 

kodifi erad tradition. Underhållet av brunnarna skulle nämligen ske på ”samtliga inne-

vånares bekostnad”. Underhållet skulle garantera tillgången på gott vatten.36 Koppling-

en till brandskyddet är dock tydlig; i Åbo var det ”Brand-Comitén” som ansvarade för 

underhållet av de allmänna brunnarna.37

det första förslaget till allmän byggnadsordning för storfurstendömet hänvisar dock enbart till de 
tidigare uppgjorda byggnadsordningarna för Åbo, Vasa och Uleåborgs län, men också till den ”mycket 
ofullständiga” byggnadsordningen för Björneborg från år 1807. Byggnads- och brandordningar (1814–1912). 
Byggnadsstyrelsens arkiv. RA. Jfr Dahlström 1929, s. 56.
33 Lagberedningens förslag 1924, s. 61.
34 Jfr förslagen till byggnadsordningar för Ekenäs, Tavastehus, Borgå och Lovisa 1815. Byggnads- och 
brandordningar (1814–1912). Byggnadsstyrelsens arkiv. RA.
35 Byggnads- Ordning för Fredrikshamns Stad af Hans Kejserliga Majestät i Nåder fastställd att tills vidare tjäna 
till efterrättelse. Helsingfors den 27 februari 1849 (handskriven avskrift). Jfr HKM Nådigt fastställda Byggnads-
Ordning för Åbo stad. Gifven i Helsingfors den 17 Junii 1828. Byggnads- och brandordningar (1814–1912). 
Byggnadsstyrelsens arkiv. RA. Bestämmelsen om latriner byggde också på en äldre tradition. I t.ex. Åbo 
tvingade magistraten i början av 1700-talet vissa gårdsägare att fl ytta sina avträden. Nikula 1972, s. 113.
36 Förslagen till byggnadsordningar för Ekenäs, Tavastehus, Borgå och Lovisa 1815. Byggnads- och 
brandordningar (1814–1912). Byggnadsstyrelsens arkiv. RA.
37 HKM Nådigt fastställda Byggnads-Ordning för Åbo stad. Gifven i Helsingfors den 17 Junii 1828. Byggnads- och 
brandordningar (1814–1912). Byggnadsstyrelsens arkiv. RA.
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Polisordningarna och renhållningens praktik
Beträff ande den praktiska hanteringen av avfall utgjorde polisordningarna under 1800-

talet ett viktigare instrument än byggnadsordningarna då renhållningen ända fram till 

de första årtiondena på 1900-talet i huvudsak betraktades som en polisiär fråga. I po-

lisordningarna namngavs och gestaltades det problematiska, samtidigt som instrumen-

tet kodifi erade en renhållningstradition. Det samma kan sägas beträff ande accepterad 

praktik och ansvarsfördelning.

Ända sedan 1500-talet har bestämmelser hänförande sig till ordning och territoriell 

kontroll formulerats i polisordningar, en tradition som Marc Raeff  bland annat ankny-

ter till följderna av reformationen och behovet av legala instrument i en sekulariserad 

administration. Polis har också bibetydelsen av administration i vid bemärkelse, dvs. 

institutionella medel och procedurer som är nödvändiga för att säkra en fredlig och 

välordnad tillvaro för befolkningen.38 Först mot slutet av 1700-talet börjar polisord-

ningarna få det mer specifi ka – och moderna – betydelseinnehåll som förknippas med 

övervakning av brottslighet och upprätthållande av lag och ordning.39 

Sammanställda och tryckta polisordningar saknades dock ännu i början av 1800-

talet i Finland. Oscar Nikula uppger i Stadsväsendets Historia i Finland att guvernö-

rerna i slutet av 1830-talet uppmanades se till att städerna uppgjorde polisordningar.40 

Polisordningarnas historia i Finland bör dock föras tillbaka till den omorganisering av 

polisväsendet i städerna som påbörjades i och med att förordningen om inrättande av 

en poliskammare i Åbo gavs år 1816. Redan i denna förordning ingår bestämmelsen att 

”landshövdingen äger i samråd med Magistraten widtaga de Police-Författningar, hvar-

till omständigheterna och tidernas förändrade skick kunna föranleda”.41 Samma text 

upprepas i de påföljande förordningarna rörande inrättande av poliskammare i Hel-

singfors (1826) och Viborg (1836). Möjligen kan den aktivitet Nikula uppmärksammat 

anknytas till grundandet av det allmänna brandstodsbolaget år 1832. I reglementet för 

detta bolag ingår nämligen en bestämmelse att bolaget var skyldigt att skaff a sig upp-

lysningar om städernas brand- och byggnadsordningar, en uppgift där landshövdingen 

skulle vara behjälplig.42 Även om polisordningarna inte här uttryckligen omnämns är 

det tydligt att de bör räknas till samma kategori.43

38 Raeff  1983, s. 5, 16–17; Krabbe 1983, s. 375.
39 Ibid., s. 5, samt t.ex. ”Polisväsendet förr i tiden”. http://www.algonet.se/~hogman/sl _polis.htm (11.6.2002). 
Under 1700-talet användes uttrycket politi och ekonomi för att beteckna hela förvaltningsverksamheten. Den 
franska formen ”police” uppträder också i handlingar från 1700-talet och ersätts gradvis på 1800-talet med det 
svenska ordet ”polis”.
40 Nikula 1981, s. 209. Nikulas påstående har inte kunnat verifi eras. De källor Nikula hänvisar till innehåller inte 
någon ytterligare hänvisning till en generell uppmaning.
41 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Stadga och Kungörelse, angående en Police-Inrättning i Åbo Stad. Gifven den 
17 December 1816. Förordningen kompletterades följande år med en ”Police-Författning” som innehöll bl.a. 
renhållningsbestämmelser. Poliskammarens kungörelse 25.5.1827. ÅT 13.6.1827.
42 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Reglemente för Allmänna Brandstods Bolaget i Storfurstendömet Finland. 
Gifven den 11 December 1832; Castrén 1957, s. 185.
43 Wiherheimo, Rein 1951, s. 252, 289.
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Poliskamrar inrättades under första halvdelen av 1800-talet endast i de tre största 

städerna Åbo, Helsingfors och Viborg. Poliskamrarna, som lydde under länets guver-

nör (landshövding), hade ansvaret och ledningen av de polisiära funktionerna (”vaka 

öfver ordning och skick i stadens polis”). Landshövdingen fungerade formellt som ord-

förande i dessa kamrar, men polismästaren tillsattes av generalguvernören. Inrättandet 

av poliskamrar utgjorde en del i förstatligandet av det tidigare kommunala polisväsen-

det och en del av poliskamrarnas lönekostnader betalades av senaten.44 

I förordningen rörande inrättande av en polisinrättning i Viborgs stad 1836 preci-

serades de uppgifter som hörde till poliskammarens ”egentliga och omedelbara tillsyn” 

i femton punkter. I förordningen upprepades poliskammarens skyldighet att övervaka 

renhållningen av torg, gator, gränder och rännstenar. Det samma gäller övervakningen 

av samfärdseln. I förordningarna ålades poliskammaren också övervakningen av bl.a. 

byggnadsverksamheten, legohjons-stadgan och brandsäkerheten. I de städer där po-

liskammare inte inrättats låg motsvarande övervakningsansvar hos magistraten. I det 

senare fallet verkställdes övervakningen i praktiken av stadsbetjäningen eller som i t.ex. 

Viborg 1812 av ”Polici Uppsyningsmän”.45

Polisförordningarna och bestämmelserna i ”Police-Författningarna” för Åbo stad 

1817 har troligen utnyttjats som förlagor för de samanställda och tryckta polisord-

ningar som börjar förekomma från och med slutet av 1820-talet. I t.ex. Vasa trycktes 

polisordningen 1827 och i Nådendal påföljande år. Mera allmänna blir dock polisord-

ningarna först från och med senare delen av 1830-talet. Också socknarna kunde anta 

polisordningar.46 I Vasa län utgjorde residensstadens polisordning modell för polisord-

ningarna i de övriga städerna i länet.47 

Ibland förväxlas polisförordningarna med begreppet polisordning. Även om båda 

handlingarna kunde innehålla bestämmelser av samma art utgjorde de förra regelrätta 

av kejsaren fastställda förordningar som fastställde ramarna för poliskammarens verk-

samhet. Polisordningarna utgjorde däremot sammanställningar av magistratens ”po-

litie-författningar” och fastställdes av landshövdingen. Polisordningarna kunde dock 

också – så länge nationell lagstiftning saknades – defi niera den kommunala poliskårens 

styrka och uppgifter.48 

44 Nikula 1981, s. 209; Laati 1957, s. 389; Ignatius 1872, s. 48–49.
45 T.ex. Magistraten i Vasa, prot. 20.10.1845. VLA; Magistraten i Viborg 13.6.1812. VibSA. S:tMLA; Wiherheimo, 
Rein 1951, s. 289.
46 Police Stadganden för Wörå Socken (23 December 1846); Polis ordning för Alahärmä kapell (Nikolaistad den 17 
januari 1863). Polis författningar 1830–1863. Vasa hovrätts advokatfi skals arkiv. VLA.
47 Rent konkret syns detta också av att ett exemplar av polisordningen i Vasa bevarats i magistratens i 
Gamlakarleby arkiv tillsammans med stadens egen polisordning. Modellen till de kommunala regelverken 
kunde dock också hämtas från andra städer än residensstäderna, t.ex. utgjorde brandordningen i Jakobstad 
1870 en bearbetning av motsvarande brandordningar för Gamlakarleby 1857 och Brahestad 1869.  
Magistraten i Jakobstad. Handlingar ordnade enligt innehåll. Ordningsstadgar. VLA
48 T.ex. Polisordning för Jakobstad. Fastställd av guvernören 3.7.1876.
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2. Ett problem och dess natur

Samhälleligt lugn och borgerlig kontroll
De fl esta av bestämmelserna i de första tryckta polisordningarna var sådana som ma-

gistraterna tidigare reglerat med separata ”police-författningar”. En godkänd polisord-

ning behövde dock inte nödvändigtvis innebära att en bestämmelse inte senare kunde 

upprepas av magistraten eller att s.k. politieförbud inte kunde ges.49 Som Marc Raeff  

också påpekat är framväxten av en byråkrati med tydligt formulerade administrativa 

regler och rutiner en långsam process. I en miljö där tidsuppfattningen i viss mån ännu 

kan betraktas som cyklisk, d.v.s. där allting återkommer i ett obrutet mönster, i dygnets 

tider och i årstidernas växlingar, utan att innefatta en tanke om utveckling med uttalade 

mätbara mål, borde reglerna också upprepas varje år för att betraktas som gällande.50

Av guvernörens för Vasa län memorial till städerna år 1835 framgår att målsätt-

ningen med uppmaningen att sammanställa polisordningar var fl erfaldig; dels betonas 

myndigheternas allmänna intresse av kontroll och övervakning i och med att polisord-

ningarna skulle sändas guvernören till kännedom, dels vikten av att stadsinnevånarna 

kände till gällande bestämmelser.51 Guvernören hänvisar också särskilt till stadgandena 

i 1800 års brandordning52 och uppmanar magistraterna att tillsammans med gällande 

”politie författningar” sammanställa ett reglemente för stadens brandvakter. Kopp-

lingen mellan brandbekämpningen och polisväsendet är i sig naturlig då båda har sitt 

gemensamma ursprung i borgarnas bevakningsplikt och i praktiken utgjorde paral-

lellfunktioner.53

De underliggande, inte uttalade motiven i polisordningarna kan hänföras till en 

allmän strävan efter samhälleligt lugn och efter ordning i rummet. Den rofyllda till-

varon fi ck inte störas av element som kunde rubba denna balans.54 Kontrollen och 

uppmärksamheten på de moraliska aspekterna på stadsbornas liv var också ett uttryck 

för en förskjutning av det övergripande intresset från befolkningens kvantitet till kva-

litet.55 I t.ex. polisordningarna i Vasa län defi nierades också den ”farliga” klassen, eller 

den grupp av samhällsmedborgare som enligt myndigheterna var i speciellt behov av 

49 T.ex. Magistraten i Helsingfors, prot. 14.6.1856. HeSA.
50 Raeff  1983, s. 45–46, 51–53; Se också Liedman 1999, s. 519–523, och Karisto, Takala, Haapola 1999, s. 145–
147.
51 Memorial 8.10.1835. Ankomna brev. Magistraten och rådstuvurätten i Gamlakarleby. VLA.
52 Kongl. Maj:t faststäldte Nådige Brand=Ordning, för Wasa, Gamla Carleby, Jacobstad, Ny Carleby, Christina och 
Kaskö Städer i Wasa Län; Gifwen Stockholms Slott den 4 December 1800.
53 ”Polisväsendet förr i tiden”. http://www.algonet.se/~hogman/sl _polis.htm (11.6.2002); Ericsson 2002, s. 268; 
Lindeqvist 1930, s. 234. Se också t.ex. Magistraten i Vasa 19.8.1844 och ingressen till Polisordning för Jakobstad 
1876. Magistraten i Jakobstad. Övriga handlingar. VLA. Av handlingar från Helsingfors framgår också att 
ansvaret för renhållningen tidigare hört till brandvakterna. Wiherheimo, Rein 1951, s. 290.
54 Se t.ex. Wiherheimo, Rein 1951, s. 289.
55 Edvinsson 1992, s. 62.
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övervakning. Till denna grupp hörde sjömän och gesäller, liksom lärgossar, drängar, 

arbets- och försvarskarlar. Större ”sammanskockningar” än fem personer av dessa eller 

deras ”vederlikar” var förbjudna. Barnen kunde också höra till den kategori som måste 

övervakas. Ståndspersoner kunde, särskilt om de var kända, undgå skyldigheten att 

följa vissa av polisordningens bestämmelser som t.ex. ett begränsat utegångsförbud el-

ler skyldigheten att till borgmästaren anmäla sin närvaro i staden.56

För att gårdsägarna och andra stadsinnevånare överhuvudtaget skulle kunna följa 

bestämmelserna – och kunna bestraff as – måste de känna till dem. Att ”sakna kän-

nedom” och ”glömska” utgjorde en verklighet och den muntliga upprepningen skulle 

garantera lagligheten och kunskapen. När t.ex. magistraten i Helsingfors på uppma-

ning av guvernören år 1856 uppställde regler för renhållningen var utgångsantagandet 

att tidigare föreskrifter ”råkat i glömska”.57 Guvernören i Vasa uppmanade också 1842 

magistraten i Vasa att låta trycka den gällande byggnadsordningen ”då han erfarit att 

åtskillige af denna stads innevånare saknar kännedom om denna”.58 

Magistraterna hänvisade ofta i sina kungörelser till polisordningens bestämmelser, 

ett förhållande som år 1858 fi ck Wasabladet att konstatera:

Man vore häraf frestad tro, att innehållet af samma polisordning är allmänt kändt, men 
verkliga förhållandet är långt ifrån sådant. Af de personer, som lefde, då denna polisord-
ning utkom och sannolikt i kyrkan upplästes, äro de fl esta i grafen, och det nulevande 
slägtet känner endast traditionsvis eller påminnes någongång om tillvaron af en polisord-
ning, utan att kunna lära känna den i dess helhet.59 

Den traditionella metoden var att läsa upp kungörelserna i stadskyrkan eller att låta 

stadsbetjänten personligen delge gårdsägarna magistratens beslut. Polisordningarna 

kunde också läsas upp för allmänheten på rådhuset.60 Snabbt blev också tidningarna 

accepterade som ett allmänt kungörelseorgan.61 Ett gammalt sätt som ännu på 1850-

talet tillämpades åtminstone i Vasa var att ringa i gathörnen.62 Polisordningarna kunde 

56 Magistraten i Nykarleby. Polisordning 1838 (ingår i magistratens prot. 12.3.1838). VLA.
57 Magistraten i Helsingfors 14.6.1856. HeSA; Magistratens i Åbo kungörelse i Bihang till Åbo Allmänna Tidning 
21.2.1811. Se också Manner 1902, s. 25, samt Möller 1973, s. 303.
58 Magistraten i Vasa 9.5.1842. VLA.
59 Vbl 7.8.1858. Texten uppmärksammar också behovet av en ny och tryckt polisordning; ”Kanhända har den 
sedermera någon gång blivit uppläsen i kyrkan, men detta är inte tillräckligt, utan i likhet med allmänna 
lagen och andra gällande öfverhetliga reglementen och förordningar bör, äfven stadens polisordning vara 
tillgänglig för en hvar, som den rör”. Jfr ”Några yttranden för dagen”, Hbl 16.10.1873 (diskussion om bl.a. 
byggnadsordningens i Helsingfors bestämmelser om källarvåningar).
60 T.ex. Magistraten i Kristinestad 19.4.1837. VLA; Magistraten i Gamlakarleby 17.4.1837. VLA.
61 T.ex. i Viborg utgjorde Åbo Allmänna Tidning ett allmänt annonsorgan från 1812. Magistraten i Viborg 
14.3.1812. VibSA. S:tMLA. I Vasa publicerades magistratens kungörelser i den från år 1839 utgivna Wasa 
Tidning. Tidningen utgavs under åren 1848–52 och 1854–55 under namnet Ilmarinen. Magistraten i Vasa 
24.5.1841 och 30.12.1854. VLA; Tommila (päätoim.) 7/1988, s. 251–253.
62 Magistraten i Vasa 31.3.1854; Ibid. 30.12.1854 och 30.6.1855. Jfr Nikula 1972, s. 113.
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ännu i slutet av 1800-talet innehålla en bestämmelse om att de en gång per år skulle 

uppläsas i kyrkan.63 

Till befordrande av ordning
I den första polisordningen för Vasa stad år 1827 fi nns samanställd en mängd varieran-

de polisbestämmelser rörande den samhälleliga ordningen, t.ex. gällande ett begränsat 

utegångsförbud, förbud mot klädtvätt vid stadens brunnar och hastighetsbegränsning 

(”må ingen åka eller rida oförvägit eller hårdare än i smått löpande”). De fl esta av be-

stämmelserna kan antas härstamma från tidigare magistratsbeslut, även om polisför-

ordningen för Åbo 1816 troligen utgör den viktigaste tryckta modellen. 

Renhållningen var enligt polisordningen en fråga om sopning, avledande av vatten 

och orenlighet, hantering av gödsel, samt ”nedstjälpning”. Latrinen och gårdssoporna 

uppmärksammades inte alls. Den i antalet ord mätt största uppmärksamheten fi ck ga-

tusopningen. Gatusopning hade redan tidigare påbjudits av magistraterna i många stä-

der och här gällde att gårdsägaren en gång per vecka under den snöfria tiden skulle ren-

göra sina andelar av stadens gator, gränder och rännstenar. ”Stads- eller Polis-Betjente” 

kunde också genom t.ex. trumslag kräva extra rengöring eller öppnande av gatorna och 

rännstenarna (efter snöfall).  

”Den samlade orenligheten” skulle köras bort senast inom sex timmar efter sop-

ningen. Avfallet skulle i regel föras utanför tullarna till platser som anvisats av magi-

straten men hamnade lätt invid vägarna eller på isen i de närliggande vattendragen.64 

I Vasa gällde att sopor och spån inte fi ck ”nedstjälpas” på andra ställen än i den s.k. 

Ryssgropen utanför stadens norra tull och för att få lagra gödsel, sopor eller bark på 

andra än enskilda ägor krävdes magistratens lov.65 Av polisordningen för Jyväskylä stad 

1844 framgår att tillstånd för tillfälliga upplag kunde beviljas ”der sådant utan vanpryd-

nad eller annan olägenhet lempligen ske kan”. Gödseln fi ck inte heller lagras på gatan. 

Skyldigheten att underhålla gatorna upprepas också i polisordningen, bestämmelserna 

rörande stenläggning ingick däremot i den allmänna byggnadsordningen för länet.

Vatten och orenlighet från brygg- och tvätthus, samt verkstäder fi ck inte längre rin-

na till rännstenarna utan skulle ledas till ”vissa samlingsställen på gårdarne”. Av senare 

bestämmelser förstår man att avsikten var att smutsvattnet skulle ledas till gödselgro-

parna. Från samlingsställena skulle orenligheten sedan ”tjenligen bortskaff as”. I senare 

63 T.ex. Polisordning för Kaskö stad, fastställd genom Guvernörens i länet resolution 16 Maj 1879. Kaskö magistrat 
och rådstuvurätt. Handlingar ordnade enligt innehåll. VLA; Polis-Ordning för Uleåborgs stad. Uleåborg 1858; 
Räisänen 1959, s. 199.
64 Kahra 1932, s. 26; Mäkelä 1987, s. 86; Hbl 4.5.1875; Magistratens i Åbo kungörelse i Bihang till Åbo Allmänna 
Tidning 21.2.1811.
65 PO Vasa 1827. Jfr PO Nykarleby 1837, Polis-Ordning för Gamla Carleby stad (1837). Gamlakarleby 1891, Police 
Ordning för Jyväskylä stad (1844). Kuopio 1845; Manner 1902, s. 24.
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polisordningar gällde att smutsvattnet skulle ledas i trummor och inte ”ofvan jord utåt 

gatan”.66

Av bötesklausulerna kan man utläsa att gamla beteendemönster kunde vara svå-

ra att förändra. Att avfallet ofta kunde hamna ut på gatan visar t.ex. bestämmelsen i 

Nykarleby polisordning 1837 där det påpekas att ”ingen driste sig att åt gatan utkasta 

smutsigt vatten eller annan orenlighet”. Samma regel gällde gödseln. Det var också van-

ligt att lagra byggnadsmaterial, ”gärdsel, stafrar och ved” på gatan.67 Problem uppstod 

när saker fanns på fel ställe, lagrades på fel sätt, för länge, eller transporterades fel.68 

Lokala ekonomiska förhållanden avspeglas i enstaka bestämmelser som t.ex. i ovan 

nämnda polisordning där tjärvräkningen på otillåtna platser uppmärksammades, och 

av Kaskö polisordning 1879 förstår man att fi sket hade en viss betydelse för stadsinne-

vånarna då polisordningen förbjöd ”gälande af strömming vid stränderna inom stadens 

linjer”. Motsvarande bestämmelser kunde dock förekomma i kuststädernas polisord-

ningar redan tidigare.69 Traditionerna kunde också medföra nedskräpning, t.ex. skulle 

det granris som utkastades på gatan vid begravningar enligt polisordningen i Uleåborg 

tas bort senast följande dag.70

Oseden med utkastning av orenlighet kunde förebyggas genom att magistraten lät 

stänga alla gluggar och dörrar som byggts för undanskaff ande av spillning och som 

vätte mot gatan. Till övriga delar hade magistraten endast böterna att ta till. Att bö-

tesklausulerna tillämpades är tydligt, så t.ex. bötfälldes arrendatorn av stadskällaren i 

Helsingfors, en viss herr Degerman, år 1812 för att han inte sopat gatan ordentligt och 

för att han hällt ut slaskvatten och avfall på gatan.71 Bötesstraff  blev också följden 1851 

när sopor hade slängts ut på gatan från kasernerna i Villmanstrand.72 

Berättigandena i de på tidigt 1800-tal antagna ”politieförfattningarna” ger en bild av 

åtgärder som strävade till att lösa dagsaktuella problem. Bestämmelserna syftade sällan 

– som Johannes Cederlöf uttrycker det – ”mot avlägsnare mål”.73 De kortsiktiga opre-

ciserade målen återspeglas i begrepp som ’till befordrande av’, ’att förekomma’, ’till god 

ordning’ eller ’för att inte göra skada’.74 Målen skulle naturligtvis i första hand uppnås 

genom att givna bestämmelser följdes, men problemen kunde också åtgärdas genom 

66 Byggnads=Ordning för Helsingfors stad. Gifven den 10 December 1859. Helsingfors 1874; Papperslyktan No 
14/2.4.1860. Nytrycket av byggnadsordningen 1874 föranledde en tidningspolemik då man på basen av 
annonser i tidningspressen allmänt antagit att det var fråga om en väntad ny byggnadsordning. Se t.ex. Hbl 
16.4.1874.
67 Jfr PO Vasa 1827 och PO Uleåborg 1858; Nikula 1972, s. 114.
68 Magistraten i Vasa 9.5.1835; Ibid. 15.6.1840 och 11.3.1844. VLA.
69 T.ex. Polis-ordning för Uleåborgs stad. Uleåborg 1858.
70 Ibid.
71 Wiherheimo, Rein 1951, s. 303.
72 Castren 1957, s. 189. Se också t.ex. Norrvik 1999, s. 33–34.
73 Cederlöf 1964, s. 54.
74 T.ex. Magistraten i Vasa 10.6.1848 och 30.6.1855. VLA; PO Nykarleby 1838.
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fl yttning, ombyggnad av den anläggning som förorsakade olägenheten, eller genom 

regelbundet återkommande tillrättaläggande åtgärder.75 Formen på bestämmelserna 

och tidpunkten när besluten togs framhäver ad hoc karaktären. När snön smälte om 

våren uppmärksammade magistraterna den lagrade gödseln, smutsvattnet som rann i 

rännstenarna och gatuunderhållet.76 Sommarmånadernas värme ökade luktproblemen 

och gödseln som torkat i gatusanden dammade. Vintertid kunde författningarna röra 

skyldigheten att hålla gatuandelarna fria från snö.77 

I magistratens politieförfattningar och polisordningarna upptogs primärt sådana 

praktiker som inte i tillräckligt hög grad reglerades av outtalade normer eller av rå-

dande värderingar. Man kunde kanske ha förutsatt att t.ex. kyrkans och söndagens 

helgd skulle ha respekterats utan polisbestämmelser, ändå ansåg magistraten i Vasa 

det nödvändigt att på 1840-talet uppmärksamma den högljudda brudmusik som Mus-

tasaariborna hade för vana att spela ”vid Brud skarors in och uttågande från Staden 

eller vandring å gata”. Att gunga på kättingarna mellan stenpelarna runt kyrkan var inte 

heller särskilt acceptabelt. Däremot är det lättare att förstå att den som ”uppsåtligen 

lemnar orenlighet” på kyrkogården eller invid kyrkan skulle bestraff as.78

Renhållning i det off entliga rummet
Gaturenhållningen gällde i första hand så kallad sopning, dvs. rengöring av gatan och 

uppsamling av den spillning som ”afbördats”, men också rengöring av rännstenarna. 

Till renhållningen hörde också att hålla gatan fri från gräs. I t.ex. Åbo bestämde magi-

straten 1779 att gatorna skulle sopas varje lördag och samma regel gällde i Helsingfors 

från 1812.79 I Viborg skulle gatorna från och med 1829 sopas varje onsdag och lördag 

före klockan 8 på förmiddagen eller efter klockan 20 på kvällen.80 I Tammerfors tog 

magistraten ett likadant beslut 1829.81 Tiderna för gatusopningen förändrades dock 

med tiden. Också enligt polisordningen i Vasa 1827 skulle gårdsägarnas andelar i gator, 

gränder och rännstenar under sommarhalvåret sopas minst en gång per vecka. Vid 

”inträff at yrväder” skulle också snön uppskottas och undanskaff as. 

Polisordningarna defi nierade när och hur renhållningen skulle verkställas. Det 

samma kunde gälla underhållsskyldigheten. Någon tydlig uppdelning mellan polis- och 

byggnadsordningarna beträff ande underhållsskyldigheten kan dock inte skönjas, även 

om bestämmelserna i de senare kunde sägas ha en mer teknisk art. I t.ex. polisordning-

en för Vasa stad 1827 ingick bestämmelsen att ”en hwar bör utan påminnelse behörigen 

75 Jfr Magistraten i Vasa 27.7.1840. VLA.
76 T.ex. Magistraten i Vasa 11.3.1844 och 30.4.1845. VLA; Magistraten i Viborg 4.4.1812. VibSA. S:tMLA.
77 Magistraten i Vasa 6.7.1840 och 20.5.1844. VLA; Magistraten i Viborg 26.3.1812. VibSA. S:tMLA.
78 Magistraten i Vasa 22.5.1844. VLA.
79 Nikula 1972, s. 113; Wiherheimo, Rein 1951, s. 303.
80 Ruuth [Kuujo] 1981, s. 20.
81 Voionmaa 1929, s. 473. I Tavastehus infördes gatusopningstvång 1829. Manner 1902, s. 23.
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iståndsätta och underhålla sina andelar i gator, wägar, broar och trummor”. Den ”oren-

lighet” som samlades vid sopningen skulle bortföras inom sex timmar. Som jämförelse 

kan nämnas att t.ex. byggnadsordningen för Vasa läns städer 1838 stadgade att gatorna 

skulle vara ”ordenteligen planerade”, en formulering som syftade till den tekniska kon-

struktionen av gatan, med avjämning och lutning. Underhållet kunde också gälla s.k. 

grusning.82 Underhållet och renhållningen av gatorna separerades i den nationella lag-

stiftningen först i och med stadsplanelagen 1932.83

Av gammalt gällde att underhålls- och renhållningsskyldigheten utsträckte sig till 

gatans mittlinje. Underhållsskyldigheten innefattade åtgärder som skulle hålla gatan 

farbar. Det är skäl att komma ihåg att alla s.k. gator inte uttryckligen var byggda utan 

närmast kan betraktas som ett öppet markområde mellan tomter. Bestämmelserna i 

polisordningarna rörande ansvaret för gatuunderhållet och -renhållningen kan också 

genom århundradena betraktas som närmast statiska, de inte bara återspeglar medel-

tida regler utan traditionen fortsätter in i 1900-talet, t.ex. skiljer sig inte paragraferna 

rörande gatuunderhållet i 1940 års polisordning i Vasa till sitt innehåll särskilt mycket 

från bestämmelserna 113 år tidigare, eller 1827. Polisordningen 1940 krävde också att 

gårdsägaren höll sin gatuandel i ”farbart skick och fri från orenlighet”. I båda fallen 

gällde att arbetet vid försummelse utfördes av stadsmyndigheterna på gårdsägarens 

bekostnad.

I ovan nämnda byggnadsordning för Vasa läns städer ingår också bestämmelsen 

att gatorna skulle vara stenlagda samt försedda med rännstenar på båda sidor. Samma 

bestämmelse ingår också i de andra på 1830-talet antagna länsvisa byggnadsordningar-

na.84 Traditionen med stenläggning är dock i Finland känd sedan medeltiden.85 Gårdsä-

garnas skyldighet att stenlägga gatan utsträckte sig på samma sätt som gatuunderhållet 

till mitten av gatan. Gårdsägarna skulle också sköta stenläggningen av rännstenarna. 

Grusgatorna var behagligare att trafi kera med fordon, men som Kuopio Tidning kon-

staterade, var bristen på trottoarer och rännstenar ”om inte just inpraktikabla, så åt-

minstone högst ’obehagliga’ för fotgängare under och efter ett mera uthållande regn-

väder”.86

Stenläggningen är dock primärt ett uttryck för en utvecklad byggnadsteknik som 

gjorde underhållet och renhållningen av gatan lättare.87 I den senare antagna allmänna 

byggnadsförordningen (1856) ingick bestämmelsen att varje stad skulle hålla sig med 

en yrkeskunnig stenläggare. I de mindre städerna var magistraterna dock tvungna att 

82 Magistraten i Vasa 24.5.1841; Ibid. 20.5.1844. VLA; Polisordning för Uleåborgs stad. Oulu 1881. Jfr Cederlöf 
1964, s. 202.
83 Turpeinen 1995, s. 268.
84 Manner 1902, s. 25; Lagberedningens förslag 1924, s. 60. Bestämmelsen ingick redan i BO för Borgå 1801.
85 Rantamo 1997, s. 65.
86 ”Ett förslag”, Kuopio Tidning 23.10.1851. Se också samma tidning 4.12.1851.
87 Ytbeläggningen kunde senare motiveras profylaktiskt med att orenligheterna på detta sätt förhindrades att 
tränga ned i marken.
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anlita utomstående stenläggare. I t.ex. Vasa utnyttjades på 1840-talet en stenläggare 

från Uleåborg.88 Magistraten i Viborg betraktade 1812 de redan då gamla skyldigheter-

na som en stor belastning för gårdsägarna, eller, som magistraten uttrycker det, innebar 

stenläggningen och renhållningen ”gårdsägarnas död”.89 

Renhållningen av gatan utgjorde ett till den privata äganderätten bundet ansvar för 

ett off entligt rum. Till skillnad från gaturenhållningen, eller den s.k. yttre renhållningen, 

var däremot den inre renhållningen, eller hanteringen av latrin- och gårdssopor, fram 

till mitten av 1800-talet entydigt en privat angelägenhet. Latrinen blev en allmän ange-

lägenhet först när hanteringen kunde betraktas som en olägenhet eller risk för samfun-

det, eller när latrinen förbands med de profylaktiska åtgärderna. För slutförvaring eller 

mellanlagring av latrin och gödsel kunde dock, som redan visats, magistraterna anvisa 

särskilda platser. 

På samma sätt som gårdsägarnas skyldigheter beträff ande gatuunderhållet och ren-

hållningen tidigt preciserades blev stadskollektivet tvunget att ordna renhållningen av 

off entliga platser och stadens gatuandelar framför rådhus, parker och andra av stadens 

inrättningar. Tidigt utvecklades ett entreprenadförfarande (off entlig auktion) som se-

nare kunde utnyttjas som modell när städerna med tiden tog på sig ett ökat ansvar för 

renhållningen av gatorna.90 

88 Magistraten i Vasa 29.6.1840; Ibid. 28.12.1840. VLA.
89 Ruuth (Kuujo) 1981, s. 20.
90 T.ex. Magistraten i Viborg 24.4.1838. VibSA. S:tMLA.
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3. Koleraepidemierna och profylax

Mot en preventiv strategi
Koleraepidemierna i början av 1830-talet har inte avsatt några tydliga spår i de äldre 

polisordningarna. Bestämmelserna i polisordningarna saknade också i allmänhet ett 

uttalat berättigande. I första hand försökte myndigheterna genom karantänsväsendet 

förhindra att farsoten trängde in i landet.91 De av senaten publicerade preventiva reg-

lerna kan också betraktas som ”icke polisiära” och de berörde i huvudsak den enskilda 

hälsovården, dvs. hur enskilda individer skulle bete sig för att inte drabbas av sjukdo-

men. I de generella påbuden betonades allmänt vikten av frisk luft i boningsrummen 

och att största möjliga renlighet upprätthölls.92 I övrigt gällde att ”med förtröstan på 

Försynens allvisa skickelser afl ägga all otidig fruktan och nedslagenhet”.93

Niilo Pesonen har dock framhållit att koleran ökade förståelsen av behovet av pre-

ventiv hälsovård. När den fruktade sjukdomen på den europeiska arenan på 1830-talet 

kunde relateras till varierande lokala förhållanden ökade intresset för preventiva åtgär-

der. I Finland hade Collegium Medicum redan ett decennium tidigare uppmärksam-

mat att läkarnas arbetstid i huvudsak gick åt till vården av sjuka. De allmänna förebyg-

gande åtgärderna blev åsidosatta.94 Leo Kaprio har understrukit att den instruktion för 

provinsialläkarna som utfärdades 17.1.1832 hade en tydlig förebyggande karaktär. Att 

denna karaktär inte fi ck särskilt betydelsefulla följder för den preventiva hälsovården 

skyller senare uttolkare på att läkarna var få och att läkarkåren inte fullt förstod vilka 

möjligheter instruktionen gav.95

Den erfarenhet som ännu i början av 1830-talet saknades kunde utnyttjas i de in-

struktioner som de centrala myndigheterna gav i samband med koleraepidemin 1848. 

Instruktionerna var nu fylligare och lukten från ”orenligheterna” kopplades tydligare 

till sjukdom. Guvernören i Vasa län uppmanade t.ex. gårdsägarna och disponenterna 

91 Se t.ex. ”General-Directeurens Circulaire, angående vidtagande åtgärder till förekommande af Cholera-
farsotens införande i Landet”. Samling af Placater, etc.,  Del 7 1835–1838. Helsingfors 1840. Koleraepidemin 1831 
krävde i Finland ca 700 off er. Den koleraepidemi som hårt drabbade bl.a. Stockholm 1834 nådde inte Finland. 
Leontjeff  1907, s. 473–474.
92 ”Underrättelser för menige man om sättet att bewara sig för Cholera-smittan m.m. utgifne af Medicinal-
Conseillen i St.Petersburg”. Samling af Placater, etc., Sjette delen 1830–1834. Helsingfors 1835, s. 208ff ; ÅT 
15.6.1831; HT 27.9.1834 (supplement); Wiburgs Wochenblatt 30.7.1831 (bilaga på svenska).
93 ”Underrättelser om Farsoten Cholera, Försiktighetsmått deremot, samt medlen till sjukdomens botande 
och förekommande af dess vidare utbredande (1831)”. Samling, etc. Sjette delen 1830–1834. Helsingfors 1835, s. 
183–234; Leontjeff  1907, s. 508ff . Se också Vuorinen 2002, s. 122–123. Jfr Nylander 1849–50, s. 201–205.
94 Pesonen 1980, s. 22–27, 31, 121–122, 159. Det preventiva arbetet hade dock uppmärksammats tidigare, t.ex. 
hade ansvaret för vaccineringen mot smittkoppor redan på 1820-talet överförts på medicinalmyndigheterna. 
Redan under den svenska tiden hade Collegium Medicum utfärdat bestämmelser angående bekämpandet av 
syfi lis. Likaså fanns redan före 1832 en instruktion för provinsialläkarna.
95 Kaprio 1990, s. 191; Pesonen1980, s. 159–165. Det är också skäl att notera att instruktionen tillkom 
omedelbart efter den första koleraepidemin. Karisto 1981. s. 22–23.
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att se till att spillningen bortfördes ”till förekommande af sjukdomars och osund lufts 

spridning”.  Upplagen skulle också ”så länge sommarväderlek fortfar” beströs med kalk. 

Guvernören framhöll särskilt vikten av att de mindre bemedlade klasserna ”för hälsans 

bevarande” fl itigt vädrade och rengjorde sina boningsrum samt i övrigt höll städat och 

rent.96 

Det är rimligt att anta att koleraepidemierna och de anvisningar som gavs i sam-

band med dessa på 1830- och 1840-talen gjorde att lukten också i regelverken började 

förbindas med begreppet ”osundhet”, d.v.s. med en hälsorisk. De polisordningar som 

publicerades från och med 1840-talet avspeglar också de etiologiska samband som 

kom till uttryck i myndigheternas direktiv. Bestämmelserna i polisordningarna får i 

och med detta ett uttalat berättigande. En begynnande förändring kan anas vid t.ex. en 

jämförelse av polisordningen för Jyväskylä år 1844 med förlagan från Vasa för år 1827. 

Paragraferna i den först nämnda har utökats med bestämmelsen att all orenlighet skall 

undanskaff as inom maj månad varje år ”till förekommande af den osunda luft, som 

större spillningssamlingar inom Staden den varmare årstiden medföra”.97 Den tidigare 

estetiskt motiverade bestämmelsen har fått ett profylaktiskt innehåll.

Förhållandena ändrades inte särskilt mycket fram till koleraepidemierna i början av 

1850-talet. Läkarnas preventiva anvisningar var fortfarande primärt inriktade på den en-

skilda hälsovården. Det gällde att så litet som möjligt avvika från det vanliga levnadssättet 

och att bibehålla en lugn sinnesstämning. En eventuell nedstämdhet kunde motas med 

en till två dagliga teskedsdoser av malörtsdroppar eller malörtsbrännvin.98 Koleran kunde 

inte heller tacklas förrän man kände spridningssättet. Först i och med Kochs upptäckt av 

”koleravibrionen” 1883 kunde sjukdomen kopplas till en specifi k bakterie.

Ur renhållningssynpunkt kan koleraepidemin 1853 betraktas som en viktigare mil-

stolpe än de tidigare epidemierna 1831 och 1848, särskilt som den allmänna renhåll-

ningen nu utgör en tydlig del av de profylaktiska åtgärderna. När det i juli 1853 var 

uppenbart att koleran nått landet och dödssiff rorna steg uppmanade guvernörerna 

magistraterna att se till att gårdsägarna transporterade bort all gödsel och annan oren-

lighet från gårdarna och gatorna. Alla gropar och vattenpölar där stinkande vatten 

samlades skulle också fyllas med sand.99 I tidningspressen betonades särskilt vikten 

av en god hygien och allmän renlighet. En god ventilation var också en av de allmänt 

rekommenderade koleraprofylaktiska åtgärderna.100 

96 Magistratens utkast till kungörelse. Magistraten i Vasa 10.7.1848. VLA. Jfr ÅT 15.6.1831.
97 Police ordning för Jyväskylä stad. Kuopio 1845.
98 ”Om kolera-sjukdomens kännetecken, om skyddsmedel mot densamme för friske samt om de läkemedel 
som bör anwändas för sjuke”. Meddelande af Svenska Läkare-Sällskapet 1848. http://www.gastrolab.
net/gh037.htm (15.11.2003).  För eventuellt intresserade kan också här meddelas att instruktionerna 1831 
förordade ”ett glas gott vin eller ett glas brännvin på Anis, krusmyntha eller Enbär”.
99 Manner 1902, s. 31–33.
100 “Ei ihminen elä leivällä ainoastaan, mutta myöskin raitilla ilmalla”, Maamiehen Ystävä 14.10.1848; ”Puhtaasta 
ilmasta ja puhtaallisuudesta”, Ibid. 2.3.1852; ”Raittiista ilmasta ja puhtaudesta”, Ibid. 8.1.1853.
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Koleraepidemin 1853 är den svåraste som drabbat Finland och den hade en närmast 

pandemisk spridning. Uppgifterna på antalet döda varierar från något över 2000 perso-

ner till närmare 3000. Myndigheternas initiala åtgärder var dock begränsade och t.ex. 

stadsläkaren i Helsingfors Carl Qvist framhöll senare att polismyndigheterna ville igno-

rera ”eller åtminstone hemlighålla dess [kolerans] tillvaro”. Karantänväsendet fungerade 

inte och först i mitten av juli inrättades de första koleralasaretten. Följande år publicera-

des inte heller längre i tidningspressen uppgifter om antalet insjuknade och döda.101 

Den försiktiga uppmärksamheten hos myndigheterna vid koleraepidemierna i slu-

tet av 1840-talet och på 1850-talet måste dock ses i ljuset av de politiska händelserna.102 

De revolutionära rörelserna i Europa i slutet av 1840-talet hade lett till en social och 

politisk oro som med alla medel måste bekämpas. Erfarenheterna från tidigare kolera-

epidemier hade också visat att myndigheterna kunde beskyllas för spridningen av sjuk-

domsgiftet, bl.a. hade läkare i Ryssland dödats av uppretade folkmassor.103 Uppmärk-

samheten på polisbestämmelserna i Finland i slutet på 1850-talet och 1860-talet kan 

däremot förbindas med den politiska oron efter Krimkriget. Särskilt i Helsingfors ledde 

den bristande allmänna ordningen till att en kommitté tillsattes 1859 för att utarbeta 

en ny polis- och brandordning.104 Den politiskt motiverade genomgången av polisord-

ningen gjorde att också renhållningsbestämmelserna kunde uppmärksammas.

Stadslukt och exkrementlukt
När bestämmelserna om renhållning i polis- och byggnadsordningarna komplettera-

des med ett berättigande är det lukten som uppmärksammas, orenligheten i städerna 

skulle bortskaff as ”till förekommande av den osunda luft” som speciellt spillningshö-

garna medförde under den varma årstiden.105 I den rådande miasmatiska sjukdoms-

förståelsen sattes likhetstecken mellan stank eller obehaglig lukt och sjukdom. Luk-

ten var en olägenhet, men utgjorde framför allt en osynlig fara. När som helst kunde 

sjukdomsframkallande ämnen tränga in i människan och förorsaka sjukdom. I en frisk 

stad skulle vinden ha fritt tillträde för att kunna rena stadsluften och göra den ofarlig. I 

stadsplaneringen var det därför bl.a. viktigt att gatorna anlades ”i den direktion ortens 

vindar oftast blåsa”.106

101 Leontjeff  1907, s. 534–535.
102 Frieden 1981, s. 33–36.
103 ”Översättning av Keiserl. Manifestet af den 6 (18) sistl. Aug.”, FAT 20.9.1831. Elias Lönnrot berättar också 
i ett resebrev 1832 att han misstänktes för att vara utskickad för att förgifta brunnar. Lönnrot (Knapas, utg.) 
2002, s. 159; ”Om den allmänna hälsovårdens infl ytande på dödligheten”, föredrag av Alfred Palmberg på 
hälsovårdsföreningens möte 7 maj 1888. Hygieniska spörjsmål I 1889, s. 54.
104 Wiherheimo, Rein 1951, s. 291.
105 Se utdragen ur polisordningarna för t.ex. Ekenäs stad (som den gällde 1875) i Cederlöf 1993, s. 400 och 
Joensuu stad i Könönen 1904, s. 273–274.
106 Fogelholm 1864, s. 11.
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Lukten betraktades som ett allvarligt tecken på ohälsa i miljön. Den franske läkaren 

Fonssagrives, vars bok om allmän hälsovård i städer utgavs på svenska 1876, skilde på 

egentlig stadslukt och fabrikslukt. Med egentlig stadslukt avsåg Fonssagrives främst 

exkrementlukten. Exkrementlukten ansågs som speciellt farlig.107 Lukten spreds från 

dåligt skötta avträden och kloaker, men var också beroende av sättet på vilket man 

transporterade bort orenligheterna.108 Desinfektionens primära mål var också att ta 

bort lukten, d.v.s. att mota sjukdom. Läkaren Frans Johan Rabbe förklarade t.ex. 1862 

att luften i huvudsak kunde förskämmas på två sätt:

1:0 Genom utdunstningar, från jäsande förruttnande samlingar, särdeles foecal-
(latrin)materia, från animaliska och vegetabiliska ämnen, inträngda i jordytan; 
2:0 Genom att gift af rent animaliskt ursprung, som genereras der menniskor för tätt 
sammanträngas, såsom bland den trångbodda, fattigare befolkningen i städer, i slaf- el-
ler emigrant-skepp, i fängelser, armeér, eller der andra menniskomassor vistas tillsam-
mans.109 

Stadssamhällena har i alla tider försökt värja sig mot illaluktande produkter. Renhåll-

ningen och de sanitära förhållandena har också haft nytta av detta.110 Ett renhållnings-

system kunde anses som framgångsrikt om ”odeur de ville” försvann.111 Ludvig Soldin, 

som ville marknadsföra ett av honom utvecklat ventilerat avträde, framhåller också 

1856 som bevisat att illaluktande luft är skadlig. Det var dock viktigt att veta att ange-

nämt luktande luft inte var så allmänt nyttig som den rena luften. Luften blev inte häl-

sosammare av att den ”fördöljs med vällukter”. Soldin underströk dessutom att en inte 

luktande luft kunde vara skadlig, t.ex. farsoternas smittämnen i luften. Särskilt giftig var 

svavelväte och ammoniak som utvecklades när spillning blandades med urin.112 

De preventiva aktionerna riktades mot de fenomen där lukten uppstod, framför 

allt fästes uppmärksamhet på ruttnande material, exkrementer och döda kroppar.113 

Befolkningen skulle på allt sätt skyddas för ”dunstningarna” från orenligheterna. Luk-

ten kunde motas dels genom kalkning, dels genom att orenligheten under transporten 

täcktes med lock eller mattor – eller forslades i täta lådor – men framför allt genom be-

stämmelsen att orenligheterna skulle transporteras nattetid. Enligt t.ex. polisordningen 

för Uleåborg 1858 gällde detta speciellt urin från kreatur eller ”andra svårt stinkande 

ämnen”.114 

107 Fonssagrives 1876, s. 136, 138; Corbin 1986, s. 27–28; Fogelholm 1864, s. 12.
108 Wetterberg, Axelsson 1995, s. 34–35.
109 Rabbe 1862, s. 178–179.
110 Knudsen 1858, s. 1. I detta sammanhang bör noteras att stanken kunde berättiga 
renhållningsbestämmelser redan under medeltiden. Hösel 1990, s. 37–38.
111 Söderbaum 1912, s. 152.
112 Soldin 1856, s. 5. Jfr t.ex. ”Ett hygieniskt spörsmål”, Hbl 29.10.1901.
113 Corbin 1986, s. 22–26.
114 PO Uleåborg 1858.
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De allmänt preventiva åtgärderna var också förbundna med latrinhanteringen. I 

t.ex. Vasa beslöt magistraten 1855 att avträdeshusen skulle kringbyggas med tätt sam-

manfogade bräder.115 Några år tidigare hade stadsfogden i Joensuu uppmärksammat de 

problem som uppstod då största delen av de bebyggda tomterna saknade ”hemlighus”. 

Följden blev att ordningsrätten förordnande gårdsägarna att inom en månad bygga 

sådana skydd, ”vieroittaakseen kaupunkilaisia vanhoista nurkantakaisista maalaista-

voista”.116 Off entliga latriner börjar också förekomma på senare delen av århundradet.117 

Åtgärderna kunde motiveras både estetiskt, praktiskt och profylaktiskt.

Den obehagliga lukten kunde också fås bort från människornas omedelbara när-

het genom en förbättrad ventilation i bostadshusen och latrinerna. Docenten Joachim 

Wilhelm Pipping118 framhåller 1854 att ”hvarje läkare känner det förderfl iga infl ytandet 

af osunda och illa ventilerade boningar”. Detta gällde dock inte allmänheten.119 Luft-

växlingen i bostäder och off entliga lokaler var också i Finland under senare delen av 

1800-talet föremål för uppmärksamhet, bl.a. gavs 1861 i ett brev från senatens kansli-

expedition till medicinalstyrelsens generaldirektör föreskrifter om luftväxlingen i skol-

lokaler.120 Karl Gustaf Fogelholm framhåller i sin avhandling 1864 särskilt betydelsen av 

ventilation i bostadshus eftersom lukten blev farlig om den länge ”hållas instängd inom 

menniskoboningar”.121 Luftväxlingens historia behöver inte heller föras längre tillbaka 

än till 1830-talet. Ernst Almqvist hävdar t.ex. att luftväxlingens vetenskapliga historia 

börjar omkring 1840 då en kommitté tillsattes för att utarbeta ett förslag till luftväxling 

i cellfängelset Mazas i Paris.122

Som också framgår av Rabbes ovan citerade etiologiska förklaring var det främst 

den fattigare befolkningsdelens lokaler som borde ventileras, i första han på grund av 

”överbefolkningen”, men också på grund av karaktären av de ofta använda bostads-

utrymmena; ”Ilma turmeltuu kellarissa siitä syystä, että hajut, jotka nousevat maasta, 

eivät pääse ulos”.123 Som bl.a. Alain Corbin påpekat förbands också lukten fram till Pas-

teur med fattigdom och utgjorde på detta sätt en socialt betingad hälsofara.124 

115 Magistraten i Vasa 30.6.1855.
116 [”för att avvänja stadsborna från gamla lantliga ”bakom husknuten”-traditioner”]. Könönen 1904, 
s. 273–274. Jfr t.ex. Wetterberg, Axelsson 1995, s. 10, 17–18; Hösel 1990, s. 52–53; Hilden 1973, s. 14–16; 
Tingsten 1911, s. 1–5.
117 I t.ex. Viborg tillsattes 1876 ett utskott för att behandla frågan om off entliga toaletter. Stfm i Viborg 
12.5.1876. VibSA. S:tMLA.
118 Bl.a. docent i kirurgi- och barnförlossningskonst vid Helsingfors Universitet 1853–1858.
119 Pipping 1854, s. 140.
120 Bergstedt 1895, s. 733. Direktiven baserade sig på en utredning gjord av läkaren P.U. Florin. Florin 1860, s. 
145.
121 Fogelholm 1864, s. 6.
122 Almqvist 1897, s. 333.
123 Maamiehen Ystävä 8.1.1853. [Luften förskämmes i källarvåningarna på grund av att lukten som stiger upp från 
marken inte slipper ut].
124 Edvinsson 1992, s. 69.
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Lukten var dock i första hand ett obehag som man kunde vänja sig vid. När af-

färsmännen i slutet av 1830-talet börjar intressera sig för latrinen var det däremot inte 

lukten som utgjorde det främsta incitamentet, utan möjligheten att förtjäna pengar.
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4. I utilitarismens anda

”Ett till sin högsta potens verkande gödningsämne”125

Den franska vetenskapsakademin tilldelade i mitten på 1830-talet en viss ”herr Salmon” 

det s.k. Monthyonska priset på 8000 Francs i klassen ”den som lyckats bäst att göra något 

i sig sjelv för helsan skadligt icke mindre osundt”. Vetenskapsakademin ansåg att herr Sal-

mons patenterade metod för tillverkning av s.k djurkol (noir animalisé) var särskilt nyttig 

för en mängd yrken ”som måste sysselsätta sig med ruttnande organiska ämnen”.126 

Djurkolet blandades med olika gödningsämnen och ansågs mångdubbelt öka göds-

lingsvärdet hos den produkt den blandades med. Åbo Tidningar kunde 1836 redogöra 

för både tillverkningsprocessen och råvaran som tidigare hemlighållits: 

[…]råämnet till denna kolsort [är] huvudsakligen […] gyttja och gatsmuts, ju mer orenad 
med animaliska afskräden ju bättre, och hvarpå i stora städers kanaler och rännstenar så 
ofta ges ett beklagligt öfverfl öd. Dessa ämnen inpackas i tackjernscylindrar, lika dem, hvari 
man bränner stenkol för gasberedning, och på lika sätt inmurade i ugnar, samt genomglöd-
gas, med nödigt afl opp för vattenångor och gaser; hvarefter kolet, som nu utgör en samman-
hängande klump, sönderkrossas emellan refl ade tackjernsvalsar och inpackas till afsalu.

Redan år 1833 tillverkade det av herr Salmon grundade företaget Salmon, Payen & 
Lupé à Grenelle près Paris 54 600 tunnor av produkten och herr Salmon hade dessut-

om grundat två nya fabriker ”vilkas tillverkningar ökats oupphörligt, med den vexande 

efterfrågan”.127

Åbo Tidningars artikel illustrerar det utilitaristiska perspektivet på utnyttjandet av 

stadssmutsen och exkrementerna. Nyttan var mångdubbel: staden blev renare, männis-

korna friskare och smutsen kunde utnyttjas i jordbruket.128 Möjligheterna att utnyttja 

särskilt de mänskliga exkrementerna som råvara i den kemiska industrin och lantbruket 

uppmärksammades också på många håll i Frankrike i början av 1800-talet. Uppmärk-

samheten ledde till omfattande industriprojekt. Tanken att utnyttja stadsavfallet var dock 

äldre, bl.a. föreslog Mathieu Géraud redan 1786 att allt organiskt avfall i Paris skulle om-

125 ”Nytt gödningsfabrikat”, ÅT 31.7.1839.
126 ”Noir animalisé”, ÅT 11.6.1836. Det Mynthyonska priset utdelades från och med början av 1820-talet på 
basen av villkoren i juristen, baron de Monthyons testamente. http://digital.library.upenn.edu/women/yonge/
deeds/prizes.htm (4.9.2003). Djurkol kunde framställas av en mängd olika råvaror. Enligt Uppfi nningarnas 
bok (http://www.lysator.liu.se/runeberg/uppfi nn/4/0671.html) tillverkades djurkol genom att upphetta de 
råämnen som användes för beredning av blodlutsalt; ”blod, allehanda aff all af horn, hår- och läderarbeten, 
köttafskräden, ullfett, ylle- och sidenlumpor, gamla skoplagg, fj ädrar, tarmar, horn och klöfvar, torkad fi sk, 
skalbaggar och jordråttor, allt är välkommet, till och med svampar användas stundom för sin stora kvävehalt”.
127 ÅT 11.6.1836.
128 För en redovisning av det fi losofi ska begreppet ”utilitarism” se t.ex. Filosofi lexikonet 1988, s. 562–563. Här 
avses i första hand nyttotänkandet, d.v.s. att handlingens etiska värde beror på dess förmåga att öka mängden 
positiva värden av icke-etisk art, t.ex. lycka, rikedom, god hälsa, etc. Jfr Soininen 1974, s. 308. 
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vandlas till bränsle och askan skulle användas som gödsel. I den av socialisten Pierre Le-

roux på 1830-talet presenterade kretsloppsidén (circulus) betraktades stadsinnevånarna 

både som producenter och konsumenter.129 I början av 1830-talet utgjorde också latrin-

försäljningen en av de mer betydande inkomstkällorna i Paris då jordbrukarna betalade 

för den gödsel de hämtade från staden. Hanteringen var dock inte förbunden med några 

profylaktiska idéer utan hade en rent aff ärsekonomisk grund.130

De mänskliga exkrementerna kunde användas för att tillverka s.k. animalisk gödsel 

eller pudrett, ett gödningsämne som uppstod när exkrementerna blandades med kalk 

(kalkpudrett), kolstybb, torr dyjord, torkad och mullrik lera, sand, sågspån, ”linskärfvor 

eller andra torrbildande ämnen”.131 När Åbo Tidningar i juni 1839 berättade att ett pud-

rettberedningsbolag grundats i Stockholm noterades också att pudrett redan tillverkades 

i de fl esta länder i södra delen av Europa (uttrycket skall här antagligen läsas som ”söder 

om Skandinavien”). Enligt uppgiften sträckte sig erfarenheten nästan ett halvt sekel till-

baka i tiden.132 Av en senare notis framgår att bolaget i Stockholm tillämpade en ”appro-

berad arbetsmetod, i likhet med hvad äger rum i Frankrike och andra länder”.133

I den först nämnda notisen, som tydligen publicerats i marknadsföringssyfte av det 

nyss grundade bolaget, framhålls att den ekonomiska fördelen med användandet av pud-

rett ligger i transportkostnaderna; transporten av obrunnen ladugårdsgödsel var dubbelt 

dyrare. Det lätt transporterbara gödningsämnet hade också fördelen att det renade jorden 

och dessutom ”uppbringade skörden till en betydlig höjd”. Bolaget i Stockholm räknade 

med att ”omfattas med allmän välvilja”.134 Att den stockholmska pudretten marknadsför-

des i Åbo Tidningar kan ses mot bakgrunden att t.ex. ålänningarna och andra skärgårds-

bor som seglade på Stockholm hade möjligheten att ta med sig gödsel som barlast.135

I Helsingfors var man dock av de utnyttjade källorna att döma något tidigare ute än 

i Stockholm. Det aff ärsekonomiska intresset hade väckts tidigt hos den elit som antag-

ligen hade den bästa informationen om vad som pågick i övriga Europa och som också 

hade kontakter. Bland ägarna till det pudrettberedningsbolag som grundades i Hel-

singfors 1837 fanns t.ex. lagmannen och riddaren Georg Adolf Wetterhoff  samt sena-

129 Reid 1991, s. 54–55. Leroux´s ”circulus” skall betraktas som ett motdrag till de av Malthus´ presenterade 
pessimistiska befolkningsprognoser som byggde på tillgången på mat. Leroux ansåg att sociala praktiker, inte 
naturen, kunde beskyllas för den s.k. Malthusianska krisen. Namnet ”circulus” skall också ses som en ironisk 
kommentar till ekonomernas motsvarande begrepp. Edvin Chadwick, liksom Viktor Hugo i Les miserables, 
inspirerades av Leroux teorier.
130 Hösel 1990, s. 199–200. Intressant att notera är att lukten från ”pudretthavet vid Patin” också 
uppmärksammades i den fi nländska pressen, se t.ex. ”Sommarlifvet i Paris”, ÅT 6.11.1839.
131 Uppslagsorden ”Pudrett” och ”Gödningsämnen” i Nordisk familjebok 1883. http://www.lysator.liu.se/
runeberg/nfaf/0195.html. Ordet pudrett kommer från franskans ”poudrette” (av ”poudre”, stoft).
132 ”Nytt gödningsfabrikat”, ÅT 31.7.1839.
133 ”Pudrett fabrikerne i Stockholm”, ÅU 11.7.1840. I Paris (Montfaucon) tillverkades pudretten i början av 1800-
talet genom ”open-air fermentation”. Reid 1991, s. 11, 72.
134 ÅT 31.7.1839.
135 Kerkkonen (toim.) 1949, s. 19. Stockholmspudretten marknadsfördes också senare i Åbo Tidningar  ”till nöje 
för varje Landman, som önskar upphjelpa sitt jordbruk”, t.ex. 11.7.1840, 18.7.1840 och 25.7.1840.
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torn och verkliga statsrådet Lars Jägerhorn. Den senare fungerade också som bolagets 

direktör.136 En del källor antyder också att Helsingfors stad hade intressen i bolaget.137 

I detta fall är det dock rimligt att anta att idén till pudrettberedning hämtats från S:t 

Petersburg där verksamheten redan hade en betydande omfattning.138

Bolaget hade sina anläggningar på det s.k. Blåbärslandet, en holme utanför Helsing-

fors. Verksamheten i bolaget kunde inledas hösten 1839 efter att den person som ut-

setts till verkmästare återkommit från S:t Peterburg där han ”inövfats” i hanteringen.139 

Uppgifterna om bolaget är sparsamma, men av tidningsnotiser att döma hade företaget 

de första åren någorlunda framgång. Redan 1845 diskuterades dock en upplösning av 

bolaget.140 Bolaget utbjöds till försäljning i början av 1846 och bolagets anläggningar 

såldes på allmän auktion samma höst.141 Bolaget inlöstes av apotekaren Conrad Ap-

pelgren som också senare fortsatte verksamheten.142 Bolaget var troligen i verksamhet 

ända fram till Krimkriget då militären lade beslag på Blåbärsholmen för att där kunna 

bygga krutkällare.143

Det är relativt tydligt att avsättningen på pudretten inte var såg god som aff ärsmän-

nen beräknat. Enligt delägaravtalet hade varje ägare rätt att årligen ta ut 25 tunnor 

pudrett per aktie mot det fastställda priset av 2 Rubel Banco.144 Eftersom bolaget ofta i 

tidningspressen blev tvunget att påminna ägarna om detta kan man anta att pudretten 

inte alldeles lätt fann vägen ut på marknaden.145 De aff ärsekonomiska förväntningarna 

kunde inte uppfyllas. Möjligen kan skeendena till denna del anknytas till den på 1840-

talet rätt allmänt rådande överdrivna uppfattningen om avfallsämnenas värde.146

Till det utilitaristiska tänkesättet hörde en kritiklös optimism, ett förhållningssätt 

som lätt ledde till orealistiska planer, oprövad kammarvisdom och i förhållande till 

de ekonomiska resurserna överdimensionerade försök.147 De fi nländska aff ärsmännens 

tidiga intresse för latrinen kan dock tolkas på fl era sätt, men utan en verklig eller före-

ställd efterfrågan på en tjänst av denna art eller en marknad för produkten hade pro-

jektet aldrig genomförts. Den svårighet som gårdsägarna hade med tömningen av göd-

selgroparna och som framkommer ur senare källor är möjligen en bidragande orsak till 

136 HT 26.12.1838; FAT 11.9.1839; FAT 3.7.1846; Helsingfors stads historia III:1, s. 553. Troligen ingick också 
överdirektören och riddaren Tavaststjerna bland ägarna. FAT 11.6.1844.
137 HT 1.7.1837; FAT 19.7.1837; HT 17.3.1838; HT 19.3.1845.
138 ”Refl extioner i anledning af den klena brodden sistlidne höst”, ÅT 14.4.1841.
139 ”Notifi cationer”, FAT 21.8.1839.
140 FAT 1.12.1845; FAT 3.7.1846.
141 FAT 2.1.1846; FAT 5.1.1846; FAT 1.4.1846; FAT 3.7.1846; FAT 25.7.1846; FAT 28.7.1846.
142 HAT 17.4.1847; HT 21.4.1847; HD 29.3.1862.
143 Helsingfors stads historia III:1, s. 553; ”Högholmen och Blåbärslandet”, HD 29.3.1862.
144 HT 25.12. 1841.
145 HAT 23.3.1842; 23.3.1843; FAT 27.9.1843.
146 Almqvist 1897, s. 182.
147 Soininen 1974, s. 308.
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intresset, men räcker inte som förklaring till gödselberedningsprojektet. Inte heller kan 

det profylaktiska målet – särskilt vid denna tidpunkt – ännu ses som något väsentligt 

incitament. Intresset kan däremot möjligen förknippas med förändrade betingelser; en 

växande stadsbefolkning och framför allt ett förändrat jordbruk.

En långsamt växande stadsbefolkning
I allmänhet förbinds i Europa den ökade uppmärksamheten på de sanitära förhållan-

dena under tidigt 1800-tal med följderna av urbaniseringen – den enorma och snabba 

expansionen av stadsbefolkningen och de på grund av detta försämrade hygieniska 

förhållandena. I takt med att befolkningen i städerna växte ökade också behovet av 

en ordnad latrin- och gödselhantering. Urbaniseringen var också förknippad med en 

samtida industrialisering.148 Tillsammans accentuerade dessa faktorer de urbana miljö-

problemen och den senare fokuseringen på stadsbefolkningens hälsa som redan upp-

märksammats. För Finlands del är det dock tveksamt om samma kopplingar kan göras: 

städerna var fortfarande små och fl yttningen till städerna begränsad.

I Finland präglades övergången från det gamla samhället till det nya (d.v.s. ett ur-

baniserat) av att transiteringen skedde mycket senare än i andra nordiska länder. Mätt 

med stadsbefolkningens andel av hela befolkningen låg Finland i slutet av 1800-talet 

ungefär 50 år efter Danmark och Norge och 30 år efter Sverige.149 Stadsbefolkningens 

andel av totalbefolkningen utgjorde 5,3 procent år 1825 och 6,3 procent år 1860, men 

hade vid sekelskiftet växt till 12,5 procent. Stadsbefolkningens relativa andel hade till 

och med minskat på 1850-talet.150 

Förändringen var dock under senare delen av århundradet i verkligheten snabbare 

än det ovan beskrivna eftersom uppgifter från städernas förorter och de tätorter som 

vuxit fram i landskommunerna saknas i statistiken.151 Det samma gäller den del av 

befolkningen som fl yttade till kejsardömets huvudstad S:t Petersburg. I de svenska och 

fi nska församlingarna i S:t Petersburg fanns t.ex. 1869 registrerade över 17 000 fi nlän-

dare. År 1881 uppgick antalet till över 24 000.152 Staden kunde med andra ord betraktas 

som Finlands tredje största stad. Merparten av Finlands städer hade i mitten av århund-

radet färre än 3 000 innevånare. (se tab. 3.1)

148 För en begreppsdiskussion se t.ex. Carlsson 1980, s. 361–362. Jfr Mumford 1991, s. 602.
149 Soikkanen 1981, s. 443.
150 Suomen taloushistoria 3. Helsinki 1983, s. 25–26 (tab. 1.5).
151 Jutikkala 1977, s. 95; ”Folkmängds-förhållanden i Finland”, FAT 8.5.1850. Frans Johan Rabbe, som skrivit 
artikeln i FAT, uppger också att stadsbefolkningen 1815 i förhållande till motsvarande tal 1825 förhåller sig 
som 2 till 3.
152 Engman 2002, s. 165.
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TABELL 3:1. 

Städernas antal och storlek i Finland och Sverige 1850.

153 Statistisk Årsbok 1923, tab. II, s. 9.
154 Vesterlund 2002, s. 38, 100. En utveckling som blir märkbar redan på 1850-talet i Finland är också att de 
gamla kuststädernas relativa andel av stadsbefolkningen minskade till förmån för huvudstaden och gamla 
inlandsstäder. Förskjutningen kan följas under hela senare delen av århundradet. En utjämning skedde dock 
under 1900-talets första årtionden. Jutikkala 1977, s. 96.

KÄLLOR: Nygård 2000 (a), bilaga 2; Lindman 1911, s. XVII. Drangert, Nelson, Nilsson 2002 (s. 173) upp-

ger, avvikande från ovan, att inga städer i Sverige år 1850 hade färre än 1 000 innevånare. 

ANM.: Av de fi nländska städerna i klassen 1 000–5 000 innevånare hade 13 st 3 000 eller färre 

innevånare. Detta innebär att merparten av städerna, eller 24 av 32, hade 3000 eller färre innevå-

nare.

Befolkningsökningen var också ännu på 1860-talet för de fl esta städers del – åtmins-

tone i jämförelse med de sista årtiondena på århundradet – närmast marginell. Hel-

singfors kan betraktas som ett undantag. Stadens befolkning växte t.ex. från ca 21 000 

personer år 1850 till ca 43 000 år 1880. År 1815 hade innevånarantalet uppgått till bara 

ca 4 800 personer.153 Helsingfors passerade dock Åbo som Finlands största stad redan 

i slutet av 1840-talet. 

Befolkningstillväxten i Helsingfors och Åbo var från och med 1840-talet och fram 

till 1860-talet relativt jämnstor. Åbo, som ännu i början av 1800-talet var Finlands ad-

ministrativa centrum, och tillika största stad, hade redan 1805 ett innevånarantal på 

över 10 000 personer.154 I jämförelse med andra europeiska huvudstäder kan dock Åbo 

ännu betraktas som en större by.

Den tidiga industrialiseringen skedde också i Finland utanför de gamla städerna. 

De tidiga industrierna placerades vid kraftkällorna: vattendragen och forsarna. Hannu 

Storlek  Antal: Finland Sverige

< 1000 11 20

1 000–5 000 16 51

5 000–10 000 3 10

10 000–20 000 1 3

> 20 000 1 2

Totalt 32 65
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155 Se exempel i t.ex. Flinn 1964, s. 4 och Krabbe 1983, s. 373.
156 Soikkanen 1981, s. 443; Jutikkala 1983, s. 14–15. 1870-talet har karakteriserats som industrins ”take 
off ”-skede i Finland. Detta skede karakteriserades dock främst av att ångsågar och träsliperier byggdes på 
landsbygden, inte i städerna.

Soikkanen har framhållit att samhället i Finland industrialiserades utan att präglas av 

den starka urbanisering som i Centraleuropa förbinds med industrialiseringen.155 Det 

fi nländska samhället kan på så sätt – särskilt under senare delen av 1800-talet – betrak-

tas som ”modernare” än vad siff rorna på städernas befolkning visar.156 

Urbaniseringen och stadsbefolkningens storlek kan på basis av det ovan presente-

rade knappast användas som en generell förklaring varken till en möjlig allmän för-

sämring av de sanitära förhållandena eller ett ökat intresse för latrinen. Även en sakta 

växande befolkning medför dock ökade avfallsmängder. Det samma gäller naturligtvis 

när husdjursantalet stiger. Husdjurshållningen har traditionellt utgjort en viktig del av 

självhushållningen i städerna. Flera författare till stadshistoriker har också uppmärk-

sammat att antalet husdjur i mitten av århundradet ökar. Ökningen av befolkningen 

KÄLLOR: Ignatius 1872, s. 223; Waris 1950, s. 11,14; Westerlund 2002, s.38; Hautala 1976, s. 711–712; 

Voionmaa (Wallin) 1907–1910, s. 840.

ANM.: Uppgifterna på befolkningstalet kan variera avsevärt mellan olika källor, men förhållandet 

har ingen större betydelse för den generella bilden av utvecklingen.

FIGUR 3:1. 

Befolkningstillväxten i sju fi nländska städer 1820–1870.
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tillsammans med ökningen av antalet husdjur innebar en ökad mängd gödsel, men 

också ett ökat behov av avsättning.

Lantbruket blir vetenskap
Forskningen har betonat stadens och landsbygdens symbiotiska förhållande: lands-

bygden producerar den föda som staden behöver och staden producerar den gödsel 

som lantbruket behöver.157 Bilden representerar ett harmoniskt kretslopp där resurs-

användningen balanserar, något egentligt avfall existerar inte i denna vision. Metaforen 

har dock också en annan dimension: när befolkningen i städerna ökar måste lantbruket 

producera mera för att balansera metabolismens ökade krav. Efterfrågan föder ett be-

hov av bättre växtkraft: efterfrågan på gödsel i lantbruket ökar parallellt med strävan 

att hitta eff ektivare jordbruksmetoder. I takt med att kommunikationerna förbättrades 

skapades också förutsättningar för ett större upptagningsområde och ett vidgat avsätt-

ningsområde för gödseln.158

Jordbruket hade i upplysningstidens betoning av vetenskapens nytta och teknikens 

praktiska tillämpning ägnats stort intresse. Den merkantilistiska statsideologin beto-

nade också särskilt förhållandet mellan befolkningens storlek, en rik nation och ett 

starkt försvar. Befolkningspolitiken var nyckeln till det nationella välståndet. Genom 

en omvandling och utveckling av lantbruket skulle befolkningstillväxten stimuleras. 

Den från slutet av 1700-talet framträdande fysiokratiska ideologin ställde också på tra-

ditionellt sätt jordbruket i centrum.159 I detta sammanhang bör grundandet av Finska 

hushållningssällskapet år 1797 betraktas. Sällskapet gjorde en viktig insats för utveck-

lingen av jordbruket och dess binäringar i Finland. Sällskapet tog bl.a. 1838 initiativ till 

inrättandet av landets första lantbruksinstitut i Mustiala.160 

I början av 1800-talet får den vetenskapliga jordbruksforskningen, eller den s.k. 

agrikulturkemin sitt genombrott. Särskilt den tyske kemisten Justus Liebig (1803–1873, 

från 1852 von Liebig) har fått representera den nya vetenskapliga eran. År 1840 gav han 

ut den rapport som skapade en teorigrund för den kemiska lantbruksvetenskapen. I 

sin rapport visade han hur växterna genom metamorfoser byggdes upp till komplexa 

organiska föreningar genom att ta upp näring från marken och luften. I rapportens se-

nare del beskrev han den process där de olika föreningarna bröts ned.161 Boken utgavs 

157 T.ex. Cronon 1992; Wines 1985.
158 Mårald 2000, s. 150.
159 Broberg (red.) 1991, s. 541; Mårald 2000, s. 24–37. För en kompletterande bakgrund till lantbrukskemins 
utveckling under 1700-talet se t.ex. Arppe 1878, s. 122–148.
160 Uppslagsverket Finland (1982), uppslagsordet ”Finska hushållningssällskapet”.
161 Mårald 2000, s. 37–41, 54; von Simson 1983, s. 438. Mårald nämner också att Karl Marx utnyttjade Liebigs 
teorier för att visa hur kapitalisterna sög ut arbetarklassen. För en närmare genomgång av agrikulturkemins 
utveckling kan Måralds arbete rekommenderas, särskilt som hans utredning har relevans även för Finland. I 
många hänseenden kan modellerna till de fi nländska initiativen hittas i Sverige. 
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på svenska 1846 som en översättning av den femte upplagan under namnet ”Chemien, 
tillämpad på Jordbruk och Fysiologi”, och kunde t.ex. 1848 inköpas för 1 rubel 92 kopek 

på P.M.F. Lundbergs bokhandel i Vasa.162 Gödselfrågan hade dock livligt diskuterats i 

den fi nländska dags- och fackpressen redan på 1830-talet, men diskussionen intensifi e-

rades efter att Liebig publicerat sina rön.163 

Det ökade intresset för den mänskliga latrinen som kan noteras blir på detta sätt 

kopplad till den radikala förändring av jordbruket och jordbruksmetoderna som tog 

fart under århundradet, men också till den allmänt kraftiga befolkningsökningen un-

der 1700- och 1800-talet och det påföljande ökade behovet av spannmål.164 Arvo M. 

Soininen har också framhållit att nötkreaturen i det traditionella lantbruket främst 

betraktades som gödselproducenter: gödseln behövdes i spannmålsodlingen. Mjölk-, 

kött- och ullproduktionen hade i Finland ännu i mitten på 1800-talet sekundär bety-

delse.165

Gödseln var också en fråga om tillgång på foder, en fråga som i sin tur anknöt till 

omfattningen och nivån på ängsbruket. I takt med att ängarna uppodlades under 1800-

talet ökade behovet av gödsel.166 Eino Jutikkala nämner t.ex. i Åbo stads historia att 

ängsbruket ännu i början av 1800-talet var viktigare för de stadsbor som arrenderade 

stadens marker än egentlig odling. Parallellt med detta visar han dock också att många 

fattigare hushåll utan tillgång till ängsmarker kunde ha 3–4 kor i sina primitiva fä-

hus.167 

Den lantbrukshistoriska forskningen har av naturliga skäl intresserat sig för göd-

selfrågan.168 I denna kontext har ändå gödselproducenterna i stadssamhället – främst 

korna, grisarna och hästarna – haft en biroll. I ett sanitärt perspektiv spelar dock natu-

rahushållningen i stadssamhället en viktig roll: djuren skulle ha sina egna utrymmen, 

de rörde sig på gatorna, de producerade dagligen mängder av spillning som måste han-

teras och mycket av lukten och stanken kunde hänföras till gödselgroparna, stallen och 

fähusen.

162 Annons i Ilmarinen 2.9.1848; Liebig 1846.
163 T.ex. ”Några anmäkningar om werkan af jordegendomars styckning”, ÅT 9.4.1836; ”S:t Michel”, BT 
16.11.1839; ”Refl extioner i anledning af den klena brodden sistlidne höst”, ÅT 14.4.1841; ”Öfver animaliska 
och vegetabiliska gödningsämnen”, ÅT 27.4.1844; ”Kunna djuren upptaga oorganiska och växterne organiska 
substanser såsom näringsmedel? Och hvad afser man egentligen med åkerjordens gödning?”. Teknologen. 
Vetenskaplig och industriel tidning i populär syftning för bildade medborgare af alla stånd. No 27&28/1845, s. 
110–111. ”Sättet att bereda Tarha”, Ibid., No 45/1845, s. 179.
164 Soininen 1974, s. 13–14, 96–97.
165 Ibid. 1974, s. 16, 200–201.
166 Ibid. 1974, s. 105.
167 Jutikkala 1957, s. 571–572. Se också Manner 1902, s. 26.
168 Den nya översiktsverket Suomen maatalouden historia (del I), Helsinki 2003, ägnar dock inte mer än ett par 
rader åt gödslingsfrågan. Jutikkala 2003, s. 468.
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169 Nygård 2000, s. 68–69, samt bilaga 3. Enligt Soininens uppskattningar uppgick nötkreaturens antal i 
förhållande till landets totalbefolkning 1825 till 0,85–0,90 och 1880 till 0,79. För t.ex. Borgå stads del får man 
för 1860 en tiondel mindre tal, ett i och för sig förståeligt resultat för en stad. Soininen 1974, s. 205.

I min licentiatavhandling har jag visat att det absoluta antalet husdjur i städerna 

ännu i början av 1900-talet kunde växa.169 Relaterat till befolkningstillväxten i städerna 

är dock förhållandet det motsatta. I den mån tillgängliga uppgifter kan utnyttjas för en 

tolkning sjunker den relativa andelen redan från mitten av 1800-talet. Befolkningen 

ökade snabbare än mängden kreatur. Ur gödslingssynpunkt blir de mänskliga exkre-

menterna småningom viktigare (jfr fi gur 3:2).

Arvo M. Soininen har också konstaterat att gödselbehovet i det fi nländska jordbru-

ket under hela 1800-talet var större än tillgången. Tillgången kunde bara marginellt 

FIGUR 3:2. 

Antalet kor i förhållande till befolkningsmängden 1855–1905 (antal/befolkning 
x1000).

KÄLLOR: Nygård 2000 (a), bilaga 3; Soininen 1974, s. 202; Tommila 1970, s. 155–157.

ANM.: Valet av städer har enbart styrts av tillgången på längre sifferserier över antalet husdjur. 

Resultatet bekräftas dock av enskilda nedslag i andra städer. Generellt gäller att de mindre städerna 

hade ett relativt större antal husdjur. Uppgifterna om antalet husdjur är dock inte helt tillförlitliga, 

särskilt som de årliga variationerna i statistiken är betydande. Differensen har troligen att göra med 

sättet för insamling av data (gäller särskilt för Uleåborg i ovan presenterade data). Beträffande åren 

1855 och 1865 har till det förra för Jyväskyläs del adderats 10 kor och det senare 15 kor beroende 

på att uppgifterna från senare perioder visar att betesavgifter inte betalts för alla kor.
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170 Soininen 1974, s. 105, 200.
171 T.ex. Helsingfors Morgonblad 17.3.1842; BT 4.3.1843; ÅT 27.4.1844; Wasa Tidning 5.4.1845.
172 BT 21.9.1842.
173 Maamiehen Ystävä 13.12.1845.
174 Pihkala 1969, s. 33; FAT 2.8.1859; Oulun Wiikko-Sanomia 20.11.1858. Tidningen Wiborg uppger också 
31.7.1855 att guanon var rätt allmän i södra Sverige.
175 ÅT 20.10.1856. 1 lispund = 8,5 kg.
176 T.ex. BT 3.10.1857.
177 Jfr t.ex. Spoof 1885, s. 12–14.
178 T.ex. Sanomia Turusta 23.3.1858.
179 Almqvist 1883 (b), s. 477.

ökas med tillsats av strö och olika jordförbättringsmedel, som t.ex. torv. Gödslingsfrå-

gan var också en av de viktigare som uppmärksammades på det första lantbruksmötet 

i Åbo 1847.170 Det bör i detta sammanhang också noteras att de första uppgifterna om 

det nya konstgödselmedlet guano början förekomma i den fi nländska tidningspressen 

i början av 1840-talet. I tidningarna framhölls särskilt de goda engelska erfarenheterna 

av det sydamerikanska (och afrikanska) fågelträcket.171 Redan i början av årtiondet 

kunde guano inköpas i S:t Petersburg.172 År 1845 importerade också hushållningssäll-

skapet ett parti afrikansk guano med tanke på gödslingsförsök.173 Importen blev dock 

mer allmän först under senare delen av 1850-talet då guanon enligt tidningsuppgifter 

redan var allmänt känd i Åbo-trakten.174 År 1856 kostade t.ex. en säck med ca 7 lis-

pund peruansk guano hos handelskompaniet E. Julin & Co i Åbo 1 Rubel 10 kopek.175 

Litteratur som beskrev användningen av guano utbjöds också allmänt i bokhandlarna 

under 1850-talet.176 

Utgående från det ovan beskrivna kunde det vara möjligt att hävda att intresset för 

latrinen inte i första hand berodde på avsättningsproblem utan snarast på det mot-

satta: att staden inte kunde leverera tillräckliga mängder användbar gödsel.177 Teore-

tiskt betraktat var efterfrågan större än produktionen och de mänskliga exkrementerna 

utgjorde en tillgänglig resurs som kunde förädlas. Guanon var också avsevärt dyrare i 

inköp än förädlingen av exkrementer och utnyttjandet av den lokala resurs som exkre-

menterna utgjorde kunde ges en nationalekonomisk betydelse.178

Det bör dock påpekas att förhållandena runt städerna varierade avsevärt. Göds-

lingsfrågan uppmärksammades också till att börja med av mer initierade jordbrukare. 

Förändringen av jordbrukspraktiker skedde dessutom långsamt. Ur praktisk synvinkel 

bör särskilt noteras att gårdsägarnas behov av avsättning var som störst när lantbrukar-

na var som mest upptagna av jordbruket.179 Kopplingen mellan avsättning och efterfrå-

gan var inte linjär. Behovet av förädling – liksom behovet av platser för mellanlagring 

av latrin och gödsel – uppstod bl.a. på grund av denna diskrepans mellan produktion 

och efterfrågan. För att få ett perspektiv på särskilt latrinens betydelse i gödslingssam-

manhang måste dock också husdjurshållningen relateras till avfallets volym: vilken be-

tydelse hade husdjursgödseln i förhållande till de mänskliga exkrementerna?
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Latrinen: ett problem eller en lösning?
Tillförlitliga statistiska uppgifter på avfallsmängderna i de fi nländska städerna saknas 

för praktiskt taget hela 1800-talet.180 De uppskattningar som gjordes i slutet av 1800-ta-

let byggde i huvudsak på uppgifter i tyska handböcker. Uppgifterna kan dock användas 

för att ge en bild av situationen under mitten av århundradet. I tabell 3.2 har samman-

ställts uppgifter från 1880-talet och början av 1900-talet. 

Som framgår av tabell 3:2 kunde uppgifterna på avfallsmängderna variera avsevärt, 

men skillnaden i t.ex. mängden gatusopor 1885 och 1901 kan möjligen avspegla en 

förändrad situation: den relativa andelen av stenlagda gator hade ökat vilket gjorde att 

mer avfall kunde samlas upp. Variationen kan naturligtvis också bero på bättre statistik. 

Stadsingenjör Brandt i Tammerfors framhöll 1901 också att mängden ”människoaf-

söndringar” var beroende av bl.a. kön, ålder, näringsmedel, hälsotillstånd, ortsförhål-

landen, folktäthet, välstånd, arbetarbefolkning, renhållningssystem, organisationens 

stränghet samt avdunstning. Beträff ande dyngan från djur utgick han för Tammerfors 

del från följande antagande:

För att bestämma mängden af dynga från djur, har man att antaga afsöndringar af en 
häst 5 000 kg, nötkreatur 12 000 kg, svin och får 1 500 kg per år, hvilka siff ror då aff ö-
ringen torkat reducera sig till resp. 1 200, 1 600, 270 kg. Då i staden torde fi nnas c:a 1 000 
hästar, 150 kor, 500 svin och får, har man mängden af djurdynga 1 575 tons, hvilket per 
person och år motsvarar 39 kg eller omkring 39 liter.181 

För en stad av t.ex. Borgås storlek, som år 1860 hade ca 3000 innevånare, 177 kor och 

105 hästar, skulle Spoofs i tabell 3.2. relaterade uppgifter (våt mängd) i teorin innebära 

ca 1 600 ton kogödsel, ca 500 ton hästgödsel och ca 100 ton mänskliga exkrementer.182 

Beräknat på detta sätt motsvarade gödselproduktionen hos en ko 250–300 människor 

och varje häst 140–150 människor. Räknar vi med den torkade mängden – som an-

tagligen bättre motsvarar den transporterade mängden – får vi att 100 stadskor pro-

ducerade lika mycket gödsel som en stad med 4 000–5 000 innevånare. Adderar vi 

ännu till hästgödseln och gödseln från svin och andra husdjur blir förhållandet mellan 

antalet innevånare och husdjur ännu tydligare: den mänskliga avföringen hade margi-

nell betydelse som gödsel – och tekniskt-sanitärt problem – så länge städerna var små 

och husdjuren många. Till detta kan ännu tilläggas att ”dasset” ofta låg i anslutning till 

gödselgropen och att de mänskliga avföringarna på detta sätt var ”osynliga” och på ett 

naturligt sätt fann avsättning tillsammans med husdjursgödseln. 

180 T.ex. HeTH 21/1886, s. 11. Detta gäller särskilt uppgifter på husdjursgödseln. Spoof 1885, s. 7.
181 Brandt 1901, s. 210. Staden hade vid sekelskiftet 1900 ca 36 000 innevånare (som Brandt tydligen avrundat 
till 40 000).
182 Befolkningen uppgick 1860 till 3118 personer.
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Avfallskategori Avfallsmängder kg/person/år
 enligt Spoof enligt Brandt
 1885 1901
Fasta exkrementer
(människor) ca 34 48,5
Urin (människor) ca 425 4381

Köksavfall och sopor ca 89 135 (”hushållsavfall”)
Aska ca 15
Gatu- och rännstenssmuts ca 45 211
”Ben, skärfor, sand, etc.” ca 128

Gödsel: 
Hästar ca 6 100 5 000
Hornboskap ca 10 700 12 000
Svin ca 1 200 1 500

TABELL 3:2. 
Avfallsmängderna i den förindustriella staden.

1) Specifi ka vikten för ”blandningen” antogs vara 1,03 vilket gav rymdmåttet 0,47 m3/person/år.

KÄLLOR: Spoof 1885, s. 7–8; Brandt 1901, s. 208, 210.

ANM.: Spoof hänvisar främst till Pettenkofer. Spoof utgår i sin beräkning från en stad med 10 000 

innevånare. Uppgifterna rörande husdjurens avfallsmängder i samma spalt är hämtade ur bilaga till 

Åbo hälsovårdsnämnds protokoll 21.2.1893. Sistnämnda bilaga uppger de mänskliga exkrementer-

na till sammanlagt ca 390 kg/år till vilket skulle adderas 1/3 torvströ, eller totalt 515 kg/år. Soporna 

uppges allmänt till ”minst hälften af människoexkrementer”. Uppgifterna beträffande mänskliga 

avföringar måste betraktas som ett medeltal för män och kvinnor. T.ex. ger en uppgift i Handbuch 

der Hygiene (Weyl 1897, s. 15) vid handen att en man producerade ca tre gånger mer av fasta ex-

krementer än en kvinna (150 resp. 45 g/d). Urinmängderna var knappt två gånger större (1,74 resp. 

1,02 g/d).
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5. Nya sanitära ideal

Hygienkongressen i Köpenhamn 1858
I slutet av 1850-talet kan den sanitära idén i den Chadwickianska formen och den tek-

nik som implicit kom till uttryck i denna vision betraktas som en naturlig utgångspunkt 

för de europeiska städernas preventiva strategier. På en skandinavisk nivå sammanfat-

tades tolkningen av detta profylaktiska koncept för första gången på hygienkongressen 

i Köpenhamn 1858. Hygienkongressens sammanfattade ställningstaganden formade en 

viktig utgångspunkt för senare nationella strategier. Hygienkongressens ställningsta-

gande representerar den rådande modellen för uppfattningen om vad avfallet är, vad 

det representerar, och utgör utgångspunkt för den strategi som måste till för att mota 

de problem som identifi erats i den chadwickianska teorin.

Hygienkongressen i Köpenhamn hade initierats av den skandinaviska naturforskar-

kongressen i Oslo 1857. Den fem dagar långa kongressen på Köpenhamns Universitet 

i juli 1858 samlade över 500 deltagare från de tre skandinaviska länderna. I de tryckta 

handlingarna nämns också en ”Frimann, Doctor” från Finland.183 Kongressen kan be-

traktas som en milstolpe i den nordiska renhållningens historia då renhållningens pre-

misser, praktiker och mål, för första gången defi nierades i en skandinavisk kontext.184 

Till skillnad från tidigare var hygienkongressen i Köpenhamn öppen för alla intres-

serade. Tidigare kongresser hade i allmänhet varit öppna enbart för speciellt inbjudna 

vetenskapsmän. Inbjudan hade nu särskilt riktats till läkarna och dem ”der væsentligen 

have til Opgave at styre Samfundets fælles Anliggender, eller hvis særegne Fagdygtig-

hed anviser Maaden, hvorpaa Hjælpen bedst kan tilveiebringes og udføres”.185 Också 

motståndarna till hygieniska reformer var välkomna och skulle på kongressen ges möj-

lighet att förklara om motståndet var ekonomiskt betingat eller om det var fråga om 

”frykt paa den personlige Friheds Vegne”.186 

I inledningen till den tryckta kongressrapporten betonar arrangörerna att den all-

männa sundheten och välfärden i stadssamhället påverkades av förhållanden som läka-

ren inte ensam kunde åtgärda. Säkerställandet av tillgången på de allra nödvändigaste 

livsbetingelserna, luft, vatten och föda, kunde ske enbart genom samarbete där spe-

cialister för olika fackområden förenade sig med ”oplyste Menneskevenner” i kommu-

183 Den hygieiniske Congres 1858, s. 11. Möjligen är det fråga om den tidigare provinsialläkaren på Åland, 
doktor Johan Alexander Friman, som bl.a. några år tidigare blivit utnämnd till riddare av Kejserliga S:t Anne 
ordens tredje klass. HT 29.11.1854. Friman innehade provinsialläkartjänsten i Tammela från och med den 10 
mars 1858. Johnson 1928, s. 72–73.
184 ”Alt med særligt Hensyn til Forholdene i vore nordiske Lande.”, s. 294; Kongressen betraktades också som 
ett uttryck för skandinavismen. FAT 18.2.1859.
185 Den hygieiniske Congres 1858, s. 2.
186 Ibid., s. 29.

112 BARA ETT RINGA OBEHAG?



nernas beslutande organ. Hygienen uppfattades här som ett vitt begrepp innefattande 

allt det fysiska och moraliska onda som kunde drabba ett växande stadssamhälle, med 

orenlighet, armod, dryckenskap, sjukdom och död.187 

Av deltagarlistan framgår att mer än hälften av deltagarna inte hörde till läkar-

professionen. Mötesprogrammet var indelat i nio avdelningar med teman som arbe-

tarbostäder, organisationen av sundhetspolisen, vattenledningar i större städer, upp-

värmning av kyrkor och större lokaler, spädbarnsdödlighet, den fattiga befolkningens 

”näringsmiddel”, sanitära krav på byggnadslagstiftningen samt hygieniska förhållanden 

på fartyg. Det nionde temat omfattade latriner, kloaker, renlighet samt avloppssystem i 

större städer. Programmet återspeglar dock de centrala teman som tidigare kommit till 

uttryck bl.a. vid den internationella hygienkongressen i Bryssel 1852.188

Bland stadssamhällets restprodukter var det under senare delen av 1800-talet främst 

latrinen som uppmärksammades. Uppmärksamheten hade, som redan i inledningska-

pitlet framhållits, en tydlig koppling till en ändrad sjukdomsförståelse, men också till de 

växande avsättnings- och hanteringsproblem som uppstod när städerna växte. Gatu- 

och hussoporna hade här ingen etiologisk relevans och uppmärksammades nästan inte 

alls. Detsamma gällde gödseln från husdjuren. På hygienkongressen i Köpenhamn 1858 

fi ck också latrinväsendet stor uppmärksamhet och diskuterades livligt. I bakgrunden 

låg bl.a. Köpenhamns stads beslut 1857 att inte tillåta vattenklosetter. Latringroparna 

skulle här successivt i framtiden ersättas av tunnor.189

Hur skulle då latrinväsendet praktiskt inrättas? När borde ett kloaksystem anläggas? 

Vilka var de speciella nordiska förhållanden som måste beaktas vid ordnandet av de 

sanitära förhållandena? Det av kongressen antagna svaret var att i större städer borde 

underjordiska avloppssystem byggas för de fl ytande beståndsdelarna. Förutsättningen 

var dock att avloppen kunde utmynna i en ström med konstant vattenfl öde och att 

vatten fanns i tillräcklig mängd för att kunna ledas in i rören på sådana avsnitt där lut-

ningen på avloppsledningarna inte var tillräcklig. Om inte dessa förutsättningar var för 

handen var ett tunnsystem att föredra.190

Kongressen konstaterade att vattenklosettsystemet var bäst ur sanitär synpunkt 

men att systemet bara kunde införas där kloaksystemet var utbyggt. I det nordiska 

klimatet innebar vattenklosettsystemet också att ”bekvämlighetsinrättningen” måste 

fl ytta in i den varma bostaden, annars frös vattnet. Kongressen betonade också allmänt 

vikten av att de speciella nordiska förhållandena beaktades vid planeringen av de sani-

tära anläggningarna och rekommenderade att mindre städer anlägger ett latrinsystem 

med tunnor. På sådana gårdar där det fanns tillräckligt med utrymme och god tillgång 

187 Den hygieiniske Congres 1858, s. 2.
188 Huss 1852, s. 6–8, 19–21.
189 Lindegaard 2003, s. 81.
190 Den hygieiniske Congres 1858, s. 283, 294–295.
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på hästar kunde också gropar användas. Detta under förutsättning att groparna lätt och 

fullständigt kunde tömmas. Latrinerna skulle också ventileras. 

De fasta och fl ytande beståndsdelarna borde i både tunn- och gropsystemet åt-

skiljas. Sammanblandningen försvårade hanteringen och minskade på gödselvärdet, 

samtidigt som den fl ytande massan lättare kunde tränga genom konstruktionerna och 

förorena marken. I diskussionerna framhölls den nationalekonomiska betydelsen av att 

gödseln togs tillvara. De engelska irrigationsfälten betraktade dock kongressen som ett 

experiment.191 Kongressen var överens om att avloppsledningar i större städer bör ha 

glatt botten och tillräckligt fall. De moderna rörlagda avloppen kunde enligt kongres-

sen inte jämföras med de gamla system som fanns byggda i t.ex. Berlin och Wien. Inga 

utsläpp från latrinerna till avloppen skulle heller i allmänhet tillåtas om inte avloppen 

var underjordiska. Kongressen uttalade ytterligare åsikten att renhållningsväsendet bör 

vara en kommunal angelägenhet.192 

När Åbo Tidningar i juli 1858 uppmärksammade den nyss avslutade kongressen var 

det dock frågan om arbetarnas bostäder som betraktades som det mest ”anmärknings-

värda”. Tidningen noterade också diskussionerna om kyrkornas uppvärmning, födoäm-

nena samt spädbarnsdödligheten, men uppmärksammade inte alls diskussionerna om 

städernas renhållning.193 Renhållningsfrågan upplevdes inte av tidningen som någon 

mer betydande fråga för det fi nländska stadssamhället. De profylaktiska idéer som kom 

till uttryck på hygienkongressen lämnade dock snart tydliga avtryck i de fi nländska 

regelverken.

Byggnadsstadgan 1856
År 1856 fastställdes en ny och allmän byggnadsstadga för landets städer.194 Utgångs-

punkten var att förordningen skulle skapa grunden för en brandsäker stadsstruktur. I 

bakgrunden låg erfarenheterna från Åbo brand. Förordningen var noggrant normeran-

de och reglerade inte bara stadsplaneringen i allmänhet utan också byggnadssättet och 

byggnadsbeståndet.195 Byggnadsstadgan innehöll dock inga administrativa eller bygg-

nadstekniska bestämmelser som direkt kan relateras till renhållningen. Förordningen 

fi ck ändå betydelse i detta avseende då den bl.a. krävde att varje stad skulle uppgöra en 

egen byggnadsordning. I städernas mer detaljerade byggnadsordningar kunde sedan 

de preventiva byggnadstekniska åtgärderna noggrannare beaktas.196 Byggnadsstadgans 

bestämmelser om gatubredd, öppna platser, planteringar, samt byggnadsrättens be-

191 Den hygieiniske Congres 1858, s. 252.
192 Ibid., s. 250–252, 283, 288–289, 294–295; Hjelt 1875, s. 77.
193 ÅT 20.7.1858.
194 BF 1856.
195 Ibid.; Lilius 1983 (a), s. 129–131.
196 Förordningen kompletterades ett par år senare med bestämmelsen att de äldre byggnadsordningarna fi ck 
tillämpas endast om de kunde anses överensstämma med den nya förordningen. HT 21.8.1858.
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gränsning på enskilda tomter, skapade en ur sanitär synpunkt fördelaktig stadsstruktur. 

De brandtekniskt motiverade öppna och utrymmeskrävande lösningarna har i många 

fall ännu på sent 1900-tal varit tillräckliga för att möjliggöra genomförandet av en på 

moderna fordringar baserad sanitär infrastruktur. 

Bara några år efter att den allmänna byggnadsstadgan antagits fastställdes en ny 

byggnadsordning för Helsingfors. Bestämmelserna rörande avträdeshus, spillningsrum 

och stall hade dock ännu samma innehåll som i de tidigare byggnadsordningarna, d.v.s. 

inrättningarna fi ck inte placeras vid gata eller torg och grannarna skulle inte besväras av 

den fl ytande orenligheten. Bestämmelserna om vattenavrinning och torrläggning var 

dock mera omfattande än i tidigare regelverk och preciserade noggrannare gränserna 

för stadens och gårdsägarens ansvar.197 

Den bestämmelse om täckta avloppskanaler som ingår i den nya byggnadsordning-

en föregriper hälsovårdsstadgans senare föreskrifter: kanalerna skulle hålla stadsområ-

det torrt. Vatten från kök, tvätt- och badstugor, bryggerier, verkstäder eller fabriker, fi ck 

”lika litet som annan orenlighet ledas ofvan jord utåt gata”. Där avloppen ovan jord på 

grund av en stor vattenmängd inte räckte till skulle täckta avloppskanaler anläggas på 

stadens bekostnad. En redan tidigare tillämpad praktik hade i och med detta kodifi erats 

i byggnadsordningen.

Anläggandet av sidokanalerna, som också skulle vara täckta, var gårdsägarens ansvar 

och skulle utföras på hans bekostnad. Sidokanalerna skulle ansluta till öppna brunnar, 

”täckta med täta galler af smidt jern”. Rännstenarna skulle anläggas som tidigare, men 

trafi ken skulle nu också beaktas: ”der de måste ledas öfver gatan, böra [de] inrättas med 

långsluttande bräddar, så att de ej blifva hinderlige eller vådlige för den som färdas”. Ur 

byggnadsteknisk synpunkt betraktades dock byggnadsordningen som otillräcklig och 

kraven på en korrigering av bestämmelserna växte sig på 1860-talet allt starkare. Hel-

singfors fi ck dock en ny byggnadsordning först på 1870-talet.

I de lokala byggnadsordningar som uppgjordes efter att byggnadsstadgan anta-

gits uppmärksammades också placeringen av sådana hantverk som kunde förorsaka 

sanitära olägenheter. I t.ex. den byggnadsordning som antogs för Åbo 1865 stadgas 

att hantverkerier, slakthus och andra inrättningar som medförde ”orenlighet eller elak 

lukt”, fi ck anläggas enbart i stadens ”afl ägsnare” delar. Nu framgår också tydligt i bygg-

nadsordningen att avträdeshusen och spillningsrummen inte fi ck placeras mot en gata 

för att de kunde medföra ”elak lukt”.198 Att bestämmelser rörande placeringen av hant-

verkerier tidigare saknats i byggnadsordningarna kan dock inte tolkas så att byggandet 

inte kunnat regleras, t.ex. föreslog magistraten i Vasa redan 1835 för landshövdingen 

att garverier och färgerier inte skulle få anläggas i de inom staden belägna gårdarna 

197 Byggnads=Ordning för Helsingfors stad. Gifven den 10 December 1859. Helsingfors 1874.
198 Byggnadsordning för Åbo stad. Fastställd af Kejserliga Senaten för Finland den 16 December 1865. ÅboSA. 
Av magistratens i Åbo kungörelse i Bihang till Åbo Allmänna Tidning 21.2.1811 framgår att den bark som 
användes vid läderberedningen ofta fördes ut på gatan.
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förrän magistraten gett sitt tillstånd. Magistraten ville förekomma de olägenheter som 

verksamheten medförde på vissa gator.199

De etiologiskt motiverade rekommendationerna i myndigheternas direktiv i sam-

band med koleraepidemierna upptogs också snart i polisordningarna som generella 

bestämmelser. I t.ex. Helsingfors slutförde magistraten 1856 den genomgång av ren-

hållningsbestämmelserna som påbörjats året innan och som senare upptogs i polis-

ordningen 1864. Magistraten, som denna gång troligen sammanträdde på guvernörens 

initiativ, skulle enligt formuleringen i protokollet behandla ”renhållningen i hela dess 

vidd”. Enligt denna tolkning omfattade renhållningen i huvudsak lagringen och trans-

porten av orenligheter: den orenlighet som hade samlats i latrinerna och spillnings-

kasten under den kalla årstiden skulle transporteras bort så länge slädföre rådde, dock 

senast den 15 april. Orenligheterna skulle föras till de ställen som magistraten anvisat 

eller helt utom staden. Mellan den 15 april och första november fi ck ”samlingarna” i 

spillningskasten inte heller vara större än två lass och orenligheten fi ck inte lagras på 

gårdsplanen. Sopningen av gatorna skulle ske mellan ett och fem på dagen, men so-

porna skulle vara bortförda före klockan nio på kvällen.200 

199 Magistraten i Vasa 13.7.1835. VLA; Åström 1957 (b), s. 77–78.
200 Magistraten i Helsingfors, prot. 14.6.1856. HeSA; HeTH 27/1875, s. 10–11;  Magistratens kungörelse i Bihang 
till Helsingfors Tidningar 27.4.1859; Magistraten i Vasa 11.3.1844. VLA. En likadan polisbestämmelse rörande 
täta transportkärl antogs i Tavastehus 1834. Manner 1902, s. 24.
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TABELL 3:3. 

Renhållningen i lokala regelverk före ca 1850.

Gårdsrenhållning

BO för Helsingfors stad 1825

(III Art., 7§) Afträdeshus, äfven-
som dörrar eller portar till spill-
ningsrum för stall och fähus, få ej 
anläggas emot gata, gränd eller 
andra allmänna platser.
(V Art., 5§) Afträden, Stall och 
Fähus få icke så anläggas, att 
grannen besväras genom derifrån 
fl ytande orenlighet.

Gaturenhållning

PO Wasa Stad 1830

(11§) Hvar och en gårdsägare 
[…],är skyldig att å de tider af året 
då Gator och rännstenar äro fria 
från snö, eller enbart betäckte af 
isgata,  minst en gång i veckan 
låta sopa och rengöra sine andelar 
af Stadens Gator, gränder och 
rännstenar, samt att…→

Vattenavledning

BO för Helsingfors stad 1825

(III Art., 4§) Alla gator skola med 
rännstenar förses, till den lutning 
som erfordras att afl eda vattnet 
till Sjöstranden.
(7§) Börande ej heller rännor, rör 
och trummor (till orent vattens 
afl edande) ifrån Förstugor, Kök, 
Brygg-, Bagare- eller Badstugor 
samt verkstäder inrättas med 
direkt afl opp eller utfall till gata 
eller gatu-rännsten.

Insamling Transport Behandling

PO för Wasa Stad 1830

(18§) Sopor och Spån med mera 
dylikt må […] annorstädes utom 
Staden och å annars enskildta 
ägor icke aff öras än utanför Norra 
Tullen, hvarest sådant får uti den 
så kallade Ryssgropen nedstjelpas 
eller ock å annan allmän plats, 
som dertill framdeles kan af Ma-
gistraten blifva utsedd; Men ej må 
samlingar derstädes […], inpå eller 
invid vägen afl assas.

…den sålunda samlade orenlig-
heten genast eller sist inom Sex 
timmar sedan den blifvit hoplagd, 
bortskaff a.

PO Nykarleby stad 1838

(10§) Till förekommande af den 
sunda luft, som större spillnings-
samlingar inom Staden den var-
mare årstiden medföra, skall det 
åligga hvarje gårdsägare, […], att 
under loppet af Maij Månad […] 
hafva all orenlighet inom de af 
gårdarne varande spillnings stoder 
och cloaqver undanskaff ad, […].
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6. Sammanfattning: från estetiskt 

berättigande till etiologisk förklaring

De instruktioner som den centrala medicinska myndigheten gav i samband med kole-

raepidemierna på 1830- och 1840-talet kan ännu inte betraktas som nationella preven-

tiva strategier. Primärt var direktiven inriktade på den enskilda hälsovården och tillfäl-

liga epidemimotande åtgärder. Smittan skulle hållas utestängd genom karantän och 

noggrann övervakning. De tillfälliga sundhetskommittéerna i församlingarna, liksom 

andra påbjudna verksamheter, upphörde när faran för fortsatt spridning av kolerasmit-

tan ansågs övergången. 

I ett längre perspektiv kan dock medicinalstyrelsens instruktioner betraktas som 

början på en process som ledde till en s.k. uppkommen strategi: koleran gjorde att de 

hälsopreventiva åtgärderna uppmärksammades av de centrala medicinska myndighe-

terna. Samtidigt skapades i renhållningsdirektiven en modell för renhållningens praktik 

som i förlängningen kunde utnyttjas i preventivt syfte. Instruktionen för provinsial-

läkarna 1832 har ibland tolkats som det första instrumentet där den preventiva hälso-

vården uppmärksammas. I sammanhanget bör dock uppmärksammas att också denna 

instruktion tillkom i samband med koleraepidemin samt att provinsialläkarna redan 

tidigare hade ett visst ansvar för preventiv hälsovård. Instruktionen fi ck också liten 

betydelse i praktiskt hänseende: läkarna var få, men framför allt betonades inte ännu 

omgivningsfaktorernas betydelse.  

Den miasmatiska sjukdomsförståelsen innebar att uppmärksamheten fästes på de 

fenomen där lukten uppstod; illaluktande och ruttnande material skulle undvikas och 

sumpiga områden skulle dräneras. Avfallet, smutsen och orenligheten fi ck på detta 

sätt plats i den etiologiska kontexten. Identifi kationen av avfallet som ett till sjukdoms-

spridningen anknytande problem innebar att de estetiska kraven sakta fi ck vika för ett 

etiologiskt berättigande. 

I mitten av seklet hade de engelska sanitära erfarenheterna och hälsovårdslagen 

1848 skapat en europeisk modell för samhällets preventiva strategiska hälsoarbete. I 

denna modell fanns inbyggd en uppfattning om ett samband mellan miljön och hälsan: 

genom rening av den urbana miljön skulle alla sociala och fysiska olägenheter avlägs-

nas. På samma sätt som i Europa predikade medicinalstyrelsen och den lilla läkarkåren 

i Finland ett evangelium där fysisk och moralisk renhet, tillsammans med ren och frisk 

luft, skulle rädda människan från liemannen. I denna kontext minskade försynens roll, 

samtidigt som läkarens ökade. 

Stadens avfall bestod ännu främst av gödsel från husdjuren, mängden mänskliga 

exkrementer och sopor var i förhållande till husdjursgödseln av marginell betydelse. 

Hanteringspraktikerna påverkades från och med 1830-talet av utilitaristiska idéer och 

en förändrad ekonomisk kontext där lantbrukets utveckling och ett vetenskapligt grun-
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dat gödselbehov framträder. Vinstintresset och möjligen kontinentala modeller ledde 

till att en pudrettberedningsanläggning grundades i Helsingfors 1837. Den direkta fö-

rebilden hämtades dock från S:t Petersburg. De nya idéerna innebar dock främst att 

nya aktörer uppträdde på scenen, inte nödvändigtvis att den enskilde gårdsägaren eller 

stadsbon ändrade sina medeltida praktiker. 

Fram till slutet av 1820-talet, då en kodifi ering av renhållningstraditionerna tog en 

början, hade renhållningen reglerats av sporadiska magistratsbeslut. Under hela reste-

rande delen av 1800-talet utgjorde dock polisordningarna det viktigaste instrumentet 

för styrningen av renhållningspraktikerna. I kodifi eringen defi nierades gränserna för 

accepterat beteende: det viktiga var att gatan sopades och att orent vatten inte rann 

till rännstenarna samt att grannarna inte besvärades av latrin. Bestämmelserna i de ti-

diga polisordningarna kan i huvudsak hänföras till den negativa kategorin, dvs. åtgärder 

som rättade till förhållanden som inte betraktades som acceptabla eller som stred mot 

gällande lag. Positiva bestämmelser, där målet var att skapa nya och ”bättre” förhållan-

den, saknades nästan helt. Problemen var inte heller särskilt komplexa, de var synliga, 

kännbara och nära. Problemen kunde kopplas till specifi ka och lätt identifi erbara or-

saker och relateras till en mer eller mindre tillämpad praktik. Liksom problemen var 

lösningarna enkla och omedelbara.

Gårdsägaren var ansvarig för att avfallet samlades in, fördes bort och fann avsättning. 

På gården samlades både husdjursgödseln, gatusoporna och de mänskliga exkrementerna 

i gödselgropar utan särskilda konstruktioner. I viss utsträckning hämtade lantbrukarna 

den spillning som inte gårdsägarna själva som lantbrukare behövde. Beträff ande torrlägg-

ningen tog dock stadssamfundet tidigt ett visst ansvar. De öppna dikena ersattes också 

sakta med täckta kanaler till vilka ytvattnet från gårdarna kunde avledas. Utsläppen av 

smutsvatten till rännstenarna förbjöds däremot allmänt redan på 1830-talet. Vattenför-

sörjningen sköttes genom allmänna brunnar som underhölls av brandkommittéerna.

Fram till dess att byggnadsstadgan 1856 antogs reglerades den rumsliga placeringen 

av sanitära anläggningar i länsvisa eller, i vissa fall, av lokala byggnadsordningar. De 

enda problematiska anläggningar som uppmärksammades var latriner, stall och fähus. 

Den atmosfäriska förståelsen innebar att regleringen begränsades till anläggningar som 

kunde förorsaka ”elak lukt”. Först efter 1856 blir byggnadsordningarna i detta hänse-

ende innehållsrikare och begreppet problematiska anläggningar utvidgas. Placeringen 

av t.ex. garverier, bryggerier och badstugor hade dock långt tidigare kunnat uppmärk-

sammas av magistraterna.

Koleran 1853 och Krimkriget kan ses som en vändpunkt i fl era avseenden. Även om 

myndigheternas tunga ännu bands av rädslan för oreda och revolution ledde uppmärk-

samheten på den allmänt höga dödligheten efter Krimkriget till att nya hygieniska ideal 

i en begynnande liberal kontext sakta vann insteg. De nya europeiska strömningarna 

manifesterades i hygienkongressen i Köpenhamn 1858 och i Finland genom tillsättan-

det av en hälsopoliskommitté. 
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De profylaktiska idéer som fi ck sitt första uttryck i den engelska hälsovårdslag-

stiftningen hade snabbt spritts i Europa. De engelska reformerna och resultaten av de 

sanitära åtgärderna utnyttjades allmänt för att motivera administrativa och tekniska 

initiativ på nationell och lokal nivå i många länder. De första kodifi erade uttrycken för 

dessa idéer i Finland kan anas i polisordningen för Helsingfors stad 1864. Hur dessa 

engelska sanitära idéer spreds till vårt land och hur de senare tog form i en nationell 

fi nländsk lagstiftning skall kartläggas i följande avsnitt. Särskild uppmärksamhet fästs 

vid motiven till den nya lagstiftningen samt hur de nya idéerna mottogs på lokal nivå. 

Avsikten är också att belysa hur förändringarna i uppfattningarna om sjukdomssam-

band och hälsovårdsadministration påverkade de olika regelverken och den praktiska 

hanteringen av avfall.
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IV 

FORMULERINGEN 
AV EN STRATEGI, 
ca 1860–1880



Bland de fl era komittéer, som de senaste åren blifvit av reger-
ingen nedsatte till förberedande af sociala förbättringar, sak-
nar man ännu en, som skulle åtagit sig att utreda orsakerna 
till den stora dödligheten i Finland, jemförd med förhållandet 
uti andra länder, och föreslå ågärder, der samhället äger både 
pligt och rätt att vidtaga till helsans betryggande. I ett land, 
der omätliga ödemarker ligga ouppodlade och industrin endast 
med största ansträngning arbetar sig upp ur sin vanmakt, 
förnämligast af brist på armar, kapital och kunskaper, måste 
det förvåna att, emedan jemförelsevis mycket blifvit gjort för 
sjukvården, föga eller intet blifvit gjort för helsovården, för 
sjukvårdens förebyggande, för uppvexandet af en frisk och kraf-
tig befolkning, det första villkoret för ett lands välgång.

Helsingfors Tidningar 14.9.1859



1. Målet: kodifi ering av hälsovården  

”Ett uppvaknande”
Behovet av en särskild hälsovårdslagstiftning för storfurstendömet Finland uppmärk-

sammades av senaten i slutet av 1850-talet.1 I en skrivelse den 8.9.1859 uppmanade 

senaten medicinalstyrelsens dåvarande generaldirektör Lars Henrik Törnroth att ge ett 

förslag till författning ”angående sundhetspolis innefattande stadganden till införande 

af bättre ordning i de med allmänna helsovården sammanhängande stycken”.2 Otto E. 

A. Hjelt, som 1875 publicerade det första tryckta förslaget till en hälsovårdsförordning 

för Finland, hävdar att senatens uppmaning var en följd av de uppgifter om skriande 

sanitära missförhållanden i fl era av landets städer, däribland huvudstaden, som ingått 

i tidningspressen. Hjelt gör också gällande att behovet av ”hygieniska åtgärder” upp-

märksammades första gången i en artikel i tidningen Barometern år 1861.3

Hjelts sena tolkning av händelserna kan dock förses med fl era frågetecken. Att se-

natens primära drivkraft i detta ärende skulle ha varit tidningspressen låter inte särskilt 

övertygande. Frågan är om inte uppmärksamheten hellre bör anknytas till en föränd-

rad uppfattning om sjukdomssamband och hälsovårdsadministration. Initiativet kunde 

också anknytas till förändrade politiska betingelser. Naturligtvis är det också möjligt 

att de hygieniska förhållandena i speciellt städerna sjunkit till sådan nivå att preventiva 

åtgärder upplevdes som nödvändiga. 

Tidningen Barometerns artikel var inte heller den första där behovet av en ”sund-

hetspolis” uppmärksammades. Under senare delen av 1850-talet hade behovet av 

en hälsovårdslagstiftning diskuterats i fl era tidningsartiklar, bl.a. uppmärksammade 

Zachris Topelius i början av 1859 i Helsingfors Tidningar behovet av en lagstiftning.4 

Det var knappast heller någon tillfällighet att tidningen ungefär samtidigt som sena-

ten sände sin uppmaning till medicinalstyrelsens generaldirektör publicerade en lång 

artikelserie som beskrev det förslag till sundhetslagstiftning som samma år getts av en 

kommitté i Sverige.5

Vilka artiklar Hjelt primärt kunde syfta till måste också förbli oklart. I Finskt His-

toriskt Tidningsbibliotek6 ingår t.ex. under index ”lääketiede, kulkutautien torjunta” 

1 Pesonen 1980, s. 328–330.
2 Hjelt 1911, s. 5; Hjelt 1879, s. 1.
3 Hjelt 1911, s. 5; Pesonen 1980, s. 331–332. I artikeln ”Om allmän sundhetsvård”, som ingick i tidningen 
Barometern 20.12.1861 beskrivs hur i England vidtagna miljöhygieniska åtgärder påverkat spridningen av 
epidemiska sjukdomar. Pesonen antyder att artikeln kunde vara skriven av Karl Gustav Fogelholm.
4 HT 30.3.1859. Se också t.ex. ÅT 10.9.1858.
5 ”Helsovård och icke blott Sjukvård”, HT 14.9, 17.9 och 21.9.1859.
6 http://digi.lib.helsinki.fi /index_se.html.
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för tiden 1855–1860 totalt 31 artiklar vilka behandlar hälsotillståndet på olika orter.7 

Artiklarna är dock vanligen så allmänt hållna att de knappast kunde ha utgjort grund 

för senatens intresse. Möjligen kan den uppmärksamhet som tidningspressen från och 

med mitten av 1850-talet fäste på den fattiga befolkningens bostadsförhållanden utgöra 

en del av den kategori artiklar Hjelt hänvisade till. Väl kända är t.ex. Zachris Topelius 

artiklar från slutet av årtiondet rörande förhållandena i arbetarbostäderna i Helsing-

fors. Topelius uppmärksammade i sina uppsatser främst hyresnivån och trångboddhe-

ten hos arbetarbefolkningen, men relaterade dessa också till den höga dödligheten hos 

befolkningsgruppen. Topelius diskuterade också bostädernas skick.8 

Arbetarnas situation hade redan tidigare uppmärksammats av de centrala myndig-

heterna. I t.ex. april 1858 hade provinsialläkarna i ett kejserligt brev uppmanats att vaka 

över att verkstäderna vid landets fabriker och arbetarnas bostäder inte hade ”ett menligt 

infl ytande” på arbetarnas hälsa.9 Knappast var heller Topelius, Hjelt eller medicinalstyrel-

sens medlemmar helt opåverkade av den diskussion om arbetarnas bostadsförhållanden 

som redan pågått i minst ett par årtionden i Europa.10 I Helsingfors diskuterades också 

frågan om ”bygga eller preja” livligt. Topelius framhåller t.ex. ett år efter att den första av 

hans artiklar publicerats att frågan om arbetarnas bostadsförhållanden nära nog lett till 

inbördeskrig mellan den fasta och lösa befolkningen.11 Den allmänna oredan efter Krim-

kriget ledde som också tidigare visats till att Helsingfors fi ck en ny polisordning.

Det är ännu skäl att uppmärksamma att Hjelt själv i ett utlåtande till kyrkostämman 

i Helsingfors rörande ordnandet av läkarvården för de fattiga år 1860 uppmärksam-

mat behovet av en ”sundhetspolis”.12 Att Hjelt i detta utlåtande, förutom behovet av en 

sundhetspolis, också berörde ”allt det elände, som äger rum inom den arbetande klas-

sens boningar” är inte heller förvånande. Till professuren i patologisk anatomi hörde 

ansvaret för föreläsningarna i allmän hälsovårdslära. Denna professur hade inrättats 

vid Helsingfors Universitet år 1857 och innehades av Hjelt fram till år 1885. Hjelt hade 

också under studietiden i slutet på 1850-talet i Tyskland blivit personligen bekant med 

den kände tyske patologen och socialpolitikern Rudolf Virchow.13 Virchows infl ytande 

7 I de nämnda artiklarna uppmärksammades främst epidemier som nervfeber och rödsot, men också kolera. 
Den höga dödligheten under åren 1856 och 1857 uppmärksammades dock t.ex. av FAT den 10.2.1859. I 
artikeln ”Dödligheten i Finland 1857” efterlystes också kraftiga åtgärder för att hämma den ogynnsamma 
utvecklingen. Artikeln byggde på uppgifter av assessor Frans Johan Rabbe.
8 ”Bygga eller preja?” publicerades i Helsingfors Tidningar 24.3. och 27.3.1858 och ”Hur de fattiga bo i 
Helsingfors” i samma tidning 23.3 och 30.3.1859. Se också Waris 1950, s. 165–177, och Juntto 1990, s. 75–76.
9 Hjelt 1911, s. 4.
10 Flinn 1965, s. 3; Palmberg 1889 (a), s. 274–278, 440–441, 568–570; Huss 1852, s. 6–8; Pesonen 1980, s. 328.
11 HT 23.3.1859 och t.ex. ”I anledning af Helsingfors Tidningars ’bygga eller preja’”, HT 31.3.1858.
12 Florin 1876, s. 155–160.
13 Hjelt 1879, förord; von Bonsdorff  1978, s. 65–69. Hjelt gjorde bl.a. 1862 en ”vetenskaplig resa“ till 
Tyskland. HT 15.4.1862. Hjelt var också en aktiv kongressdeltagare och besökte t.ex. 1873 den medicinska 
kongressen i Wien, naturforskarmötet i Wiesbaden och hälsovårdsmötet i Frankfurt am Main. 1876 besökte 
han statistikkongressen i Pest. Hbl 1.9.1873; FAT 6.10.1873; HD 1.9.1876. Hjelt gjorde under 1870-talet sju 
utrikesresor. Hjelt 1916, s. 189.
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på inriktningen av Hjelts hygieniska intresse kan också lätt följas i hans senare tryckta 

arbeten.14 

Av betydelse för den senare diskussionen om förslaget till hälsovårdsstadga är också 

att Hjelt 1858 ersatte adjunkten i kirurgi och barnförlossningskonst, Erik Alexander 

Ingman, i Collegium Medicum.15 Niilo Pesonen, som 1980 i ett omfattande arbete teck-

nat den fi nländska hälsovårdens historia, betonar dock särskilt betydelsen av de miss-

förhållanden som provinsial- och stadsläkarna lyfte fram i sina årsberättelser.16 I viss 

mån relaterades dessa också i tidningspressen.17 Han visar ytterligare att senatens brev 

var en direkt följd av generaldirektör Törnroths egen årsberättelse för år 1858.18

Hjelts påstående att tidningspressens uppmärksamhet på de sanitära förhållandena 

skulle ha haft en avgörande betydelse för senatens agerande kan alltså betvivlas – även 

om den allmänna opinionens roll klart ökade från och med 1850-talet. Snarare är det 

fråga om ett parallellt uttryck för samma förändrade syn på den preventiva hälsovården 

som senaten representerade. Större betydelse hade nog också de politiska händelserna 

och framför allt den uppmärksamhet som hälsovårdsfrågorna ungefär samtidigt fått i 

speciellt de nordiska grannländerna. De senare hade förmedlats av bl.a. läkartidskrif-

terna och genom personliga kontakter.

Politisk liberalism
En grundförutsättning för senatens möjligheter att ta egna initiativ var den liberalise-

ringsperiod som inleddes i och med Alexander II trontillträde 1855. Beslutanderät-

ten i mindre viktiga ärenden överfördes också från kejsaren och generalguvernören 

till senaten 1859. Matti Klinge betonar särskilt vikten av att storfurstendömet från och 

med 1855 i greve Fredrich Wilhelm von Berg fi ck en generalguvernör som residerade i 

Helsingfors och vars infl ytande på den praktiska administrationen och senaten ökade.19 

Uppmaningen till generaldirektör Törnroth bör också sättas i samband med senatens 

allmänt ökade intresse för hälsovården i landet, en uppmärksamhet där generalguver-

nör Berg spelade en viss roll. Senaten hade t.ex. 1858 uppmärksammat bristen på barn-

morskor och det höga antalet barnmord.20 

En allmäneuropeisk trend återspeglas i att hälsovårdsnämnder med en kunglig för-

ordning inrättades i Sverige 1857. Nämnderna fi ck dock i praktiken marginell betydelse 

och i oktober 1858 tillsattes den kommitté som sedan följande år gav ett förslag till all-

män sundhetslag för Sverige. Förslaget antogs inte men det faktum att senaten ungefär 

14 Se t.ex. källhänvisningarna i Hjelt 1875 samt Hjelt 1916, passim.
15 Pesonen 1980, s. 253–254, 709; Hjelt 1916, s. 136. Ingman hade avlidit 1858.
16 Ibid., s. 329–330.
17 T.ex. “Helsotillståndet och Medicinalverket i Finland 1849”, FAT 28.6.1850.
18 Pesonen 1980, s. 329–330.
19 Klinge 1996, s. 198, 222–224; Vuorinen 1990, s. 221.
20 Pesonen 1980, s. 265, 274; Bergstedt 1895, s. 639, 753.
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samtidigt uppmärksammade behovet av en lagstiftning i Finland kan inte förbigås.21 

Till detta bör tilläggas att kongressrapporten från den första nordiska hygienkongres-

sen som hölls i Köpenhamn i juli 1858 trycktes och på detta sätt blev känd i Finland. En 

dansk sundhetslag hade antagits i januari 1858 och i Norge antogs en lag om sundhets-

kommissioner år 1860.22 

Hjelt tecknade i första delen av förslaget till hälsovårdsstadga 1875 en ingående be-

skrivning av hälsovårdslagstiftningen i de västeuropeiska länderna. Han visade också 

tydligt vilka helheter i främst den svenska och norska hälsovårdslagstiftningen som 

utgjort modell för hans arbete.23 Något förvånande är ändå att Hjelt inte här – eller 

tidigare – på något sätt uppmärksammade situationen i det ryska kejsardömet i öv-

rigt. Var det månne så att folkhälsofrågan ännu inte uppmärksammats eller kan man 

möjligen anta att det allmänna intresset för folkhälsovård implicit uttrycks i den ryska 

reformpolitiken?24 

Nancy Mandelker Frieden som studerat den ryska hälsovårdspolitiken framhåller 

också för Rysslands del betydelsen av de förändringar som skedde efter 1856. Förlusten 

i Krimkriget (1853–1856) var enligt Frieden en dom över den stagnerade och repressi-

va politik som bedrivits under tsar Nikolai I (1825–1855). Behovet av en modernisering 

av bl.a. hälsovården blev uppenbar. Regimens sociala och politiska liv under Alexander 

II tog också en helt ny inriktning med bl.a. frigivning av livegna, en utvidgning och libe-

ralisering av utbildningen, ett nytt rättssystem, införandet av kommunala självstyrelse-

institutioner (zemstvo) och allmän värnplikt.25 Studentoroligheterna på tidigt 1860-tal, 

det polska upproret 1863, och mordförsöket på tsaren 1866 innebar dock slutet på 

reformperioden.26

Krimkriget fi ck på fl era sätt betydelse för den ryska (och europeiska) hälso- och 

sjukvårdspolitiken. Den höga dödligheten bland soldaterna gjorde att de undermåliga 

sanitära förhållandena uppmärksammades. Samtidigt belyste förhållandena bristerna 

i administrationen.27 Den ryska medicinen påverkades också i mitten av århundradet 

av de europeiska strömningarna och den medicinska professionen publicerade egna 

medicinska tidskrifter från och med 1860-talet. Den allmänt höga dödligheten utnytt-

21 Hjelt 1879, s. 5–6; Fogelholm 1864, s. 46, 64–65; Nelson, Rogers 1994, s. 21; HT 14.9.1859.
22 Hjelt 1879, s. 9, 11; Den hygieiniske Congres 1858, s. 11; SLäF 1874, s. 308–309. 
23 Hjelt besökte också Norge 1873 för att bekanta sig med den norska sundhetslagstiftningen. Hjelt 1916, 
s. 192–193.
24 Också Jussi Kuusamäki har i en artikel rörande förarbetet till den fi nländska kommunallagstiftningen 
förundrat sig över den ringa uppmärksamheten på de under 1870-talet genomförda administrativa 
reformerna i Ryssland. Kuusanmäki 1983, s. 53.
25 Frieden 1981, s. 3; Riasanovsky 1984, s. 368–369.
26 Frieden 1981, s. 73.
27 Bl.a. dog fl ere soldater av sjukdomar än i strid. Frieden 1981, s. 37, 64; Riasanovsky 1984, s. 370. Ernst 
Almqvist hävdar också, hänvisande till erfarenheterna från Krimkriget, att ”hygienens raska utbredning till en 
icke oväsentlig del står i samband med nutidens oerhört utvecklade krigsrustningar”. Almqvist 1892 (b), s. 133, 
135–136.
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jades också under perioden 1856–1865 för att motivera reformer.28 Också Otto E.A. 

Hjelt berördes direkt av kriget i och med att han 1856 förordnades till försvarsmakten 

för att ordna förhållandena i tillfälliga militärsjukhus. Till hans uppgifter hörde bl.a. att 

hindra spridningen av epidemier. Pesonen menar att Hjelt genom denna erfarenhet fi ck 

ett ökat intresse för de hygieniska frågorna.29 

Den ryska preventiva medicinen fi ck dock först på 1870-talet en mer praktisk in-

riktning, främst genom den från Tyskland infl yttade läkaren F.F. Erisman.30 Erisman 

publicerade t.ex. i slutet av 1860-talet de första socialmedicinska studierna rörande 

dödligheten i S:t Petersburg.31 I början av 1870-talet studerade Erisman hos von Pet-

tenkofer i Tyskland och utsågs 1882 till professor i hygien vid universitetet i Moskva.32 

Erismans artiklar i hygien både citerades och återgavs i de fi nländska medicinska tid-

skrifterna.33

Hälsopoliskommittén 1862
Av efterlämnade anteckningar framgår att generaldirektör Törnroth arbetat med det av 

senaten 1859 givna uppdraget – att ge ett förslag till författning rörande hälsopolisen 

– utgående från L. Pappenheims Handbuch der Sanitäts-Polizei (1858–1859).34 Nå-

got slutligt förslag till hälsovårdslag kunde Törnroth dock inte presentera utan senaten 

tillsatte i april 1862 en kommitté för uppdraget. Till ordförande för kommittén utsågs 

chefen vid ingenjörskorpsen för väg- och vattenkommunikationerna Julius Mickwitz. 

De övriga medlemmarna var professorerna Knut Felix von Willebrand, Otto E.A. Hjelt 

och Johan Wilhelm Rosenborg samt stadsläkaren i Helsingfors Pehr Ulrik Florin, un-

derpolismästaren Herman Höckert, direktorn vid myntverket August F. Soldan och 

fabriksidkaren Axel Wilhelm Wahren. Medicinekandidaten Karl Gustav Fogelholm, 

som ett par år senare disputerade på en avhandling om sundhetsvård, fungerade som 

kommitténs sekreterare.

Kommittén sammanträdde första gången i november 1862, men beslöt redan på 

andra mötet söka senatens godkännande av en ändring i arbetsuppgiften. I stället för 

att ge förslag till allmän hälsovårdsstadga ville kommittén bearbeta sundhetspolitin ut-

gående från gällande författningar. Kommittén motiverade sin framställning med att 

de preventiva frågorna bäst kunde uppmärksammas i de sammanhang de berörde. I 

28 Frieden 1981, s. 52–53, 81–82.
29 Pesonen 1980, s. 332; Hjelt 1916, s. 102.
30 Frieden 1981, s. 99–103. Erisman var gift med en av de första ryska kvinnliga läkarna, N.P. Suslova och 
bosatte sig 1875 permanent i Ryssland. 
31 Erisman visade bl.a. att den lägsta socialgruppen svarade för 80% av fallen av smittkoppor, 74% av tyfus, 
63% av tuberkulos, 50% av scharlakansfeber. Frieden 1981, s. 82.
32 Frieden 1981, s. 102.
33 Erismann 1901. Se också t.ex. HeTH 2/1886, s. 2.
34 Pesonen 1980, s. 331.
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två tidningsartiklar motiverade också kommittémedlemmen professor Rosenborg för-

farandet:

Det är svårt att inse nyttan af en allmän författning, som upptoge stadganden rörande de 
ämnen, som höra till den preventiva sundhetspolitin. En sådan lag skulle endast utgöra 
en sammangyttring af ämnen, utplockade från de olika grenar af rättsystemet, till hvilka 
de nu höra eller under hvilka de lämpligast kunna behandlas, utan att något inre sam-
band dem emellan funnes, eller att någon nödvändighet för deras upptagande i en slik 
lag kunde upptäckas, om man ej såsom sådan vill anse det förhållande att allting här i 
verlden kan vara skadligt för helsan.35

Tanken att skydda ett helt folk eller en folkgrupp betraktades ännu som en relativt ny 

idé.36 Som framgår av citatet hade kommittémedlemmarna också svårt att se något 

”inre samband” mellan alla de ämnen som hörde till den preventiva hälsovården.37 Se-

naten godkände det föreslagna förfaringssättet och de olika medlemmarna presente-

rade senare uppsatser i sina specialiteter, varav en del publicerades. Uppsatserna skulle 

utgöra bakgrund till bearbetningen och kompletteringen av speciallagstiftningen.38 På 

kommittémötet den 30 januari 1863 avhandlades t.ex. underpolismästaren H. Höck-

erts uppsats rörande ”hvad i sanitärt afseende borde iakttagas med afseende å bonings-

platser och byggnader i städer, såsom om gårdstomter och gators torrläggning, pla-

nering och renhållning, om ändamålsenligaste sätten för anläggande af latriner och 

orenlighets afl ägsnande ifrån närheten af människoboningar, om böter för uthyrande 

af för hälsan skadlig boningslokal, m.m.”.39 Senare diskuterade kommittén bl.a. vatten-

försörjning, stadsbyggnadsfrågor och fabrikshygien.40 De ofullständiga protokollen ger 

dock ingen bild av diskussionerna i kommittén. Den nämnda uppsatsen har inte heller 

bevarats.41 

Det enda direkta resultatet av kommitténs arbete blev en förordning rörande till-

verkning och försäljning av tändstickor med fosfor som antogs 1865. Hjelt utarbetade 

dock senare inom ramen för kommitténs uppdrag ett förslag till förordning om handel 

med gifter och publicerade 1873 en utredning om den veneriska sjukdomens utbred-

ning i Finland. Den senare utredningen innefattade också ett förslag till åtgärder för att 

hindra spridningen av den veneriska smittan.42 Till resultaten kan dock också räknas 

35 ”Om ett systematiserande af författningerne rörande sundhetspolisen”, HD 1.12.1862. Första delen av 
artikeln ingick i samma tidning 29.11.1862.
36 von Willebrand 1879, s. 294–295.
37 HD 1.12.1862.
38 Hjelt 1911, s. 6–7. Jfr diskussionen i Sverige i samband med beredningen av 1874 års hälsovårdsstadga hos 
Nelson, Rodgers 1994, s. 22.
39 Sundhetspoliskommittén 30.1.1863. RA; Också Hjelt 1911, s. 7.
40 Sundhetspoliskommittén 24.2.1863 och 3.3.1863. RA; Hjelt 1911, s. 8.
41 Jfr Hjelt 1911, s. 8.
42 Hjelt 1911, s. 6–12.
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Bild 4:1

Otto E.A. Hjelt tillhörde en Åbosläkt, men han utförde sitt livsverk huvudsakligen i Helsingfors. 
Han blev fi l.dr och med.kir.dr, professor i patologi och stadsmedicin, samt arkiater. Hjelt var 
elev till Evert J. von Bonsdorff i Helsingfors och Rudolf Virchow i Berlin. Hjelt arbetade som 
forskare, institutionsföreståndare och praktiserande läkare. Han var också medlem i Collegium 
Medicum åren 1858-1875. I sin gradualavhandling 1843 behandlade han naturhistoriens stu-
dium i Finland. Intresset för naturhistoria ledde också till att han skrev två omfattande arbeten 
om Carl von Linné. Hans mest omfattande arbete rör det fi nska och svenska medicinalväsen-
dets historia (1892-93).

Hjelt var medlem i den år 1862 tillsatta hälsopoliskommittén och ordförande i den 1874 
tillsatta hälsovårdsstadgekommittén. 1875 publicerade han förarbetet till hälsovårdsstadgan 
under namnet Bidrag till sundhetslagstiftningen i Finland. Han skrev också det slutliga försla-
get till hälsovårdslag 1879. (Pesonen 1980. Bilden ur Hjelt 1916)
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Karl Gustav Fogelholms ovan nämnda avhandling i allmän sundhetsvård 1864.43 Ge-

nom arbetet som sekreterare i hälsopoliskommittén hade han blivit tvungen att bekan-

ta sig med den aktuella forskningen och litteraturen i allmän hälsovård. Avhandlingen, 

som var den första i sitt slag i Finland, tillkom ”under inseende af ” professor Hjelt.  

Hälsopoliskommittén upplöstes 1874 och ersattes med en ny kommitté under led-

ning av professor Hjelt. Övriga medlemmar i den nya kommittén var assessorn i kej-

serliga Åbo Hovrätt Gustaf Vilhelm Råberg, provinsialläkaren Johan Isak Björksten, 

underpolismästaren i Helsingfors Oskar August Ståhlberg, tredje arkitekten vid över-

styrelsen för allmänna byggnader Gustaf Florentin Granholm samt handlanden Erik 

August Bäck. Uppdraget innefattade nu ett förslag till allmän hälsovårdsstadga för 

landet samt en förordning angående prostituerade kvinnor och behandlingen av med 

syfi lis behäftade personer.44 

Den nya kommittén kunde snart ge förslag till en förordning om åtgärder till häm-

mande av den veneriska smittan och hösten 1875 presenterade Hjelt sitt arbete ”Bidrag 

till Sundhetslagstiftningen i Finland”. ”Bidraget” innehöll också ett omfattande förslag 

till hälsovårdsstadga. Förslaget inlämnades till senaten efter att kommittén godkänt 

detsamma.

Av det ovan presenterade materialet framgår att den fi nländska uppmärksamhe-

ten på hälsovårdsfrågor tydligt kan anknytas till en allmäneuropeisk strömning som i 

den ryska liberala kontexten skapade möjligheter till en fi nländsk, nationell tolkning av 

de engelska hälsovårdsidealen. Om uppmärksamheten också avspeglar en försämrad 

sanitär situation i särskilt städerna är däremot tveksamt. Att städernas sanitära förhål-

landen automatiskt försämrats på grund av en befolkningsökning kan inte tas som ett 

axiom. En möjlighet är också att standarderna skärpts. Frågan om hur främst borger-

skapet uppfattade förhållandena har kanske den största betydelsen.

43 Fogelholm 1864.
44 Hjelt 1911, s. 6–12.
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2. Den sanitära frågan

Hur mäts en sanitär olägenhet?
Uppfattningen om vad som kan betraktas som en sanitär olägenhet eller vilka faktorer 

som påverkar det allmänna hälsotillståndet har varierat under olika tider. När hälso-

vårdsnämnden i Helsingfors i slutet av år 1883 diskuterade vad som bör höra till nämn-

dens uppgifter framhöll ordföranden, medicine doktor Axel F. Holmberg, vikten av att 

nämnden inte bara betraktades som ett konsultativt organ, utan att den också aktivt 

”ta[r] reda på sanitära förhållanden i staden”.45 Alla typer av uppgifter som kunde vara 

viktiga för bedömningen av stadens hygieniska förhållanden skulle insamlas.

Hälsovårdsföreningen som 1889 planerade att ge ut en allmän beskrivning av de 

sanitära förhållandena i Helsingfors, räknade med att denna beskrivning borde inne-

hålla uppgifter om markens renhållning (till vilket man räknade renhållningen av gator, 

parker och allmänna områden, det egentliga renhållningsväsendet och kanalisationen), 

brunnar och vattendrag, gatubeläggning, hanteringen av livsmedel, uppfostringsanstal-

ter, arbetarhygien, sjukhus, åtgärder mot spridande av smittosamma sjukdomar, fat-

tigvården, begravningsplatser samt åtgärder för behandlingen av missbruket av rus-

drycker. Ytterligare borde enligt föreningens plan berättelsen innehålla uppgifter om 

klimatologiska förhållanden.46 

För läkarkåren har dock sjukdoms- och dödlighetsstatistiken utgjort det främsta 

mätinstrumentet. En hög sjuklighet eller dödlighet har tolkats som tecken på lokala 

sanitära missförhållanden.47 Dödligheten är också den parameter som främst använts 

i tidigare studier vid bedömningen av hygieniska förhållanden i städer.48 Också vat-

tenförbrukningen49, antalet personer per bostadsrum och befolkningstätheten50 har 

ibland fått utgöra mätparametrar. I en del fall har man också med ”sanitära förhållan-

den” avsett omfattningen av de tekniska anläggningar med vilka man försökt förbättra 

hälsotillståndet.51 

Traditionellt har hygienister kopplat skillnader i sjuklighet och dödlighet till klima-

tologiska och topografi ska faktorer, som till exempel närheten till vattendrag, höjd-

förhållanden, vindförhållanden, fuktighet, temperatur, samt tillgång till frisk luft och 

solljus. I tidiga medicinska topografi er och instruktionsböcker om hygien publicerade 

45 HeHvN 3.10.1893. HeSA.
46 HeHvN 27.5.1889, bilaga. HeSA.
47 Hjelt 1875, s. 128. Särskilt spädbarnsdödligheten uppmärksammades. Ibid., s. 191; Waris 1934 (b), s. 115. Se 
också t.ex. ”Folkmängds-förhållanden i Finland VIII”, FAT 8.5.1850; Palmberg 1889 (b), s. 55, 59; Fonssagrives 
1876, s. 173–174; Backman 1923, s. 118. NySA.
48 Se t.ex. Edvinsson 1992, s. 9–11; Nilsson 1995, s. 24–25.
49 Hietala 1992, s. 55.
50 Grundstroem 1897, s. 320–321; Waris 1973, s. 243–244. 
51 T.ex. Palmberg 1889 (a), s. 3–5. Jfr ytterligare Waris 1934 (b), s. 118, och Hietala 1987, s. 64–66.
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under senare delen av 1700-talet och det tidiga 1800-talet bedömdes stadsdelar som 

hälsosamma eller ohälsosamma utgående från dessa faktorer.52 Senare har speciellt 

dödligheten i epidemiska sjukdomar som kolera och tyfus betraktats som de främsta 

indikatorerna på en stads sanitära förhållanden. Provinsialläkaren Albert Palmberg53 

ansåg t.ex. 1889 att tyfoidstatistiken visade att de svagaste punkterna i hälsovårdsvä-

sendet i Helsingfors var vattentillförseln, renhållningsväsendet, avträdessystemet och 

kanaliseringen (jfr bilaga 5).54

Mätningen och statistiken har spelat en betydande roll i hälsovårdens historia, även 

om det som mätts oftast representerat vad makthavarna eller de dominerande profes-

sionerna varit intresserade av att mäta. Redan i början av 1800-talet användes t.ex. 

korrelationen mellan överbefolkning och sjukdom som motiv för sanitära åtgärder i 

de engelska städerna.55 I mitten av 1850-talet var också statistiken en etablerad veten-

skap i Europa. Trots att t.ex. assessorn i medicinalstyrelsen, Frans Johan Rabbe, sedan 

1842 årligen i Finska Läkaresällskapets Handlingar publicerat dödlighetsstatistik sak-

nades i Finland ännu i början av 1860-talet en av läkarkåren bearbetad sjukdoms- och 

dödlighetsstatistik.56 Tabellverket hade visserligen sedan 1749 insamlat uppgifter om 

dödligheten, men uppgifterna byggde på information från prästerskapet. Först från och 

med 1893 krävdes dödsattest av läkare (i Helsingfors från 1881).57 Befolkningsräkning-

ar hade inte heller utförts i städerna före 1870.58 Docenten Joachim Wilhelm Pipping 

konstaterade redan 1854 att en förbättring i det allmänna sundhetstillståndet inte var 

möjlig förrän en medicinsk statistik och topografi  fanns att tillgå.59

En hög dödlighet var naturligtvis bara en av orsakerna till att åtgärder vidtogs för 

att förbättra de sanitära förhållandena, men den enda som har mätts. Lika viktiga kan 

estetiska och indirekta ekonomiska överväganden ha varit.60 Från och med senare de-

len av 1800-talet har vi tillgång till bearbetad statistik vilket ger oss möjlighet att följa 

resultatet av de åtgärder som vidtogs. Statistiken ger också möjlighet att jämföra för-

hållandena i de fi nländska städerna med främst skandinaviska förhållanden. Var till 

exempel situationen i de fi nländska städerna bättre eller sämre än i Sverige? Hur snabbt 

52 La Berge 1992, s. 60. Jfr Fonssagrives 1876, s. 173–174.
53 Albert Palmberg (1831–1916), docent i pediatrik vid Helsingfors Universitet 1868, senare professor (h.c.), 
stadsläkare i Viborg, provinsialläkare i Helsingfors 1887–1896, ordf. i hälsovårdsnämnden i Viborg 1885–1887, 
senare ordf. i läkaresällskapet. Internationellt erkänd forskare. Publicerade t.ex. 1889 Allmän Hälsovårdslära 
som senare översattes till fl era europeiska språk. T.ex. Hietala 1992, s. 81–85.
54 Palmberg 1889 (b), s. 55, 65; Palmberg 1889 (a), s. 907–927.
55 Flinn 1965, s. 7–8.
56 Kaprio 1990, s. 192; Karisto, Lahelma, Rahkonen 1990, s. 208–209; Pesonen 1980, s. 243–244; von Bonsdorff  
1978, s. 80; Barometern 20.12.1861. Beträff ande den fi nländska forskningen kring sjuklighet och dödlighet 
under 1800-talet och 1900-talets början se Karisto 1981, s. 53–63.
57 Pesonen 1980, s. 259.
58 Jutikkala 1957, s. 65 (not 13).
59 Pipping 1854, s. 140. Jfr “Ett litet bidrag till hälsovårdsstatistiken”, FAT 22.1.1853; Pesonen 1980, s. 258–259. 
Provinsialläkarna fi ck 1857 noggrannare instruktioner om vad som skulle ingå i deras årliga rapporter.
60 Jfr t.ex. Gagneur 1905, s. 166.
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förändrades förhållandena och vad berodde förändringen på? Det bör här påpekas att 

de tabeller som uppgjorts av moderna historiker för att beskriva hälsoförhållandena 

bygger på sentida sammanställningar och att de som sådana inte kan användas för att 

beskriva den samtida upplevelsen.61 Det är också skäl att upprepa att de krav på sa-

nitära förbättringsåtgärder som senare ställdes endera kan indikera att förhållandena 

försämrats till en oacceptabel nivå eller att standarderna skärpts.62 

Den allmänna dödligheten som parameter
Statistiska uppgifter på den allmänna dödligheten användes av läkarkåren under 1800-

talet för att understöda kraven på sanitära förbättringsåtgärder. Som demografi sk och 

historisk förklaring utgör denna statistik dock en problematisk källa. Som den moderna 

forskningen visat påverkades dödligheten i särskilt städerna i väsentlig grad av bl.a. befolk-

ningens ålders- och könsfördelning, av barndödligheten och infl yttningen.63 Den statistik 

som nedan presenteras skall närmast ses som beskrivande, d.v.s. den avspeglar den infor-

mation som antas ha varit tillgänglig för – och som utnyttjades av – samtidens aktörer. 

Den i t.ex. stadshistorikerna ofta framförda uppgiften att den generella dödligheten 

i städerna skulle ha varit avsevärt större än på landsbygden överensstämmer inte heller 

med de sammanställda uppgifter på den allmänna dödligheten i Finland under senare 

delen av 1800-talet som fi nns publicerade i serien Finlands offi  ciella statistik (FOS). 

Som av nedanstående tabell framgår skiljde sig situationen i de fi nländska städerna till 

denna del från de övriga skandinaviska och europeiska städerna. Dödligheten i medeltal 

i städerna var generellt sett och med vissa periodvisa undantag under hela senare delen 

av seklet lägre eller på ungefär samma nivå som på landsbygden.64 Tabellen presenterar 

dock ett medeltal. De större städerna, bland annat Helsingfors och Åbo, hade fram till 

slutet av 1880-talet högre dödlighet än landsbygden och hela landet i medeltal.65 

Enligt en något osäker uppgift från 1850-talet uppgick dödligheten i städerna i mit-

ten av 1840-talet till 23,5 ‰ och på landsbygden till 22,1 ‰. Livslängden i städerna var 

också kortare. Samma källa förklarar skillnaden i dödlighet med det lägre födelsetalet 

i städerna, men uppfattningen att städerna generellt sett hade större dödlighet fi nns 

också här: ”i thy att stadsluften och lefnadssättet i städerna medför för helsan ett mehn 

61 T.ex. Waris 1934, s. 110–112; Hjelt 1875, s. 135–136.
62 Jfr t.ex. Goldman 1997, s. 4–5.
63 Backman 1923, s. 118. NySA; Nilsson 1995, s. 24–26.
64 Förhållandet uppmärksammas också i FOS VI Befolkningsststistik 1903, No 34, s. 50–52. En uppdelning på 
kortare perioder ger dock större periodvisa skillnader mellan landsbygden och städerna, till landsbygdens 
fördel.
65 Sucksdorff  1909, s. 38; Waris 1934 II, s. 117–119, samt speciellt sidorna 195–196. Sören Edvinsson har 
uppmärksammat att många småstäder i Sverige hade lika stor dödlighet som vissa industristäder i England. 
Om urbaniseringen ses som förklaring till försämrade sanitära förhållanden borde inte dödligheten ha 
minskat under senare delen av århundradet. Städerna kan enligt Edvinsson främst betraktas som inkörsportar 
för smittospridningen – oberoende av befolkningens storlek. Edvinsson 1992, s. 51–52.
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som svårligen upphjelps av närheten till läkarhjälp”.66 I slutet av 1850-talet uppfattades 

dock dödligheten i städerna som avtagande.67 I allmänhet minskade också dödligheten 

snabbare i städerna än på landsbygden.68

Till 1850-talet hörde både den svåra koleraepidemin 1853 och Krimkriget. Koleran 

spelade dock i allmänhet en marginell roll i dödlighetsstatistiken, dödligheten i andra 

”farsoter” (dvs. epidemiska sjukdomar) var avsevärt större. Av den protestantiska be-

folkningsdelen dog t.ex. 1857 i hela landet 76 personer i kolera medan antalet döda i 

t.ex. rödsot uppgick till 7 575. Bland ”krämporna” (dvs. endemiska sjukdomar) krävde 

lungsoten de fl esta off ren, år 1857 hela 4 575 personer. Dödligheten i stenplåga, svaghet 

vid födseln eller t.ex. antalet krossade motsvarade bland ”krämporna” dödligheten i 

kolera bland ”farsoterna”.69

Dödligheten i de fi nländska städerna kan i första hand jämföras med motsvarande 

uppgifter från de svenska städerna. Förhållandena ansågs under senare delen av 1800-

66 “Folkmängds-förhållanden I Finland VIII”, FAT 8.5.1850.
67 “Dödligheten i Finland 1857”, FAT 10.2.1859.
68 Gustafson 1976, s. 28.
69 ”Dödligheten i Finland 1857”, FAT 10.2.1859. Till farsoterna räknades i denna statistik förutom kolera, rödsot, 
kikhosta, nerv- och rötfeber, messling, koppor, hetsig feber, skarlakansfeber, venerisk sjukdom och gulafebern 
(utomlands). Till krämporna räknades bl.a. lungsot, vattusot, bröstfeber, hjertsprång och frossa, men också 
t.ex. ”ihjelfrusne”, ”döde af starka drycker”, ”döde af vilda djurs bett” och ”storknade af mat”. Se också ”Huru 
koleran bör emottagas”, Hbl 15.7.1892.

TABELL 4:1

Den allmänna dödligheten per 1000 innevånare i städerna och på landsbygden 1866-
1920.

Period Stad Landsbygd
1866-70 30,8 39,2
1871-75 23,8 21,5
1876-80 22,9 22,7
1881-85 22,1 22,2
1886-90 20,5 20,0
1891-95 19,6 20,6
1896-00 18,5 19,0
1901-10 16,4 18,2
1911-20 15,4 18,3

KÄLLA: FOS VI. Befolkningsstatistik 1903, No 34. Folkmängdsförändringar år 1900 med återblick på 

tidsrymden 1816-1900. Helsingfors 1903; Vauhkonen 1992, s. 247.
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talet i allmänhet vara likartade.70 Stockholm utgjorde i mitten på seklet ett undantag, 

dels på grund av sin storlek, men också – enligt Otto Höijer – på grund av de lokala 

myndigheternas ointresse för åtgärder som ”hafva som mål att framkalla snygghet och 

en ren luft”.71 Stockholm, som i mitten av 1800-talet med sina 93 000 innevånare var 

den näst största staden i Skandinavien (efter Köpenhamn), hade den högsta dödlighe-

ten bland de europeiska storstäder där dödligheten var känd.72 I början av 1880-talet 

hade dock Stockholm passerat Helsingfors och hade en lägre dödlighet.73 

70 Se t.ex. Hjelt 1875, s. IV. Hjelt motiverade  ”närmandet” till den svenska hälsovårdsförordningen med att 
förhållandena i de båda länderna ”i så många afseenden äro likartade”. Förutom att kommunalförordningarna 
var nästan identiska hade många av modellerna till de viktigare författningarna som utkommit under ”de 
senaste åren” hämtats från Sverige. Palmberg 1891, s. 35.
71 Otto Höjers reseberättelse 1871. Sundhetspoliskommittén. RA.
72 Gustafson 1976, s. 30. Dödligheten sjönk dock väldigt snabbt och var år 1900 bland de lägsta i Europa. 
Stadens myndigheter framhöll redan i slutet av 1890-talet Stockholms förträffl  ighet i sanitärt avseende, bl.a. 
poängterades att det i staden fanns ett avträde för varje 3–6 personer – ett förhållande som ingen annan 
stad lyckats uppnå. ”Hufvuddragen i Stockholms renhållning”, Teknikern 1897, s. 188. Se också Nilsson 1994, s. 
21–22.
73 HeHvN 3.10 och 5.11.1883. HeSA. Stadsläkaren i Helsingfors Axel Holmberg visade på nämndens möte 
att dödligheten i Stockholm under de föregående fem åren sjunkit till i medeltal 24,1 ‰. Dödligheten i 
Helsingfors uppgick under samma tid till 27,8 ‰.

TABELL 4.2

Den allmänna dödligheten per 1000 innevånare i tio fi nländska städer 1841-1880.

Stad 1841–50 1851–60 1861–70 1871–80
Helsingfors .. 45,9 31,4 26,8
Åbo .. 31,6 28,7 22,4
Viborg .. .. .. 20,1
Tammerfors 23,3 27,9 33,8 27,1
Tavastehus 39,5 35,1 34,1 23,4
Uleåborg .. .. .. 18,9
Kuopio .. .. .. 23,9
Vasa .. .. .. 20,8
Jyväskylä  26,4 28,8 22,3
Jakobstad .. .. .. 18,9

KÄLLOR: Stadshistorikerna samt Pitkänen 1993, s. 172 (Tabell III); Palmberg 1889 (a), s. 918; Manner 

1909, s. 12.

ANM.: De sammanställda uppgifterna på städernas allmänna dödlighet varierar kraftigt bero-

ende på var periodgränserna dras. T.ex. präglades dödligheten i Helsingfors åren 1852-1856 av 

Krimkriget, åren 1867-68 av nödåren och år 1871 av en koppfarsot. Palmberg 1889 (b), s. 63-65. Jfr 

Backmans uppgifter i bilaga 2.
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TABELL 4:3

Den allmänna dödligheten per 1000 innevånare i städerna och på landsbygden i Sve-
rige 1841–1900.

Period Stad Landsbygd
1841–50 28,73 19,70
1851–60 31,20 20,57
1861–70 26,17 19,33
1871–80 24,05 17,32
1881–90 19,74 16,36
1891–1900 17,37 16,11

KÄLLA: Lindman 1911, s. XXXI.

På basen av ovan presenterade uppgifter kan fl era slutsatser dras. Den första är att den 

ringa skillnaden mellan dödligheten i städerna och på landsbygden i Finland främst 

var en följd av att också landsbygden hade en hög dödlighet, inte att förhållandena var 

bättre i städerna. Dödligheten på den svenska landbygden var också avsevärt lägre än 

på den fi nländska. Däremot visar statistiken att de svenska städerna generellt sett hade 

högre dödlighet i början av den period som granskats i tabellerna. Detta medförde i 

sin tur att skillnaden i dödlighet blev större i Sverige. Möjligen kan de höga värdena för 

städernas dödlighet härledas till Stockholms höga dödlighet. Av den år 1850 till ca 10,1 

procent uppgående stadsbefolkningen bodde 2,7 i Stockholm.74 

Statistiken är dock som redan påpekats i första hand en efterkonstruktion som inte 

nödvändigtvis återspeglar den aktuella uppfattningen om de sanitära förhållandena 

hos varken läkarkåren, borgarna eller den övriga allmänheten. Den lilla skillnaden i 

dödlighet mellan städerna och landsbygden gör det dock möjligt att – för Finlands del 

– hävda att läkarnas betoning av städernas höga dödlighet och undermåliga sanitära 

förhållanden primärt utgjorde en del av en allmän liturgi där det övergripande målet 

var en reform av läkarväsendet och hälsovården, inte en minskning av dödligheten per 

se.75 Den något vaga fi nländska statistiken kunde också understödas med siff ror från 

utlandet – t.ex. den svenska – som tydligare framhävde skillnaderna i dödlighet mellan 

stad och landsbygd. Det är dock ännu viktigt att komma ihåg att dödligheten i Helsing-

fors (och Åbo) verkligen var hög, dvs. i de städer där nästan alla läkare fi ck sin utbild-

ning, där Collegium Medicum fanns och där de nationella strategierna utformades.76

74 Lindman 1911, s. XXXI; Nelson, Rodgers 1994 (s. 22–23) uppger att dödligheten i fyra städer översteg 40 ‰ 
under perioden 1846–1851, 15 städer hade en dödlighet mellan 30 och 40 ‰, 43 städer mellan 23 och 30 ‰ 
och endast 25, i huvudsak  mindre städer, hade en dödlighet som låg under 23 ‰.
75 Se t.ex. ”Hälsowården”, HT 9.10.1860.
76 Palmberg 1891, s. 34.
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Uppfattningen om dödlighetsförhållandena har med andra ord haft minst lika stor 

betydelse som det verkliga förhållandet. Hans Nilsson har också påpekat att det är svårt 

att hitta kausala samband mellan hälsobefrämjande lokala åtgärder och sänkt dödlighet 

då alla städer sysslade med samma frågor.77 Läkarnas och borgerskapets uppfattning 

om den sanitära situationen och behövliga åtgärder var det viktigaste, även om de inte 

heller alltid var varken entydiga eller ens överensstämmande – som exemplen i följande 

avsnitt skall visa. 

”Någorlunda försvarliga förhållanden”
När magistraten i Tammerfors sammanträdde den 9 juli 1866 föreslog stadsfi skalen, 

guvernementssekreteraren Karl Fredrik Renfors att en sundhetsnämnd skulle tillsättas. 

Sundhetsnämnden skulle enligt Renfors förslag

ej mindre vaka öfver efterlefnaden af de med sundhet i allmänhet förenliga reglor vid ett 
eller annat inom staden inträff ande åtgörande af sådan beskaff enhet, som vore af men-
lig inverkan å Hälsotillståndet i allmänhet, att söka förmå stadens innevånare till iakt-
tagande af nämnde, för befrämjande af hälsotillståndet, nödvändige försiktighetsmått i 
hvarje förekommande fall, medelst åvägabringande af nödig uppmärksamhet hos innevå-
narne å de störande infl ytanden derutinnan, som i de fl esta fall uppkomme af bristande 
insikter och åtgöranden, bland i och för befordrande af renligheten.78

Enligt de instruktioner som getts av de centrala myndigheterna på 1840-talet skulle s.k. 

sundhetskommittéer tillsättas när farsoter var i antågande.79 Initiativet i Tammerfors 

kan utgående från detta kopplas till den häftiga koleraepidemi som framträdde i S:t Pe-

tersburg i slutet av juni och som senare också spred sig till Finland.80 Det är dock viktigt 

att notera att sundhetskommittén tillsattes under nödåren (1866–67).81 När Renfors 

förslag i slutet av juli 1866 diskuterades närvar ”en talrik mängd af stadens innevånare”. 

I protokollet upptogs dock enbart ”Herrar Medicine- och Kirurgie Doktoren, nu, rid-

daren Nils Johan Idman och Otto Blåfi eld samt Handlanden Johan Reinhold Enqvist, 

Klensmedsmästaren Gabriel Blom och Guld- och Silfverarbetaremästaren Berndt Er-

land Wallin”.82 

Hälsotillståndet var dock enligt stadsläkaren doktor Idmans bedömning bättre i 

Tammerfors än på andra orter och han föreslog att magistraten i stället för en sund-

77 Nilsson 1994, s. 66–67; Nilsson 1995, s. 24–25.
78 Magistraten i Tammerfors 9.7.1866; Ibid. 23.7.1866. TaSA.
79 ”General-Directeurens Circulaire, angående organiserande af Sundhets-Comitéer i Socknarne vid 
yppande farsoter.” Samling af Placater, etc., del 7 1835–1838. Helsingfors 1840. Kommittéerna kunde vända 
sig till provinsialläkarna för instruktioner och medikamenter. Kommittéerna uppmanades att fästa största 
uppmärksamhet på föda, boningar, renlighet, etc.
80 Leontjeff  1907, s. 486.
81 Harjula 2003, s. 29.
82 Magistraten i Tammerfors 23.7.1866. TaSA.
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hetsnämnd skulle tillsätta en kommitté för att undersöka ”det allmänna sundhetstill-

ståndet i staden”. Kommittén skulle fästa innevånarnas uppmärksamhet på alla sådana 

åtgärder som kunde motverka ”de af osundhet synnerligast infl ytelsebara omständighe-

ter och deraf härfl ytande upphof till farsoten”. Det åsyftade ändamålet kunde på detta 

sätt, enligt Idman, i motsvarande grad uppnås. De fl esta närvarande instämde i Idmans 

förslag och magistraten fann för gott att tillsätta en kommitté med ledamöter från varje 

stadskvarter. Doktor Idman utsågs till ordförande.83 

Sundhetskommittén hade sin rapport klar i slutet av året. I nio punkter hade kom-

mittén sammanställt en förteckning på de förhållanden som enligt kommittén kunde 

inverka menligt på sundhetstillståndet i staden. I den första punkten konstateras 59 

gårdar och två obebyggda tomter ha ”bristande eller ofullkomligt vattenafl opp och de-

raf orsakad sumpigt läge”. Dräneringen av stadsområdet var också bristfällig eller sak-

nades helt. Den andra punkten beskriver osnyggheten på gårdarna och brandgatorna. 

Kommittén klagade på förhållandena i 31 gårdar och den hade också vid sin granskning 

påträff at 12 svinstior på stadsområdet. 16 bostäder konstaterades vara så hälsofarliga 

att de med tanke på eventuella hyresgäster skulle förses med en varningsskylt med 

texten ”Terveydelle vahingollinen asumus” [”Hälsofarlig bostad”]. Flera bostadshus var 

överbefolkade och källarna vattensjuka. ”Dyngstolarna” och gödselgroparna var i all-

mänhet dåligt byggda eller osnygga. Tömningen av latringroparna fungerade inte och 

på fl era ställen påträff ade kommittén stora gödselhögar. Kommittén uppmärksammade 

ytterligare stadens badstugor samt nedsmutsningen av stadens brunnar och vattnet 

i forsen. Föroreningen av vattendraget förorsakades förutom av latrin, av färgämnen 

från bomullsfabriken, av lumptvätt och blekningsämnen från pappersbruket samt av 

”residuer” från gasverket.84

Sundhetskommitténs förteckning avspeglar en problemkontext som byggde på den 

miasmatiska sjukdomsuppfattningen. De sumpiga ställena i staden utgjorde ”härdar, 

vid hvilka farsoter företrädesvis sätta sig, för att derifrån vidare sprida sina härjningar”. 

I första hand var det dock koleran som skulle motas. Doktor Idmans motförslag, vid det 

möte som behandlade Renfors’ initiativ, kan möjligen också tolkas så att han var bättre 

informerad än de övriga närvarande om de moderna sanitära idéer som spritt sig från 

England. För denna tolkning talar sundhetskomitténs slutrapport och dess innehåll. De 

förtecknade sanitära olägenheterna utgjorde också utgångspunkt för det handlingspro-

gram vars genomförande påbörjades följande år med en avvägning av stadsområdet 

och anläggandet av nya avloppsdiken.85 

Också beträff ande Helsingfors kan motsvarande nedslag göras. Den tidigare nämnda 

kamreren i medicinalstyrelsen, Frans Johan Rabbe, ansåg dock i början av 1860-talet att 

83 Magistraten i Tammerfors 23.7.1866. TaSA.
84 Sundhetskommitténs rapport 27.11.1866, bilaga till magistraten i Tammerfors prot. 30.1.1867. TaSA; 
Voionmaa 1929, s. 452–453.
85 ”Raittiuslautakunta”, Sanomia Tampereelta 31.7.1866; Juuti 2001, s. 69–71.
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förhållandena rörande gaturenhållningen i Helsingfors var försvarliga. De anmärkningar 

som han ansåg befogade gällde renhållningen av gårdsplaner, latriner och kloaker. Hel-

singfors hade dock ett fördelaktigt läge i jämförelse med andra städer: ”Platsens öppna 

läge för hafsvindarne och gårdstomternes i allmänhet större utrymme göra dock här 

stanken mindre besvärande än i Stockholm”. Något behov av en separat renhållnings-

styrelse – som i Stockholm – fanns enligt hans åsikt inte. Den största olägenheten för 

läkaren Rabbe var ”den olidliga stanken” från latriner, ”dyngstolar” och kloaker. Olägenhe-

terna kunde dock enligt Rabbe avlägsnas genom att latrinerna byggdes om så att de kunde 

tömmas bakifrån, att de anbringades på tre, fyra alnars höjd från marken och att avfallet 

dagligen täcktes med sand, mylla eller lera, så att luften utestängdes. För ”sundhetens 

bibehållande” var dock tillgången till ren luft och rent vatten det viktigaste. De fi nländska 

städerna hade dock enligt Rabbe en annan fördel i jämförelse med de utländska: latri-

nerna var placerade i uthusen och inte sammanbyggda med bostadshusen.86

Renhållningen och dagspressen
Majoritetens, eller den vanlige stadsbons, arbetarnas, kvinnornas och andra inte skat-

tebetalande gruppers värderingar och åsikter nås bara indirekt via de uppmärksam-

made renhållningsproblemen. Det sätt på vilket avfallet hanterades kan tolkas som ett 

uttryck för vissa bestämda uppfattningar, men, som i inledningskapitlet också konsta-

terades, kan förutsättningarna och traditionerna vara lika avgörande för det enskilda 

handlandet som en bestämd uppfattning om tingens ordning. De värderingar som bor-

gerskapet representerade utgjorde dock norm och blev med tiden en del av ett accep-

terat regelverk.

En möjlighet att få en något mångsidigare bild av problemuppfattningarna är att 

granska vad den efter mitten av 1800-talet växande tidningspressen uppmärksammade. 

Artikelrubrikerna i t.ex. samlingen ”Topografi ca” i Finskt Historiskt Tidningsbibliotek 

ger en bild av vad som uppmärksammades av det befolkningsskikt i städerna som hade 

råd att hålla sig med tidningar.87 I viss mån avspeglar artiklarna de frågor som diskute-

rats inom magistraterna, men också direkta klagomål har tryckts.

Helt tydligt är att orenligheten på gatorna uppmärksammades tidigare än gårdsrenhåll-

ningen. Redan 1827 uttryckte generalguvernör Arseni Zakrevski, efter en inspektionsfärd 

genom delar av Nylands och Tavastehus län, sitt missnöje över att man i fl era städer inte 

iakttagit ”någon proprieté vad renhållning av gatorna beträff ar”. Gatorna användes som 

86 Rabbe 1862, s. 183–184. Rabbe hade bl.a. redan något över tio år tidigare uppmärksammat magistraten 
på luktolägenheter som uppstod på grund av ett spillningsupplag på den s.k. Blekholmen. Magistraten i 
Helsingfors 15.4.1850. HeSA. Beträff ande stadens ur hygienisk synpunkt fördelaktiga läge, se också Åström 
1957 (a), s. 173-174.  Rabbes kommentarer anknyter till ett kommittébetänkande rörande gaturenhållningen i 
Stockholm som avgetts 1862.
87 Följande uppslagsord har kontrollerats ”Stadens yttre utseende”, ”Sjuk och hälsovård”,  ”Stadens renhållning” 
samt ”Kommunalvård”. I allmänhet har städernas hälsotillstånd beskrivits varje år, dock utan att situationen 
relaterats till de sanitära förhållandena i övrigt.
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upplagsplatser och husdjuren betade på de gräsbevuxna delarna.88 I och för sig är den 

tidiga uppmärksamheten på gaturenhållningen naturlig eftersom gatan hörde till det of-

fentliga rummet. När renhållningsfrågorna för första gången uppmärksammas i pressen 

på 1860-talet anknöt också klagomålen främst till gaturenhållningen och avfallsupplagen 

i stadens närhet, det vill säga samma frågor som tidigare uppmärksammats av magistra-

terna. Klagomålen kunde också ofta gälla bristfällig gatusopning eller snöskottning. 

Först i början av 1870-talet påträff as de första klagomålen rörande latrinrenhåll-

ningen och övervakningen.89 Klagomålen kunde nu också beröra polisens sätt att sköta 

övervakningen av renhållningen i gårdarna. Redan en försiktig antydan till brister i 

polisövervakningen kunde dock leda till åtal varför man knappast kan förvänta sig att 

klagomål i denna riktning i någon större omfattning skulle synas i tidningspressen.90 

Läkaren Vasilij Leontjeff , som bland annat påpekat att ”det off entliga ordet” var det 

viktigaste ”kugghjulet” vid bekämpandet av kolerafarsoten 1892–94, menar att situa-

tionen 1853 var en helt annan, ”då den största bland de minimala ansträngningarna att 

bekämpa koleran var försöket att tiga ihjäl densamma”. Som tidigare påpekats har dock 

restriktionerna i detta fall ett politiskt samband.91 

Beträff ande de större städerna Helsingfors, Åbo, Viborg och Tammerfors kan man 

inte heller uppfatta någon betydande skillnad i vad som uppmärksammades. I t.ex. 

Åbo och Tammerfors uppmärksammades gaturenhållningen ungefär samtidigt som i 

Helsingfors. Det samma gäller latrinrenhållningen. Klagomål över bristfälliga avlopps-

ledningar börjar förekomma på 1870-talet. Något förvånande är att den egentliga torr-

läggningen av stadsområdet knappt alls uppmärksammas trots att magistraterna redan 

tidigt fäst stor vikt vid denna fråga. Klagomålen och uppmärksamheten gällde främst 

praktiska olägenheter, den profylaktiska kontexten avspeglas mer sällan.

Det är också tydligt att klagomål och påståenden i tidningarna uppfattades som all-

varliga. Utpekade ansvariga gick i svaromål och enskilda debatter kunde pågå under en 

längre tid.92 Först mot sekelskiftet är det möjligt att beträff ande renhållningsfrågorna 

följa försök att påverka opinionerna.

88 Cederlöf 1964, s. 201.
89 T.ex. ”Gatornas renhållning”, HT 22.8.1857; ”Om gatsopning”, HT 27.7.1861; ”Osnygghet i staden”, HD 
26.3.1868; ”Angående gatsopning”, HD 6.4.1870”; ”Angående komposter i stadens närhet”, Hbl 9.7.1870; 
”Bolag för latriners renhållning”, HD 15.4.1871; ”Latrinrensningsbolag”, Hbl 15.4.1871; ”Yhtiö hyyskäin 
puhdistamiseksi”, SWL 18.4.1871; ”Angående renligheten i stadens gårdar och gator”, HD 14.7.1872; ”Huru 
efterser polisen gårdarnas desinfi cering?”, HD 10.8.1873. I Ekenäs konstaterade borgmästaren 1826 att ”å 
stadens gator och allmänna platser befi nnes stenar och stockar samt annat trävirke jämte gamla båtar och 
ekstockar kringspridda”. Ännu 1890 tecknade tidningen Västra Nyland en dyster – men säkerligen överdriven 
- bild av Ekenäs mindre gator: ”[…] längs vilka man måste vada till fotknölarna eller simma från den ena sidan 
till den andra”. Cederlöf 1964, s. 201. Också i Uleåborg uppmärksammades gaturenhållningen på 1840-talet. 
Hautala 1975, s. 93. Även t.ex. Mäkelä 1987, s. 85.
90 Poliskammaren stämde 1872 bl.a. häradshövding Berndt Federley för att han i Helsingfors Dagblad i en 
insändare påstått att övervakningen av desinfi ceringen av gårdarna inte skötts som den borde. HD 10.8, 13.8 
och 16.9.1873.
91 Leontjeff  1907, s. 572.
92 Se t.ex. debatten om de sanitära förhållandena i Villmanstrand i ÖF 19.9, 22.9, 11.10, 21.10 och 20.11.1884. 
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3. Vem ansvarar för den preventiva 

hälsovården?

Polisordningarna för Helsingfors 1864 och 1878
Det utskott som 1875 tillsattes för omorganiseringen av sundhetsvården i Helsingfors 

motiverade förslaget att inrätta en sundhetsnämnd med att: 

För sundhetsvården, vars huvudsakliga uppgift vore att genom noggrant iakttagande på 
och övervakande av de förhållanden, som menligt inverkade på hälsotillståndet, samt 
genom tidigt undanröjande av desamma söka förekomma sjukdomar eller minska deras 
intensitet och hindra eller inskränka deras utbredning, vore intet annat stadgat eller till-
gjort än det ringa, som förekom i 1864 års polisordning, och ålåg tillsynen över dithörande 
förhållanden närmast polisen. Uppenbart vore dock, att stadgandena i polisordningen, 
vilka gällde endast en del av de till sundhetsvården hörande frågorna, icke kunde anses 
tillräckliga, enär ett framgångsrikt handhavande av denna viktiga angelägenhet erfordra-
des omfattande specialinsikter såväl i medicin som ock i juridik, kemi samt ingenjörsve-
tenskap och byggnadskonst, vilka insikter ej kunde förutsättas hos polisen eller av denna 
skäligen erfordras. 

Beslutanderätten borde enligt utskottet ”odelat” överlåtas åt en skild sundhetsnämnd 

där alla de uppräknade vetenskaperna var representerade. Polisens uppgifter skulle i 

fortsättningen begränsas till att biträda vid översynen.93 Handlingsplanen överens-

stämmer med Hjelts tankar i förarbetet till hälsovårdsförordningen och de mål som 

redan tidigare formulerats i hälsovårdslagstiftningen i t.ex. Sverige.

Utskottets betänkande ger dock bilden av en tandlös polisordning, ett förhållan-

de som inte kan anses överensstämma med sakförhållandena. Polisordningen 1864 

innehåller tvärtom en mängd nya bestämmelser som först senare kom att utgöra 

en naturlig del av städernas hälsovårdsordningar. I denna bemärkelse kan den nya 

polisordningen för Helsingfors ses som ett tidigt substitut till en hälsovårdsordning. 

Tillsammans med den tidigare antagna byggnadsordningen (s. 116) skapade polis-

ordningen ett teoretiskt ramverk som i stora drag inneslöt många av de bestämmelser 

som senare ingick i förslaget till hälsovårdsförordning 1875. Bestämmelserna i båda 

regelverken kan ses som tidiga uttryck för de idéer och infl uenser som senare tog 

form i nämnda förslag.

När Helsingfors Dagblad i juni 1864 i sammandrag publicerade polisordningen lyfte 

tidningen fram främst förändringarna. Renhållningsbestämmelserna framträder dock 

inte som särskilt nyskapande. Ansvaret för gatusopningen har inte förändrats, men 

själva sopningen skulle nu ”vidtas midtifrån gatan” och fortsätta mot den tomt som 

renhållningsskyldigheten hörde till. Soporna från gator och gårdar fi ck samlas antingen 

93 HeKB 1875, s. 69–70; HeTH 26/1875, s. 21.
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i latriner eller spillningskast (gödselgrop) eller ”uti särskildte derför inrättade soplårar”. 

Gårdsägarna skulle också tillse att diskvatten och avskräde tömdes i spillningskastet 

och inte tilläts rinna ”ofvanjord”.

Det nya är att polisordningen nu tydligt refl ekterar den europeiska uppmärksam-

heten på arbetarbefolkningens bostadsförhållanden och de idéer som tidigare kommit 

till uttryck i den engelska lagstiftningen. En ”husbonde” skulle t.ex. förse sitt arbetsfolk 

med sunda bostäder och samtidigt se till att ”icke alltför många personer i ett rum 

hopträngas”. De verkstäder och arbetsrum där osund luft kunde uppstå skulle också 

ventileras. Slaktningen på gårdarna förbjöds och hantverket fi ck härefter bedrivas en-

dast i av staden upprätthållna ”slagtarehus”. Helsingfors polisordning 1864 utgör också 

ett tidigt exempel på hur hanteringen av kött och livsmedel kunde uppmärksammas; 

reglerna gällde både den lokal där köttet hanterades och de redskap som användes. I 

andra städer intogs motsvarande bestämmelser först senare. Polisordningen innehöll 

också bestämmelser som kan hänföras till djurskyddet.94

Den ovan antydda generella återspeglingen av de europeiska strömningarna kan 

uppfattas som en allmän trend i landet, t.ex. fastställde guvernören i Viborgs län 1868 

ett beslut av sundhetsnämnden i Viborg att ingen fi ck ”inhysa” fl er personer i ett rum 

än att de fi ck tillräckligt med luft.95 Motsvarande bestämmelser intogs i polisordningen 

för Tavastehus 1869.96 Den generella trenden framträder också av att bestämmelserna 

rörande den ”allmänna renligheten och hälsovården” nu ofta sammanfördes under en 

egen rubrik i polisordningarna.97 

Polisen och sundhetsnämnden
I början av 1870-talet uppgjorde guvernören i Nylands län ett nytt förslag till polisord-

ning för Helsingfors. Guvernören motiverade dock inte sitt initiativ på annat sätt än att 

”åtskilliga förändringar befunnits af behofvet påkallade”.98 Möjligen var initiativet en 

följd av magistratens uppmärksamhet på den ”svåra oordningen”, samt den utökning av 

poliskåren som genomförts i mitten av 1870-talet.99 När magistraten senare behand-

lade guvernörens initiativ beaktades dock det pågående arbetet på en instruktion för en 

ny tilltänkt sundhetsnämnd (se vidare s. 182): alla de ”befogenheter” gällande sundhets-

vården som i guvernörens förslag tillkom polisen överfördes till sundhetsnämnden.100 

Kampen om makten över sundhetsvården bidrog dock senare till att fastställelsen av 

instruktionen för sundhetsnämnden dröjde. Guvernören ansåg att stadsfullmäktige i 

94 ”Ny Polisordning för Helsingfors stad”, HD 18.6.1864; Suometar 21.6.1864; Manner 1902, s. 29.
95 Hbl 5.12.1868.
96 Manner 1902, s. 28–29.
97 T.ex. PO Nikolaistad 1871.
98 HeTH 27/1875, s. 1.
99 HeKB 1875, s. 68; Wiherheimo, Rein 1951, s. 292.
100 HeTH 27/1875, s. 11.
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sitt slutliga förslag till instruktion tilldelat hälsovårdsnämnden ”alltför stor maktfull-

komlighet”.101 

Den kommitté som bearbetade förslaget till polisordning framhöll att ett fram-

gångsrikt ”handhavande” av sundhetsfrågorna krävde att bestämmanderätten i hithö-

rande frågor överlämnades till en och samma myndighet och inte delades. En splittring 

skulle medföra störande kollisioner. Motiveringarna är till denna del förvillande lika 

dem som Hjelt använde i sitt förslag till hälsovårdsförordning 1875 och det förslag till 

instruktion för hälsovårdsnämnden som samtidigt uppgjordes. Hjelt var också medlem 

i det utskott som beredde den sistnämnda instruktionen.102 Det slutliga förslaget till 

polisordning avspeglar guvernörens åsikter, men anmälan om osunda bostäder skulle i 

fortsättningen göras till sundhetsnämnden och inte till poliskammaren. 

Renhållningsbestämmelserna är relativt oförändrade. Det utskott som beredde 

förslaget till polisordning konstaterar också att ”sopor från gator och gårdar har utan 

mehn kunna tömmas i latrinerna” varför bestämmelsen kunde bibehållas.103 En jäm-

förelse mellan polisordningarna 1864 och 1878 visar närmast på stilistiska skillnader: 

”diskvatten och avskräde” har 1878 blivit ”orent vatten” och desinfi ceringen, som 1864 

skulle ske med ”kalk eller annat luktförtagande ämne”, har 1878 lämnats till sundhets-

nämndens avgörande. Tömningen av latriner skulle 1864 ske så att ”luften närmast om-

kring [inte] förskämmes”, men 1878 skulle latrinen efterhand bortföras. Den uppenbara 

risken att sjukdomar skulle spridas med den stinkande latrinen och den odesinfi cerade 

spillningen hade dock gjort att transporttiderna generellt senarelades. 

101 Åström 1957 (a), s. 180; Guvernörens i Nylands län utlåtande 14.2.1878. HelSKom. RA.
102 HeKB 1875, s. 69.
103 HeTH 27/1875, s. 29.
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4. Gödslingsproblem 

och avsättningsbehov

”Städernas gift, jordbrukets vinning”104

Genom utvecklingen av lantbrukskemin skapades ett teoretiskt underlag för gödsling-

en i lantbruket. I Finland kan utvecklingen under senare delen av 1800-talet särskilt 

förknippas med två namn: Johan Arrhenius i Sverige och Arthur Rindell i Finland. Båda 

kan betraktas som viktiga påverkare och vägvisare, inte minst genom den publikations-

verksamhet som båda bedrev. Båda tilldelades också – som den tyske vetenskapsman-

nen Justus von Liebig tidigare – Finska Hushållningssällskapets stora medalj i guld.105 

Som tidigare visats hade gödslingen fått större aktualitet sedan von Liebig på 1840-talet 

publicerat sina banbrytande resultat rörande växternas näringstillförsel. 

I en artikel i Finlands Allmänna Tidning 1856 nämns att en viss herr Hoskyns vid ett 

föredrag om det engelska lantbrukets framsteg de senaste femton åren i Society of Arts 

den 5 september 1856 konstaterat att omkring 1840 ”framställdes fyra nya ämnen” som 

fi ck avgörande betydelse för det engelska lantbruket, nämligen ”guano´n, utgifvandet 

av Liebig´s verk, stiftandet af det kungliga lantbrukssällskapet i England och införandet 

af ett förbättradt draining-system”.106 Uttalandet kan också – med fördröjning – appli-

ceras på förhållandena i Finland.

Mänsklighetens välfärd var inte bara en fråga om hälsovård. När befolkningen växte 

behövdes mera mat och ett jordbruk som rationellt kunde utnyttja tillgängliga resurser 

på mest eff ektiva sätt för en maximal produktion: 

Populationens tillväxt betyder förökade jordbruksprodukter; men under det fysiologi och 
kemi sträva att ådagalägga huru de epidemiska sjukdomarna härröra av lokala miss-
förhållanden, vidhåller den praktiska erfarenheten att den metod, hvarmed jorden nu-
förtiden utsuges, skall förr eller senare beröfva henne all den produktionskraft hon så väl 
behöver.107

Den nya uppmärksamheten på 1860-talet på pudrettberedningens möjligheter kan ses 

i ljuset av ovan uttalade behov. Det nyvunna intresset kan säkert till en del kopplas till 

den uppmärksamhet som Finska Hushållningssällskapet fäste vid gödselfrågan, men 

också till informationen om den pudrettberedningsanläggning som inrättats i Göte-

104 Rubriken på en av Jacob Alfthan översatt artikel i KFHT 1867, No 3, s. 168.
105 FHS, styrelsen, prot. 18.12.1863 (Liebig). A I 58; Ibid., 25.9.1876 (Arrhenius). A I 71; Ibid., 28.11.1919 
(Rindell). A I 113. Johan Arrhenius var från år 1846 föreståndare för Ultuna lantbruksinstitut och utsågs 1862 
till lantbruksakademins sekreterare. Arthur Rindell utsågs 1877 till lärare vid Mustiala lantbruksinstitut och år 
1900 till landets första professor i agrikulturkemi och –fysik.
106 ”Utrikes”, FAT 22.3.1856.
107 KFHT 1867, s. 169.
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borg 1864 (Göteborgs Pudrettberednings-Aktiebolag).108 Det ökade intresset bör också 

kopplas till ett allt mer utvecklat jordbruk där behovet av gödsel ytterligare ökats. På 

t.ex. lantbruksskolan i Birilä fi ck eleverna på 1860-talet lära sig tillverka pudrett. År 

1864 tillverkades pudretten enligt ”direktör Hjalmar Kylbergs metod”.109 Möjligheterna 

att använda latrinspillning uppmärksammades ofta och t.ex. på lantbruksmötet i Ala-

härmä i juli 1874 under rubriken: ”Lönar det sig att tillvarataga latrinspillningen från ett 

mindre eller medelmåttligt hushåll?”110

På Finska hushållningssällskapets möte i februari 1867 diskuterades möjligheterna 

att inrätta en pudrettanstalt i Åbo stad.111 På mötet som hölls den 9 februari läste säll-

skapets sekreterare också upp ett förslag till ”reglor” för ett ”Åbo renhållningsbolag”. 

Enligt förslaget skulle bolagets verksamhet innefatta hanteringen av allt avfall i staden 

som kunde begagnas som gödsel; ”således 1) menskliga exkrementer; 2) spillning efter 

djur; och 3) gatusmuts, sopor, aff all från industriella inrättningar, m.m.”. Bolaget skulle 

däremot inte ta emot ”snö, byggnadsgrus, spånor o. dyl.”. Dessa substanser skulle också i 

fortsättningen bortskaff as av gårdsägarna. För de olika avfallen skulle ”särskilda kaster” 

inrättas på varje gård. Av de mänskliga exkrementerna skulle bolaget tillverka pudrett 

genom tillblandning av osläckt kalk och kolstybb eller gipsmjöl, men också benmjöl 

och aska. Den modell som tillämpades i Göteborg förordades som ”den enklaste, bil-

ligaste, och tillika fullt ändamålsenlig[a]”. Den göteborgska modellen innebar att an-

läggningskostnaderna skulle inbesparas då gårdsägarna själva inrättade de behövliga 

latrinerna.112 

I den kalkyl som sekreteraren gjort upp antogs varje person producera 10 kubikfot 

fasta och fl ytande exkrementer. För desinfi ceringen behövdes 3 kubikfot osläckt kalk.113 

Spillningen och gatusmutsen skulle komposteras vid pudrettfabriken och sedan säljas 

till lantbrukare och trädgårdsmästare. Från gasverksbolaget skulle bolaget kunna få det 

108 Kejserliga Finska Hushållnings-sällskapets underdåniga utlåtande, angående åtgärder till befrämjande af fi nska 
landtbruket och dess binäringar, med dertill hörande bilagor. Helsingfors 1857, s. 2, 292; Wetterberg, Axelsson 
1995, s. 77; Andersson 1866. Den manuella tillverkning av pudrett som påbörjades av privata intressenter 
i Göteborg 1864 byggde på färska tyska erfarenheter. Sedan 1850-talet hade framställningen av pudrett 
vidareutvecklats särskilt i Tyskland. I Christiania (Oslo) startades en pudrettfabrik 1865 som var i verksamhet 
ända till 1912. Torstenson 1997, s. 41–53.
109 ÅU 9.7.1864; ÅU 20.9.1864. Jordbruksskolan hade inrättats av löjtnant G. Silfversvan 1856 på Västankärr 
i Kimito och var underställd hushållningssällskapet. Skolan fl yttades 1868 till löjtnant E. von Schantz i Birilä 
i Reso. Skolan nedlades 1875. Hjalmar Kylberg arbetade som föreståndare för Kalmar läns lantbruksskola 
i Ryssbylund och utvecklade en egen beredningsmetod som innebar att latrinbyggnaden försågs med 
en underliggande låda på skenor dit exkrementerna samlades (urinen uppsamlades i en skild ränna). 
Exkrementerna blandades dagligen med en del aska, en del kalk, två delar sågspån och två delar sand. Efter 
att lådan tömts fi ck produkten stå på en skild upplagringsplats i tre månader före användningen. Mårald 2000, 
s. 166; Kylberg 1860, s. 25–27.
110 Hbl 21.5.1874.
111 HBörsFT 9.2.1867; ”Hushållningssällskapets läseklubb”, HBörsFT 23.2.1867.
112 HbörsFT 23.2.1867.
113 1 kubikfot = ca 0,028 m3.
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s.k. gasvattnet för att bevattna komposthögarna. Bolaget skulle eventuellt också reser-

vera ett område för en försöksodling där gödselsorterna kunde prövas.114 

I den livliga diskussion som följde på sekreterarens presentation erkändes allmänt 

nyttan av ett sådant bolag. En av de närvarande kunde dock berätta att pudrettbolaget 

i Stockholm gjorde ”släta aff ärer”, vilket torde ha berott på höga anläggningskostna-

der. Församlingen förordade den göteborgska metoden framför det s.k. Borgska syste-

met115, som ansågs olämpligt för kalla lokaler och som dessutom krävde högre anlägg-

ningskostnader än det förra. Mötet beslöt återkomma till ärendet efter att sekreteraren 

korresponderat med både Göteborg och Stockholm.116

Tydligen underbyggde korrespondensen tron på pudrettens möjligheter och Åbo 

Pudrettfabriksbolag kunde inleda sin verksamhet den 1 december 1868. År 1869 till-

verkades omkring 10 tunnor pudrett per dag och de utbjöds till försäljning vid fabriken 

som låg på den s.k. fi nska kaserntomten. Detaljerade uppgifter om bolagets verksamhet 

är inte tillgängliga, men vissa uppgifter – dock mindre troliga – tyder på att fabriken 

skulle ha varit verksam ända fram till 1916.117 För en relativt kort verksamhetsperiod 

talar förhållandet att ett renhållningsbolag på nytt planerades i slutet av 1880-talet (se 

nedan).

Tre projekt för ett bättre hälsotillstånd
I samband med att Hufvudstadsbladet i februari 1869 redogjorde för diskussionerna 

om byggande av en vattenledning i Helsingfors lyfte tidningen också fram två andra 

projekt som enligt tidningen skulle bidra till ett bättre hälsotillstånd i staden. Det första 

var bildandet av ett bolag för pudrettberedning och det andra en badanstalt. Något 

”eget är det nog” enligt tidningen att ingen i Helsingfors – en stad där man annars var så 

mån om att följa med ”vad som i andra länders större städer åstadkommes i ett eller an-

nat hänseende” – kommit på idén att inrätta en pudrettanstalt. Tidningen hoppades att 

”några dristiga personer” skulle göra slag i saken och börja tillverka pudrett i huvudsta-

den. Enligt tidningens bedömning skulle anläggningen inte lida brist på råmaterial.118 

Erfarenheterna från den på 1840-talet fungerande pudrettanläggningen hade tydligen 

redan glömts bort.

De tre projekt som tidningen lyfte fram refl ekterar var för sig den socialt motive-

rade – men ofta outtalade – renhållningsideologi som utgjorde en del av bakgrunden 

114 HbörsFT 23.2.1867.
115 Den Borgska latrinen var försedd med ett tråg där både de fasta och fl ytande exkrementerna blandades 
med en handdriven blandare. Borg 1865, s. 7–22.
116 HbörsFT 23.2.1867.
117 ÅU 6.2.1869. I Handelssocieteten i Åbo pensionsanstalts arkiv ingår en akt med rubriken ”Åbo 
pudrettfabrikbolag 1868–1916”. Akten innehåller dock inga handlingar som direkt berör bolaget. Inte heller 
innehåller den odaterade historik över handelssocietetens pensionsanstalt för tiden 22.2.1833–22.2.1918 som 
ingår i akten och som uppgjorts av Uno B. Roos några ytterligare upplysningar.
118 Hbl 2.2.1869; Hbl 9.2.1869.
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till uppmärksamheten på stadsrenhållningen. Vattnet spelade en betydelsefull roll i det 

övergripande målet att hålla staden och dess innevånare rena och friska. På samma 

sätt skulle badhusen medverka till att den fara minskade som var förknippad med en 

smutsig och fattig befolkning. Som redan tidigare antytts kunde också den ekonomiska 

aspekten betonas: en friskare befolkning minskade på kostnaderna för fattig- och sjuk-

vården.

Hufvudstadsbladet redogjorde i sin artikel ingående för den pudrettanläggning som 

inrättats i Göteborg 1864, bl.a. för att ge ”några fi ngervisningar” för hur en sådan an-

läggning kunde inrättas i Helsingfors. Tidningen nämner också att den göteborgska 

inrättningen åtagit sig renhållningen i fyrahundra gårdar. Avsättningen på pudretten 

var god, ”särskilt sjöledes”.119 Några dagar senare uppmärksammade tidningen också 

den tillverkning av pudrett som påbörjats i Åbo.120

Knappast var ändå tidningens ”fi ngervisning” orsak till att ett renhållningsbolag ini-

tierades i början av 1870-talet. Mera trovärdig är Helsingfors Dagblad när tidningen i 

mitten av mars 1871 redogjorde för planerna: 

Sedan, i följd af de fl erfaldiga obehag, trångmål och svårigheter, som på sednare tider 
uppstått för stadens respektive gårdsegare och disponenter med hänsigt till möjligheten 
för dem att, isynnerhet menföres- och sommartiden, kunna, utan dryga kostnader, behöri-
gen ombesörja renhållningen af de till gårdarne hörande latriner, fråga numera uppstått 
om bildande af ett bolag, hvilket skulle förbinda sig att, med ansvarighet för all slags för-
summelse eller vårdslöshet derutinnan, men å andra sidan med rättighet för bolaget att 
med andras uteslutande sådant fullgöra, verkställa rensningen hela året om af latrinerne 
emot en årlig afgift derföre från hvarje gård, beräknad för tömning af latriner med vanlig 
torr spillning till 1 mk 50 pi och med fl ytande orenlighet till 2 mk för hvarje gårdsöre, 
hvilka afgifter likväl till någon del komme att de betalande godtgöras genom andel i den 
vinst som kunde tillfalla bolaget och hvaraf bolaget till fördelning emellan de betalande 
gårdsegarne vore villigt att årligen afstå 10 procent af netto-inkomsten för året.121

Av interimsstyrelsens brev till magistraten framgår att latrinen skulle beredas till pud-

rett. Interimsstyrelsen ville också få ensamrätt att disponera de av magistraten tidiga-

re anvisade spillningsupplagen samt holmarna Flisholmen eller Skiff erholmen.122 De 

senare skulle antagligen användas som spillningsupplag och för pudrettberedningen. 

Till interimsstyrelsen hörde kollegierådet Otto Nyberg, apotekaren Viktor Rosberg, 

kassören vid stadens drätselkammare, fi l.mag. Johan Alexander Söderström, apote-

karen Alexander Collan, assessorn vid överstyrelsen för väg- och vattenkommuni-

kationerna August Fredrik Jansson, samt sekreteraren vid krigskomissariatet Her-

119 Hbl 2.2.1869.
120 Hbl 9.2.1869.
121 HD 15.4.1871; ”Latrinrensningsbolag”, Hbl 15.4.1871.
122 Interimsstyrelsens brev till magistraten 11.4.1871, bilaga till magistratens i Helsingfors protokoll (dombok) 
14.4.1871. HeSA.
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man Crohn.123 Vidare uppgifter om bolaget saknas, möjligen har bolagsstyrelsen inte 

lyckats samla tillräckligt många förbindelser. Den ”utmärkt goda” kalkpudrett som 

marknadsfördes i Helsingforstidningarna i mitten på 1870-talet torde härstamma 

från andra försök.124 T.ex. var latrinrenhållningen i Finska gardesbataljonens kaser-

ner i Helsingfors på 1860- och 1870-talen förbunden med skyldigheten att tillverka 

pudrett.125

Det primära intresset hos de privata entreprenörerna torde – trots de i off entlighe-

ten använda motiveringarna – ha varit förbundet med möjligheterna att tjäna pengar. 

Genom lantbrukarnas behov av gödsel i förbindelse med gårdsägarnas hämtningspro-

blem uppstod förhållanden där en aktiv organisatör, åtminstone i teorin, kunde göra 

profi t. Helsingfors växte kraftigt och i takt med att husdjurshållningen i staden minskat 

hade också den kategori gårdsägare som i praktiken måste betala för hämtningen ökat. 

De gårdsägare som haft husdjur hade tidigare kunnat få betalt för gödseln.126

De privata intressenterna lyckades dock inte uppbåda det intresse och kapital som 

behövdes för att inleda verksamheten eller för att på längre sikt upprätthålla en eko-

nomisk drift. Lantbrukarnas behov och gårdsägarnas svårigheter var inte tillräckliga 

incitament, en ekonomisk drift krävde ytterligare att gårdsägarna på ett eller annat sätt 

tvingades ansluta sig till (och betala för) en regelbunden hämtning. En möjlighet var att 

polisordningen ändrades till denna del, en annan att aff ärsmännen fi ck ensamrätt till 

den ur staden ”utsläpade” gödseln. Möjligheterna att ålägga gårdsägarna nya pålagor 

var dock begränsade så länge en nationell lagstiftning saknades.

123 Magistraten i Helsingfors (dombok) 14.4.1871. HeSA; HD 15.4.1871.
124 Hbl 16.7.1875; Hbl 22.7.1875; Hbl 11.1.1876; Hbl 12.1.1876. Magistraten hade t.ex. redan 1870 
uppmärksammat ”att någon olagligen inrättat tvenne rum för pudrettberedning”. Hbl 26.8.1870.
125 Hbl 21.4.1869; Hbl 27.4.1869; Hbl 23.3.1876; Hbl 29.3.1876.
126 Spoof 1885, s. 11.
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5. Finland får en hälsovårdsstadga

Otto E.A. Hjelts förslag till hälsovårdsstadga 1875
Hjelts förslag till allmän hälsovårdsstadga inlämnades till senaten vintern 1875 och sän-

des följande år för utlåtande till länsguvernörerna. Förslaget byggde i huvuddrag på 

motsvarande svenska lagstiftning. I Finlands Hälsovårdsfråga framhöll Hjelt att han 

beträff ande uppställningen och omfånget ”trott sig böra följa” den svenska modellen då 

medborgarna i de båda länderna kunde antas befi nna sig på samma nivå beträff ande 

”erkännande av de sanitära behofven”.127 

Den svenska hälsovårdslagen hade antagits året innan Hjelt publicerade sitt för-

slag.128 Hjelt hade också utnyttjat den danska och norska lagstiftningen, t.ex. bestäm-

melsen att städerna skulle uppgöra lokala hälsovårdsordningar hade han hämtat ur 

den norska lagstiftningen.129 Hjelt framhöll också betydelsen av de studieresor han 

genomfört till Tyskland, Norge och Sverige under åren 1872–1874. Som han själv ut-

tryckte det ville han ”tillämpa grundsanningarna” bl.a. genom att inhämta den nyaste 

hygieniska litteraturen och genom att samla uppgifter från framstående vetenskaps-

män. 

Behovet av en lagstiftning var – enligt Hjelt – sedan länge erkänt och uttalat. Den 

största svårigheten vid ordnandet av hälsovårdsförhållandena i Finland var att en helt 

ny grund måste skapas, ingen tradition fanns att bygga på. Han betonade att lagstift-

ningen kräver insikter om nödvändigheten av sanitära åtgärder då speciellt sundhets-

lagstiftningen ingriper i den enskilda friheten. Åtgärderna kostade och överensstämde 

inte alltid med vad den enskilde ansåg som bekvämast. Han betonade ytterligare vikten 

av att kommunerna skulle ges möjlighet att beakta lokala förhållanden. Den nya kom-

munallagen som för städernas del hade antagits i december 1873 utgjorde en förutsätt-

ning för genomförandet av hälsovårdslagen. 

I det följande granskas de grundsatser på vilka Hjelt byggde sitt förslag och hans 

uppfattningar om hur renhållningen i en stad borde ordnas. Underrubrikerna är de 

samma som i Hjelts arbete.

”De allmänna villkoren för en orts sundhet”
Den off entliga hälsovården hade enligt Hjelts uppfattning tre stora praktiska huvud-

uppgifter: att hitta nya och ändamålsenliga metoder för avfallsämnenas avlägsnande, 

127 Hjelt 1879, s. 5. Den svenska hälsovårdsstadgan byggde främst på engelska förebilder. Nelson, Rodgers 
1994, s. 23–24.
128 Hjelt 1879, s. 5. Om den svenska lagstiftningen se t.ex. Nelson, Rogers 1994.
129 Hjelt 1875, s. 137. Den engelska lagstiftningen var utspridd på en mängd olika parlamentsakter och var 
enligt Hjelt svår att använda som modell. Skillnaden mellan den svenska och norska lagstiftningen framgår 
t.ex. av en redogörelse i Svenska Läkare-Sällskapet 1874. SLäF 1874, 308–313.
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att ordna luftväxlingen i bostadshus samt att skapa riklig tillgång på gott dricksvat-

ten.130 Det praktiska genomförandet skulle bygga på vetenskapens färskaste rön om 

sjukdomarnas orsaker. Forskningen hade enligt Hjelt visat betydelsen av att luft, vatten, 

ljus och näringsmedel är fria från skadliga inblandningar. Vetenskapen hade också fått 

en ökad insikt om det infl ytande dricksvattnets beskaff enhet, markens fuktighet och 

jordens utdunstning hade på sjukdomarnas uppkomst, spridning och utbredning. Det 

preventiva arbetet borde enligt Hjelt i fortsättningen inriktas på de endemiska, eller 

”normala” förhållandena samt långsiktiga åtgärder, inte på tillfälliga nödlösningar.131 

Utgångspunkten för det preventiva arbetet var att föroreningen av jord och vat-

ten skulle förhindras. Den största faran framkallades av att avfallsämnenas fl ytande 

beståndsdelar trängde ned i jorden och de gasformiga i luften. Som ett axiom gällde 

att den gemensamma källan till sjukdomar låg i de djuriska ämnen som i marken, un-

der infl ytelse av luft, fuktighet och värme, övergick i jäsning och förskämning. När 

mänskliga exkrementer och annat avfall ruttnade uppstod för vetenskapen ännu inte 

fullständigt kända fl yktiga ämnen som särskilt utmärkte sig genom sin obehagliga lukt. 

Särskilt svavelvätet betraktades som giftigt, t.ex. utgjorde kloakgasen enligt Hjelt ett av 

de viktigaste ”orsaksmomenten” till tarmtyfus.132

Närvaron av vatten var förutsättningen för den sönderdelningsprocess som försig-

gick i jorden. Hjelts resonemang byggde här på Pettenkofer. Hjelt var dock väl uppda-

terad beträff ande den vetenskapliga diskussionen om von Pettenkofers teorier och de 

”viktiga inkast” som gjorts mot dessa. De främsta källorna till Hjelts arbete är tryckta i 

början av 1870-talet, de färskaste 1875. Han påpekade t.ex. att Virchow 1869 visat att 

det inte är grundvattennivån i sig som har betydelse, utan den fuktighet som uppstår 

på grund av grundvattnet. Grundvattennivån utgjorde inte heller enligt den tyske ve-

tenskapsmannen Buchanan orsaken till att t.ex. tyfusgiftet spreds. Han hävdade i stället 

att spridningen var en följd av giftets påverkan på brunnsvattnet. I denna kontext var 

kunskapen om jordens fysikaliska beskaff enhet av avgörande betydelse för de preven-

tiva åtgärderna. Risken för förorening var större i porösare jordarter.133

Hjelt fäste också uppmärksamhet på att fuktigheten satts i relation till lungsotens 

framträdande. I denna etiologi hade också byggnadssättet stor betydelse. Byggnaderna 

måste stå över marknivån och tomterna dräneras. Luften måste också ges möjlighet att 

cirkulera under husen.134 Markfuktigheten var dock inte enbart beroende av grund-

vattnet utan också av omfattningen av de system för avledning av regnvatten, samt 

130 Jfr Fogelholm 1864, s. 10, 66–67.
131 Hjelt 1875, s. 1–3.
132 Ibid., s. 3, 5, 27. Hjelt framhåller dock att det inte bara är kemiska ämnen som har ett ”hälsofi endtligt” 
infl ytande, utan också celliga organismer (för vissa smittosamma sjukdomar). Hjelt använder också begreppet 
”bakterier”, men omtalar i samband med beskrivningen av Pasteurs försök att vetenskapen inte lyckats 
särskilja kroppar som skulle vara sjukdomsbärare, även om de ”torde framkalla det specifi ka sjukdomsgiftet”.
133 Ibid., s. 6–13.
134 Jfr den dagsaktuella debatten om ”mögelhus”.
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fabriks- och hushållsvatten, som fanns tillgängliga.135 Sammanlagt fastställde Hjelt jor-

dens dränering som ett av de ”oeftergivligaste” målen för den off entliga hälsovården.

Den primära orsaken till att städerna hade större dödlighet än landsbygden var dock 

den förskämda luften. Den ständiga inandningen av luft som mer eller mindre upptagit 

”exkrementiella gaser” utövade ett ”olycksdigert” infl ytande på organismen. Trots den-

na kunskap var det enligt Hjelt inte ovanligt att gasen ”gjort sig hemmastadd” i många 

bostäder. Föroreningen av luften kunde minskas genom trädplanteringar och öppna 

gräsplaner. Träden sög ur både jorden och luften en mängd näring för sitt behov och 

tack vare gräset minskade värmeutstrålningen vilket i sin tur befrämjade avdunstning-

en av jordfuktighet. En god luftväxling befrämjades också av att stadens gator byggdes 

i vindens riktning.136 

I senatens uppdrag till generaldirektör Törnroth år 1859 framhölls också oskicket 

att sälja förskämd mat, ”förfalskade och utblandade matvaror”, uthyrningen av fuktiga 

och kalla boningsrum, samt den dåliga luftväxlingen i både enskilda och allmänna sko-

lor. Frågorna fi ck också stor uppmärksamhet i Hjelts arbete och i hans förslag till häl-

sovårdsstadga men förbigås här.137 

Hur skulle då de teoretiska insikterna överföras till det praktiska området? Vilket 

avfall får den största uppmärksamheten och varför? Hur såg Hjelts idealiska renhåll-

ningssystem ut och vad kunde enligt honom göras i de fi nländska städerna?

”Renhållningen i stad och grunderna för dess ordnande”
I alla samtida arbeten där renhållningen diskuterades framhölls att ju mer städerna väx-

te desto större blev svårigheterna att avlägsna avfall. Det kvardröjande avfallet gjorde 

att jorden blev mättad av föroreningar och dess reningsförmåga upphörde. De ökade 

problemen accentuerade de motstridiga intressen som var förbundna med hanteringen 

av avfall: hälsovården krävde att avfallet oskadliggjordes, lantbruket att det togs tillvara 

och den enskilda gårdsägaren att hanteringen inte kostade.138

Den enklaste lösningen på avfallsproblemet var att avfallet ”bortsläpades”. Genom 

en daglig hämtning kunde föroreningen av marken förhindras och gödseln behålla 

sitt värde för jordbruket. ”Bortsläpandet”, som i Hjelts terminologi innebar att avfallet 

hämtades av jordbrukare och utnyttjades som gödsel, uppfyllde både hälsovårdens och 

lantbrukets krav. I många fall hade dock erfarenheten visat att hämtningen i en stad 

”av någorlunda storlek” var förbunden med många praktiska svårigheter. Då spillnings-

rummen också vanligen fi ck motta sopor och avskräden från gården och gatan, samt 

även urin, tvätt och sköljvatten, blev det omöjligt att avlägsna den halvt fl ytande mas-

san. Förhållandet gjorde att avfallet fi ck ligga. 

135 Hjelt 1875, s. 15.
136 Jfr Fogelholm 1864, s. 11–12.
137 Hjelt 1875, s. 87–123, samt 187–190 (Om byggnadssättet i stad från sanitär synpunkt).
138 T.ex. Spoof 1885, s. 10–12.
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De initiala åtgärderna borde i Finland enligt Hjelt inriktas på att via lagstiftningen 

få ordning på renhållningen. Lagstiftningens uppgift var att bl.a. förena de motstridiga 

intressena. Den ”vanliga polismyndigheten” saknade möjligheter att övervaka och ge-

nomföra de nödvändiga förändringarna. Hjelt framhöll i andra sammanhang att polis-

myndigheten saknade både kunskap om de sanitära frågornas betydelse och resurser 

(jfr s. 145). Han bedömde också förhållandena så att de ekonomiska resurserna i de fi n-

ländska städerna inte gav möjlighet att införa kostsamma tekniska renhållningssystem 

av utländsk modell. Hjelt syftade här främst till det engelska vattenspolningssystemet 

som i allmänhet betraktades som dyrt.139 Utgångsläget kunde ändå i Finland betraktas 

som fördelaktigare än i utlandet. Latrinerna och gödselgroparna var vanligen förlagda 

till separata byggnader och inte som i utlandet sammanbyggda med bostadshusen. Av-

fallet hade på detta sätt redan fått en egen bestämd plats. Omständigheten kunde tas 

som utgångspunkt för de åtgärder som var nödvändiga. 

Det första kravet var enligt Hjelt att få spillningskasten inrättade så att föroreningen 

av marken undveks, att ”utdunstningarna” förekoms samt att renhållningen av spill-

ningskasten underlättades. Målet att hindra föroreningen av marken kunde nås på fl era 

vägar, men ett primärt krav var att det fasta och fl ytande avfallet hölls åtskiljt då sam-

manblandningen inte bara påskyndade den kemiska sönderdelningen av avfallet utan 

också försvårade tömningen. Samma grundprincip hade fastslagits av hygienkongres-

sen i Köpenhamn 1858.140 

Kärnan i denna argumentation var uppfattningen att avfallet bestod av en fast (torr) 

och en fl ytande del (jfr de mänskliga exkrementerna). När dessa två fysiskt olika sub-

stanser sammanblandades, eller någondera av dem tilläts hamna i det hanteringssys-

tem som var avsett för det andra, uppstod de fl esta av städernas renhållningsproblem. 

Problemen accentuerades av att ingetdera av systemen var fullständigt anpassat för sitt 

ändamål. När smutsvattnet fi ck rinna till gödselgroparna trängde orenligheterna lättare 

in i marken och lantbrukarna miste intresset för den blöta massan. När det fasta avfallet 

tilläts rinna med smutsvattnet i de undermåliga avloppskanalerna trängde massan på 

samma sätt in i marken. Kanalerna förvandlades till i jorden gömda spillningsrum.141 

Från den stagnerande massan spreds sedan illaluktande och giftiga gaser i luften och 

in i husen. 

Hur skulle då hushållsvattnet avlägsnas om ett särskiljande uppställdes som ett krav? 

Hjelt utgick från att varje spillningsrum borde förses med ett gallerförsett avlopp dit det 

fl ytande avfallet (särskilt den urin ”som enligt seden i de nordiska länderna samlas i skilda 

kärl”, samt tvätt-, skölj-, och annat köksvatten) kunde tömmas. Denna ”nödfallsåtgärd” 

139 Jfr t.ex. HeTH 8/1901, s. 4–5.
140 Den hygieiniske Congres 1858, s. 295.
141 De fl esta av ”kanalerna” var byggda av tjärade plankor. I de större gatorna kunde kanalerna vara gjorda 
av murad sten el. cement och hade den, som Hjelt uttrycker det, ”av vår tid förkastade fyrkantiga formen”. 
Kanalerna kunde också vara byggda av ”fl is- eller bullerstenar”. Hjelt 1875, s. 46–47.
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innebar att slaskbrunnarna upptog den fasta del som vätskan möjligen innehöll. Den torra 

orenligheten (sopor, ”afskräden”, kreatursspillning samt de mänskliga exkrementerna, in-

klusive den urin ”som vid deras uttömning oundvikligen avgår”) skulle uppsamlas i en 

skild avdelning i spillningsrummet. Lösningen förutsatte dock att avloppskanaler fanns 

tillgängliga för avledningen av smutsvattnet. Så länge lämpliga kanaler saknades måste 

den initiala åtgärden vara att ge spillningskasten en ändamålsenlig och tät konstruktion. 

Viktigt var också att rummen var lätta att tömma och att luftväxlingen ordnades.

Erfarenhetens rön
Hjelt var helt medveten om att erfarenheten från utlandet visat att det i praktiken var 

omöjligt att få spillningsgroparna täta. Träkonstruktioner ruttnade, betongkonstruk-

tioner frättes sönder och gårdsägarna kringgick bestämmelserna. Det långsiktiga målet 

måste bli att helt enkelt avlägsna alla avträdesgropar. Detta innebar att enda sättet att 

få ordning på städernas sanitära förhållanden var att avloppstrummor anlades som inte 

bara dränerade marken, utan som också förde bort orent vatten. För att detta skulle 

kunna genomföras krävdes att varje stad hade en bestämd plan för avledandet av vatt-

net från gator och gårdar. Varje nybyggt avlopp kunde då utgöra en fungerande del av 

helheten. Behovet växte också i den takt städerna anlade vattenledningar. 

Erfarenheterna av avloppsledningar i utländska städer var dock inte enbart positiva. 

I de städer där vattenledning anlagts och avloppsledningarna stod i förbindelse med 

bostadshusen sökte gårdsägarna, som Hjelt uttryckte det, efter varje tillfälle att avlägs-

na ”afträdesorenlighet” via avloppen. Så länge avloppen hade den gamla konstruktio-

nen måste vattenklosetter ovillkorligen förbjudas. Han påpekade också att Köpenhamn 

”välbetänkt” förbjudit vattenklosetter.142 

Anläggandet av kloaker måste enligt Hjelt anses som en kommunal skyldighet. 

Kommunen måste också uppgöra regler för anslutningen av enskilda gårdsavlopp till 

det kommunala nätet. Hjelt gick inte in på tekniska detaljer, men framhöll att ett pri-

märt krav på avloppen var att de var täta, att strömhastigheten befordrades genom 

lämplig konstruktion (”runda eller äggform”), att avloppen var ventilerade, att fast avfall 

inte insläpptes och att rengöringen var lätt. Genom anläggandet av ett kloaknät kunde 

problemen med yt-, regn- och smutsvatten avlägsnas.

Var skulle då avloppen mynna ut? I England där avloppen tidigare utmynnade i 

fl oderna blev föroreningsproblemen så stora att utsläpp i fl oderna förbjöds 1865. I 

Helsingfors kunde hamnarna förvandlas till stinkande pölar. Hjelt gick dock inte in på 

några detaljer rörande behandlingen av ”kanalvatten” då – som han uttryckte det – en 

behandling inte var aktuell i Finland. Trots detta diskuterade han industrins förorening 

av vattendragen.143

142 Vad Hjelt inte nämner är att många läkare i Köpenhamn motsatte sig förbudet mot vattenklosetter. Se t.ex. 
Lindegaard 2001, s. 81; Lindegaard 2003, s. 79. 
143 Hjelt 1875, s. 120.
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Hjelt hade en klar uppfattning om att renhållningen skulle betraktas som ett kom-

munalt åliggande.144 Enligt hans förslag skulle dock stadsfullmäktige ha haft möjlighet 

att avgöra om renhållningen skulle betalas med medel ur stadskassan eller direkt av de 

enskilda gårdsägarna.145 Hjelt syftade här främst till hämtningen av sopor och avfall 

från gator och gårdar, men också till latrinhanteringen. Insamlingen av avfallet på går-

den var gårdsägarens ansvar och slutbehandlingen diskuteras inte i sammanhanget.146 

De svåraste renhållningsproblemen var förknippade med behandlingen av de 

mänskliga exkrementerna. Hjelt såg ingen annan praktisk möjlighet än att det av hy-

gienkongressen i Köpenhamn rekommenderade tunnsystemet infördes. Han hänvisade 

till Stockholm där ett tunnsystem redan införts.147 De torra avfallsämnena, ben, aska, 

spånor, sopor, strö, halm, gårds- och gatusmuts, skulle i Hjelts vision samlas i en låda 

som inte fi ck vara större än att den kunde föras bort av två personer. Han konstaterade 

att det beträff ande dessa avfallsämnen inte fanns någon annan metod än ”deras bort-

förande medelst fordon”. Bestämmelserna rörande kreatursstallen hade Hjelt kopierat 

ur den norska lagstiftningen. Han nämnde här också att svinet i allmänhet betraktades 

som den största olägenheten och att svinhållningen i städer borde förbjudas.148 Sär-

skilda ordningsregler för behandling av döda djur skulle också behövas. 

Vad kunde då stadssamhället göra med dessa massor? Transporten till landsbygden 

innebar stora svårigheter, särskilt som polisen reglerade tidpunkten när avfallet fi ck 

transporteras.149 Upplagsplatserna för gödseln borde också kontrolleras på förhand för 

att marken skulle skyddas och orenligheter inte rann ut i omgivningen. Det torra av-

fallet kunde däremot utnyttjas för att bekläda fula kalhuggna berg. Hjelt diskuterade 

ytterligare sambandet mellan föroreningen av marken och vattenförsörjningen. Den 

ständigt pågående föroreningen ledde till att vattenledningar måste anläggas. Städerna 

borde också för den allmänna hygienens skull upprätthålla tvätt- och badhus för de 

fattiga.

Hur reagerade då städerna på den föreslagna hälsovårdsförordningens bestämmel-

ser, främst då på de till renhållningen hörande kraven? Ansåg städerna reformen och 

de ökade kraven motiverade? Städernas utlåtanden till Hjelts förslag kan utnyttjas för 

att ge ett svar på dessa frågor.

144 Hjelt 1875, s. 84.
145 Ibid., s. 149.
146 Ibid., s. 83–85.
147 Avträdesrenhållningen hade i Stockholm blivit ett kommunalt åliggande. Hämtningen fi ck endast skötas 
av en behörig person. Hämtningen skedde under natten efter s.k. budning på dagen vid av staden inrättade 
kontor. Tunnorna samlades på pråmar och tömdes på holmar varifrån lantmännen sedan fi ck hämta gödseln. 
Tunnorna kunde också transporteras per järnväg till landsbygden. Avsättningen betraktades som god. 
Tunnorna beströddes också med kolstybb som förtog lukten. Renhållningsverket hade dock svårigheter med 
rengöringen av tunnorna och tömningen på vintern.
148 Hjelt 1875, s. 62.
149 Ibid., s. 76.
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6. ”Ultra posse nemo obligatur”150

Remissrunda med kritik
Förslaget till hälsovårdsstadga hade tillsammans med de av Hjelt formulerade motive-

ringarna i slutet av år 1876 sänts till guvernörerna och städerna för utlåtande. Senaten 

begärde också utlåtande av medicinalstyrelsen, överstyrelsen för allmänna byggnader 

samt av domkapitlen.151

Nästan alla storfurstendömets städer gav ett svar i någon form, endast Jyväskylä 

stads utlåtande saknas.152 I de fl esta fallen yttrade sig stadsfullmäktige eller rådhus-

stämman, och magistraten. Magistraten kunde ge ett eget utlåtande eller också enbart 

understöda och vidarebefordra stadsfullmäktiges utlåtande. Endast i tre fall saknas ma-

gistratens utlåtande. I Hangö valde rådhusstämman fyra ombud som på stadens vägnar 

skrev ett utlåtande och av Mariehamns utlåtande framgår inte om förslaget överhuvud-

taget behandlats av stadens politiska organ. Utlåtandet skrevs av stadens ordningsman. 

I Nykarleby hade utlåtandet skrivits av en ”särskild person” som senare presenterade 

detta för rådhusstämmans godkännande.153 I Kemi omfattande både ”Kemi stadsboer” 

och ordningsrätten det utlåtande som skrevs av apotekaren Peter Lehman.154 

Flera av fullmäktigeförsamlingarna i de mindre städerna förhöll sig positivt till 

lagförslaget. Förslaget förordades som sådant eller med smärre anmärkningar av bl.a. 

stadsfullmäktige och magistraten i Nådendal, Nystad, Raumo, Nyslott, Kajana och 

Kemi. En möjlig förklaring till att positiva utlåtanden lämnades av fl era mindre stä-

der kan vara att de uppfattat möjligheterna att på basen av lagen ge lokalt anpassade 

bestämmelser. Implicit innebar detta att förordningen kunde kringgås med lindrigare 

lokala bestämmelser.155 

De större städerna var mer kritiska och i deras utlåtanden återspeglas också i hö-

gre grad läkaresällskapets tidigare ställningstagande (se nedan).156 Stadsfullmäktige i 

Helsingfors ansåg att förslaget måste omarbetas helt. Särskilt de detaljerade bestäm-

melserna föreföll omotiverade: ”stadsfullmäktige vilja inte frånkänna desamma teore-

tiskt värde och vilja ej heller bestrida att de kunna vara resultat af hvad erfarenheten 

i folkrika länder gifvit vid handen, men i […] våra småstäder måste [de] betraktas så-

150 ”Man må ej fordra af någon mera än han förmår prestera.” Stadsfullmäktige i Uleåborgs utlåtande 
14.6.1877. HelSKom. RA.
151 Hälsopoliskommitténs handlingar. RA. Begäran om utlåtande sändes den 31 okt från civilexpeditionen.
152 Guvernörens i Vasa län utlåtande 8.6.1877. HelSKom. RA.
153 Magistratens ordförande var oenig med stämmans beslut och ansåg att lagen behövdes.
154 Kemi stadsboers utlåtande 16.4.1877. HelSKom. RA.
155 Hjelts samanställning av utlåtandena 20.2.1879 och särskilt stadsfullmäktiges (valtuusmiehet) i Heinola 
utlåtande 10.4.1877. HelSKom. RA.
156 Jfr Pesonen 1980, s. 341.
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som oändamålsenliga och endast åstadkommande trakasserier”. Samma bestämmelser 

skulle inte heller kunna tillämpas i hela landet.157 

Hälsovårdsnämnden ansågs också i allmänhet få för stor makt. Guvernören i Nylands 

län, Georg von Alftan, ansåg t.ex. att ”den svåra frågan” om hälsovårdsnämndens förhål-

lande till de lokala myndigheterna, och särskilt polisen, i förslaget inte lösts på ett till-

fredsställande sätt, ”således reducerar [förslaget] nästan till intet” magistratens och övriga 

myndigheters betydelse och ansvar. Däremot ”tillväller” förslaget nämnden en ”nära nog 

diskretionär makt öfver medborgarna”. Kanske hade den föreslagna modellen inskränkt 

på redan etablerade maktstrukturer? Guvernören hade tidigare av delvis samma orsak 

förkastat ett första förslag till instruktion för hälsovårdsnämnden i Helsingfors (se sid. 

144–155). Magistraten och polisen hade sedan tidigare sina väl etablerade skyldigheter 

och stadsläkaren var enväldig tolkare av de etiologiska sambanden.158

Särskilt förslaget att nämnden skulle kunna tvinga personer till nämndens samman-

träden för att höras skallade dåligt i fullmäktigeförsamlingarnas öron. Det liberalistiska 

tänkesättet kommer också till uttryck i utlåtandena. Förslaget ansågs begränsa den en-

skildes handlingsfrihet mer än nödvändigt och var dessutom förenat med kostnader.159 

Till denna enskilda sfär vars handlingsfrihet inte fi ck begränsas räknades också kom-

munen (se vidare s. 164). Det bedömdes inte heller vara lätt att hitta lämpliga personer 

som utan ersättning ställde upp på det arbete som krävdes av en ledamot i hälsovårds-

nämnden. De mindre städerna hade redan problem att hitta villiga personer till andra 

poster. Stadsfullmäktige i Uleåborg tyckte att lagförslaget gick i alldeles fel riktning då 

”tidens anda” snarare fordrade att antalet kommunala tjänstemän minskades än öka-

des.160 Stadsfullmäktige i Tammerfors ansåg i sin tur att det räckte om nämnden sam-

manträdde fyra gånger per år då det främst var temperaturvariationerna under de olika 

årstiderna som påverkade de sanitära förhållandena.161 

En del av utlåtandena ger också intrycket att vidden av lagförslagets bestämmelser 

inte uppfattades. En alternativ – men mindre trolig – tolkning är att förslaget som 

helhet omfattats och att kommentarerna endast skall ses som förslag till förtydligande 

av enskilda paragrafer. För t.ex. ordningsmannen i Mariehamn var de urgamla folktra-

ditionerna det mest bekymmersamma:

157 Helsingfors stadsfullmäktiges utlåtande hade skrivits av professor J.A. Estlander som några år tidigare 
(1875) hänvisande till sin arbetsbörda i ett brev till senaten anhållit om befrielse från hälsovårdsstadge-
kommittén. Formuleringarna i utlåtandet avspeglar kanske i viss mån Estlanders väl kända aversion mot Hjelt. 
Om detta t.ex. Hjelt 1916, s. 144–150, 173, 202–205. Stadsfullmäktige i Uleåborg använder dock motsvarande 
formuleringar i sitt utlåtande 14.6.1877. Se även Nikolastad stfm odaterade utlåtande. HelSKom. RA.
158 I t.ex. stadsfullmäktiges i Uleåborg utlåtande påpekas att läkaren är skolad att bota sjukdomar. Han kunde 
inte bedöma t.ex. vattnets beskaff enhet. Guvernörens i Nyland utlåtande 14.2.1878. HelSKom. RA.
159 Stfm i Brahestad utlåtande 21.4.1877. HelSKom. RA.
160 Stfm  i Uleåborg utlåtande 14.6.1877. HelSKom. RA.
161 Stfm i Tammerfors utlåtande 24.4.1877. Också stadsfullmäktige i Nikolaistad (odat.) påpekar att landets 
skilda delar har olika klimat. HelSKom. RA.
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Det är åtminstone på Åland ett urgammalt bruk hos allmogen, att den dag lik skall be-
grafvas, detsamma uti sin kista inhemtas i boningsstugan eller det rum, der begrafnings-
gästerna samlas, och efter det locket från kistan borttagits, lemnas till åskådning för gäs-
terna under hela den, till en drygt timma uppgående tid gästerna samlas och med någon 
förfriskning anfägnas samt några psalmverser derefter afsjungas […].162 

Då traditionen måste betraktas som ”högst skadlig” borde den enligt ordningsmannen 

förbjudas i lag. Sordavala stadskommun framhåller det betydelsefulla i att varje försam-

ling hade tillgång till en varm kyrka. Då temperaturen hade stor betydelse för hälsoför-

hållandena borde i hälsovårdsstadgan ingå en bestämmelse att varje kyrka skulle förses 

med kakelugn eller något annat uppvärmningssätt.163 

Havsvindarna håller en stad frisk!
I allmänhet fi ck renhållningsbestämmelserna stor uppmärksamhet.164 Renhållningsbe-

stämmelserna uppfattades också som mest ingripande i den enskildes frihet, i motsats 

till exempel bestämmelserna om uppsikten över bostäder och näringarna. Inte heller 

gav kanaliseringskravet upphov till några mer omfattande kommentarer (kravet var 

också villkorligt). Möjligen kan den tillämpade praktiken ha gjort att frågan inte betrak-

tades som särskilt kontroversiell.

Oftast tog städerna fasta på detaljer i förslaget och föreslog att lindrigare bestäm-

melser skulle gälla för små städer.165 Rådhusstämman i Kaskö ansåg att förslaget var 

”olämpligt” då ”denna glest bebyggda och fattiga stad, […] genom sitt läge är en så frisk 

ort att någon sjukdom härstädes aldrig visat sig epidemisk”.166 Möjligen uppfattade råd-

husstämman lagförslaget främst som ett nytt instrument mot epidemiska sjukdomar. 

Tolkningen är inte särskilt långsökt: de endemiska sjukdomarna betraktades som na-

turliga, som en del av livet. Likaså hade tidigare instruktioner från de centrala myndig-

heterna enbart befattat sig med de epidemiska sjukdomarna.

Motiveringarna till hälsovårdsstadgan kunde också ifrågasättas. Magistraten i Åbo 

konstaterade t.ex. att det på grund av bristfällig statistik inte gick att bevisa att varken 

sjukligheten eller dödligheten i Finlands städer stigit till en högre nivå än i de länder 

där sundhetsbestämmelser under längre tid tillämpats.167 Betydelsen av en bättre död-

162 Ordningsmannens i Mariehamn utlåtande 21.4.1877. HelSKom. RA.
163 Sordavala stadskommuns och ordningsrätts utlåtande 12.3.1877. HelSKom. RA
164 Också överstyrelsen för allmänna byggnader i Finland uppmärksammar renhållningsparagraferna. Se 
överstyrelsens utlåtande 29.5.1877. HelSKom. RA.
165 Stfm i Kristinestad (odat. utl.) ansåg att städer med mindre än 5000 innevånare skulle jämställas med 
landsbygden, magistraten i Villmanstrand (7.5.1877) att de skulle lämna utanför. 
166 Rådhusstämman i Kaskö utlåtande 28.5.1877. HelSKom. RA. Jfr beträff ande kuststaden Kotka stadsläkaren 
Appelbergs konstaterande i hälsovårdsnämndens rapport till medicinalstyrelsen 1884. Runeberg et al 1955, s. 
4–6.
167 Magistraten i Åbo utlåtande 18.6.1877. HelSKom. RA. 
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lighetsstatistik betonades också i fl era utlåtanden.168 Den skildring av arbetarbefolk-

ningens bostadsförhållanden som lämnats i förslaget saknade enligt magistratens i Åbo 

åsikt motstycke i verkligheten. Arbetarbefolkningens situation var dessutom i första 

hand ekonomiskt betingad och kunde inte rättas till med en hälsovårdslag. 

Stadsfullmäktige i Nystad framhärdade ”med djupaste undersåtelig vördnad och 

trohet” de ”oberäkneliga” kostnader som genomförandet av förslaget skulle medföra.169 

Särskilt uppmärksammades de kostnader som var förbundna med ombyggnaden av 

spillningskasten. De föreslagna åtgärderna skulle medföra att den mindre bemedlade 

delen av stadsbefolkningen skulle antingen ruineras eller tvingas fl ytta bort. Spillnings-

kasten borde också i fortsättningen få byggas i trä.170 Behovet av avlopp i högre belägna 

städer kunde också ifrågasättas liksom avvägningen av stadsområdet på högt belägna 

orter. 

Städerna uppfattade inte de sanitära förhållandena som problematiska. Stadsfull-

mäktige i Kristinestad hade också en förklaring till detta; ”Då man betänker att sund-

hetsvård är för vårt folk något så helt och hållet främmande, att äfven fl ertalet af landets 

bildade innevånare ej allenast sakna kännedom om hygienens allmännaste grunder, 

utan äfven insigt om behovet af nyttan af en dylik, förefaller oss ifrågavarande för-

slag vara alltför ingripande och omständligt […]”. En övergångstid var nödvändig för 

att ”ifrågavarande angelägenhet” skulle få gro i folkets medvetande.171 Behovet av att 

höja den allmänna kunskapsnivån (folkskolan) hade också betonats i andra samman-

hang.172

Magistraten i Åbo konstaterade också att några olägenheter med det tillämpade 

sättet att bortskaff a orenlighet ”icke försports”, ett påstående som inte understöds av 

samtida källor. Magistraten i Jakobstad höll med om att det ur hygieniskt avseende 

var viktigt att den fasta och fl ytande orenligheten sommartid hölls åtskilt, men då det 

kalla klimatet innebar att de fl ytande ämnena snart övergick i fast form skulle kravet 

på skilda gödselkammare eller kistor enbart medföra olägenheter.173 Stadsfullmäktige 

fyllde i med att bestämmelsen i § 26 rörande stenläggningen av sådana gatu- och an-

dra områden där kreatur uppehöll sig, ”åtminstone i mindre städer, der handlande och 

trafi kerande i s.k. bondstugor upplåta nattherberge åt allmogen från landet som för 

nödiga aff ärers uppgörande till staden ankomma, ofta i större mängd på en gång”, var 

outförbar.174 De sanitära olägenheterna kunde också i huvudsak betraktas som redan 

avlägsnade genom byggnadsordningarnas bestämmelser.175 Det räckte med att polisen 

168 T.ex. stfm i Kristinestad odat. utlåtande. HelSKom. RA.
169 Stfm i Nystad odaterade utlåtande (avsänt från landskansliet i Åbo 12.10.1877). HelSKom. RA.
170 Stfm i Viborg odaterade utlåtande; Stfm i Fredrikshamn utlåtande 17.4.1877. HelSKom. RA.
171 Stfm i Kristinestad odaterade utlåtande. HelSKom. RA.
172 T.ex. von Willebrand 1879, s. 299.
173 Magistraten i Jakobstad utlåtande 28.5.1877. HelSKom. RA.
174 Stfm i Jakobstad utlåtande 18.6.1877. HelSKom. RA.
175 Rådhusstämmans i Kaskö utlåtande 28.5.1877. HelSKom. RA.
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såg till att gödsel och annan spillning ”tätt och ofta” avlägsnades.176 Städerna ville inte 

heller försvåra husdjurshållningen.177 

Den bild av staden borgerskapet ville förmedla var tydlig: den var liten, hade låga 

trähus och breda gator. Vinden hade fritt spelrum då staden var försedd med stora torg 

och tomter som bara till en del var bebyggda. Trädgårdar fanns på så gott som varje 

tomt och stadsgården kunde närmast jämföras med ett torp på landet där gårdsplanen 

vanligen utgjordes av en potatis- eller åkertäppa.178 De fl esta av städerna hade dess-

utom liten befolkning och var närmast att förlikna vid större byar.179 Behovet av en 

hälsovårdsstadga kunde verkligen ifrågasättas. 

176 Stfm i S:t Michel utlåtande 20.4.1877. HelSKom. RA.
177 Stfm i Åbo utlåtande 24.5.1877. HelSKom. RA.
178 Guvernörens (i Guv. frånvaro) öfver Björneborgs län utlåtande 4.6.1877; Stfm i Åbo utlåtande 24.5.1877; 
Stfm i Fredrikshamn utlåtande 17.4.1877; Magistratens i Jakobstad utlåtande 28.5.1877; Stadsfullmäktige i 
Kristinestad, odat. utlåtande 1877; Magistraten i Nykarleby utlåtande 19.5.1877; Stfm i Uleåborg utlåtande 
14.6.1877. HelSKom. RA.
179 Magistratens i Lovisa utlåtande 19.5.1877. HelSKom. RA.

Bild 4:2

Kauppakatu i Kajana saknade ännu på 1910-talet stenlagda trottoarer och rännstenar. Elledning-
arna utgör dock här en första representant för de nya kommunala servicenätverk som blev mer 
allmänna i städerna i början av 1900-talet. Elverket i Kajana grundades 1911. (Vykort)
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En kamp om makten över sundheten?
Förslaget till hälsovårdsstadga diskuterades på Finska Läkaresällskapets möte den 

28–29 maj 1877 och fi ck där en hård dom. Förslaget betraktades av de närvarande 

medlemmarna som närmast ogenomförbart. I det av mötet godkända uttalandet un-

derströks att de detaljrika bestämmelserna på sin höjd kunde antas som riktlinjer för 

de lokala bestämmelser som kommunerna senare skulle utarbeta. Hälsovårdsnämnder 

borde nog inrättas men innehållet i hälsovårdslagen kunde begränsas till att reglera 

nämndens organisation, verksamhet, befogenheter och dess förhållande till statliga och 

kommunala myndigheter.

Särskilt den dåvarande docenten, senare professorn i teoretisk och praktisk medi-

cin, Johan Wilhelm Runeberg, som tillsammans med professor Jakob August Estlander, 

utgjorde en av Hjelts antagonister, uttalade i diskussionen en skarp kritik. Runeberg 

ansåg att förslaget ingrep för mycket i den enskilda människans liv. Runebergs åsik-

ter återspeglas också i det utlåtande som läkarsällskapet lämnade. Bland andra namn 

återkommer här Jakob August Estlander. Estlander skrev också senare det kritiska ut-

låtandet till förslaget på Helsingfors stadsfullmäktiges vägnar. Läkaren Carl Emmanuel 

Qvist, stadsläkaren i Viborg, Albert Julius Palmberg, samt medicinalstyrelsens t.f. över-

direktör, Knut Felix von Willebrand, förenade sig också med Runebergs åsikter.180

von Willebrands namn återkommer som underskrift i medicinalöverstyrelsens ut-

låtande. I utlåtandet, som också hänvisar till ovan nämnda läkarmöte, framhålls det 

omöjliga i att en modell som hämtats från länder med framskriden civilisation och 

industriell verksamhet skulle vara direkt användbara i ett land

där brödet uppblandas med […]trädbarken och halmen […] där stora massan af folket, 
alla skriftliga och mundtliga förmaningar oaktadt icke förmår vika från den sed att driva 
den för brödberedningen nödiga jäsningsprocessen till den grad af ytterlig jäsning, att det 
torftiga brödet inte blott förlorar en betydlig del af sitt näringsvärde […] att till nästan all 
föda blanda salt hvilken i lagom mängd är helsosamt, i den öfverdrift att här de fl esta 
sjukdomar utgöras af kroniska lidanden i magen och dessas för organismen förderfl iga 
följder framkallas […]. 

Också bostadsförhållandena visade samma efterblivenhet i och med att ”större delen 

af befolkningen lefver i trånga, rökuppfyllda, emot alla sundhetslagens regler uppförda 

hus och ofta, i synnerhet under vintertiden, der inrymma äfven fl ere af sina husdjur”. 

Efter att ytterligare ha framhållit den allmänna rädslan för åtgärder som medförde kost-

nader konkluderar medicinalöverstyrelsen att förslaget ”som lider af onödig vidlyftig-

het” borde omarbetas. I ett omarbetat förslag borde de skilda ”ortsförhållandena” och 

förmögenhetsvillkoren beaktas, liksom ”seder betingade af olikheterne i kulturtillstån-

det inom landets skilda landskap och folkracer”.181

180 Pesonen 1980, s. 338–339; Stfm i Helsingfors utlåtande 31.10.1877. HelSKom. RA; Hjelt 1916, s. 217.
181 Medicinalstyrelsens utlåtande 22.8.1877. HelSKom. RA. Även i Hjelt 1911, bilaga 2.
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Hjelt, som till läkaresällskapets uttalande bifogade ett långt bemötande, framhåller 

som naturligt att ett förslag av denna art möts av divergerande åsikter. Särskilt gällde 

detta frågan om i vilken grad detaljbestämmelser skulle ingå i en hälsovårdslag. Exem-

pel från bl.a. England och New York visade dock enligt Hjelt att lagstiftarna med tiden 

blivit tvungna att införa allt mer detaljerade regler. Det svenska exemplet var att föredra 

då också kommunallagstiftningarna i de båda länderna var överensstämmande. Hjelt 

framhöll också att ingen hållbar grund för städernas hälsovårdsstadgor kunde skapas 

om inte bestämmelser om byggande och renhållning togs med i stadgan. Hjelts kom-

mentarer till städernas utlåtande innehåller motsvarande argument, men andas också, 

liksom von Willebrands ovan citerade uttalande, en allmänt pessimistisk uppfattning 

om folkets bildningsnivå och möjligheterna att få ”folket” att förstå vikten av en hälso-

vårdsstadga.182

Något märkligt är att motståndet mot lagförslaget formulerades av läkarkåren. Den 

negativa inställningen kan dock ses mot bakgrunden av de tankar som kom till uttryck 

redan i hälsopoliskommitténs inledande arbete 1862 (s. 129–130). Det är också relativt 

tydligt att Hjelt kraftigt drev sin ståndpunkt, ett förhållande som kan ha bidragit till 

en negativ inställning till hela projektet.183 Till en del har säkert t.ex. Estlanders skarpa 

formuleringar – och hans tidigare visade ointresse för hälsovårdskommittén – också 

bottnat i den personliga aversion till Hjelt som tydligt kommit till uttryck i medicin-

ska fakultetens arbete redan under 1860-talet.184 Niilo Pesonen understöder också i 

sin historik Hjelts egen uttalade tanke att motståndet mot förslaget på detta sätt var 

organiserat. Han menar att ett bevis för detta är att motståndarna inte velat observera 

att lagförslagets 102 § gav kommunerna just den möjlighet till lokala detaljerade be-

stämmelser som motståndarna efterlyste. Märkligt är också enligt Pesonen att när Karl 

Gustav Fogelholm, som nu fungerade som stadsläkare (i.e. provinsialläkare) i Uleåborg, 

och som bl.a. i sin avhandling fördjupat sig i den allmänna hälsovården, till Helsingfors 

Dagblad inlämnade en till lagförslaget positiv inlaga publicerades denna inte.185 

Läkarmötets ställningstagande har säkert påverkat de läkare som deltog. Formule-

ringarna i en del utlåtanden, som t.ex. Helsingfors och Borgås, är också i vissa detaljer 

förvillande lika. Kanske har någon form av samarbete legat som grund för dessa utlåtan-

den? En möjlig förklaring är också att Hjelts grundliga insikter i hälsovårdsfrågan inte 

motsvarade den lokala erfarenhet som icke initierade läkare hade. Till detta kan ännu 

tilläggas möjligheten att läkarna, medvetet eller omedvetet, agerat som representanter 

för den grupp de också själva ofta tillhörde: gruppen skattebetalande gårdsägare.

182 Otto E A Hjelts bemötande till städernas utlåtande 20.2.1879. HelSKom. RA; Nelson, Rodgers 1994, s. 24–25, 
och SLäF 1874, s. 308–313.
183 Se t.ex. Hjelt 1911, s. 6–7.
184 Hjelt 1916, s. 144–150.
185 Pesonen 1980, s. 339–340. Fogelholm fungerade inte som stadsläkare, utan som provinsialläkare, se 
Hautala 1976, s. 383. Jfr Nilsson 1994, s. 63–64.
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7. En privat och en off entlig sfär

Förordningen om kommunalförvaltning i städer 1873
Den administrativa formationsprocess som tog sin början under senare delen av 1800-

talet utmynnade i en förordning rörande kommunalförvaltning i städer 1873. En reform 

av kommunalförvaltningen hade dock i Finland diskuterats sedan början av 1860-ta-

let. Industrialiseringen och infl yttningen till städerna gjorde att de inte röstberättigade 

kom att utgöra en allt större grupp av stadsinnevånarna. Behovet av en breddning av 

det kommunala medlemskapet markerades. På lantdagarna under åren 1863–64 disku-

terades också de allmänna principerna för en reform. Rösträtten skulle utvidgas till alla 

skattebetalande medlemmar och stadskommunen skulle få rätt att taxera sina röstbe-

rättigade medlemmar om stadens egna inkomster (t.ex. skatter, arrenden) inte räckte 

till att täcka utgifterna för de gemensamma åtagandena.186 

Otto E.A. Hjelt hade, som vi redan sett, i sina motiveringar till förslaget till hälso-

vårdsstadga framhållit att en ordnad kommunalförvaltning utgjorde en förutsättning 

för implementeringen. Genomförandet av hälsovårdsstadgan krävde en fungerade po-

litisk och administrativ enhet som utgående från de fastställda målen kunde samordna 

stadens ekonomiska och tekniska resurser. En systematisk ekonomiförvaltning skulle 

också skapa möjligheter till en bredare fi nansiering av de för implementeringen nöd-

vändiga investeringarna. I och med kommunalförordningen för städer 1873 skapades 

de av Hjelt nämnda förutsättningarna. Kommunalreformen skulle i alla städer med en 

befolkning på mer än 2000 personer vara genomförd senast 1875.187 

Svenbjörn Kilander ser kommunförordningen (i Sverige) som en reaktion mot att 

kommunerna och städerna under decennier fått se sina privilegier och självbestäm-

manderätt naggade i kanten. Statens växande infl ytande hade ingått i en centralise-

ringsprocess där statsmakten verkade genom landshövdingen och en byråkratiserad 

magistrat. Lösningen var en ökad kommunal självstyrelse.188 I Kilanders tolkning fanns 

i mitten på 1800-talet en tydlig uppdelning av det publika och privata samhället. Staten 

kunde agera direkt enbart i den publika sfären och i den privata endast med hjälp av 

lagstiftning. Genom kommunalförfattningarna hänfördes också kommunen tydligare 

till samhällets enskilda sfär – skild från staten i den allmänna sfären.

I det liberalistiska tänkesättet var det främst fråga om att begränsa ett statligt en-

gagemang i den privata sfären, i den enskildes och kommunens sfär. Striden gällde 

var gränsen för statens verksamhetsfält skulle dras. De negativa reaktionerna mot de 

detaljerade bestämmelserna i förslaget till hälsovårdsordning kan på detta sätt också 

tolkas som ett motstånd mot en ökad statlig inblandning. Staten blir dock mot slutet 

186 Kuusanmäki 1983, s. 53–54; Jfr t.ex. borgerskapets i Åbo program inför lantdagen 1863 i ÅU 8.9.1863.
187 Kuusanmäki 1983, s. 56. 
188 Kilander 1991, s. 214.
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av århundradet en allt viktigare aktör i den privata sfären vilket i sin tur medförde att 

gränserna suddades ut.189

Också Jussi Kuusanmäki har framhållit att kommunalförordningen för städer till-

kom i en tid då den allmänna strävan efter maximal enskild frihet och en minimering 

av den off entliga makten var som starkast.190 Forskningen har dock främst understrukit 

de långsiktiga följderna av omläggningen av kommunalförvaltningen. Från en tidigare 

betoning av förmögenhetsförvaltning övergick kommunerna långsamt till tjänstepro-

duktion.191 Den kommunala verksamheten kunde nu frivilligt utökas till att omfatta 

också icke lagstadgade tjänster. Stadskommunernas arbetsfält ökade dock inte direkt 

och nämnvärt på grund av den nya kommunala självstyrelsen. Däremot utvidgade det 

nya förvaltningsmaskineriet med specialiserade funktioner och nya tjänstemän från 

och med 1870-talet på ett avgörande sätt den kommunala ekonomin. Förtroendeman-

naorganen, som i städerna nu bestod av stadsfullmäktige, drätselkammaren och olika 

nämnder och kommittéer, bidrog också till att t.ex. förvaltningskostnaderna ökade.192 

Ända fram till första världskriget var en stor försiktighet utmärkande för skötseln 

av ekonomin i de fi nländska städerna. Stadens ekonomi bedömdes efter hur små lån 

man kunde klara sig med eller till vilken storlek man kunde öka städernas fonder. Som 

Kai Hofman framhållit måste detta betraktas som naturligt eftersom städerna till en 

betydande grad fi ck sina inkomster genom kommunalskatterna. Större delen av det 

kommunala beskattningsutfallet byggde på intäkter från näringarna och eftersom be-

slutsfattarna i fullmäktige oftast var köpmän eller andra företagare var det de själva som 

betalade skatterna. Varje investering kändes alltså i näringsidkarens plånbok.193

Före kommunalreformen hade rådhusstämman utgjort högsta beslutande organ där 

endast borgare fi ck delta. Magistraterna som utnämndes av rådhusstämman utgjorde i 

praktiken stadens administration. Fram till 1873 hade magistraten både beslutande och 

verkställande makt och fungerade dessutom som domstol. Samtidigt som makten i en-

lighet med kommunalförordningen övergick till stadsfullmäktige utökades också den 

grupp som kunde påverka. Rösträtten var dock fortfarande beroende av inkomsterna. 

Ur kameral synpunkt innebar grundandet av separata drätselkammare den viktigaste 

reformen. Drätselkamrarna beredde de ekonomiska ärendena och verkställde stads-

fullmäktiges beslut. Följande stora förändring kom först i slutet av 1920-talet då stads-

styrelser infördes. Magistratens roll som administrativt kommunalt organ upphörde 

samtidigt.194

189 Kilander 1991, s. 25, 51, 60.
190 Kuusanmäki 1983, s. 52.
191 Krabbe 1983, s. 373. Jfr Stein 1924, s. 239–259 och ”Suomen kaupunkien liikelaitokset”,  
Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja 1927, s. 257–259.
192 Hoff man 2002, s. 216.
193 Ibid., s. 218–219.
194 Ibid., s. 215–216; 228–229; Rindell 1914, s. 2.
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Byråkratisering och professionalisering
Utbyggnaden av den kommunala administrationen och den s.k. moderniseringsproces-

sen har ett nära samband.195 En viktig del av denna process är särskilt de nya tekniska 

professionernas roll som innovatörer och deras väg till samhällets ledarpositioner.196 

I moderniseringsprocessen fi ck de nya yrkesgrupper som anställdes i städernas tjänst 

en nyckelposition. I detta avseende kan man tala om en samtida byråkratisering och 

professionalisering. I det nu aktuella sammanhanget är det främst läkarna och ingenjö-

rerna som framträder som aktörer. 

Stadsläkarinstitutionen hade tillkommit i Finland i slutet av 1700-talet och t.ex. 1854 

fanns 22 stadsläkare i landet. Vid slutet av 1800-talet hade de fl esta städerna en egen 

stadsläkare. Provinsialläkarinstitutionen hade inrättats i mitten av 1700-talet och anta-

let distrikt uppgick 1828 till 24 och 1883 till 53.197 Fast anställda stadsingenjörer börjar 

förekomma på senare delen av 1800-talet. Tidigare betraktades stadsingenjörsposten 

närmast som en bisyssla som sköttes av någon på orten verksam ingenjör. Behovet av 

fast anställda stadsingenjörer med kunskap i ”Civila Arkitekturen och Byggnads Kon-

sten” hade dock uppmärksammats tidigare av bl.a. intendentkontoret i samband med 

att Åbo stad fi ck en ny byggnadsordning i början av 1820-talet. Behovet motiverades 

med att ”magistrats personer icke gärna kan pretendera de kunskaper och åtgärder som 

dertill erfordras”.198 (jfr bilaga 7).

Utmärkande för den granskade tidsperioden är också framväxten av en ny typ av 

sammanslutningar som representerade de nya yrkesgrupperna.199 Bland dessa expert-

fora kan nämnas de tekniska föreningarna som, åtminstone ännu i slutet av 1800-talet, 

betraktades som viktiga komplement till städernas tekniska administration. Förening-

arna kunde ta initiativ i olika frågor och både diskutera och bereda aktuella kommu-

naltekniska ärenden.200 Jussi Kuusanmäki uppger också att hälften av ordförandena i 

Tekniska Föreningen i Finland samtidigt var medlemmar av stadsfullmäktige i Helsing-

fors.201 

195 Flinn 1965, s. 17. En profession byggd på utbildning har defi nierats som ett yrke byggt på en långt 
specialiserad, vetenskaplig och intellektuell utbildning som gav tillträde till speciella tjänster. Studierna 
utmynnade i en examen eller ett diplom som utvisade att innehavaren hade genomgått en teoretisk 
yrkesutbildning. Hietala 1992, s. 25–26. Esa Konttinen (1991, s. 13) nämner att den så kallade nyweberianismen 
defi nierade en profession som ett yrkesmonopol som en yrkesgrupp själv lyckats uppnå.
196 Hietala 1992, s. 26.
197 Pesonen 1980, s. 264. De första stadsläkartjänsterna inrättades i Åbo (1755), Helsingfors (1774), Björneborg 
(1870), och Viborg (1784). Före 1830 hade stadsläkartjänster inrättats i Gamlakarleby, Kristinestad, Raumo, 
Jakobstad, Fredrikshamn och Brahestad.
198 Intendentkontorets brev till senaten 18.3.1823. Byggnads- och brandordningar Hp 1. Byggnadsstyrelsen. 
RA. Se också t.ex. HD 11.4.1862 och Ridell 1914, s. 12.
199 Pöyhönen 1992, s. 188. Forskningen rörande professionaliseringsprocessen har senast översiktligt 
behandlats av Mickelsen 1999, s. 5–6. Se också Krabbe 1983, s. 390.
200 Pöyhönen 1992, s. 343. Jfr t.ex. Brummer 1916, s. 437 (Jyväskylä), Jutikkala 1957, s. 46 (Åbo) och Vehviläinen 
1978, s. 181 (Nyslott).
201 Tekniska Klubben i Tammerfors, jubileumsprotokoll 25.1.1919. TaSA; Kuusanmäki 1992, s. 162.
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Ingenjörskåren hade 1880 samlats i Tekniska Föreningen i Finland. Senare grunda-

des relativt självstädiga ”klubbar” i Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Jyväskylä och i 

Kymmenedalen. Också föreningen ”Åbo Teknici” fungerade enligt samma principer. År 

1919 fanns tekniska klubbar också i Björneborg, Kuopio, Nyslott, Fiskars och Jyväskylä. 

Många av klubbarna fungerade i praktiken på två språk.202 I Helsingfors grundades 

1896 en skild fi nskspråkig klubb, Suomalaisten Tekniikkojen Seura.203 Inom Tekniska 

föreningen grundades också skilda avdelningar för olika yrkesgrupper, t.ex. arkitekt-

klubben 1892.204 Läkarna hade redan 1835 samlats i Finska Läkaresällskapet och se-

nare även i Duodecim (1885). 

Den första professuren i hygien inrättades vid Helsingfors Universitet 1890. Den 

första ordinarie inehavaren av professuren var Vilhelm Sucksdorff . Sucksdorff  hade 

dock som docent redan från 1887 undervisat i hygien vid universitetet.205 I arkitekter-

nas och ingenjörernas studieprogram spelade dock hygienen en underordnad roll ännu 

i början av 1900-talet.206

202 TFiF 100 År, s. 5; Pöyhönen 1992, s. 343; Kuusanmäki 1992, s. 162.
203 Hietala 1992, s.29.
204 TFiF 100 År, s. 5. I England hade The Institution of Civil Engineers grundats redan 1818. Konttinen 1991, s. 41.
205 Hirvonen 1990, s. 231–232; von Bonsdorff  1975, s. 62. Sucksdorff  innehade också förste stadsläkartjänsten 
i Helsingfors från 1895 och var medlem i hälsovårdsnämnden åren 1886–1917. Jfr von Willebrand 1879, s. 
302–303.
206 T.ex. Palmberg 1905, s. 682.
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8. Hälsovårdsstadgan 1879

”Salus publica suprema lex esto”207

Otto E.A. Hjelt inlämnade vintern 1879 till senaten ett nytt och på basis av utlåtandena 

bearbetat förslag till hälsovårdsstadga.208 Efter ytterligare några smärre strykningar och 

ändringar stadfästes Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning angående helso-
vården i Finland den 22 december 1879. Av det ursprungliga förslagets 116 paragrafer 

återstod 49, bl.a. hade de separata kapitlen rörande renhållningen och uppsikten över 

bostäder i sin helhet strukits. Enskilda detaljer ur de strukna paragraferna hade dock 

upptagits i de allmänna bestämmelserna i den nya förordningen. 

Ur renhållningssynpunkt innebar det slutligen fastställda förslaget följande:

1. Lokala hälsovårdsordningar med bl.a. mer detaljerade renhållningsbestämmelser 

skulle uppgöras och inlämnas till guvernören för fastställelse inom två år,

2. Stadsområdet skulle avvägas inom tio år och avloppskanaler skulle anläggas i den 

takt städernas tillgångar medgav,

3. Hälsovårdsnämnden kunde för ”vederbörande myndighet” föreslå åtgärder till fö-

rekommande eller avhjälpande av sanitära missförhållanden

I övrigt var hälsovårdsnämnden hänvisad till bestämmelserna i de lokala polis- och 

byggnadsordningarna.

Beträff ande vattenförsörjningen var hälsovårdsförordningen inte särskilt tydlig. 

Varje stad var visserligen skyldig att, ”så widt möjligt är”, bereda ymnig och lätt tillgång 

på gott vatten, men den obestämda formen i denna och andra av förordningens para-

grafer gjorde att de i praktiken kunde lämnas obeaktade.209 Förordningen nämner inget 

om skyldighet att förse staden med vattenledning, tillgången på vatten kunde i prakti-

ken tryggas med ett tillräckligt antal brunnar eller genom att staden vintertid lät hugga 

upp vakar på lämpliga ställen.210 Som Petri Juuti också tydligt visat är utbyggnaden av 

den stadskommunala vattenförsörjningen primärt anknuten till utvecklingen av brand-

skyddet, inte till omsorgen om dricksvattentillgången.211 Hälsovårdsförordningens be-

stämmelse om vattenförsörjning kan betraktas som en upprepning av motsvarande 

207 ”Det allmänna intresset må vara högsta lag.” Efter Hjelt 1875, s. 212.
208 Hjelt 1879; Hjelt 1911, s. 18.
209 De undersökningar av vattenkvaliteten som hälsovårdsnämnderna utförde hade dock senare betydelse för 
förbättrandet av städernas vattenförsörjning. Backman 1923, s. 14–16. NySA.
210 Hälsovårdsordning för Uleåborgs stad 1883, s. 16 (§ 25).
211 Juuti 2001, s. 236–238.
212 BF 1856. I § 5 stadgas att ”I hvarje stadsdel bör fi nnas tillräckligt antal brunnar, eller och annan 
wattentillgång med tjenlige uppfordrings=anstalter.”  Se också Kommittébetänkande 1896, s. 23–24. 
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bestämmelse i den allmänna byggnadsordningen av år 1856, även om bestämmelsen nu 

kunde understödas med profylaktiska argument.212  

I den slutligt fastställda förordningen hade hälsovårdsnämndens maktbefogen-

heter i förhållande till Hjelts förslag 1875 radikalt beskurits. Till en del hade säkert 

genomgången av förslaget bekräftat påståendet i utlåtandena att kommunallagen för 

städer redan defi nierade hur administrationen skulle fungera, några nya bestämmelser 

behövdes inte till denna del. Hjelt påpekade dock att man i Finland ”var böjd” att se 

hälsovårdsnämnden som en ”underavdelning” till de kommunala myndigheterna, med 

endast övervakande och rådgivande funktion, och inte som en skild aktör. Nämndens 

maktbefogenheter var också i jämförelse med motsvarande svenska och norska lagstift-

ning närmast obefi ntliga. Förordningen gav dock hälsovårdsnämnderna möjlighet och 

befogenhet att företa undersökningar av gårdar och industriella anläggningar.

Provinsialläkaren i Nykarleby, Woldemar Backman, konstaterar i sin redogörelse 

1923 över hälso- och sjukvårdens utveckling i Finland att förordningen beträff ande 

renhållningen ”lämnar mycket ofullständiga direktiv”.213 Beträff ande avloppsfrågorna, 

213 Backman 1923, s. 4. NySA.

TABELL 4:4

Jämförelse av förslaget till hälsovårdsstadga 1875 med förordningen 1879. Antalet 
paragrafer i första avdelningen (Om hälsovård i stad).

 Förslaget 1875 Förordning 1879
Om hälsovårdsnämnd 12 9
Uppsikt över bostäder 7 1
Renhållning:
 Allmänna best. 9 1
 Om avlopp o kanaler 10 5
 Om latriner 10
 Om stall o fähus 3 1
Om vatten 8 3
Om handeln med näringsmedel 6 6
Om för hälsan menliga hanteringar 11 6
Totalt antal paragrafer 76 32

ANM.: Rubrikerna valda enligt förslaget till hälsovårdsstadga. I förordningen saknas rubriken ren-

hållning. Renhållningsbestämmelserna ingår i förordningen under rubriken allmänna föreskrifter. 

Beträffande förordningen har kapitlen I, II och IV beaktats. Sammanställningen är inte heller exakt 

då formuleringarna i den slutligt fastställda stadgan i många fall avviker från förslaget.
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som senare fi ck stor betydelse också för avfallshanteringen, är dock förhållandet an-

norlunda. Grundvattenteorins kraftiga genomslag och traditionen med kommunala 

avloppskanaler avspeglas i att de mest betydande av detaljbestämmelserna rörande av-

lopp fi ck stå kvar. Städerna fi ck tio år på sig att utföra den nödvändiga avvägningen av 

stadsområdet. Byggandet av avloppen var dock avhängigt av stadens penningtillgång-

ar. Att gårdsägarna blev tvungna att ansluta sina rör till det kommunala avloppet där 

detta fanns tillgängligt måste mot bakgrunden av strykningarna rörande renhållning 

och torrläggning anses som radikalt. Eftersom anslutningen till de allmänna avloppen 

inte kostade mer än vad gårdsägaren investerade i den egna gårdsledningen – och inga 

avgifter debiterades för användningen – var dock arrangemanget relativt lätt att ac-

ceptera.
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TABELL 4:5. 

Renhållningen i lokala regelverk före 1875.

Gårdsrenhållning

BO för Helsingfors stad 1859

(16§) Hvarken afträdeshus eller 
spillningsrum får i något fall inrät-
tas vid gata eller torg.
(54§) Afträden, stall och fähus få ej 
så anläggas, att granne besväras af 
derifrån fl ytande orenlighet.
PO för Helsingfors stad 1864

 (28§) Gårdsegare […] åligger att 
hålla sin gårdsplan och brandgata 
fri från stinkande ämnen och sam-
lingar af orenlighet, [….].
    Sopor från gator och gårdar 
må samlas antingen i latriner och 
spillningskast eller uti särskilde der-
före inrättade soplårar, om hvilka 
sistnämndes tömmande gäller hvad 
angående orenlighet från latriner 
och spillningskast ofvanföre sagdt är.

Gaturenhållning

PO för Helsingfors stad 1864

(24§) Gårdsägare […] skall  hålla 
sin andel i gata, rännsten eller 
trottoar fri från orenlighet; och 
åligger honom på de tider af året, 
då marken är bar, att minst två 
gånger i veckan […] låta efter solens 
nedgång och sist inom klockan nio 
följande morgon […], verkställa 
nödig sopning och…→

Vattenavledning

BO för Helsingfors stad 1859

(63§) För vattnets afl edande ofvan 
jord, förses gatorna med rännstenar 
[…].
   Gata, hvarest vatten vanligen 
samlas till större mängd och der 
afl oppet ofvan jord är otillräckligt, 
bör på stadens bekostnad förses med 
täckt afl oppskanal, hvari vattnet …

Behandling

PO för Helsingfors stad 1864

(28§) Under tiden emellan den 
15 April och 1 November, må 
orenlighet, af hvilken beskaff enhet 
som helst, ej samlas uti latriner 
och spillningskast till den grad, 
att luften närmast omkring deraf 
märkbart förskämmes, utan bör 
efterhand bortföras…→

…hvarvid endast fordon, med täta 
bottnar och sidor samt wäl öfver-
täckta med lock, må begagnas.
    Denna forsling må ej företgas 
under följande tider af dygnet, 
nemligen: a) emellan klockan 
sju om morgonen och elfva om 
aftonen, från den 1 Maj till den 
1 September; b) emellan klockan 
åtta om morgonen och åtta om 
aftonen från den 1 September till 
den 1 November och från den 1 
mars till den 1 Maj; samt c) emel-
lan klockan tio före middagen och 
fyra efter middagen från den 1 
November till den 1 mars.

…hafva den dervid samlade oren-
lighet från gatan aff örd.

…till de å stadens mark anvisade 
upplagsplatser eller ock utom 
stadens område…→

Insamling Transport
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… inledes genom på lämpliga ställen 
anbragdta öppna trummor, täckta 
med täta galler af smidt jern; och 
äro tomtägarne […] skyldige, på sin 
bekostnad, inrätta och underhålla 
täckta sidokanaler, som från deras 
tomter aff öra vattnet till den under 
gatan anlagda hufvudkanalen, […].
   Vatten, som begagnats uti kök, 
tvättstugor, badstugor, bagarestugor, 
bryggerier, verkstäder eller fabriker, 
får lika litet som annan orenlighet 
ledas ofvan jord utåt gata.
PO för Helsingfors stad 1864

(28§) Gårdsegare […] bör tillse, att 
diskvatten, afskräde och annat dy-
likt uttömmes i spillningskast samt 
derifrån ej får ofvanjord afrinna på 
gård, gata eller annans tomt, äfven-
som att rännstenar och de ställen 
inom gårdarne, hvarifrån stinkande 
lukt den varmare årstiden uppstår, 
varda med kalk eller annat luktför-
tagande ämne försatt.

BehandlingInsamling Transport
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9. Sammanfattning: kontinuitet eller 

förändring?

De engelska sanitära idealen hade vid slutet av 1870-talet i hälsovårdsförordningen fått 

en nationell tolkning. Slutresultatet kan ses som en kompromiss där kontinentala ideal 

vägts mot den regionala och lokala verkligheten. I sina grunddrag överensstämde dock 

den fi nländska tolkningen av de sanitära idealen med uppfattningarna i de övriga skan-

dinaviska länderna. Skillnaden var att hälsovårdsförordningen i Finland inte gav hälso-

vårdsnämnderna samma makt som i t.ex. Sverige samt att detaljbestämmelser rörande 

renhållningen saknades. Förutsättningen för implementeringen av bestämmelserna i 

hälsovårdsstadgan hade skapats av den kommunalförordning för städer som antagits 

1873.

Infl uerade av de nya europeiska strömningarna kunde medicinalstyrelsen och ini-

tierade läkare föra upp den preventiva hälsovården på den samhälleliga dagordningen. 

Uppmärksamheten kan dock inte lösgöras från den liberala reformpolitik som fi ck ett 

genomslag genom Alexander II trontillträde 1855. Den samtida uppmärksamheten 

på hälsovårdsfrågorna i de skandinaviska länderna skapade också en modell för hur 

ett modernt samhälle skulle utforma sina preventiva strategier. Att hälsovårdsförord-

ningen sedan dröjde behöver inte enbart skyllas på förändrade politiska förhållanden 

och andra externa betingelser. I lika hög grad kan man hävda att läkarkåren ännu inte 

betraktade de preventiva hälsorelaterade frågorna som en helhet som kunde samman-

föras i en lag.

Uppfattningarna om behovet av en noggrant reglerande lagstiftning var mycket va-

rierande. Läkarprofessionens åsikter präglades av det övergripande målet att reformera 

läkarväsendet samt av strävan att behålla makten över sundheten. I bakgrunden skym-

tar dock de strategiska mål som kom till uttryck redan i den engelska hälsovårdslagen 

1848, d.v.s. en sänkning av dödligheten. Den sanitära situationen i städerna i Finland 

kunde också ställas mot den importerade problembild som innebar att dödlighetssiff -

rorna måste betonas: städerna skulle ha en högre dödlighet vilket innebar att förhål-

landena var (måste vara) undermåliga vilket i sin tur motiverade en reform av både av 

hälsovårdsväsendet och stadsrenhållningen.214 

Borgarna och städernas övriga elit hade tillsammans med en del läkare en helt an-

nan uppfattning av läget: städerna var i allmänhet friska och de instrument som stadens 

administration sedan tidigare hade tillgång till var tillräckliga för att bemästra stadens 

sanitära problem. I kampen om beskrivningen av verkligheten betonade borgarna det 

traditionella och statiska: stadens litenhet och struktur. Den möjliga omedelbara eko-

214 Se ytterligare t.ex. ”Insända anmärkningar med anledning af ett program, som icke för länge sedan 
utfärdades”, HT 9.10.1860, samt där anförda artiklar.
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nomiska belastning för gårdsägarna som reformen kunde medföra vägde också tyngre 

än en diff us strävan efter minskad allmän dödlighet. I den aktuella sjukdomsuppfatt-

ningen hörde också de fl esta av ”krämporna” till livet, till något man inte kunde – eller 

kanske skulle – påverka.

Den fi nländska dödlighetsstatistiken ger heller inget större stöd för uppfattningen 

att skillnaden mellan landsbygd och stad skulle ha varit den främsta orsaken till att häl-

sovårdsreformen genomdrevs. Dödligheten i de större städerna Helsingfors och Åbo 

var visserligen hög, men landsbygden hade generellt sett ungefär samma dödlighet som 

i städerna. Att den allmänna dödligheten var högre än i t.ex. Sverige är dock ett faktum, 

liksom att skillnaden mellan landsbygd och stad i Sverige var markant större. Denna 

skillnad kunde betonas då förhållandena i de fi nländska städerna diskuterades. 

Det strategiska val som kom till uttryck i hälsovårdsförordningen präglas av konti-

nuitet: traditionella praktiker kunde upptas i förordningen utan egentligt motstånd. I 

den liberalistiska kontexten kunde dock de skisserade nya praktikerna, som t.ex. detal-

jerade regler för renhållningen, ingripa för mycket i det privata onus som renhållningen 

utgjorde och de uteslöts därför. Uppfattningen att renhållningen hörde till den enskil-

da sfären får ett särskilt uttryck i de initiativ till privata renhållningsbolag och de nya 

gödselberedningsprojekt som framträder under perioden. I Helsingfors accentuerades 

dock hanteringsproblemen av en snabbt växande stadsbefolkning och allmänt av den 

årstidsrelaterade diskrepansen mellan gårdsägarens behov av avsättning och lantbru-

karens behov av gödsel.

Polisordningarna påverkades av de nya sanitära idealen från 1850-talet. Spåren är 

tydliga: bl.a. skulle arbetarna förses med sunda bostäder och verkstäderna ventileras. 

Bilden av polisordningen som profylaktiskt instrument förstärks också fram till dess att 

den övergripande hälsovårdsförordningen antagits. Parallella utslag av de nya sanitära 

preventiva uppfattningarna kunde dock komma till uttryck också i de halvpermanenta 

sundhetsnämndernas verksamhet. Bestämmelserna i byggnadsordningarna – som från 

1856 skulle uppgöras skilt för varje stad – avspeglar inte före 1875 några förändringar.

Sjukdomsuppfattningen motiverade torrläggning, undvikande av ruttnande mate-

ria och nattliga transporter av avfall. Genom en snabb hämtning skulle befolkningen 

undvika den fara som uppstod när avfallet började ruttna. I polisordningarna intas nu 

också bestämmelser om transportfordonen och –sättet: kärrorna skulle vara täta och 

avfallet täckt vid transporten. I dagspressen uppmärksammades dock främst gaturen-

hållningen. Gårdsägarens praktik var dock fortfarande traditionell: avfallet samlades 

i gödselgropen och avsättningen var beroende av jordbrukets behov av gödsel. Den 

fi nländska versionen av Köpenhamnkongressens ideala renhållningssystem fanns tills-

vidare endast skisserat i Otto E.A. Hjelts förslag till hälsovårdsförordning 1875.

Den nationella strategi som kom till uttryck i hälsovårdsförordningen förutsatte åt-

minstone i teorin en lokal tolkning av renhållningsbehovet och lokala bestämmelser. I 

den etiologiska uppfattning som kom till uttryck i förslaget till hälsovårdsstadga hade 

avfallet också en tydlig plats. Om denna bild motsvarade uppfattningen i det lokala 

174 BARA ETT RINGA OBEHAG?



stadssamhället skall bli föremål för granskning i följande avsnitt. Av intresse är frågan 

hur det nya nationella regelverket påverkade hanteringen av avfall och spillprodukter: 

vilken roll kom hälsovårdsförordningen att spela vid organiseringen av renhållningen? 

Hur implementerades hälsovårdsstadgans bestämmelser och vad betydde de utländska 

förebilderna i fortsättningen? De nya vetenskapliga rön som vinner insteg mot slutet av 

perioden skall också uppmärksammas.
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V

IMPLEMENTERING-
EN AV HÄLSO-
VÅRDS STADGAN, 
ca 1880–1910



[Det] var vår tid förbehållet, att med vetenskapens fackla belysa 
detta dunkla område, der under naturens stora märkvärdiga 
kretslopp hvarje ämne slutligen fi nner sin rätta plats och sin 
tillbörliga användning, med dervid det tillika visat sig att vid 
en viss tidpunkt infl ytelser göra sig gällande, som kunna bli 
förderfbringande för menniskan i hennes beroende af den omgif-
vande naturen.

Otto E.A. Hjelt, Bidrag till sundhetslagstiftningen i Finland. 

Helsingfors 1875. 



1. Den sanitära infrastrukturen

Stadens nya skyldigheter
Professor Viljo Rasila betecknar i Stadsväsendets historia i Finland året 1879 som en 

viktig gräns och som ett i många avseenden epokgörande år i Finlands historia. Under 

året gavs förordningarna om näringsfrihet, förordningarna om fl yttning och fattigvård, 

samt också landets första hälsovårdsförordning.1 Det kanske mest betydelsefulla i den 

nya hälsovårdsförordningen (-stadgan) var att städerna blev skyldiga att ”för den all-

männa helsovårdens handhafvande” inrätta hälsovårdsnämnder. Nämnderna kunde 

med något begränsade rättigheter granska och ingripa i förhållanden som kunde påver-

ka det allmänna hälsotillståndet. I förordningen ingick också föreskrifter som reglerade 

placeringen av vissa typer av verksamheter. Bestämmelsen att städerna för planeringen 

och anläggningen av kanaler ”till afl edande af vatten” inom tio år skulle avvägas kom att 

få stor betydelse för uppmärksamheten på renhållningen.2 

Även om hälsovårdsförordningen i jämförelse med det ursprungliga förslaget fast-

ställdes i en mycket stympad form innebar den en betydande utökning av städernas 

skyldigheter rörande den allmänna preventiva hälsovården, särskilt beträff ande över-

vakningen av bostäder och näringar.3 Till de senare hörde nu också till exempel över-

vakningen av barnarbete och förhållandena i arbetarbostäder. Varje stad skulle inom 

två år uppgöra en skild hälsovårdsordning där bland annat noggrannare bestämmelser 

om renhållningen skulle ingå. Den traditionellt något varierande rättssedvänjan röran-

de renhållningsbestämmelser återspeglas i förordningen då det stadgas att också po-

lismyndigheterna skulle ge föreskrifter rörande renhållningen.4 Samma år som hälso-

vårdsförordningen trädde i kraft publicerade förordningens ”huvudarkitekt” Otto E.A. 

Hjelt en sammanställning av de ”viktigaste allmänna sanitära synpunkter” som borde 

beaktas vid uppgörande av de lokala hälsovårdsordningarna.5

1 Rasila 1983, s. 359–360. Det är skäl att påpeka att en förordning given under den ryska tiden kan jämställas 
med en modern lag. I avhandlingen används även begreppet stadga i samma betydelse.
2 HF 1879. Förordningen reglerade placeringen av bl.a. limkokerier, garverier, socker- och ljusfabriker samt 
fabriker för kemiska ämnen. Bestämmelsen om avvägning var tidsbunden och tvingade på så sätt städerna att 
indirekt uppmärksamma renhållningsfrågorna.
3 Hjelt 1911, s. 18.
4 Hjelt understryker i motiveringarna till sitt ursprungliga förslag vikten av att hälsovårdsnämnden får stöd 
av stadens polismyndigheter. Föreskrifter för renhållningen av off entliga platser, gator, gränder, gårdsplaner, 
etc. skulle enligt förslaget utfärdas av hälsovårdsnämnden i samråd med stadens poliskammare. Hjelt 
1875, s. 126–130. I den fastställda förordningen stadgas däremot att bestämmelserna skall utfärdas av 
stadens polismyndighet, efter att hälsovårdsnämnden hörts. De bestämmelser som hade karaktär av 
hälsovårdsföreskrifter stöks t.ex. ur polisordningen för Helsingfors först i och med att en ny hälsovårdsordning 
för staden antogs år 1917. HeKB 1917, s. 198–199; Tollet 1917, s. 7. Se också HeKB 1875, s. 68–69.
5 Hjelt 1879; Hjelt 1911, s. 18. Antagligen har Hjelt endera direkt uppmanats att skriva en sammanställning 
eller också inspirerats av de önskemål om modellordningar som framförts av bl.a. Helsingfors stad i utlåtandet 
till förslaget till hälsovårdsstadga. Magistraten i Helsingfors utlåtande 31.10.1877. HelSKom. RA.
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För första gången i fi nländsk lagstiftning preciserades städernas ansvar för en sa-

nitär infrastruktur. Förordningen prioriterade torrläggningen av redan bebyggda om-

råden men förutsatte också uppmärksamhet på områden som senare skulle bebyggas. 

Städerna blev skyldiga att anlägga underjordiska avloppskanaler i den takt städernas 

fi nanser medgav.6 Hälsovårdsförordningens betydelse i förenämnda avseende har inte 

tidigare uppmärksammats.7 Oiva Turpeinen, som i första hand bygger sina uppgifter på 

lagberedningens förslag till stadsplanelag 1931, förbiser i Kunnallistekniikka Suomes-
sa keskiajalta 1990-luvulle helt hälsovårdsförordningen vid behandlingen av ”vesi- ja 

viemäritoimi” [VA-verksamhet] och antyder att de första lagbestämmelserna rörande 

avloppsledningar skulle hittas i stadsplanelagen och byggnadsförordningen av år 1932. 

Städernas skyldigheter preciserades enligt Turpeinen noggrannare först i byggnadsla-

gen 1958.8 

Det bör dock beträff ande hälsovårdsstadgans bestämmelser tilläggas att anläggan-

det av underjordiska kanaler var avhängig av ett kommunalt beslut.9 Väsentligare är 

kanske att bestämmelsen om kloaker uppfattades – eller kunde framställas – som ett 

krav och inte som villkorlig.10 Villkorliga bestämmelser om avloppskanaler och torr-

läggning hade redan tidigare kunnat ingå i städernas byggnadsordningar.11

Två instrument i en förändrad tradition
Fram till dess kommunal- och hälsovårdsförordningarna trädde i kraft hade magistraten 

två instrument med vilka legitima krav rörande renhållningen kunde ställas på gårdsä-

garna: polisordningarna och byggnadsordningarna.12 Polisordningarna reglerade som 

tidigare framhållits renhållningens praktik och byggnadsordningen var det instrument 

med vilket en byggnadsteknisk ordning i stadsrummet kunde upprätthållas. I förslaget 

till allmän hälsovårdsstadga efterlyste också Hjelt en ny allmän byggnadsstadga som 

motsvarade moderna sanitära fordringar och som kunde styra utformningen av de sa-

nitärt baserade reglerna i städernas byggnadsordningar. En byggnadsstadga stod enligt 

Hjelt i ”oskiljaktigt sammanhang” med hälsovårdsstadgan och utgjorde ett ”mäktigt 

medel att småningom ombilda en hel befolknings lefnadssätt och vanor”.13 

Bestämmelserna i polisordningarna påverkades av de nya sanitära idealen från och 

med 1860-talet. I byggnadsordningarnas bestämmelser blir dock förändringen tydlig 

6 Jfr Hjelt 1875, s. 56–57.
7 Förutom av författaren i sin otryckta licentiatavhandling. Nygård 2000 (a), s. 82.
8 Turpeinen 1995, s. 219–220. Jfr Hjelt 1876, s. 32 och Kommittébetänkande 1911, s. 86–87. Se också 
”Gatubyggnads-, underhålls- och renhållningsskyldigheten i Finlands städer”, FKT 1922, s. 131–135.
9 Lagberedningens förslag 1924, s. 137–138. Jfr HeHvN 25.5.1878, bilaga c. HeSA.
10 Palmberg 1889 (a), s. 901; ÅboHvN 15.1.1881. ÅboSA.
11 T.ex. Byggnads-Ordning för Helsingfors stad. Gifven den 10 December 1859. Helsingfors 1874; Turpeinen 1995, 
s. 219.
12 Jfr Stfm i Björneborg odaterade utlåtande 1877. HelSKom. RA.
13 Hjelt 1875, s. VII, 183–184. Hjelt poängterar särskilt följderna av osunda bostäder.
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först något senare. I t.ex. den byggnadsordning som fastställdes för Helsingfors 1875 

kan dock spåren av hälsovårdsstadgekommitténs arbete och diskussioner anas. Bestäm-

melsen att ”Afträdes- och spillningsrum skall byggas vattentätt, antingen genom mur-

ning med cement eller af spontade, tätt sammanfogade plankor, invändigt bestrukna 

med tjära” (§ 56), kan via Hjelts förarbete till hälsovårdsförordningen spåras tillbaka till 

de grundsatser om städernas renhållning som fastslogs vid hygienkongressen i Köpen-

hamn 1858. Nytt var också att utrymmena skulle förses med ”tillbörlig luftväxling, […] 

helst genom lufttrumma, som ledes upp öfver takåsens linje”. Bestämmelser om täta 

spillningsgropar intogs i byggnadsordningarna i Åbo 1883, i Tavastehus 1885, Tam-

merfors 1898 och i t.ex. Uleåborg 1906.14 

Det etiologiska berättigandet byggde som också tidigare framhållits på de till mar-

kens förorening relaterade teorier som formulerats av Max von Pettenkofer.15 Den nya 

byggnadsordningen i Helsingfors krävde också att gårdsägaren, där underjordiska på 

stadens bekostnad anlagda avloppsledningar fanns tillgängliga, skulle ansluta gårds-

ledningen via en slambrunn. Smutsvattnet fi ck inte längre hällas i avträdes- eller spill-

ningsrum utan skulle tömmas i slambrunnen. Latrinen och gödseln kunde på detta 

sätt hållas torrare och de fasta partiklar som följde med smutsvattnet fi ck sedimentera 

i brunnen.16 Motsvarande anslutningsskyldighet hade intagits i byggnadsordningen för 

Viborg några år tidigare, eller 1871. Gårdsägarna hade tre år på sig att bygga om anslut-

ningsledningarna och spillningsgroparna.17 

Påverkan av de sanitära och etiologiskt grundade idéer som implicerats i hälsovårds-

stadgan blir särskilt tydlig vid en jämförelse av t.ex. byggnadsordningarna för Åbo stad 

1865, 1878 och 1883. I de två först nämnda byggnadsordningarna begränsades de sani-

tära bestämmelserna till placeringen av sådana uthus som ”föranledde svår lukt”. 1883 

års byggnadsordning är mera innehållsrik och kräver – förutom den ovan nämnda om-

byggnaden av spillningsgroparna – att stall, fähus och svinhus placeras och byggs så att 

lukten från dessa inte tränger in i boningsrum eller tillverknings- och förvaringsutrym-

men för matvaror. Lukten fi ck inte heller besvära grannar eller tränga ut till gatan eller 

andra trafi kerade utrymmen. Urinen skulle ledas till en tät gödselgrop och på detta sätt 

hindras från att tränga in i marken. I byggnadsordningen ingick också bestämmelser 

om ventilation samt begränsningar rörande vad som fi ck tappas i avloppet. En nyhet 

var också att byggnadsordningens bestämmelser blivit retroaktiva i bemärkelsen att de 

14 Utdrag ur drätselkammarens protokoll 12.5.1893. Bilaga till stadsfullmäktiges i Åbo prot. 21.9.1893. ÅboSA; 
Manner, 1909, s. 47; Harjula 2003, s. 40; UleHvN, årsberättelse 1906. UleSA. Av hälsovårdsnämndens i Raumo 
berättelse för år 1909 framgår att bestämmelsen om täta underlag ansågs höra till byggnadsordningen. 
Guvernören godkände inte hälsovårdsnämndens förslag att ta in bestämmelsen i polisordningen. RaKB 1909, 
s. 52.
15 Jfr Hälsovårdsnämndens i Åbo årsberättelse 1883. CAÅS.
16 Tallqvist 1878, s. 16–17.
17 I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, af dess Senat för Finland utfärdad Byggnadsordning för Helsingfors stad 
(1875). Helsingfors 1880; Byggnadsordning för Wiborgs stad 1871.
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också gällde tidigare byggda hus och gårdar, inte bara nybyggnader.18 Enligt byggnads-

ordningen för Uleåborg 1882 blev också tomtutgivningen beroende av om det aktuella 

området avvägts och planerats för avlopp.19

Hälsovårdsnämnder och lokalt anpassade 
hälsovårdsordningar
Hälsovårdsnämnder tillsattes i de fl esta städer år 1881. Permanenta hälsovårdsnämn-

der hade dock inrättats i Helsingfors 1878 och i Viborg redan 1876.20 Det för Helsing-

fors nämnda årtalet gäller dock endast den nämnd som började tillämpa en år 1877 

godkänd ny instruktion. En interimistisk sundhetsnämnd – som dock på grund av den 

nya kommunallagstiftningen formellt avvecklades 1875 – hade fungerat sedan 1871.21 

Hufvudstadsbladet noterar 1873 att denna sundhetsnämnd ett par år tidigare hållit 

en ”allmän räfst” för att lära gårdsägarna hantera sina sopor. Lärdomen glömdes dock 

enligt tidningen snabbt bort.22 Hälsovårdsnämnderna i de båda nämnda städerna kan 

dock också betraktas som direkta fortsättningar på de i praktiken permanenta sund-

hetskommittéer som inrättats redan under senare delen av 1860-talet. Skillnaden var 

att de tidigare tillsattes av församlingarna och tydligen saknade noggrannare lokala in-

struktioner. De nya tillsattes däremot av stadsfullmäktige.23 De tidiga sundhetsnämn-

derna var inte heller helt tandlösa utan kunde få ”lagligt stöd” genom att fastställa sina 

beslut hos länets guvernör.24

18 Se byggnadsordningarna för respektive år. Även Jutikkala 1957, s. 44–45. Motsvarande bestämmelse om 
avträden och fähus, samt uppsamling av spillning och urin, ingår i byggnadsordningen för Viborg 1871.
19 Byggnadsordning för staden Uleåborg (1882). Oulu 1883.
20 Stfm i Viborg 5.5.1876. VibSA. S:tMLA; Ruuth 1897, s. 344; HeKB 1875, s. 69; Åström 1957 (a), s. 180.
21 Wiherheimo, Laati 1951, s. 316; Åström 1957 (a), s. 180. Wiherheimo, Laati förmodar att nämnden tillsattes 
för att hindra spridningen av kolera och andra farsoter. Samma gäller för t.ex. Ekenäs där en nämnd tillsattes 
1872. Cederlöf 1964, s. 398–399.
22 ”Torg- och hamnberättelse”, Hbl 15.5.1873; Hbl 2.9.1875. ”Räfsterna” som anknöt till koleraepidemierna i 
början av 1870-talet hölls också i andra städer. T.ex. konstaterade sundhetsnämnden i Ekenäs 1873 att de 
sanitära förhållandena i staden inte uppfyllde de krav som bör ställas; marken var inte avvägd och torrlagd, 
fl era gårdsplaner var fyllda med avskrädeshögar och dikena orensade och fulla med ruttnande vatten.  
Cederlöf 1964, s. 398–399.
23 Initiativet till en hälsovårdsnämnd i Helsingfors hade tagits 1875. Till den kommitté som tillsattes detta år 
för att omorganisera stadens sundhetsvård hörde fge J.A. Florin, A.F. Jansson, J.A. Estlander, O. Höijer samt 
Otto E. A. Hjelt. Enligt kommittéförslaget skulle nämnden påbörja sin verksamhet 1.1.1876. Inrättandet 
av nämnden fördröjdes dock av att guvernören vägrade fastställa förslaget till instruktion. HeKB 1875, s. 
69-70; HeTH 26/1875, s. 22; Åström 1957 (a), s. 180. Instruktionen fastställdes 4.12.1877. Hbl 20.12.1877. 
Inrättandet av ”Sundhets-Comittéer” i församlingarna vid utbrott av smittosamma sjukdomar hade anbefallts 
genom ett kejserligt brev 25.2.1834. Hjelt 1911, s. 4–5. Jfr Nelson, Rogers 1994, s. 29. I många städer tillsattes 
hälsovårdsnämnder med anledning av koleraepidemin 1866 och på grund av en tyfusepidemi 1868. Hbl 
18.7.1866 (Åbo, kolera); Hbl 28.5.1866 (Helsingfors, kolera); Hbl 20.1.1868 (Helsingfors, tyfus). Behovet av 
permanenta hälsovårdsnämnder diskuterades också på läkaresällskapets allmänna möte 1869. Av referatet 
från detta möte framgår att frågan behandlats tidigare på ett läkarmöte i Tammerfors. ”Protokoll fört vid 
läkare-sällskapets allmänna möte i Helsingfors 2,3,4 juni 1869”, Notisblad N:o 5/1869, s. 118–119.  Permanenta 
”sundhetsnämnder” hade dock efterlysts redan i slutet av 1850-talet. ÅT 10.9.1858.
24 Hbl 5.12.1868.
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Hälsovårdsnämnden i Helsingfors noterade i februari 1880 den nya hälsovårdsför-

ordningen och beslöt att vid sina påföljande sammanträden diskutera vilka eventuella 

följder förordningen kunde ha för nämndens verksamhet.25 Nämnden återkommer 

dock inte till frågan i protokollen. Antagligen har inga särskilda åtgärder ansetts nöd-

vändiga, instruktionen för nämnden hade ju också uppgjorts i den kontext där hälso-

vårdsförordningen tillkom.26

En för renhållningen viktig bestämmelse var att lokalt anpassade hälsovårdsord-

ningar skulle uppgöras. I de fl esta städer utarbetades också hälsovårdsordningar 

relativt snabbt. Viktor Manner, som 1925 sammanställde uppgifter om hur hälso-

vårdsförordningens bestämmelser genomförts, menar dock att de fl esta lokala hälso-

vårdsordningar utformades som instruktioner för hälsovårdsnämnderna och inte som 

egentliga hälsovårdsordningar.27 Möjligheten att anpassa hälsovårdsordningarna till 

lokala förhållanden hade i lagberedningsskedet uppfattats som en styrka men i prak-

tiken underlät de fl esta städer att ta med detaljerade bestämmelser om renhållningen. 

Detaljbestämmelser gällande renhållningen intogs i hälsovårdsordningarna först från 

och med 1890-talet.28 

Hur beaktades då de till renhållningen hörande frågorna i hälsovårdsordningarna 

och vilken utformning fi ck bestämmelserna? Har Hjelts ”allmänna sanitära synpunk-

ter” beaktats? Det första och allmänna intrycket är att i den mån renhållningen över-

huvudtaget uppmärksammades hänvisade hälsovårdsordningarna till bestämmelserna 

i gällande polis- och byggnadsordningar.29 I allmänhet upprepades också hälsovårds-

nämndens generella skyldighet att övervaka de sanitära förhållandena och att vid be-

hov ge ”äskade råd och anvisningar”. Nämnderna gavs suverän makt endast beträff ande 

anläggandet och placeringen av allmänna urineringsställen.30 

Manner lyfter fram Uleåborgs hälsovårdsordning som ett undantag från den all-

männa trenden då där intagits bestämmelser om bl.a. köttkontroll.31 Beträff ande ren-

hållningen är dock inte heller Uleåborgs hälsovårdsordning särskilt omfattande. Den 

enda praktiska bestämmelse som rörde renhållningsväsendet gällde latriner; ”Latriner 

och spillningskast böra inrättas i form af fördjupningar, begränsade af ett väl tillstam-

25 HeHvN 3. 2.1880. HeSA.
26 HeKB 1875, s. 69; HeTH 26/1875, s. 22; Åström 1957 (a), s. 180. Författaren till förslaget till 
hälsovårdsförordning, Otto E. A. Hjelt, deltog aktivt i de kommunala organen och invaldes redan 1861 i en 
kommitté som skulle leda byggandet av ett nytt feberlasarett i Helsingfors. Den lilla kretsen beslutsfattande i 
senaten, medicinalstyrelsen och stadsfullmäktige kan knappast ha undgått att möta ärendena på lokalt plan. 
Se t.ex. förteckningarna på drätselkammarens och fullmäktiges medlemmar i Helsingfors hos Kuusanmäki, 
Piilonen 1987, s. 63, 349–353. 
27 Manner 1925, s. 304; Kommittébetänkande 1896, s. 32 (§ 34). Också t.ex. Runeberg 1955, s. 7; Kaukovalta 
1962, s. 152 och Palmberg 1889 (a), s. 860, 900.
28 Birck 1988, s. 500–501.
29 HvF 1879 § 18 hänvisar också direkt till bestämmelserna i de lokala byggnadsordningarna. Se också 
Backman 1923, s. 4. NySA.
30 T.ex. Hälsovårdsordning för Björneborg 1882 och Hälsovårdsordning för Åbo stad 1885.
31 Manner 1925, s. 305.
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TABELL 5:1

Av guvernörerna fastställda hälsovårdsordningar före 1925.

År Städer som uppgjort hälsovårdsordningar (instruktion för hvn)

1883–1883 Helsingfors (1882, 1917), Hangö (1883), Tavastehus (1881, 1903), Kaskö (1883), Kemi 

(1883, 1913), Gamlakarleby (1883, 1921), Mariehamn (1882), StMichel (1882), Uleå-

borg (1883), Björneborg (1882), Raumo (1883, 1922), Sordavala (1883), Torneå (1882), 

Vasa (1881, 1913)

1885–1885 Jyväskylä (1884), Kajana (1884, 1924), Kuopio (1885, 1913), Kexholm (1885, 1916), Ja-

kobstad (1884, 1923), Borgå (1884, 1921), Brahestad (1884), Åbo (1885, 1924), Viborg 

(1884, 1923)

1886–1890 Fredrikshamn (1886), Joensuu (1890), Kotka (1889), Kristinestad (1889, 1922), Villman-

strand (1888), Nyslott (1887), Ekenäs (1889), Tammerfors (1890), Nystad (1889), 

1900–1900 Heinola (1891), Idensalmi (1898), Lovisa (1896), Nådendal (1891), Nykarleby (1898)

1910–1910 Lahtis (1907)

KÄLLOR: Manner 1925, s. 307; Backman 1923, s. 7. Uppgifterna om årtal varierar något i de angivna 

källorna. Backman uppger t.ex. att städerna Jyväskylä och Kaskö saknade hälsovårdsordning. I ta-

bellen har främst Manners uppgifter utnyttjats. Hjelt (1905, s. 36) ger för t.ex. Kexholm och Borgå 

något avvikande uppgifter. Möjligen bygger hans uppgifter på tryckåret för respektive hälsovårds-

ordning.

ANM.: Datum för godkännande berättar inget om när hälsovårdsnämnderna uppgjort förslag till 

hälsovårdsordning. Fastställandet kunde av olika orsaker dröja, bland annat kunde behandlingen i 

de kommunala instanserna ta tid. Se t.ex. Helsovårdsordning för Uleåborgs stad 1883, s. 1.  Tidpunkten 

när hälsovårdsordningar fastställts kan inte heller relateras till städernas storlek. Av 15 städer med 

ett innevånarantal år 1875 på över 2000 innevånare hade lokala hälsovårdsordningar fastställts 

före 1885 i 9 fall. Motsvarande tal för 16 mindre städer var 8. Nygård 2000 (a), s. 85, not 21.

padt lerlager till minst en fots tjocklek, helst med muradt underlag af tegel, eller och 

göras ogenomträngliga på annat af hälsovårdsnämnden godkändt sätt”.32 Motsvarande 

bestämmelse saknades i andra hälsovårdsordningar. 

Ofta upprepades också många av de bestämmelser som redan fanns i den år 1879 

fastställda förordningen. I t.ex. den ovan nämnda hälsovårdsordningen för Uleåborg 

upprepades nästan ordagrant bestämmelserna om avloppsledningar, fabriker och 

brunnar (de senare dock kompletterade med bestämmelsen att vattnet i stadens brunn-

nar två gånger per år skulle kontrolleras). Här har också andra bestämmelser som in-

gick i Hjelts ursprungliga förslag – men som ströks ur förordningen – kopierats. Detta 

gäller t.ex. bestämmelserna om hälsovårdsnämndens ansvarsområde.

32 Hälsovårdsordning för Uleåborgs stad. Oulu 1883.
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Manner menar att hälsovårdsordningarna präglades av den allmänna inställningen 

att den enskildes frihet inte fi ck begränsas mer än nödvändigt. Trots avsaknaden av 

detaljbestämmelser fi ck dock hälsovårdsordningarna enligt honom betydelse då de gav 

struktur åt arbetet i hälsovårdsnämnderna.33 Provinsialläkaren i Nykarleby och tidigare 

stadsläkaren i Vasa, Woldemar Backman, representerade 1923, särskilt beträff ande ren-

hållningsbestämmelserna, en mer kritisk inställning och hävdade bl.a. att det knappast 

fanns något annat område inom den kommunala självstyrelsen där motståndet mot en 

– som han uttrycker det – sund utveckling varit så stor som inom renhållningen. Han 

uppfattade förhållandena i de fl esta städer som ”fullkomligt primitiva”, särskilt i jäm-

förelse med förhållandena i Sverige. Backman hävdade att orsaken till att man lyckats 

bättre i Sverige berodde på att man där i hälsovårdslagen tog med detaljbestämmelser 

av den art som ströks ur det fi nländska förslaget.34 

Frågan är dock om inte städernas uppfattning om byggnads- och polisordningar-

nas roll ändå hade större betydelse för utformningen av renhållningsparagraferna än 

frågan om den enskildes frihet. Kanske återspeglar också hälsovårdsordningarna den 

allmänna inställning till renhållningen och dess betydelse som kom till uttryck redan 

i städernas utlåtanden över förslaget till hälsovårdsstadga i slutet av 1870-talet?  Den 

lokala erfarenheten motiverade inga nya bestämmelser.

Läkarens bild av staden
Även om hälsovårdsnämnderna inte fi ck de omfattande maktbefogenheter som Hjelt 

i sitt förslag till hälsovårdsstadga skisserat kunde nämnderna ändå påverka de beslut 

i städernas fullmäktige som berörde sanitära frågor. Nämndernas ställningstaganden 

och praktiska åtgärder var dock nästan uteslutande avhängiga av stadsläkaren. Stadslä-

karen, som var lagstadgad medlem och som också vanligen fungerade som ordförande 

i hälsovårdsnämnden, kunde i kraft av sin profession och på basen av sina insikter i 

den medicinska vetenskapen, behärska problemfältet och rikta uppmärksamheten mot 

förhållanden som ur medicinsk synpunkt upplevdes som problematiska. Stadsläkaren 

kunde genom att själv sköta besiktningar av sanitära olägenheter också välja vad som 

fördes fram till nämnden.35 I de städer där stadsläkaren var intresserad av de hygieniska 

frågorna spelade också nämnderna en större roll vid ordnandet av städernas renhåll-

ning.36 

Hälsovårdsnämnderna riktade till att börja med sin uppmärksamhet på de värsta 

fallen av sanitära missförhållanden. Detta gör att de i nämndernas protokoll beskrivna 

33 Manner 1925, s. 304–305.
34 Backman 1923, s. 4, 24. NySA.
35 Läkarnas roll som initiativtagare till åtgärder för att förbättra de hygieniska förhållandena före 1879 har 
uppmärksammats i stadshistorikerna av bl.a. Räisänen 1959, s. 509–510. Till första nämndordförande i t.ex. 
Helsingfors valdes stadsläkaren Carl Qvist, i Jakobstad stadsläkaren Gustav Borg. Jfr VaHvN 2.1.1882. VaSA.
36 T.ex. Räisänen 1959, s. 509–510 (Idensalmi) och Backman 1923, s. 5. NySA.
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fallen mer sällan kan utnyttjas för att ge en allmän beskrivning av förhållandet i ett helt 

stadssamhälle.37 Även om de fall som uppmärksammades också ur samtidens synpunkt 

i många fall kunde betraktas som exceptionella belyser protokollen allmänt den medi-

cinska professionens bild av stadsmiljön. Protokollen återspeglar naturligtvis också i 

viss mån en sanitär situation som rått redan tidigare. 

Den bild av staden som tecknas i hälsovårdsnämndernas tidiga protokoll är också 

annorlunda än den som städernas fullmäktige och magistrat ville beskriva i samband 

med behandlingen av förslaget till hälsovårdsförordning i slutet av 1870-talet (jfr sid. 

157–159). Hälsovårdsnämndens stad drällde av smuts från läckande latriner, överfyllda 

gödselgropar och felaktigt konstruerade kloaker. Bostäderna var dåligt ventilerade och 

hyresvärdarna var inte särskilt nogräknade när det gällde uthyrning av undermåliga bo-

stadsrum. Det värsta var kanske att stadsbon inte märkte att han bodde i smutsen.38 

Det är också uppenbart att inte ens hälsovårdsnämndens medlemmar alltid i de-

talj kände till sin egen stads sanitära förhållanden. Ibland kunde förhållandena vara 

sådana att de till och med ”frapperade” nämndernas medlemmar. Ännu så sent som 

1891 relaterades i hälsovårdsnämndens i Gamlakarleby årsberättelse ett fall där ”urinen 

[måste] ösas bort för att ej tränga in i boningsrummen genom golvet”.39 Några år tidi-

gare hade hälsovårdsnämnden i Kuopio behandlat ett liknande fall: ”Happosen lesken 

talossa tontilla n:o 65 ovat pirtti ja kamari, jossa asuu työmies Hiltunen, semmoisella 

paikalla että Lindholmin perillisten ulkohuoneesta juoksee lanta lahonneen seinän läpi 

huoneen sisälle”.40 

Hälsovårdsförordningen var ett instrument som kunde utnyttjas för att råda bot på 

befi ntliga missförhållanden. En livlig aktivitet hos hälsovårdsnämnderna skulle kunna 

tolkas som ett tecken på ett ackumulerat behov av åtgärder. Protokollen från de mindre 

städerna ger mera sällan ett sådant intryck. I fl era granskade fall höll hälsovårdsnämn-

derna bara ett sammanträde per år i början av 1880-talet. Mötena var formella och 

37 Jfr t.ex. Sandelin 1920, s. 96.
38 Se t.ex. stadsläkarens i Åbo konstaterande i hälsovårdsnämndens årsberättelse 1909, s. 11–12. CAÅS; 
Nousiainen 1996, s. 44–45.
39 Sandelin 1920, s. 97.
40 [”Kammaren och stugan i Happonens änkas hus på tomt nr 65 befi nner sig på en sådan plats att spillningen 
från Lindholms arvingars latrin rinner in i rummet genom den ruttna väggen”]. KuHvN 27.5.1887. KuSA. I 
Jakobstad uppmärksammade den nya hälsovårdsnämnden på sitt tredje möte att ”fl ytande orenlighet” 
från apotekerskan Elise Schaumans gård rinner ut på ”tillstötande gata, spridande en obehaglig lukt och för 
helsan vådlig stank”. JaHvN 29.3.1883. JaSA. Likadana problem behandlades också på hälsovårdsnmndens 
i Helsingfors första möten, bl.a. 26.4.1878 då bagarmästaren Sandberg till hälsovårdsnämnden anmält 
att ”latrinerna uti naturläkarens Erverts och universitetspedellen Avellans vid Berggatan egande gård äro 
så otäta att fl ytande exskrementer från densamma rinna till Sandbergs gård No 13 vid Michaelsgatan…”.  
Hälsovårdsnämnden i Åbo behandlade 1894 ett fall där urinen från tre kor rann in under golvet i bostadsdelen 
och ”där samla sig en formlig sjö af urin”. ÅboHvN, årsberättelse 1894, s. 3. CAÅS.
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hölls för att avge årsberättelsen.41 I t.ex. Heinola glömde fullmäktige ännu under ett par 

år i slutet av 1880-talet att välja medlemmar till hälsovårdsnämnden.42 

Som tidigare antytts är det också uppenbart att förarbetet till hälsovårdsförordning-

en, åtminstone i fallet Helsingfors, hade minst lika stor betydelse för renhållningsprak-

tiken som själva förordningen.43 Otto E.A. Hjelt och medlemmarna i den kommitté 

som gjorde förarbetet till förordningen var bosatta och verksamma i Helsingfors och 

var dessutom aktiva i kommunalpolitiken. Interaktionen i det nätverk som skapades 

av aktörerna i senaten, medicinalstyrelsen, universitetet samt läkarkåren, gjorde att de 

41 T.ex. sammanträdde hälsovårdsnämnden i Hangö tredje gången först år 1885 men visade därefter större 
”lifaktighet”. Holmberg 1922, s. 138. Hälsovårdsnämnden i Jakobstad höll ett möte 1881 och 1882, två möten 
1883, tre möten 1884 samt åren 1885–87 endast ett möte per år. Magistratens i Jakobstad brev till guvernören 
27.4.1883. BD/Eaa 313. Länsstyrelsen i Vasa arkiv. VLA. Se också Kaukovalta 1962, s. 152; Sandelin 1920, s. 96, 
och Manner 1902, s. 38–39. Stadsläkaren var i allmänhet den som skrev årsberättelsen.
42 Cederberg, Ojala 1948, s. 275–76. Författarna konkluderar att ”ei aluksi siitä [terveyslautakunnasta] näytä 
olleen paljon apua” [”inte tycks den (hälsovårdsnämnden) till att börja med ha varit till någon stor hjälp”]. Jfr också 
Runeberg 1955, s. 8–9.
43 Som följande exempel från Vasa visar hade naturligtvis också traditionen en betydelse. När magistraten 
i december 1881 frågade hälsovårdsnämnden om den nya hälsovårdsförordningen föranledde några nya 
föreskrifter rörande renhållningen av stadens gator och allmänna platser svarade nämnden nekande. Inga 
förändringar var nödvändiga. Magistratens brev till hälsovårdsnämnden 19.12.1881, bilaga till VaHvN 2.3.1882. 
VaSA.

Bild 5:1

Jakobstads västra delar på 1910-talet kan sägas utgöra en motbild till läkarnas bild av staden. 
Gårdarna i periferin hade stora köksträdgårdar och kunde som i borgarnas beskrivning av 
staden förliknas vid ”ett torp på landet”.  (Jakobstads Museum)
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idéer som samlades i tryck i hälsovårdsförordningen långt före hälsovårdsstadgan på-

verkade handlandet i de berörda institutionerna, särskilt då stadsadministrationen i 

Helsingfors.44 

I diskussionen kring förslaget till instruktion för den hälsovårdsnämnd som inrät-

tades i Helsingfors 1878 upprepas också de argument som betonades vid behandlingen 

av Hjelts förslag till hälsovårdsförordning. Det bevarade källmaterialet ger inte möjlig-

het att besvara frågan om även inrättandet av en hälsovårdsnämnd i Viborg 1876 kan 

anknytas till sammanhanget.45 Hjelts år 1875 tryckta arbete utgjorde dock ett viktigt 

referensinstrument för läkarna och hälsovårdsnämnderna i landets städer.46 

44 Jfr not 26. Sucksdorff  1890, s. 44; Laakkonen 2001, s. 50; Kuusanmäki 1992, s. 15.
45 Hälsovårdsnämndens i Viborg handlingar har inte bevarats. 
46 T.ex. Spoof 1885, s. 7.
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2. Kloakerna som profylaktiskt 

instrument

”Vattenledning kräver kloaker”
Den tidigare relaterade interaktionen mellan de olika aktörerna i Helsingfors återspeg-

las i att fl era av de viktigare i hälsovårdsordningen krävda åtgärderna hade påbörjats 

när förordningen trädde i kraft; hälsovårdsnämnden var verksam från 1878 och ut-

byggnaden av ett enhetligt kloaknät hade påbörjats ungefär samtidigt. Den diskussion 

om stadens renhållning som startade i slutet av 1870-talet bör dock kopplas till be-

stämmelsen om täta gödselgropar i den nya byggnadsordningen av år 1875.47 Kravet på 

ombyggnad innebar kostnader för fastighetsägarna och ledde till att problemen med 

hanteringen av latrin aktualiserades i stadsfullmäktige 1878. 

Apotekaren och gårdsägaren Alexander Collan hade i november 1877 till fullmäk-

tige lämnat en motion där han föreslog att staden skulle anlägga ett kloaknät för det 

fl ytande avfallet. Av Collans skrivelse framgår att det inte i första hand var de sanitära 

problemen som bekymrade honom utan kostnaderna för den i byggnadsordningen 

krävda ombyggnaden av slaskbrunnarna och latrinerna. Ett kloaksystem skulle göra 

avlägsnandet av smutsvattnet billigare för den enskilde gårdsägaren. Collan föreslog att 

byggnadsordningen skulle ändras i denna del och motiverade förslaget med att bestäm-

melserna tillkommit innan staden fått sin vattenledning.48 

Vattendistributionen i det nya vattenledningsnätet hade inletts i december 1876. 

Under det påföljande året distribuerades dock vatten enbart till några få allmänna vat-

tenposter och kan knappast ännu ha haft något större infl ytande på kloakväsendet.49 

Normalt beräknades spillvattenmängden i städer utan vattenledning uppgå till cirka 30 

liter per person och dygn. När vattenledning införts kunde mängderna vatten mer än 

trefaldigas.50 

Staden hade redan tidigare fi nansierat och byggt kloaker för torrläggning och av-

ledning av ytvatten, dock utan en enhetlig plan. Enligt byggnadsordningen 1859 var 

staden skyldig att förse sådana gator där ”vatten vanligen samlas till större mängd och 

der afl oppet ofvan jord är otillräckligt” med täckta avloppskanaler. Gårdsägarna skulle 

svara för de ”täckta sidokanalerna”. Under senare delen av 1870-talet behandlade också 

47 Byggnadsordning för Helsingfors (1875). Helsingfors 1880.
48 HeKB 1877, s. 261; HeHvN 22.3.1878 med bilagor. HeSA. Apotekaren Alexander Collan var under en 
lång tid medlem i stadsfullmäktige, bl.a. i den första efter kommunalförordningen valda församlingen. 
Laati 1957, s. 333, 349. Collan hade redan tidigare visat ett intresse för renhållningsfrågor och ingick 
bland annat i interimsstyrelsen för ett planerat ”latrinrensningsbolag” år 1871. HD 15.4.1871. Helsingfors 
första vattenledning byggdes under åren 1872–1876. Lillja 1938, s. 19–22. Collan var också medlem i 
hälsovårdsnämnden 1880. Laitinen ja Hirvensalo 1906, s. 154. Av intresse är också att Hjelt redan 1875 påpekat 
att Helsingfors i byggnadsordningen inte beaktat vattenledningen. Hjelt 1875, s. 43.
49 Herranen 2002, s. 27–28.
50 Gagneur 1907, s. 70; Spoof 1885, s. 7. Se också Loveson 1916, s. 71.
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stadsfullmäktige årligen ett fl ertal ansökningar från fastighetsägare som önskade att 

staden anlade kloaker för torrläggningen av enskilda tomter eller källare.51 Collans initi-

ativ var på så sätt en del av en tillämpad praktik. Det nya i förslaget var att staden skulle 

bygga ett kloaknät. Collan var dock knappast heller okunnig om att utbyggnaden av ett 

enhetligt kloaknät hade påbörjats i Viborg 1873 efter en plan uppgjord av stadsingenjö-

ren.52 Initiativet bör också kopplas till en allmän europeisk tradition. I europeiska och 

amerikanska städer hade utbyggnaden av enhetliga kloaknät skett med ökad intensi-

tet från och med 1850-talet.53 Donald Reid använder t.o.m. begreppet ”water-mania” 

för att beskriva den snabba expansionen av vatten- och avloppssystemen.54 I Sverige 

byggdes de första kloaknäten i Stockholm och Göteborg år 1864. I början av 1870-talet 

byggdes också ledningsnät i Skövde, Norrköping, Uppsala, Linköping och Växjö.55

Stadsfullmäktige i Helsingfors hade i december 1877 valt baningenjör Th eodor Tall-

qvist till innehavare av den första ordinarie stadsingenjörstjänsten.56 Planeringen av 

kloaknätet och stadens renhållning blev också två av den nyvalde stadsingenjörens mer 

betydande arbetsuppgifter. Renhållningen hörde inte enligt instruktionen till stadsin-

genjörens uppgifter men uppdraget att ge ett utlåtande till Collans initiativ, samt ett 

tidigare upptaget förslag att staden skulle överta gaturenhållningen, innebar att han 

snabbt blev tvungen att sätta sig in i de sanitära frågorna. Renhållningen betraktades 

dock inte ännu i början av 1880-talet som någon ”ingenjörsfråga”, övervakningen av den 

till gårdsägarna hörande renhållningen var primärt polisens ansvarsområde.57 

Behandlingen av kloakfrågan i Helsingfors har tidigare tangerats i arbeten 

anknytande till vattenförsörjning och vattenförorening och skall därför här främst 

granskas utgående från sambandet med renhållningen och sjukdomsförståelsen.58 Av 

betydelse är att Helsingfors i många hänseenden kunde utgöra modell för andra stä-

der i landet och att den debatt som fördes, som jag senare också visar, återspeglas i 

51 T.ex. HeKB 1877, s. 261; HeKB 1878, s. 359–363.
52 Ruuth (Kuujo) 1981, s. 309. Uppgiften hos t.ex. Hietala (1992, s. 131) att Helsingfors skulle ha fått det första 
enhetliga kloaknätet i landet stämmer alltså enligt denna uppgift inte.
53 Goldman 1997, s. 5.
54 Reid 1991, s. 27.
55 Lindman 1911, s. X. Backman uppger att av Sveriges 93 städer saknade år 1909 endast de 12 minsta 
kloakledningar. Backman 1923, s. 9. NySA.
56 Simonen 1978, s. 23–24. Ingenjör Henrik Theodor Tallqvist (1839–1912) fungerade som stadsingenjör 
åren 1877–1879. Tallqvist var som de fl esta andra stadsingenjörer järnvägsbyggare och arbetade senare 
som distriktsingenjör på Tammerfors-Vasa järnväg och som överingenjör 1881–1892. 1893 valdes han till 
drätselkammarsekreterare i Helsingfors. Han satt också i stadsfullmäktige i Helsingfors åren 1883–1890 och 
fungerade som ordförande i Tekniska Föreningen under fl era år.
57 Simonen 1978, 25–26; ”Utlåtande med anledning af Drätselkammarens i Helsingfors stad protokollsutdrag 
för den 29 mars 1878 § 28, Helsingfors stads Byggnadskontor den 10 augusti 1878”. Byggnadskontoret. HeSA. 
Tallqvist var dock inte helt obekant med kloaksystem, han hade t.ex. under studietiden besökt Paris och 
bekantat sig med avloppsnätet där. Tallqvist 1878, s. 17–18.
58 Författaren har berört diskussionen i sin licentiatstudie. Nygård 2000 (a). Simo Laakkonen (2001) 
har anknutit kloakfrågan till diskussionen om vattenföroreningar och Timo Herranen (2002) till 
vattenförsörjningen. Turpeinen (1995) behandlar också översiktligt diskussionen om kloakerna.
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diskussionerna i t.ex. Viborg och Åbo. Den lokala erfarenheten i Helsingfors kunde 

också utgöra grund för motiven i nationella standarder då alla centrala myndigheter var 

förlagda till huvudstaden.59 

Torrläggning eller latrinrenhållning?
Den primära och allmänna målsättningen med avloppskanaler var att hålla källarvå-

ningarna torra och att snabbt kunna avlägsna regnvatten från gator och tomter. Lika 

viktigt var att avfallsvatten från kök, tvätt- och badstugor samt från fabriker och hant-

verkerier, kunde ledas i avloppsledningarna så att marken inte förorenades. Ledningar-

na kunde också – åtminstone i teorin – användas för att föra bort människoexkrement 

och urin från djur.60

Stadsingenjör Tallqvist betraktade i sitt omfattande utlåtande till Collans initiativ 

avloppskanalerna som den viktigaste delen av stadens renhållningssystem. Genom att 

anlägga kanaler kunde marken och luften skyddas för de skadliga följderna ”af i förrutt-

nelse öfvergående aff all.” Förutom det profylaktiska målet möjliggjorde kanalerna också 

användning av stora mängder vatten vilket befordrade renligheten i hushållen: ”För att 

det ändamål, som med en vattenledning afses, skall till fullo uppnås, erfordras ovillkor-

ligen ett kanalnät, som är i lika kontinuerlig verksamhet att aff öra förorenadt vatten, 

som vattenledningen i att tillföra rent och friskt.” Tallqvists uttalande återspeglar till 

denna del den grundtanke som formulerades av Edwin Chadwick redan på 1840-talet 

och som också uttrycks på ett liknande sätt i Hjelts förarbete till hälsovårdsstadgan.61 

Tallqvists vision byggde på ”separationssystemet”, ett system där det fasta och fl y-

tande avfallet hölls åtskilt. Hans detaljerade förslag omfattade förutom ett allmänt ka-

nal- eller vattenavledningssystem också ett latrinsystem. Det förra var avsett för stadens 

torrläggning och skulle ta hand om yt- och grundvatten, det senare skulle användas för 

uppsamlingen av de mänskliga exkrementerna.62 Den av hälsovårdsnämnden tillsatta 

expertgrupp som senare kommenterade Tallqvists utlåtande underströk också vikten 

av att de båda systemen hålls åtskilda ”enär förbättringar i vartdera systemet kunde 

genomföras oberoende av det andra”.63 

Separationssystemet motiverades profylaktiskt med att uppdelningen gjorde det 

svårare för ”infi cerande ämnen” att tränga in i marken.64 I Tallqvists förslag skulle de 

fl ytande orenligheterna ledas ut i avloppskanalerna och exkrementerna uppsamlas i 

tunnor. Den risk för vattenförorening som på basis av engelska erfarenheter lyftes fram 

59 T.ex. Hjelt 1875, s. 46–47.
60 Tallqvist 1878, s. 2; HeKB 1878, s. 353.
61 Hjelt 1875, t.ex. s. 43.
62 Tallqvist 1878. Tallqvists omfattande utlåtande fi nns också tryckt i en förkortad version i HeKB 1878, s. 353–
357. Texten i det följande bygger på dessa två handlingar om inget annat anges.
63 HeKB 1878, s. 357.
64 Fogelholm 1864, s. 12.
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i den samtida europeiska debatten bedömde Tallqvist som liten. Latrinvattnet utgjorde 

enligt hans källor endast cirka 2,5 procent av totala vattenmängden i kloakerna. Tunn-

systemet upptog dessutom största delen av de fasta exkrementerna. Förslaget kunde 

också motiveras med att tunnsystemet införts som ett obligatorium i den svenska häl-

sovårdsstadgan år 1874.65

Den största olägenheten med det tidigare tillämpade gropsystemet var att marken 

förorenades då groparna i allmänhet inte var täta. Gasutvecklingen från de öppna hö-

garna, de långa tömningsintervallerna och det ”parias-arbete” som tömningen innebar 

skapade olägenheter både för dem som skulle tömma groparna och för omgivningen. 

Då groparna också mottog avfallsvatten blev kvaliteten på gödseln så låg att lantbru-

karna inte längre ville betala något för den. Tömningen och hämtningen försvårades 

också av polisordningens stränga bestämmelser om under vilka tider på dygnet avfallet 

fi ck transporteras.

Jämfört med gropsystemet hade tunnsystemet, enligt Tallqvist, många fördelar. 

Dels kunde tunnorna både ”upptaga och behålla” orenligheterna, dels var de lätta att 

tömma. Den begränsade storleken tvingade också gårdsägarna att regelbundet tömma 

tunnorna och desinfi ceringen blev både enkel och billig. Tunnsystemet minskade också 

på ”avdunstningarna”. Det som var en fördel kunde dock också vara en nackdel: för 

att fungera krävde tunnsystemet en sträng tömningsdisciplin. Hämtningen kunde av 

denna anledning inte längre anförtros den enskilde jordbrukaren utan måste skötas 

av en eller fl era entreprenörer. Staden skulle också bli tvungen att upprätthålla en eller 

fl era upplagsplatser där bearbetningen av latrin till gödsel kunde ske.

Ett alternativ till tunnsystemet som möjliggjordes av ett utbyggt självspolande 

kloak nät var vattenklosettsystemet. Förutom att systemet krävde stora mängder vat-

ten måste dock tvärprofi lerna på avloppskanalerna vara lämpliga och terrängförhål-

landena fördelaktiga. Tallqvist tvivlade inte på att systemet var det mest fullkomliga 

och i sanitärt hänseende mest tillfredsställande. Kloakerna kunde utmynna i endera 

bassänger där det fasta avfallet fi ck sätta sig, eller i vattendrag, ”som vidare afl ägsna det 

osunda materialet emot hafvet.” Att som i England, ”sköljsystemets moderland”, leda 

kanalerna direkt till en fl od ansåg dock Tallqvist som rent ”barbari”. Flodernas vatten 

skulle förorenas och ”det onda af de förpestande ämnena ger sig alltid förr eller senare 

någonstädes tillkänna”. 

Sköljsystemet hade också andra nackdelar. En av dessa var beroendet av topogra-

fi n. Anläggandet av kanaler var dessutom dyrt. I sjöstäder fanns en uppenbar risk att 

hamnarna uppgrundades och förvandlades till stora avträdesgropar. Problemen med 

latrinhanteringen skulle då bara ha fl yttat från stadens centrum till stränderna. En an-

nan betydande nackdel med sköljsystemet var att avfallet inte längre kunde utnyttjas 

65 Palmberg 1889 (a), s. 793.
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i jordbruket.66 Sedimenteringsbassänger kunde visserligen rädda en del av slammet 

för jordbruket, men för att kunna leda vattnet vidare från bassängerna krävdes ång-

pumpverk. De höga kostnaderna för pumpningen gjorde, enligt Tallqvist, att hela av-

loppsnätet borde byggas enligt det separata systemet. I annat fall skulle också yt- och 

regnvatten pumpas vilket särskilt vid skyfall medförde dryga kostnader. Anläggandet av 

separata ledningar ökade dock kostnaderna ytterligare.67 I tekniskt hänseende var det 

viktigaste villkoret att smutsvattnet i ledningarna hölls i städig rörelse för att förhindra 

avlagring. För att detta skulle vara möjligt krävdes bl.a. att rören hade tillräcklig fall, att 

profi len var relaterad till vattenmängden, att rören inte frös och att rörens material var 

det rätta. 

Tallqvist föreslog slutligen att de befi ntliga ”afträdesgroparna” efterhand skulle av-

skaff as och ersättas med tunnor. Genomförandet av hela projektet kunde ske i takt med 

det växande behovet under förutsättning att genomförandet skedde enligt en enhetlig 

plan.68 Tallqvist ansåg att Helsingfors redan var på god väg att göra samma misstag som 

många andra städer, det vill säga ”att planlöst och nyckfullt” lösa de akuta sanitära pro-

blemen och bygga avlopp utan en enhetlig plan. Staden var också enligt stadsingenjö-

rens åsikt tvungen att inse att avfallet var ett kapital som måste förvaltas. Ett missbruk 

kunde ge upphov till en konfl ikt mellan staden och landsbygden. Ur stadens synpunkt 

var det viktigt att insamlingen och behandlingen av avfallet blev så billig som möjligt. 

Tallqvist understryker ändå att de ekonomiska intressena måste träda tillbaka när det är 

fråga om människoliv. En minskad dödlighet och bättre sanitära förhållanden var mål 

som varje kommunalförvaltning måste sträva till. Tallqvist uttalade slutligen en önskan 

att genomförandet av projektet skulle ledas av en ”kommission” av erfarna tekniker och 

ingenjörer ”fullt förtrogna med de lokala och klimatologiska förhållandena”.

En tveksam medicinsk sakkunskap
Problemen i Helsingfors och förslaget till lösningar var inte unika. De lösningar som 

Tallqvist föreslog och de motiveringar han använder är välkända från samtida litteratur. 

Närmast till hands ligger dock Hjelts omfattade förarbete och förslag till hälsovårds-

förordning 1875. Det är inte heller otänkbart att Tallqvist samarbetat med Hjelt vid 

66 Teorin om vattnets självreningsförmåga ledde i England till att städerna lät kloakledningarna utmynna i 
vattendrag. Ganska snart visade sig de negativa följderna. Teorin byggde på: a) att den fl ytande orenligheten 
utblandas med en riklig vattenmängd och att utspädningen sker snabbt, b) att dagsljuset i klart vatten 
dödar bakterier upp till ett djup på två meter, c) att slamämnena småningom sjunker till bottnen, samt att d) 
bakterierna, alger och andra mikroorganismer som näringsämnen upptar de organiska ämnena (biologisk 
rening). Loveson 1916, s. 72.
67 I detta sammanhang kan det vara intressant att notera att många fi nländska städer i början av 2000-talet 
blivit tvungna att bygga om de kombinerade systemen till separata system då kapaciteten hos reningsverken 
inte längre räcker till. Försöken att få jordbrukarna intresserade av slammet från reningsverken har också fått 
ny aktualitet.
68 Kloaksystemet skulle enligt Tallqvist förslag successivt byggas ut i de fem första stadsdelarna under en 
tidsrymd av 20 år. ”Stadens kloaksystem ur sanitär synpunkt”, Hbl 18.7.1878.
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uppgörande av sitt förslag. Hjelt deltog som vi sett aktivt i kommunalpolitiken i Hel-

singfors. Flera av de argument Tallqvist använder hittas också i Karl Gustaf Fogelholms 

av Hjelt handledda avhandling från 1864.69 

Trots att Tallqvist i hög grad byggde sin diskussion på profylaktiska argument fram-

går det av hälsovårdsnämndens behandling av ärendet att de av nämnden som ”sak-

kunnige män” inkallade läkarna inte var övertygade. Läkarna insåg att byggandet av 

avloppsledningar kunde bli kostsamt för staden, men det var ändå osäkert om åtgär-

derna skulle ha någon positiv inverkan på hälsoförhållandena. Hälsovårdsnämnden såg 

också förslaget som bristfälligt då det omfattade bara en del av renhållningen. Nämn-

den saknade bland annat förslag till hantering av djurspillning. Detta trots att djurspill-

ningen var ”nästan af samma vigt som rörande de af människan”. Hälsovårdsnämnden 

understödde inte heller Tallqvists förslag rörande särskiljandet av de fasta och fl ytande 

ämnena i latrinen utan anmärkte att en sådan anordning skulle medföra ”omgångar och 

olägenheter”.70 

Ordföranden i hälsovårdsnämnden, stadsläkaren Carl Qvist71, formulerade hälso-

vårdsnämndens tveksamhet till stadsingenjörens förslag i ord: 

Hvad nu den sanitära sidan af saken angår får man icke lemna ur sikte att det allmänna 
helsotillståndet infl ueras af en mängd andra omständigheter, hvilka jemte de missförhål-
landen det ifrågavarande kloaksystemet är afsedt att undanröja, bidraga att försämra 
densamma. Bland dessa omständigheter bör nämnas osunda och otjenliga födoämnen, 
fuktiga och illa ventilerade samt öfverbefolkade boningsrum, rent driksvatten, brist på 
vatten för hvarjehanda dagliga behof, saknad renlighet i följd av inrotade folkvanor, m.m. 
för att inte nämna det af okunnighet eller håglöshet försummade skyddet mot de mångfa-
liga smittosamma sjukdomarna hvilka ständigt hota vårt välbefi nnande och vår existens. 
Allt detta utgör ett så omfattande komplex af skadliga infl ytanden att det för nu före-
liggande projekt utstakade målet, nemligen den under staden liggande grundens möjli-
gast fullständiga torrläggning och de ruttnande aff allens beqvämaste och fullständigaste 
afl ägsnande, så viktiga faktorer dessa också äfven i sanitärt afseende må utgöra, dock 
endast framstå som en del af det stora hela, då det gäller förbättrandet af det allmänna 
helsotillståndets yttre villkor. Härvid får visat icke förbises att de nämnda två omständig-
heter, markens dränering och förruttnelseämnenas afl ägsnande, djupt ingripa äfven uti 
andra här jemväl anförda förhållanden, som t.ex. boningarnas befriande från fuktighet, 
brunnars förbättrande m.m., men man får å andra sidan ej heller lemna ur sikte att de 

69 Hjelt 1875, s. V, VII, 28–29. Tallqvist hänvisar varken till litteratur, till Hjelt eller någon annan källa. Man 
bör ändå kunna utgå ifrån att diskussionerna om renhållningen i de skandinaviska storstäderna bör ha 
varit bekanta i Helsingfors. Separationssystemet lyfts fram redan i Fogelholms avhandling (1864, s. 12) och 
tunnsystemet presenteras i Hjelt 1875, s. 63–66.
70 HeKB 1878, s. 357–359; HeHvN 25.5.1878. HeSA. Som sakkunniga hade nämnden kallat professorerna Otto 
E.A. Hjelt och Johan Wilhelm Runeberg, fattigläkarna Johan Florin och Hugo Holsti, samt civilingenjörerna 
Edvin Bergroth, Edvard Qvist och Robert Huber.
71 Karl (Carl) Emmanuel Qvist (1827–1897). Ursprungligen tidningsman. Han studerade senare till läkare och 
valdes till stadsläkare 1873. Första ordförande i hälsovårdsnämnden i Helsingfors. Stadsfullmäktige från 1876. 
Hietala 1992, s. 118–119.
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fl esta sjukdomars orsakslära ännu är ganska outredda och att åtminstone direkta infl y-
tandet som aff allsämnenas sönderdelning har på deras uppkomst och spridning, ännu är 
ganska problematiskt samt att man icke får utan vidare indentifi era obehaget af ett ämne 
för luktorganet med graden af dess skadlighet för helsan.72

Hälsovårdsnämnden gjorde dock en tydlig distinktion mellan de olika tekniska åtgärder 

som kunde användas för att påverka sjukdomsförhållandena; kanalisationen minskade 

i första hand på lungsot och andra kroniska sjukdomar samt den för Helsingfors så ka-

rakteristiska frossan. Kanalisationen hade också en positiv inverkan på spädbarnsdöd-

ligheten. Torrläggningen av stadsområdet kunde kopplas till de endemiska sjukdomar-

na. Latrinhanteringen och renhållningen hade däremot betydelse för de epidemiska 

sjukdomarna. De senare nämnda som farsoter uppträdande sjukdomarna var enligt 

nämndens experter främst skrämmande genom sin häftighet och utsträckning. Till de 

epidemiska räknades bland annat tyfus, kolera och rödsot.73

Kanalisationen var enligt hälsovårdsnämnden betydligt viktigare än latrinrenhåll-

ningen. Förbättringar i latrinväsendet gick i andra hand, även om en reform skulle av-

lägsna de påfallande olägenheterna och obehaget. Genom kanalisationen upphävdes 

fl era av de sanitära risker som ständigt och under alla tider var verksamma, dvs. de 

endemiska sjukdomarna. Bristfälligheterna i latrinerna och avfallsgroparna medförde 

större fara enbart under en viss kortare tid om året (den varma årstiden) och framför 

allt vid tider av farsot. Kanalsystemets betydelse för torrläggningen var särskilt stor 

i Helsingfors eftersom den ojämna berggrunden gjorde avlägsnandet av grundvatten 

mycket svårt. Dräneringen av bergsfi ckorna skulle medverka till att de dåliga brunn-

narna torrlades och den förorening som förorsakades av latrinerna skulle minska i och 

med att marken blev torrare.74

Kanske berodde den ovan relaterade tveksamheten hos läkarkåren dock mer på 

kunskap än på okunskap. Om tveksamheten byggde på den erfarenhet som återspeg-

las i den samtida medicinsk-hygieniska litteraturen är förhållandet inte heller särskilt 

förvånande.75 Som tidigare visats pågick i Europa under senare delen av 1800-talet en 

häftig debatt om renhållningssystemens berättigande: var t.ex. spolning av latrin i kloa-

kerna ett bättre alternativ än att med häst och kärra transportera den samlade orenlig-

heten till upplagen och jordbruken utanför staden?

Hälsovårdsnämndens protokoll avspeglar också en förändrad uppfattning om sjuk-

domssamband. Lukten var inte längre ett självklart tecken på fara. Hälsovårdsnämnden 

påtalade ”den allmänna fördomen att sjukdomsorsakerna är ett och det samma med 

obehag för luktsinnet”. Fördomen kunde enligt nämnden lätt leda till ”den farliga av-

72 HeHvN 13.4.1878, bilaga b. HeSA.
73 HeKB 1878, s. 357–358. Enligt hälsovårdsnämnden i Vasa var ändamålet med kloakerna att mota epidemiska 
sjukdomar. VaHvN 1.3.1883. VaSA. 
74 “Stadens kloaksystem ur sanitär synpunkt”, Hbl 18.7.1878.
75 Se t.ex. Spoof 1885, s. 6.
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vägen” att allt är i sin ordning om lukten avlägsnas.76 Hälsovårdsnämnden ger också 

de profylaktiska målen en social och kommunalekonomisk betydelse: torrläggningen 

skulle ha en positiv inverkan på ”hälsa, lifslängd och arbetsförmåga” hos de obemedlade 

folkklasserna då de källarvåningar som uthyrdes som bostäder blev torrare. Projektet 

skulle på detta sätt bli ”räntebärande” då utgifterna för sjuk- och fattigvård minska-

de.77 

Samtidigt med kloakfrågan hade också gaturenhållningen aktualiserats. Frågan hade 

i mars 1878 diskuterats i drätselkammaren på grund av upprepade klagomål på skötseln 

av stadens gatuandelar.78 De entreprenörer staden anlitade skötte inte renhållningen på 

det sätt som var avtalat. Entreprenörerna kunde låta ”orenligheterna” ligga lite var som 

helst.79 Drätselkammaren övervägde möjligheten att staden övertog renhållningen för 

att sköta den med egen arbetskraft, ett annat alternativ var att internerna i arbets- och 

fattiggården tog hand om gaturenhållningen.80 Frågan om stadens övertagande av gatu-

renhållningen överfördes senare till en särskild kommitté. Frågan avgjordes dock först 

i början av 1900-talet. 

76 Hbl 18.7.1878.
77 Hbl 18.7.1878. Jfr Hbl 16.10.1873 beträff ande intresset att hyra ut källarvåningar.
78 Utdrag ur Drätselkammarens i Helsingfors stad protokoll för den 29 Mars 1878. Byggnadskontoret. HeSA.
79 Utdrag ur Drätselkammarens i Helsingfors stad protokoll för den 30 Maj 1881. Byggnadskontoret. HeSA. 
Erfarenheten var densamma i Viborg och staden övervägde att sköta renhållningen av stadens gatuandelar 
med eget folk. Drätselkammarens skrivelse till stadsfullmäktige 21.11.1883, bilaga till stfm i Viborg protokoll 
30.11.1883. VibSA. S:tMLA; Östra Finland 26.3.1886.
80 HeKB 1880, s. 106–107.
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3. Avsättningssvårigheterna som ekono-

miskt incitament

Avfallet – ett transportproblem?
Torrläggningen av stadsgrunden betraktades i Helsingfors som det viktigaste målet och 

utbyggnaden av avloppsnätet inleddes nästan omedelbart, latrinen fi ck vänta. Särskilt 

drätselkammaren hade varit mån om att arbetet skulle gå snabbt och hade bl.a. före-

slagit att staden skulle fi nansiera byggandet med lån.81 År 1889 uppgick längden på de 

allmänna avloppsledningarna i Helsingfors till ca 31 km, varav ca 22 km utgjordes av 

glaserade lerrör, 6,7 km bestod av murade kanaler och resten, ca 2,3 km, av betong-, 

slaggtegel-, gråsten- eller träkanaler. De senare hade antagligen till största delen till-

kommit före 1878. Tillgång till avloppsledningar saknades ännu i ca 200 gårdar av totalt 

ca 1200.82

Hälsovårdsnämnden hade som vi sett prioriterat kloaknätet, även om nämnden ve-

lat skynda långsamt ”eftersom erfarenheten har visat, att nya företag, om och teoretiskt 

riktigt kalkylerade, icke alltid lämnade det väntade resultatet, enär detta var beroende 

av en mängd lokala och svårt beräknade omständigheter”. Nämnden hade helst ve-

lat starta med försök.83 De återkommande praktiska problemen med latrinspillningen 

höll dock frågan om renhållningen ständigt aktuell. Avstjälpningsplatsen ”å Kampen” 

hade stängts 1882 på grund av klagomål från de nära boende och den kvarvarande av-

stjälpningsplatsen vid Östra Chaussén låg omkring ”fyra verst”84 från de mest avlägsna 

delarna av staden. Avståndet gjorde att alla inte ville – eller ens hade möjlighet – att 

föra sitt avfall dit, särskilt som transporten av odesinfi cerad latrinspillning var tillåten 

enbart mellan klockan tolv på natten och fem på morgonen. I synnerhet under tider 

med dåligt väglag påträff ades längs gatorna ”hela och halfva lass af den obehagligaste 

orenlighet”. Mörkret omöjliggjorde all kontroll.85 

Tallqvists av hälsovårdsnämnden understödda förslag att en ”kommission” skulle 

tillsättas för beredning av renhållningsfrågan förverkligades också i början av år 1883 

då stadsfullmäktige tillsatte ett renhållningsutskott. Utskottet skulle tillsammans med 

stadsingenjören och stadsläkaren utarbeta ett förslag till hur stadens renhållningsvä-

sende kunde ordnas.86 I det betänkande som gavs till stadsfullmäktige i maj samma år 

framhåller dock utskottet att det viktigaste var att avlägsna de olägenheter som ”spill-

81 HeKB 1878, s. 357. Jfr Laakkonen 2001, s. 46.
82 HeHvN 4.5.1885. HeKB 1889 (Tabellbilagor, Tab. N:o 43), s. 41. Uppgiften på totalantalet gårdar i nämnda 
tabeller baserade sig på folkräkningen den 1 oktober 1880.
83 HeKB 1878, s. 358.
84 1 verst = 1066,8 m.
85 HeTH 7/1883, s. 1–2.
86 Till renhållningsutskottet utsågs den förre stadsingenjören Theodor Tallqvist, Wilhelm Brummer, E. Qvist, E. 
Wasastierna och Georg Asp.  Senare anslöts också sundhetsinspektören Wilhelm Sucksdorff  till utskottet.
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nings och annan orenlighets bortförande från staden” medförde. Organiseringen av 

transporten av latrin och gödsel utgjorde det viktigaste målet: om bara stadsgödseln 

kunde fås bort från staden skulle de fl esta renhållningsproblem vara lösta. 

Renhållningsutskottet föreslog att den gamla avstjälpningsplatsen i Vallgård skulle 

bibehållas och att en ny avstjälpningsplats skulle anläggas närmare bebyggelsen. På 

detta sätt skulle transportavståndet förkortas och hanteringen av latrin och gödsel un-

derlättas. Staden skulle också anskaff a fyra pråmar dit soporna och spillningen kunde 

transporteras. Avfallet kunde sedan skeppas för försäljning till jordbrukarna i omgiv-

ningen eller för ”temporärt upplägge” föras till någon holme eller strand. Modellen 

skulle tillämpas till dess att ”en total omgestaltning” av stadens renhållningsväsende 

kunde genomföras.87 

Utskottsarbetet avstannade för en lång tid efter att betänkandet överlämnats. Sta-

den inköpte dock senare fyra pråmar med vilka gödseln kunde transporteras till den 

närliggande nyländska landsbygden. Pråmarna visade sig dock ha minimal betydelse 

med tanke på de avfallsvolymer som insamlades och de såldes 1895. Från samma last-

ningsbryggor hämtades parallellt med den kommunala verksamheten latrin och göd-

sel med privata pråmar och jakter.88 Renhållningsutskottets uppdrag och försöken att 

ordna en kommunal hämtning kan också ses mot bakgrunden att ett fl ertal tidigare 

gjorda privata försök att ordna latrinhämtningen misslyckats (se nedan).

Transport av gödsel med båt eller på pråmar till lantbrukare och för tillfällig lagring 

på holmar är kända från fl era städer och representerar en gammal tradition som var 

beroende av nivån på kommunikationsväsendet.89 Av t.ex. stadsfullmäktige i Viborg 

protokoll framgår att enskilda entreprenörer kunde transportera orenligheten på prå-

mar för försäljning i stadens omgivning, bl.a. anhöll handlanden Ilja Klepoff  år 1885 om 

tillstånd för en brygga för detta ändamål.90 I Tammerfors beviljade hälsovårdsnämnden 

år 1891 rättsrådmannen K. Hj. Schreck rätt att lasta latrinpråmar mellan klockan elva 

på kvällen och fem på morgonen under förutsättning att gödseln inte fördes förbi sjuk-

huset.91 Jordbrukare Neuman från Lempäälä beviljades samma rätt.92

Helsingfors renhållningsbolag
Den i slutet av 1870-talet påbörjade profylaktiskt motiverade utbyggnaden av avlopps-

nätet i Helsingfors hade inte löst de omedelbara problemen med latrinen. Den snabba 

87 HeTH 7/1883, s. 1. Jfr också HeHvN 5.11.1883. HeSA. Eftersom ”avstjälpningen” genom de förkortade 
transportavstånden på detta sätt skulle bli billigare tänkte man sig också att en avgift på 25 penni per lass 
skulle kunna uppbäras. Utdrag ur drätselkammarens protokoll för den 4 juli 1895. Byggnadskontoret; HeHvN 
26.4.1895. HeSA.
88 Utdrag ur drätselkammarens protokoll för den 4 juli 1895. Bilaga till HeHvN protokoll 26.4.1895. HeSA.
89 I t.ex. Stockholm transporterades avfall med pråmar redan på 1600-talet. Tingsten 1911, s. 5.
90 Stfm i Viborg 19.6.1885. VibSA. S:tMLA.
91 TaHvN 29.3.1892. Se också stfm i Tammerfors berättelse 1902, s. 8. TaSA.
92 Drätselkammarens brev 10.11.1891. Brev BI:1. Drätselkammarens arkiv. TaSA.
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befolkningstillväxten gjorde inte saken lättare. Den växande befolkningen (se fi gur 5:1) 

innebar en ökad avfallsproduktion och ökade svårigheter att hitta personer som var 

villiga att tömma latrinerna och gödselgroparna. Fenomenet med gödselhögar längs 

vägarna till staden förekom dock allmänt också på annat håll. Likaså föranledde stan-

ken från avstjälpningsplatserna och upplagsplatserna för latrinspillning på många håll 

klagomål från de nära boende.93 

Prioriteringen av avloppsnätet innebar både ett ekonomiskt, profylaktiskt och ett 

allmänt strategiskt ställningstagande. Den ansökan som inlämnades av kemisten An-

ders Fredrik Lundberg till hälsovårdsnämnden i Helsingfors i maj 1879 andas dock en 

kraftig kritik av den kommunala prioriteringen. Lundbergs ansökan gällde vissa rät-

tigheter för ett av honom uppgjort förslag till grundande av ”Helsingfors Renhållnings-

bolag”: 

93 Stfm i Viborg 8.6.1876; Ibid. 28.8.1876. VibSA. S:tMLA.

FIGUR 5:1. 

Befolkningsutvecklingen i sju städer 1870–1920

KÄLLA: stadshistorikerna.

ANM.: Uppgifterna om befolkningstalet varierar i de använda källorna beroende på om uppgif-

ten baserar sig på kyrkböckerna, mantalsskrivningen eller folkräkningen. I tabellen har i första hand 

utnyttjats uppgifter från mantalsskrivningen om dessa funnits tillgängliga. 
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Då det länge varit en allmänt erkänd sak att Helsingfors stads renhållning i allmänhet 
ej bedrifvits fullt tillfredsställande och då detta omdöme visat sig ojäfaktigt genom de 
undersökningar på brunnsvatten som på senare tiden verkställts, då dessa brunnsvatten 
till största delen tagit en nämnvärd skada af ”djur och människoexkrementer”. Då det 
ju också antagits, att de bortdunstande gaserna från de stora magasineringen af afskrä-
den och exkrementer, icke tillåtna afträdes- och spillningsrummen, i synnerhet under 
sommarmånaderna, betenkligt inverkar på innevånares helsa, ja kantänka varit en ej 
obetydlig befrämjare af den stora dödlighetsprocenten. Då de föreslagen om afhjelpande 
häraf som härförut ingått, varit af den stora omfattning då de ställs i förbindelse med ett 
utvecklat kloaksystem att de [inte] i en framtid kunna blifva fullständigt realiserade. Och 
då dessutom efter hvad undertecknad kunnat inhemta, dessa förslager endast haft till 
uppgift att befria staden från orenlighet och miasmerande ämnen på ett tillfredsställande 
sätt, utan att söka tillvarataga och till jordbruket öfverlämna dessa värderika ammoniak 
och fosforsyrehaltiga vätskor […] utan i stället låta dessa genom kloakledningar utföras i 
hafvet, en misshushållning som om den kan förhindras naturligtvis bör förhindras.94

Kemisten Lundbergs initiativ kan betraktas som en reaktion mot den redan påbörjade 

utbyggnaden av kloaknätet och de motiv som användes för att motivera detta projekt: 

problemen med hämtningen av latrinen och gödseln kvarstod trots kloakerna. För den 

enskilde gårdsägaren spelade knappast heller de profylaktiska målen någon större roll, 

viktigare var att den obehagliga latrinen kunde avlägsnas. Det är också naturligt att 

aff ärsmannen Lundberg framhöll den nationalekonomiska aspekten. Även om hans ut-

talande i första hand avspeglar ett egenintresse kunde avskiljningskravet förenas med 

lantbrukarens: en ökad mängd latrin höll priset på råvaran nere.95 Tanken på ett privat 

renhållningsbolag kan möjligen ha underbyggts av att ett motsvarande bolag grundats 

i Stockholm några år tidigare.96

Helsingfors Renhållningsbolag skulle enligt Lundbergs redogörelse inte bara sköta 

den regelbundna hämtningen av latrin och gödsel, utan också tillverka klosetter, kärl 

och renhållningsredskap. Av spillningen och soporna skulle bolaget tillverka pudrett, 

av urinen ammoniaksalter och för desinfi ceringen ”tidsenliga desinfektionsmedel”. För 

lagringen av gödseln behövde bolaget en holme ”icke omgiven af stillastående vatten”. 

Bolagets verksamhet skulle fi nansieras genom avgifter från de gårdar där bolaget skötte 

renhållningen samt med inkomster från latrinförsäljning. Bolaget skulle också (mot 

en höjning av anslaget) åta sig snöröjningen och renhållningen av stadens allmänna 

platser. 

För att bolaget skulle kunna verkställa planerna krävdes att ”klosett eller kärlsyste-

met” (tunnsystem) infördes. Erfarenheterna på annat håll hade dock visat att ett privat 

bolag hade samma svårigheter som ett kommunalt: utan tvingande bestämmelser blev 

andelen till renhållningssystemet anslutna gårdar liten och verksamheten i företagen 

94 ”Inbjudning”, bilaga till HeHvN protokoll 3.5.1879.  HeSA.
95 Jfr Almqvist 1883 (b), s. 484.
96 Tingsten 1911, s. 26–27. Bolaget grundades 1875.
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kunde varken praktiskt planeras eller kostnadsberäknas. För att verksamheten vid Hel-

singfors Renhållningsbolag skulle ha några förutsättningar att lyckas krävdes därför, 

enligt Lundberg, att polisordningens bestämmelser gällande tömning av slaskbrunnar, 

latriner och spillningskast ändrades så att de nämnda anläggningarna under tiden maj–

oktober skulle tömmas två gånger i månaden och övriga tider en gång per månad. 

Bolagets mål var ”en verkligt god renhållning” och verksamheten skulle skötas av 

”ordentligt och snyggt folk”. Anders Fredrik Lundberg förbehöll sig själv rätt att an-

vända en del av andelskapitalet för en studieresa i utlandet. Likaså förbehöll han sig 

föreståndarebefattningen i bolaget. Hälsovårdsnämndens tvekan till en obligatorisk 

anslutning med regelbundna tömningar och det ”omfattande program” som Lundgren 

presenterade samt gårdsägarnas bristande intresse, gjorde dock att bolaget inte kunde 

inleda sin verksamhet.97

De ökade problemen med avsättningen kan också ses mot bakgrunden att gårdsä-

garna i många fall vid desinfi ceringen av sina gödselgropar använde medel som var 

skadliga för jordbruket. I t.ex. Viborg ville inte den entreprenör som fått rätt att ut-

nyttja den ”utsläpade orenligheten” vid Kolikkomäki avstjälpningsplats längre år 1886 

på grund svårigheterna fortsätta med sin verksamhet.98 

Torvmyllan i renhållningens tjänst
När läkaren (från 1891 stadsläkare) Alexander Spoof i Åbo i slutet av 1882 för styrelsen 

i Finska Hushållningssällskapet redogjorde för en resa till Tyskland som han företa-

git året innan framhöll han att frågan om bortskaff andet av den mänskliga avföringen 

måste ses som den mest brännande frågan för den allmänna hälsovården. Trots att 

många både teoretiska och praktiska försök hade gjorts hade ännu ingen kommit på 

någon metod som skulle ha passat för alla länder och alla folk: ”fastmer arbetar sig 

den åsikten fram att metoderne moste avfattas efter lokala förhållanden”.99 För att göra 

exkrementerna mer attraktiva och lättare att hantera och transportera måste nya me-

toder till.

En ”lokal” möjlighet var enligt Spoof att utnyttja torvmyllan (”kärrmylla”) som det 

fanns rikligt av i Finland. I Tyskland hade man i slutet av 1870-talet börjat använda 

vitmossa för renhållningsändamål. Mossan torkades och revs, varefter mossan pres-

sades till balar och utnyttjades som torvströ.100 Torvmyllan kunde i soltorkat tillstånd 

suga upp vätskor och fuktighet till nio gånger sin egen vikt. Försök i Braunschweig hade 

dessutom visat att torven absorberade betydliga mängder ”luftformiga kroppar” och 

97 HeHvN 3.5.1879, bilagor. HeSA; Åström 1957 (a), s. 313.
98 Drätselkammarens brev till fullmäktige 3.2.1886, bilaga till stfm. i Viborg protokoll 12.2.1886. VibSA. S:tMLA.
99 Spoofs redogörelse ingår som bilaga till bestyrelsens protokoll 1.11.1882. A I 77, s. 414–417. Kejserliga 
Finska Hushållningssällskapets arkiv. ÅAB. Redogörelsen publicerades senare i sällskapets handlingar (KFHT) 
1878–83, s. 344–351; Jfr ”Städernas gift, jordbrukets vinning”, KFHT No 3/1867, s. 168, och ”Renhållningen i 
Helsingfors”, Teknikern 1892, s. 69.
100 Almqvist 1894, s. 36–49.
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den hade enligt Spoofs redogörelse ”en obestridig förmåga att förtaga elak lukt (am-

moniak) och hämma osunda utdunstningar”.101

I början av 1890-talet upptäckte också en tysk forskare att torven besatt en ”avse-

värd” förmåga att döda kolerabakterier. Upptäckten ledde till en mängd undersökning-

ar och en fl orerande litteratur i ämnet. Övertygelsen om torvmyllans desinfi cerande 

verkan ledde också till att torvmullsklosetternas förespråkare fi ck ett nytt argument 

mot konkurrerande system. Almqvist uppger t.ex. att torvmullen år 1886 användes i 

över 2000 gårdar i Göteborg. Åsikten att torvmyllan dödade bakterier frångicks dock 

snart sedan det tvärtom visat sig att torvmyllan ökade den biologiska aktiviteten.102

Torvmullen kunde användas som torvströ i stall och på upplagsplatser för latrin, men 

framför allt hade den användning som underlag i latrintunnor. Under senare delen av 

1800-talet utvecklades också fl era typer av torrklosetter där torvströ endera påfylldes för 

hand eller genom olika typer av enkla tekniska arrangemang. Torv- eller jordklosetterna 

utgjorde ett alternativ till luftklosetterna (där de fasta och fl ytande beståndsdelarna upp-

samlades skilt), men systemet betraktades som dyrt.103 Svårigheten att anskaff a torv, trans-

portsvårigheterna, och den ökade mängden avfall som uppstod genom tillblandningen av 

torv talade mot systemet. I Helsingfors introducerades torvklosetterna på 1880-talet.

När Spoof besökte Braunschweig pågick ännu vetenskapliga undersökningar vid 

polytekniska högskolan där docenten dr Blasius försökte utreda om torvmullen använd 

i en latrin kunde skydda marken från föroreningar. Så långt hade undersökningarna 

hunnit att det tyska namnet på torven ”desinfections- och desodorisationsmedel” enligt 

Spoof var berättigat. Torvmullen kunde rekommenderas på alla ställen där gropsys-

temet eller primitiva tunnsystem användes. Spoof hade vid tiden för sin presentation 

redan prövat torvmull från Loimijoki. Myllan hade inte riktigt samma absorptions-

förmåga som den tyska produkten, men, som Spoof uttrycker det, hade Finland med 

sina kärr långt större möjligheter att utnyttja torvmull som binde- och luktborttagande 

medel än Tyskland.104 Spoof var i Finland en av de första förespråkarna för torvmyllans 

användning i renhållningen.105

Ett av de viktigaste målen var att kunna utnyttja de mänskliga exkrementerna som 

gödsel. Exkrementerna värderades i allmänhet utgående från den mängd kväve, fos-

forsyra och kali som de innehöll, men lättheten att transportera och utbreda gödseln 

kunde också ges en ekonomisk betydelse. I Grundlinjer för Åkerbrukskemien räknade 

H. von Post med följande värden på exkrementernas sammansättning (tabell 5:2):

101 Spoofs redogörelse 1882, s. 414.
102 Almqvist 1894, s. 37–39; Gagneur 1905, s. 167.
103 Palmberg 1889 (a), s. 880. Namnet ”luftklosett” syftar på att klosetten var ventilerad. Dragröret kunde vara 
ansluten till skorstenen. Palmberg 1902, s. 2.
104 Spoofs redogörelse 1882, s. 414–415. ”Suomulta ja puhtaanapito kaupungissa”. Aura 12.10 och 13.10.1888. 
Artiklarna var skrivna av Spoof.
105 Ibid. Enligt en uppgift i Suomen Teollisuuslehti (1890, No 21, s. 335) fanns år 1890 två torvströfabriker i 
Finland. I Sverige fanns 1898 29 fabriker. http://www.lysator.liu.se/runeberg/sverig01/0795.
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TABELL 5:2

Exkrementernas sammansättning (i färskt tillstånd) enligt H. von Post 1885.

 100 delar fasta exkrementer urin

Mullbildande ämnen 20,4 4,33

Kväve  1,5 0,85

Aska  3,9 1,34

Vatten 74,2 93,48

 100,0 100,0

I askan:

Kali  0,50 0,22

Fosforsyra 1,43 0,18

KÄLLA: Johan Swartz, Studier i renhållningsfrågan. Norrköping 1885, s. 4. Jfr Almqvist 1897, 

s. 182–184.

”Kvävefrågan” talade egentligen mot kloaksystemet. Den svenske läkaren och senare 

professorn Ernst Almqvist påpekade redan i början av 1880-talet att med urinen bort-

fördes dagligen sju gånger så mycket bundet kväve som med de fasta exkrementerna. 

Trots att urinen teoretiskt sett var mycket värdefullare än de fasta uttömningarna hyste 

stadssamhällena enligt Almqvist inga betänkligheter i fråga om spolningen av urinen. 

Eftersom de fasta exkrementerna betraktades som det huvudsakliga ”smutsämnet” av-

leddes urin, spillvatten och stinkande fabriksavfall utan betänkligheter. Det låg dock 

enligt Almqvist nära till hands att det var just i latrinen som sjukdomsfröna fanns.106

Vattnet i latrinen gjorde dock massan svårhanterlig. Strävan att få latrinen att ta en 

fast form utmynnade också under senare delen av 1800-talet i en mängd kostsamma 

och misslyckade försök. I t.ex. Rochdale i England blandades den tjockfl ytande latrinen 

i början av 1880-talet med svavelsyra. Vattnet avdunstades sedan med hjälp av ånga 

och ständig omrörning i liggande gjutjärnscylindrar. Slutprodukten, eller pudretten, 

utgjorde sju procent av latrinmängden och innehöll 22 procent svavelsyrad ammoniak 

och tre procent kväve. Produktionen var dock olönsam.107

Podewils fecalextrakt
I sin ovan nämnda redogörelse för hushållningssällskapets styrelse berörde Spoof också 

”med några ord” det i Tyskland tillverkade gödningsmedlet fecalextrakt. Spoof hade 

under sin resa besökt Augsburg där den första fabriken för tillverkning av fecalextrakt 

uppförts i slutet av 1870-talet. Tillverkningen sammanhängde med tunnsystemet som 

106 Almqvist 1883 (b), s. 481–482.
107 Almqvist 1897, s. 185.
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i Augsburg införts redan 1867.108 Tillverkningen av fecalextrakt utgjorde en del av ren-

hållningssystemet i staden:

Exkrementer uppsamlas i de enskilda boningshusen i f.d. petroleumtunnor och åkas till 
fabriken, där de först uti en större behållare omröras, på det att massan må varda så 
jämntjock som möjligt. Ur denna behållare suges massan genom ”vis á fronte” uti en stark 
jernplåtcylinder till vilken leder ett rör som matar in svavelsyra i massan. Ur samma be-
hållare No 2 kan, efter det behandlingen med syra är slutförd, en del av gaserne avledas 
till eldstaden där de förbrännas. Uti denna samma behållare No 2 uppstår till följd av 
kemiska processer gasutveckling och ett tryck motsvarande två atmosfärer. Detta tryck 
pressar massan, genom ett med kran slutet rör, över till en tredje behållare, där massan 
in uti vacuum-pannor, hvilka 4 till antalet, den efterhand moste passera, innan den uti 
den sista apparaten bringas till den grad av torrhet som provet utvisar och hvilken gör det 
möjligt att packa det färdiga fäcalextraktet i säckar och sända det kring verlden.109

En verkligt stor fördel med denna tillverkningsprocess var enligt Spoof att massan inte 

under hela tillverkningsprocessen behövde vidröras med händerna. Upphovsmän-

nen till detta system var ”herrar ingenjörer Adalbert, freiherr von Podewils och Karl 

Heimpel i München”. Metoden förtjänade enligt Spoof uppmärksamhet i samband 

med diskussionerna om renhållningen i de större städerna.110 Fecalextrakt tillverkades 

i Tyskland ännu i mitten av 1890-talet. När t.ex. renhållningsfrågan i Viborg diskute-

rades i början av 1890-talet uppmärksammades möjligheten att tillverka fecalextrakt 

enligt von Podewils metod. En av orsakerna till att systemet betraktades som en reell 

möjlighet var att metoden uppmärksammats i Stockholm ungefär samtidigt.111 Diskus-

sionerna fi ck dock inte i Finland någon fortsättning. Kostnaderna för framställning av 

fecalextrakt betraktades som för höga.

Så länge latrinhanteringen bland gårdsägarna och allmänheten primärt betrakta-

des som ett praktiskt transportproblem brådskade heller ingen omläggning av renhåll-

ningssystemen. Förhållandet ändrades – åtminstone tillfälligt – när stadssamhället på 

nytt i början av 1880-talet påmindes om koleran och renhållningens profylaktiska be-

tydelse i sammanhanget. I Helsingfors var det också hälsovårdsnämnden som denna 

gång tog initiativet.

108 Wawrinsky 1889, s. 396–399; Almqvist 1883 (b), s. 475.
109 Spoofs redogörelse 1882, s. 416.
110 Ibid. 
111 Lindroos 1894 (1895), s. 34; Tingsten 1911, s. 115.
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4. En reform som dröjer

”Sanitära vådor af allvarsammaste slag”
Woldemar Backman framhåller 1923 i sin redogörelse över den allmänna hälso- och 

sjukvårdens utveckling i Finland att det var först de svåra tarmtyfusepidemierna och 

kolerafaran i mitten på 1880-talet som fi ck städerna att vidta eff ektivare åtgärder med 

tanke på renhållningen.112 Samma intryck får man av protokollen från hälsovårds-

nämnden i Helsingfors. De åtgärder som vidtogs hösten 1885 berodde uttryckligen på 

rädslan för kolera. Under de föregående åren hade hälsovårdsnämnden i sina berättel-

ser konstaterat att hälsotillståndet i staden var ”synnerligen tillfredsställande”.113 

Koleran hade inte heller uppträtt sedan början av 1870-talet. När risken ökat för 

att koleran på nytt skulle sprida sig skred nämnden till åtgärder. Nämnden hade dock 

också tidigare sporadiskt uppmärksammat risken och bland annat uppmanat gårdsä-

garna att rengöra latrinerna och tillse att inga större vattensamlingar uppstod vid snö-

smältningen.114 Motivet var att en förorenad och fuktig mark utgjorde grogrund för de 

epidemiska sjukdomarna, däribland kolera.115 

Våren 1884 hade en svårartad kolera uppträtt i södra Frankrike och man befarade att 

den till sommaren skulle sprida sig till Helsingfors. Stadsfullmäktige beviljade hälsovårds-

nämnden större anslag för åtgärder som skulle kunna hindra kolerans spridning. Genom 

anslaget kunde nämnden anställa två hälsopoliser och övervakningen av renhållningen 

kunde skärpas. Speciell uppmärksamhet fästes på renhållningen i de stadsdelar där arbe-

tarbefolkningen bodde. Nämnden lät ytterligare undersöka vattenkvaliteten i 323 brunn-

nar i staden och dess närhet.116 Också följande år uppträdde koleran i Europa. 

Hälsovårdsnämnden fäste den största uppmärksamheten på latrinerna och den 

”yttre renhållningen”. Den granskning av gårdarna som nämnden genomförde våren 

1885 visade – som nämnden uttrycker det – att det var dags för ”en reform uti stadens 

renhållningsväsende”. Något resultat av arbetet i 1883 års utskott (s. 197) kunde nämn-

den inte lägga märke till. ”Staden hyser [fortfarande så] många källor till sanitära vådor 

af allvarsammaste slag och en […] beständig förorening af marken […] fortgår.” Enligt 

hälsovårdsnämndens uppgifter saknade fortfarande omkring hälften av stadens går-

112 Backman 1923, s. 11. NySA. Jfr Hallström 2002, s. 244.
113 Laitinen, Hirvensalo 1906, s. 158; HeHvN 4.5 och 8.5.1885. HeSA. Kolerafaran uppmärksammades på samma 
sätt av t.ex. hälsovårdsnämnderna i t.ex. Åbo 16.9.1885 (ÅboSA) och Tammerfors 29.5 och 29.6.1885 (TaSA).
114 Se t.ex. HeHvN 8.2.1879, 5.11.1883, 30.6 och 28.7.1884. HeSA.
115 HeHvN, bilaga till protokoll 8.5.1885 (Axel Holmbergs skrivelse). HeSA. Alldeles tydligt syftade Holmberg på 
von Pettenkofers teorier då han bl.a. underströk att ”på en ort måste förefi nnas vissa betingelser i sjelfva marken, 
jorden, på denna ort”. Han betonar också som von Pettenkofer betydelsen av grundvattenståndets variationer. 
Det viktiga var att sanitära åtgärder vidtogs som förhindrade föroreningen av marken med ”exkrementiella 
ämnen”. Se också Leontjeff  1907, s. 491, 571.
116 HeHvN 30.6 och 28.7.1884. HeSA; Laitinen, Hirvensalo 1906, s. 161–162.
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dar avloppsledningar för förbrukat vatten och annan fl ytande orenlighet. ”All fl ytande 

orenlighet har derföre her blifvit antingen utkastad på marken eller tömd uti latringro-

parne”. I många fall var det fortfarande fråga om en grop utan särskilda konstruktioner. 

Groparna tömdes dessutom mycket oregelbundet.117 

Pettenkofer var auktoriteten för dagen. Det var ”säkert” – som hälsovårdsnämnden 

framhåller – ”att några af våra farligaste sjukdomar, såsom tarmtyfus, sommardiarrhe-

erna och koleran numera måste räknas till de genom marken spridbara sjukdomarne”.118 

I december 1885 föreslog nämnden i en skrivelse till stadsfullmäktige att ett renhåll-

ningsverk skulle inrättas. En ”damm” skulle uppställas mot den ständiga föroreningen 

av marken. Den viktigaste målsättningen var att latringroparna avskaff ades och att ”all 

slags orenlighet” kunde uppsamlas i fristående ovan för marken stående kärl. Genom 

ett kommunalt organiserat renhållningsverk skulle tömningen av kärlen kunna ske till-

räckligt ofta och regelbundet. Renhållningsverket skulle också ansvara för den dagliga 

hämtningen av sopor, det fasta köksavfallet och ”gatusmutsen”.119 Åtgärderna antogs 

inverka positivt på fl era förhållanden, särskilt som ”[…] markens förorening i en stad 

inverkar icke endast på brunnarnas vatten, den bidrager äfven i väsendtlig grad att för-

skämma luften såväl ute på gatan som isynnerhet inom boningshusen samt befordrar 

dessutom i hög grad epidemiska sjukdomars uppkomst och spridning”.120 

Det förslag nämnden lämnade till stadsfullmäktige innefattade ett latrinsystem och 

ett system för hanteringen av soporna. Förslaget hade uppgjorts av medlemmarna i 

hälsovårdsnämnden, med.dr. Axel Holmberg och ingenjör Robert Huber121 samt stads-

ingenjör Otto Ehrström122. Förslaget byggde på principerna i det utkast till ny bygg-

nadsordning som uppgjorts i Tekniska Föreningen och på stadsingenjör Ehrströms re-

serapport från en studieresa till Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Stockholm våren 

1882. Renhållningsverket för latrinen skulle ordnas enligt det i Stockholm tillämpade 

tunnsystemet och kunde klassas som ett ”abführ-system”. 123 Tömningen av tunnorna 

117 HeHvN 4.5 och 8.5.1885. HeSA; HeTH 2/1886, s. 1–2; Laitinen, Hirvensalo 1906, s. 163–165.
118 HeTH 2/1886, s. 3.
119 HeTH 2/1886, s. 4, 11.
120 HeHvN 11.12.1885. HeSA; HeTH 2/1886, s. 1. Nämnden och Ehrström avsåg med uttrycket 
”renhållningsverk” dels ett system för renhållningen, dels en tekniskt ansvarig enhet. I Ehrströms förslag talas 
om ett ”Renhållningsverk med tunnsystem för människoexkrementernas uppsamling och afl ägsnande med 
periodisk tömning hvar fj ortonde dag” och ett ”Renhållningsverk för daglig uppsamling och afl ägsnande af 
sopor och afträde”.  
121 Jacob Robert Huber (1844–1905). Ursprungligen schweizare, men kom 1872 till Helsingfors för att leda 
byggandet av stadens vattenledning. Huber övertog senare projektet och ändrade 1910 rörelsen till ett 
aktiebolag. Bolaget har sedan under hela 1900-talet varit ett av Finlands ledande VVS-företag. Huber var aktiv 
medlem i Tekniska föreningen, medlem av hälsovårdsnämnden i Helsingfors, stadsfullmäktige och medlem i 
ett fl ertal renhållningsutskott. Waselius 1954, s. 24–27, 31–38. Huber var också medlem i gårdsägarföreningen. 
Hbl 27.9.1901.
122 Fredrik Otto Ehrström (1848–1893), examen från polytekniska skolan 1874, baningenjör till 1879 då han 
tillträdde stadsingenjörstjänsten i Helsingfors, en tjänst som han innehade till 1893. Nyström 1893, s. 147–149.
123 HeTH 2/1886, s. 4–5, 7; HeHvN 11.7.1887. HeSA; Ehrström 1883 (a), s. 84. Renhållningsverket 
dimensionerades för en befolkning på cirka 45 000 personer. Ehrström var inte helt obekant med 
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skulle ske regelbundet var fj ortonde dag. Latrintunnorna skulle föras till en station som 

skulle anläggas vid Sandudd för att där tömmas i pråmar för vidaretransport till avnä-

marna. Under de perioder latrinen inte fann avsättning skulle den lagras i en träcistern 

i en särskild för ändamålet uppförd byggnad. Soporna skulle föras till de befi ntliga av-

stjälpningsplatserna. Hanteringen skulle fi nansieras med inkomster från försäljningen 

av latrinen och genom tömningsavgifter.124

Tunnsystem som i Stockholm
Modellen till det renhållningssystem som hälsovårdsnämnden i Helsingfors föreslog 

hade hämtats från Stockholm. Renhållningssystemet i Stockholm betraktades på 1880-

talet så allmänt bekant bland teknikerna att t.ex. stadsingenjör Lindroos i Viborg inte i 

sin reserapport i tidningen Teknikern 1894 ansåg det nödvändigt att ens närmare be-

skriva systemet, särskilt som systemet ”den senaste tiden” inte genomgått några större 

förändringar.125 Den moderna läsaren kan dock informeras om att exkrementerna in-

samlades i ”cylindriska järnplåttunnor” försedda med täta lock (tidigare hade tunnor 

av trä använts). Vid hämtningen, som sköttes av ett kommunalt renhållningsverk, till-

lämpades det s.k. budningssystemet, d.v.s. gårdsägarna skulle anmäla till ett budnings-

kontor när de ville att tunnorna skulle tömmas. Tömningen blev dock på detta sätt 

oregelbunden och tunnorna var ofta överfyllda när de hämtades. Ingen inblandning av 

torvströ eller kalk gjordes heller. 

Tunnorna transporterades med sitt innehåll av renhållningsverket till en av de tre 

omlastningsstationerna och vidare per järnväg till Riddersvik som låg ca två mil utan-

för staden. Vid Riddersvik tömdes latrintunnorna i täckta pråmar och transporterades 

vidare för försäljning till jordbrukarna i området. Soporna och köksavfallet lossades 

vid ett annat järnvägsspår. En del av latrinen bereddes till pudrett. Efter tömningen 

rengjordes latrintunnorna och spolades med en kraftig vattenstråle. Därefter torkades 

och uppvärmdes tunnorna över en eldstad varefter de beströks med koltjära. Det är 

förståeligt att lukten i vissa av tvättinrättningens rum beskrevs som ”äckligt bitande”. 

Lindroos betraktade också systemet som ”ganska dyrt”.126

Hälsovårdsnämnden i Helsingfors framhåller att stadens ”relativt anspråkslösa 

materiella tillgångar” begränsade de alternativ som kunde väljas för att avlägsna la-

trinämnena. ”Pröfningen” hade därför begränsats till vattenklosettsystemet och tunn-

systemet.127 Motiveringarna i hälsovårdsnämndens tidigare uttalanden återkommer i 

renhållningsfrågorna. Under studietiden hade han bl.a. gjort en studieresa till Paris och Zürich och bekantat 
sig med avloppssystemen. Nyström 1893, s. 148.
124 HeTH 2/1886, s. 8-9, 11–12. På området skulle också byggas ett hus för kärlupptining, ett för kärlrengöring 
samt bostäder för arbetarna.
125 Lindroos 1894 (1895), s. 33; VibTH 6/1895, s. 16. Jfr Hietala 1992, s. 81, 165.
126 Lindroos 1894, s. 33; Bäckwall 1887, s. 426; Relander 1895, s. 133–138; VibTH 8/1901, s. 3.
127 HeTH 2/1886, s. 2–3, 7. Hälsovårdsnämnden tillsatte också i maj ett utskott som skulle planera 
renhållningen i de cirka 200 gårdar som saknade avlopp. HeHvN 4.5.1885. HeSA.
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förslaget; vattenklosettsystemet kunde tänkas vara det bästa alternativet med tanke på 

stadens läge vid havet. Avloppsnätet var dock inte ännu utbyggt och till många delar 

inte anpassat för vattenklosettsystemet. Anläggningskostnaderna för ett vattenklosett-

system skulle dessutom bli höga vilket innebar att både staden och gårdsägarna skulle 

drabbas ekonomiskt.128 Tunnsystemet var betydligt billigare och kunde fungera till-

fredsställande fram till dess att vattenklosettsystemet kunde införas – under förutsätt-

ning att hämtningen sköttes av ett renhållningsverk. Stadsfullmäktige lämnade dock 

förslaget vilande i väntan på den nya byggnadsordningen. 

Förutom i Helsingfors var det endast i Viborg där en diskussion fördes om en kom-

munalt ordnad renhållning i samband med koleraepidemin 1884-85.129 Även om det 

inte klart framgår ur bevarade handlingar bör man anta att det primära motivet till 

stadsingenjör Pacius förslag till ordnande av latrinväsendet i Viborg vårvintern 1885 

hade samband med kolerafaran. Av senare källor framgår att stadsingenjörens förslag 

byggde på ett tunnsystem.130 Pacius’ förslag mötte dock samma öde som hälsovårds-

nämndens förslag i Helsingfors, d.v.s. upptogs inte till vidare behandling. Diskussio-

nerna om renhållningen i Viborg återupptogs först på 1890-talet. 

I allmänhet valde hälsovårdsnämnderna en skärpt övervakning som primär pro-

fylaktisk strategi. I tidningarna uppmanades gårdsägarna att tömma sina latrin- och 

gödselgropar. En mängd gårdsägare hotades också med böter om inte latrinerna sattes 

i skick. Av källorna att döma hade de centrala myndigheternas direktiv påverkat valet 

av just denna strategi, t.ex. påbjöd guvernören i Vasa län i juli 1884 en skärpning av 

övervakningen. Av formuleringen i hälsovårdsnämndens i Jakobstad protokoll får man 

också uppfattningen att myndigheten var den som pekade på vad som borde uppmärk-

sammas; ”nämnden skred omedelbart till åtgärder och granskade avloppskanaler vilka 

konstaterades överallt vara i otillfredsställande skick”.131

Också i Tammerfors valdes 1885 en skärpt övervakning som preventiv strategi. De 

bestämmelser rörande renhållningen som fanns tillgängliga i byggnads- och polisord-

ningarna ansågs i övrigt som tillräckliga. Gårdsägarna ”blefve strängeligen tillhållna att 

ofördröjligen låta tömma sina latriner och beströ desamma med kalk eller järnvitrol-

lösning, samt tillika undanskaff a all den orenlighet, hvarmed gårdarna och i synnerhet 

brandgatorna äro belamrade, allt vid äfventyr att om detta inte ofördröjligen blefve 

gjort, det genom polisens försorg blefve verkställt på den tredskandes bekostnad”.132 

128 Gårdsägarna skulle bli tvungna att stänga sina latringropar och bygga slambrunnar.
129 Gagneur 1907, s. 63.
130 Stfm i Viborg 5.3.1885. VibSA. S:tMLA; VibTH 1/1897, s. 1; ”Renhållningen i Viborg”, Östra Finland 9.12.1885; 
Gagneur 1907, s. 63.
131 JaHvN 1.10.1884. JaSA.
132 TaHvN 23.7.1885. TaSA.
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Helsingfors får en ny byggnadsordning
Diskussionerna om renhållningen i Helsingfors var på 1880-talet intimt kopplade till 

revideringen av bestämmelserna i 1875 års byggnadsordning. Redan ett par år efter att 

denna byggnadsordning trätt i kraft vände sig de i staden verksamma arkitekterna och 

byggmästarna i en besvärsskrift till guvernören sedan det visat sig att tolkningen av 

vissa till byggandet relaterade bestämmelser förorsakat praktiska problem.133 Den revi-

sion av byggnadsordningen som 1878 påbörjades omfattade även renhållningsbestäm-

melserna vilket gjorde att omarbetningen kunde användas som motiv för att skjuta på 

behandlingen av renhållningsfrågan och genomförandet av bestämmelserna i 1875 års 

byggnadsordning. 

Ett första förslag till ny byggnadsordning blev klart 1880 men upptogs aldrig till 

behandling. Inom Tekniska Föreningen utarbetades 1882 ett nytt förslag som också i 

många avseenden blev normgivande. Ett bearbetat förslag som kunde föras till fullmäk-

tige blev dock klart först 1887. Byggnadsordningen godkändes av fullmäktige först 1891 

och började gälla från och med 1895.134 Hälsovårdsnämnden var inte helt oskyldig till 

fördröjningen av behandlingen av byggnadsordningen. Nämnden hade inlett behand-

lingen av förslaget den 18.11.1887 och diskuterade detta på nästan alla möten under 

1888. Behandlingen pågick ännu i februari 1889.

Modellen till bestämmelserna i förslaget till byggnadsordning för Helsingfors hade 

hämtats från den för Sveriges städer gällande allmänna byggnadsstadgan 1874.135 Otto 

Ehrströms levnadstecknare hävdar att den nya byggnadsordningen i huvudsak var re-

sultatet av två mäns arbete, den ena var den dåvarande stadsingenjören Ehrström.136 

Av andra källor kan man sluta sig till att den andra var arkitekten Gustav Nyström.137 

Den största uppmärksamheten i förslaget till byggnadsordning hade de bestämmelser 

väckt som rörde hygieniska förhållanden och speciellt renhållningen. Resultatet blev till 

denna del en kompromiss som inte tillfredsställde alla parter. Gustav Nyström framhål-

ler speciellt svårigheterna att få ordning på latrinhanteringen: 

Latringropen, detta Helsingfors stads vämjeliga skötebarn, utstöttes enhälligt af såväl 
tekniska föreningen som 1887 års byggnadsordnings utskott och hälsovårdsnämnden, och 
man fröjdade sig redan åt tanken, att ett stort steg framåt vorde taget i sundhetens och 
det allmänna välbefi nnandets intresse. Då visade det sig helt oväntadt i Stadsfullmäktige, 
att detta kräftsår gripit alt för djupt för att på en gång kunna helt och hållet afl ägsnas. 

133 Renhållningen i Helsingfors. Teknikern 1892, s. 69. Se också Åström 1957 (a), s. 134; Kuusanmäki 1992, s. 166.
134 Åström 1957 (a), s. 134; Hälsovårdsnämndens protokoll 1887-1889. Förslaget till byggnadsordning 
diskuterades också ingående på hälsovårdsföreningens möten år 1888. Diskussionerna i föreningen rörde 
främst de bestämmelser som skulle garantera tillräckligt med ljus och luft i bostäderna. ”Byggnadsfrågan ur 
sanitär synpunkt”,  Hygieniska spörjsmål I 1889, s. 1–52.
135 HeTH 2/1886, s. 6.
136 Nyström 1893, s. 147–149.
137 Huber 1883, s. 69; Kuusanmäki 1992, s. 167–168.
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Många nymodiga inrätningar godkändes och antogs, men den gamla, kära gropen måste 
ovilkorligen bibehållas, om man skulle kunna hålla sig riktigt belåten.138

Gödselgroparna skulle dock enligt byggnadsordningen vara iståndsatta senast den 1 

september år 1900.139 Genom magistratens påbud uppsköts senare kravet på iståndsät-

tande till den 1.9.1904 för att i överensstämmelse med gårdsägarnas önskemål sam-

manfalla med införande av ett nytt renhållningssystem.140

Förhållandena hade inte beträff ande hanteringen av latrin underlättats vid slutet 

av 1880-talet. De kommunala projekten hade inte framskridit och gårdsägarna hade 

fortsättningsvis svårigheter att hitta personer som var villiga att tömma latrinerna.141 

Även om profi tintresset inte kan förbises markeras svårigheterna av att nya privata ini-

tiativ togs både i Helsingfors och Åbo. I Helsingfors var det den durkdrivne norskfödde 

aff ärsmannen Aslak Holmsen som i slutet av 1888 ansökte om rätt att inrätta en pud-

rettfabrik. Ansökan innefattade kravet att ”med andras uteslutande” i 30 år få bedriva 

verksamheten. Staden borde också enligt ansökan kostnadsfritt för samma tid upplåta 

behövlig mark. Stadsingenjör Ehrström, som senare skrev byggnadskontorets utlåtan-

de till ansökan, konstaterade dock att pudrettfabrikation var bara ett sätt att behandla 

fekalierna sedan de avlägsnats från staden ”och [pudrettillverkningen] ha[de] sålunda 

intet infl ytande på renhållnings- och sanitetsväsendet eller de sanitära förhållandena 

inom staden”.142 Stadens ointresse var antagligen denna gång orsak till att projektet inte 

genomfördes.

Förhållandena var likartade i Åbo. I programmet för det av fastighetsägarföreningen 

i Åbo år 1888 initierade renhållningsbolaget framhålls på samma sätt som i Helsingfors 

att fastighetsägarna hade svårt att hitta personer som ville tömma latrinerna. Till det 

planerade renhållningsbolaget kunde gårdsägarna ansluta sig, men också lantbrukare i 

stadens omgivning ”eller andra intresserade” som mot betalning kunde åta sig att hämta 

latrinen. Tanken var också här att latrinen skulle samlas på ett ställe i en för ändamålet 

uppförd byggnad och sedan säljas. Genom lagringen skulle latrinen kunna säljas under 

tider som var lämpliga för lantbrukarna.143 Av någon outredd anledning kunde inte hel-

ler detta bolag inleda sin verksamhet. 

138 Nyström 1891, s. 15; ”Helsingfors stads nya byggnadsordning”, Teknikern 1895, s. 135. Jfr ibid. s. 248–249; 
HeKB 1879, s. 78–79; HeTH 12/1880; HeHvN 3.3.1881. HeSA; HeTH 2/1886, s. 5–6.
139 Bilaga till HeHvN protokoll 30.1.1899. HeSA; Jfr ”Hufvuddragen i Stockholms stads renhållning”, Teknikern 
1897, s. 187.
140 Idström 1903, s. 97; Laitinen, Hirvisalo 1906, s. 340.
141 Aura 6.5.1888.
142 Stadsingenjör Otto Ehrströms brev till drätselkammaren 23.10.1888. Brev. Fa II:72. Byggnadskontoret. HeSA; 
Waris 1950, s. 54, 56.
143 Aura 6.5.1888.
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”Ett vämjeligt skötebarn”
Planeringen av renhållningen i det av fullmäktige i Helsingfors år 1883 tillsatta utskottet 

(s. 197) återupptogs 1891. Utskottet motiverar fördröjningen med att man ville invänta 

resultatet av arbetet på den nya byggnadsordningen.144 Kommittétraditionen innebar i 

allmänhet att beredningen gick långsamt, bland annat för att kommittémedlemmarna 

skulle arbeta med frågorna vid sidan av sitt ordinarie arbete.145

Trots alla svårigheter ansåg renhållningsutskottet i sitt slutliga betänkande 1891 att 

ett renhållningsverk inte längre var aktuellt. En betydande del av de sanitära olägen-

heter som gett upphov till tanken på ett renhållningsverk hade avlägsnats genom ut-

byggnaden av kloaknätet. Nu avskräckte också de höga kostnaderna och någon lämplig 

plats för ett renhållningsverk fanns inte i stadens närhet. Den tidigare tilltänkta platsen 

vid Sandudd var inte för tillfället tillgänglig. Bättre möjligheter kunde föreligga efter att 

hamnbanan blivit klar. Då kunde avfallet transporteras längre bort för behandling och 

avyttring. 

Förbättringar i hanteringssystemet var enligt utskottet nödvändig. Renhållnings-

utskottet ansåg det dock tillräckligt om staden för gårdsägarna presenterade modeller 

för latrinhanteringen, närmast hur tunnsystemet för latrinen kunde förverkligas samt 

att åtgärder vidtogs för insamlingen och transporten av det fasta köksavfallet. Utskot-

tet efterlyste också möjligheten att dygnet runt transportera sådan latrinspillning som 

blandats med torvströ eller som på annat sätt gjorts luktfri.146 

Traditionellt hade köksavfallet slängts i gödselgroparna. Den ökande befolknings-

mängden, den minskande husdjurshållningen och det samtidigt minskande antalet 

gödselgropar kan vara orsaken till att köksavfallet (i huvudsak matrester) nu också 

uppmärksammas som en skild kategori. De gaser som utvecklades då köksavfallet ”lätt 

öfvergå till förruttnelse” såg utskottet som en ”sanitär våda”, köksavfallet borde därför 

transporteras bort minst varannan dag – ett krav som förutsatte en ändring av po-

lisordningen. Utskottet framhöll ytterligare i sitt betänkande att praktiska kunskaper 

saknades om hur transporterna kunde ordnas utan att olägenheter uppstod. Likaså 

saknades erfarenhet av vilka typer av bestämmelser som behövdes för att kunna ge-

nomföra en reform av detta slag. Försök måste alltså göras.147 

Utskottets betänkande präglas av gårdsägarintressenas negativa inställning till in-

trång i det privata ”onus” som latrin- och gödselhanteringen utgjorde. Till skillnad från 

hälsovårdsnämndens tidigare presenterade förslag (s. 207) betraktade detta utskott – på 

samma sätt som i sitt första betänkande 1883 (s. 197–198) – latrinhanteringen som ett 

transportproblem. Det viktigaste för gårdsägarna var att latrinen kunde transporteras 

144 HeTH 6/1891, s. 1.
145 Renhållningen i Helsingfors. Teknikern 1892, s. 69.
146 HeTH 6/1891, s. 1.
147 HeTH 6/1891, s. 1–2.
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bort och hanteras till minsta möjliga kostnad utan inblandning av stadens myndigheter. 

Skillnaden mellan motiveringarna i hälsovårdsnämndens betänkande 1885 och försla-

get från fullmäktiges renhållningsutskott kan möjligen tolkas så att gårdsägarna var 

starkare företrädda i det av fullmäktige tillsatta utskottet.

Den nya byggnadsordningen hade satt ramarna för renhållningen genom att defi -

niera hur avfallet skulle insamlas. I bestämmelserna defi nierades dock inte vilken typ 

av insamlingskärl som skulle användas. Kravet som ställdes var att kärlen var täta, lätt 

fl yttbara och att utrymmet där kärlen var placerade var väl ventilerat. Byggnadsord-

ningen tog inte heller ställning till hur och när avfallet skulle transporteras eller hur det 

skulle behandlas. För att renhållningssystemet skulle fungera krävdes dock att kärlsys-

temet defi nierades, transporterna ordnades och att upplags- eller behandlingsplatser 

anvisades. Utformningen av detaljerna betraktades som hälsovårdsnämndens uppgift.

Stadsingenjör Ehrström hade under våren 1891 beviljats tjänsteledighet för att 

bekanta sig med hamnbyggande i utlandet. Samtidigt pågick behandlingen av ren-

hållningsutskottets förslag i hälsovårdsnämnden. I början av april beslöt hälsovårds-

nämnden i ett brev uppmana stadsingenjören att göra en avstickare till i första hand 

Heidelberg för att bekanta sig med renhållningssystemet där. Nämnden var speciellt in-

tresserad av att få uppgifter om hur torvströ kunde användas i latrinväsendet samt vilka 

typer av tunnor som kunde lämpa sig för insamling av latrin.148 Som tidigare framgått 

byggde också hälsovårdsnämndens förslag 1885 på tunnsystemet. Ehrström besökte 

också under sin resa Göteborg och Stockholm. Han nämner senare att tunnsystemet i 

Stockholm var det ”mest fulländade [han] sett eller hört omtalas”. Heidelbergs system 

var inte lämpat för det nordiska klimatet.149

Stadsfullmäktige godkände senare att hälsovårdsnämnden genomförde de försök 

som renhållningsutskottet föreslagit. I mars 1891 satte nämnden också upp ett pro-

gram ”för insamlande af uppgifter och anställande af försök angående lämpligaste sät-

tet för renhållningen i Helsingfors”. Försöken skulle verkställas av ett separat utskott.150 

Utskottet hade till uppgift att granska de system som var lämpliga för behandling av 

”människoexkrement” och hushållsavfall. Också insamlingen och transporten av sopor 

skulle undersökas, samt latrinens och hushållsavfallets ”defi nitiva behandling”.151 Det 

omfattande försöksprogrammet ledde dock inte till annat än att hälsopolisen senare 

insamlade uppgifter om gårdsägarnas kostnader för renhållningen år 1891.152 

148 HeHvN 2.4.1891. HeSA; ”Det blifvande renhållningssystemet i Helsingfors”, Teknikern 1892, s. 117–118. 
Nämnden motiverade intresset för torvströsystemet med att tillgången på torvströ var riklig i vårt land. 
Ehrström gav en första muntlig reserapport till nämnden den 17 juni 1891. Han hade besökt Leuwarden, 
Schwerin, Kiel, Stettin, Lübeck, Hamburg, Hannover, Berlin och Köpenhamn. Även om han inte i inledningen 
till sin artikel i Teknikern nämner Göteborg och Stockholm framgår senare att han också besökt dessa städer.
149 ”Det blifvande renhållningssystemet i Helsingfors”, Teknikern 1892, s. 117.
150 HeHvN 23.4.1891 och 14.5.1891. HeSA. I utskottet invaldes sundhetsinspektören, stadsingenjören, samt 
ingenjörerna Huber och Moring. 
151 HeHvN 23.4.1891. HeSA.
152 HeHvN 31.1.1900. HeSA.
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Behandlingen av renhållningsutskottets förslag fortsatte samma höst men diskus-

sionerna kom senare att påverkas av den kolerapandemi som 1892 satte skräck i stads-

samhällena i hela Europa. En av de få kända eff ektiva preventiva metoderna mot ko-

leran var en förbättrad renhållning.153 Kolerafaran innebar nu att renhållningsfrågan 

också aktualiserades i fl era andra fi nländska städer.

153 ”Betänkande afgifvet af Helsovårdsnämnden i Åbo i anledning af väckt förslag om införande af ett tidsenligare 
renhållningssystem för staden.” Bilaga till stfm i Åbo protokoll 21.9.1893. ÅboSA
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5. Behov av organiserad hantering

Koleraskräck ger fart åt renhållningen
Läkaren Vasilij Leontjeff , som år 1907 i Finska Läkaresällskapets Handlingar publi-

cerade en översikt av koleraepidemierna i Finland, framhöll den betydelse ett vidgat 

informationsfl öde hade för samhällets kollektiva aktioner. Han konstaterade bl.a. att 

tidningspressen i början av 1890-talet gjort stora framsteg beträff ande ”kunskapen om 

viktigare händelser”. Pressen spelade också i samband med koleraepidemierna i början 

av 1890-talet en helt annan roll än vid tidigare epidemier.154 Den ökade kunskapen ska-

pade en kollektiv rädsla för kolera som samtidigt accentuerade det upplevda behovet av 

förebyggande åtgärder.155 

Den asiatiska koleran hade inte uppträtt i Finland sedan 1871 (koleran nådde inte 

landet 1883 och 1884). När tidningarna i juni 1892 meddelade att den asiatiska koleran 

gjort sig påmind i Baku slog uppgiften, enligt Leontjeff , ned som en bomb.156 Snabbt 

uppmanade myndigheterna kommunerna till åtgärder och tidningarna ”vimlade” av 

notiser om hur koleran kunde förebyggas.157 Rädslan föranledde också, som Leontjeff  

uttrycker det, att kommunerna gjorde en ”generalinspektion” av de sanitära förhållan-

dena. Redan i juli publicerades de första anvisningarna till förebyggande åtgärder i tid-

ningarna. Från senatens tryckeri utkom också i augusti tre uppsatser som tryckts i 10 

000 exemplar för att utdelas bland allmänheten.158

De åtgärder som vidtogs i Helsingfors kan betraktas som typiska för städerna i all-

mänhet.159 Hälsovårdsnämnden uppmärksammade koleran första gången den 23 juni 

och uppmanade stadsläkaren och sundhetsinspektören att följa med spridningen och 

vid behov sammankalla nämnden.160 Efter att tidningarna informerat om att koleran 

154 Leontjeff  1907, s. 491, 549; ”Bihang till Helsovårdsnämndens berättelse”, ÅboHvN, årsberättelse 1892, s. 45. 
CAÅS. Forskningen har särskilt uppmärksammat förhållandena i Hamburg. Evans 1990, s. 162; Crosgrove 1909, 
s. 109–112.
155 T.ex. ”Bihang till Helsovårdsnämndens berättelse”, ÅboHvN, berättelse 1892, s. 45. CAÅS; Palmberg 1911, s. 
36, 41.
156 Leontjeff  1907, s. 491–492.
157 Ibid., s. 547; ”Vikten af preliminära åtgärder för kolerans förekommande”, NP 19.6.1892; ”Huru koleran 
bör mottagas”, Hbl 15.7.1892; ”Medicinalstyrelsens förslag till åtgärder mot kolera”, Hbl 17.7.1892; 
Medicinalstyrelsens ”Anvisning till utförande af rengöring och desinfektion vid inträff ande kolerafarsot (27 juli 
1892)”. Bilaga till VaHvN protokoll 1.9.1892. VaSA. Hälsovårdsnämnden i Tammerfors noterar senatens cirkulär 
om kolerafaran på sammanträdet 30.7.1892. TaSA.
158 Leontjeff  1907, s. 547; Palmberg 1892; Sucksdorff , Hagelstam 1892; Relander 1892.
159 Ibid., s. 547; Laitinen, Hirvensalo 1906, s. 210, 213–236, samt t.ex. protokollen och årsberättelserna från 
hälsovårdsnämnden i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Vasa och Jakobstad 1892–1894. Jfr VaHvN årsberättelse 
1892. VaSA.
160 Laitinen, Hirvensalo 1906, s. 217. I Vasa informerade också stadsläkare Strengell hälsovårdsnämnden den 
23 juli om vilka preventiva åtgärder han låtit sundhetsinspektören genomföra. Se också protokollet 1.9.1892. 
Jfr  TaHvN 19.7.1892. TaSA.
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överskridit Kaspiska havet uppmanade magistraten den 9 juli gårdsägarna att inom 

samma månad tömma sina latriner och täcka bottnen med torvmull. Latrinen skulle 

också dagligen beströs med kalk eller på annat sätt desinfi ceras. Stadsfullmäktige be-

viljade senare i fl era repriser hälsovårdsnämnden tilläggsanslag för preventiva åtgärder. 

Tilläggsanslagen användes bl.a. till att anställa 11 extra tillsyningsmän och för att in-

rätta särskilda kolerabaracker. I de områden där vattenledningar saknades öppnades 

också vattenposter för kostnadsfri vattendistribution.161

Instruktionerna till allmänheten var en upprepning av traditionerna vid tidigare ko-

leraepidemier. I t.ex. Vasa fi ck tillsyningsmannen i uppdrag att:

besöka och besiktiga samtliga gårdar i staden, att uppmana gårdsägarne att försätta 
gårdsplaner, brandgator och afträden som ock boningsrum i snyggt och renligt skick samt 
att, så framt orenlighet på nämnda platser förefi nnes, förständiga husvärdarne att inom 
kortare tid undanskaff a densamma och ombesörja att platserna kalkas eller med annat 
smittrenande ämne försättas.

Tillsyningsmannen skulle också uppmärksamma ”överbefolkning”, stillastående vatten-

samlingar och renheten hos matvaruhandlarna.162 Stadsläkaren i Åbo, Alexander Spoof, 

redogjorde också i hälsovårdsnämnden i Åbo för de preventiva åtgärdernas betydelse:

 
Enär vid tider af kolerafarsot orter vilkas renhållning varit bristfällig eller vårdslös, visat 
sig vara älsklingstillhåll för farsoten, men å andra sidan erfarenheten ådagalagt att ett 
brådstörtat tömmande av latrinerna och andra liknande samlingsställen för orenlighet 
under pågående epidemi, och i synnerhet vid inträff at fall av Kolera-smitta snarare gyn-
nat än motverkat smittans spridning, i det att nämligen dels orenligheten själv och dels 
latrinrummens väggar från att hava varit dränkta med vätska utsättas för luftens (och 
solens) inverkan och bringa till torrhet, hvarvid de mikroskopiska sjukdomsalstrande 
bakterierne jemväl genom torkan göras lättare transportabla; allt synes det vara anled-
ning att redan nu innan farsoten gjort sitt inträde föreskrifter utfärdas angående tömning 
av latriner, m.m.163

Den väsentligaste skillnaden i jämförelse med tidigare epidemier var att läkarna nu 

med bakteriologiska metoder kunde bekräfta närvaron av asiatisk kolera. Jakten på 

kommabacillen kunde dock inte föras med laddade vapen då inget botemedel mot ko-

lera ännu hittats. Det viktigaste preventiva medlet var utestängning.164 Koleraepidemin 

1892 krävde i Ryssland något över 250 000 off er. I Finland konstaterades dock bara 

161 HeHvN 16.6, 20.7, 23.7, 27.7, 29,7, 1.8, 12.8, 17.8, 20.8. HeSA; Jfr ÅboHvN 12.7, 22.7, 26.7, 2.8, 6.8, 15.8, 19.8, 
22.8 och 30.8.1892 (ÅboSA) och TaHvN 19.7, 30.7, 17.8, 2.9, 8.9, 20.9, 19.10.1892. TaSA; Leontjeff  1907, s. 547–
549: Laitinen, Hirvensalo 1906, s. 218–222.
162 VaHvN 23.7.1892. VaSA. Jfr ”Bihang till Helsovårdsnämndens berättelse”, Hälsovårdsnämndens i Åbo 
berättelse 1892 (CAÅS) och JaHvN 29.7.1892. JaSA.
163 ÅboHvN 12.7.1892. ÅboSA.
164 Leontjeff  1907, s. 508; HKMN Kungörelse, Innefattande närmare föreskrifter i fråga om kolerafarsotens 
afvärjande och bekämpande. Gifven i Helsingfors den 22 augusti 1893.
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ett fåtal fall.165 Även om koleran inte den följande vintern uppträdde fanns en allmän 

rädsla för att koleran skulle återkomma.166 Samma typ av åtgärder vidtogs också de två 

följande åren.167 De allmänna åtgärderna mot kolera avblåstes av senaten den 1 novem-

ber 1894.168

Som vi sett fäste hälsovårdsnämnderna den största uppmärksamheten på latrinhan-

teringen. Renhållningen av latrinerna betraktades också som ett av de viktigaste pro-

fylaktiska instrumenten mot kolera. Den skärpta kontrollen ledde i många städer till 

att hälsovårdsnämnderna upptäckte nya brister i exkrementhanteringen. I t.ex. Tam-

merfors upptäckte hälsovårdsnämnden fl era gårdar där ”bekvämlighetsinrättningar” 

saknades helt och hållet.169 Myndigheternas väl formulerade renhållningskrav möttes 

dock av gårdsägarnas praktiska svårigheter med hämtningen och avsättningen på oren-

ligheterna. Problemen markerade behovet av en kommunalt ordnad hämtning också 

på andra orter än Helsingfors. På hälsovårdsnämndens förslag tillsatte t.ex. stadsfull-

mäktige i Åbo i februari 1893 en kommitté med uppdrag att ge förslag till ett renhåll-

ningssystem.170 Tanken på ett renhållningsverk aktualiserades också på nytt i Viborg. 

Drätselkammaren i Viborg sände t.ex. 1893 stadsingenjör Lindroos till Danmark och 

Sverige för att studera renhållningssystemen. Lindroos kunde också följande år pre-

sentera ett på det göteborgska systemet baserat förslag till renhållningssystem för Vi-

borg.171 I Vasa gav hälsovårdsnämnden stadsingenjör Otto Ehrström i Helsingfors i 

uppdrag att uppgöra ett ”defi nitivt förslag till renhållningsväsendets ordnande”.172 

I de mindre städerna, som t.ex. Jakobstad, Gamlakarleby och Kuopio, var tydligen 

inte problemen med latrinen ännu av den magnituden att en kommunalt ordnad han-

tering diskuterats. Samma intryck ger också hälsovårdsnämndens protokoll och års-

berättelser i Tammerfors och Uleåborg. De av medicinalstyrelsen rekommenderade 

skyddsåtgärderna mot kolera betraktades som tillräckliga. Renhållningskraven kunde 

uppfyllas genom en skärpt övervakning.173 Risken för spridningen av epidemin ledde 

dock i Kuopio till att nya diken grävdes för torrläggningen av stadsområdet.174 

165 Leontjeff  1907, s. 493.
166 De första kolerafallen upptäcktes också i S:t Petersburg i augusti och i Finland i september. Leontjeff  1907, 
s. 496. Jfr Vasa hälsovårdsnämnds förslag till hygieniska föreskrifter 9 juli 1894. Bilaga till nämndens protokoll 
9.7.1894. VaSA; ÅboHvN, årsberättelse 1893. CAÅS.
167 Se särskilt ”Bihang till Helsovårdsnämndens berättelse. Åbo Kommuns åtgärder mot befarad kolera-
invasion år 1892 och 1893.” ÅboHvN, årsberättelse för år 1892. CAÅS. Jfr t.ex. JaHvN 21.7.1894. JaSA.
168 Wasa läns Landskanslis Cirkulär 29.10 1894, bilaga till VaHvN 10.11.1894. VaSA. Jfr TaHvN, årsberättelse 
(vuosikertomus) 1895. TaSA; Leontjeff  1907, s. 571.
169 Voionmaa 1932, s. 569.
170 ÅboHvN 7.2.1893; Ibid. 11.2 och 21.2.1893. ÅboSA.
171 VibTH 6/1895.
172 VaHvN årsberättelse 1892, bilaga till protkoll 2.1.1893. VaSA.
173 T.ex. TaHvN 22.7.1892. TaSA.
174 Drätselkammarens berättelse 1892, s. 5. Även i hälsovårdsnämndens berättelse 1892, s. 7–11 och 1893, s. 
38. KuSA.
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Stadsfullmäktige i Åbo förkastade redan i september 1893 förslaget till ett kom-

munalt renhållningsverk. Behandlingen av förslaget i Viborg fortsatte först 1897 och i 

Vasa lämnades frågan ”beroende” sedan Otto Ehrström år 1893 avlidit.175 Kolerafaran 

var över för denna gång.

Göteborgsmodellen
Det förslag till renhållningssystem för Helsingfors som renhållningsutskottet presen-

terade i december 1891 byggde på den modell som tillämpades i Göteborg. Utskottet, 

som hade jämfört det göteborgska pudrettsystemet med det stockholmska tunnsyste-

met, konstaterade att det förra lättare kunde tillämpas i Helsingfors. Det göteborgska 

systemet skulle också bli väsentligt billigare att genomföra än det stockholmska.176 

Det göteborgska systemet för hantering av speciellt latrin fi ck i allmänhet stor upp-

märksamhet i Finland, särskilt när de större städerna på 1890-talet förberedde nya 

renhållningssystem. Systemet blev allmänt känt bland den fi nländska läkarkåren bl.a. 

genom de positiva beskrivningar av den göteborgska modellen som den dåvarande 

stadsläkaren i Göteborg och senare professorn i hygien vid Karolinska Institutet, Ernst 

Almqvist, publicerade i den infl ytelserika tidskriften Hygiea.177 Systemet lovordades 

också i ingenjörstidskrifterna och i tryckta reserapporter.178 Göteborg var sedan tidi-

gare en av de orter som vanligen ingick i läkarnas och ingenjörernas reseprogram bl.a. 

på grund av det intresse som den redan 1864 inrättade pudrettberedningsanläggningen 

väckt.

Ett kommunalt renhållningsverk hade grundats i Göteborg 1885. Renhållnings-

verket ansvarade för latrinhämtningen från gårdarna, men åtog sig också den dagliga 

tömningen av kärlen för torrsopor. Renhållningsverket övertog också renhållningen av 

stadens gatuandelar år 1892. Anslutningen till den kommunalt ordnade hämtningen 

av latrin var frivillig men redan ett år efter att verksamheten inletts ansvarade renhåll-

ningsverket för hämtningen i närmare hälften av stadens alla hus.179 Lindroos uppger 

att verksamheten år 1893 omfattade nästan 90 procent av stadens befolkning.180 

I det göteborgska systemet blandades latrinen med torvmull eller kalk i speciella 

tjärade träkistor som låg under avträdet. Avvikande från andra europeiska system för-

bereddes pudrettberedningen på gården, inte efter transporten till en beredningsan-

läggning. En gång per dag kom renhållningsverkets arbetare för att med en järnräfsa 

jämna ut latrinen och för att blanda in torvmull eller kalk. Kistorna var försedda med 

175 Hälso och sjukvården i Wasa år 1893. Vasa 1894, s. 5.
176 HeHvN 30.12.1891. HeSA; Laitinen, Hirvisalo 1906, s. 202; Ehrström 1892, s. 117–118.
177 Bl.a. Almqvist 1892 (a), s. 250–268. Almqvists artikel återges i sin helhet i förslaget till renhållningssystem 
för Viborg 1901. VibTH 9/1901, s. 31–52. Almqvists artikel uppmärksammas också av hälsovårdsnämnden i 
Helsingfors den 20.6.1893; Relander 1895, s. 157–166.
178 T.ex. Ehrström 1892, s. 117–118; Lindroos 1894, s. 250–251, 1895, s. 12, 1895, s. 32–34.
179 Wetterberg, Axelsson 1995, s. 147; Lindroos 1894 (1895), s. 32–33.
180 Lindroos 1894 (1895), s. 33.
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hjul som låg på järnskenor och kunde därför lätt dras ut för bearbetning och tömning. 

Innehållet i kistorna tömdes en gång per vecka i speciella täckta vagnar och fördes se-

dan för beredning och vidare försäljning till renhållningsverkets upplagsplatser.181 Den 

samtida uppfattningen var att latrinen genom inblandningen av torvmull förvandlades 

till en lätthanterlig massa som inte heller hade störande lukt.182

Renhållningsutskottets i Helsingfors förslag till renhållningsstadga i december 1891 

kompletterade den ännu inte antagna byggnadsordningens bestämmelser på fl era 

punkter. I enlighet med de göteborgska principerna skulle avfallet i avträdena dagligen 

blandas med torvströ och transporteras bort en gång per vecka. Samma regel skulle 

gälla för kreatursspillningen. Om gårdsägarna samlade latrinen i täta kärl skulle dock 

ingen tillblandning av torvströ krävas. ”Sopor, afskräden och annat avfall” från hushåll 

skulle också som i Göteborg föras bort varje dag. De fl ytande orenligheterna skulle 

inte ledas till avloppskanalerna utan blandas med torvströ och föras bort en gång per 

vecka.183

Förslaget innebar i praktiken att gödselgroparna skulle försvinna.184 Detta gjorde att 

bl.a. ledamot Bergbom vid behandlingen i hälsovårdsnämnden protesterade och före-

slog att man skulle invänta guvernörens fastställande av den nya byggnadsordningen. 

Han påpekade att stadsfullmäktige i motsats till hälsovårdsnämndens och magistratens 

tidigare förslag redan beslutat att gödselgroparna skulle få bibehållas. Nämnden beslöt 

också att tillsvidare enbart anta renhållningsstadgan som grund för kostnadsberäk-

ningarna.185 

Nämnden fortsatte behandlingen av renhållningsutskottets förslag i början av 1892 

och beslöt då sända ”en lämplig person” till Göteborg för att inhämta noggrannare upp-

gifter om det göteborgska systemet. Denna person skulle bl.a. anskaff a ritningar till 

de behövliga anläggningarna samt studera hur administrationen sköttes.186 I maj 1892 

valdes ingenjör A. Uggla till uppdraget.187 Ugglas reserapport, som blev klar i slutet av 

året, stärkte sedan nämndens tro på det göteborgska pudrettsystemet. Renhållningsut-

skottets förslag trycktes senare och på basen av förslaget utarbetades också ett regle-

mente för den tilltänkta renhållningsstyrelsen.188 

Stadsingenjören, som tillsammans med bland annat ordföranden i hälsovårdsnämn-

den Axel Holmberg, utarbetat förslaget föreslog på nytt att ett renhållningsverk skulle 

181 Relander 1895, s. 158–166; Wetterberg, Axelsson 1995, s. 140–146.
182 J.Th. Lindroos reseberättelse (mars 1894). VibTH 6/1895. Lindroos betraktade det Göteborgska systemet 
som ”något säreget”.
183 HeHvN 30.12.1891. HeSA. ”Förslag till renhållningens ordnande i Helsingfors”,  TfH 1901. No 2, s. 24–25.
184 Bilaga till HeHvN protokoll 20.6.1893. HeSA.
185 HeHvN 30.12.1891. HeSA.
186 HeHvN 5.5.1892. HeSA. Se också ”Det blifvande renhållningssystemet i Helsingfors”,  Teknikern 1892, s. 
177–118; Laitinen ja Hirvensalo 1906, s. 212.
187 HeHvN 25.5.1892. HeSA.
188 HeHvN 14.10.1892 och protokoll med bilagor 20.6.1893. HeSA; Laitinen ja Hirvensalo 1906, s. 226. Ugglas 
reserapport publicerades också i NP 25.5.1892 och 14.10.1892.
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inrättas i Helsingfors. Det kommunala renhållningsverket skulle ta hand om renhåll-

ningen av stadens allmänna platser och gatuandelar och mot betalning sköta renhåll-

ningen i de gårdar där ägarna så önskade.189 Renhållningsverkets upplagsplats skulle 

som i tidigare förslag placeras på Sandudd. Förslagsställarna tänkte sig ett renhållnings-

system för en befolkning på 55 000 personer. Anslutningen till renhållningssystemet 

skulle, som i Göteborg, vara frivilligt. I brevet till hälsovårdsnämnden framhåller för-

slagsställarna också att det ekonomiska resultatet inte kunde bli annat än gott – som i 

Göteborg.190 

I februari 1894 hade den nya stadsingenjören Herman Norrmén191 vid ett besök i 

Göteborg erhållit uppgifter som tydde på att det ekonomiska resultatet inte längre var 

så lysande. Enligt hans uppgifter hade renhållningsverket haft svårigheter med avsätt-

ningen av pudretten. Uppgiften bekräftades dock inte av de uppgifter som hälsovårds-

nämnden lät Uggla införskaff a från Göteborg.192 Diskussionerna i nämnden fortsatte 

utgående från Göteborgsmodellen.

Renhållningsverket i Göteborg hade dock redan de första åren problem med trans-

porten av latrin från de perifera stadsdelarna. Avståndet till pudrettberedningsanlägg-

ningen på Skräppekärr och avsättningsproblem med sopor och avskräden gjorde att 

varan måste lagras. Avskrädesupplagen luktade och de nära boende klagade. Det eko-

nomiska resultatet uppfyllde inte heller förväntningarna. Systemet utvecklades dock 

successivt och pråm- och järnvägstransporter började användas i större skala. Insam-

lingssystemet med hästforor betraktades dock i början av 1900-talet som föråldrat. Be-

tydande konsekvenser för latrinrenhållningen fi ck också beslutet år 1906 att upphäva 

förbudet mot vattenklosetter.193 Stadsingenjören i Viborg, Bernhard Gagneur, nämner 

1907 att det göteborgska systemet inte längre ”prisas” ens av renhållningsverket och 

allra minst av gårdsägarna och hyresgästerna – ett faktum som han personligen över-

tygat sig om.194 

189 Förslaget innehåller också en noggrann kostnadsberäkning, ett förslag till renhållningsstadga samt ett 
förslag till reglemente för en renhållningsstyrelse. Renhållningsverkets åligganden skulle enligt Sucksdorff s 
redogörelse vid hälsovårdsnämndens möte 31.1.1900 ha varit följande: 1) uppblandning och bortforsling 
av latrinspillning som samlats skilt från annan orenlighet i tät och rörlig behållare i avträdet på gården. 
Spillningen skulle dagligen behandlas med torvmull till en lätthanterlig och ”relativt” luktfri massa (pudrett), 
2) bortforsling av sopor, köksavskräden och annat hushållsavfall som samlats i ovan jord stående lätt 
fl yttbara behållare. Behållarna skulle tömmas dagligen, 3) rengöring av avloppsbrunnar och bortforsling 
av orenligheterna, förslagsvis två gånger per månad, 4) ”aff orsling” av den orenlighet som uppsamlas vid 
rengöring av gård och gator.
190 HeHvN 20.6.1893. HeSA.
191 Otto Herman Norrmén, f. 1860, ingenjör 1881, arbetade bl.a. i England, stadsingenjör 1892–1898. Reuter 
1925, s. 105–117.
192 HeHvN 21.2.1894 och 30.3.1894. HeSA.
193 Wetterberg, Axelsson 1995, s. 162.
194 Gagneur 1907, s. 63–64.
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Göteborgsmodellen i Viborg
Som tidigare nämnts uppmärksammades den göteborgska modellen också i Viborg. 

Det förslag till renhållningssystem för Viborg som stadsingenjör J. Th . Lindroos presen-

terade 1894 byggde på det göteborgska torvmullpudrettsystemet. Lindroos framhöll i 

sitt förslag fördelarna med systemet: byggnadsgrunden hålls ren, möjliga smittbärare i 

exkrementerna bands genom pudrettberedningen och torven kunde utbytas mot kalk 

när epidemiska sjukdomar hotade. Latrinen blev på detta sätt desinfi cerad. Stanken 

från latrinerna skulle också försvinna och pudretten var dessutom lätt transportabel. 

Systemet var också ur ekonomisk synpunkt fördelaktigare än tunnsystemet. Ytterligare 

var funktionen oberoende av befolkningens ”samvetsgrannhet och ordentlighet”.195

Mottagandet i det utskott som stadsfullmäktige tillsatt var dock inte särskilt posi-

tivt, även om utskottet såg förslaget som det mest lämpade för Viborg. Utskottet be-

tonade vikten av att föroreningen av marken förhindrades, men rekommenderade inte 

ett omedelbart införande. Gårdsägarna måste ges tid att förbereda sig för övergången 

till det nya systemet. Som första åtgärd kunde bestämmelserna i byggnadsordningen 

ändras så att de anpassades till göteborgssystemet.196

Gårdsägarnas ekonomi var utgångspunkt för utskottets utvärdering. Utskottet 

påpekade bl.a. att tömningen av latringroparna i de fl esta fall i Viborg skedde utan 

”pekuniära” kostnader för gårdsägarna och de skulle därför inte vara villiga att betala 

för den kommunala tjänsten. Mindre gårdsägare fi ck sina latringropar tömda genom 

att de bönder som hämtade latrin erbjöds nattkvarter. De gårdsägare som hade egen 

häst kunde själva tömma sina gropar och formän och hyrkuskar som bodde i deras 

hus kunde åta sig tömningen mot en liten sänkning av hyran. Någon allmännare 

anslutning till systemet var inte att vänta. I Sverige var också ”bygderna” mer tättbe-

byggda och jordbruket på en ”högre ståndpunkt” varför priset på den försålda pud-

retten i Viborg skulle bli lägre än vad utskottet beräknat. Med tanke på kloaknätets 

omfattning kunde inte heller de sanitära vådorna anses vara särskilt överhängande. 

Också stadens kostnader skulle enligt renhållningsutskottet bli mycket högre än vad 

Lindroos antog.197 

Förslaget tilltalade dock hälsovårdsnämnden som såg göteborgsmodellen som ”i allo 

lämplig för Wiborg” och som jämförelsevis billig. Hälsovårdsnämnden kunde hänvisa 

till en till förslaget positiv skrivelse från gårdsägarföreningen och framhöll att den om-

byggnad av latringroparna som byggnadsordningen föreskrev skulle bli minst lika dyr 

för gårdsägarna.198 Pudretten kunde också lättare fi nna avsättning än vad renhållnings-

utskottet hävdade. De sanitära vådorna i Viborg var också av den arten att ett uppskju-

195 ”Utskottsbetänkande till Herrar Stadsfullmäktige i Wiborg i frågan angående ordnandet af stadens 
renhållningsväsende”. VibTH 6/1895, s. 27–28.
196 Ibid.
197 Ibid.
198 Det ”positiva” innebar att gårdsägarföreningen uttalade åsikten att det Lindrooska förslaget var acceptabelt 
om gårdsägarnas kostnader inte blev högre än de dåvarande.
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tande av ”en förändring” var allt annat än välbetänkt.199 Drätselkammaren förenade sig 

med hälsovårdsnämndens åsikt, även om också kammaren ansåg kostnaderna för lågt 

beräknade.200

Stadsfullmäktige godkände ”i princip” Lindroos förslag hösten 1897 och tillsatte ett 

nytt utskott som skulle bereda de nödvändiga förändringarna av polis- och byggnads-

ordningarna.201 Utskottet gav också några år senare ett förslag till renhållningsstadga 

och reglemente för ett renhållningsverk som byggde på göteborgsmodellen.202 

När behandlingen av renhållningsfrågan fortsatte i juni 1901 hade dock stadsfull-

mäktige också tillgång till en skrivelse från gårdsägarföreningen och i november också 

från tekniska klubben. Gårdsägarföreningen ville att gödselgroparna skulle få bibehållas 

parallellt med det nya systemet och tekniska klubben ansåg att också vattenklosettsys-

temet borde kunna tillåtas i ”härför lämpliga delar af staden”. I november hade fullmäk-

tige dessutom fått reda på att byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden i Helsingfors 

avstyrkt göteborgsmodellen och fullmäktige beslöt ta reda på orsaken. Samtidigt skulle 

professor Palmberg höras om vattenklosettsystemet och försök skulle göras för att ut-

röna göteborgssystemets lämplighet ”vid stark köld”. Ärendet bordlades.203 

Renhållningsfrågan i Åbo
Läkaren Alexander Reinhold Spoof, som i slutet av år 1891 valts till stadsläkare i Åbo, 

var som tidigare visats redan på 1880-talet djupt engagerad i hygieniska frågor.204 Någ-

ra år efter att han valts till stadsläkare föreslog han för hälsovårdsnämnden i Åbo att 

göteborgsmodellen skulle tas som utgångspunkt för en utveckling av renhållningsvä-

sendet.205  Den i stadens byggnadsordning intagna bestämmelsen att spillningskasten 

skulle förses med täta tunnor eller lådor på ställningar var inte längre tillräckliga. De 

tidigare år vidtagna åtgärderna mot kolera måste också enligt Spoof ses som nödfallsåt-

gärder. Gårdsägarna hade dessutom uppenbara problem med avsättningen på latrinen 

199 Hälsovårdsnämndens utlåtande 14.12.1896. VibTH 1/1897, s. 1–8.
200 Drätselkammarens utlåtande 30.3.1897. VibSA. S:tMLA; VibTH 6/1897, s. 1–3.
201 Stfm i Viborg 8.10.1897. VibSA. S:tMLA.
202 VibTH 9/1901.
203 Stfm i Viborg 7.6.1901 och 29.11.1901. VibSA. S:tMLA. Tekniska klubbens brev 16.11.1901 ingår som 
bilaga till det senare protokollet. Fullmäktiges beslut refl ekterar åsikterna i de nämnda breven. Både 
gårdsägarföreningen och Tekniska Klubben hänvisade till eventuella problemen vid stark köld; innehållet i 
kistorna och trummorna skulle frysa. Vattenklosettsystemets risker var inte enligt Tekniska Klubben så stora 
som ofta framhållits. Klubben konstaterar i sitt brev att vattnet i hamnen skulle bli ”något förorenat” om 
vattenklosettsystemet infördes men undersökningar som utförts i Stockholm visade att utan vattenklosetter 
hamnade ändå 85 procent av de mänskliga ”uttömningarna” i kloakerna. När vattenklosetter tillåtits steg 
mängden till 100 procent. Stadsfullmäktige lyckades inte senare få några uppgifter om varför Helsingfors 
förkastat göteborgsmodellen. VibTH 20/1908, s. 2.
204 T.ex. ÅboHvN 24.1.1882, 6.7.1886, 4.6.1889, 1.12.1891. ÅboSA; Spoof 1885; ”Suomulta ja puhtaanapito 
kaupungissa”, Aura 12.10 och 13.10.1888; Spoof 1893.
205 ÅboHvN 7.2.1893. ÅboSA.
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och en uppblandning med torvmylla skulle öka värdet på gödseln. Torvmylla ansågs 

som vi sett ha en viss betydelse i det koleraprofylaktiska arbetet.

Det renhållningsutskott som valdes att bereda renhållningsfrågan representerade 

i hög grad jordbruksintressen. Till utskottet valdes nämligen förutom baningenjören 

Ernst Löthner, föreståndaren för kemiska försöksstationen i Åbo, ingenjör Hugo Neu-

man, kommunalrådet och lanthushållaren Johan Walfrid Marjalin, samt länsagrono-

men John Axel Hahnsson.206 Av hälsovårdsnämndens handlingar framgår inte om nå-

gon representant för staden besökt Sverige i samband med utredningsarbetet, men det 

s.k. äldre renhållningsutskottets arkiv (1895–1931) innehåller handlingar som tyder på 

en nära kontakt. Kunskap om renhållningsförhållandena i Sverige upprätthölls i Åbo 

bl.a. genom ett kontinuerligt utbyte av årsberättelser samt brevväxling med bl.a. Stock-

holm och Göteborg.207 

Utskottets och hälsovårdsnämndens slutliga förslag till renhållningssystem byggde 

dock på en modell från Örebro, inte på göteborgsmodellen. Örebromodellen var ett 

tunnsystem där pudretten tillverkades genom tillsättning av torvmylla direkt i de under 

latrinerna liggande trätunnorna, samt vid avhämtningen.208 Från och med 1906 hade 

tredelningssystemet tillämpats i Örebro och 1908 inrättades en kommunal svingård. I 

sammanhanget kan noteras att också stadsingenjör Lindroos i Viborg i sin reseberät-

telse 1894 beskrev Örebrosystemet, trots att han inte besökt staden. Detta på grund av 

”det speciella intresse Örebro renhållningsväsende syntes erbjuda”.209 Renhållningsut-

skottet i Helsingfors ansåg däremot 1910 att Örebromodellen inte var lämplig för en 

stor stad, särskilt som erfarenheter av systemet från större städer saknades.210

Hälsovårdsnämndens sammanställning av utskottets redovisning behandlades i 

stadsfullmäktige i Åbo redan den 21 september 1893 men ”vann icke bifall”. De ekono-

miska riskerna för staden var enligt fullmäktige för höga då en omfattande anslutning 

till renhållningsverket inte kunde garanteras och då det beräknade priset på pudrett an-

sågs för högt. Dessutom kunde inte avsättningen garanteras. Initiativet ledde dock till 

att hälsovårdsordningen kompletterades med en bestämmelse att hälsovårdsnämnden 

årligen för magistraten skulle föreslå ”lämpliga sätt, tider och platser” för bortskaff ande 

av orenlighet. Fullmäktige beslöt också att på försök låta införa tunnpudrettsystemet i 

stadens fastigheter.211

206 ÅboHvN 21.2.1893; årsberättelse 1893. CAÅS.
207 ÅboHvN 7.8.1884; Ibid. 4.12.1888. ÅboSA.
208 ”Betänkande afgifvet af Helsovårdsnämnden i Åbo i anledning af väckt förslag om införande af ett tidsenligare 
renhållningssystem för staden.” Bilaga till stfm. i Åbo protokoll 21.9.1893. ÅboSA. En bild av den senare 
utvecklingen av renhållningsfrågan i Örebro tecknas i t.ex. ”Renhållningskommitténs utredning och förslag för 
renhållningsverk i Örebro, inklusive förslag till renhållningsstadga” .Renhållningskommitténs betänkande N:o 
4/1904. Stadsfullmäktige i Örebro tryck 1904.
209 Lindroos 1894, s. 250.
210 HeTH 44/1910, s. 12–13.
211 Stfm i Åbo 21.9.1893; ÅboHvN 3.10.1893. ÅboSA.
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Parallellt med diskussionerna om alternativa renhållningssystem pågick i många 

städer – och under mer än tjugo år – en debatt om vattenklosettsystemet och dess 

berättigande. Skulle vattenklosettsystemet tillåtas och i så fall på vilka villkor? Kunde 

vattenklosettsystemet utgöra en del av renhållningssystemet eller skulle avloppsnätet 

enbart reserveras för torrläggningsbehovet? Debatten gick som hetast i Helsingfors och 

slutresultatet påverkade också utformningen av renhållningssystemet i huvudstaden. 
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6. Striden om vattenklosetten

Ett system med många risker
I den engelska renhållningsmodellen utgjorde vattenklosetterna en viktig del.212 I Skan-

dinavien spreds vattenklosettsystemet med nästan explosionsartad snabbhet efter att 

systemet tillåtits. Som exempel kan tas Stockholm där antalet vattenklosetter ökade 

från några hundra år 1904 till över 46 000 år 1915, i huvudsak på bekostnad av torrklo-

setterna.213 Före sekelskiftet var vattenklosetterna på många håll förbjudna eller försed-

da med sådana begränsningar att introduktionen av systemet gick långsamt. Introduk-

tionen föregicks också ofta av en intensiv debatt där den möjliga vattenföroreningen 

utgjorde ett av de centrala argumenten mot systemet. Vattenklosettsystemet innebar i 

Skandinavien och Finland att en mellaneuropeisk kulturtradition infördes då ”avträdet” 

fl yttades in i bostadshuset, en färd som avslutades på den fi nländska landsbygden först 

i slutet av 1900-talet. De kalla uthusen kunde inte längre användas då risken för att 

vattenledningarna frös var uppenbar.214 Torrklosetterna hade berett vägen för den nya 

kulturtraditionen.

När vattenklosetter började införas i nybyggda hus i början av 1880-talet väckte detta 

också i Finland en våg av protester, på samma sätt som i t.ex. Sverige.215 Senaten förbjöd 

1884 ägaren till det så kallade Grönqvistska huset (Fredrik Wilhelm Grönqvist) vid Norra 

Esplanadgatan i Helsingfors att använda de där inrättade klosetterna. En långdragen ju-

ridisk process följde också då Nikolai Kiseleff  1882 inrättat vattenklosetter i sin gård. De 

första anteckningarna i hälsovårdsnämndens i Helsingfors protokoll rörande vattenklo-

setter hittas ett år tidigare. Frågan hade då aktualiserats på basen av en muntlig förfrågan 

av stadsrådet Felix von Willebrand.216 De första vattenklosetterna i Finland hade dock in-

rättats fl era år tidigare. Drätselkammaren i Viborg uppmärksammade t.ex. 1883 stadsfull-

mäktige på den oangenäma lukt som spred sig från de i societetshuset inrättade vatten-

klosetterna. Rörledningarna och vattencisternen var sönderfrätta, mekanismen uttjänad 

och ventilationen otillräcklig.217 Otto E.A. Hjelt hävdade också vid hälsovårdsnämndens i 

Helsingfors sammanträde i maj 1878 att vattenklosetter redan fanns i många hus.218

212 Vattenklosettens historia har beskrivits av t.ex. Eveleigh 2002. För en beskrivning av det fi nländska 
sanitetsväsendets historia se t.ex. Fornt och nytt 1947.
213 Sondén 1915, s. 20, 29–31; Hallström 2002, s. 267.
214 Jfr t.ex. diskussionen i tekniska klubben i Tammerfors 1.11.1901 och 29.9.1901 (kopior av protokollen ingår i 
äldre renhållningsutskottets handlingar i Åbo. Kommittéhandlingar Jc. Hälsovårdsnämnden. ÅboSA).
215 Lundgren 1974, s. 40–45, 94–99; Hallström 2002, s. 239–273.
216 HeHvN 4.7.1881. HeSA. Se också HeTH 2/1886, s. 4; Laakkonen 2001, s. 48–51, 64–65. Den första 
vattenklosetten i Stockholm hade inrättats 1883. Lundgren 1974, s. 98.
217 Drätselkammarens skrivelse till stadsfullmäktige 27.11.1883. Bilaga till stadsfullmäktiges protokoll 
30.11.1883. VibSA. S:tMLA. I Sverige hade fram till 1887 inrättats sammanlagt ca 370 vattenklosetter i tre 
städer: Stockholm , Göteborg och Norrköping. Lundgren 1974, s. 40.
218 HeHvN 25.5.1878. HeSA.
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Den juridiska processen mot ägaren till det Grönqvistska huset hade inletts 1882 

sedan stadsfi skalen konstaterat att inrättandet av vattenklosetter som var direkt kopp-

lade till avloppsnätet stred mot gällande byggbestämmelser och de allmänna målsätt-

ningarna i polisordningen. Magistraten hävdade att avloppskanalerna var byggda en-

dast för de fl ytande orenligheterna och stadsingenjören lyfte fram den förorenig av 

vattenområdena runt staden som skulle bli följden av den ökade avfallsbelastningen.219  

Medicinalstyrelsen sällade sig också till motståndarna genom att i en framställan till 

kejserliga senaten kräva förbud mot vattenklosetter.220 Senaten omfattade något sena-

re medicinalstyrelsens förslag och förbjöd vattenklosetter.221 Det första förslag till ny 

byggnadsordning för Helsingfors som hade presenterats 1880 innehöll också ett ovill-

korligt förbud mot vattenklosetter.222

Stadsingenjör Tallqvist hade i sin beredning av kloakfrågan 1878 avstyrkt vattenklo-

setter. Tallqvist refererade främst till negativa utländska erfarenheter. I Tekniska Fören-

ingen och stadsfullmäktige gick åsikterna isär och heta debatter pågick ända fram till 

sekelskiftet. Skulle vattenklosetter tillåtas och utgöra en del av renhållningssystemet 

eller inte?223 I början av 1880-talet pågick debatten om vattenklosetterna främst inom 

Tekniska Föreningen i Helsingfors. Vattenklosettfrågan engagerade ändå inte till att 

börja med särskilt många. Carl Adolf Engström beklagade 1882 att denna viktiga fråga 

”i en ej så ringa grad komma att afgöras på grund af utgången af den strid, som nu i 

denna fråga föres endast mellan ett par personer”.224 Till en av de främsta föresprå-

karna kan man räkna ingenjören Robert Huber, och som en stor motståndare stadsin-

genjören (från 1879) i Helsingfors Otto Ehrström.225 Också kemisten Ossian Aschan 

motsatte sig aktivt vattenklosetter.226 Båda ingenjörerna deltog i diskussionerna i häl-

sovårdsnämnden, i Tekniska Föreningen och i facktidskrifterna.227 Till samma viktiga 

påverkningsgrupp hörde arkitekten Gustav Nyström som vid uppgörandet av den nya 

byggnadsordningen för Helsingfors spelade en nyckelroll.

Vilka var då argumenten som talade för vattenklosettsystemet och vilka var riskerna? 

Tallqvists åsikter har tidigare refererats. Den nye stadsingenjören Otto Ehrström såg 

219 Laakkonen 2001, s. 48–51.
220 HeHvN 18.1.1883. HeSA.
221 HeHvN 3.7.1882. HeSA; HeTH 2/1886, s. 4.
222 HeHvN 3.7.1882. HeSA.
223 Nyström 1891, s. 15.
224 Engström 1883, s. 81. Carl Adolf Engström, f. 1855, maskiningenjör, arbetade i Sverige, Tyskland, England, 
USA och i Finland med järnvägsbyggnad. Reuter 1923, s. 20–27.
225 Simo Laakkonen har dock visat att Ehrström till en början förhöll sig positivt till vattenklosettsystemet. 
Laakkonen 2001, s. 68.
226 Adolf Ossian Aschan (1860–1939), ingenjör 1881, adjunktur i kemi vid Helsingfors Universitet 1896, 
professor i kemi 1908–1927, hedersmedlem i Tekniska Föreningen, stadsfullmäktige. Föreståndare för 
undersökningsstationen för livsmedel i Helsingfors 1884–1891. Reuter 1924, s. 34–36; Bergman 1940, s. 11–18; 
Enqvist 1974, s. 23. Aschan var tjänsteledig 1890 för att besöka Koch och von Pettenkofer i Tyskland. HeHvN 
25.7.1890. HeSA.
227 T.ex. Huber 1883 och Ehrström 1883 (b).
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vattenklosettsystemets fördelar, men det negativa övervägde: ”För aff örandet af men-

niskoexkrementerna, är vattenklosettsystemet otvifvelaktigt det billigaste, snyggaste 

och angenämaste samt för bostäderna det sundaste renhållningssätt, men detta system 

medför tillika olägenheter, som göra att det icke öfverallt kan med fördel införas”. 

Stadsingenjören framhöll de problem som införandet av vattenklosettsystemet hade 

medfört i utlandet: föroreningen av vattendragen gjorde att städerna blev tvungna att 

bygga dyra system för att hindra orenligheterna att nå ut i vattendragen. Tekniskt sett 

krävde också vattenklosettsystemet självspolande, täta och väl ventilerade kloaker. I 

Helsingfors var terrängförhållandena sådana att man inte, enligt stadsingenjören, ens 

i framtiden skulle kunna räkna med ett fullständigt kloaksystem. De tidigare byggda 

kloakerna hade inte tillräcklig lutning och var på så sätt inte självspolande. Det var dock 

inte bara tekniska frågor som bekymrade Ehrström, det fanns också annat som måste 

beaktas, nämligen ”det moraliska obehag, som känslan af att vattnet, hvilket omger 

staden och invid hvilket vi dagligen röra oss, uti sig innehåller och fortfarande upptager 

den orenlighet, som befolkningen afbördar sig”.228  

Robert Huber hade vid Tekniska Föreningens behandling av byggnadsordningen 

föreslagit att bestämmelsen om vattenklosetter skulle ändras så att de på vissa villkor 

blev tillåtna. Huber ansåg att påståendet att avloppsrören skulle slamma igen, eller att 

de fasta partiklarna i avfallet skulle avlagras vid utloppet av avloppsledningen, inte ba-

serade sig på verklig kunskap. Han räknade också med att högst en tredjedel av befolk-

ningen i Helsingfors skulle kunna få tillgång till vattenklosetter. Tunnsystemet måste 

ändå införas som ett komplement. 

Huber anammade inte heller Engströms ”moraliska” motivering: ”allt det fula, som 

ej tydligt kan förnimmas, orsakar inte något obehag, åtminstone inte när det är fråga 

om allmänheten”. Huber hänvisade till att stadsborna förrän vattenledningen fanns 

utan obehag druckit brunnsvattnet, trots att de hört omtalas att vattnet för det mesta 

”är rent vämjeligt”. De dåvarande – som Huber uttrycker det – ”patriarkaliska inrätt-

ningarna för latrin- och renhållning” kunde också tas som bevis på att helsingforsbon 

inte var alltför känslig för dylika obehag. Huber var också rädd för att staden skulle välja 

en väg som senare skulle förhindra utvecklingen av ett bättre system.229

228 Ehrström 1883 (b), s. 67. Ehrström framhöll också att det faktum att varken Köpenhamn eller Stockholm 
infört vattenklosettsystemet bör tas som ett ”giv akt” för Helsingfors. Hälsovårdsnämnden i Viborg motiverade 
också sin tveksamhet till vattenklosetter på ett liknande sätt: ”att dylika klosetter komme att hafva sitt utlopp 
antingen i södra hamnen, där stadens simhus är förlagt, eller ock i den norra, där tvätt- och sköljhuset är 
uppfört, eller i stadens kloaker”. Kloakernas otidsenliga konstruktion innebar att marken kunde förorenas. 
Vidare menade hälsovårdsnämnden att införandet av det påtänkta pudrettsystemet skulle försvåras. Gagneur 
1907, s. 64. Se också beträff ande föroreningen av vattendragen Gerard 1901, s. 22–23.  De estetiska obehagen 
kunde också vara förknippade med klosettpappret som man antog skulle synas vid kloakutloppen. VibTH 
20/1908, s. 35 (Palmbergs utlåtande).
229 Huber 1883, s. 71–72.
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Det bekvämaste och billigaste systemet?
I brist på inhemska och lokala erfarenheter utnyttjades utländska förebilder som argu-

ment både för och emot de presenterade renhållningsmodellerna. Diskussionerna kun-

de basera sig på verkliga utredningar, i andra fall på föreställningar eller en kombination 

av dessa. I en del städer betonades de ekonomiska argumenten, i andra var frågan om 

vattnets förorening den dominerade.230 Dr Ossian Aschan framhöll Londons negativa 

erfarenheter av vattenklosettsystemet men antog att förespråkarna gärna framhöll ex-

emplet Berlin. Avfallsvattnet i Berlin tilläts dock inte rinna direkt ut i vattendragen utan 

leddes till så kallade irrigationsfält.231 Det framgår inte av handlingarna om parterna 

varit medvetna om motsvarande diskussion i Stockholm. Detta är dock mycket troligt. 

Den kommitté som i Stockholm (åren 1879–1882) diskuterat vattenklosetter rekom-

menderade inte införande av detta system.232 

Kochs upptäckter började mot slutet av 1880-talet ge försiktiga utslag i diskussio-

nerna om vattenklosetten och de allmänna preventiva strategierna, även om det ännu 

inte var klart vilken riktning utvecklingen skulle ta (d.v.s. om Pettenkofer eller Koch 

hade rätt).233 Hälsovårdsnämndens ordförande doktor Qvist framhöll 1887 att nämn-

den vid sin bedömning av systemets lämplighet bör utgå från sanitära synpunkter, men 

uttalade sig ändå försiktigt:

[Det] måste medgivas att med den allt noggrannare kunskap, som på senaste tider vun-
nits rörande infektionssjukdomarnas specifi ka natur, såsom beroende på vissa till arten 
konstanta mikrober och dessas invasion i den mänskliga organismen, fruktan för alla 
möjliga infl ytande betydligt minskats. De specifi ka mikroberna förstöras snart, då de be-
fi nna sig tillsammans med en otalig mängd andra av massa upplösta eller uppslammade 
ämnen, och det vore på sin höjd blott genom ett direkt upptagande av dessa, t.ex. i form 
av orent dricksvatten, som en mänsklig inverkan kunde göra sig gällande.234 

När förslaget till ny byggnadsordning för Helsingfors på nytt diskuterades i Tekniska 

Föreningen i februari 1888 hade dock inte positionerna bland de aktiva medlemmarna 

förändrats, men nu deltog bara motståndarna till vattenklosettsystemet. Ärendet före-

drogs denna gång av Aschan som efter att ha utfört en del försök blivit övertygad om 

att exkrementerna skulle avlagra sig nära utloppen. Tunnsystemet var enligt Aschan att 

föredra för sin billighet. Tunnorna var dessutom lätta att desinfi cera och gödseln kunde 

tas till vara. På föreningens möte uttalade sig också stadsrådet Strömberg, överdirektör 

230 Sondén 1915, s. 1–2, 5; Lundgren 1974, s. 94–99.
231 Aschan 1888, s. 29–33; TFFF 1888, s. 34. Aschan ansåg att det praktiskt taget stillastående vattnet i de 
skyddade havsvikarna inte kunde ta emot avfallet. Den ringa lutningen i avloppsrören skulle också göra att de 
slammade igen.
232 Hietala 1992, s. 135. Jfr Lundgren 1992, s. 22–24.
233 HeHvN 11.7.1887. HeSA.
234 T.ex. HeHvN 11.7.1887. HeSA. Nämnden hade ett fl ertal gånger uttalat sig positivt om 
vattenklosettsystemet.
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Gripenberg, bergsingenjör Tigerstedt, direktor Qvist och intendenten Solitander mot 

vattenklosettsystemet.235 

Som redan påpekats kunde den lilla kretsen aktiva personer påverka både uttalan-

den och synsättet i fl era organisationer och på olika politiska nivåer. Också gårdsägar-

föreningen i Helsingfors utgjorde en av dessa spelplaner. Simo Laakkonen nämner bl.a. 

att kommunalrådet Grönqvist, som redan tidigare kämpat för vattenklosetten, under 

åren 1889–1893 fungerade som ordförande i gårdsägarföreningen. Gårdsägarna hade 

också tillsatt en speciell kommitté med uppdrag att följa upp stadens beslut i renhåll-

ningsfrågan. Till denna kommitté hörde bl.a. ovan nämnda Grönqvist och Robert Hu-

ber. Föreningen besöktes också fl era gånger av landets auktoriteter på området, bl.a. av 

provinsialläkaren i Helsingfors (professor h.c.) Albert Palmberg och stadsläkaren i Åbo 

Alexander Spoof.236 Palmberg hade redan i slutet av 1880-talet under en längre studie-

resa i utlandet låtit sig övertygas om vattenklosettsystemets förträffl  ighet.237

Vattenklosetterna betraktades i allmänhet främst som ett system för de bättre be-

medlade i samhället: 

Den egentliga svårigheten vid varje latrinsystem är, att lämpa detta för den stora allmän-
heten. Här gör sig den gamla satsen gällande att det erfordras ett visst mått af bildning 
för att begagna en klosett. Då afträden för den stora allmänheten helst ställas utomhus, 
är vattenklosettsystemet här mindre lämpligt. Man har då att välja mellan tunnsystemet 
och pudrettsystemet.238

Trots att professor Albert Palmberg i allmänhet kraftigt talade för vattenklosettsys-

temet avspeglar hans ovan citerade uttalande uppfattningen att den ”stora allmänhe-

ten” aldrig på grund av de höga kostnaderna – men också på grund av bildningsnivån 

– skulle få tillgång till vattenklosetter. Stadsläkaren i Tammerfors, doktor Idman, fram-

höll också 1901 att ”pienten talojen omistajille kävisi vaikeaksi oppia niitä [vattenklo-

setterna] hoitamaan”.239 Det kan noteras att doktor Idman också talade för en rening av 

avloppsvattnet förrän det släpptes ut i forsen.240

Det var dock inte enbart de ekonomiska frågorna som gjorde att vattenklosettsys-

temet inte överallt kunde införas. Till denna uppfattning hörde också en otydlig bild av 

förutsättningarna, en bild som måste ses mot bakgrunden av att erfarenhet av systemet 

i de fl esta fall ännu saknades. Stadsingenjör Brandt i Tammerfors framhåller t.ex. 1901 

att vattenklosettsystemet inte hade några större utsikter att allmänt komma till använd-

235 TFFF 1888, s. 34–37.
236 Laakkonen 2001, s. 72–74. Palmbergs föredrag vid gårdsägarföreningens möte i september 1891 trycktes 
1902. Palmberg 1902.
237 Palmberg 1887, s. 5, 10.
238 VibTH 20/1908, s. 36 (prof. Albert Palmbergs utlåtande).
239 [”Det skulle bli svårt för ägare till mindre hus att lära sig sköta  vattenklosetter”.]
240 Tekniska Klubben i Tammerfors 1.11.1901. TaSA. Jfr Laakkonen 2001, s. 79.
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ning i Finland på grund av den ojämna terrängen och det kalla klimatet.241 Mentalt 

fanns avträdet ännu i uthuset.

Vattenklosettfrågan diskuterades också på annat håll i Finland från och med 1890-

talet.242 I Åbo berörs vattenklosettfrågan första gången i hälsovårdsnämndens hand-

lingar 1903 och i Tammerfors uppmärksammar hälsovårdsnämnden vattenklosetterna 

första gången 1890. Hälsovårdsnämnden i Tammerfors hade då konstaterat att de fasta 

exkrementerna från gårdsägare Grönbloms vattenklosett fastnade i avloppet då tillfl ö-

det av vatten var otillräckligt.243 När bomullsspinneriet Finlayson år 1899 anhöll om 

rätt att inrätta vattenklosetter gav hälsovårdsnämnden dock ett positivt utlåtande. In-

rättningen ansågs inte strida mot byggnadsordningens bestämmelser då anläggningen 

var försedd med en ”klaringscisterne” som hindrade de fasta exkrementerna att hamna 

i avloppssystemet.244 Stadsingenjör Brandt i Uleåborg konstaterade också i ett anföran-

de i den lokala tekniska klubben 1904 att ett första steg till införande av vattenklosetter 

i staden tagits då ”en dylik indirekt med dekompositionsbrunn skulle byggas i löjtnant 

Veckmans nybygge och på barnträdgården”. Hälsovårdsnämnden hade förordat anlägg-

ningen.245 

När vattenklosetter 1901 inrättades i bl.a. en gård ägd av Kansallis-Osake-Pankki i 

Viborg fi ck detta dock rättsliga påföljder. På basen av ett initiativ från stadsingenjören 

förbjöd stadsfullmäktige i slutet av året vattenklosetter. Klosetterna ”legaliserades” dock 

i strid med gällande byggnadsordning sedan magistraten förkastat åtalet mot Kansal-

lispankkis direktion.246 Tekniska klubben i staden hade också 1901 ställt sig försiktigt 

positivt till vattenklosetter, liksom professor Albert Palmberg som på stadsfullmäkti-

ges begäran senare gav ett utlåtande i ärendet.247 Efter att magistraten i slutet av 1904 

meddelat att den inte anser införandet av vattenklosetter strida mot gällande bygg-

nadsordning anhöll hälsovårdsnämnden på nytt hos fullmäktige att vattenklosetterna 

skulle förbjudas eftersom nämndens åsikter inte beaktats av magistraten. Nämnden 

ville samtidigt få ett defi nitivt beslut i renhållningsfrågan. Hälsovårdsnämndens fram-

ställan ledde till att stadsfullmäktige kompletterade den 1897 tillsatta renhållningskom-

241 Brandt 1901, s. 209.
242 Se t.ex. Tekniska klubben i Tammerfor 27.9.1901 och 1.11.1901. Diskussionerna fortsatte senare i de mindre 
städerna t.ex. i S:t Michel 1911. Katko 1996, s. 58.
243 ÅboHvN, årsberättelse 1904, s. 3–4. CAÅS; TaHvN 16.5.1890; Ibid., 13.6.1890. TaSA.
244 TaHvN 5.8.1899. TaSA. Olika uppfattningar om systemets för- och nackdelar kom också till uttryck när 
Tekniska Klubben i Tammerfors i november 1901 diskuterade vattenklosettfrågan. Tekniska klubben i 
Tammerfors 1.11.1901. Se också Harjula 2003, s. 41.
245 Tekniska Klubben i Uleåborg 26.2.1904. ULA; Hälsovårdsnämndens i Uleåborg årsberättelse 1903. UleSA.
246 Gagneur 1907, s. 64
247 VibTH 20/1908. Palmberg framhåller i sitt utlåtande 5.4.1906 bl.a. att det egendomliga är att alla hygieniker 
och hälsovårdsmän, på vetenskapliga och av erfarenhet fullt bekräftade grunder, anser detta system som 
det mest fullkomliga, hyser icke hygieniker en ”nästan obetvinglig fördom” mot systemet. Detta måste enligt 
Palmberg bero på en bristande kännedom om de processer som exkrementerna genomgår i vattnet.
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mittén. Kommittén presenterade sitt betänkande i slutet av 1908 och behandlingen i 

fullmäktige fortsatte 1909.248 

Inrättningar med förbehåll
I den slutligt godkända byggnadsordningen i Helsingfors (1895) intogs en paragraf om 

vattenklosetter som senare tolkades olika. Vattenklosetter skulle få inrättas, ”dock så 

att fast orenlighet uppsamlas i en särskild behållare”. Strikt tolkat betydde detta att vat-

tenklosetter i egentlig mening inte fi ck inrättas. Bestämmelsen byggde på traditionen 

med s.k. diverseurer, vilket innebar att endast urinen leddes ut i avloppsnätet. Det fasta 

avfallet skulle uppsamlas i tunnor som var placerade i husens källarutrymmen. Det är 

knappast särskilt kontroversiellt att påstå att förebilden hämtats från Svearikets huvud-

stad.249

I allmänhet krävde städerna att vattnet från vattenklosetterna leddes via ”upplös-

nings- eller dekompositionsbrunnar”. Brunnarna kunde betraktas som små biologiska 

reningsverk som minskade på den mängd fasta partiklar som nådde avloppen. Genom 

en uppdelning av de fasta och fl ytande ämnena och sedimenteringen minskade risken 

för uppslamning. På samma gång förhindrades de i exkrementerna ingående smittäm-

nena att sprida sig i vattnet.250 Motiven för uppdelningen var således både tekniska och 

medicinska. Efter modell från Helsingfors infördes i de fl esta byggnadsordningar det 

allmänna villkoret att de fasta exkrementerna skulle kvarhållas och inte tillåtas hamna 

i kloakerna.251 

Kravet på en avskiljning av de fasta exkrementerna fi ck i Åbo en speciell utformning 

i och med att det s.k. ”septic-tank”-systemet introducerades från och med 1905. Syste-

met krävde dock både en regelbunden skötsel och kontroll:  

Stadens gällande byggnadsordning tillåter inte att det af kattorna öfvade biologiska för-
faringssättet tillämpas inom stadens linjer, men enär Finland icke har att åberopa någon 
river-pollution-act, så får den genom staden fl ytande ån svälja såväl produkterna af nu 
ifrågavarande vatteniologiska reningsmetod, hvilken onekligen kunde under en relativt 

248 Stfm i Viborg 17.3.1905. VibSA. S:tMLA; Gagneur 1907, s. 64; VibTH 20/1908.
249 Jfr t.ex. Lundgren 1974, s. 95.
250 TfH 1896, s. 70. Vattenklosetter fi ck dock inrättas i sådana fastigheter som var försedda med vattenledning 
och där avloppskanalen som gården var ansluten till utmynnade på i byggnadsordningen nämnda 
platser med ett vattendjup över 1,75 meter. Nyström 1891, s. 16. Också vattenklosetter av typen ”Fousses 
Mouras” fi ck inrättas. Systemet innebar att fäkalierna uppsamlades i slutna och vattenfyllda behållare. 
Genom bakteriernas inverkan upplöstes fäkalierna och de kunde efter ”självreningen” ledas till kloakerna. 
”Förslag till renhållningens ordnande i Helsingfors”. TfH 1901, s. 24. Se också Albert Palmbergs utlåtande till 
stadsfullmäktige i Viborg 1906. VibTH 20/1908, s. 31–38.
251 T.ex. Sammanställning af anmärkningar mot förslag till byggnadsordning för Åbo stad. Åbo 1900. 
Byggnadsordningar (Rakennusjärjestykset). ÅboSA.
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varmare årstid uträtta åtskilligt, förutsatt att anläggningarna äro säkert beräknade och 
ändamålsenligt utförda samt att de skötas ordentligt.252 

Septic-tank-systemet i denna Åbo-form innebar att avloppsvattnet fi ck passera genom 

en dekompositionsbrunn försedd med minst tre kamrar, varav den sista var försedd 

med ett oxiderande koksfi lter.253 Systemet innebar att avloppsvattnet på detta sätt ge-

nomgick en biologisk rening med fi ltrering. Avsikten var att förebygga föroreningen av 

Aura å.254 År 1920 fanns 128 ”septic tank” i bruk. Till en betydande del har den lång-

samma utbyggnaden av vattenklosettsystemet i Åbo samband med de rätt kostsamma 

brunnarna. Anläggningarna övervakades från och med 1919 av en särskild inspektör 

och vattnet analyserades regelbundet. I de fl esta övriga städer fi ck dock vattenkloset-

terna anslutas till avloppsnätet utan speciella villkor.255

I Helsingfors fortsatte också diskussionen efter att byggnadsordningen fastställts. 

På fackklubben för arkitektur diskuterade professor Vilhelm Sucksdorff  den 1 februari 

1896 vattenklosettparagrafen (§ 110). Han påpekade att byggnadsordningen i Helsing-

fors egentligen inte tillät vattenklosetter, på sin höjd kunde man tala om vattenspol-

ningsklosetter. Sucksdorff  uttalade sig dock för vattenklosetter – om de bara utfördes 

som byggnadsordningen stadgade. För professor Alfred Palmberg var motståndet mot 

vattenklosetter närmast historiskt betingat och kravet på sedimenteringsbrunnar oför-

ståeligt: ”denna franska idé [”diverseurer”] fann väg till Stockholm och därifrån till oss. 

Det är samma bestämning, som nu går igen i Helsingfors nya byggnadsordning se-

dan den öfveralt i det öfriga Europa blifvit utdömd, såväl af hygieniska, som praktiska 

skäl”.256

Helsingforsborna fi ck dock ännu vänta på det ideala sättet att göra sig av med sina 

exkrementer. Tunnsystemets förespråkare hade vunnit första ronden, ”vattenklo-

settparagrafen” var så formulerad ”att man med den andra handen tager tillbaka vad 

man gifvit med den ena”. Hälsovårdsnämnden, som i slutet av årtiondet hade blivit 

tvungen att precisera byggnadsordningens krav, måste efter fl era praktiska försök med 

252 ÅboHvN, årsberättelse i ÅboKB 1908, s. 12. År 1910 fanns tio septic-tank i bruk. ÅboKB 1907, s. 20–21. 
Förebilden hade möjligen hämtats från Stockholm där kravet på septic-tank dock avskaff ades 1908. Efter 
att begränsningen tagits bort sköt antalet vattenklosetter i höjden. http://www.replay.nu/slam/1.html 
(30.10.2003); Almqvist 1897, s. 168–169. Lundgren 1992, s. 22–26.
253 Fornt och Nytt 1947, s. 37–39.
254 ÅboKB 1907, s. 20–21.
255 Backman 1923, s. 22–23. NySA; Jfr Lundgren 1974, s. 96–97.
256 Sucksdorff  1896, s. 74; Hietala 1992, s. 91; ÅboHvN, berättelse 1918, s. 5. CAÅS. Palmberg såg 
vattenklosettsystemet som ett av de främsta medlen i städernas ”assanering”. Vattenklosettsystemet hade 
– som han uttrycker det – blivit infört i hela den civiliserade världen, bland annat i Berlin, Wien och S:t 
Petersburg.  Idén om separering hade enligt Palmberg sitt ursprung i de ”tinettes fi ltrantes” som konstruerades 
när vattenklosettsystemet infördes i Paris år 1867 av stadsprefekten Haussman. En presentation av de vid 
sekelskiftet aktuella tyska uppfattningarna om vattenklosettsystemet ingår i Gagneur 1907, s. 65 och 69. Om 
debatten i Sverige se t.ex. Lundgren 1974, passim, samt Tingsten 1911, s. 51. Se också Krupa 1991.
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Föreningen Åbo Teknici tillsatte år 1893 ett utskott för beredningen av kloak-
frågan. Efter att utskottet granskat möjliga alternativ ur ekonomisk och praktisk 
synvinkel samt beaktat ”berättigade hygieniska anspråk” kunde de möjliga al-
ternativen för kanaliseringen i Åbo formuleras i fyra frågor:

1) skulle orenligheten från hushållena, uppblandade i vatten, jemte regn-
vattnet uppsamlas uti en eller fl ere hufvudkanaler och sedan uppumpas 
för övervattning av åkerfält,

2) skulle uppsamlingen uti kanalerna ske som i föra fallet, hvarå kloakäm-
nena skulle underkastas fi ltrering och kemisk behandling, och vattnet 
därefter, som renadt, inledas i öppna vattendrag,

3) skulle de fl ytande orenligheterna från hushållen genom skildt kanalnät 
ledas till en eller fl ere stationer och där behandlas på sätt som under 2) 
omnämndes, och regnvattnet skulle genom ett system för sig ledas di-
rekte i Aura å,

4) skulle de fl ytande orenligheterna från hushållen jemte regnvattnet ge-
nom ett och samma system ledas uti Aura å.

Utskottet konstaterade i sin slutrapport att beträffande det första alternativet 
saknas lämpliga åkerfält, vintertid skulle behandlingen av kloakämnena med-
föra problem (frysning) och dessutom hade erfarenheten visat att det ekono-
miska resultatet var ”ogynnsamt”.  Alternativ två måste förkastas på grund av de 
höga kostnader som var förknippade med systemet, bl.a. skulle man bli tvung-
en att bygga ”vidlyftiga bassiner” vid reningsstationerna. Det tredje alternativet 
var att föredra före det andra, men också här skulle utgifterna för staden bli för 
höga, dessutom krävde systemet en vattenledning med tanke på spolningen 
av systemet. Det fjärde alternativet var det enda ekonomiskt försvarbara. Om 
renhållningen i övrigt ordnades på ett rationellt sätt och mängden orenlighe-
ter som tilläts komma in i avloppsnätet begränsades behövde inte ”de sanitära 
vådorna” bli något problem. Utskottet poängterade också att en sänkning av 
grundvattennivån inte var möjlig på grund av husens grundningssätt.

KÄLLA: Bilaga till Åbo Teknici protokoll 8.4.1893. Åbo Teknici arkiv. ÅLA.
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bl.a. ”diversörer” motvilligt konstatera att avskiljningen inte hade någon inverkan på 

avloppsvattnets kvalitet. Som Simo Laakkonen konstaterat låg vägen för vattenklosett-

systemet nu öppen.257

Utbyggnaden av vattenklosetter skedde dock till en början mycket långsamt och 

ännu 1902 hade vattenklosetter inrättats bara i 13 hus i Helsingfors. Först efter 1905 bör-

jade vattenklosetter mera allmänt införas.258 Laakkonen hävdar att bestämmelserna i § 

110 i byggnadsordningen av år 1895 skapade de förutsättningar som var nödvändiga för 

utbyggnaden. Det viktiga var dock att erfarenheterna av de i byggnadsordningen krävda 

anläggningarna visade att de inte hade någon större inverkan på kloakvattnet. Kravet 

kunde betraktas som omotiverat. Antagligen har denna erfarenhet också medverkat till 

den omtolkning av bestämmelserna som särskilt tydligt kommer till uttryck i Viborg.259 

Till detta kan också tilläggas förebildernas betydelse: då vattenklosetterna kunde tillåtas 

i andra moderna storstäder kunde (eller måste) de också tillåtas i Helsingfors. 

Som framgår av tabell 5:3 skedde utbyggnaden under de två första årtiondena un-

der 1900-talet mycket snabbt i de städer där kloaker byggts. Relativt snabbt luckrades 

bestämmelserna upp och i t.ex. S:t Michel tilläts vattenklosetter 1911 och i början av 

1920-talet var Ekenäs den enda staden i landet där vattenklosetter fortfarande var för-

bjudna.260

”Legaliseringen” av vattenklosetterna följde ofta samma modell; anläggningarna in-

rättades av enskilda personer eller organisationer med betydande ekonomiska tillgång-

ar. Primärt representerade hälsovårdsnämnderna och lantbruksintressena motståndet 

och teknikerorganisationerna talade för systemet. I takt med de förändrade beting-

elserna ändrade också uppfattningarna och de otydliga formuleringarna i byggnads-

ordningarna gav magistraterna möjlighet att omtolka bestämmelserna till särskilt de 

ekonomiskt betydande aktörernas fördel. Till motståndarna mot vattenklosettsystemet 

bör också räknas pudrettfabrikanter, maskinfabrikanter och patentinnehavare. De se-

nare hade intresse av att sälja utrustningar till pudrettfabriker och till andra alternativa 

tekniska system.261 Till förespråkarna kan den spirande sanitetsindustrin räknas. Till 

denna grupp kan i Finland räknas främst Robert Huber som 1880 grundade ett av Fin-

lands mest framgångsrika företag i VVS-branschen.262

257 Laakkonen 2001, s. 81–82.
258 Waselius 1954, s. 42. I Stockholm hade vid sekelskiftet 1900 byggts vattenklosetter i 29 hus. Hietala 1992, s. 
135. På samma sätt som i Finland ökade antalet vattenklosetter i Sverige explosionsartat efter 1905. Hallström 
2002, s. 270.
259 Laakkonen 2001, s. 99.
260 Kuujo 1971, s. 342; Backman 1923, s. 10, 12. NySA. Beträff ande den med tiden förändrade synen på 
vattenklosetter, se t.ex. Gagneur 1905, s. 167–168. Lundgren uppger att vattenklosetten år 1915 var förbjuden 
i sju städer i Sverige och i nio krävdes en septisk tank. Lundgren 1974, s. 148.
261 Almqvist 1883 (b), s. 484.
262 Waselius 1954, s. 31–49.
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Utbyggnaden av kloaknätet och introduktionen av vattenklosettsystemet innebar 

också ett strategiskt val som kanske mer än något annat begränsade framtida alternativ 

för behandlingen av de mänskliga exkrementerna. Möjligheterna att senare välja andra 

system för latrinhanteringen minskade ju mer avloppsnätverket och vattenklosettsys-

temet byggdes ut. Den stora investeringen innebar att eventuella brister i hanteringen 

av latrin måste rättas till utgående från vattenklosettsystemet. 
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TABELL 5:3

Bostadsstandarden 1910 (Helsingfors) och 1920 (Helsingfors och övriga städer).

Stad Lägen- Bad- Gas- Elektr. Vatten- Avh.- Vatten-
 heter rum ledn. ljus ledn. bäcken klosett
 totalt

Helsingfors 1910 25 535 5 680 9 354 8 165 18 136 17 476 9 584

Helsingfors 1920 42 019 9 857 17 851 38 519 30 078 27 528 18 439

Åbo 12 574 1 267 1 334 9 039 5 156 5 011 1 101

Viborg 5 677 1 440 1 081 4 662 3 915 3 566 2 461

Tammerfors 10 517 655 - 9 651 6 028 5 398 1 915

Vasa 5 013 303 - 4 738 1 052 1 822 635

Uleåborg 3 822 197 -  3 249 1 042 976 329

Björneborg 4 360 64 - 3 592 107 192 68

Kuopio 3 580 147 - 3 509 878 823 278

Lahtis 1 690 139 - 1 406 689 648 393

Kotka 2 107 85 - 1 789 148 257 115

KÄLLOR: FOS VI. Befolkningsstatistik 1917–20. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammer-

fors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910. Helsingfors; FOS VI. Befolkningsstatistik 

1921–23. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tamerfors, Vasa, Björneborg, 

Uleåborg, Kuopio, Lahtis och Kotka den 8 december 1920. Helsingfors. Uppgifterna ur tabell V och 

XIV. Ur de senare framgår inte klart om uppgifterna gäller alla lägenheter eller enbart bostadslä-

genheter.

ANM. Med avhällningsbäcken avses ett trattformat kärl anslutet till avloppet i vilken slaskvatten 

kunde hällas (”slasktratt”).
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7. En slutlig lösning?

Tunnsystemet
Diskussionerna om renhållningssystemet i Helsingfors tog en ny vändning i och med 

att stadsingenjören i maj 1895 presenterade ett nytt förslag som byggde på tunnsyste-

met. Det göteborgska systemet hade vid Norrméns utvärdering visat sig bl.a. medföra 

sådana kostsamma ombyggnader av latrinerna som inte kunde motiveras med tanke på 

att byggnadsordningen öppnade möjligheter för införande av vattenklosetten. Tunn-

systemet betraktades också som vi sett tidigare som ett övergångssystem på vägen mot 

vattenklosettsystemet. Norrméns förslag diskuterades i hälsovårdsnämnden under föl-

jande år och i februari 1896 beslöt nämnden låta Norrmén utarbeta ett mer detaljerat 

förslag, innefattande kostnadsförslag och en jämförelse mellan andra tänkbara renhåll-

ningssystem lämpade för Helsingfors. Professor af Schulten hade redan tidigare lovat 

inhämta färska uppgifter om tunnsystemet i Stockholm.263

På grund av ”till tjänsten hörande uppdrag” hann Norrmén dock inte ännu 1898 utföra 

de av hälsovårdsnämnden begärda kostnadsberäkningarna.264 Fördröjningen utnyttjades 

av gårdsägarföreningen som motiv till en ansökan om uppskjutande av ombyggnaden av 

gödselgroparna. Gödselgroparna skulle enligt byggnadsordningen vara ombyggda senast 

den 1 september 1900 men gårdsägarna såg detta som onödigt så länge inte hämtningen 

fungerade.265 Helsingfors Gårdsägarförening var också allmänt kritisk till de kommunala 

myndigheterna och räknade med – kanske förståeligt på grund av den utdragna behand-

lingen av renhållningsfrågan – att ordnandet av renhållningen ”genom de kommunala 

myndigheternas försorg” skulle dra ut på tiden. Det fanns enligt gårdsägarföreningen 

behov av ett renhållningsverk, men detta behövde inte nödvändigtvis vara organiserat 

av kommunala myndigheter. Föreningen ansåg att renhållningen kunde skötas av pri-

vata intressenter ”då i allmänhet en förvaltning genom off entliga myndigheter ställer sig 

dyrare och trögare samt saknas ackomodationsförmåga efter särskilda förhållanden och 

tillfälligheter, som utmärker den privata företagsamheten”. Föreningen ansåg också att 

kommunens engagemang gjort att privata ”associationer” inte vågat ta några initiativ.266

263 HeHvN 31.5.1895, 10.2.1896, 24.2.1896. HeSA; HeTH 8/1901, s. 1–2.
264 HeHvN 21.11.1898. HeSA.
265 HeHvN 30.1.1899, 29.5.1899. HeSA. Se också stadsingenjör Herman Norrméns odaterade brev till 
drätselkammaren (91) i samma ärende. Gårdsägarna hänvisade ytterligare till den brist på arbetskraft 
och arbetsledning som uppstod då alla latringropar skulle ombyggas på samma gång. Hbl 15.12.1901. 
Gårdsägarföreningen hade också uttalat sig för vattenklosettsystemet. Hbl 26.9.1901.
266 HeHvN 30.1. 1899, bilaga ”Skrivelse från Helsingfors Gårdsägareförening”. Staden hade de facto i 
fl era fall förhållit sig kritisk till privata initiativ, t.ex. avstyrkte stadsingenjör Otto Ehrström år 1888 som 
tidigare noterats planerna på en pudrettfabrik. Kemisten Anders Fredrik Lundbergs förslag till ett privat 
”Helsingfors Renhållningsbolag” nio år tidigare hade inte heller kunnat genomföras. Se också HD 7.5.1879 
och Hbl 4.12.1879. En allmän kritik mot den kommunala verksamheten kommer också till utryck i den av 
pseudonymen ”V.I.King” år 1892 publicerade skriften ”Kommunala synder”.
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I början av 1890-talet hade fl era betydande förändringar gjorts i det stockholmska 

renhållningssystemet, bl.a. hade stålplåtskärl för latrinen blivit obligatoriska 1892. En 

nyhet var också bestämmelsen att ”hussoporna” dagligen skulle föras bort.267 Föränd-

ringarna avspeglas i ett ökat intresse för stockholmssystemet. Norrméns slutliga för-

slag byggde också på det i Stockholm tillämpade nya systemet. Enligt förslaget skulle 

latrintunnorna i Helsingfors hämtas en gång per vecka av staden valda entreprenörer. 

Entreprenörerna skulle lasta tunnorna på järnvägsvagnar, pråmar eller leverera latri-

nen direkt till avnämarna. Järnvägsvagnarna skulle vara utplacerade på hamnbanan i 

Sandviken, Gräsviken och på centralstationen. Vagnarna skulle sedan föras till bispår 

vid närliggande järnvägsstationer eller andra upplagsplatser där jordbrukarna kunde 

avhämta gödseln. Också soporna skulle föras per järnväg till avstjälpningsplatserna i 

Malm och Dickursby. Byggnadskontoret skulle sköta övervakningen och staden skulle 

också kunna åta sig hämtningen av sopor och hushållsavfall.268 

Herman Norrmén avgick från stadsingenjörstjänsten 1899 och slutförde sitt uppdrag 

först senare.269 Norrmén efterträddes av ingenjör Gabriel Idström270, men redogjorde 

ändå i april 1900 tillsammans med arkitekt Nyström inför hälsovårdsnämnden för de 

system som kunde komma i fråga för Helsingfors. Som de enda realistiska systemen 

såg Norrmén torvströ-, tunn- och vattenklosettsystemen. Norrmén upprepade att han 

redan 1895 sett tunnsystemet som det mest ekonomiska. Tunnsystemet borde dock in-

föras som interimistiskt system tills dess att det ur hygienisk synpunkt överlägsna vat-

tenklosettsystemet kunde införas. Hälsovårdsnämnden enades senare om huvudpunk-

terna i Norrméns år 1895 framlagda förslag och tillsatte ett utskott för beredningen av 

ett utlåtande till stadsfullmäktige och ett förslag till ändring av polisordningen.271

I sin slutliga framställan till stadsfullmäktige i januari 1901 framhåller hälsovårds-

nämnden att den helst hade föreslagit vattenklosettsystemet. Staden saknade dock 

ännu ett fullständigt kloaksystem men avskärande kanaler (d.ä. samlingskanaler), samt 

pumpverk och reningsstationer. Staden hade enligt nämndens åsikt inte heller några 

ekonomiska möjligheter att inom en nära framtid förverkliga detta system. Det sys-

tem som valdes måste enligt nämnden dock byggas så att vattenklosettsystemet senare 

kunde införas.272 

Torvströsystemet hade vid en noggrannare granskning visat sig vara dyrt att genom-

föra. I första hand gällde detta transportkostnaderna: vid torvströsystemet insamlades 

267 Tingsten 1911, s. 43–45.
268 ”Renhållningsverk i Helsingfors med tunnsystem för menniskoexkrementernas uppsamling och 
afl ägsnande”, Herman Norrmén 29.5.1895. Bilaga till HeHvN protokoll 31.1.1900. HeSA; ”Renhållningen i 
Helsingfors”, Hbl 1.6.1901.
269 HeHvN 21.11.1898, 16.6.1899 och 4.4.1900. HeSA.
270 Gabriel Idström, stadsingenjör 1899–1919, därefter direktör för Spårvägs- och Omnibusaktiebolaget i 
Helsingfors. Ordförande för styrelsen för stadens allmänna arbeten 1911–1919, ledamot av drätselkammaren 
1920-1923 och från 1920 ledamot av stadsfullmäktige. ”Personalia. Gabriel Idström 60 år”, TFFF 1927, s. 241.
271 HeHvN 4.4.1900, 11.5.1900, 23.5.1900, 8.6.1900. HeSA.
272 HeTH 8/1901, s. 4–6.
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också urinen tillsammans med de fasta exkrementerna och blandades med torvströ. Det-

ta ökade betydligt den volym som skulle transporteras. Vid tunnsystemet reducerades 

däremot avfallsmängderna då urinen leddes direkt ut i avloppskanalerna. Hälsovårds-

nämnden beaktade också avsättningen och räknade med svårigheter då ”godsägarna” inte 

var vana att hantera och använda latrin uppblandad med torvströ.273 I tunnsystemen blev 

den möjligen osålda volymen mindre och förorsakade mindre förlust. När dessutom pri-

set på ren latrin antogs vara detsamma som för uppblandad, och det i Danmark visat sig 

att torvströet inte passade alla lerjordtyper verkar motiveringarna godtagbara också för 

en historiker. Vad hälsovårdsnämnden inte nämnde var att ombyggnaden av latrinerna så 

att de passade torvströsystemet hade blivit dyrt för gårdsägarna. Erfarenheter från Göte-

borg skulle säkert också i detta fall ha funnits tillgängliga.274 Torvströ- och tunnsystemet 

sågs i allmänhet som likvärdiga i hygieniskt hänseende. 

Tunnsystemet skulle ha samma uppbyggnad som i Stockholm, dock med den skill-

naden att latrintunnorna inte skulle tömmas i järnvägsvagnarna utan transporteras 

hela vägen till avstjälpningsplatsen i Malm. Tunnorna skulle där tömmas och rengö-

ras. Soporna och köksavfallet skulle däremot fortsättningsvis få transporteras i öppna 

fordon till lastningsplattformerna där de sedan skulle tömmas i speciella järnvägsvag-

nar.275 Enligt planerna skulle staden överta ansvaret för transporterna den 1 september 

1903 men övertagandet uppsköts senare till 1904 då byggnadskontoret inte upptagit 

budgetmedel för ändamålet.276

Efter att stadsingenjör Idström ännu en gång år 1902 besökt Stockholm kunde han 

också presentera nya förslag hur soptransporten kunde utföras. Han föreslog nu att 

också soporna skulle transporteras i lockförsedda järnbehållare till omlastningsplat-

serna. Det nya alternativet innebar att dammolägenheterna skulle minska samt att både 

latrin- och soptransporterna kunde utföras dagtid. Dessutom behövdes inga special-

byggda järnvägsvagnar. Idström föreslog också att sortering skulle införas så att köks-

avfall, kreatursspillning och gatsopor skulle avskiljas från sönderslaget glas, porslin, 

gamla metallkärl, konservburkar och utslitna kläder. Genom sorteringen skulle man 

kunna avskilja sådant avfall som kunde utnyttjas i jordbruket från sådant som kunde 

användas för utfyllnad. Till denna del avstyrkte dock drätselkammaren Idströms förslag 

då ”en ovillkorlig föreskrift i sådant syfte [blefve] ett alltför stort betungande i särskilda 

trängre bebyggda gårdar samt föranledde till ett alltför odiöst öfvervakande från gårds-

egarens eller gårdsdisponentens sida”.277 Sorteringen skulle vara frivillig, möjligen så att 

273 HeTH 8/1901, s. 4–5. Genom transporten med järnväg kom man också närmare avnämarna vilket var en 
fördel med tanke på avsättningen. Idström 1903, s. 97.
274 HeTH 8/1901, s. 4–5.
275 HeTH 8/1901, s. 7–8; HeTH 3/1903, s. 1–4; HeTH 44/1910, s. 13–14. Av handlingarna framgår att gårdsägarna 
hade en representant (K.R. Åström) i den kommitté som diskuterade frakterna med järnvägsstyrelsen. Hbl 
8.2.1901.
276 HeHvN 10.3.1902. HeSA.
277 HeHvN 17.11.1902. HeSA; HeTH 3/1903, s. 1–3; HeTH 11/1903, s. 2; HeTH 43/1907, s. 9–10. 
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de gårdsägare som var villiga att sortera skulle få vissa förmåner, t.ex. en sänkning av 

avgifterna. Soporna skulle också i fortsättningen få insamlas i soplårarna, men de skulle 

före transporten skyffl  as över till transporttunnorna.278 

I början av år 1901 förde hälsovårdsnämnden Idströms förslag till stadsfullmäktige 

som i mars 1902 godkände detsamma. Senare godkände stadsfullmäktige också Id-

ströms förslag om soptransport i tunnor. Något separat renhållningsverk skulle dock 

inte inrättas utan ansvaret för renhållningen lades på byggnadskontoret. Som ovan 

nämnts ingick också i planerna att alla fastigheter skulle tvingas tillämpa det nya sys-

temet. Fullmäktige beslöt dock ge fastighetsägarna valmöjlighet. De som så önskade 

kunde utnyttja renhållningsverkets tjänster och blev då också tvungna att tillämpa 

tunnsystemet. De som fortsättningsvis anlitade privata entreprenörer eller skötte han-

teringen själva kunde fortsätta som tidigare och följa polisordningens bestämmelser.279 

Renhållningsavdelningen inledde sin verksamhet den 1 juni 1904.280 

Av byggnadskontorets handlingar framgår att stadsingenjör Idström också allvarligt 

undersökte möjligheterna till sopförbränning. Möjlighen hade han inspirerats av de 

inledande försök med sopförbränning som gjorts i Danmark och Sverige.281 Den första 

sopförbränningsanläggningen på det europeiska fastlandet hade tagits i bruk i Hamburg 

1896, men i England hade sopförbränningsugnar byggts långt tidigare.282 En möjlighet 

är att idén utvecklats under den nordiska teknisk-hygieniska kongressen i Köpenhamn 

i juni 1903 som besöktes av fl era hygieniker från Helsingfors. På kongressen hade bl.a. 

den nya sopförbränningsanläggningen i Fredriksbergs kommun presenterats.283 En an-

nan möjlighet är att Idström fått tanken vid ett besök i Wiesbaden sommaren 1903. 

Anläggningen hade vid Idströms besök fungerat utan störningar i tre månader.284 Som 

ett led i planerna diskuterades en provförbränning i Stettin. Av brevväxlingen 1903 

framgår att byggnadskontoret övervägt möjligheten att sända ett parti på 30 000 kg 

sopor till provförbränningen. Företaget Gesellchaft für hygienische Müllverbrennung 

lovade 1905 ta emot 20 000 kg sopor.285 Några vidare spår av den tilltänkta sopförbrän-

ningen har dock inte påträff ats.

Hälsovårdsnämnden understödde Idströms förslag om sopsortering och motiverade sitt ställningstagande 
med att helsingforsborna redan hade en viss vana av sortering då det torra avfallet sedan tidigare fördes 
till skilda avstjälpningsplatser. I fullmäktige understöddes förslaget av ”två tekniker”. Idström nämner (1903, 
s. 97) att föreståndaren för Stockholms renhållningsverk Karl Tingsten ”oafl åtligt” arbetade på införande av 
ett rationellt sopsorteringssystem i den svenska huvudstaden. Också Charlottenburgs renhållningssällskap 
hade på försök infört sopsortering. Se också Tingsten 1911, s. 54–58 och Tingsten 1933, s. 140–144, 193–203. 
Helsingforsborna hade också erfarenhet av tunnsystemet då det redan var infört i fl era fastigheter.
278 HeTH 11/1903, s. 3; Hbl 1.3.1903.
279 HeTH 11/1903, s. 3; HeTH 44/1910, s. 5–6.
280 HeHvN 30.1.1901. HeSA; TH 44/1910, s. 6–7; Simonen 1978, s. 36.
281 Tingsten 1933, s. 146.
282 100 Jahre Müllverbrennung in Hamburg, s. 11,15; Sucksdorff  1895, s. 39. Se också de Fodor 1911, passim.
283 ”Den nordiska teknisk-hygieniska kongressen i Köpenhamn 24–27 juni 1903”, Teknikern 1903, s. 241–242. I 
kongressen deltog bl.a. A. Palmberg, G. Nyström och A. Zillicus.
284 Idström 1904, s. 53. Av Idströms artikel framgår dock inget om byggnadskontorets planer.
285 Brev till G. Idström 14.11.1903 och 21.2.1905. Byggnadskontoret. HeSA.
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TABELL 5:4.

Renhållningen i lokala regelverk före 1895.

Insamling Transport Behandling

PO för Helsingfors stad 1878

(25§) Orenlighet må ej samlas uti 
slam- och slaskbrunnar, latriner och 
spillningskast till större mängd, utan 
bör efterhand bortföras…→

…hvarvid endast fordon med 
täta bottnar och sidor samt väl 
tillslutande lock må begagnas.
 Forsling af orenlighet från slam- 
och slaskbrunnar äfvensom af 
kreaturs- och desinfi cerad samt 
med kreatursspillning uppblandad 
latrinspillning må företagas endast 
under följande tider af dygnet, 
nemligen a) från den 1 November 
till den 1 Mars från klockan fem 
om aftonen till nio om morgonen, 
b) från den 1 Mars till den 15 April 
och från den 15 September till den 
1 Oktober från klockan sju om 
aftonen till sju om morgonen och c) 
från den 15 April till 15 September 
från klockan elfva om aftonen till 
sex om morgonen; men stinkande 
eller odesinfi cerad latrinspillning får 
hela året om forslas endast emellan 
klockan tolf om natten och fem om 
morgonen.

Gårdsrenhållning

BO för Helsingfors stad 1875

(18§) Hvarken afträdeshus eller spillnings-
rum får i något fall inrättas eller bibehål-
las vid gata eller torg.
(56§) Afträdes- och spillningsrum skall 
byggas vattentätt, antingen genom mur-
ning med cement eller af spontade, tätt 
sammanfogade plankor, invändigt be-
strukna med tjära. 
   Afträdes- och spillningsrum skall vara 
så beskaff adt, att det lätt kan tömmas 
och att tillbörlig luftvexling der eger rum, 
helst genom lufttrumma, som ledes öfver 
takåsens linje.
PO för Helsingfors stad 1878

(25§) Gårdsägare, […] skall hålla sin 
gårdsplan och brandgata fri från stinkan-
de ämnen och samlingar af orenlighet […].
   Sopor från gator och gårdar må samlas 
antingen i latriner och spillningskast eller 
uti särskildte derför inrättade soplårar, 
om hvilka sistnämndes tömmande gäller 
hvad angående orenlighet från latriner 
och spillningskast ofvanföre stadgat är.

Gaturenhållning

PO för Helsingfors stad 1878

(21§) Husägare, […] skall hålla sin an-
del i gata, rännsten och trottoar fri från 
orenlighet; och åligger honom på de tider 
af året, dä marken är bar, låta efter so-
lens nedgång och sist innan klockan nio 
följande morgon, verkställa nödig sopning 
och …→

Sådan sopning skall dagligen verkställas 
å […], hvarest öfrige gator må sopas minst 
två gånger i veckan eller oftare, om behof 
deraf göres.

…till de å stadens mark anvisade 
upplagsplatser eller och utom 
stadens område…

…hafva den dervid samlade 
orenlighet från gatan aff örd.
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Vattenavledning

BO för Helsingfors stad 1875

(56§) I de stadsdelar, der underjordiska af-
ledningskanaler äro eller blifva på stadens 
bekostnad anlagda, får orent vatten icke å 
afträdes- eller spillningsrum afhällas, utan 
skall till uppsamlande deraf i hvarje går 
inrättas brunn med ledning till närmaste 
underjordiska kanal.
(65§) För vattnets afl edande ofvan jord 
förses gatorna med rännstenar,   […].
   I stadsdelar, som besväras af grund-
vatten och hvarest afl oppet ofvan jord 
är otillräckligt, bör tillstötande gata 
på stadens bekostnad förses med täckt 
afl oppskanal, hvari vattnet inledes genom 
på lämpliga ställen anbragdta öppna 
trummor, täckta med täta galler af smidt 
jern; och äro tomtägarne […] skyldige, 
på sin bekostnad, inrätta och underhålla 
täckta sidokanaler, som från deras tomter 
aff öra vattnet till den under gatan an-
lagda hufvudkanalen, […].
   Vatten, som begagnats uti kök, tvättstu-
gor, badstugor, bagarestugor, bryggerier, 
verkstäder eller fabriker, får likalitet som 
annan orenlighet ledas ofvan jord utåt 
gata.
PO för Helsingfors stad 1878

(25§) Gårdsägare, […] bör tillse, att orent 
vatten ej utslås för att ofvan jord afrinna 
på gård, gata eller annans tomt, äfven-
som att rännstenar, portgångar och andre
sådana ställen inom gårdarne, hvarifrån 
stinkande luft eller skadliga gaser dn 
varmare årstiden uppstå, varda så ofta 
behof deraf göres med
tjenliga desinfi cerande ämnen, enligt 
Sundhetsnämndens föreskrift försatta.
PO för Helsingfors stad 1878

(25§) Gårdsägare, […] bör tillse, att orent 
vatten ej utslås för att ofvan jord afrinna 
på gård, gata eller annans tomt, äfven-
som att rännstenar, portgångar och andre
sådana ställen inom gårdarne, hvarifrån 
stinkande luft eller skadliga gaser den 
varmare årstiden uppstå, varda så ofta 
behof deraf göres med
tjenliga desinfi cerande ämnen, enligt 
Sundhetsnämndens föreskrift försatta.

 IMPLEMENTERINGEN AV HÄLSOVÅRDSSTADGAN 241



8. Sammanfattning: avfallet som trans-

portproblem

Hälsovårdsstadgan kom till under en period när många av de traditionella banden till 

det äldre stadssamhället bryts. Forskningen har särskilt lyft fram näringsfriheten och 

fl yttningsförordningen. Samtidigt anas en begynnande industrialisering av landet och 

befolkningstalet i särskilt huvudstaden växer kraftigt. Det senare innebar bl.a. att de 

profylaktiska frågor som diskuterats redan i förslaget till hälsovårdsstadga fi ck större 

aktualitet. Implementeringen av hälsovårdsstadgans renhållningsmodell hade dock på-

börjats i Helsingfors redan före antagandet av stadgan.

I den slutligt antagna hälsovårdsförordningen uppmärksammades för första gången 

i fi nländsk lagstiftning en sanitär infrastruktur. Apotekare Collans initiativ 1878 till ut-

byggnad av kloaknätet i Helsingfors var dock en följd av kravet på täta gödselgropar i 

stadens byggnadsordning 1875. Ur gårdsägarens perspektiv kunde kostnaderna för la-

trin- och gödselhanteringen minska genom anläggandet av kloaker. Initiativet kan dock 

också kopplas till en tillämpad lokal praktik och europeiska förebilder.

Den Pettenkoferska sjukdomsteorin innebar att torrläggningen av stadsområdet 

prioriterades. I förlängningen innebar detta, för det första, att befi ntliga avlopp fi ck en 

uttalat profylaktisk funktion – inte bara en vattenavledande. För det andra ledde kravet 

på avvägning av stadsområdet och det villkorliga kravet på kloaker i hälsovårdsför-

ordningen att städerna tvingades uppmärksamma renhållningsfrågan. Utbyggnaden av 

avloppsnätet påverkades också av möjligheten att gratis avleda smutsvatten (och latrin) 

och att förordningens krav uppfattades som ovillkorlig. De nya vattenledningsnäten 

ökade dessutom behovet av vattenavledning.

I den renhållningsvision som stadsingenjör Tallqvist i Helsingfors presenterade 

1878 gavs kloakerna en central roll. Förutom torrläggningsfunktionen skulle kloakerna 

också avleda allt smutsvatten. Tunnsystemet skulle uppta de fasta exkrementerna. Med 

denna strategiska inriktning skulle renhållningens tre mål uppfyllas: de profylaktiska 

behoven, jordbrukets nationalekonomiskt motiverade krav och behovet att skydda vat-

tendragen från förorening. Hälsovårdsnämnden i Helsingfors, som prioriterade klo-

akerna, betonade deras betydelse för bekämpningen av de endemiska sjukdomarna. 

Latrinrenhållningen kunde ordnas senare då faran i detta fall var förbunden med spo-

radiskt förekommande epidemiska sjukdomar. Hälsovårdsnämndernas ringa aktivitet 

på 1800-talet samt det faktum att renhållningen inte uppmärksammades i hälsovårds-

ordningarna kan dock tas som ett bevis på att de sanitära olägenheterna inte generellt 

sett upplevdes som särskilt problematiska. 

Även om utbyggnaden av kloaknäten med tanke på dess inverkan på de endemiska 

sjukdomsförhållandena prioriterades framhävs latrinhanteringens betydelse allt mer i 

takt med att befolkningen och avfallsvolymerna i städerna växte. Koleraepidemierna i 
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början av 1880-talet och särskilt 1892–1894 påminde stadsadministrationen om hante-

ringens profylaktiska betydelse och medverkade på så sätt till en ökad uppmärksamhet. 

Särskilt den senare epidemin gjorde att en diskussion om kommunalt ordnad hämtning 

inleddes. Erfarenheten hade också visat att en privat organiserad hämtning var förknip-

pad med samma grundläggande problematik som en kommunal: utan en påtvingad 

skyldighet att ordna hämtningen fungerade inget av systemen tillfredställande. I de pri-

vata profi tgrundade initiativen skulle förädlingen av avfallet underlätta avsättningen.  

Krav på täta gödselgropar börjar förekomma i byggnadsordningarna från och med 

1880-talet. Gödselgropen utgjorde gårdsägarens ”skötebarn” och hälsovårdsnämnder-

nas skräck. I teorin verkade byggnadsordningarnas krav på täta gropar motiverat, men 

i praktiken fungerade inte gödselgropen utan avlopp. Förhållandet bidrog till att be-

tydelsen av avloppssystemet framhävdes då smutsvattnet gjorde gödseln oanvändbar 

och svårtransporterad. Kochs upptäckter på 1880-talet aviserade en radikal förändring 

av sjukdomsförståelsen och vägen till bakterieteorin öppnades. Den begynnande nya 

förståelsen innebar en gradförskjutning vid den praktiska implementeringen av de pro-

fylaktiska strategierna: markgrundens betydelse minskade och uppmärksamheten på 

exkrementernas påverkan på grundvattnet fi ck ökad uppmärksamhet. Förändringen i 

synsättet är lättast iakttagbar i den tjugo år långa debatten om vattenklosettsystemets 

berättigande. Från och med 1880-talet framhävs också de tekniska aspekterna hos ren-

hållningssystemen i allt högre grad i takt med att ingenjörerna träder in på scenen. 

Ingenjörernas uppgift blir att söka tekniska lösningar på de av läkarna identifi erade 

problemen.

I Helsingfors trädde också en ny byggnadsordning i kraft 1895 som ställde nya krav 

på gårdsägarna. Det kanske mest radikala med den nya byggnadsordningen var att den, 

trots vissa restriktioner, öppnade vägen för vattenklosetten. Vattenklosettfrågan hade 

i Finland – som på annat håll – engagerat både hälsovårdsentusiaster och teknologer 

under nästan två decennier. Först 1920 blev anläggandet av vattenklosetter helt fri då 

Ekenäs som sista stad i landet tillät vattenklosetter. Vattenklosettsystemet kan ur kul-

turell synpunkt ses som en radikal förändring i och med att bekvämlighetsinrättningen 

nu slutligen fl yttade in i bostaden. 

Diskussionen om alternativa renhållningssystem ledde dock i Helsingfors till ab-

führ-systemets tillfälliga seger. Tunnsystemet (som betraktades som det näst bästa 

systemet) infördes som en interimistisk lösning tills dess vattenklosettsystemet skulle 

kunna införas överallt. Renhållningssystemet 1901 (som togs i bruk 1904) skapade dock 

utgångspunkt för en genomgripande förändrig utan återvändo: gödselgropen dömdes 

ut, insamlingen blev kommunal – om än frivillig – och järnvägstransporter fi ck delvis 

ersätta hästforan. Avstjälpningsplatsen fl yttades också långt utanför staden. 

Förebilderna för renhållningen hämtades från utlandet. Generella erfarenheter 

kunde hämtas från Tyskland, men som praktiska modeller gällde de svenska städerna 

Stockholm och Göteborg. Av tradition hade de dominerande svenska städerna under 

lång tid idkat erfarenhetsutbyte med särskilt Helsingfors, Åbo och Viborg. Detta för-
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hållande återspeglas också i renhållningen. Trögheten i implementeringen av nya sani-

tetsteknologier i Finland gjorde att städerna kunde förändra sina strategier i takt med 

att erfarenheterna i Sverige växte. I början av perioden utgjorde Stockholm modell 

men efterhand växte Göteborgsmodellens betydelse. I slutet av perioden var det på 

nytt det Stockholmska tunnsystemet som kopierades. Erfarenhetsutbytet gällde dock 

inte bara teknologin. I lika hög grad kunde beslut och uttalade åsikter rörande val av 

renhållningssystem i Stockholm och Göteborg påverka beredningen i särskilt den fi n-

ländska huvudstaden. I Viborg kunde stadsadministrationen lyssna till beredningen i 

Helsingfors.

Den strategi som Otto E.A. Hjelt i sitt förarbete till hälsovårdsstadgan skisserade, 

och som senare i en nedskuren form implicerades i hälsovårdsförordningen, hade 

strax efter sekelskiftet 1900 genomförts i Helsingfors nästan i sin helhet. Parallellt med 

denna nyordning ägde en radikal förändring i sjukdomsförståelsen rum i och med att 

bakterieteorin vinner insteg. Urbaniseringen i Finland tar fart, konsumtionsbeteendet 

förändras och nya teknologier introduceras. Hur dessa förändringar påverkade renhåll-

ningen och dess förutsättningar blir föremål för intresse i följande avsnitt. Hur upp-

nåddes de mål som uppställdes för det valda renhållningssystemet? Hur utvecklades 

hanteringen av avfall i de mindre städerna i landet och vilken roll spelade förebilderna 

i fortsättningen?
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VI

ÅTERKOPPLING, 
ca 1910–1930



För 30–40 år sedan var frågan om aff allets undanskaff ande 
ej så brännande som nu, då det på grund af större närings-
värde för jorden lättare vann afsättning som gödsel. Aff allets 
absoluta halt af för gödsel lämpliga ämnen är visserligen ännu 
i dag ungefär densamma som förut, men mängden af odugliga 
beståndsdelar är nu naturligt nog betydligt ökad, omstän-
digheter, som sammanhänga med såväl industriens som den 
öfriga civilisatoriska utvecklingen.

Erik Alquist, Några anteckningar om renhållningssystemet i 

Sundsvall. Särtryck ur Hygienisk Tidskrift 1914. Band 7.



1. Behov av nya strategier

En föråldrad lagstiftning
Medicinalstyrelsen betraktade redan på 1890-talet den från 1879 gällande hälsovårds-

förordningen som föråldrad. Den kommitté som 1894 tillsattes för revidering av häl-

sovårdsförordningen hade dock ingen uppfattning om i vilket hänseende den gällande 

lagen kunde anses vara ”föråldrad, bristfällig eller olämplig” – som texten i uppdraget 

löd. Samarbetet mellan de kommunala myndigheterna och de av staten tillsatta provin-

sialläkarna kunde dock förbättras.1 I bakgrunden låg bl.a. medicinalstyrelsens strävan 

att ordna läkarförhållandena på landsbygden.2 Den positiva erfarenheten av de direktiv 

som gavs i samband med koleraepidemin i början av 1890-talet motiverade också en 

ändring av hälsovårdsstadgans bestämmelser rörande bekämpandet av farsoter.3

Kommittén, som publicerade sitt betänkande 1896, framhåller att den ”tagit kän-

nedom” om hälsovårdslagstiftningen i Sverige och Norge och speciellt med tanke på 

bestämmelserna rörande smittosamma sjukdomar bekantat sig med ett tyskt förslag till 

epidemilag från 1893. Kommittén framhåller också vikten av att bestämmelserna rö-

rande kontroll av slakt och kötthandel preciseras och betonar lufthygienens betydelse. 

Renhållningsbestämmelserna hade däremot enligt kommittén visat sig vara eff ektiva 

och krävde nu endast smärre justeringar.4 Till revideringskommittén hörde bl.a. profes-

sor Johan Wilhelm Runeberg och den dåvarande provinsialläkaren i Helsingfors, Albert 

Julius Palmberg.5

Det förslag till ny hälsovårdsförordning som kommittén presenterade innehöll dock 

bestämmelser som skulle ha påverkat stadsplaneringen och på så sätt också indirekt 

renhållningen. Bland annat skulle gatorna göras tillräckligt breda för att tillåta luftcir-

kulation. De skulle också dras i sådan riktning att största möjliga mängd sol- och dags-

ljus tillfördes. I stadsplanerna skulle reserveras utrymme för allmänna brunnar. Ge-

nom bestämmelsen skulle man på förhand kunna skydda brunnarna från föroreningar. 

Bestämmelserna om vattenavledning i den gällande förordningen ansåg kommittén 

vara bristfälliga och otydliga; ”således göres här ingen nödig åtskillnad mellan yt- och 

grundvatten å ena sidan och aff allsvatten samt annan fl ytande orenlighet å andra si-

dan”.6 Möjligen refl ekterar skrivningen de svårigheter som framkommit vid tolkningen 

av byggnadsordningarnas bestämmelser rörande vattenklosettsystemet.

1 Kommittébetänkande 6/1896, s. 1–4; Riksdagen 1926. Handlingar. Tredje delen I, II, s. 1.
2 Pesonen 1980, s. 396, 400.
3 Ibid., s. 584; Kommittébetänkande 6/1896, s. 2.
4 Ibid., s. 1–4.
5 Kommittébetänkande 6/1896, s. 1–4.
6 Ibid., s. 19–20. En nyhet var också att kvinnor föreslogs bli valbara till hälsovårdsnämnderna.

 ÅTERKOPPLING 249



Kommitténs förslag till ny hälsovårdsförordning fi ck inget understöd av beredning-

en i senaten och fi ck vila till 1906 då en ny kommitté tillsattes. Denna kommitté kunde 

1908 presentera ett bearbetat förslag som dock till väsentliga delar byggde på 1896 års 

utkast. Kommittén framhåller att man i jämförelse med det äldre förslaget strukit be-

stämmelser som ansetts höra till de lokala byggnadsordningarna.7 Enligt den gällande 

hälsovårdsförordningen skulle städerna anlägga kloaker i den takt städernas fi nanser 

medgav. Till denna del föreslog den nya kommittén en betydande förändring. Städerna 

skulle bli tvungna att anlägga kloaker ”när behof däraf gör sig gällande”.8 Behovet skulle 

gå före ekonomin. Den politiska oron i början av seklet och de senare krigshändelserna 

gjorde dock att förslaget inte kunde tas till behandling. Arbetet återupptogs först i bör-

jan av 1920-talet sedan Finland blivit en självständig stat.9

Senaten hade också 1908 tillsatt en kommitté för beredning av ett förslag till ny 

allmän byggnadsstadga för landets städer.10 Kommittébetänkandet trycktes först 1911 

men det är tydligt att den kommitté som hade till uppgift att ge ett förslag till ny hälso-

vårdsstadga redan 1908 hade tillgång till ett utkast. I motiveringarna till förslaget till ny 

hälsovårdsstadga samma år nämns uttryckligen att bestämmelsen om avloppskanaler 

utformats på samma sätt som i förslaget till allmän byggnadsordning. Det samma gällde 

bestämmelserna om behandlingen av exkrementer samt avfallsvatten från fabriker.11

Avträden skulle enligt förslaget anläggas så att orenligheten inte fl öt ut eller kunde 

tränga in i marken samt att allmänheten inte besvärades av ”dunster”. Avloppskana-

lerna skulle konstrueras så att kanalgaserna inte kunde förorsaka sanitära olägenheter. 

Städerna skulle dock själva få avgöra om vattenklosetter tilläts. I förslaget till byggnads-

stadga betonas också, på samma sätt som i förslaget till ny hälsovårdsstadga, vikten av 

att ”tillförseln” av ljus och luft garanteras.12 Båda förslagen präglas av en allmän strä-

van att förena den nationella lagstiftningen med en redan tillämpad praktik. Förslagen 

innehåller också fl era bestämmelser som tidigare upptagits i lokala hälsovårds- och 

byggnadsordningar, t.ex. vad beträff ar tätt underlag i avträden och gödselkamrar samt 

täta latrinkärl. Gränserna för gårdsägarens underhållsskyldighet skulle däremot kvar-

hållas som tidigare.

Förslaget till byggnadsstadga blev på grund av den politiska situationen, på samma 

sätt som förslaget till ny hälsovårdsstadga, uppskjuten. Byggnadsstadgan för städer från 

1856, kompletterad med lokala byggnadsordningar, fi ck reglera stadsbyggandet fram 

till dess att lagen om stadsplanering 1931 trädde i kraft.13 I vilken grad bestämmelserna 

7 Kommittébetänkande 7/1908, s. 185; Tollet 1927, s. 161.
8 Kommittébetänkande 7/1908, s. 185 (§ 12).
9 Pesonen 1980, s. 410.
10 HeKB 1909, s. 116. Kommittén tillsattes 30.7.1908. Tekniska Föreningen hade i en framställan till senaten 
våren 1905 föreslagit att en ny allmän byggnadsstadga skulle utarbetas. Nyström 1905, s. 85–89.
11 Kommittébetänkande 7/1908, s. 119 (§ 12 och 13).
12 Kommittébetänkande 3/1911, s. 12–13, 20, 52–53, 87. Jfr Kuusanmäki 1992, s. 169–170.
13 Salokorpi 1984, s. 270.
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i de tryckta betänkandena påverkat utformningen av de lokala byggnadsordningarna 

har inte kunnat bedömas.14

Bakteriologin, kemin och renhållningsbestämmelserna
Förändringar i den etiologiska förståelsen kan som tidigare påpekats påverka priori-

teringsordningen vid valet av renhållningslösningar. I den Petterkofska uppfattningen 

bildades sjukdomsfrön i marken under påverkan av grundvattenståndets växlingar. I en 

profylaktisk kontext innebar förståelsen att de primära motande åtgärderna inriktades 

på torrläggning av marken. Åtgärder som hindrade spridningen av sjukdomsämnen 

hade mindre betydelse. Kochs upptäckter på 1880-talet förändrade med tiden priori-

tetsordningen. Markgrundens roll blev sekundär och motandet av sjukdomsspridning 

blev det primära. Hanteringen av den mänskliga avföringen fi ck på detta sätt en ny 

plats i den profylaktiska kontexten, speciellt som sjukdomsfröna enligt den nya upp-

fattningen kunde spridas via grundvatten som förorenats av avföring.15

”Farsotsfröna” kunde nu noggrannare än förr bindas till speciella avfallstyper. Slask-, 

tvätt- och badvatten var speciellt farliga, särskilt om vattnet var uppblandat med urin. 

I det smutsiga vattnet trivdes nästan alla smittobärande mikroorganismer. I männis-

kans avföringar frodades tyfus- och kolerabaciller och kreatursgödseln kunde innehålla 

mjältbrands-, tuberkel- och tetanusbakterier. Soporna från bostäderna och köksavfallet 

kunde också innehålla en mängd sjukdomsfrön. Gatusopor och –smuts utgjorde likaså 

en gynnsam jordmån för bakterier. I gatusmutsen kunde bland annat kolera-, tyfus-, 

mjältbrands- och tuberkelbakterier hålla sig ”virulenta”. Gatusmutsen var ändå inte så 

farlig som det avfall som samlades i hushållen. I Handbuch der Hygiene framhålls att ett 

”omsorgsfullt uppbevarande och noggrant oskadliggörande” [av hushållsavfallet] var 

lika viktigt som avledande av smutsvatten. Soporna spred också obehagliga gaser och 

utgjorde samlingsplatser för fl ugor och råttor.16 

Professor Albert Palmberg konstaterade 1906 i ett utlåtande till stadsfullmäktige i 

Viborg rörande vattenklosettsystemet att: 

Emedan orenlighet visat sig gynna sjukdomars uppkomst och höjningar har man före-
ställt sig, att exkrementerna vore de egentliga bärarena af sjukdomsämnena. Det är dock 
endast ett fåtal sjukdomar, främst kolera och tyfoidfeber, som direkt fortplantas genom 
exkrementerna. Däremot äro tvättvatten, badvatten och urin vida mer misstänkliga som 
spridare af sjukdom. Då nu dessa ämnens aff örande genom kloakerna icke framkallat 
några sanitära vådor, är det högst sannolikt att sjukdomsämnena i kloakerna snart gå sin 
undergång till mötes.17

14 Förslaget till byggnadsförordning hade 1912 skickats till städerna för utlåtande. Rindell 1918, s. 7.
15 Referat av ingenjör V.A. Gröndahls föredrag ”Kaupunkien puhtaana-pidosta” i Tekniska klubbens i 
Tammerfors protokoll 27.9.1901. Kopia i äldre renhållningsutskottet i Åbo handlingar. ÅboSA.
16 Loveson 1916, s. 52.
17 VibTH 20/1908, s. 33. Jfr Almqvist 1897, s. 165.
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Palmbergs uttalande bör ses mot bakgrunden att han var en stor förespråkare av vat-

tenklosettsystemet. Stadsläkaren Karl Loveson som 1916 försökte få stadsfullmäktige i 

Raumo att inrätta ett renhållningsverk hänvisar främst till Handbuch der Hygiene som 

poängterade de traditionella hygieniska kraven: illaluktande ”förruttnelsegaser” fi ck 

inte spridas till gator och bostäder. Marken, grund- och källvatten skulle skyddas mot 

föroreningar och sopor och gatsmutsen skulle hindras från att sprida smittobärande 

ämnen. Han nämner också att professor Blasius i handboken poängterat att renhåll-

ningssystemen inte fi ck såra de estetiska känslorna. Lika viktigt var att avfallet kunde 

utnyttjas i jordbruket och att hanteringen var så billig som möjligt.18

Bakterieteorin ökade förståelsen för hur sjukdomar uppstod och hur de spreds. Det-

ta gjorde att de preventiva åtgärderna kunde riktas mot specifi ka orsaker, men den nya 

teorin födde också en bakterieskräck som i förlängningen kunde inverka på attityderna 

till renhållningen. Erik Alquist hävdar 1914 att den moderna samhällshygienen av fruk-

tan för bakterier glömde den betydelse latrinen kunde ha, för att endast komma ihåg 

de sanitära vådorna.19 Bakterieteorins genomslag i dessa sammanhang är dock svår att 

mäta. De praktiska problemen med hanteringen av latrinen kunde också variera bero-

ende på ort och läge. Övergången från en miasmatisk teori till bakterieteorin blir inte 

heller senare synlig i de bestämmelser som reglerade renhållningen. Den renhållnings-

praktik som byggde på den miasmatiska uppfattningen kunde också i teorin motiveras 

med de krav som bakterieteorin ställde. 

Intresset för latrinen påverkades också av en förändrad kemisk förståelse. Klas Son-

dén framhåller 1915 att det nationalekonomiskt motiverade motståndet mot vatten-

klosetter bottnade i ”kvävefrågan”, d.v.s. genom spolningen kom inte det för växterna 

assimilerbara kvävet till godo. Kvävefrågan hade dock under de föregående åren ”inträtt 

i ett nytt skede” vilket minskade på latrinkvävets betydelse: ”man har å ena sidan börjat 

allt mer tillgodogöra sig upptäckten, att vissa växter kunna (genom symbios med bak-

terier) assimilera kväve direkt ur luften; ock å den andra har man uppfunnit metoder 

att ur luftens kväve tillverka nitrater, karbidkväve m.m.” Jordbruket var inte längre i lika 

hög grad som tidigare beroende av de animala gödningsämnena.20

Intresset för de animala gödningsämnena påverkades dock säkerligen också i minst 

lika hög grad av en ökad import av konstgödsel. Även om importstatistiken är något 

otydlig till denna del är det tydligt att importen ökade från och med 1870-talet. Ur de 

tillgängliga volymuppgifterna kan man notera att importen av konstgödsel, som 1887 

uppgått till 2 036 ton (benmjöl), år 1910 hade stigit till ca 16 000 ton. År 1916 impor-

terades över 61 000 ton. Merparten av den importerade konstgödseln torde ha utgjorts 

av benmjöl.21

18 Loveson 1916, s. 52.
19 Alquist 1914, s. 6.
20 Sondén 1915, s. 5–7. Jfr de Fodor 1911, s. 3–17.
21 Pihkala 1969, s. 15–16, 33 samt tabell 4 och 5.
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Även om bakterieteorin inte påverkade renhållningspraktikerna hade de rent fysiska 

förutsättningarna i början av 1900-talet förändrats i sådan grad att upprätthållande av 

de traditionella renhållningspraktikerna i många fall blev omöjligt. Särskilt gäller detta 

beträff ande exploateringen av tomtmarken.

Bebyggelsetäthet och industrialisering
Heikki Waris har i sina undersökningar särskilt uppmärksammat den förändring i bo-

stads- och arbetsförhållanden som uppstod på grund av den snabba befolkningstillväx-

ten i Helsingfors. Tillväxten utgjorde dock i sig endast en aspekt av den förändring som 

stadssamhället genomgick. Den yttre miljön påverkades också av ett förändrat bygg-

nadssätt och av nya arkitektoniska ideal samt av industrialiseringen och den påföljande 

diff erentieringen av bostads- och arbetsplatsfunktionerna. Förändringarna påverkade i 

sin tur förutsättningarna för renhållningen. De sanitära förhållandena och dödligheten 

påverkades enligt Waris särskilt av förändringarna i bebyggelse- och boendetätheten, 

d.v.s. vilken yta den infl yttade befolkningen hade tillgänglighet till.22

Under åren 1895–1915 byggdes i Helsingfors ca 1400 nya bostadshus. Enligt den 

gällande byggnadsförordningen för städer skulle husen i stadens centrum byggas av 

sten. I takt med att byggnadstekniken utvecklades ökades också våningsantalet och det 

första stenhuset med fyra våningar byggdes 1871. Även om majoriteten av bostads-

husen ännu 1890 bestod av trähus i en eller två våningar fanns detta år redan ca 200 

stenhus med tre våningar, 63 med fyra våningar och 27 hus med fem våningar.23

På stadens mark fanns 1890 något över 39 000 bostadsrum och tio år senare ca 

44 000. 1910 uppgick motsvarande tal till något över 67 000 bostadsrum i ca 25 000 

lägenheter. Ökningen från 1890 uppgick till ca 11 procent. Antalet innevånare per 

uppvärmda rum ökade också från 1,658 till 2,0. Waris noterade i sin undersökning på 

1930-talet en tydlig korrelation mellan den ökade boendetätheten och dödligheten i de 

undersökta stadsdelarna i Helsingfors. Det samma gällde förekomsten av tuberkulos.24 

Vid sekelskiftet 1900 betraktades en bostad med mindre än 2 m2 golvyta per person 

som ”i högsta grad överbefolkad”. Om golvytan översteg 6 m2 per person var bostaden 

inte överbefolkad.25 Ungefär hälften av Helsingfors befolkning bodde enligt denna de-

fi nition år 1900 i överbefolkade bostäder.26 

En betydande förändring innebar avskiljandet av arbetsplatsen från bostaden. Den 

nya hygienismen blev här också, som Sven-Erik Åström påpekat, en diff erentierings-

22 Waris 1932, 1934; Waris 1973, s. 242–248.
23 Statistisk Årsbok för Helsingfors 1915, tab 28. Åström 1957 (b), s. 181, 202.
24 Harvia 1936, s, 55–56; Waris 1973, s. 244.
25 Statistisk Årsbok för Helsingfors 1900, tab. 24.
26 Harvia 1932, s. 56. Jfr Waris 1973, s. 243–244. Det bör uppmärksammas att först från och med folk- och 
bostadsräkningen år 1900 gjordes en skillnad mellan olika användningsmöjligheter. På grund av defi nitionen 
av ”boningsrum” steg boendetätheten kraftigt i bostadsräkningen år 1900 i jämförelse med tidigare räkningar. 
FOS VI:39, s. 32, 53.
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faktor. Fabriksanläggningarna skulle placeras på särskilda för ändamålet planerade om-

råden i stadens periferi. En företrädare för industriintressena kunde vid sekelskiftet 

karakterisera denna strävan som ”den egendomliga fi entlighet och fruktan för allt, hvad 

som luktar åt fabrik och stenkolsrök”.27 Den teknologiska utvecklingen spelade en be-

tydande roll: år 1860 hade endast tre av stadens industrier ångmaskiner. På 1890-talet 

blev dock Helsingfors landets ledande industriort beträff ande antalet industriarbetare 

och produktionsvärde. År 1850 hade antalet arbetande i industrin uppgått till 600. Tju-

go år senare var antalet uppe i 2 000 och år 1900 uppgick antalet arbetare till över 11 

000. Befolkningen i Helsingfors uppgick 1910 till ca 136 000 personer.28

De nya byggnadstraditionerna och det eff ektivare utnyttjandet av den bebyggbara 

ytan gjorde att de traditionella avfallshanteringssystemen inte längre kunde tillämpas. 

Den fria gårdsplanen hade i vissa fall kunnat minska till 1/10 del av tomtarealen.29 Ut-

husen måste ge vika för de nya traditionerna och de traditionella lagringsplatserna för 

avfall försvann. Ju fl er våningar husen försågs med dess mera ökade också det praktiska 

behovet av vånings- eller lägenhetsklosetter. Möjligheten att anlägga vattenklosetter 

hade också underlättats i takt med att avloppsnätet byggts ut.

Som redan visats påbörjades byggandet av avloppsnät i Viborg och Helsingfors 

redan på 1870-talet. I Tammerfors hade utbyggnaden påbörjats på 1880-talet. Mera 

allmän blev de kommunala avloppsnäten först på 1890-talet då Kotka, Nystad, Vasa, 

Åbo, Borgå, Björneborg, S:t Michel och Kemi försågs med avlopp. De övriga städerna 

försågs med avlopp först på 1900-talet. Helt utan avlopp var ännu 1923 Brahestad, 

Fredrikshamn, Idensalmi, Kaskö, Kexholm, Kristinestad, Mariehamn, Nådendal och 

Villmanstrand. I Lovisa, Nykarleby, Raumo, Heinola, Joensuu och Torneå fanns 1923 

– som provinsialläkaren i Nykarleby, Woldemar Backman, uttryckte det – en obetydlig 

början.30

Avloppssystemen täckte 1923 hela eller nästan hela stadsområdet i Borgå, Gamla-

karleby, Helsingfors, Kotka, Lahtis, S:t Michel, Sordavala, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, 

Viborg och Åbo. Alla avloppsnät var byggda enligt det kombinerade systemet och den 

sammanlagda längden på de byggda avloppen uppgick till något över 350 km. I regel 

fi ck smutsvattnet rinna orenat ut i vattendragen. Endast Helsingfors och Lahtis hade 

infört en fullständig biologisk rening (jfr bilaga 7).31 

Generellt sett hade också den allmänna dödligheten i städerna minskat kraftigt un-

der senare delen av 1800-talet (jfr tab. 4:2 och 6:1). Redan i slutet av 1870-talet låg den 

generella dödligheten i städerna under 23 promille vilket kunde tas som bevis på att de 

sanitära förbättringsåtgärder som vidtagits var de rätta. Förhållandet framhävs dock 

27 Åström 1957 (b), s. 146, 222–223.
28 Ibid., s. 178–179; Waris 1973, s. 243.
29 Ibid., s. 231.
30 Backman 1923, s. 11–12. NySA.
31 Ibid., s. 12. NySA; Katko 1996, s. 82; Herranen 2002, s. 88–89.

254 BARA ETT RINGA OBEHAG?



inte särskilt kraftigt på 1900-talet i de handlingar som utnyttjats för avhandlingen. Som 

tidigare påpekats utgör också den allmänna dödligheten en osäker mätare på sanitära 

förhållanden (jfr diskussionen på s. 135 och tabell 6:1 och 6:2). Dödligheten i tyfus, 

som brukar förbindas med nivån på vattenförsörjningen, varierade dock kraftigt under 

perioden, delvis beroende på förhållandena under frihetskriget. I en del fall, som t.ex. 

beträff ande Tammerfors, kan dock relativt tydliga kopplingar till nivån på vattenför-

sörjningen göras.32 

När diskussionen om renhållningen i Helsingfors på nytt upptogs i början av det 

nya seklet – ungefär samtidigt som arbetet i hälsovårdsstadgekommittén och bygg-

nadsstadgekommittén pågick – var det dock främst frågan om stadens utgifter och 

gränserna för det kommunala ansvaret som uppmärksammades. Som tidigare visats 

hade staden genom inrättande av ett renhållningsverk påtagit sig en uppgift som en-

ligt vedertagen uppfattning hörde till det privata ansvaret. Kostnaderna borde därför 

inte täckas med skattemedel. De ekonomiska målen med den valda hanteringsstrategin 

kunde dock inte uppnås.

32 Backman 1923, s. 120. NySA; Juuti 2001, s. 166–175.
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TABELL 6:1

Den allmänna dödligheten per 1000 innevånare i tio fi nländska städer 1880–1920.

Stad 1881–90 1891–00 1900–10 1910–20

Helsingfors 22,2 19,4 16,2 14,3

Åbo 22,3 19,3 16,9 13,9

Viborg 21,4 17,9 18,1 15,3

Tammerfors 24,8 20,9 16,3 14,9 

Tavastehus 18,6 18,5 15,8 14,3

Uleåborg 18,3 17,2 14,5 14,3

Kuopio 21,0 16,8 17,5 16,7

Vasa 21,7 21,1 16,6 14,6

Jyväskylä 20,8 19,7 17,8 15,0

Jakobstad 20,0 18,3 18,2 14,8

KÄLLOR: Stadshistorikerna. Där uppgifter i stadshistorikerna saknats har dessa kompletterats med 

Backman 1923(i bilaga 2).

TABELL 6:2

Dödligheten i tyfus per 1000 innevånare i tio fi nländska städer 1880–1920.

Stad 1881–90 1891–00 1900–10 1910–20

Helsingfors 5,5 1,9 1,3 0,6

Åbo 2,0 0,8 0,5 1,3

Viborg 1,3 0,8 0,2 1,0

Tammerfors 8,3 3,3 4,2 8,8

Tavastehus 2,3 1,3 1,5 0,5

Uleåborg 10,2 1,9 0,4 0,7

Kuopio – 4,2 3,7 4,3

Vasa 0,7 1,4 0,7 0,7

Jyväskylä 2,1 1,3 0,4 0,5

Jakobstad 0,2 0,8 2,7 0,2

KÄLLA: Backman 1923 (i bilaga 2).
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TABELL 6:3. 

Renhållningen i lokala regelverk före 1910.

Gårdsrenhållning

BO för Helsingfors stad 1895

(107§) Hvarje bebyggd tomt bör 
förses med nödigt antal afträden.
(108§) Afträde må ej förläggas när-
mare gata eller allmän plats än sex 
meter; dock få afträden i bonngshus 
och vattenklosetter utan sådan 
inskräning inrättas.
(109§) Afträde bör anläggas så 
att orenlighet derifrån hvarken 
intränger i marken eller fritt utfl yter 
och att allmänheten eller närboende 
ej besväras genom dunster från 
afträdet.
   Särskilt må afträde utom bonings-
hus icke inrättas annorlunda än 
å tätt underlag af beton, asfalt, i 
cement murad sten eller annat för 
vatten ogenomträngligt ämne, högre 
än angränsande markens yta, och 
bör afträde i boningshus förses med 
golf af enahanda ämne samt med 
täta och lätt fl yttbara kärl för oren-
lighetens upptagande, hvarjemte 
nödig luftväxling bör vid afträde 
anbringas.
   Urin må dock genom täta rör ur 
afträde i afl oppskanal inledas.
(110§) vattenklosett, så inrättad, att 
all fast orenlighet från densamma 
uppsamlas i särskild behållare, må 
öfverallt i staden äfven i bonngshus 
anbringas. Annorledes beskaff ad 
vattenklosett må icke inrättas.
(113§) Fast kreatursspillning, sopor, 
afskräden och annat aff all skall 
uppsamlas i fristående, ofvan jord 
belägen kista eller gödselkammare.
   Flytande orenlighet från fähus och 
stall bör, såframt den icke genom 
användning af torfströ fullkomligt 
uppsamlas, inledas antingen i 
särskild, tät och lätt fl yttbar behål-
lare eller afl oppskanal eller, der ej 

BehandlingInsamling Transport

PO för Helsingfors stad 1908

 (92§) All orenlighet från afträden, 
slaskbrunnar, stall, fähus samt 
behållare för sopor och annat aff all 
böra hvarje vecka eller oftare, der 
behofvet det fordrar,…→

(94§) Vid forsling inom staden af 
orenlighet få endast fordon med 
täta bottnar och sidor användas. 
Latrinspillning och dylik orenlighet 
får forslas endast i fordon med 
väl slutande lock. Farkost, som 
användes för forsling af orenlighet, 
bör vara däckad eller täkt med tätt 
slutande lock.
(95§) Forsling inom staden af 
stinkande latrinspillning och an-
nan dylik orenlighet må äga rum: 
a) utan inskränkning i tiden, där 
aff allet är inrymt i täta, med lufttätt 
slutande lock försedda, utvändigt 
rena tunnor eller behållare; samt b) 
i annan händelse endast emellan 
klockan elfva på aftonen och sex på 
morgonen.
(97§) Sopor och annat liknande af-
fall får inom staden forslas: a) utan 
inskränkning i tiden, der forslingen 
sker i fordon med väl slutande lock; 
men b) eljes endast mellan klockan 
elfva på aftonen och sex på mor-
gonen.
RenhO för Helsingfors stad 1901

(1§) Latrinspillning, sopor och 
afskräden, hushållsavfall, kreaturs-
spillning, aff all från byggnader, halm 
och dylikt skall bortföras minst en 
gång i veckan. 
   Orenlighet, uppsamlad i gödsel-
grop, skall bortföras minst en gång 

…aff öras antingen till de för ända-
målet upplåtna afstjälpningsplatser 
eller utom stadens område.
PO för Helsingfors stad 1908

(79§) Orenlighet af hvilken beskaf-
fenhet som hälst, såsom spillning, 
sopor, afskräden, spillvatten ch 
dyligt, får icke afstjälpas, utkastas 
eller hällas annorstädes än å de för 
sådant ändamål anvisades ställen. 
Ej häller må någon annorstädes än 
å derför afsedda platser tillfreds-
ställa sitt tarf.
RenhO för Helsingfors stad 1901

 (4§) Utan hinder af denna stadga 
må kreatursspillning begagnas  till 
gödningsämnen för trädgårdar och 
allmänna parker inom staden och 
å stadens lantbruk upplåtna arren-
delägenheter; skolande likväl i detta 
fall spillningen uppläggas der den är 
afsedd att användas och de före-
skrifter iakttagas som Magistraten 
kan fi nna nödigt meddela.
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afl oppskanal ej fi nnes i gödselgrop.
   Gödselkammare, så ock gödsel-
grop, bör hafva väggar och golf af 
asfalt, i cement murad sten eller 
annat, för vatten lika ogenomträng-
ligt ämne.
PO för Helsingfors stad 1908

(89§) Gårdsägare bör hålla gårds-
plan med dertill hörande brandga-
tor, ljusgårdar och portgång, så ock 
trappuppgångar, källare med käl-
largång och vindar, fria från sopor 
samt anat aff all och orenlighet, 
äfvensom afträden, stall och fähus 
snygga och fria från stank.
(90§) Orenlighet från afträde bör 
uppsamlas i täta och fl yttbara, för 
ändamålet inrättade behållare un-
der afträdet. Urin må dock genom 
täta rör ur afträde i afl oppskanal 
inledas.
    Fast kreatursspillning samt sopor 
och liknande torrt, icke stinkande 
aff all bör uppsamlas i fristående, 
ofvan jord belägen kista eller gödsel-
kammare.
   Flytande orenlighet från fähus och 
stall bör, såframt den icke genom 
användning af torvströ fullkomligt 
uppsamlas, inledas antingen i 
särskild, tät och lätt fl yttbar behål-
lare eller afl oppskanal eller, der ej 
afl oppskanal fi nnes, i gödselgrop.

Gaturenhållning

PO för Helsingfors stad 1908

(81§) Gårdsägare åligger att hålla 
sin andel af gata i farbart skick och 
fri från orenlighet.
(82§) Under den tid af året, då 
marken är bar, bör gårdsägare 
minst en gång dagligen, före klockan 
nio på morgonen, men äfven oftare, 
der behofvet sådant fordrar, låta 
rengöra den till hans gård hörande 
gatuandelen och bortföra orenlighe-
ten. Innan vid torr väderlek sopning 
verkställes, bör marken till undvi-
kande af damm tjänligen fuktas.
RenhO för Helsingfors stad 1901

(2§) Gårdar med tillhörande 

i månaden eller oftare der Häl-
sovårdsnämnden pröfvar sådant 
nödvändigt.
(3§) Forslingen inom staden af 
latrinspillning, afskräden, hushålls-
aff all, kreatursspillning och anat 
starkt luktande aff all må verkställas 
endast uti täta behållare eller tun-
nor öfvertäckta med väl tillslutande 
lock.
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brandgata, smygar, ljusgårdar och 
portgångar skola rengöras minst två 
gånger i veckan.

Vattenavledning

BO för Helsingfors stad 1895

(17§) För att grund- och dagvattnet, 
förbrukadt vatten och urin må 
kunna behörigen från gator, all-
männa platser och tomter afl edas, 
böra allmänna afl oppskanaler af 
sådan storlek som motsvarar tillop-
pet, i mån af behofvet och stadens 
tillgångar samt på dess bekostnad 
anläggas under gator och allmänna 
platser, […].
(19§) […] böra muras af tegel eller 
och förfärdigas af beton, glaserade 
lerrör eller rör af asfalt eller annat 
jemngodt ämne, samt äfven i öfrigt 
inrättas sålunda att vattens och 
gasers utträngande ur kanalen så 
vidt möjligt förebygges.
(22§) För afl edande af orent vat-
ten ur kök, tvättstugor, fabriker och 
från andra dylika ställen skall, der 
tillfälle till afl opp fi nnes, inrättas 
antingen omedelbar ledning från 
hvarje sådant ställe till afl oppskanal 
eller och slaksbrunn med afl edning 
till dylik kanal; […].
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2. Sopsortering sparar kostnader

Skärpta regler för ökad lönsamhet
Den kommunalt ordnade hämtningen och tunnsystemet hade inte blivit så populärt 

bland gårdsägarna i Helsingfors som hälsovårdsnämnden och renhållningsutskottet 

hade tänkt sig. Renhållningsverket hade startat med 56 kontrakt och ännu 1905 hade 

bara något över 400 av stadens totalt cirka 1600 gårdar anslutit sig till den regelbundna 

hämtningen. Renhållningsverket gjorde betydande förluster. I kostnadsberäkningarna 

hade byggnadskontoret antagit att inkomsterna från gödselförsäljningen, tillsammans 

med avgifterna, skulle täcka alla utgifter för hanteringen. När antalet anslutna gårdar 

förblev lågt kunde målet inte uppnås. I samband med att stadsfullmäktige i slutet av 

1906 bad byggnadskontoret redogöra för hur den då knappt treåriga verksamheten 

fungerat ville drätselkontoret också diskutera om den så kallade allmänna latrinren-

hållningen överhuvudtaget skulle betraktas som ett sådant allmännyttigt företag som 

kunde subventioneras med stadens medel.33 

I tidningspressen hade särskilt förhållandet att transporten av avfall fi ck ske dagtid 

uppmärksammats. Den snabbt ruttnande och jäsande massan spred enligt tidnings-

uppgifter illaluktande och besvärande gaser vid transporten genom staden. Byggnads-

kontoret ville dock inte återgå till nattliga transporter. En förändring av transportsyste-

met skulle ha ökat arbetskostnaderna med det dubbla.34 Erfarenheten hade också visat 

vilka olägenheter som kunde uppstå när avfallet transporterades nattetid. Bostadsbola-

gen i Gräsviken klagade också över att en obehaglig lukt spreds när spillningen lastades 

i järnvägsvagnarna. Den ”otidiga stanken” gjorde att fönstren i närliggande bostadshus 

inte kunde hållas öppna. Byggnadskontoret betraktade dock i allmänhet klagomålen 

som obefogade.35 

Polisordningen hade på grund av det nya renhållningssystemet ändrats 1904 så att 

latrin och sopor kunde transporteras när som helst under dagen (förutom mellan kl 

tio och fyra när trafi ken var som livligast) under förutsättning att avfallet transportera-

des i tunnor försedda med hermetiskt tillslutande lock. I annat fall måste transporten 

sommartid ske mellan klockan sju på kvällen och åtta på förmiddagen.36 Kravet kunde 

motiveras med luktolägenheterna, men möjligheten att transportera de täta tunnor-

na dagtid skulle också locka gårdsägarna att ansluta sig till det kommunala systemet. 

Hämtningstiderna hade redan tidigare på många håll bland entreprenörerna varit fö-

remål för kritik, bl.a. hade hämtarna i Tammerfors 1907 hotat med strejk om inte de 

33 HeTH 8/1901; HeTH 43/1907, s. 1, 3, 53; Hbl 4.10.1907.
34 HeTH 43/1907, s. 9–10; Hbl 5.10.1907.
35 HeTH 43/1907, s. 9; Hbl 14.5.1906; Hbl 15.6.1906; Hbl 22.6.1906.
36 Hbl 5.3.1904. Jfr HeTH 8/ 1901, s. 12–13 och HeTH 3/1903, s. 2.
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obekväma tidsgränserna ändrades.37 I Åbo ville hälsovårdsnämnden 1906 inte ändra 

tiderna för bortforsling då en ändring enligt nämnden skulle motverka införandet av 

ett allmänt renhållningsverk.38

Polisordningen i Helsingfors ändrades ytterligare 1908 så att bestämmelsen om täta 

latrinkärl började gälla alla gårdar där vattenklosetter saknades (bestämmelsen gällde 

tidigare endast renhållningsverkets kunder). Det övriga avfallet, sopor, köksavfall och 

hästspillning, skulle också i alla gårdar uppsamlas i en särskild av trä, cement eller järn 

förfärdigad låda eller kista, uppställd på tätt underlag antingen på gårdsplanen eller i 

ursparat rum inom avträdesbyggnaden.39 Även om hälsovårdsargumenten och luktolä-

genheterna kunde betonas när tunnsystemet för latrinen infördes som ett obligatorium 

för hela staden kan man också här bakom beslutet ana en strävan att få den kommunala 

verksamheten mer lönsam.

Renhållningsverket i Helsingfors hade fram till 1906 haft avsättning för en bety-

dande mängd avfall och dessutom kunnat få inkomst av hanteringen. Bl.a. hade all den 

spillning som lagrats på avstjälpningsplatsen i Malm kunnat säljas ”utan svårighet”. År 

1907 kunde däremot endast två tredjedelar av den upplagrade spillningen avyttras.40 

Den ökande mängden bleckburkar, papper, kläder, m.m. som följde med köksavfallet 

gjorde det komposterade avfallet på avstjälpningsplatsen mindre begärligt för lantbru-

karna. På detta sätt ökade också kostnaderna för slutdeponeringen.41 

Den ökade mängden skräp (bleckburkar, papper, etc.) i avfallet utgör ett tydligt ut-

tryck för den förändring i konsumtionsbeteende som blir tydlig mot slutet av 1800-ta-

let. Sakari Heikkinen har t.ex. beräknat att värdet på totalutbudet av konsumtionsvaror 

under tiden 1860–1912 ökade 2,5-falt, eller i medeltal med 1,9 procent per år, och 

antar att detta också i stort motsvarar ökningen av befolkningens utgifter för konsum-

tion. Heikkinen visar samtidigt att strukturen på konsumtionsutgifterna förändrades. 

Födoämnenas andel av utgifterna minskade från 81 procent till 70 procent samtidigt 

som utgifterna för kläder och skor växte från nio till 14 procent och för övriga konsum-

tionsvaror från tre till åtta procent. Parallellt med kommersialiseringen minskade också 

naturahushållningens betydelse. Heikkinen antyder också något vagt att fabrikstillver-

kade varor från och med 1880-talet dominerade över de hemmagjorda.42 

Stadsfullmäktiges i Helsingfors begäran om en utredning av hanteringskostnaderna 

ledde till att drätselkammaren 1907 tillsatte ett utskott för att i detalj granska renhåll-

ningens förutsättningar. Utredningarna pågick sedan i fl era år. Stadsingenjör Idström, 

som också var medlem i det tillsatta utskottet, hade föresagit en omedelbar system-

förändring för att få ekonomin i balans. Alternativen var enligt honom att avgifterna 

37 TaHvN 8.5.1907. TaSA.
38 ÅboHvN, årsberättelse 1906, s. 3. CÅSA.
39 HeTH 34/1916, s. 3.
40 HeTH 43/1907, s. 7.
41 HeTH 44/1910, s. 1.
42 Heikkinen 1981, s. 415, 418–419.

 ÅTERKOPPLING 261



för latrinhanteringen höjdes med 45 procent eller att s.k. ”budning” enligt modell från 

Stockholm infördes. Stadsingenjören upplevde också det tillämpade debiteringssyste-

met som orättvist då avgifterna var beroende av antalet personer på en fastighet och 

inte kopplad till mängden latrin och avfall. Gårdar som inrymde ”aff ärspalats” och stall 

producerande vanligen betydligt mera avfall än vanliga bostadshus. Stadsingenjören 

ville att kostnaderna skulle relateras till antalet kärl (volymen) som hämtades från fast-

igheten (jfr. tabell 6.4).43

Tvådelningssystem som i Stockholm 
Drätselkammaren var inte som stadsingenjören beredd att genomföra en ”systemför-

ändring” förrän renhållningsfrågan utretts. Avtalen med gårdsägarna gick också ut först 

1909 varför inga åtgärder kunde företas tidigare. Hösten 1910 kunde dock drätselkam-

maren för fullmäktige föreslå ett källsorteringssystem av den typ som några år tidigare 

införts i Stockholm. Genom systemförändringen skulle ekonomin på nytt fås i balans 

då avfallet skulle återfå sitt värde som gödsel och kunna säljas. 

Det s.k. tvådelningssystem som renhållningsutskottet förslog innebar att kategorin 

sopor sorterades i skräpsopor och gödselsopor. Latrinen utgjorde dock i praktiken en 

tredje kategori som skulle hanteras som tidigare. Latrinen hade dock i allt högre grad 

letts till stadens avloppsnät. De mänskliga exkrementerna utgjorde också numera enligt 

43 HeTH 43/1907, s. 9; HeTH 44/1910, s. 18–19. Gårdsägarna ville ha lägre avgifter för gårdar med vattenklosett. 
HeTH 44/1910, s. 29.

TABELL 6.4 

Avfallsmängder i olika fastigheter i Helsingfors 1910.

Gård Antal Årlig sop- Årlig mängd Årlig latrin- Årlig latrin-
 boende mängd tot., sopor per mängd tot., mängd per
  kg person, kg kg person, kg

Wredes Passage 270 218 400 800 WC ---

Central passagen ”Aho” 150 156 000 1 000 93 600 + WC 624

Vid Fredriksbergsgatan 500 62 400 160 34 200 68

Köpmansgatan 13 150 31 200 208 12 480 83

Högbergsgatan 6 (har stall) 30 93 600 3 120 7 800 260

Mariegatan 21 29 7 500 250 4 320 140

Konstantinsgatan 21 13 3 600 278 720 55

KÄLLA: HeTH 44/1910, s. 18.
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utskottet ”en försvinnande liten del” av det avfall som bortfördes från gårdarna. Som 

skräpsopor räknades papper, förbrukade husgerådssaker, kläder, glas, bleckburkar, av-

fall från fabriker, hantverkerier och handelsbodar samt i övrigt skrymmande föremål. 

Till gödselsoporna räknades köksavfall och annat snabbt ruttnande avfall, aska, golv- 

och gatusopor samt andra fi nfördelade ämnen.

Skräpsoporna skulle samlas i täta trä-, järn- eller betonglådor (”soplårar”) som var 

placerade på gårdsplanen eller i uthuset. Före borttransporten skulle soporna skyffl  as 

över till lockförsedda plåtkärl som tillhandahölls av staden. Därefter skulle plåtkärlen 

transporteras till bestämda omlastningsplatser för att tömmas i järnvägsvagnar och för 

att sedan transporteras till avstjälpningsplatsen i Malm. Gödselsoporna skulle insamlas 

i standardiserade 110 liters sopkärl som anskaff ades av gårdsägarna. Kärlen skulle för-

ses med hermetiskt tillslutna lock för att luktolägenheter inte skulle uppstå. Tunnorna 

skulle hämtas av renhållningsverket och tömmas vid avstjälpningsplatsen. Tunnorna 

skulle också rengöras innan de returnerades. Underhållet och tvättningen av tunnorna 

skulle också skötas av renhållningsverket.44 Kreatursspillningen hörde egentligen till 

kategorin gödselsopor men då sammanblandningen med köksavfallet fördyrade både 

lagringen och transporten såg stadens myndigheter helst att gödseln fann avsättning 

direkt vid fastigheterna. I praktiken innebar detta att de fastigheter som hade husdjurs-

stall sorterade avfallet i fyra kategorier.45 

Enligt byggnadskontoret hade tunnsystemet fungerat någorlunda tillfredsställande 

och den förändring som planerades presenterades som en komplettering av det be-

fi ntliga systemet. Latrintunnorna, som var av många olika storlekar, hade utgjort det 

största tekniska problemet i det gamla systemet. Variationerna i storlek gjorde att lock-

en ofta förväxlades så att de efter rengöringen vid Malm returnerades med fel tunna. 

Kärlen blev då otäta vilket gjorde att lukt och andra olägenheter kunde spridas vid 

omlastningarna. Problemen hade dock minskat i takt med att staden bytt ut tunnorna 

till en standardiserad typ.46 

I Stockholm hade tvådelningssystemet införts som ett obligatorium från och med 

juli 1907. Karl Tingsten, som sedan 1904 fungerat som renhållningsdirektör, hade 

under en studieresa till bl.a. Förenta Staterna åren 1899–1900 uppmärksammat den 

sopsortering som införts i fl era amerikanska städer. Sopsorteringen sågs här som ett 

medel att upprätthålla gödselvärdet hos soporna och att möjliggöra en eff ektiv förbrän-

ning av torrsoporna.47 Tingsten hade i sin reserapport framhållit att utnyttjandet av 

44 HeTH 44/1910, s. 16.
45 HeTH 44/1910, s. 15.
46 HeTH 3/1907, s. 1–2; Tingsten 1933, s. 196. Idström beklagade att byggnadskontoret inte föreslagit 
standardiserade kärl redan från början. Idström såg också stadsfullmäktige som delvis skyldiga till de 
luktproblem som uppstått. Byggnadskontoret hade ursprungligen önskat sortera ”det förruttnelse 
underkastade avfallet” från det torra – ett förslag som fullmäktige sedan förkastat. HeTH 43/1907, s. 9–10.
47 Tingsten 1933, s. 140–141, 193–196.
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soporna blev allt svårare ju mera mängden torrsopor växte: hanteringen av de osor-

terade soporna blev ett ”kräftsår” i städernas ekonomi där det enda botemedlet var 

att ”aff allet fördelas i vissa grupper redan på produktionsplatserna”. Uttalandet kan ses 

mot bakgrunden att Stockholm ännu i början av seklet tillämpade s.k. harpning. Sop-

harpningen innebar att sopor som innehöll mycket skräp tippades på ett galler, varvid 

fi nmaterialet fi ck falla ned i under gallret liggande järnvägsvagnar. Skräpet avskildes 

sedan med hjälp av mankraft och grepar.48 

Målet med sorteringstvånget var dock att möjliggöra ett fortsatt utnyttjade av so-

porna som gödsel. I förlängningen innebar detta enligt renhållningsutskottet i Helsing-

fors att staden också kunde uppskjuta byggandet av dyrbara förbränningsugnar – ett 

uttalande som också kan förknippas med Stockholm där en första provisorisk förbrän-

ningsugn inrättats 1901. År 1907 hade en ny anläggning med tre ugnar tagits i bruk. 

Renhållningsutskottet understryker i sitt slutliga förslag 1910 att stadssamhället kunde 

påräkna ökade kostnader för hanteringen om inte sopsortering infördes, ett argument 

som också kan ses som riktat till gårdsägarna som ofta uttalat en rädsla för ökade ut-

gifter för renhållningen.49 

Renhållningssituationen i fastigheterna var också enligt utskottet fortfarande un-

dermålig och en ändring i det befi ntliga systemet skulle befrämja renheten och snygg-

heten i staden. Hälsovårdsnämnden hade vid sina granskningar 1910 konstaterat att si-

tuationen i 399 fastigheter krävde omfattande åtgärder. Under året blev också nämnden 

tvungen att ge närmare 800 anmärkningar rörande sanitära bristfälligheter.50 

Byggnadskontoret hade också övervägt det så kallade tredelningssystemet (jfr Eskil-

stunasystemet nedan). Några praktiska hinder för ett tredelningssystem fanns inte en-

ligt renhållningsutskottet. Det var dock kostnaderna som också här fällde avgörandet 

till tvådelningssystemets fördel. Tredelningssystemet hade dessutom i utlandet tilläm-

pats främst i mindre städer, erfarenheter från större städer saknades. Tvådelningssys-

temet kunde också senare lätt utvecklas till ett tredelningssystem. Då stadsfullmäktige 

i Stockholm föregående år beslutat ytterligare utreda frågan om tredelning ansåg den 

kommitté som utrett frågan att också Helsingfors kunde avvakta.51 

Tvådelningssystemet antogs av stadsfullmäktige den 8 november 1910.52 Enligt be-

slutet skulle dock sorteringstvånget gälla enbart dem som frivilligt anslutit sig till det 

48 Tingsten 1911, s. 54–56.
49 HeTH 44/1910, s. 9–10; HeTH 43/1907, s. 7–8; Tingsten 1911, s. 133–135. Renhållningsutskottet framhåller 
speciellt att ett bättre pris kunde fås för gödseln då den inte innehöll främmande ämnen. Skräpsoporna kunde 
sedan utan ”särskildt vidlyftiga förberedelser” förbrännas.
50 HeHvN, årsberättelse 1910. HeSA.
51 Renhållningsdirektör Karl Tingsten i Stockholm var mycket kritisk till tredelningssystemet, trots att han 
betraktades som den som introducerat systemet i Sverige. Han lyckades – som han själv säger – ”fördröja 
olyckan” (d.v.s. införandet av tredelningssystem med kommunal svinhållning) i Stockholm i tio år, till 1917. 
Tingsten 1933, s. 197. de Fodor uppger att tredelningssystemet först introducerades i Skandinavien och 
därefter i Tyskland (Charlottenburg). de Fodor 1911, s. 10–17.
52 HeTH 34/1916, s. 4; HeKB 1910, s. 308.
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kommunala renhållningsverket. För övriga fastigheter gällde fortsättningsvis enbart 

polisordningens bestämmelser. Den stockholmska modell som stadsfullmäktige i Hel-

singfors valt betraktades också främst som en storstadsmodell. När de mindre städerna 

i Finland och Sverige i början av 1900-talet sökte lämpliga förebilder var det Eskilstuna 

som gällde. Renhållningsverket i Eskilstuna väckte överallt stort intresse och represen-

tanter för de svenska – och fi nländska – städerna ”vallfärdade” till Eskilstuna.53

53 von Post 1904, s. 9.

Bild 6:1

Renhållningsdirektör Karl Tingstens schematiska framställning av det torra stadsavfallets sam-
mansättning, behandlingsalternativ och användning. (Tingsten 1911)
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Eskilstunamodellen
Eskilstuna hade som första stad i Sverige infört ett ”fullt ordnat renhållningssystem”. 

När Eskilstuna år 1901 tog i bruk det nya systemet fanns visserligen redan kommunala 

renhållningsverk i 11 städer men, som Vilhelm Söderbaum uttrycker det, synes an-

greppspunkten hufvudsakligen hafva varit latrinens tillgodogörande”. Hushållssoporna 

hade inte blivit föremål för en rationell behandling. Söderbaum menar också att Eskil-

stuna i viss mån varit banbrytande då renhållningsverket blivit förebild för en del andra 

kommunala renhållningsverk, bl.a. Karlskrona, Uppsala och Örebro.54

Tredelningssystemet hade på basen av en rekommendation av renhållningschefen i 

Stockholm Karl Tingsten antagits som utgångspunkt när renhållningen i staden år 1900 

ordnades.55 I Eskilstunasystemet insamlades de till svinmat dugliga gödselsoporna skilt 

från övriga gödselsopor vilket betydde att man fi ck tre huvudgrupper: svinmat, gödsel-

sopor och skräp. Latrinspillningen insamlades i separata plåtkärl som för transporten 

försågs med lufttäta lock. Vid renhållningsverkets anläggningar tömdes tunnorna och 

tvättades, varefter de returnerades. Också de övriga avfallsslagen insamlades och trans-

porterades skilt för sig. Av latrinen och gödselsoporna tillverkades torvpudrett, svin-

maten levererades till ett för ändamålet uppfört kommunalt svinhus, och de värdefulla 

delarna av skräpet såldes. På basen av erfarenheterna från Eskilstuna beräknades en 

stad med 40 000 innevånare kunna föda ca 1000 svin. Genom försäljningen av slaktsvin, 

smågrisar och skräp kunde inkomsterna täcka utgifterna för renhållningen.56

Eskilstunamodellen blev allmänt känd bl.a. genom de beskrivningar av systemet 

som ingick i läkar- och ingenjörstidskrifterna. Kännedomen om Eskilstunamodellen 

ökade också genom den eff ektiva marknadsföring som tillverkaren av utrustningen, 

Ludviksbergs Mekaniska verkstad, bedrev. Som ovan antytts väckte Eskilstunamodel-

len stor uppmärksamhet också i Finland och fl era städer diskuterade möjligheten att 

anlägga ett kommunalt renhållningsverk enligt denna modell. När t.ex. diskussionen 

om renhållningen i Viborg fortsatte 1905 hade den tidigare påtänkta Göteborgsmodel-

len förkastats och ersatts med Eskilstunamodellen. Ett av motiven var också att hälso-

vårds- och byggnadsnämnderna i Helsingfors inte förordat Göteborgssystemet.57

54 Söderbaum 1912, s. 151. Uppgifter om renhållningen i de nämnda städerna kan hittas i t.ex. Uppsala 
stads renhållningsverk från dess början till och med år 1909. Uppsala 1910, s. 3, Flygt 1995, s. 166–176 och 
Renhållningskommitténs utredning och förslag för renhållningsverk i Örebro. Stadsfullmäktige i Örebro tryck, 
n:o 4, 1904, s. 1. von Post uppger 1904 (s. 9) att Eskilstunamodellen tagits som utgångspunkt för planeringen 
av renhållningen i åtminstone Uppsala, Hälsingborg, Gävle, Linköping, Karlskrona, Östersund, Örebro, Lund, 
Köping och Västerås.
55 Tingsten medger i sina memoarer att han medverkat till valet av detta renhållningssystem men betraktade 
systemet som ett stort misslyckande och avrådde andra städer från tredelningssystem med svinhållning. 
Tingsten 1933, s. 197.
56 von Post 1904, s. 18.
57 Gagneur 1907, s. 64; VibTH 20/1908, s. 2.
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Eskilstunasystemet i Viborg
Det nya förslag till renhållningssystem för Viborg som gavs av ett renhållningsutskott år 

1908 byggde helt på modellen från Eskilstuna.58 Stadsingenjör Gagneur konstaterade i 

sin motivering till förslaget att Göteborgssystemet nog för 12 år sedan kunde betraktas 

som ”tillfyllestgörande”, men att det numera ”öfverlefvat” sin tid. Systemet prisades inte 

längre enligt stadsingenjören ens av Göteborgs renhållningsverk. De största bristerna 

med det tidigare föreslagna Göteborgska systemet var att exkrementerna omlastades 

på gården vilket innebar att en del av avfallet på grund av slarv kunde bli kvar. Träkis-

torna var svåra att rengöra och orenligheterna sögs upp av träet. Båda systemen kunde 

dock enligt Gagneur ur hälsosynpunkt anses någorlunda likvärdiga. Den stora skillna-

den låg i kostnaderna. I Göteborgssystemet kunde soporna inte utnyttjas då allt avfall 

blandades samman. Genom att som i Eskilstuna sortera avfallet i tre huvuddelar kunde 

både svinmaten och en betydande del av soporna utnyttjas som sådana och säljas. In-

komsterna kunde sedan täcka åtminstone en del av renhållningens kostnader.59

Enligt renhållningsutskottets förslag skulle avfallet i Viborg på samma sätt som i Es-

kilstuna sorteras i latrinspillning, svinmat, sopor och skräp. Den tilltänkta renhållnings-

styrelsen skulle ansvara för hämtningen och slutbehandlingen och endast med renhåll-

ningsstyrelsen tillåtelse kunde en gårdsägare själv sköta transporten. Det senare gällde 

dock inte transporten av snö, is, byggnadsavfall, sågspån, halm, jord, sten och grus, samt 

slaskvatten och döda djur. Insamlingen av latrin och sopor skulle också ske på samma 

sätt som i Eskilstuna och latrintunnorna skulle tömmas minst en gång per vecka. Oren-

ligheten skulle transporteras till renhållningsverket eller till andra för ändamålet utvalda 

ställen. De preliminära kostnadsberäkningarna visade också att det ekonomiska resul-

tatet skulle bli fördelaktigt både för staden och för gårdsägarna.60 Som jag senare visar 

hade dock gårdsägarna inte nödvändigtvis samma uppfattning. Gårdsägarnas synpunkter 

vägde också tyngre när fullmäktige behandlade renhållningsfrågan (se vidare sid. 272).

Uleåborg 1915–1916
Det renhållningssystem som planerades till Uleåborg år 1915 byggde också på Es-

kilstunamodellen. Avsikten var att inrätta ett kommunalt renhållningsverk till vilket 

gårdsägarna skulle tvingas ansluta sig. Frågan hade aktualiserats bl.a. av att byggnads-

ordningen krävde att gödsel- och latringroparna skulle göras täta. Den kommunala 

centralbyrån meddelade dock i ett utlåtande att ett övertagande av renhållningen bara 

kunde ske på frivillig väg. Detta ledde till att stadens renhållningsutskott sände försla-

get till gårdsägarföreningen.61 

58 VibTH 20/1908.
59 VibTH 20/1908, s. 3; Gagneur 1907, s. 64.
60 VibTH 20/1908, s. 4–15. von Posts tryckta skrift (1904) om renhållningsverket i Eskilstuna har bilagts de 
handlingar som utgjorde en del av basmaterialet till förslaget.
61 UleKB 1915, s. 74.
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I februari 1916 samlades några representanter för gårdsägarna hos stadsläkare Al-

fred Granberg för att diskutera renhållningsfrågan. Gårdsägarna och stadsläkaren ena-

des om att ett nytt renhållningssystem ur hälsovårdens synpunkt nog var motiverat. 

Renhållningssystemet fi ck dock inte i någon högre grad belasta samhället eller skada 

privata intressen. Ur den enskilde gårdsägarens synpunkt kunde också fl era betänklig-

heter framställas. Det första var kostnaderna: gårdsägarna skulle bli tvungna att bygga 

om sina latriner och köpa nya metallkärl. Dessutom skulle transportkostnaderna bli 

överhövan belastande (”ylenmäärin rasittava”). Samhället borde därför som en kom-

munal verksamhet ansvara för alla kostnader – och få den eventuella vinsten (”som i 

Sverige”). ”Åkermännen” – d.v.s. de stadsbor som bedrev jordbruk – kunde i sin tur inte 

överlämna sin gödsel och sitt matavfall till renhållningsverket eftersom de själva be-

hövde materialet. Metallkärl av Eskilstunatyp kunde man inte heller tänka sig eftersom 

jordbrukarna saknade anordningar för att vintertid tina upp kärlen.

Eskilstunamodellen kunde dock enligt gårdsägarna ur samhällets synpunkt betrak-

tas som fördelaktigare än vattenklosettsystemet eftersom gödselämnena togs tillvara. 

Marken runt staden var mager och gödseln var därför av stor betydelse. Med tanke 

på de höga investeringskostnaderna var det dock enligt gårdsägarna särskilt viktigt att 

man noggrant avvägde den verkliga betydelse ett nytt system kunde ha för hälsovårds-

förhållandena. Det nordliga klimatet och hälsovårdsstatistiken gjorde att man kunde 

förhålla sig tveksam till dylika ”övermäktiga uppoff ringar”.62 

Gårdsägarnas avproblematisering räckte här till att stoppa projektet. Till klimatet 

och hälsovårdsstatistiken kan dock ännu läggas ”dyrtiden”: hälsovårdsnämnden beslöt 

i november 1916 att lägga gårdsägarnas svar till handlingarna då tiden inte ansågs vara 

lämplig för några omfattande reformer.63 Världskriget, den påföljande ekonomiska kri-

sen samt den politiska oron gjorde alla reformer otänkbara. Renhållningsfrågan togs inte 

heller upp på nytt i denna form under den tidsperiod som studeras i avhandlingen.

Nitrammonmetoden
Lantbruket hade ännu i början av 1900-talet generellt sett ett fortsatt ökat behov av 

gödsel som särskilt återspeglas i de mindre städernas renhållningsstrategier. När t.ex. 

ingenjör K.J. Karlsson i februari 1911 på Tekniska klubbens möte i Tammerfors presen-

terade avfallshanteringen i staden konstaterade han att efterfrågan på gödsel i stadens 

omgivningar de senaste åren växt i så hög grad att avsättningen blivit lättare. Största 

delen av de tidigare ”dyngbatterierna” (= lagringsplatser för gödsel) hade försvunnit och 

antalet avstjälpningsplatser hade minskat. Transporten av gödsel hade också ordnats på 

ett ”tidsenligt sätt”. Ännu 7–8 år tidigare hade i stadens utkanter funnits en mängd göd-

62 Gårdsägarföreningens betänkande 8.5.1916. Bilaga till hälsovårdsnämndens i Uleåborg protokoll 
29.11.1916. UleSA.
63 UleHvN 29.11.1916. UleSA.
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selupplag och behovet av en pudrettanläggning hade diskuterats. Kostnaderna hade 

dock betraktats som för höga och driftsekonomin skulle ha förutsatt ett kommunalt 

svinhus.64 

Strävan efter att trygga avsättningen på den växande mängden latrin, att möjliggöra 

lagring samt önskan att göra latrinen ”oskadlig” ledde dock i de större städerna till allt 

mer tekniskt komplicerade innovationer.65 I Sverige introducerades i början av 1900-

talet en ny pudrettberedningsmetod där latrinen omvandlades till s.k. nitrammonkalk, 

med biprodukten ammoniumsulfat. Den första provisoriska anläggningen byggdes 

av uppfi nnaren ingenjör Knut Fryklind och upprätthölls senare av ett privat bolag vid 

Stockholms renhållningsverks anläggningar vid Löfsta.66 

I nitrammonmetoden blandades gödselämnena med osläckt kalk i en lufttät cylin-

der. När kalken släcktes uppstod värme som drev ut de kvävehaltiga ämnena. Dessa 

bands sedan med svavelsyra till ammoniumsulfat. Slutprodukten, ett gulvitt pulver, 

den s.k. nitrammonkalken, betraktades som värdefull gödsel. Ett ton latrin kunde ge ca 

22–29 kg nitrammonkalk.67 Den första fullskaleanläggningen i Sverige färdigställdes i 

Sundsvall 1911. Påverkade av den initiala framgången i Sundsvall beslöt också stadsfull-

mäktige i Göteborg senare att uppföra en nitrammonfabrik.68 

Patenträtten hade i Finland inköpts av aktiebolaget Internationella Nitrammon och 

bolaget erbjöd 1908 patenträtten till Viborgs stad. Priset hade fastställts till 30 000 mk 

”– en gång för alla”. Renhållningskommittén i Viborg betraktade dock metoden som 

dyr och avsättningen på produkten som osäker och avböjde erbjudandet.69 Kommittén 

kunde dock tänka sig att staden förband sig att leverera latrinen under en bestämd tid 

till en bolagsfabrik. På detta sätt skulle staden undgå kostnaderna för investeringar i en 

pudrettfabrik.70 Helsingfors stad erbjöds också 1910 patenträtten för 80 000 mark, men 

det lokala renhållningsutskottet konstaterade att systemet inte kunde bli räntabelt då 

det nödvändigtvis höga gödselpriset skulle begränsa avsättningen.71 

I Sundsvall hade Eskilstunasystemet förkastats efter ett besök i Eskilstuna. Doktor 

Erik Alquist konstaterar i en redogörelse över Sundsvallsystemet att ”den beundran vi 

på afstånd på grund af broschyrer, tidningsartiklar m.m. hyst för Eskilstunasystemet, 

förbleknade allt mer och mer under vår inspektionsvandring”. Den färdigberedda pud-

retten var ytterst klimpig och lös, utrymmena saknade praktiskt taget ventilation och 

på många håll i byggnaderna rådde ett ”egyptiskt mörker”. Teknologin var dessutom en-

64 Tekniska Klubben i Tammerfors 2.2.1901. TaSA.
65 Alquist 1914, s. 2.
66 Tingsten 1911, s. 122; Alquist 1914, s. 23. Fabriken nedlades dock efter några år. HeTH 44/1910, s. 12.
67 Uppslagsordet ”Nitrammonmetoden”, Nordisk familjebok 1913. http:www.lysator.liu.se/runeberg/nfbs/0585.
html. Även Alquist 1914, s. 22–23; Tingsten 1933, s. 153–154.
68 Alquist 1914, s. 26–27; Wetterberg, Axelsson 1995, s. 176–180.
69 Aktiebolaget Internationella Nitrammons erbjudande och kostnadskalkyl i VibTH 20/1908, s. 38–43.
70 VibTH 20/1908, s. 29.
71 HeTH 44/1910, s. 17.
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ligt Alquist föråldrad, grisarna var småväxta och tunna och sorteringen som var förut-

sättningen för systemet fungerade inte (jfr s. 277 och 281). De ”delegerade” i Sundsvall 

hade däremot på samma resa fått positiva intryck av renhållningen i Västerås.72

Den nya anläggningen i Sundsvall uppmärksammades i början av 1911 i Tammer-

fors. Uppmärksamheten hade här samband med den pågående diskussionen om sta-

dens renhållningsväsende och en tidigare presenterad plan på en pudrettanläggning. 

När ingenjör K.J. Karlsson redogjorde för nitrammonframställningen presenterade 

han också den detaljerade off ert som patentinnehavaren lämnat. Enligt beräkningarna 

skulle kostnaderna för en nitrammonanläggning uppgå till endast en sjundedel av kost-

naderna för en torvpudrettanläggning.73

Nitrammonprojektet fi ck dock ingen fortsättning i Tammerfors. I t.ex. Tekniska 

klubbens utvärdering av systemet hade deltagarna bl.a. konstaterat att nitrammonkal-

ken inte var särskilt mycket värdefullare än vanlig kalk. Hela framgången berodde på 

ammoniumsulfaten.74 Deltagarna hade också hänvisande till erfarenheter från Eskil-

stuna och Stockholm betonat den ekonomiska betydelsen av sopsortering. Sundsvalls-

modellen väckte dock fortfarande intresse och systemet presenterades ingående också 

på t.ex. Tekniska klubben i Uleåborg i mars 1914.75 Nitrammonfabriken vid Lövsta i 

Stockholm hade dock lagts ned redan efter några år och samma öde drabbade senare 

anläggningarna i Sundsvall och Göteborg. Trots ”vackra” kostnadsberäkningar kunde 

verksamheten vid anläggningarna inte bedrivas med vinst utan de förorsakade bety-

dande förluster för renhållningsverken.76 

72 Alquist 1914, s. 9–11. Dåvarande provinsialläkaren i Uleåborg Konrad Relander hade också vid ett besök  i 
Västerås 1894 fått positiva intryck av stadens renhållning. Uusi Suometar nr 181/1894.
73 Protokoll fört vid Tekniska Klubbens i Tammerfors ordinarie möte lördagen d. 2 februari 1911. Kopia av 
protokollet ingår som bilaga i äldre renhållningsutskottets handlingar i Åbo. ÅboSA.
74 Samma konstaterande gör Arthur Rindell i ett utlåtande till renhållningsutskottet i Helsingfors 1910. HeTH 
44/1910, s. 25–26.
75 Tekniska klubben i Uleåborg 8.3.1914. ULA.
76 Tingsten 1933, s. 154.
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3. Gårdsägarföreningarna

I fl era sammanhang har kategorin gårdsägare i det föregående framträtt som självstän-

diga aktörer. Gårdsägarna var också, som redan visats, en maktfaktor att räkna med. Se-

nast i början av 1800-talet kan också gårdsägarna, vid sidan om borgerskapet, betraktas 

som en legitim grupp med rösträtt vid t.ex. allmän rådstuga. Det stränga privaträttsliga 

tänkesättet gjorde att de som skulle delta i kostnaderna för stadens åtgärder också upp-

fattades ha rätt att besluta i de till saken hörande frågorna.77 Detta blir särskilt tydligt i 

fråga om renhållningen, ett ansvar som beträff ande gatorna sedan medeltiden legat på 

gårdsägarna. Mot slutet av århundradet profi leras gruppen gårdsägare ännu tydligare i 

och med att gårdsägarna i många städer slog sig samman i gårdsägarföreningar.

I och med kommunreformen i städerna 1873 blev stadsfullmäktige högsta beslutande 

organ. De nya beskattningsförhållanden som uppstod efter kommunallagens införande 

gjorde att makten fördelades på ett nytt sätt. De bättre bemedlade och gårdsägarna kunde 

inte längre i samma grad som förut påverka hur skattemedlen användes. I den gamla upp-

delningen hade gårdsägarna vid sidan om borgarklassen utgjort en särskild grupp som 

kunde kallas inför magistraten ”för att höras” i frågor som berörde gruppen.78 Behovet 

att som grupp kunna fortsätta att påverka besluten gjorde att gårdsägarna organiserade 

sig i gårdsägarföreningar. Föreningarna blev också i de städer där de grundats snabbt ac-

cepterade som en legitim representant för gruppen gårdsägare. Flera exempel visar att 

fullmäktige, eller den beredande magistraten, i viktiga frågor som ansågs beröra gruppen 

kunde begära föreningarnas utlåtanden och höra deras åsikter. 

Några sammanställda uppgifter om var och när gårdsägarföreningar grundats hit-

tas inte i det utnyttjade källmaterialet, men ur olika källor kan man plocka uppgif-

ter om att gårdsägarföreningar före sekelskiftet grundats i bl.a. Helsingfors79, Åbo80, 

Viborg81, Tammerfors82 och Villmanstrand83. Senare grundades gårdsägarföreningar 

bl.a. i Raumo84, Borgå85 och Uleåborg86. Av sporadiska notiser framgår också att 

gårdsägarföreningar i början av 1900-talet fanns åtminstone i Jakobstad87, Vasa88, 

77 Wiherheimo, Rein 1951, s. 252–153; Castrén 1957, s. 185–186.
78 Walldén 1911, s. 567–568.
79 Hbl 6.11.1886.
80 Gårdsägarföreningen i Åbo grundades 1886. ÅU nr 53, 1886; ÅU nr 63, 1886.
81 Gårdsägarföreningen i Viborg uttalar sig 1897. VibHvN, prot. No 1/1897. VibSA. S:tMLA.
82 Gårdsägarföreningen nämns i TaHvN 10.5.1892. TaSA.
83 Gårdsägarföreningen i Villmanstrand grundades 1895. Castrén 1957, s. 314.
84 Gårdsägarföreningen i Raumo grundades 1906. http://www.wakkanet.fi /raumantalokeskus (30.10.2003).
85 Gårdsägarföreningen i Borgå grundades 1908. Rindell 1914, s. 270–271.
86 UleKB 1915, s. 74.
87 Stfm i Jakobstad 20.4.1911. JaSA.
88 VaHvN 19.6.1902. VaSA.
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Tavastehus89 och Lahtis90. På initiativ av gårdsägarföreningen i Viborg grundades 1907 

en landsomfattande organisation, Gårdsägarföreningarnas Förbund (numera Finlands 

Fastighetsförbund/Suomen Kiinteistöliitto).91 Centralorganisationen krävde senare att 

gårdsägarföreningarna alltid skulle höras i ärenden som berörde gårdsägarna.92

Föreningar har också i en del fall grundats utgående från magistratens uttalade öns-

kan att höra gårdsägarna som grupp.93 Gårdsägarna fi ck på detta sätt en dubbelroll 

då många av fullmäktigemedlemmarna också hörde till kategorin gårdsägare.94 För-

eningarna nöjde sig inte alltid med att i mötesprotokoll uttala sina åsikter utan gjorde 

också, som redan visats, mer eller mindre omfattande utredningar när magistratens 

eller drätselkammarens beredningar inte ansågs representera gårdsägarnas verklighet. 

En beskrivning av fortsättningen på behandlingen av renhållningsfrågan i Viborg kan 

ytterligare understryka förhållandet. 

Efter att renhållningsutskottet tillsammans med stadsingenjör Gagneur år 1908 

gett ett förslag till renhållningssystem för Viborg som byggde på Eskilstunamodellen 

(s. 266) anhöll gårdsägarföreningen – som ville ha kvar gödselgroparna – att behand-

lingen i fullmäktige skulle skjutas upp för att föreningen skulle få behandla frågan.95 

Gårdsägarföreningen hade dock lämnat in sin anhållan bara några dagar före den som 

slutligt tänkta fullmäktigebehandlingen av renhållningsförslaget vilket fi ck en del av 

fullmäktigemedlemmarna att betrakta anhållan som ett ”försök till obstruktion”.96 

Av samtida tidningsuppgifter kan man förstå att diskussionerna om renhållnings-

systemet gått heta. Wiborgs Nyheter konstaterade redan i februari att ”besynnerligast 

af allt” var att sparsamhetssynpunkten framställdes som orsak till motståndet mot Es-

kilstunasystemet. Enligt tidningen hade modellen överallt ansetts vara synnerligen för-

månlig för kommunen och systemet med svingårdar var rena idealet för medelstora 

städer. Ju hårdare en stad beskattades dess större rätt hade gårdsägarna att kräva att en 

så stor inkomstkälla som köksavfallet utnyttjades.97 

När frågan behandlades första gången i fullmäktige april 1910 gällde också diskus-

sionen om gårdsägarnas skrivelse överhuvudtaget skulle beaktas.98 Frågan kunde dock 

bordläggas för att på nytt upptas i maj. I maj kunde också gårdsägarföreningen pre-

89 Lindeqvist 1930, s. 376.
90 Forsius 1993, s. 312.
91 http://www.wakkanet.fi /raumantalokeskus (30.10.2003).
92 Wahlroos 1933, s. 117.
93 T.ex. gårdsägarföreningen i Raumo grundades 1906 efter att magistraten önskat höra gårdsägarna med 
anledning av ett förslag till ändring av byggnadsordningen. http://www.wakkanet.fi /raumantalokeskus 
(30.10.2003). 
94 Åström 1957 (b), s. 143. Av t.ex. stadsfullmäktige i Helsingfors 1890 hörde 18 till kategorin gårdsägare.
95 Stfm i Viborg 1.4.1910. VibSA. S.tMLA.
96 ”Renhållningsfrågan”, Wiborgs Nyheter 2.4.1910.
97 ”Viktiga kommunala spörsmål”, Wiborgs Nyheter 17.2.1910.
98 Wiborgs Nyheter 2.4.1910.
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sentera ett genomarbetat utlåtande.99 Föreningen hade bl.a. genom en skriftlig enkät 

kartlagt renhållningssituationen i stadens gårdar och fått uppgifter från 600 av stadens 

totalt ca 750 gårdar. Gårdsägarföreningen ansåg att förhållandena förändrats betydligt 

efter det att Gagneur år 1908 gett sitt förslag.100

Med sin utredning som bakgrund kunde gårdsägarna påvisa att de statistiska upp-

gifter som kostnadsberäkningarna i Gagneurs förslag baserade sig på inte var trovär-

diga. Investeringskostnaderna skulle för gårdsägarnas del bli fyra gånger högre än 

Gagneurs beräkningar. Torrklosetterna hade i många hus ersatts av vattenklosetter och 

antalet till avloppsnätet kopplade slaskbrunnar hade ökat. Detta innebar att mängderna 

exkrementer avsevärt minskat vilket i sin tur skulle medföra minskade inkomster för 

den tilltänkta pudrettfabriken. Föreningen ansåg det också oskäligt att avgifterna för 

de gårdar där vattenklosetter inrättats skulle ligga på samma nivå som för hushåll med 

torrklosetter.101 

Gårdsägarna kunde också skjuta Gagneurs beräkningar rörande ett kommunalt 

svinhus i sank genom att visa att grismat redan hämtades i 172 av 297 hus. Systemet var 

99 Stfm i Viborg 13.5.1910. VibSA. S:tMLA.
100 Gårdsägarföreningens brev 11.5.1910. Bilaga till stfm i Viborg protokoll 13.5.1910. VibSA. S:tMLA.
101 Ibid.

TABELL 6:5

Gårdsägarföreningens i Viborg jämförelse av Gagneurs förslag 1906 med läget 1910. 
Antalet klosetter, avträden och slambrunnar.

KÄLLA: Viipurin kaupungin Herroille Valtuusmihehille 11.5.1910. Bilaga till stfm Viborg protokoll 

13.5.1910. VibSA. StMLA.

ANM.: den offi ciella statistiken visar betydligt högre siffror beträffande vattenklosetternas antal, 

jfr. tab. 5:3, s. 233. Differensen måste i första hand sökas i antalet hus. Det totala antalet hus var större 

men har antagligen av jämförelseorsaker i gårdsägarnas statistik antagits vara oförändrad.

 Gagneur 1906 Gårdsägarna 1910

 i 297 hus i 750 hus i 600 hus i 750 hus

  uppskattning  uppskattning

torra rumsklosetter 359 897 511 660

vattenklosetter 265 400 1464 1550

avträden 1128 2820 2589 2900

slambrunnar 218 545 942 1100
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redan ”ett fullständigt Charlottenburg-system”102 då kvinnor och barn från förstäderna 

två gånger i veckan hämtade grismaten. Av denna anledning var gårdsägarna enligt 

enkäten inte intresserade av en separat insamling och det var tvivelaktigt om svinmaten 

skulle räcka till. Eftersom de fl esta familjer dessutom sommartid bodde utanför staden 

kunde några sanitära olägenheter inte uppstå på grund av köksavfallet. Ett intrång i den 

privata äganderätten (till avfallet) var inte heller tänkbart. Gårdsägarna föreslog slutli-

gen att staden på nytt skulle utreda förutsättningarna för ett kommunalt svinhus, samt 

undersöka om den tilltänkta pudrettanläggningen på grund av det ständigt ökande an-

talet vattenklosetter överhuvudtaget skulle få tillräckligt med råmaterial.103 

När gårdsägarnas utredning diskuterades i stadsfullmäktige den 13 maj under näs-

tan två timmar konstaterade bl.a. herr Gadd att gårdsägarföreningen inte alls beak-

tat sakens principiella sida, eller nödvändigheten att staden efter 25 års förberedande 

skulle få sin renhållning tidsenligt ordnad. Gårdsägarföreningen såg enligt herr Gadd 

enbart till den ekonomiska sidan. Herr Brofeldt ville senarelägga införandet av ett nytt 

renhållningssystem då staden redan hade många dyra projekt på gång. Herr Ikonen 

ansåg att alla själva hade rätt till sitt eget köksavfall och herr Isaksson ville se hur ren-

hållningsfrågan löstes i Helsingfors. Några av fullmäktigemedlemmarna uttalade också 

en allmän tveksamhet till tredelningssystemet.104 

Beslutet i fullmäktige blev att frågan skulle vila till dess att Helsingfors gjort be-

slut i renhållningsfrågan.105 Med det tillgängliga materialet kan fortsättningen däref-

ter inte noggrant följas. Något renhållningsverk grundades dock inte. Följande gång 

uppmärksammas renhållningen i stadsfullmäktige först 1920 i samband med frågan 

om byggande av ett kommunalt svinhus. Möjligen har Gagneurs avgång från stadsin-

genjörsposten 1912 inverkat.106 En annan möjlighet är att den allmänna acceptansen 

av vattenklosettsystemet gjort att frågan inte längre ansågs ha samma betydelse.107 Yt-

terligare bör beaktas att världskriget och de förändrade ekonomiska förhållandena – på 

samma sätt som i en del andra städer – gjort att frågan inte på nytt aktualiseras under 

den tid som studerats.

102 Renhållningssystemet i Charlottenburg (förstad till Berlin) byggde på det amerikanska 
”separationssystemet”. Det privata renhållningsföretaget Charlottenburger Abführgesellschaft hade redan vid 
sekelskiftet på försök infört ett tvådelningssystem för en befolkning på ca 175 000 personer och tredelning 
för ca 10 000. Det positiva resultatet av försöken gjorde att en utvidgning till hela Berlin övervägdes. Utanför 
Berlin skulle anläggas en sopsorteringsanstalt samt ”storartade” svingårdar. von Post 1904, s. 9.
103 Gårdsägarföreningens brev 11.5.1910. Bilaga till stfm i Viborg protokoll 13.5.1910. VibSA. S:tMLA.
104 ”Renhållningsfrågan”, Wiborgs Nyheter 14.5.1910.
105 Stfm i Viborg 13.5.1910. VibSA. S:tMLA.
106 Stfm i Viborg 8.12.1911; Stfm:s föredragningslista 14.9.1920. VibSA. S:tMLA.
107 Renhållningsutskottet framhåller 1908 i sitt utlåtande att det inte kunnat lämna det faktum obeaktat att 
allmänheten var nöjd med vattenklosettsystemet. VibTH 20/1908, s. 5.
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4. Renhållningen i en småstad

Fem föregångare?
I ett brev till Kommunala Centralbyrån i september 1914 begär stadsläkaren i Joensuu 

O.A. Kosonen uppgifter om hur renhållningen i andra småstäder i Finland var ordnade. 

Staden höll som bäst på med att göra upp en ny hälsovårdsstadga och stadsläkaren ville 

därför också ha uppgifter om vilka bestämmelser om vattenklosetter som tillämpats på 

annat håll. Slutligen ville han ha reda på i vilka mindre städer i landet renhållningen kun-

de anses vara ordnad på ett hygiensikt tillfredsställande sätt.108 En motsvarande förfrågan 

sändes av hälsovårdsnämnden i Raumo till Kommunala Centralbyrån år 1916.109 

I Kommunala Centralbyråns svar till stadsläkaren i Joensuu lyfts fem städer fram: 

Kuopio, Uleåborg, Jakobstad, Lahtis och Tavastehus. Ingen av de nämnda städerna 

hade dock infört tredelningssystemet som av centralbyrån sågs som det slutliga må-

let. Beträff ande vattenklosetterna hänvisade byrån till stadsingenjören i Helsingfors, 

Gabriel Idströms uttalande: ”För den händelse vattenklosetter komma till användning, 

bör tillses att det allmänna kloaknätet står i förening med reningsstationerna sålunda 

att den beräknade spillvattenkvantiteten från hela kloaknätet passerar en eller ett par 

stationer, hvilkas vatten undergår både reduktion och occidation”. Byrån citerar också 

Idströms anvisningar rörande ”septic-tank”-systemet, samt hänvisar till Albert Palm-

bergs utlåtande om vattenklosettsystemet till stadsfullmäktige i Viborg. Till stadslä-

karen i Joensuu skickades också ett exemplar av dåvarande stadsingenjören i Kuopio, 

Arne Sirelius, reseberättelse 1914 där renhållningen i vissa svenska städer presentera-

des och där också en redogörelse över renhållningen i Tammerfors, Åbo och Helsing-

fors ingick.110

De fl esta av landets mindre städer saknade ännu i början av 1900-talet en fast an-

ställd teknisk ledning, en stadsingenjör eller –tekniker (jfr bilaga 7). Stadsingenjören i 

Kuopio K. J. Karlsson framhåller att behovet var stort men att de ekonomiska möjlig-

heterna saknades.111 Ingenjör Karlsson hade också egna erfarenheter av hur renhåll-

ningen fungerade i en småstad, det mesta var som på landet:

Yleisesti tehdään pikkukaupungeissamme talojen lantasäiliöt vanhan maalaismallin 
mukaan varsin tilavat niin pituudelle, leveydelle kuin korkeudellekin ja harvoin ylimal-
kaan niitä tyhjennetään, talvella tuskin ensinkään, kesällä vähän useimmin. Kyökki- ja 

108 Stadsläkare O.A. Kosonens brev till Kommunala Centralbyrån 19.9.1914. Kommunala Centralbyråns 
utredningar. Brevväxling 1914. KomFA.
109 RaHvN 13.1.1916; Ibid 26.2.1916. RaSA; Hälsovårdsnämndens och drätselkammarens i Raumo brev till 
Kommunala Cenralbyrån 13.1.1916. Kommunala Centralbyråns utredningar. Brevväxling 1916. KomFA.
110 Kommunala Centralbyråns brev till stadsläkare O.A. Kosonen 18.11.1914. Kommunala Centralbyråns 
utredningar. Brevväxling 1914. KomFA.
111 I artikeln ”Renhållning” i TfH 1891, No 10, s. 157–160 framhålles också att småstäderna hade begränsade 
resurser då ”fl ertalet utgörs af blott ringa bemedlade personer”.

 ÅTERKOPPLING 275



likavedet kaadetaan usein pihalla olevaan potaattimaahan. Väliin kuopataan tuores 
lanta ja kaadetaan veres virtsa suorastaan puutarhaan lannoitusaineeksi. Yleinenkin 
liankaatopaikka on tavallisesti jotenkin lähellä kaupunkia metsässä, jonne yksi kaataa 
sinne, toinen tänne – tai korkealla mäellä, josta likavedet juoksee takaisin kaupunkiin 
tai sitä ympäröivään veteen.112

Städerna hade enligt stadsingenjör Karlsson oftast utvecklats från en landsby och små-

ningom växt till köping och stad. Då processen varit långsam hade ingen riktigt obser-

verat förändringen. De till byarna hörande värdefulla gödselhögarna fanns kvar. ”Vasta 

sittenkun joku teknikko taitavalla tempuillaan on toteuttanut todeksi, että vesi kaivoissa 

on kelvotonta, vasta silloin tullaan tarkemmin arvostelemaan niitä haittoja ja vaurioita, 

joita ajan ollen joudutaan kantamaan kun pohja kerran on kyllästetty lialla”.113 

I det följande riktas intresset mot två av de i kommunförbundets svar till Joensuu 

och Raumo nämnda förebilderna Kuopio och Jakobstad. Residensstaden Kuopio hade 

en stark ställning som handelscentrum i den östra delen av landet och Jakobstad hade 

under lång tid varit betydande på utrikeshandelns område. Kuopio hade vid sekelskif-

tet 1900 ca 11 700 innevånare och Jakobstad vid samma tid ca 2 900 innevånare. Det 

primära intresset riktas på renhållningsfrågans historia i respektive stad: vad gjorde att 

dessa städer betraktades som förebilder? När uppmärksammas renhållningsfrågan och 

varför? Var hämtade de mindre städerna sin inspiration och vilken roll spelade enskilda 

aktörer i dessa skeenden?

Kuopio
En av Kuopio stadsfullmäktiges mer aktiva medlemmar var ingenjören och tidigare 

rektorn för industriskolan Johan Anton Zidbäck.114 Zidbäck föreslog hösten 1911 

för fullmäktige att staden skulle överta ansvaret för renhållningen. Zidbäck önskade 

också att ”herrar stadsfullmäktige” skulle skrida till sådana åtgärder att det bristfäl-

liga renhållningssystemet kunde ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Gropsystemet var 

helt dominerande och avfallet ”släpades” bara sporadiskt till backslutningarna utanför 

112 [”I allmänhet bygger man i våra småstäder husens gödselbehållare enligt den gamla modellen från 
landsbygden, rätt rymliga till sin längd, bredd och höjd, och sällan töms de, om vintern nästan inte alls, om 
sommaren lite oftare. Köks- och smutsvattnet hälls ofta i potatislandet på gårdsplanen. Ibland nedgrävs den färska 
spillningen direkt i trädgården som gödsel och bredvid hälls urinen. Också den allmänna avstjälpningsplatsen 
ligger vanligtvis i skogen nära staden, där en tippar hit och en annan dit – eller på en hög backe, varifrån 
smutsvattnet rinner tillbaka till staden eller till vattendragen runtomkring”].
113 [”Först då någon tekniker med sina skickliga konster visat att vattnet i brunnarna är oanvändbart, först då 
kommer man att noggrannare uppmärksamma de olägenheter och skador som man med tiden får bära då 
marken är impregnerad med smuts”]. Karlsson 1899, s. 115. Karlsson fungerade som stadsingenjör 1888–1899. 
Nummela 1989, s. 281.
114 Nummela 1989, s. 268, 432. Johan Zidbäck fungerade som rektor åren 1886–1907 och som 
stadsfullmäktige 1890–1893, 1897–1902 och 1911–1913.
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staden. Avfallet fi ck sedan ligga tills det att luften och regnen småningom fi ck det att 

försvinna.115

Zidbäcks initiativ kan kopplas till minst två inspirationskällor. Dels hänvisar han 

själv till en ”herr Laitinen” som anhållit om mark av staden för en pudrettfabrik och vil-

ken fått honom att tänka på renhållningsfrågorna.116 I ett senare sammanhang hänvisar 

han dock till stadsingenjören i Viborg, Bernhard Gagneurs, uttalanden.117 Staden hade 

också tidigare kontaktat Gagneur i vattenledningsfrågan.118 

Renhållningsfrågan hade varit aktuell också åtta år tidigare i samband med att sta-

den planerade nya avstjälpningsplatser för latrinen. Fullmäktige planerade då att på 

försök införa ett tunnsystem med torvmylla i stadens egna fastigheter. Om försöket ut-

föll väl skulle fullmäktige senare lättare kunna motivera införandet av ett obligatoriskt 

tunnsystem. Zidbäck var inte säker på om försöket överhuvudtaget verkställdes men 

”ainakin näyttää siltä, että asia kokonaisuudessaan sittemmin on jäänyt unhotuksiin”.119 

Stadens enda avstjälpningsplats för latrin fanns på det så kallade Alava. Platsen var 

svårbevakad och området måste därför inhägnas med järntråd. Latrinen blandades här 

med mull för att sedan lättare kunna användas som gödsel i lantbruket.120

Zidbäck hade antagligen rätt i sitt antagande att orsaken till bristfälligheterna stod 

att söka i beslutsfattarnas rädsla för kostnader. Han poängterar därför i sitt initiativ 

att erfarenheterna i Sverige visat att renhållningen till och med i småstäder kunde bli 

ekonomiskt fördelaktig. Det gällde dock att samla upp gödselämnena och omvandla 

dem till sådan form att de lätt gick att sälja. En eff ektiv renhållning krävde också att 

den sköttes av staden. Matavfallet hade också blivit ett stort problem sedan magistra-

ten begränsat möjligheterna till svinhållning. Genom att bygga en kommunal svingård 

och införa sortering av avfallet kunde staden ta emot detta avfall och få inkomster från 

hanteringen. Zidbäck hänvisar främst till erfarenheter från Eskilstuna.121   

Ett senare tillsatt renhållningsutskott ville också skicka en stipendiat till Sverige för 

att studera renhållningen. Fullmäktige avslog till att börja med ansökan men 1912 kunde 

115 KuKB 1911, s. 75. Samma problem som i andra städer förekom enligt Zidbäck i Kuopio. Innehållet i 
gödselgroparna förorenade marken, gaserna från de otäckta högarna förgiftade luften och inverkade negativt 
på det allmänna hälsotillståndet. Tömningen av gödselgroparna var också förenad med svårigheter och 
största delen av det värdefulla gödselämnet gick till spillo.
116 KuKB 1911, s. 75.
117 Puhtaanapitovaliokunta 1914, s. 5–6. I staden behandlades fl era liknande initiativ. I november 1908 
diskuterades i hälsovårdsnämnden ett förslag av jordbrukarna Wilho Niskanen och August Raatikainen som 
ville anlägga och driva en pudrettfabrik ”i stadens närhet”. KuHvN 27.11.1908, med bilaga. KuSA. I november 
1910 kontaktade hälsovårdsnämnden länets guvernör ”kun hiljattain, ei tiedetä kenenkä luvalla” [”då nyligen, 
man vet inte med vems lov,”] någon hade anlagt en pudrettfabrik på Pieni Myhkyrinsaari. Av protokollet 
framgår inte heller vem som anlagt fabriken. Anläggningen spred i varje fall en ”sietämätön löyhkä” [”olidlig 
stank”]. KuHvN 3.11.1910.
118 KuKB 1909, s. 34; KuKB 1912, s. 73.
119 [”åtminstone ser det så ut som om saken i sin helhet skulle ha glömts bort”]. KuKB 1902, s. 27–28; KuKB 1911, s. 
76. Försöken skulle också visa om det var möjligt att använda tunnsystemet vintertid. 
120 KuKB 1905, s. 79.
121 KuKB 1911, s. 76–77.
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stadsingenjör Aarne Sirelius besöka de ur renhållningssynpunkt viktigare svenska städer-

na. I reseprogrammet ingick också Helsingfors och Åbo.122 Renhållningsutskottet hade 

i sin beredning till stadsfullmäktige teoretiskt granskat de system som skulle kunna an-

vändas i Kuopio. Utskottet nämner först det göteborgska systemet. Systemet hade dock 

sådana brister att det inte under någon lång tid tillämpats i de städer där det införts, bland 

annat för att de nedsmutsade lådorna kunde sprida farsoter. Kostnaderna för ombyggna-

den av latrinerna skulle också bli höga och utskottet ansåg det tveksamt om gårdsägarna 

skulle acceptera detta. Ett tunnsystem i kombination med en pudrettfabrik kunde också 

bli relativt dyrt att anlägga. Systemets fördelar var dock renheten. Möjligheten att ta göd-

seln tillvara var bättre i Eskilstunasystemet än i det göteborgska. Renhållningsutskottet 

noterar också nitrammonmetoden och konstaterar att gödselämnena på detta sätt full-

ständigt kunde steriliseras och att värdet på gödsel blev högre.

Utskottet granskade också vattenklosettsystemet. ”Tämä järjestelmä on mukava 

ja terveydellisessä suhteessa paras […]”.123 För Kuopios del var dock systemet tillsvi-

dare otänkbart på grund av att vattenledning ännu saknades. Vattenklosetter borde 

dock enligt utskottet få användas där detta var möjligt. Senast år 1917 borde staden ha 

övertagit renhållningen och tunnsystemet vara genomfört. Med tanke på den fortsatta 

beredningen ville utskottet också få medel för översättning av texter som behandlade 

renhållningsfrågor.124 

Renhållningsutskottet lyfter också i sin slutrapport 1914 fram riskerna för vatten-

förorening och de hälsorisker som var förknippade med denna. Det var enligt utskottet 

tveksamt om det ens längre på stadsområdet fanns någon brunn eller källa som gav 

ett fullständigt rent vatten. När vattennivån i Kallavesi under torra höstar sjönk kunde 

man också märka följderna av den bristfälliga latrinhanteringen. Utskottet ville dock 

inte medge att Kuopio i sanitärt hänseende låg efter andra städer, ”sillä huomattava on, 

että juuri viimeaikoina on harrastus terveyshoidollisten olojen parantamiseen herännyt 

useissa Suomen kaupungeissa ja sen aiheuttajana on nähtävästi ollut, että on ruvettu 

miettimään miten tieteellisen tutkimuksen tulokset olisivat sopivimmin saatavat käy-

tännössä hedelmää tuottaviksi”.125 

122 I reseprogrammet ingick Stockholm, Eskilstuna, Örebro, Uppsala, Gävle, Sundsvall, Helsingfors och Åbo. Det 
är oklart om Sirelius genomförde hela programmet då hans reseberättelse inte kunnat hittas i Kuopio stads 
arkiv. Av hans egen text framgår att han uppgjort en detaljerad reseberättelse som utdelats till fullmäktiges 
medlemmar. KuKB 1912, s. 80; Puhtaanapitovaliokunta 1914, s. 4–5. Förra stadsingenjören K.K. Vaaramäki hade 
också 1908 besökt Eskilstuna och avlagt en reserapport. Inte heller denna reserapport har kunnat påträff as 
trots att hälsovårdsnämnden i sitt protokoll 7.10.1908 nämner att ett exemplar av berättelsen arkiverats. 
Sirelius fungerade som stadsingenjör åren 1913–1925 och Vaaramäki 1902–1906. Nummela 1989, s. 281.
123 [”Detta system är bekvämt och i hälsohänseende bäst”]
124 KuKB 1912, s. 74–81.
125 [”ty man bör märka att just under den senaste tiden har i de fl esta städerna i Finland intresset för ett 
förbättrande av hälsovårdsförhållandena vaknat och orsaken är synbarligen den att man börjat fundera på 
hur resultaten av den vetenskapliga forskningen på lämpligaste sätt i praktiken skulle fås att bära frukt”]. 
Puhtaanapitovaliokunta 1914, s. 3. Utskottet betonar erfarenheterna i Tyskland och Sverige. ”[…] saavutetut 

278 BARA ETT RINGA OBEHAG?



Utskottet föreslog att tredelningssystemet skulle införas i Kuopio. Renhållningen 

skulle skötas av ett kommunalt renhållningsverk som skulle förläggas till endera Liko-

lampi eller Siikalahti. I anslutning till renhållningsverket skulle också byggas ett kom-

munalt svinhus. Vad som sedan hände är oklart. I början av år 1916 frågar guvernören 

fullmäktige vad som gjorts. Guvernören oroade sig för livsmedelssituationen och räk-

nade med att svinhållningen skulle ha varit lönsam för staden i den rådande situa-

tionen.126 Kanske hade den rådande politiska situationen gjort att renhållningsfrågan 

inte behandlades. En möjlighet är att bytet på stadsläkarposten inverkat. Avloppsnätet, 

köttkontrollen, kostnadsfri desinfi cering och utbyggnaden av sjukvårdsväsendet hade 

initierats av den tidigare stadsläkaren Adolf Nordberg. Nordberg hade fungerat som 

stadsläkare från år 1900 till sin död 1909. Han var i kraft av sin tjänst också medlem, 

och senare ordförande, i hälsovårdsnämnden.127 Rätt märkligt är att hälsovårdsnämn-

den inte de följande femton åren överhuvudtaget alls nämner renhållningsfrågan i sina 

årsberättelser.128

Jakobstad129

Från och med 1903 får hälsovårdsnämndens i Jakobstad protokoll ett nytt innehåll. 

Frågan är om inte förändringen också här har att göra med en enda man: läkaren Wol-

demar Backman130. Sedan Backman 1902 invalts i hälsovårdsnämnden sammanträdde 

nämnden ibland t.o.m. varje månad. Protokollen blir längre och initiativen radikala 

och förnyande.131 Backmans levnadstecknare Ragnar Mannil framhåller också att Wol-

demar Backman i och med att han invaldes i folkskoldirektionen i Jakobstad år 1903 

inriktade sin forskning på nya banor.  I augusti 1903 presenterade han t.ex. nedslående 

resultat av en undersökning av de hygieniska förhållandena och hälsotillståndet hos 

taloudelliset tulokset ja muut kokemukset tällä alalla ovat lähinnä antaneet virikettä samanlaisiin yrityksiin 
muissakin kaupungeissa näissä maissa. Me voimme näin ollen käyttää hyväksemme muualla saavutettua 
kokemusta, joka on jo kestänyt koevuotensa ja on senvuoksi luotettava, kun vaan sen osaamme sovittaa omiin 
oloihimme” [”ekonomiska och andra erfarenheter inom detta område har inspirerat till likadana åtgärder i andra 
städer. Vi kan på detta sätt utnyttja erfarenheter som redan är prövade och tillförlitliga om vi bara kan anpassa 
dem till våra förhållanden”].
126 KuKB 1916, s. 58.
127 Minnesrunan i kommunberättelsen för år 1912 bör kanske tolkas försiktigt, men ett faktum är att de 
påföljande årsberättelserna, till skillnad från tidigare, inte överhuvudtaget befattar sig med varken avlopps-, 
vatten- eller renhållningsfrågor.
128 På stadshygienikerkongressen i Helsingfors 1922 representerades Kuopio av stadsingenjören. I 
kommunberättelsen refereras också de uttalanden som kongressen gjorde rörande städernas övertagande av 
renhållningen. Några följder av uttalandena kan inte spåras i Kuopio stads kommunberättelser.
129 Avsnittet om Jakobstad har tidigare i ungefär samma omfattning publicerats i Nygård 2001 (a), s. 33–38.
130 Herman Woldemar Backman (1870–1946), privatpraktik i Jakobstad från 1896. Kommunalläkare 1898–
1907, därefter stadsläkare i Jakobstad. Stadsfullmäktige i Jakobstad 1900–1916. 1917–1923 stadsläkare i Vasa, 
därefter provincialläkare i Nykarleby.
131 Backman valdes till fullmäktige 23.1.1900. Backman valdes också i augusti samma år till medlem i en 
kommitté som skulle utreda arbetarbostadsfrågan i staden. Stadsfullmäktige 15.8.1900. JaSA. 
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eleverna i Maria Folkskola. Utredningen ledde till att Jakobstad från och med 1904 fi ck 

skolläkarfrågan ordnad, troligen som en av de första städerna i landet.132 

Backmans intresse för de hygieniska frågorna förde vidare. I februari 1903 inledde 

hälsovårdsnämnden en diskussion om stadens renhållningsväsende. Hälsovårdsnämn-

den beslöt också låta undersöka arbetarnas bostadsförhållanden.133 1906 var Backman 

klar med ett förslag till hur renhållningen skulle ordnas i Jakobstad och publicerade 

förslaget i bland annat fyra långa artiklar i ortstidningen.134 Följande år kunde också 

resultaten av bostadsundersökningen publiceras.135 Debatten om renhållningen i Ja-

kobstad kom sedan att pågå i nästan ett decennium. 

I samband med bostadsundersökningen, som blev klar 1907, hade renhållningen i 

gårdarna kartlagts. Undersökningen visade att på de fl esta av gårdarna samlades avfal-

let i traditionella gödselgropar utan tät botten. Endast fem procent av gårdarna hade ce-

menterade eller asfalterade gödselgropar. I cirka tjugo procent av gårdarna, eller i totalt 

80 gårdar användes tunnor för uppsamling av den mänskliga uttömningen. Tunnorna 

var dock oftast bristfälliga och tömdes vanligen bara ett par gånger per år. Staden hade 

också ännu en helt lantlig prägel. I staden fanns hela 290 kor fördelade på 108 ägare, 

88 hästar, 34 svin och 44 får. I cirka 30 procent av gårdarna fanns ännu kreatursstall. 

Köksavfallet tömdes vanligen i gödselgropen, men en del hushåll hade en skild grop för 

denna typ av avfall och andra tömde avfallet i ett närbeläget utfallsdike.136 

Backman hade också räknat ut att Jakobstadsborna årligen producerade 153 000 

kilo mänskliga uttömningar och 1 900 000 kilo fl ytande avfallsämnen. Avfallet från dju-

ren uppskattade han till 3 500 000 kilo och sopor och köksavfall till 1 800 000 kilo. 

Smutsvattnet som uppstod vid diskning, tvättning och badning kunde enligt hans be-

räkningar uppgå till hela 23 miljoner liter per år. Backman påpekade också i inledning-

en till sitt förslag till renhållningens ordnande att de viktigaste lokala omständigheterna 

som påverkade valet av alternativ för renhållningen i Jakobstad var bristen på kloakled-

ningar och den stora mängden fähus. Backman utgick ifrån att de första frågorna som 

måste ordnas var att:

132 Woldemar Backman blev känd främst för sin forskning i lungtuberkulos. I Helsingfors inrättades en 
skolläkartjänst 1905 och i Vasa 1910. Mannil 1964, s. 45. Behovet av skolläkare hade uppmärksammats av M. 
af Schulten i Läkarsällskapet redan 1885. I Stockholm hade en skolläkartjänst inrättats 1898 och i Tammerfors 
1899. Hietala 1987, s. 304. Jfr också Backman 1907 (b) och 1907 (c).
133 JaHvN 22.2.1903. JaSA. Initiativet till bostadsundersökningen kom från Backman. En motsvarande 
undersökning hade utförts i Helsingfors och modellblanketter skulle anskaff as därifrån. Hälsovårdsnämnden 
beslöts senare under året att rådhuset skulle förses med ett ”fullständigt WC-system”, samt föreslog 
att stadsfullmäktige årligen i budgeten skulle uppta ett anslag för kanaliseringen. JaHvN 18.4.1903. Av 
protokollen att döma var också Backman ansvarig för en undersökning av vattnet i stadens brunnar år 1905. 
Se t.ex. JaHvN 17.8.1905.
134 Backman 1906.
135 Backman 1907 (a).
136 JaHvN, årsberättelse 1907, s. 36–47. JaSA.
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a) ett vittförgrenat kloaknät anlades till vilket gårdsägarna skulle tvingas ansluta sig.

b) ladugårdar inte längre fi ck byggas på nya tomter

c) svingårdar inte längre skulle tillåtas inom stadens gränser

Förslaget som sedan behandlades och omfattades av hälsovårdsnämnden innebar också 

att gödselkamrarna skulle byggas om så att de blev täta och att avfallet i gårdsavträdena 

skulle insamlas i standardiserade tunnor. Backman ville också införa ett sorteringssys-

tem. Enligt hans förslag skulle på alla gårdar fi nnas en cementerad plattform med tre 

olika kärl: ett kärl av stålplåt med hermetiskt tillslutande lock för fast avfall från köken 

(svinmat), en trätunna för sopor och ett tredje för skräp. Backman föreslog också att 

staden skulle överta ansvaret för renhållningen. 

Modellen för renhållningen hade Backman hämtat från Eskilstuna. Han hade dels 

samlat tryckt material, men också besökt Eskilstuna.137 Enligt Backmans förslag skulle 

staden också inrätta ett renhållningsverk och bygga ett svinhus. Avsikten var att köks-

avfallet skulle användas som mat för svinen och att försäljningen av fl äsk skulle fi nan-

siera renhållningen. Backman räknade med att man i Jakobstad skulle kunna försörja 

110–150 svin och att verksamheten skulle gå med en rejäl vinst. 

Alla var dock inte lika entusiastiska som Woldemar Backman. Naturligtvis kände 

han till samtidens uppfattningar om renhållningens ringa betydelse och anade att en 

reform av renhållningsväsendet skulle möta motstånd. Han talar också redan i sin för-

sta artikel 1906 om ”uppoff ringar” som gårdsägarna skulle tvingas till. Publiceringen av 

artiklarna i lokaltidningen var avsedda att mentalt förbereda de ”drabbade” på vad som 

skulle komma. Det enda sättet att få en ändring genomförd var att gårdsägarna blev 

intresserade av frågorna. 

I fullmäktige gick det inte särskilt bra. Ärendet bordlades fl era gånger och det slutli-

ga beslutet sköts upp.138 Det visade sig också att en stor grupp gårdsägare var motstån-

dare till projektet. Gårdsägarna ville ha kvar de gamla gödselgroparna och hoppades 

att staden först skulle bygga ut avloppsnätet. På det sättet skulle man kunna tömma 

spillvattnet från gödselgropen och gårdsplanen i avloppsnätet. Gårdsägarna var rädda 

137 R.A. von Posts skrift ”Ett modernt renhållningsverk” (von Post 1904), som beskriver Eskilstunasystemet, 
utdelades också till alla fullmäktigemedlemmar. JaHvN, årsberättelse 1907, s. 41. JaSA. Backman hade också 
bekantat sig med renhållningen i Uppsala och Örebro. Av hälsovårdsnämndens protokoll 29.4.1907 framgår 
att nämnden som modell för renhållningsstadgan försökte skaff a upplysningar från samtliga fi nländska och 
en del svenska städer.
138 Hälsovårdsnämndens förslag behandlades i stadsfullmäktige första gången i maj 1907. Ärendet överfördes 
då till drätselkammaren och en kommitté för utlåtande och beredning. I slutet av året fanns utlåtandena 
tillgängliga. Drätselkammaren understödde hälsovårdsnämndens förslag men ville ge gårdsägarna en 
övergångstid på fem år för verkställigheten. Ändringarna skulle annars bli ekonomiskt betungande. Ett 
snabbt genomförande skulle också kräva mer arbetskraft än vad som fanns tillgänglig. Drätselkammaren ville 
inte heller ha något renhållningsverk och avstyrkte svingården. I utlåtandet poängteras också betydelsen 
av att kloaknätet färdigställs först. JaKB 1907, s. 59–68. De ekonomiska utredningarna föranledde fortsatta 
bordläggningar, bl.a. i februari 1908. Jakobstad 5.2.1908. Se också ”De sanitära missförhållandena”, Jakobstad 
26.8.1908.

 ÅTERKOPPLING 281



för de kostnader som genomförandet av det föreslagna renhållningssystemet skulle ha 

medfört. Kostnaderna för renhållningsverket skulle till att börja med ha fallit på gårdsä-

garna.139  Avloppsledningarna däremot byggdes av staden och avledandet av smuts vatt-

net kostade ingenting.140

Renhållningsfrågan togs upp på nytt i fullmäktige 1911.141 Behandlingen utgick 

nu från ett nytt och bearbetat förslag från en kommitté där Backman fungerat som 

ordförande. Också denna kommitté föreslog att ett renhållningsverk skulle inrättas. 

Anslutningen till renhållningsverket skulle till att börja med vara frivillig. Kommittén 

föreslog också på nytt att tredelningssystemet skulle införas och att en kommunal svin-

gård skulle anläggas. Spillvattnet i de kvarter som saknade avlopp skulle uppsamlas i 

tunnor.142 Kommittén baserar också denna gång sina beräkningar på erfarenheterna i 

Sverige.143 Stadsingenjör Lindberg hade samtidigt som utredningarna pågick besökt 

Eskilstuna, Örebro, Uppsala, Linköping, Nyköping, Västerås och Oskarshamn för att 

studera renhållningsfrågorna.

Gårdsägarna var skrämda av de presenterade kostnaderna. I gårdsägarnas långa ut-

låtande till renhållningsförslaget kritiseras också de modeller kommittén använt. Upp-

sala var en mycket större stad än Jakobstad och låg på en mycket sydligare breddgrad. 

Erfarenheterna från Karlskrona kunde inte heller enligt gårdsägarföreningen utgöra 

grund för beräkningen av svinantalet i den kommunala svingården. Att kommittén inte 

föreslagit byggande av ett slakthus var ”gåtfullt”, då det gamla förfaringssättet ”att slakta 

kräket i de andra djurens åsyn” enligt lag var förbjudet.144 Gårdsägarnas protester kom-

mer också till uttryck i de tilläggsutredningar som fullmäktige hade begärt.145

Renhållningsfrågan blev så ”het” att det inför valet av förstärkta fullmäktige bildades 

två grupper: gårdsägareföreningen hade en egen vallista och ”de vilka icke godkänna 

gropsystemet” en annan.146 I lokaltidningen försökte också de båda grupperna förtyd-

139 Gårdsägarna skulle ersätta staden för hämtningen. Backman räknade dock med att svinhållningen så 
småningom skulle fi nansiera en betydande del av renhållningen. Backman 1911 (a); ”Renhållningsfrågan”, 
Jakobstad 7.6.1911.
140 Behovet av kloakledningar hade uppmärksammats första gången i fullmäktige 1901. Det första förslaget 
till kloaknät uppgjordes 1907 av ingenjör Harald Herlin från Helsingfors. Den första samlingsledningen 
byggdes åren 1913–14. JaKB 1901, s. 17; JaHvN 5.11.1906 och 17.1.1907. JaSA; Ahlström, Harvey 1912, s. 3. 
Behandlingen av kloakfrågan har utförligt behandlats av Kristiina Korjonen 1995.
141 Stfm i Jakobstad 20.4.1911 och 9.5.1911. JaSA.
142 Renhållningsstadgekommittén 1911. JaSA.
143 Kommittén refererar i sitt förslag ett utlåtande av stadsveterinär S. Nystedt i Stockholm som bland annat 
beskriver kostnaderna för renhållningen i Eskilstuna, Helsingborg, Karlskrona, Uppsala och Örebro. Även 
Backman 1911 (b).
144 Bilaga till stadsfullmäktiges protokoll 20.4.1911. JaSA. Utlåtandet publicerades också i tidningen Jakobstad 
26.4.1911. Gårdsägarna hade fått förslaget för utlåtande den 28 mars.
145 Stfm i Jakobstad 21.3.1911; 28.3.1911. JaSA.
146 Jakobstad 7.6.1911. Gårdsägarna hade också i början av året protesterat mot planerna på 
tredelningssystemet och till stadsfullmäktige inlämnat en anhållan om att stadens kloaknät ”ovillkorligen” 
skulle utvidgas ”så att alla få gratis afl opp för allt slask- och aff alsvatten”. Bilaga till stadsfullmäktiges i 
Jakobstad protokoll 28.3.1911. JaSA.
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liga sina åsikter, bland annat ville gårdsägarrepresentanterna framhålla att de inte var 

motståndare till en förbättrad renhållning, det var bara modellen för utförandet som 

var fel.147 

Till förstärkta fullmäktige valdes sedan enbart delegater från gårdsägarnas lista. Val-

resultatet innebar att det slutliga beslutet kunde förutses. Fullmäktigeprotokollet från 

den 3 november 1911 konstaterar också kort: ”Efter att orföranden i korthet erinrat om 

anledningen samt uppläst förslag i frågan äfvensom reservationerna beslöt fullmäktige 

enhälligt förkasta förslaget i sin nuvarande form”. I början av följande år förkastades 

också förslaget till ny renhållningsstadga.148 Gårdsägarna hade vunnit. Renhållningsfrå-

gan upptogs inte senare till behandling under den period som nu granskats.

Slutresultatet blev inte det som Backman önskat. Inget renhållningsverk skulle in-

rättas och inget svinhus byggas. De omfattande debatterna om kloaknätet och renhåll-

ningen kan dock ha medverkat till att kloaknätet snabbt byggdes ut och att Jakobstad i 

slutet av 1930-talet byggde ett avloppsreningsverk som en av de första städerna i lan-

det.149 Exemplen ovan har också visat att Kommunala Centralbyråns uppfattning om 

föregångare inte byggde på en praktisk verklighet. Byråns förteckning utgör i första 

hand exempel på städer som i beredningsskedet kunnat presentera en genomtänkt plan 

på renhållningssystemet som också tryckts.150

147 Se t.ex. Jakobstad 7.6, 10.6, 14.6 och 21.6.1911.
148 Stfm i Jakobstad 18.4.1912. JaSA.
149 Korjonen 1995, s.12–13.
150 Jfr ännu hälsovårdsnämndens i Björneborg brev till Kommunala Cetralbyrån 22.12.1913 och byråns svar 
9.1.1914. Fa 1 (1913) samt Puhdistustoimi eräissä, etc. Fa 5 (1917). KomFA.

 ÅTERKOPPLING 283



5. Krig och livsmedelsbrist

Helsingfors får en hälsovårdsordning
Huvudstaden saknade ännu 1915 en hälsovårdsordning och verksamheten i hälso-

vårdsnämnden byggde på instruktionen från 1882. Helsingfors var också en av de sista 

städerna i landet som fi ck en hälsovårdsordning av den art som påbjudits i hälsovårds-

stadgan 1879. Renhållningen i Helsingfors reglerades dock, förutom av bestämmelser-

na i byggnads- och polisordningen, av de beslut i stadsfullmäktige som tagits i renhåll-

ningsfrågan. Möjligen var fördröjningen med utarbetandet av en hälsovårdsordning en 

följd av den diskussion om revidering av hälsovårdsstadgan som pågått sedan slutet av 

1890-talet. Staden ville inte uppgöra en ny hälsovårdsordning förrän revideringen av 

hälsovårdsstadgan hade slutförts. När förslaget till ny hälsovårdsstadga 1908, på samma 

sätt som många andra reformförslag, på grund av den politiska situationen (”under nu-

varande stagnationsperiod i lagstiftningsarbetet”), inte kunde genomföras blev staden 

tvungen att utarbeta en hälsovårdsordning enligt 1879 års stadga.151

I början av 1915 uppgjorde hälsovårdsnämnden ett förslag till hälsovårdsordning 

som efter bearbetning i en särskild kommitté kunde presenteras för stadsfullmäktige år 

1916.152 Kommittén konstaterade i sitt förslag till stadsfullmäktige att det sorterings-

tvång (”det stockholmska tvådelningssystemet”) som 1910 hade införts i de till ren-

hållningsverket anslutna fastigheterna hade lett till ”beaktansvärda hygieniska fördelar” 

samt till att det ekonomiska utnyttjandet av orenligheten ökat. Kommittén tvekade där-

för inte enligt egen utsago att i förslaget till hälsovårdordning inta bestämmelsen om 

sortering som ett obligatorium för hela staden. Enligt kommitténs uppfattning kunde 

det inte anses ”rådigt och överensstämmande med hygienens krav” att låta ”vederbö-

rande” själva avgöra vilket renhållningssystem som skulle komma till användning.153  

Enligt polisordningen var det tillåtet att uppsamla sopor, skräp, köksavfall och häst-

spillning tillsammans i en särskild av trä, cement eller järn tillverkad låda eller kista.154 

Kommittén ville nu ändra på reglerna för sorteringen på alla fastigheter så att ”avskrä-

desbehållaren” (gödselsopor) reserverades enbart för köksavfall och annat ruttnande 

avfall. Golv- och gatusoporna skulle fl yttas till ”skräplådan” (skräpsopor). Uppdelning-

en skulle göra det möjligt att använda innehållet i avskrädesbehållaren till svinföda i 

en ”möjligen uppkommande plan” på en kommunal svingård.155 Diskussionen kan till 

denna del anknytas till den häftiga debatt om tredelning och en kommunal svingård 

151 T.ex. HeTH 34/1916, s. 2–3.
152 HeTH 34/1916, s. 1–3; Tollet 1917, s. 7.
153 HeTH 34/1916, s. 4.
154 Tollet 1917, s. 8.
155 HeTH 34/1916, s. 2, 4–5. Tollet 1917, s. 9. Drätselkammaren hade avstyrkt en svingård 1910. HeTH 44/1910, 
s. 9.
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som pågått i Stockholm sedan 1906 och som utmynnade i att stadsfullmäktige i juni 

1916 beslöt att på försök inrätta en kommunal svingård.156 

Flera av polisordningens bestämmelser upprepas i den år 1917 slutligen antagna häl-

sovårdsordningen. Bakom ”upprepningen” låg en strävan att sammanföra alla föreskrif-

ter vilka skulle övervakas av hälsovårdsnämnden i ett enda instrument. Detta gjorde 

att t.ex. de bestämmelser av hygienisk natur som ingick i byggnadsordningen uteslöts 

och att de bestämmelser i polisordningen som hade karaktären av hälsovårdsföreskrift 

överfl yttades till hälsovårdsordningen.157 Kommittén säger t.ex. att bestämmelsen om 

”gatans fuktande” före sopningen tagits från polisordningen då den ”synes hava sin rätta 

plats i hälsovårdsordningen”. Målsättningen att tvinga gårdsägarna att ansluta sig till det 

kommunala renhållningsverket kunde dock inte förverkligas. Medlemmen i stadsfull-

mäktige med.lic. Artur Tollet konstaterar i en redogörelse i Finsk Kommunaltidskrift 

1917 att ”tyvärr har det inte ansetts vara med allmän lag överensstämmande att genom 

föreskrift i en lokal hälsovårdsordning betaga gårdsägaren hans rättighet att fullgöra 

detta onus in natura”.158 Kommittén räknade dock med att anslutningen till det kom-

munala renhållningsverket skulle öka då de skärpta sorteringsbestämmelserna började 

gälla i alla gårdar. ”Törhända [skulle] förslaget [också] giva impulser till reformer och 

initiativ inom hälsovårdens område på andra orter i landet”.159 Den nya hälsovårdsord-

ningen fastställdes av guvernören 20.12.1917.

Världskriget förändrade dock generellt betingelserna för hanteringen av avfall. 

Under världskrigets senare år samt under inbördeskriget 1918 blev försörjningssitua-

tionen i städerna särskilt svår och köttbristen stor.160 Karl Tingsten framhåller i sina 

memoarer 1933 att ”svinuppfödningsfolket” fi ck en mäktig bundsförvant i livsmedels-

bristen.161 I Helsingfors föreslog hälsovårdsnämnden i november 1917 att en kommitté 

skulle tillsättas för att utreda frågan om möjligheterna att använda köksavfallet ”i och 

för uppfödning av svinkreatur”.162 Om initiativet också här har ett samband med skeen-

dena i Stockholm kan inte bevisas. I varje fall hade stadsfullmäktige i Stockholm några 

månader tidigare beslutat utvidga insamlingen av grismat till hela stadsområdet.163 

156 Tingsten 1933, s. 200–209; Tingsten 1915; Tingsten 1916; Tollet 1917, s. 8. 
157 Tollet 1917, s. 7.
158 Jfr t.ex. hälsovårdsnämndens årsberättelse i Uleåborg KB 1915. UleSA.
159 Tollet 1917, s. 9; HeTH 34/1916, s. 4.
160 ”Industrin för tillgodogörande af aff all“, Teknikern 1918, s. 179; Wahlroos 1930, s. 125. När livsmedelskrisen 
1915 förvärrades tillsatte städerna särskilda utskott som med tanke på stadsbornas behov inköpte 
bl.a. brödsäd. P.g.a. omständigheterna blev dessa senare permanenta och kunde också ansvara för 
vedförsörjningen. De permanenta utskotten kallades vanligen för livsmedelsnämnder.
161 Tingsten 1933, s. 207.
162 HeTH 19/1918, s. 4. Gårdsägarna var också företrädda i kommittén.
163 Tingsten 1933, s. 208.
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Avfallet åt svinen
Både i Stockholm och Helsingfors kunde man dock hänvisa till Tyskland där kommu-

nala svingårdar allmänt inrättats kort efter världskrigets utbrott. Genom en förordning 

som antogs 1916 hade avskiljningen av köksavfall blivit obligatorisk i alla tyska städer 

med en befolkning över 40 000 personer. Också vid de i fält varande tyska arméerna 

hade svingårdar inrättats vid varje division för att där kunna utnyttja de matdugliga 

resterna. Arméernas behov av fl äsk kunde på detta sätt i hög grad tillgodoses.164 I Tysk-

land hade också fl era kommunala torkerier uppförts där köksavfallet kunde omvandlas 

till kraftfoder. I t.ex. Charlottenburg (jfr s. 274) hade ett halvkommunalt bolag sedan 

1907 genom torkning och med tillsats av ”lämpliga tillblandningar” tillverkat ett kraft-

foder som marknadsfördes under namnet ”Melkogen” eller ”Milcherzeuger”. Kraftfod-

ret kunde användas som torrfoder till både svin och kor och betraktades som ”ett gott 

mjölkproducerande ämne”. Näringsvärdet skall ha motsvarat kornets.165 Uppfattning-

arna om Charlottenburg-systemets allmänna förträffl  ighet varierade dock avsevärt be-

roende på betraktaren.166

Stadsingenjör Arne Sirelius i Kuopio framhöll 1917 att städerna i allmänhet tidigare 

fäst mycket liten uppmärksamhet vid köksavfallet, det viktigaste hade varit att enkelt 

och snabbt bli kvitt avfallet.167 Behovet av kommunala svingårdar hade dock tidigare 

under det pågående världskriget uppmärksammats i fl era städer i Finland. I t.ex. Björ-

neborg föreslog hälsovårdsnämnden 1916 att en svingård skulle inrättas. Stadsfullmäk-

tige beslöt dock ett par år senare låta ärendet förfalla men tillät samtidigt svinhållning 

på gårdarna i de mera perifera stadskvarteren. Planerna på en kommunal svingård 

i Tammerfors förföll 1917 sedan staden gått med i ett kooperativt svingårdsprojekt 

(Tampereen Osuussikala r.l.). Också i Lahtis hade behovet av en kommunal svingård 

diskuterats men frågan utvecklade sig så att andelslaget Etelä-Suomen Karjakeskus r.l. 

åtog sig att starta en svingård för tillvaratagandet av matresterna från hushållen i sta-

den.168 Som tidigare visats ingick också en kommunal svingård i förslaget till ordnande 

av renhållningsväsendet i Viborg år 1907.169

Det ekonomiska resultatet från de kommunala svingårdarna i Sverige uppfattades 

som fördelaktiga; förespråkarna framhöll särskilt det ekonomiska resultatet från Upp-

sala. Chefen för Stockholms stads renhållningsverk Karl Tingsten framställdes som en 

164 HeTH 19/1918, s. 4; Hbl 2.12.1917;  von Hellens 1918, s. 29.
165 von Hellens 1918, s. 31; Tingsten 1933, s. 202–203.
166 Tingsten 1933, s. 203. Tunnsystemet och sorteringen i Charlottenburg uppmärksammades tidigt. Senare 
väckte också svinuppfödningen stort intresse. 
167 Sirelius 1917, s. 43. Molander (1931, s. 219) uppger att tredelningssystemet tillämpades i Åbo på 1920-talet. 
Tillvaratagandet av svinmaten betraktades som naturligt då staden omgavs av stora jordbruksmarker.
168 Kommunala svingårdar. FKT 1919, s. 20–22.
169 Gagneur 1907, s. 71. Beträff ande slakthus- och köttbesiktningstvånget, se Gagneur 1906 och 1908.
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stor motståndare.170 Karl Tingsten motiverade sitt motstånd mot tredelningen med att 

det var just köksavfallet som gjorde gödselsoporna värdefulla för lantbruket. Det andra 

skälet var att köksavfallets värde som svinföda understeg kostnaden för insamlingen, 

transporten, beredningen samt amorteringen av svingårdsbyggnaderna. Han hävdade 

också att de uppgifter som svingårdsförespråkarna presenterade var vilseledande då de 

inte innehöll alla kostnader för hanteringen.171 

von Hellens uppger i Finsk Kommunaltidskrift 1918 att Sverige året innan antagit 

en förordning enligt vilken kommunerna i den mån förhållandena medgav skulle till-

varata sådant köksavfall som kunde utnyttjas som svinföda (något som dock Tingsten 

inte nämner).172 I Helsingfors konstaterade dock en för ändamålet särskilt tillsatt kom-

mitté att en av staden ordnad separat insamling skulle bli för dyr. Kommittén föreslog 

i stället att insamling av köksavfallet skulle ordnas i de gårdar där renhållningsverket 

ansvarade för renhållningen (enligt kommittén ca hälften av alla gårdar). En insamling 

från alla gårdar i staden var tillsvidare omöjlig då ett tillräckligt antal insamlingskärl 

inte under rådande förhållanden kunde anskaff as. Hästarna skulle inte heller räcka till 

för transporten av avfallet.173

Insamlingen av köksavfall krävde en förändrad sortering. Alternativen var två: an-

tingen ändrades reglerna så att endast köksavfallet fi ck placeras i det för gödselsoporna 

avsedda kärlet och de övriga soporna hänfördes till kategorin skräpsopor, eller också 

anskaff ades ett separat kärl för köksavfallet varvid sorteringen i övrigt kunde bibehål-

las. Det förra alternativet skulle kunna leda till hygieniska missförhållanden då det rutt-

nande avfallet blandades med skräpsoporna. Kvaliteten på skräpsoporna skulle försäm-

ras och göra det mera svårhanterligt. Möjligheterna att utnyttja gödselsoporna skulle 

samtidigt minska då gödseln blandades med ämnen som var oanvändbara i jordbruket. 

Svårigheterna var dock enligt kommittén inte alltför stora; kärlen tömdes under som-

martiden två gånger per vecka och gödseln undergick sedan tidigare en sortering förr än 

den kunde säljas. En tredelning skulle däremot bli dyr, särskilt som en mängd nya kärl 

måste anskaff as. Då huvudvikten på sorteringen låg på köksavfallet borde inte hushållen, 

”eventuellt tjänarinnorna”, åläggas besväret med sortering av det övriga avfallet. 

Kommittén valde det första alternativet som också överensstämde med förslaget 

till hälsovårdsordning. Kommittén uttalade dock ”förhoppningen” att förfaringssättet 

inte blev permanent och att en övergång till tredelningssystemet senare blev möjlig. 

Kommitténs förslag blev också stadsfullmäktiges beslut. I de gårdar där renhållnings-

verket skötte insamlingen infördes dock tredelningssystemet så att cirka ettusen ämbar 

utdelades för insamlingen av svinmat. Ytterligare utdelades till hemmen tryckta, kort-

170 von Hellens 1918, s. 30. HeTH 10/1918, s. 6. I kommittébetänkandet 1918 (N:o 19, s. 13) framhålles också att 
”erfarenheten i andra länder” visat att det ekonomiska resultatet av att använda köksavfallet som svinmat varit 
fördelaktigt.
171 Tingsten 1933, s. 197–198.
172 von Hellens 1918, s. 32.
173 HeTH 19/1918, s. 4
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fattade anvisningar. Enligt kommitténs förslag skulle också två kvinnliga ”instruktriser” 

anställas ”för meddelande av upplysningar om vilka slags avfall som lämpar sig som 

svinmat”.174 

I stället för att inrätta en kommunal svingård beslöt stadsfullmäktige däremot den 

19 oktober 1918 att kommunalhemmets svinbesättning skulle utökas till 200 svin. Det 

köksavfall som inte kunde utnyttjas i kommunalhemmets svingård skulle överlåtas till 

bolaget Boxbacka Ab där staden sedan 1917 ägde aktiemajoriteten. Bolaget hade för-

klarat sig villigt att uppföra en svingård.175 Mottagarna av köksavfallet skulle ersätta 

renhållningsverket med 10 penni per liter och var dessutom skyldiga att för 8 mark per 

kilo till stadens livsmedelsnämnd överlämna den mängd kött som teoretiskt beräknat 

producerades med köksavfallet.176

De centrala myndigheterna hade också uppmärksammat livsmedelsförsörjningen. 

Livsmedelsministeriet framhåller 1919 att ”den svåra livsmedelskris, som under kriget 

rått i hela landet och särskilt i städerna, har gjort det nödvändigt försöka utfi nna medel, 

med vilkas tillhjälp det i framtiden bleve möjligt förebygga dylika prövningar. Åtgär-

der för den inhemska livsmedelsproduktionens höjande äro nödvändiga såväl i tidigare 

tillämpad form som genom anlitande av nya förfaringssätt.” Ministeriet uppmanade 

städerna att se till att gödselförråden i staden så omsorgsfullt som möjligt togs till vara 

för odlingsändamål. På samma sätt borde stadskommunerna ta vara på de möjligheter 

som köksavfallet gav. Genom en ändamålsenlig insamling kunde avfallet användas till 

svinföda och till en ökning av livsmedelsproduktionen. Enligt livsmedelsministeriets 

uppgifter kunde ett svin under normala tider födas med avfallet från 40 personer. Om 

köksavfallet bedrevs omsorgsfullt i de fi nländska städerna skulle maten räcka till 13 000 

svin och ge över en miljon kilogram svinkött per år. 

Köksavfallets värde måste dock under den då rådande tiden med matbrist redu-

ceras. ”Specialister” hade enligt ministeriet räknat ut att med ”nutidens avfall” kunde 

ett svin per hundra personer födas upp. Hänvisande till erfarenheterna från Sverige 

uppmanade ministeriet stadsfullmäktige att ”skrida till alla åtgärder” för insamlingen 

av köksavfall och anläggandet av kommunala svingårdar. Alternativt borde avfallet 

överlåtas till svingårdar som upprätthölls av enskilda personer eller sammanslutningar. 

Fackhjälp vid inrättandet av svingårdar kunde fås från Finska Svinförädlingsföreningen, 

”adress Orismala”.177 Också lantbruksstyrelsen uppmanade städerna i ett cirkulär i bör-

jan av 1919 att ordna insamlingen och en ändamålsenlig användning av aska, djurben, 

gödsel och hushållsavfall.178

174 HeTH 19/1918, s. 4–6. ”Kommunal svinuppfödning”, Hbl 26.6.1918; ”Frågan om köksavfallets 
tillgodotagande”, Hbl 27.7.1918. Jfr förhållandena i Stockholm i Tingsten 1933, s. 197.
175 HeTH 19/1918, s. 6; FKT 1919, s. 20–21.
176 HeTH 19/1918, s. 2–3; “Kommunala svingårdar”,  FKT 1919, s. 21.
177 Livsmedelsministeriets brev till städernas fullmäktige 3.3.1919. Livsmedelsministeriet.  Anlända och 
avsända brev. RA.
178 TaKB 1919, s. 128.
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En misslyckad förändring
Den separata insamlingen av svinmat i Helsingfors blev ett fi asko. Matresterna kunde 

inte utnyttjas utan en extra sortering vilket gjorde att det ekonomiska resultatet blev 

synnerligen dåligt. Försöket avslutades efter bara några år.179 Slutresultatet hade blivit 

det samma i Stockholm.180 Styrelsen för stadens allmänna arbeten konstaterade också 

1920 att det i hälsovårdsförordningen föreskrivna sättet för sortering var otillfreds-

ställande och förorsakade stora olägenheter vid lagringen och transporten av avfall. 

Gödselns värde hade som en följd av de nya anvisningarna minskat då avfallet innehöll 

en mängd ”otjänliga” föremål. 

De förändrade reglerna ledde också till att råttproblemet på stadsområdet växte. 

Hälsovårdsnämnden konstaterade:

Det sätt, hvarpå uppsamling och bortforsling af aff all i gårdarna för närvarande härstä-
des är ordnad, kan enligt hälsovårdsnämndens åsikt icke anses tillfredsställande, säskildt 
med hänsyn dertill att köksavfall och matrester icke uppsamlas skilt för sig och denna 
till följd deraf under alltför lång tid uppbevaras i gårdarna på sådant sätt, att råttorna 
icke hindras att komma åt dem. Emedan för närvarande antalet råttor härstädes ökats i 
synnerligen hög grad och deras bekämpande icke kan ske med framgång, såvida icke möj-
ligheten för råttor att erhålla föda inskränker sig så mycket som möjligt, har hälsovårds-
nämnden ansett sig böra hemställa, att renhållningsstyrelsen ville taga i öfvervägande, 
huruvida icke s.k. tredelningssystem beträff ande soporna härstädes kunde genomföras, 
hvarvid köksavfallet och matrester lätt kunde uppsamlas i relativt små kärl af sådan 
beskaff enhet att råttorna icke kunde komma åt detta avfall, hvarutom dessa kärl oftare 
än hittills skett kunde bortforslas och tömmas. Försök att på detta sätt eller liknande 
bekämpa råttorna genom att svälta ut dem hafva annorstädes verkställts med godt re-
sultat och vore på grund af råttplågans stora såväl sanitära som ekonomiska betydelse 
otvifelaktigt att äfven här prövas.181

Renhållningsstyrelsen avstyrkte dock förslaget på tredelning och ansåg att råttproble-

met kunde åtgärdas med bättre övervakning och strängare straff  för dem som bröt mot 

de gällande bestämmelserna. De gällande reglerna var tillräckliga om de bara följdes. 

I det P.M som bilagts renhållningsstyrelsens protokoll 22.12.1920 konstateras också 

att erfarenheten av den frivilliga tredelningen visat att den inte fungerade då övervak-

ningen i praktiken inte kunde utföras i sådana hus där det bodde fl era familjer. En 

granskning som genomförts i november 1920 hade visat att sortering utförts endast 

i 14 av 94 granskade hus. Erfarenheten antydde också att köksavfallet från ett större 

179 Odaterat P.M., bilaga till renhållningsstyrelsens protokoll 22.12.1920. HeSA.
180 Tingsten 1933, s. 209–210.
181 Hälsovårdsnämndens brev till renhållningsstyrelsen 25.11.1920. Bilaga till renhållningsstyrelsens prot. 
8.12.1920. HeSA.
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samhälle inte kunde utnyttjas då avfallet innehöll skadliga ämnen som bl.a. kunde för-

orsaka svinpest.182 

En hotande tyfusepidemi 1921 bidrog till att övervakningen skärptes. Situationen 

blev dock inte mycket bättre: renhållningsverkets inspektör Axel Tyynelä rapporterade 

i april att stadgeenliga avfallskärl saknades i fem gårdar och på fyra byggplatser i 156 

nyligen granskade gårdar där renhållningsverket ansvarade för renhållningen. Situatio-

nen i de fastigheter som sköttes av privata entreprenörer var ännu sämre: i hela 21 av 

54 granskade gårdar saknades regelmässiga kärl. På 125 gårdar av 156 bedömdes för-

hållandena vara goda, i 21 fall nöjaktiga och i tre fall dåliga. I ett fall hade renhållnings-

verket misskött sina uppgifter. Motsvarande siff ror för de 54 av privata entreprenörer 

skötta fastigheterna visade att åtta var bra skötta, 12 nöjaktigt, och 31 dåligt skötta.183 

Direktören för renhållningsverket föreslog som en första tillrättaläggande åtgärd att 

ett cirkulär skulle skickas ut till gårdsägarna där de gjordes uppmärksamma på gäll-

ande bestämmelser. Det tidigare använda systemet att annonsera i ortens tidningar 

hade inte gett resultat. Artur Tollets tidigare uttalade förhoppning om att anslutningen 

till renhållningsverket skulle öka genom de skärpta sorteringsbestämmelserna kunde 

dock uppfyllas. Renhållningsverkets största konkurrent, det privata renhållningsbola-

get Agraria Oy, överlämnade 1921 till renhållningsverket den renhållning av gårdar 

som bolaget tidigare ansvarat för.184

182 HeKB 1920 (Styrelsen för stadens allmänna arbeten), s. 47; HeKB 1921 (Renhållningsverket), s. 93; Odaterat 
P.M., bilaga till renhållningsstyrelsens protokoll 22.12.1920. HeSA.
183 P.M 27.4.1921, bilaga till renhållningsstyrelsens prot. 27.4.1921. HeSA.
184 HeKB 1921 (Renhållningsverket), s. 92. Av renhållningsverkets statistik kan man dra slutsatsen att bolaget 
skött renhållningen i knappt 200 gårdar.
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6. Kampen för gödselvärdet

Mot ett renhållningsmonopol
Försäljningen av avfall och gödsel var ännu under de första åren på 1920-talet en betydan-

de inkomstkälla för renhållningsverket i Helsingfors, även om insamlingen, sorteringen 

och försäljningen av svinmat 1921 gav ett dåligt resultat. Efterfrågan på alla typer av avfall 

minskade dock kontinuerligt och trots att försäljningspriset två gånger sänktes fanns vid 

årsskiftet 1924 ca 20 000 lass gödselavfall lagrade på avstjälpningsplatsen i Malm.185 Efter-

frågan på gödsel var inte heller bättre följande år, bl.a. hade kustskepparna nästan slutat 

köpa den av renhållningsverket hämtade gödseln. Dessutom var befolkningen allt mer 

”benägen” att använda konserver vilket minskade på gödselvärdet. Avfallet kunde inte 

längre säljas som gödsel utan föregående behandling. Efter att järnvägsstyrelsen 1925 höjt 

fraktpriserna blev hanteringen ännu mer olönsam för renhållningsverket.186 

Renhållningsverkets förluster väckte också allt större uppmärksamhet i stadsfull-

mäktige och drätselkammaren. Redan 1921 hade enbart renhållningen i privata gårdar 

förorsakat en förlust på 200 000 mark. Orsaken till förlusten låg främst i att den avgift 

som debiterades var baserad på antalet innevånare i en gård. Detta medförde att större 

gårdar anlitade privata entreprenörer och renhållningsverket fi ck ta hand om de små. 

Även om det ofta var vinterrenhållningen som förorsakade överskridningar av bud-

getanslagen, ansåg en av drätselkammaren tillsatt kommitté att verksamheten vid ren-

hållningsverket borde ses över. En möjlighet var att renhållningen monopoliserades på 

samma sätt som i utlandet. Kommittén föreslog att en person skulle skickas utomlands 

för att studera renhållningsverkens organisation.187 Uppdraget gavs senare till renhåll-

ningsverkets direktör Johan Sjöholm, som besökte Sverige och Danmark, och inspektör 

Rosenbröjer som reste till Tyskland, Sverige och Danmark.188

Målet med monopoliseringen av renhållningen var i allmänhet att få ekonomi i 

hanteringen, även om kravet på en regelbunden hämtning av avfallet tidigare tydligt 

motiverats profylaktiskt. Monopoliseringen av renhållningen hade aktualiserats bl.a. av 

ett bearbetat förslag till ny hälsovårdslag som kunde diskuteras på stadshygienikerkon-

gressen i Helsingfors 13–14 maj 1922. Ärendet föredrogs på kongressen av professor 

Woldemar Backman som vid tillfället innehade första stadsläkartjänsten i Vasa. Efter 

att ha refererat till förhållandena i Sverige konstaterar Backman:

 
En principiell brist, som uti ifrågavarande avseende är rådande i våra städer, är den, 
att vi icke hava kommunala renhållningsverk, ty om de enskilda gårdsägarne ombesörja 

185 HeKB 1924 (Renhållningsverket), s 143–145.
186 Renhållningsstyrelsen. Bilaga P.M. till protokoll 18.5.1925. HeSA.
187 ”Omorganisation av renhållningsväsendet”, Hbl 28.11.1922; Hbl 16.1.1925.
188 Renhållningsstyrelsens prot. 16.7.1923. HeSA.
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renhållningen, kan denna icke bliva tillfredsställande, såsom erfarenheten utvisat. De 
svenska städerna hava rätt att monoploisera renhållningen samt pålägga den enskilda 
gårdsägaren en efter gårdens storlek fastställd renhållningsskatt. Att våra städer blivit 
så mycket efter de svenska städerna, torde tills törsta delen kunna förklaras därav, att 
allmänheten icke till fullo inser renhållningens betydelse för den allmänna hälsovården. 
Delvis har även kriget och dyrtiden gjort det svårt att tillämpa de bestämmelser, som i 
saken införts i fl ere städers hälsovårdsstadgar.

Till Backmans anförande kan tilläggas att den fi nländska hälsovårdslagen – till skillnad 

från den svenska – inte gav städerna rätt att monopolisera renhållningen. 

Backmans anförande utmynnade i fl era s.k. klämmar där kongressen uttalade åsik-

ten att kommunala renhållningsverk borde införas med skyldighet att sköta hämt-

ningen, utnyttjandet och den eventuella förstöringen av orenligheterna. Kongressen 

krävde också ett ordnat tunnsystem för latrinen, att de övriga soporna sorterades samt 

att kloak näten byggdes ut så att alla gårdar kunde anslutas.189 Kongressens uttalande 

byggde alldeles tydligt på Backmans visioner om renhållningen. Som tidigare visats 

försökte Backman införa Eskilstunasystemet i både Jakobstad och Vasa.190 Stadsför-

bundets styrelse vände sig också senare till regeringen med en framställan om att de 

på hygienikerkongressen framförda åsikterna skulle beaktas i den pågående omarbet-

ningen av hälsovårdslagstiftningen.191

189 ”Stadshygienikerkongressen”, FKT 1922, s. 52. Tunnsystemet hade fram till 1923 införts i Uleåborg, Nystad 
och Raumo, men då städerna saknade ett renhållningsverk som skulle ha ansvarat för den regelbundna 
tömningen fungerade inte systemen tillfredsställande. Backman 1923, s. 32. NySA.
190 Se t.ex. ”Vår renhållningsfråga I”, Vbl 15.12.1918; ”Vår renhållningsfråga II”, Vbl 18.12.1918.
191 Stadsförbundets styrelse 8.7.1922 med bilaga. KomFA. Jfr Tollet 1917, s. 9.

TABELL 6:6

Inkomster och utgifter för gödselhanteringen i Helsingfors 1921–1925, Fmk.

 1921 1922 1923 1924 1925

Försåld gödsel 531 980 445 086 305 067 342 962 250 000

Transportkostnader  87 571 137 326 226 604 260 358 420 000

Skillnad 444 409 307 760 78 463  82 604 -200 000

KÄLLA: P.M. (Joh. Sjöholm) 5.10.1925. Bilaga till renhållningsstyrelsens protokoll 5.10.1925. HeSA.

ANM.: med transportkostnader avses kostnader för transporten av avfallet från omlastningssta-

tionerna till avstjälpningsplatsen i Malm.

292 BARA ETT RINGA OBEHAG?



En egen konstgödselproduktion?
Vid renhållningsstyrelsens i Helsingfors möte i maj 1925 föreslog verkets direktör Jo-

han Sjöholm att åtgärder skulle vidtas för att ändra systemet för utnyttjande av avfall. I 

sin beredning konstaterar han att renhållningen medförde betydande utgifter för kom-

munalförvaltningen. Det primära målet med tillvaratagandet av avfall och gödselför-

säljningen hade enligt Sjöholm varit att minska på transportkostnaderna. Det tidigare 

tillämpade systemet att sälja avfallet och gödseln utan föregående förädling tycktes 

dock inte längre kunna tillämpas – om inte järnvägsstyrelsen sänkte sina frakter. Sjö-

holm förutsåg att staden på grund av fraktkostnaderna skulle bli tvungen att av avfallet 

bereda gödsel i koncentrerad form.192

Sjöholm nämner att städerna i utlandet tillämpat olika metoder för att tillvarata av-

fall, bl.a. genom att bränna soporna och upprätthålla kommunala svinhus. De senaste 

åren hade dock i Italien utvecklats en ny metod där avfallet genom jäsning kunde för-

vandlas till gödsel. I dessa anläggningar utnyttjades avfallet utan föregående sortering. 

Praktiskt taget allt avfall kunde användas: sopor, matavfall, latrin, döda djur, skrot och 

nästan allt annat bortkastat material.193 Avfallet tömdes i lufttäta behållare med en vo-

lym på 200–500 m3. Efter inblandningar av diverse kemiska tillsatser steg temperaturen 

efter ett par dagar till 90 grader. De kemiska tillsatser som behövdes för att jäsningspro-

cessen skulle fungera var hemliga, men slutprodukten var ett mjöl som direkt kunde 

tappas i säckar. Det hårda materialet, som t.ex. glas och skrot, avskiljdes automatiskt. 

Hela processen tog 30 dagar i anspråk.194 

Avfallet på avstjälpningsplatsen i Malm hade också vid en granskning visat sig lämp-

ligt att behandla enligt den italienska metoden, t.o.m. utan tillsats av kemikalier.195 När 

Hufvudstadsbladet redogjorde för initiativet nämner tidningen också att England be-

traktades som föregångslandet vid sopförbränning. Beskrivningen av det italienska sys-

temet var dock något annorlunda än Sjöholms: metoden innebar enligt tidningen att 

”avfallet kastas i en grop och där genom tjänliga medel bringas till hastig förbränning”. 

Italienarna hade dock vid en förfrågan meddelat att metoden ännu inte var utexperi-

menterad. Huvudstadsbladet tillägger ännu att det tillämpade renhållningssystemet i 

Helsingfors ur hygienisk synpunkt fungerat oklanderligt, ”det enda som väcker betänk-

ligheter är transportkostnaderna”.196

Sjöholm uppger att den italienska metoden också tillämpades i Tyskland. Den fram-

ställda gödseln såldes där under namnet ”Surophosphat”, ett patent som ägdes av fi r-

man Surophosphatverwertungs Gesellschaft m.b.h. i Berlin. Den nämnda fi rman hade 

192 Renhållningsstyrelsens protokoll 18.5.1925, bilaga P.M. HeSA; Hbl 7.2.1926; Hbl 28.5.1926.
193 Renhållningsstyrelsens protokoll 18.5.1925, bilaga P.M. HeSA.
194 Renhållningsstyrelsens protokoll 18.5.1925; bilaga P.M. HeSA. Enligt Sjöholms uppgifter hade en 
anläggning uppförts i San Remo.
195 Bilaga P.M. till renhållningsstyrelsens protokoll 5.10.1925. HeSA.
196 ”Nuvarande renhållningssystemet torde bibehållas”, Hbl 28.5.1926.
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byggt några anläggningar i städer i Polen samt i Württenberg.197 Enligt uppgifter som 

Sjöholm senare fi ck av den tyska fi rman Abfalltreudünger Verwertungs G.m.b.H. från 

Berlin kunde 150 kg surofosfat framställas per person och år i städer där tunnsystemet 

tillämpades. I städer med vattenklosettsystem uppgick motsvarande mängd till 100 

kg. Enligt de presenterade beräkningarna skulle tillverkningen kunna ge ett betydande 

överskott redan i en stad med 5 000 innevånare.198 

Signaturen E.R.A. (Alcenius) uppger i Tidskrift för Finlands svenska lantmän att den 

inskränkta konstgödselproduktionen och bristen på inhemskt material hade gjort att 

denna metod utvecklats i Tyskland under första världskriget. De första försöken skall 

ha gjorts 1920 i Posen, där en ingenjör Fritz Stötsel i Zehlendorf inrättade en fabrik för 

ändamålet. Framgången gjorde att likadana fabriker snart inrättades i fl era tyska städer. 

Till att börja med såldes gödselämnet under namnet ”surrogatfosfat”, men namnet änd-

rades snart till det mer praktiska ”surofosfat”.199 Sjöholm avslutar sin beredning med att 

konstatera att om detta system håller vad det lovar kan det få stor betydelse för städer-

nas renhållning – både ur ekonomisk synpunkt och i hälsohänseende.200

Avfallets gödselvärde
Gödslingsfrågan intresserade fortfarande också lantbruksorganisationerna. Frågan om 

utnyttjade av stadsavfallet i lantbruket hade också upptagits i lantbruksorganisationer-

nas program. De svenska lantbrukssällskapens förbund hade bl.a. 1926 hos drätselkam-

maren i Helsingfors anhållit om att en person skulle sändas till utlandet för att studera 

förädling av gödsel och avfall från städerna.201 Drätselkammaren tillsatte senare samma 

år en särskild kommitté med uppgift att undersöka möjligheterna att utnyttja stadsav-

fallet. Kommittén publicerade en rapport följande år.202 

Denna kommitté inledde sitt arbete med att göra en uppskattning av avfallsmäng-

derna i staden. Uträkningen gav vid handen att avfallsmängderna i Helsingfors uppgick 

till ca 800 kg/person och år. Då ca 73 000 ton av den totala avfallsmängden beräknades 

försvinna via avloppen blev renhållningsverkets andel av transporterna ca 60 procent, 

eller ca 100 000 lass. Resten tog privata entreprenörer hand om. Av renhållningsverkets 

100 000 lass användes 25 000 för utfyllnad, 10 000 lass såldes som gödsel direkt från 

omlastningsstationerna och 65 000 lass transporterades för lagring på avstjälpnings-

197 Bilaga P.M. till renhållningsstyrelsens protokoll 18.5.1925. HeSA.
198 Bilaga P.M. till renhållningsstyrelsens protokoll 5.10.1925. HeSA.
199 Surofosfat. Ett torrt, ströbart, nytt fullständigt gödselmedel, framställt av latrin och andra avfallsämnen i 
städer (E.A.R.).  Tidskrift för Finlands svenska lantmän, september 1925, s. 131–134.
200 Bilaga P.M. till renhållningsstyrelsens protokoll 5.10.1925. HeSA.
201 Renhållningsverkets årsberättelse 1926; Renhållningsstyrelsens brev till drätselkammaren 15.3.1926. 
Avsända brev. Renhållningsstyrelsen. HeSA; ”Renhållningsverket dryftar frågan om en gödselindustri”, Hbl 
28.3.1926.
202 Renhållningsstyrelsen 10.10.1927; Hbl 28.3.1926. HeSA.
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platsen i Malm. En del av denna mängd användes som bränsle i kärltvätteriets ång-

panna och av det komposterade materialet såldes 22 000 lass som gödsel. 

Då kommittén uppskattade värdet på fyllnadsmaterialet till 10 mk per lass, den för-

sålda gödseln till 20 mk per lass, och den komposterade gödseln till 15 mk per lass 

kunde avfallet värderas till 780 000 mk. Professor Johannes Valmari203 som kommen-

terade kommitténs beräkningar hävdade dock att antalet försålda lass inte kunde jäm-

föras med antalet transporterade lass; dels ”brann” gödseln ihop vid lagringen, dels tog 

jordbrukarna mycket större lass när de hämtade gödseln eftersom avgifterna baserade 

sig på antalet ”lass” och inte på volym eller vikt.204 

För att verifi era särskilt den teoretiska beräkningen på gödselvärdet analyserades 

olika provsatser. Analyserna visade att gödselvärdet var högre än det pris som debitera-

des för avfallet. En prishöjning skulle dock enligt kommittén ha inneburit att gödseln, 

när jordbrukarnas hämtningskostnader inkluderades i beräkningarna, skulle ha blivit 

dyrare än den konstgödsel som såldes i aff ärerna. För att kunna sälja gödseln måste 

priset hållas lågt, renhållningsverket hade också 1925 blivit tvungen att sänka priset på 

den försålda komposten från 25 mk per lass till 12 mark per lass.

En förädlig till t.ex. pudrett skulle göra gödseln lättare hanterbar och nästan luktfri 

men behandlingen ökade inte gödselvärdet. Detta innebar att kostnaderna för föräd-

lingen måste hållas låga. Den italienska metoden att behandla avfallet med ånga och 

kalk t.o.m. minskade gödselvärdet. Det samma gällde enligt kommittén surofosfatme-

toden. Metoderna kunde tillämpas endast i sådana fall där normal lagring och kompos-

tering inte var möjlig. 

203 Direktör vid avdelningen för lantbrukskemi och –fysik vid Helsingfors Universitet.
204 Bilaga till kommittébetänkande 20.5.1927. Renhållningsstyrelsen 10.10.1927. HeSA.

TABELL 6:7

Avfallsmängderna i Helsingfors 1927, ton/år.

Mänskliga exkrementer  7 000

Urin 66 000

Hästspillning inklusive strö 10 000

Hushållsavfall 40 000

Gatusopor 40 000

Totalt 163 000

KÄLLA: Kommittébetänkande 28.5.1927. Bilaga till renhållningsstyrelsens protokoll 10.10.1927.

ANM.: uppgifterna i den delvis teoretiska beräkningen byggde på renhållningsverkets statistik 

och Weyls Handbuch der Hygiene 1914.
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Det torra avfallet kunde brännas. Genom förbränningen kunde de hälsoproblem 

som uppstod vid lagringen av avfallet undvikas. Avfallet kunde också samtidigt använ-

das för energiproduktion. Utgående från de mängder som renhållningsverket transpor-

terat kunde enligt kommitténs bedömning ca 50 ton per dag förbrännas. En förbrän-

ningsanläggning för Helsingfors skulle på basen av detta kosta ca 3 miljoner mark. Till 

detta kom ytterligare den årliga räntan på ca 300 000 mark, avskrivningen samt kostna-

derna för sorteringen. En anläggning av denna storlek skulle kunna producera ca 5 000 

KWh elenergi per dag, en mängd som enligt elverkschefen inte skulle kunna säljas. Det 

ekonomiska resultatet skulle inte minska på avfallshanteringens kostnader. 

Müllwolle-systemet och renhållningen i Åbo
Bland de mer revolutionerande lösningar som Sjöholm uppmärksammade var det s.k. 

Müllwolle-systemet, ett system som patenterats av den tyska ingenjören Gerson. Fullt 

genomfört skulle systemet ha betytt att praktiskt taget allt avfall kunnat utnyttjas, en-

dera som råmaterial eller som gödsel.205 Intresset för systemet tycks dock ha svalnat 

ganska snabbt i Helsingfors. 

I den samtidigt pågående diskussionen om införande av ett kommunalt renhåll-

ningsverk i Åbo med pudrettframställning får den Gersonska metoden däremot av-

sevärt större uppmärksamhet. Staden omgavs, till skillnad från huvudstaden, av vida 

jordbruksmarker och behovet av gödsel var stort. Stadsingenjör Molander framhåller 

också 1931 att inga andra alternativ än gödselberedning kunde motiveras. Bakgrunden 

till den i mitten på 1920-talet ökade uppmärksamheten på renhållningen i Åbo kan 

dock i första hand sökas i bestämmelserna i den nya hälsovårdsordning som fastställts 

1924. 

Hälsovårdsordningen, som började gälla från och med den 5 mars 1926, krävde ett 

fullständigt tunnsystem för latrinen i hela staden. Samtidigt skulle tredelningssystemet 

införas. Köksavfallet (svinmaten) skulle samlas i lätt fl yttbara kärl med tillslutande lock. 

På samma sätt skulle soporna både från gatan och gårdarna och annat som gödsel dug-

ligt material insamlas. Skräpet, eller det material som inte dög som gödsel, fi ck samlas 

i särskilda lårar. Husdjursspillning skulle också insamlas skilt för sig.206 Hälsovårdsord-

ningen reglerade dock varken transporten eller slutbehandlingen.

Efter att stadsfullmäktige antagit den nya hälsovårdsordningen föreslog gårdsägar-

föreningen att ett kommunalt renhållningsverk skulle inrättas.207 Då den av drätsel-

kammaren i mars 1925 tillsatta renhållningskommittén inte ännu vid årsskiftet 1925–

26 kunnat presentera något slutligt förslag till hur renhållningen skulle organiseras ville 

205 Bilaga P.M. till renhållningsstyrelsens protokoll 5.10.1925; Odaterat informationsmaterial från fi rman 
Müllverwertung Aktiegesellschaft i Berlin. Äldre renhållningsutskottets handlingar. ÅboSA.
206 Molander 1931, s. 219. Också Tammerfors införde separatinsamling av köksavfall 1925. TaHvN, årsberättelse 
1925, s. 48. TaSA.
207 Drätselkammaren i Åbo, protokoll 23.3.1925. ÅboSA; ÅboKB 1930, s. 22–23.
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gårdsägarna också att genomförandet av hälsovårdsordningens bestämmelser skulle 

uppskjutas.208 Fullmäktige beslöt också uppskjuta tillämpningen till år 1929, även om 

hälsovårdsnämnden motsatte sig beslutet.209 Renhållningskommittén presenterade en 

slutrapport och förslag först 1930.210

Det förslag till inrättande av ett renhållningsverk med pudrettframställning som 

hade uppgjorts 1913 betraktades av renhållningskommittén som föråldrat, särskilt 

som den då presenterade modellen inte längre ur hälsovårdssynpunkt kunde anses till-

fredsställande. Transportkostnaderna hade också avsevärt stigit sedan 1913 och gjorde 

denna modell ur ekonomisk synpunkt ointressant. Stadsläkaren Yrjö Linko, som fung-

erade som ordförande i kommittén, framhåller i ett brev till stadsfullmäktige 1927 att i 

särskilt Tyskland, men också i Italien, under de senaste åren introducerats nya revolu-

tionerande metoder för behandlingen av stadsavfall. Bland annat nämner stadsläkaren 

den av ingenjör Gerson utvecklade metoden som också enligt stadsläkarens uppgifter 

fungerat i ett års tid i Schöneberg i Berlin. 

I den Gersonska metoden framställdes av avfallet ett råämne som kallades för Müll-

wolle. Materialet påminde om rå bomull och kunde utgöra råmaterial till olika fabriks-

produkter, som byggnadsmaterial, taktegel, kartong och papper, makadam, konstsilke, 

sprängämnen, konstgödsel, m.m. Med metoden kunde enligt den tillgängliga informa-

tionen renhållningskostnaderna nedsättas med 40–65 procent. Alla de utlåtanden som 

kommittén lyckats anskaff a talade också för systemet.211 Systemet var dock skyddat av 

patent och kommittén hade inte haft möjlighet att få några mer tekniska detaljer om 

systemet. Kommittén anhöll därför om medel för att kunna företa en studieresa (som 

troligen aldrig företogs).212

Renhållningskommittén konstaterar dock i sin slutrapport 1930 att kalcium-nitrat- 

och Müllwolle-systemen ”inte synas kunna tillämpas hos oss”. Förbränningsmetoden 

kunde inte heller komma i fråga då det kväve som fanns i avfallet inte kunde utnyttjas 

för jordbrukets behov. Pudretten däremot hade i Skandinavien visat sig vara lätt att säl-

ja och utgjorde ett värdefullt gödningsmedel. Kommittén föreslog att en pudrettfabrik 

skulle inrättas på ett område nära staden som ägdes av Finska Bult- och Maskinfabri-

ken. Transportkostnaderna skulle på detta sätt bli låga och järnväg fanns redan dragen 

till området. Detta gjorde att pudretten lätt kunde transporteras till landsbygden. Kom-

208 Betänkande, avgivet av den kommitté, som tillsatts för att bereda frågan om åstadkommande av ett 
kommunalt renhållningsverk i Åbo. ÅboTH 6/1930.
209 Utdrag ur stadsfullmäktiges protokoll 11.3.1925. Äldre renhållningsutskottet handlingar. ÅboSA; ÅboKB 
1926, s. 1–2.
210 ÅboTH 6/1930.
211 Brev till Herr stadsingenjör Fr. Hansson, Åbo, 18.12.1925 (från inspektör Dhuvör vid Malmö stads 
renhållningsverk). Äldre renhållningsutskottets handlingar. ÅboSA. En del av det material som 
renhållningskommittén hade tillgång till hade sammanställts av renhållningsdirektören i Helsingfors Einar 
Rosenbröijer.
212 Stadsläkarens skrivelse till stadsfullmäktige 18.5.1927; Informationsmaterial från Müllverwertung 
Aktiegesellchaft. Kopior i äldre renhållningsutskottets handlingar. ÅboSA. 
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Bild 6:2

Den Gersonska metoden för utnyttjande av stadsavfall enligt informationsmaterialet från mit-
ten av 1920-talet. Slutprodukten, den s.k. Müllwolle påminde om rå bomull och kunde utgöra 
råmaterial till olika fabriksprodukter som byggnadsmaterial, taktegel, kartong och papper, 
makadam, konstsilke, sprängämnen, konstgödsel, m.m. Med metoden kunde enligt uppgifter 
från informationsbroschyren renhållningskostnaderna nedsättas med 40-65 procent.
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mittén framhåller också som viktigt att staden köper en torvmosse för att inte privata 

intressen skall kunna driva upp priset på råtorv.213

En alternativ bakgrund till uppmärksamheten på renhållningsfrågan kan också 

tecknas. Denna bakgrund hör samman med beslutet att införa ”septic-tank”-systemet i 

förening med vattenklosetterna. Byggandet av denna i Åbo med fi lter försedda speciella 

typ av sedimenteringsbrunnar betraktades som dyrt och gjorde att vattenklosetter inte 

inrättades i samma omfattning som i andra städer. Renhållningskommittén påpekade 

1929 att kravet på fi ltrering inte heller hade kunnat avlägsnas på grund av den förore-

ning som skulle följa då ofi ltrerat vatten från kök, tvättinrättningar, fabriker i hög grad 

släpptes ut i ån.214 Det enda återstående sanitärt acceptabla alternativet var det tunn-

system som intogs i hälsovårdsordningen 1924. Tunnsystemet krävde dock en organi-

serad insamling. Som fl era gånger visats framhöll både stadsläkarna och –ingenjörerna 

att tunnsystemet inte fungerade utan regelbunden och organiserad hämtning. 

Stadsingenjör E. Molander framhåller i en för kommunaltekniska föreningens års-

kongress i Kotka 1931 sammanställd presentation att på inget annat håll i Finland hade 

renhållningen planerats som i Åbo. Ingenstans hade heller någon fullständig kommu-

nal pudrettinrättning inrättats. Den sortering som tillämpades i Helsingfors skilde sig 

också från den till Åbo planerade genom att svinmaten inte insamlades skilt för sig. 

Helsingfors förädlade inte heller gödselsoporna utan sålde det obehandlade (men dock 

komposterade) avfallet på avstjälpningsplatsen i Malm.215

Åbo stad inköpte 1931 en 68 ha stor torvmosse i Pöytis för pudrettanläggningens 

kommande behov.216 Planerna på en kommunal svingård skrinlades dock med hänvis-

ning till negativa utländska erfarenheter. Svinmaten skulle levereras till Artukais herr-

gård där svinhuset skulle utvidgas. Svinmaten skulle levereras via ett i förbindelse med 

renhållningsverket planerat kokeri för svinmat. De krav som ställdes i hälsovårdsord-

ningen 1924, och som hade uppskjutits till 1929, hade dock inte ännu 1930 genomförts 

– enligt stadsingenjör Molander av ekonomiska skäl. Den nya ordningen skulle införas 

den 1 september 1931.217

Exemplet ovan belyser bl.a. hur snabbt nya idéer inom stadsrenhållningens spreds 

på 1920-talet och hur städerna reagerade på erfarenheterna. Den Gersonska model-

len var inte heller gammal när systemet presenterades i Finland. Maria Curter uppger 

att ingenjör Kurt Gerson år 1925 hade hyrt en 1921 uppförd förbränningsanläggning 

i Schöneberg. Förbränningsanläggningen hade inte fungerat som det var tänkt och 

213 Betänkande, avgivet av den kommitté, som tillsatts för att bereda frågan om åstadkommande av ett 
kommunalt renhållningsverk i Åbo. ÅboTH 6/1930. ÅboSA. Också renhållningsutskottets protokoll 9.11.1929. 
Äldre renhållningsutskottets handlingar. ÅboSA.
214 ÅboTH 6/1930; Renhållningskommitténs protokoll 9.11.1929. ÅboSA.
215 Molander 1931, s. 227.
216 Utdrag ur stadsstyrelsens i Åbo protokoll 27.2.1931. Äldre renhållningsutskottets handlingar. ÅboSA.
217 Molander 1931, s. 228.
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verksamheten kunde upprätthållas i endast 279 dagar under tiden fram till mars 1924. 

Resten av tiden gick åt till reparationer och ombyggnader.218 Antagligen har dock också 

Gerson efter något år fått upphöra med sin verksamhet eftersom inga uppdaterade 

hänvisningar senare görs till Müllwolle-systemet.

218 Curter 1996, s. 34.
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7. Storstad i renhållningsavseende

Gödsel blir skräp
Huvudstadsbornas förändrade livsföring avspeglades i avfallets art och sammansätt-

ning. I slutet av 1920-talet hade avfallet fått den – som direktören för renhållningsver-

ket Einar Rosenbröjer uttryckte det – för storstäder karakteristiska sammansättningen. 

Gödselsoporna hade praktiskt taget försvunnit och ersatts med värdelöst skräp.219 Be-

folkningens ökade krav på snygghet hade också ökat renhållningsverkets arbetsmängd 

(Rosenbröjer syftade antagligen här till gaturenhållningen).220 

Hästspillningen, som betraktades som den mest värdefulla gödseln, hade 1930 

minskat till ca fem ton per dag. I stället fi ck renhållningsverket allt mer arbete med att 

samla upp sand från körbanorna. Som Rosenbröjer också framhåller var den i början 

av seklet rådande uppfattningen att bilarna skulle minska på avfallsmängderna helt fel-

aktig. I läkarkretsar hade man ännu 1910 sett fram emot ett nära förestående förbud 

mot hästtrafi k i städerna. När bilarna tog över skulle hälsoförhållandena förbättras. 

Hästspillningen skulle försvinna från gatorna och avfallsmängderna minska.221

För trafi kens skull var det dock nödvändigt att sanda gatorna. Motorfordonen rev 

också upp sand och damm ur gatubeläggningen och gjorde stadsluften ohälsosam. Av-

fallet från gatorna bestod nu också främst av sand och kringkastat papper. Latrinavfallet 

som tidigare komposterats och blandats med magrare ämnen på avstjälpningsplatsen 

i Malm för att ge en fullgod gödsel förekom just inte mera. Mängderna hade i slutet av 

årtiondet minskat till något över tio ton per dag. Latrinerna och luftklosetterna hade 

ersatts av vattenklosetter och en stor del av fekalierna spolades ned i avloppsledning-

arna och vidare via reningsverken ut i havsvikarna runt staden.

Kakelugnarna hade till stor del ersatts av centralvärmeanläggningar som eldades 

med koks. Den för jordbruket värdefulla träaskan hade nästan helt försvunnit och er-

satts med oanvändbar slagg och aska. Redan 1929 transporterade renhållningsverket i 

Helsingfors dagligen bort cirka 25 ton oanvändbart koksavfall. Övergången till central-

värme och gasspisar medförde också att pappersavfallet ökade eftersom det inte längre 

var möjligt att bränna avfallet i hemmen.

Sammansättningen av köksavfallet hade också förändrats till det sämre. Glas-, 

järnbleck- och lumpinsamlingen hade upphört och det tidigare värdefulla avfallet in-

samlades nu tillsammans med papper och annat avfall i den gemensamma soplåren 

på gården. Insamlingen av matavfall från restauranger och caféer till svingårdarna i 

stadens omgivning hade också övertagits av privata entreprenörer. Renhållningsverket 

fi ck ta hand om den värdelösa delen. Renhållningsverkets chef, ingenjör Rosenbröjer, 

219 ”Renhållningsverket till Tali gård?, Hbl 24.4.1930.
220 Renhållningsstyrelsens årsberättelse 1928. HeSA.
221 Hbl 24.4.1930; Ottosen 1910, s. 127.
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uppskattade i början av år 1930 mängden av det – som han säger – ”som gödselämne 

ganska värdelösa sopor och hushållsavfallet” till cirka 120 ton per dag.222 Under det 

att skräp tidigare utgjorde blott en ringa del av soporna, utgjorde det nu huvudparten. 

Avstjälpningsplatsen hade också funktionellt sett blivit en utfyllnadsplats för skräp från 

att tidigare ha varit en plats där avfallet bereddes till gödsel.

Den gamla gödselhanteringsstrategin kunde inte längre upprätthållas. Renhållnings-

styrelsen blev tvungen att också mentalt acceptera den fysiska förändring som avfallet 

genomgått. Trots att sammansättningen på avfallet sedan sekelskiftet radikalt föränd-

rats hade staden med alla tillgängliga medel försökt upprätthålla tanken på stadsavfallet 

222 ”Renhållningsverket till Tali gård?”, Hbl 24.4.1930.

Bild 6:3

Förändringar i teknologin ändrade på både avfallets sammansättning och volym. När cen-
tralvärmesystemen introducerades försvann kakelugnarna och pappret kunde inte längre 
brännas. Koksaskan kunde inte användas som gödsel utan måste transporteras till avstjälp-
ningsplatserna eller användas som fyllning. Om det var kvinnorna som skötte eldningen i cen-
tralvärmepannorna må vara osagt. (Waselius 1954, pärmillustration till Ab Vesijohtoliike Oy:s 
priskurant för värmepannor 1911)
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som gödsel. När förutsättningarna inte längre fanns blev förändringen omvälvande: 

staden måste övergå från en gödselförädlingsstrategi till en skräphanteringsstrategi. 

Genom fokuseringen på hanteringens kostnader doldes – också mentalt – denna radi-

kala förändring. Samtidigt skapade dock utvecklingen inom transportteknologin, lik-

som den från och med 1927 gällande nya hälsovårdslagen, nya tekniska och adminis-

trativa förutsättningar och möjligheter. 

Visionen: avfallets förintande genom förbränning
Stadsfullmäktige och renhållningsstyrelsen i Helsingfors hade under 1920-talet tillsatt 

tolv olika kommittéer, arbetsgrupper och utredningar som på något sätt berörde ren-

hållningsfunktionen. En del av utredningarna kunde slutföras under 1920-talet, men 

de frågor som inte tidigare lösts sammanfördes av stadsstyrelsen i ett slutligt förslag till 

stadsfullmäktige 1933. Den mest centrala frågan i många av utredningarna var – direkt 

eller indirekt – hanteringens kostnader. I denna kontext var frågan om det framtida 

utnyttjandet av avfallet en av de viktigaste. 

Drätselkammaren hade, som redan nämnts tidigare, tillsatt en kommitté för bered-

ning av frågan om utnyttjande av avfallet. Denna kommité kunde ge en slutrapport i 

slutet av 1927. Slutrapporten upprepade de tankar som tidigare framkommit i ingenjör 

Sjöholms rapport: gödselförädlingen kostade mera än vad försäljningen gav. Eftersom 

kostnaderna för transporten av avfall utgjorde en av de största utgiftsposterna borde 

systemet utvecklas och hanteringen göras enklare. Kommittén föreslog därför också att 

bestämmelserna rörande renhållningen skulle utvecklas i den riktningen att kravet på 

sortering kunde upphöra. Rapporten avspeglar också en tydlig vision: i framtiden skulle 

avfallet förintas genom förbränning.223 

Visionen var också avgörande för de metoder som senare valdes: alla lösningar och 

metoder kunde förklaras som interimistiska på vägen mot det slutliga målet: avfallets 

förintande genom förbränning. Den ovan nämnda kommittén konstaterade t.ex. i sin 

rapport att så länge avfallet kunde lagras till ett billigt pris – eller säljas – fanns ingen 

orsak att ta förbränningsmetoden i bruk. Om förhållandena däremot var de motsatta 

var metoden den första som borde övervägas. Kommittén nämnde också möjlighe-

ten att från pråmar dumpa soporna i havet, ett alternativ som tillämpats i utlandet. 

De ofördelaktiga vindförhållandena i Helsingfors skulle dock ha medfört att en del av 

soporna skulle ha förts tillbaka till stranden. Isförhållandena kunde också tidvis störa 

en dylik transport. Professor Valmari förordade dock varmt detta alternativ i sin kom-

mentar till kommitténs rapport.224

223 ”Komiteamietintö, etc.”, bilaga till renhållningsstyrelsens protokoll 10.10.1927. HeSA; ”Renhållningsverket 
till Byholmen?”, Hbl 23.11.1927.
224 ”Komiteamietintö, etc.”, bilaga till renhållningsstyrelsens protokoll 10.10.1927. HeSA. Jfr t.ex. Miller 2000, s. 
73.
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I ett samtal med Hufvudstadsbladet i november 1927 uttalade också renhållnings-

verkets direktör Einar Rosenbröjer åsikten att renhållningsverkets anläggningar borde 

placeras nära ett järnvägsspår och helst nära vatten. Detta för att det i framtiden kunde 

bli nödvändigt att transportera en del av avfallet ut till havs och sänka det där. Troligen 

syftade han dock på det eventuella slagg som skulle uppstå vid en förbränning av avfal-

let.225 En annan kommitté som hade i uppdrag att granska den framtida verksamheten 

vid renhållningsverket planerade nämligen reservera ett område för en förbrännings-

anläggning vid Gammelstadsviken. Slagget från anläggningen skulle användas för ut-

fyllnad av viken ända till de s.k. Fårholmarna. Man räknade med att avfallsproblemen i 

och med detta skulle vara lösta för 50–60 år framåt.226 

Inom några år skulle staden också bli tvungen att stänga avstjälpningsplatsen i 

Malm. Eftersom en sopförbränningsanläggning inte skulle kunna förverkligas på många 

år måste en tillfällig lösning hittas. Ett alternativ som medlemmen i renhållningsver-

kets styrelse J.T. Isotupa redan tidigare föreslagit var att avfallet skulle användas som 

fyllnadsmaterial. Områden som borde fyllas ut fanns det gott om i staden, bl.a. på Ska-

tudden nära kasernerna, i Kronohagen, och havsstranden vid Brunnsparken. Det enda 

som krävdes var att staden anställde övervakare så att tippningen kunde ske under ord-

nade förhållanden. Isotupa uppskattade inbesparingen till en miljon mark per år.227

Isotupa hade 1925 besökt Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö för att be-

kanta sig med där tillämpade metoder. Han uppmärksammade särskilt att de svenska 

storstäderna i allt högre grad börjat använda avfallet som utfyllnadsmaterial. Alla fack-

män Isotupa mött på sin studieresa hade framhållit att både Stockholm och Göteborg 

att i allt högre grad hade tvingats att använda gatu- och gårdsavfallet (torrt avfall) för 

utfyllnad – trots att tillverkningen av pudrett i Sverige var långt driven. I båda städerna 

transporterades också avfallet direkt ur soplådorna, utan extra sortering. På dump-

ningsplatserna tippades byggnadsavfall ovanpå det torra avfallet för att områdena se-

nare skulle kunna utnyttjas som lagrings- och byggnadsmark.228

Sortering – en olägenhet?
Inget av de i utlandet genomförda systemen lämpade sig ännu för Helsingfors. Kost-

naderna ansågs tillsvidare för höga i förhållande till de avfallsmängder som producera-

des.229 Då den primära målsättningen var att minska på kostnaderna för renhållningen 

225 ”Renhållningsverket till Byholmen?”, Hbl 23.11.1927; ”Skall renhållningsverket fl yttas ut till Nätholmarna?”, 
Hbl 24.7.1928. Einar Rosenbröjer anställdes som inspektör vid Helsingfors stads renhållningsverk 1920 och 
utnämndes till verkställande direktör 1927, en befattning som han innehade till sin död 1939.  ”Minnesruna”, 
TFFF 1939, 274–275.
226 ”Renhållningsverket till Byholmen?”, Hbl 23.11.1927; HeTH 9/1933, s. 1–2. Jfr Renhållningsstyrelsens 
årsberättelse 1927. HeSA.
227 Isotupa hade fått idén vid ett besök i Sverige. Renhållningsstyrelsen 5.10.1925. HeSA.
228 Isotupas skrivelse 3.10.1925, bilaga till renhållningsstyrelsens protokoll 5.10.1925. HeSA.
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återstod inget annat alternativ än att granska det i staden tillämpade hanteringssys-

temet i detalj. Inga inbesparingar på frakterna till avstjälpningsplatsen i Malm kunde 

dock göras varför pengarna måste hittas vid den egentliga insamlingen av avfallet. På 

gårdarna i Helsingfors lastades skräpsoporna med skyffl  ar ur soplårarna på fordonen, 

ett arbete som tog tid och kostade pengar. Här kunde enligt kommittén en ändring 

göras. De kärl som soporna överfl yttades i borde också konstrueras så att de kunde 

lastas direkt på fordonen och tömmas utan omlastning i järnvägsvagnarna. En del av 

renhållningsverkets ekonomiskt dåliga resultat kunde hänföras till den omständliga 

lastningsproceduren.

Renhållningsverket hade 1925 inlett försök med att transportera kärlen med köks-

avfall på bilar till omlastningsstationerna och inköpt två lastbilar av märket Ford. Trans-

porten visade sig snart vara förmånligare än med häst. Kostnadsinbesparingen uppgick 

till hela 60 procent.230 Årsberättelsen noterar att 8–10 lass (tunnor) köksavfall kunde 

dagligen transporteras med bil, då däremot antalet hästtransporter bara uppgick till 4–

5 lass.231 Rosenbröjers besök på renhållningskongressen i Köln 1927 avsatte också spår 

i budgeten för 1928.232 Stadsfullmäktige beviljade bl.a. 180 000 mark för inköp av en 

specialbil, samt nya transportabla kärl för sopor. De lyckade försöken med tömningen 

och transporten av sopor med specialbil ledde också till att renhållningsverket i slutet 

av året beslöt att övergå till detta system vid transporten av sopor.233 Den i Europa till-

lämpade s.k. dammfria tömningen, vilket innebar att speciella avfallskärl med volymen 

70–110 liter tömdes direkt i en sopbil, introducerades ungefär samtidigt.234 År 1929 

ägde renhållningsverket 14 lastbilar av märket Ford, 5 Chevrolet och en bil av märket 

Wergandt&Klein. I budgeten anhöll renhållningsverket om anslag för 12 nya bilar, vara 

6 skulle förses med specialkorg.235 

Den sista punkten i kommitténs förslag berörde det tillämpade sorteringssystemet. 

Kommittén konstaterar att man inte lyckats få allmänheten att följa sorteringsbestäm-

melserna. Erfarenheterna från motsvarande sorteringsförsök i utlandet var likadana. 

Enligt kommitténs uppfattning borde sorteringsbestämmelsen tas bort eftersom den 

bara försvårade organiseringen av renhållningen. Genom att placera allt avfall i samma 

kärl skulle hanteringen kunna rationaliseras och kostnader sparas. Hälsovårdsordning-

229 ”Komiteamietintö, etc”, bilaga till renhållningsstyrelsens protokoll 10.10.1927.  HeSA.
230 Renhållningsstyrelsen 25.10.1926; Renhållningsstyrelsens årsberättelse 1926; Bilaga P.M. till 
renhållningsstyrelsens protokoll 8.4.1929. HeSA.
231 Renhållningsstyrelsens årsberättelse 1926. HeSA; HeKB 1926 (Renhållningsverket), s. 146.
232 Hbl 30.8.1927.
233 Renhållningsverkets årsberättelse 1928. HeSA.
234 HeKB 1929 (Renhållningsverket), s. 146; Jfr t.ex. Frybert 1993.
235 Bilaga P.M. till renhållningsstyrelsens protokoll 8.4.1929. HeSA; ”Renhållningsverkets mekanisering har gjort 
goda resultat”, Hbl 15.4.1929. Renhållningsverket hade också mekaniserat gatsopningen och de 23 hästdragna 
bevattningsvagnarna hade sedan 1925 kompletterats med 7 bevattningsbilar och tre sopningsmaskiner. 
Gatsoparna hade också försetts med s.k. Purgatorkärror och övergått från s.k. gruppsopning till lokalsopning. 
Genom det nya sopningssystemet kunde antalet hästar minskas med 17 och antalet arbetare med 67.
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ens bestämmelser om sortering borde avlägsnas då bestämmelsen enbart försvårade 

organiseringen av renhållningen och gjorde den dyrare.

Det av renhållningsstyrelsen år 1924 avlämnade förslaget till renhållningsstadga be-

traktades också som föråldrat. Dels hade en ny polisordning för staden fastställts 1925, 

dels hade riksdagen i juli 1927 antagit en ny hälsovårdslag och i december samma år 

hade en hälsovårdsförordning antagits. Renhållningsstyrelsen fi ck i uppdrag att upp-

göra ett nytt förslag till renhållningsstadga som också översändes till drätselkammaren 

i november 1928.236 Riktlinjerna i renhållningskommitténs betänkande började dock 

av handlingarna att döma omedelbart tillämpas i renhållningsverkets verksamhet, även 

om sorteringsbestämmelsen offi  ciellt upphörde att gälla först i och med att fullmäktige 

godkände den nya renhållningsstadgan i början av år 1929.237 

Renhållningskommitténs förslag om allmänna bestämmelser rörande behandlingen 

uteslöts dock av fullmäktige. Bestämmelsen att ”latrin och annat avfall, som av ren-

hållningsverket bortforslas, skall genom renhållningsverkets försorg underkastas den 

behandling, som vid en var tid befi nnes vara hygienisk och för staden förmånlig”, be-

traktades som omotiverad så länge stadsfullmäktige inte slutligen beslutat hur avfallet 

skulle behandlas. 

Också nu följer Helsingfors beträff ande sorteringsbestämmelserna exemplet från 

Stockholm. Stadsfullmäktige i Stockholm hade 21.2.1927 beslutat upphöra med tre-

delningssystemet.238 Förändringen uppmärksammades dock knappt i tidningspressen. 

Antagligen uppfattade man inte nyordningen. I en stor del av fastigheterna hade sor-

teringen inte fungerat så till denna del blev det egentligen ingen ändring. I Kommun-

tidningen ingick i slutet av år 1928 en liten notis där förändringen motiverades. Enligt 

notisen upphävde fullmäktige sorteringstvånget ”emedan innevånarna i stora hus utan 

undantag blanda ihop dem. Hopsamlandet av fuktiga avfall i de metallkärl i vilka de 

bortforslas, och det torra avfallets samlande i fasta lådor, som tömmas på platsen, har 

förty blivit svårt och ur hygienisk synpunkt otillfredsställande.239 

Avstjälpningsplatsen som interimistisk lösning
I april 1933 avgjordes frågan om det framtida ordnandet av renhållningen i stadsstyrel-

sen. Ett nästan tioårigt utredningsarbete som hade startat genom att hälsovårdsnämn-

den år 1924 uppmärksammat några sanitära missförhållanden vid avstjälpningsplatsen 

för torrsopor i Sandudd var slutfört. Många frågor hade under tiden för utredningsar-

betet funnit en lösning, bl.a. hade ett område mellan Fredriksberg och Brunakärr öpp-

nats som avstjälpningsplats för papper och torrt avfall och några privata avstjälpnings-

236 Brev från drätselkammarens renhållningskommitté till renhållningsstyrelsen, bilaga till 
renhållningsstyrelsens protokoll 12.3.1928; HeTH 8/1928, s. 2, 6–7. 
237 HeTH 8/1929, s. 2.
238 Tingsten 1933, s. 210–211.
239 ”Kommunal verksamhet under oktober månad”, FKT 1928, s. 159.
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platser hade stängts. Någon ny plats som kunde ersätta avstjälpningsplatsen i Malm 

hade dock inte hittats.

På avstjälpningsplatsen fanns ännu utrymme. Den allt tätare bebyggelsen runt an-

läggningen gjorde dock att platsen ur sanitärt hänseende betraktades som olämplig. 

Stadsstyrelsen hade redan tidigare blivit tvungen att fl ytta hanteringen av fekalier från 

Malm till en reningsstation för avloppsvatten som låg vid havsstranden. Transporterna 

per järnväg till den ca 15 kilometer utanför stadens centrum liggande anläggningen 

kunde också enligt stadsstyrelsens bedömning fortgå om platsen annars hade varit 

lämplig. Stadsstyrelsen hade dock låtit reservera en ny plats närmare staden som bättre 

uppfyllde både sanitära och ekonomiska krav.

Om myndigheterna gav staden rätt att öppna den nya tilltänkta avstjälpningsplatsen 

nära Mellungsbyvägen skulle järnvägsfrakterna kunna upphöra och omlastningsstatio-

nerna indras. Det kortare avståndet skulle göra transporter med bilar mer ekonomisk. 

Endast i sådana fall där gödseln kunde transporteras direkt till avnämarna skulle järn-

vägstransporter utnyttjas. Av beredningen framgår också att avfall fortfarande kunde 

transporteras med fartyg.240 

Renhållningsverket skulle med tanke på en framtida förbränningsugn och möj-

ligheterna att dumpa förbränningsavfallet få en ny plats vid östra udden av Vanda ås 

mynning. Eftersom erfarenheterna från förbränningen på förhand antogs vara positiva 

skulle också en motsvarande plats för stadens västra delar reserveras i trakten av Lill-

Hoplaxviken. Enligt stadsstyrelsens beredning var uppförandet av en förbränningsugn 

mycket önskvärt, ”synnerligast som avfallet genom förbränning icke komme att med-

föra några som helst sanitära vådor”.

Några ”sanitära vådor” uppstod inte enligt stadsstyrelsens bedömning heller av 

dumpningen av papper och annat s.k. torrt avfall. På för ändamålet lämpliga områden 

– som t.ex. kärrområdet mellan Fredriksberg och Brunakärr – kunde utfyllnaden fort-

sätta utan men fram till dess att en förbränningsanläggning byggdes. Introduktionen av 

sopbilen eller – som direktören för renhållningsverket i Helsingfors Einar Rosenbröjer 

antagligen skulle ha uttryckt det – automobiliseringen av renhållningen medverkade 

till att alla andra alternativ tillsvidare fi ck förfalla. Så länge transportkostnaderna hölls 

nere och befolkningen inte klagade på olägenheterna från avstjälpningsplatserna – och 

lämpliga områden dessutom fanns tillgängliga – fanns inget större behov att ur stads-

ekonomisk synpunkt söka andra alternativ. 

Sopsorteringen hade nu upphört, värdet på avfallet hade minskat och mängderna 

avfall ökade kontinuerligt. Då staden inte ansåg sig ha ekonomiska resurser att ännu 

uppföra en förbränningsanläggning var de återstående alternativen inte många: tipp-

ningen på avstjälpningsplatserna måste fortsätta. Renhållningsverkets ansvarsområde 

hade dock i slutet av 1920-talet minskat något, nedsmutsningen av stadens vattendrag 

240 HeTH /1933, s. 8.
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och stränder ansågs inte längre i början av 1930-talet höra till renhållningsverkets an-

svarsområde. Avloppsverket hade fått en egen roll och ansågs på så sätt ansvarigt för 

det avfall som transporterades via rör ut i vattendragen.241 

241 HeTH 9/1933.
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8. Vunna sanitära erfarenheter

En ny hälsovårdslag och en kompletterande förordning trädde i kraft 1928.242 I reger-

ingens framställan till riksdagen 1926 framhölls bland annat att den under de föregå-

ende årtiondena skedda utvecklingen inom läkarvetenskapen fördjupat förståelsen av 

den allmänna hälsovårdens betydelse för folkens välstånd. Lagen byggde dock inte till 

alla delar på några färska vetenskapliga rön, utan på kommittébetänkandena från 1896 

och 1908.243 För renhållningen i Finlands städer utgör dock hälsovårdslagen 1927 en 

betydande milstolpe.

I jämförelse med hälsovårdsstadgan 1879 har hälsovårdsnämndens uppgifter vä-

sentligt utökats. Den nya lagen angav riktlinjerna och detaljerna reglerades med en 

separat hälsovårdsförordning.244 Hälsovårdsnämnden skulle nu enligt förordningen 

bl.a. tillse:

1. att i staden fi nns ymnig och lätt tillgång på gott vatten,

2. att avloppsledningarna inom staden anordnades på ett ur hygienisk synpunkt till-

fredsställande sätt,

3. att för ovannämnda ändamål allmänna vatten- och avloppsledningar anlades, samt 

4. att renhållningsverk inrättas eller annan lämplig åtgärd vidtogs för avlägsnande av 

kreatursspillning, avfall och annan orenlighet.

De allmänna vatten- och avloppsledningarna skulle efterhand anläggas ”i mån av beho-

vet och stadens tillgångar”. Staden kunde dock fortfarande själv avgöra behovet, även 

om hälsovårdsnämnden med hjälp av t.ex. landshövdingen, eller genom den suveräna 

tolkningsrätten till ”missförhållanden i hälsovården”, kunde tvinga fram sådana beslut 

som nämnden önskade. På samma sätt som i den tidigare lagen gällde också att varje 

kommun skulle uppgöra en separat hälsovårdsordning. Förordningen reglerade dock 

inte innehållet, kommunen kunde själv avgöra vilka bestämmelser som ansågs erfor-

derliga. I praktiken hade dock stads- och kommunförbundens modellstadgor redan 

tidigare utgjort bas för de kommunala och lokala tolkningarna. Förordningen nämner 

också att den lokala hälsovårdsordningen skall tryckas och ”bringas till allmänhetens 

kännedom”.

Hälsovårdslagen 1927 har fortfarande karaktären av ett instrument – en strategi 

– för ”motarbetande av epidemiska och smittosamma sjukdomar”. En tredjedel av pa-

ragraferna i lagen (III:dje kapitlet) anknyter till de mot epidemiska sjukdomar riktade 

preventiva åtgärderna. Alla sjukdomar som hade ”allmänfarlig beskaff enhet” skulle få 

242 Lag om hälsovården, 192/1927; Hälsovårdsstadga. Given i Helsingfors den 2 december 1927.  N:o 336/1927.
243 Regeringens förslag till riksdagen om en ny hälsovårdslag. Riksdagen 1926. Handlingar, s. 1; Tollet 1927, s. 
161–162.
244 Hälsovårdsstadga 336/1927.
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en särskild uppmärksamhet. Ur renhållningssynpunkt var dock den viktigaste och mest 

revolutionerande förändringen att städerna fi ck en på lag baserad rätt att monopolisera 

både gårds- och gaturenhållningen. Gårdsägarna blev också skyldiga att ersätta staden 

för de kostnader som uppstod vid renhållningen. Staden kunde också besluta om den 

geografi ska omfattningen:

Fullmäktige i stad och köping vare berättigade att, där sådant av omständigheterna på-
kallas, besluta, att kommunen skall, så länge förhållandena göra sådant nödvändigt, på 
gårdsägarnas vägnar draga försorg om renhållningen av dessas gatuandelar samt bort-
forslingen av avfall och annan orenlighet från hus och gårdar antingen på stadens och 
köpingens hela område eller på någon del därav.245

Kommunerna uppfattades ur hygienisk synpunkt kunna sköta renhållningen bättre och 

med bättre utrustning än privata aktörer.246

Vad hade då ändrat på 50 år? Den viktigaste lärdomen var att den praktiska hante-

ringen av avfall krävde kommunens medverkan. Erfarenheterna från de tidigare kom-

munala och privata initiativen hade visat att utan tvångsbestämmelser blev anslut-

ningen till den ordnade hämtningssystemen liten. De sanitära problemen med avfallet 

kunde inte eff ektivt motas. Gårdsägarna som prioriterade det privatekonomiska intres-

set gjorde allt för att avproblematisera hanteringens vådor.

Den nya lagen innebar ingen förändring i ansvarsfördelningen mellan den enskilda 

och kollektivet: den enskilda gårdsägaren var tvungen att betala för tjänsten eftersom 

renhållningen betraktades som ett privat ”onus”. Stadens roll var organisatörens. Om 

stadsfullmäktige lät inrätta ett renhållningsverk var gårdsägaren tvungen att insamla 

avfallet på gården på det sätt kommunen i en hälsovårdsordning bestämde. Han kunde 

inte heller längre sköta transporten. Staden ansvarade för bortforslingen och behand-

lingen.247 

Det är inte utan orsak som tidigare sekreteraren i kommittén för beredning av 

förslaget till avfallshanteringslag 1970, dåvarande chefen för renhållningsverket i Hel-

singfors, Heikki Saarento, konstaterat att hälsovårdslagen 1927 utgjorde början på den 

kommunalt ordnade avfallshanteringen i Finland.248 Stadens rätt att sköta renhållning-

en var dock villkorlig och gällde bara ”så länge förhållandena göra sådant nödvändigt”. 

Behovet av renhållning var enligt högsta förvaltningsdomstolens utlåtande till reger-

ingens proposition föränderlig varför kommunens rätt borde begränsas. Medlemmen 

245 Lag om hälsovården 192/1927, § 22. Fram till 1922 hade den till gårdsägarna hörande gaturenhållnings-
skyldigheten övertagits av staden i endast två fall, nämligen i Helsingfors och Björneborg. ”Gatubyggnads-, 
underhålls- och renhållningsskyldigheten i Finlands städer”, FKT, N:o 9–10/1922, s. 132. Gaturenhållningen 
kunde inte heller övertas av städerna före 1896 då det genom en lagändring blev möjligt. Malinen 1923, s. 77.
246 Talousvaliokunnan mietintö No 8, s. 2. Riksdagen 1926. Handlingar.
247 Ibid.
248 Komiteamietintö 1970: B 114.
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i stadsfullmäktige i Helsingfors, medicinalrådet Artur Tollet, hade ingen förståelse för 

förvaltningsdomstolens i lagen beaktade krav: 

[det är] svårt är att förutsäga vilken betydelse paragrafen om renhållningsväsendet i den 
av riksdagen antagna formen kommer att hava för utvecklingen och inrättandet av ren-
hållningsverk i stads- och köpingskommunerna, men hade det utan tvivel varit lyckligare 
om lagberedningens förslag godkänts, då därigenom en säker grund lagts för ett bestående 
ordnande av denna för kommunerna så viktiga del av hälsovården.249 

Fortsättningen är dock en annan historia. 

249 Tollet 1927, s. 165. Högsta förvaltningsdomstolen hade i motsats till lagberedningen ansett att 
övertagandet av renhållningen var av undantagsnatur.
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TABELL 6:8. 

Renhållningen i lokala regelverk före 1930.

Gårdsrenhållning

BO för Helsingfors stad 1928

(121§) Varje byggnad bör förses med 
ödigt antal avträden och iakttas 
härvid, att till bostadslokal, som 
består av fl ere än två rum, bör höra 
särskilt avträde eller klosett, […].
(122§) Avträde bör så anläggas, at 
orenlighet därifrån varken intränger 
eller utfl yter och att allmänheten 
eller näraboende icke besväras av 
detsamma. Nödig luftväxling skall i 
avträde anordnas.
(123§) Vattenklosett, så inrättad att 
all fast orenlighet från densamma 
uppsamlas i särskild behållare, må 
överallt i staden även i boningshus 
anbringas. Dock må hälsovårds-
nämnden på särskild anhållan, der 
sådant utan olägenhet synes kunna 
ske, medgiva rätt att inrätta annor-
lunda beskaff ad vattenklosett, med 
villkor att den enskilda avloppsled-
ning, till vilken vattenklosetten är 
ansluten, förses med nedstignings-
brunn.
(126§) Kista eller gödselkammare, 
avsedd för uppsamling av fast spill-
ning, sopor, avskräden och annat 
avfall, bör vara fristående samt 
belägen ovan jord.
PO för Helsingfors stad 1925

(58§) Om renhållningen i övrigt 
stadgas i hälsovårdsförordningen 
och hamnordningen.
HVO för Helsingfors stad 1917

(2§) Gårdsägare åligger att hålla sin 
gårdsplan med tillhörande brand-
gata, smygar, ljusgårdar, portgångar 
och ljusbrunnar fria från orenlighet 
och avfall ävensom tillse, att trapp-
uppgångar, källare och källargångar 
samt vindar och uthus hållas i 
snyggt och från sundhetssynpunkt 
tillfredsställande skick.

BehandlingInsamling Transport

PO för Helsingfors stad 1925

(54§) Emot slutet av varje år skall 
genom drätselkammarens försorg 
allmänheten genom kungörelse 
meddelas kännedom om de platser, 
som under följande år upplåtas för 
avstjälpning av avfall och annan 
orenlighet samt snö och is; […].
 (57§) Ej må någon annorstädes än 
å därför avsedda platser förrätta 
sitt tarv.
HVO för Helsingfors stad 1917

(11§) Sopor, skräp, avskräde, för-
brukat vatten, urin, spillning eller 
annan orenlighet må icke utkastas, 
avstjälpas eller avledas annorstädes 
än å ställen, vilka enligt bestäm-
ningarna i detta kapitel äro för 
sådant ändamål avsedda.
   Orenlighet och annat avfall får 
inom staden eller å dess mark 
uppläggas endast å platser, som 
äro anvisade för dylika ändamål. 
Kreatursspillning må dock begagnas 
till gödningsämne för trädgårdar 
och allmänna parker inom staden, 
såvida den omedelbart inmyllas 
eller endast för kortare tid uppläg-
ges på sådant sätt, att närboende ej 
besväras av lukten från densamma.
RenhS för Helsingfors stad 1929:

(8§) Före utgången av varje år skall 
drätselkammaren […] genom kun-
görelse meddela allmänheten kän-
nedom om de platser, som upplåtits 
för avstjälpning av avfall och annan 
orenlighet samt snö och is.

PO för Helsingfors stad 1925

(55§) Forsling inom staden av la-
trinspillning, avskräde, hästgödsel 
och illaluktande avfall får äga rum 
endast i vattentätt, med väl tillslu-
tande lock försett samt utvändigt väl 
rengjort fordon eller kärl.
  Sopor och anat avfall få iom 
staden forslas utan inskränkning 
i tiden, der forslingen sker i fordon 
med väl tillslutande lock, men eljes 
endast mellan klockan elva på 
aftonen och sex på morgonen.
HVO för Helsingfors stad 1917

(12§) Från avträde samt från de i 8§ 
omförmälda uppsamlingsställena 
skall orenligheten och avfallet bort-
föras vid behov och minst en gång 
i veckan.
    Vid forsling av avskräde och 
orenlighet inom staden får endast 
användas tätt fordon eller tätt kärl, 
vardera med väl slutande lock.
RenhS för Helsingfors stad 1929:

(14§) Sopbehållare skall rengöras 
och tömmas i enlighet med före-
skrifterna i hälsovårdsordningen 
samt så grundligt, att förruttnelse 
underkastade ämnen ej kvarlämnas 
på behållarens botten.
(16§) Sopor och annat liknande 
avfall får […] forslas: a) dygnet om, 
ifall forslingen sker i specialfordon 
med väl slutande lock; b) med 
andra fordon endast mellan klockan 
tjuguett och sex.
(17§) Vid forsling av latrin få endast 
användas […] plåtkärl med väl slu-
tande lock eller specialvagnar med 
hermetiskt sluten behållare, […].
    Med latrin uppblandad gödsel 
får ej i staden transporteras i löst 
tillstånd, […].
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(5§) Avträde, som icke är inrättat 
såsom vattenklosett, skall vara 
försett med täta och lätt fl yttbara, 
ändamålsenligt uppställda kärl eller 
behållare för uppsamlande av såväl 
fasta som fl ytande uttömningar; 
dock må urin, där så ske kan, ge-
nom täta rör direkte från bäckenet 
under avträdessitsen i avloppskanal 
inledas.
(8§) För uppläggning av avskräde, 
sopor och annat avfall skall å varje 
gård fi nnas anbragta två särskilda, 
ovan jord belägna, fristående och 
med lock försedda behållare, den 
ena avsedd för avskräde, varmed 
förstås köksavfall och annat avfall, 
som är underkastat snar förrutt-
nelse, och den andra för sopor och 
skräp, såsom papper, bleckburkar, 
glas, porslin, förbrukade husgeråd 
och kläder, m.m.
   Såsom avskrädesbehållare må 
allenast användas tätt, lätt fl yttbart 
plåtkärl, uppställt på underlag, som 
är ogenomträngligt för vatten.
  Fast kreatursspillning, uppsamlad 
i stall eller å gård, […] må dock 
ej uppläggas i någondera av nu 
nämnda behållare, utan allenast 
i gödselkammare eller särskilt för 
detta ändamål anbragt fristående 
låda, vilken skall vara vattentät […].
    Gatsopor skall uppläggas i 
gödselkammare eller gödsellåda, 
der sådan fi nnes, men i anat fall i 
behållaren för skräpsopor.
RenhS för Helsingfors stad 1929

(9§) Renhållningen av gårdsplaner 
samt portgångar, brandgångar, 
smygar, ljusgårdar och ljusbrunnar 
åligger  tomtägarna.
(11§) Beträff ande inrättande av 
vattenklosetter och dekomposi-
tionsbrunnar gäller vad därom är 
särskilt stadgat.
(12§) Avträde, som icke är inrättat 
såsom vattenklosett, skall vara för-
sett med en dubbel sats täta och lätt 
fl yttbara plåtkärl av typ, […]. Kärlen 
böra så insättas under sittbrädet, 
att såväl den fasta som den fl ytande 
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uttömningen går i kärlet. Dock må 
urin, […], genom täta rör inledas 
direkte från bäcken under sittbrädet 
i avloppskanal.
(13§) Hushållsavskräde och torrt av-
fall från fastighet får samlas i sam-
ma sopbehållare, ifall densamma är 
av eldfast material och försedd med 
tätt slutande lock. Flytande ämnen 
få ej tömmas i behållaren.
(25§) Beträff ande renhållningen 
gäller i övrigt vad därom i stadens 
hälsovårdsordning och polisordning 
är stadgat. 

Gaturenhållning

HVO för Helsingfors stad 1917

(1§) Ägare av gård skall hålla sin 
andel av gata jämte gångbanan fri 
från orenlighet och avfall. Under 
torr väderlek skola desamma, innan 
sopningen vidtager, ordentligen 
fuktas med vatten. Huru ofta och 
å vilken tid av dygnet sopning skall 
verkställas, bestämmes av magi-
straten på hälsovårdsnämndens 
framställning.
RenhSt för Helsingfors 1929:

(3§) Renhållning av gatorna åligger, 
[…], tomtägarna i den omfattning, 
som i stadens byggnadsordning i 
avseende å utförande och underhåll 
av gatubeläggning är föreskriven.
(4§) Före sopning under torr vä-
derlek skola gator och gångbanor 
ordentligt fuktas med vatten.
(5§) Rengöringen […]  företages på 
tider, som av drätselkammaren på 
förslag av renhållningsverket samt 
efter hörande av hälsovårdsnämn-
den och polismästaren bestämmas.

Vattenavledning

BO för Helsingfors stad 1928

(24§) Allmänna avloppsledningar 
skola av staden efterhand och i mån 
av behov anläggas.
(26§) Avloppsledning bör vara så 
inrättad, att dag- och grundvatten, 
där så nödigt prövas, samt förbru-

BO för Helsingfors stad 1928

(26§) Mynning av avloppsledning 
skall förläggas till sådant ställe och 
så anordnas, at varken det utrin-
nande vattnet eller därav alstrade 
gaser åstadkomma sanitära olägen-
heter eller annat men.
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kat vatten och urin må behörigen 
avledas.
    Avloppsledning bör utföras av 
sådant ämne och även i övrigt 
sålunda, at vattens och gasers 
utträngande ur avloppsledningen i 
marken förebygges.
(30§) För avledande av orent vat-
ten ur kök, badrum, bad- och 
tvättstugor samt fabriker ävensom 
från andra dylika ställen skall, där 
tillfälle till avlopp fi nnes, inrättas 
antingen omedelbar ledning […] 
eller slaskbrunn med avlopp till 
dylik ledning.
   Slaskbrunn bör utföras av vat-
tentätt ämne, förses med vattenlås, 
samt för uppsamlandet av fasta 
beståndsdelar, upptill ha en låda 
och sil av metall med hål eller 
maskor av högst sex millimeter i 
genomskärning.
HVO för Helsingfors stad 1917

(10§) Beträff ande anläggning och 
inrätande av avloppsledning, slask-
brunn, avträde, vattenklosett, stall 
och gödselkammare så ock vidkom-
mande behållare för förbrukat 
vatten och urin, där avloppsledning 
saknas, gälle vad stadens byggnads-
ordning härom innehåller.

Anm.: Bestämmelser om avlopp in-

gick också  i ”Reglemente angående 

enskilda avloppsledningar samt 

ledningar inom hus och tomter i 

Helsingfors”, samt i särskilda nor-

mer för avloppsledningarna.
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9. Sammanfattning: från gödselstrategi 

till skräpstrategi

Den preventiva strategi som implementerades i hälsovårdsförordningen betraktades 

till vissa delar redan på 1890-talet som föråldrad. Detta gällde dock inte renhållnings-

bestämmelserna. Polis- och byggnadsordningarna sågs som tillräckliga verktyg för reg-

leringen av den praktiska renhållningen. Den allmänna byggnadsstadgan från 1856 gav 

dock ingen vägledning för byggande i sanitärt hänseende. När en ny förordning skisse-

rades i början av 1900-talet utgjorde också denna brist ett av motiven till den påtänkta 

reformen. Varken förslaget till ny byggnadsstadga eller ett förslag till hälsovårdsförord-

ning kunde dock av politiska orsaker föras till slutlig behandling. Innehållet i förslagen 

avspeglar dock den återkopplande diskussion som fördes mellan tillämpad praktik och 

preventiva ideal.

Den interimistiska renhållningsstrategi med tunnsystem som Helsingfors valt fung-

erade inte som det var tänkt. Bristerna i latrinhanteringen kunde inte åtgärdas eff ektivt 

då anslutningen till systemet baserades på frivillighet. I förlängningen innebar detta 

också att avgifterna för hanteringen inte täckte stadens utgifter. Inkomsterna från göd-

selförsäljningen hade skapat grunden för organiseringen av renhållningen. När denna 

ekonomiska konstellation hotades blev staden tvungen att vidta åtgärder som garante-

rade gödselvärdet och denna väg också inkomsterna. Lösningen var källsortering.

Renhållningsordningen för Helsingfors uppgjordes för att befrämja stadens ekono-

miska målsättningar. På samma sätt kan ändringarna av polisordningen 1904 och 1908 

betraktas. De indirekta miljömässiga förändringar som uppstod på grund av urbani-

seringen förändrade dock radikalt renhållningens förutsättningar. Den nya byggnads-

traditionen med allt högre fl ervåningshus och minskade fria ytor, tillsammans med de 

höjda målen för bostadsstandarden, omöjliggjorde ett upprätthållande av det gamla 

hanteringssystemet på gårdarna. Acceptansen av vattenspolningssystemet innebar 

också att kloakfrågan inte längre framhävdes på samma sätt som tidigare. Utbyggnaden 

av avloppsnäten begränsade också möjligheten att välja alternativa system. I ett teore-

tiskt perspektiv utgör avloppsnätet det kanske bästa exemplet på den bundenhet som 

utgör utgångstanke i path dependence-teorin. 

Modellerna till renhållningssystemen hämtades västerifrån. Den intensiva kommu-

nikationen mellan administrationerna i den svenska och fi nländska huvudstaden blir 

ytterst tydlig: när Stockholm fi ck problem med hanteringen uppstod likadana problem 

i Helsingfors. När Stockholm valde en renhållningsstrategi följde Helsingfors efter. På 

samma sätt som vid implementeringen av de engelska sanitära idealen i mitten av fö-

regående sekel kan man också nu ställa frågan vilken som var först: modellen eller 

problemet. Kanske skall man dock för Helsingfors del nu betona det senare. Helsingfors 

hade en synnerligen kraftig befolkningstillväxt vilket fi ck betydande sanitära följder. 
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Likheterna mellan städerna gjorde att samma modeller kunde utnyttjas. I landets öv-

riga städer var det dock främst Eskilstunamodellen som under de första årtiondena på 

det nya seklet utgjorde modell och utgångspunkt för renhållningsstrategierna.

Renhållningsfrågan inneslöt ett ramverk av profylaktiska, ekonomiska och teknolo-

giska element. Dessa enskilda element representerade samtidigt de maktkonstellatio-

ner som var förbundna med hanteringen. Särskilt gårdsägarna utnyttjade ekonomiska 

argument för och emot presenterade lösningsförslag. I denna diskussion spelade de all-

männa hälsopreventiva målen en synnerligen underordnad roll. Det synliga, märkbara, 

omedelbara, samt det ekonomiskt minst belastande, utgjorde gårdsägarnas utvärde-

ringsgrund. Renhållningsfrågan kan också antas ha spelat en viss roll vid gårdsägarnas 

nationella samling 1907. 

Exemplen från Kuopio och Jakobstad har i det nu aktuella avsnittet tydlig framhäv-

dat gårdsägarnas centrala roll, både som enskilda aktörer och som politisk konstellation. 

De enskilda läkarnas intresse för renhållningsfrågor var dock avgörande för att frågorna 

lyftes upp och diskuterades. I beredningen i stadsadministrationen i särskilt Helsing-

fors träder dock ingenjörerna fram allt mer. Att kloakväsendet och renhållningen hän-

fördes till byggnadskontoret har säkert spelat en viss roll i detta sammanhang, men det 

är också skäl att uppmärksamma att de allt mer sofi stikerade lösningarna krävde en 

teknisk sakkunskap. I de mindre städerna behöll dock läkarna sin centrala roll i behand-

lingen av renhållningsfrågorna. En av orsakerna till detta kan vara att administrationen 

i de fl esta mindre städer saknade teknisk sakkunskap.

Bakterieteorin innebar en återgång till en specifi k etiologisk teori: varje smittosam 

sjukdom kunde kopplas till en specifi k mikrob. Följderna för renhållningen var dock 

minimala i den bemärkelsen att de åtgärder som vidtagits på basen av den gamla sjuk-

domsteorin kunde motiveras även med den nya teorin. Under de första årtiondena på 

1900-talet trängs dock den i regelverken ännu synliga profylaktiska strategin i bakgrun-

den. I avgörandena i renhållningsfrågan markeras avfallets rumsliga och tidsmässiga 

dimension och de teknologiska och ekonomiska utvärderingarna ges större utrymme. 

Världskriget och senare inbördeskriget förändrade premisserna för renhållningen. 

De ur ekonomisk synpunkt osäkra förhållandena gjorde att de fl esta renhållningsini-

tiativ fi ck vila. Livsmedelsbristen aktualiserade dock på nytt möjligheterna att utnyttja 

stadsavfallet (köksavfallet) i livsmedelsproduktionen. Myndigheterna kunde peka på 

utländska förebilder, men den inhemska traditionen att utnyttja matrester vid svinupp-

födning kan ges lika stor betydelse. Livsmedelsbristen gjorde att den s.k. tredelningen 

fi ck ny aktualitet och att den introducerades i olika former. Resultatet var dock nedslå-

ende och försöken avslutades snabbt.

Erfarenheten visade att de premisser som gällde när de olika systemen (tvådelning, 

tredelning) valdes inte höll. Dels var detta beroende av den snabba teknologiska ut-

vecklingen (innefattande även transportsystemen), dels en följd av ett förändrat kon-

sumtionsbeteende vilket i sin tur medförde en förändrad sammansättning på avfallet. 

Förändringarna kan dock också anknytas till den kontinuerliga utbyggnaden av av-
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loppsnätet och introduktionen av vattenklosettsystemet. Spolningen innebar att ex-

krementerna inte längre inneslöts i det fasta avfallets kategori. Den relativa andelen 

material som inte kunde utnyttjas som gödsel ökade. 

Både i Helsingfors och de mindre städerna fann dock den kvarvarande gödseln 

och latrinen avsättning ännu på 1920-talet. Inkomsterna från försäljningen av gödsel 

garanterade upprätthållandet av sorterings- och hanteringssystemet. Förändringarna, 

särskilt inom transportteknologin, förändrade dock snabbt betingelserna för renhåll-

ningen. Den växande volymen på det torra avfallet gjorde också att det inte längre kun-

de användas för traditionell utfyllnad. De valda utfyllnadsplatserna förvandlades både 

fysiskt och mentalt till platser där det slängda, förkastade och obehövliga samlades. 

Målet med utfyllnadsplatserna var inte längre att skapa tomtmark eller vackra parker, 

utan områdena förändrades till dumpningsplatser för allt frånhävdat material. 

Det dåliga sorteringsresultatet kunde användas som motiv när sorteringssystemet 

i Helsingfors i praktiken upphörde 1928. I praktiken var det dock den s.k. automobili-

seringen av renhållningen som radikalt förändrade premisserna för hela renhållningen: 

insamlingen, lastningen och transporten av avfall kunde ske med färre anställda och 

minskade kostnader. I denna förändringsprocess utgjorde dock avstjälpningsplatserna 

och automobilerna enbart delar i ett interimistiskt system mot det slutliga målet, avfal-

lets slutliga förintande genom förbränning.

I slutet av 1920-talet var Helsingfors den enda stad i Finland där ett kommunalt ren-

hållningsverk inrättats.  Renhållningen i Åbo, Viborg och Tammerfors sköttes visserli-

gen av respektive stads byggnadskontor, men i praktiken av lokala entreprenörer. Gatu-

renhållningen hade i Helsingfors övertagits av byggnadskontoret 1915 efter att tidigare 

skötts av en entreprenör. Vattenklosetten hade undanträngt avträdena och torrkloset-

terna och bilen hade undanträngt hästen. Renhållningsverket i Helsingfors ansvarade 

i slutet av 1920-talet för 60–70 procent av gaturenhållningen och för renhållningen i 

1700 av stadens 2000 gårdar. Andelen hade ökat från ca 40 procent 1920 till 80 procent 

1930. Privata företag ansvarade för renhållningen i endast ett 100-tal gårdar.250

Hälsovårdslagen 1928 kan betraktas som en utvärdering av erfarenheterna från åt-

minstone femtio år av hälsovårdsrelaterad renhållning. Hälsovårdslagen och den an-

knytande förordningen kan också anses som startpunkten för en kommunalt ordnad 

renhållning i Finland. Genom bestämmelserna i den nya lagstiftningen fi ck stadskom-

munerna möjligheter att angripa den organiserade renhållningens mest centrala pro-

blem: rätten att på den enskildes vägnar överta renhållningsansvaret och inrätta ren-

hållningsverk. Samtidigt ålades den enskilde avfallsproducenten att betala för tjänsten. 

250 ”Blir kommunal renhållning dyr för städerna?”, Hbl 18.2.1928; HeKB 1930 (Renhållningsverket), s. 154.
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Den allmänna Helsovårdsläran är i väsendtlig mon bygd på 
erfarenhetsrön. De praktiska resultaten af vidtagna anord-
ningar hafva ganska ofta varit alldeles motsatta dem man 
väntat af de teoretiska beräkningarne. Såsom bevis härpå må 
följande exempel anföras. Teoretiskt ansåg man bästa sättet 
till förekommande obehag från kloakgaser vara, att hermetiskt 
tillsluta hvarje öppning från kloaken till fria luften. Följden var 
utveckling af förruttnelsegaser inom kloaken i sådan mängd, 
att de trängde upp genom vattenlåsen in i husen, samt gjorde 
utloppen till stinkande härdar. Erfarenheten lärde, att bästa 
medlet emot dessa lägenheter är riklig ventilation och spolning 
af kloakerna. Fördomarne emot vattenklosettsystemet bero på 
den teoretiska förutsättningen, att de vämjeliga dejektionerna 
i sin naturliga form skola hopa sig vid utloppen. Erfarenheten 
har lärt, att kloakvatten, som fått upptaga aff allet från vatten-
klosetter, hvarken till sitt utseende eller sin kemiska samman-
sättning kan skiljas från annat kloakvatten. Emot öfvergödning, 
af fält med kloakvatten, s.k. irrigation, uppställde teorin högst 
allvarliga betänkligheter, tagande för givet, att ett spridande af 
de patogena bakterierna öfver jordytan vore detsamma som att 
sprida sjukdomarne. Erfarenheten har visat, att de patogena 
bakterierna vid en sådan behandling säkrast gå under och att 
metoden är en af de fullkomligaste, o.s.v.

Albert Palmberg, Allmän helsovårdslära på grund af dess till-
lämpning i olika länder. Borgå 1889.



1. Stadsrenhållningen i Finland 1830–

1930 i ett profylaktiskt perspektiv

Inledning
När en individ i 2000-talets samhälle för ut soppåsen till det lockförsedda plastkärlet 

på gården tänker han (ofta den manliga individen) knappast på – eller är troligen inte 

ens medveten om – de profylaktiska, politiska och ekonomiska sammanhang där de 

kommunala regelverk som styr renhållningen tillkommit. På sin höjd har han sorterat 

sina sopor för att dämpa ett gnagande samvete som inmatats en uppfattning om slän-

gandet som ett enormt resursslöseri. Möjligen har han också nyligen irriterat sig över 

att soporna börjat lukta då den kommunala sopbilen kommit en dag senare än vanligt 

och över en sopräkning som han betraktar som alldeles för hög. 

Bilden belyser en del av historikerns dilemma när han ställs inför den enskilda, ofta 

odokumenterade praktiken: hur skall de kommunala regelverk som styr renhållningen 

tolkas och vilken betydelse för den enskilda människans handlande har de idéer som 

ligger bakom kodifi eringen? Är det möjligen så att det viktigaste för den enskilda av-

fallsproducenten under alla tider varit att bli av med avfallet så snabbt, så enkelt och så 

billigt som möjligt? Kanske är det i regelverken framställda berättigandet endast till för 

de beslutsfattande: för att skapa intern acceptans för åtgärder som en för dagen domi-

nerande yrkeskår upplever som nödvändiga? 

Trots den ovan relaterade tveksamheten tar avhandlingen fasta på uppfattningen att 

de i regelverken implicerade idéerna om avfall och renhållning sakta formar en praktik 

som med tiden blir en del av ett accepterat beteende. Trögheten kan sägas representera 

en utvärderingsprocess där de genom regelverken introducerade kraven på nya prak-

tiker och strukturer testas i en mental omgivning och i en privatekonomisk kontext. 

Samtidigt representerar denna tröghet den majoritet av avfallsproducenter som är och 

förblir relativt osynliga i en historisk analys av detta slag. Förståelsen kräver medveten-

het om detta inte alltid synliggjorda förhållande. 

De komplexa och med tiden förändrade etiologiska sambanden har i avhandlingen 

avspeglats mot uppfattningarna om avfall, avfallshantering och konkreta renhållnings-

praktiker. Avgränsningen och strukturen baseras på två väsentliga utgångsantaganden, 

nämligen att: a) avfall och renhållning har en given plats i den aktuella etiologiska för-

ståelsen, och att: b) förändringar i denna förståelse påverkar valet av preventiva tekni-

ker. På detta sätt kan också Palmbergs ovan citerade konklusion sägas refl ektera den 

process som format strukturen i avhandlingen: en lärotrappa där modeller väljs, imple-

menteras och utvärderas i en ständigt föränderlig kontext.
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En föränderlig kontext
Under den etthundra år långa period som studerats i avhandlingen genomgick det fi n-

ländska stadssamhället omvälvande förändringar. I början av perioden bestod makt-

eliten av ett fåtal ekonomiskt dominerande borgare. I slutet av perioden deltog formellt 

alla skattebetalande stadsinnevånare i utformningen av stadens politik. I ekonomiskt 

hänseende övergick stadsförvaltningen från en traditionell förmögenhetsförvaltning 

till tjänsteproduktion med möjligheter till extern fi nansiering. Parallellt med de poli-

tiska och ekonomiska förändringarna utvecklades stadsadministrationen från en nära 

nog frivilligorganisation under borgmästarens ledning till en professionaliserad och 

sektoriserad administration med avlönade tjänstemän. Förutsättningen för dessa för-

ändringar skapades bl.a. av kommunalförordningen för städer 1873.

De fysiska förändringar som uppstod på grund av en allt snabbare växande stadsbe-

folkning och en ökad industrialisering hade också väsentlig betydelse för utvecklingen 

av de sanitära infrastrukturerna. I början av perioden uppgick stadsbefolkningens an-

del av totalbefolkningen till något över fem procent. 1930 var motsvarande tal ca 21 

procent. Infl yttningen till städerna innebar ett ökat behov av utrymme och fl er bostä-

der. Industrialiseringen innebar en inre social och funktionell diff erentiering av stads-

området då arbetsplatsen skiljdes från bostaden. De traditionella landbygdsnäringarna 

försköts också till stadens periferi eller försvann helt. På den teknologiska förändringen 

följde nya typer av industrier och nya produktionsmetoder samt i förlängningen ett 

ändrat konsumtionsbeteende. 

På motsvarande sätt skedde betydande förändringar på den nationella politiska och 

administrativa nivån. De fl esta strukturer som formats under den svenska tiden ut-

gjorde bas för de initiala administrativa åtagandena under tidigt 1800-tal. Reformen av 

byggnadsväsendet inleddes 1810 genom att ett intendentkontor grundades. En bety-

dande milstolpe för hälsovården var provinsialläkarinstruktionen 1832. Politiskt viktigt 

var Alexander II trontillträde 1856 och den liberaliseringsperiod som följde på denna. I 

och med lantdagarna på 1860-talet inleddes ett viktigt lagstiftningsarbete som bl.a. ut-

mynnade i ovan nämnda kommunalförordning, men också i förordningarna om fl ytt-

ning- och fattigvård, näringsfrihetsförordningen och hälsovårdsförordningen 1879.

I början av 1900-talet blockerades däremot många av de planerade reformerna un-

der den s.k. förryskningsperioden. Bl.a. uppsköts behandlingen av en ny hälsovårds-

stadga och en allmän byggnadsstadga. Senare innebar världskrigets utbrott och det 

påföljande inbördeskriget att de fl esta planerade reformer inom renhållningen skrin-

lades. Självständigheten 1917 skapade i förlängningen nya betingelser vilka gjorde att 

planerade reformer måste omformas och anpassas till en ny politisk verklighet. Priori-

teringen av reformarbetet ledde t.ex. till att en ny hälsovårdslag kunde antas först 1927 

och en stadsplanelag 1931.
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De ovan beskrivna skeendena utgör bara en del av den komplexa verklighet som 

skapade förutsättningar för de skeenden som här studerats. Självklart är också att kom-

plexiteten begränsar möjligheterna att lyfta fram enskilda faktorer som avgörande för 

speciella strategiska val. Det är tvärtom viktigt att understryka att den mångfacetterade 

verkligheten inte utmynnar i en linjär process. Alla faser i utvecklingen kännetecknas 

av en utvärdering där divergerande uppfattningar, intressen, mål, reell verklighet, prak-

tiska möjligheter och mentaliteter leder till varierande resultat beroende på styrkan av 

de vid varje tidpunkt betonade parametrarna. Forskningen har också tidigare under-

strukit att t.ex. nedgången i dödlighet under senare delen av 1800-talet var beroende av 

en mängd faktorer som förbättrad sjukvård, förändrade matvanor, bättre bostads- och 

arbetsförhållanden samt utbyggnaden av vattenförsörjningen.

Sjukdomsförståelse och profylax
Koleraepidemierna i början av 1830-talet utgör en första milstolpe också i den fi nländ-

ska renhållningens historia. Epidemierna blev den faktor som hos de medicinska myn-

digheterna ledde till en nytolkning – eller kanske hellre en acceptans av den europe-

iska erfarenheten: att renhållningen hade ett samband med sjukdom och död. Smutsen 

identifi erades som källan till det onda och det praktisk-estetiskt grundade behovet av 

renhållning ersattes av ett etiologiskt motiverat berättigande där sunt leverne tillsam-

mans med avlägsnandet av all ruttnande materia skulle minska mottagligheten för sjuk-

domar och hindra spridningen av epidemier.

Bortförandet av gödsel och latrin, utfyllnad av stinkande pölar och torrläggning av 

sumpiga områden i samband med de tidiga koleraepidemierna måste dock ännu pri-

märt betraktas som ad hoc åtgärder utan underliggande tankar om långsiktiga preven-

tiva lösningar. Senatens och medicinalstyrelsens direktiv fi ck dock i längden en strate-

gisk betydelse då åtgärderna skapade en modell för alla preventiva aktioner. På detta 

sätt kan man tala om en uppkommen strategi. De engelska idéerna om folkhälsa och 

de mål som uttrycktes i den engelska sanitära lagstiftningen var dock kända bland sam-

hällets initierade medborgare redan i slutet av 1840-talet. Det samma gäller arten och 

följderna av de sanitära åtgärderna.

I avhandlingen har ändringar i sjukdomsförståelsen och de profylaktiska åtgärder-

na, sådana de kommer till uttryck i till renhållningen anknutna regelverk, utgjort grund 

för analysen. Från och med 1820-talet samlades reglerna för renhållning mer allmänt 

i tryckta polisordningar. I byggnadsordningarna reglerades sedan tidigare placeringen 

och utformningen av vissa sanitära anläggningar, särskilt latriner, gödselgropar och av-

ledningen av ytvatten. En viktig utgångsmodell för dessa regelverk var byggnads- och 

polisordningarna för Åbo stad.

Spåren av en ny sjukdomsförståelse blir tydligare i polisordningarna från och med 

slutet av 1840-talet. Konkret tog detta sig uttryck i att bestämmelserna får ett berät-

tigande: renhållningen skulle ordnas ”till förekommande av osund luft”. På 1850-talet 
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blir förhållandet till de nya engelska sanitära idealen och den miasmatiska sjukdoms-

förståelsen tydligare då ventilationen får en större uppmärksamhet samt genom att 

bestämmelser om bostäder, verkstäder och köttkontroll upptas i polisordningen för 

Helsingfors. I avhandlingen har tidsperioden från och med slutet av 1850-talet fått 

beteckna en formuleringsfas där de engelska sanitära idealen sakta vinner insteg i de 

lokala regelverken för att slutligen utmynna i den övergripande nationella strategin, 

hälsovårdsförordningen 1879. 

När problembilden förändrades ändrade i första hand det uttalade berättigandet, i 

mindre mån praktikerna. Efter att Max von Pettenkofer på 1850-talet formulerat sin 

grundvattenteori fl yttade den medicinska professionen sin uppmärksamhet från at-

mosfären till markgrunden. Torrläggningen, samt gödsel- och latrinhanteringen, blir 

nu en del av de åtgärder som skulle hindra de epidemiska sjukdomarna att få fotfäste. 

I byggnadsordningarna upptas bestämmelser som skulle skydda marken från förore-

ningar. Mot slutet av århundradet ändras prioritetsordningen: Kochs upptäckter ska-

pade på 1880-talet grunden för en ny teori om sjukdomsspridning där markgrundens 

betydelse minskade samtidigt som sjukdomsspridningselementen – särskilt spillvat-

tenhanteringen – fi ck större uppmärksamhet. 

Koleraepidemierna på 1880- och 1890-talet fäste på nytt stadssamfundets upp-

märksamhet på renhållningens betydelse. Så länge botemedel mot koleran saknades 

var också renhållningen det enda kända profylaktiska instrumentet. En eff ektiv hante-

ring av exkrementerna skulle motverka föroreningen av grundvattnet och den vägen 

spridningen av epidemin. Bestämmelserna i regelverken blir också mer detaljerade be-

träff ande hanteringen av exkrementer. Den ökade uppmärksamheten på de preventiva 

åtgärderna underströks av den skräck för epidemin som underbyggdes av en allt mer 

omfattande dagspress.

När bakteriologin vid sekelskiftet 1900 fått övertaget över den miasmatiska förståel-

sen är förändringen i praktiker inte längre tydlig. De åtgärder som vidtagits på basis av 

den äldre etiologiska teorin passade också den nya förståelsen. Mot slutet av 1920-talet 

utgör etiologin redan en del av liturgin, av den självklara underliggande förståelse som 

inte betonas annat än när aktörerna ville förstärka de politiska eller ekonomiska argu-

menten. Forskningen har också tidigare observerat att bakterieteorin i viss mån inne-

bar en förskjutning av intresset från preventiva åtgärder till botande av sjukdomar. 

Om den bakomliggande etiologiska förståelsen bättre kan anses komma till uttryck 

i regelverken avspeglar renhållningspraktikerna däremot i högre grad den ekonomiska 

och teknologiska kontexten. I renhållningstraditionen markeras också hanteringens tre 

grundläggande principer: det privata ansvaret för gårdsrenhållningen, gaturenhållning-

ens förbindelse med fastighetsägandet samt hanteringspraktikernas nära samband med 

lantbruket. Under den granskade perioden skedde dock inga betydande förändringar 

beträff ande ansvaret och omfattningen av gaturenhållningen. Stadens intrång i det pri-

vata onus som gårdsrenhållningen utgjorde tar också konkreta uttryck först mot slutet 

326 BARA ETT RINGA OBEHAG?



av 1800-talet. Däremot är gödselhanteringens förbindelse med nivån på lantbruket mer 

eller mindre tydlig under hela den granskade perioden. 

Genom lantbrukskemins utveckling ökade från och med 1830-talet förståelsen för 

gödslingens betydelse. I förening med rådande utilitaristiska idéer ökade också intres-

set för ett kommersiellt utnyttjande av stadsavfallet. I Finland tar detta sig uttryck i 

upprepade försök till förädling av stadsgödseln. På 1840-talet är det ännu svårt att se 

andra incitament än ett privat profi tintresse. Senare försök kan däremot förbindas med 

ett reellt upplevt behov i lantbruket samt med de svårigheter vid hämtningen och lag-

ringen som den årstidsrelaterade efterfrågan på gödsel medförde. Gödselhanteringens 

betydelse för lantbruket minskar dock i början av 1900-talet i takt med att använd-

ningen av konstgödsel ökar. Som en följd av förändringarna i avfallets sammansättning 

praktiskt taget förhindras användningen av avfall som gödsel i slutet av 1920-talet. De-

struktionsteknologin som vinner insteg i Europa mot senare delen av 1800-talet och 

vars första yttringar i Finland börjar skönjas runt sekelskiftet 1900 hör också samman 

med en ny perception av avfall, ett synsätt som innebar att volymen och strävan att få 

avfallet att försvinna får större uppmärksamhet. I slutet av 1920-talet tar denna bild av 

avfallet överhanden.

Den europeiska renhållningsforskningen har fokuserat på de mänskliga exkremen-

terna. Som avhandlingen visat bör dock för Finlands del främst husdjurshållningen och 

gödselhanteringen betonas. En liten stad med många kor producerade mer spillning än 

en tiofalt större stad utan kor (och hästar). Den både fysiska och mentala närheten till 

landsbygdsnäringarna präglade också ännu under senare delen av 1800-talet perceptio-

nen av stadsmiljön. I denna uppfattning utgjorde lukten av spillning, fähus, och t.o.m. 

lindrigt förorenat dricksvatten ingenting som krävde uppmärksamhet. Stadslukten var 

något som hörde till staden, en identitet som var självklar. Bilden kunde inte heller för-

ändras förrän stadsbefolkningen bibringats en ny uppfattning om sjukdomssamband 

och nya renhetsideal. 

Hälsovårdsförordningen 1879
Hälsovårdsförordningen 1879 utgör ett första samlat nationellt uttryck för de profy-

laktiska mål som ursprungligen kom till uttryck i den engelska sanitära lagstiftningen. 

Infl uerade av nya europeiska idéer kunde medicinalstyrelsen och initierade läkare lyfta 

upp den preventiva hälsovården på den samhälleliga dagordningen. Utredningen har 

också visat att tillsättandet av en hälsopoliskommitté 1859 främst var en följd av en 

förändrad uppfattning om hälsovårdsadministration och en parallell till utvecklingen i 

de skandinaviska länderna, inte en följd av försämrade sanitära förhållanden. Möjlighe-

terna till en nationell lagstiftning hade skapats av den ryska liberala reformpolitiken. 

I utformningen och särskilt implementeringen av denna profylaktiska strategi spe-

lade städerna en betydande roll: förordningen krävde lokala hälsovårdsordningar och 

permanenta hälsovårdsnämnder. I utlåtandeskedet hade städernas uppfattningar om 
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gränserna för den kommunala beslutanderätten och den enskilda friheten prövats. 

Samtidigt konfronterades den importerade viktorianska uppfattningen om folkhälsans 

sociala, ekonomiska och miljömässiga samband med en lokal uppfattning och tilläm-

pad praktik. De divergerande uppfattningarna utmynnade i en acceptans av det tradi-

tionella och ett förkastande av det nya: skärpta och detaljerade renhållningsbestäm-

melser fi ck stryka på foten. 

Hälsovårdsförordningen bör som avhandlingen visat främst betraktas som en kul-

mination av en utvärderingsprocess som tagit sin början minst ett par årtionden tidiga-

re. De i den engelska lagstiftningen implicerade idéerna samt den engelska måttstickan 

på sanitära förhållanden vann sakta acceptans hos läkarkåren och de centrala myndig-

heterna. Det något överraskande tveksamheten bland läkarna mot omslutningen av 

dessa idéer i samband med utlåtandena till förslaget till hälsovårdsstadga 1875 låg dock 

inte i de föreslagna etiologiska sambanden utan i uppfattningen att de hälsopreventiva 

åtgärderna inte utgjorde någon helhet som kunde sammanföras i ett instrument. Helt 

tydligt är också att läkarna – och senare städernas beslutsfattare – inte kunde förbinda 

den importerade problembild som presenterades i förslaget till hälsovårdsstadga med 

de lokala upplevelserna.

Grundvattenteorins kraftiga genomslag i hälsovårdsförordningens teoretiska grund-

koncept har i viss mån understött den tidigare bilden av hälsovårdsförordningen som 

ett i första hand tyfusprofylaktiskt instrument. Det är dock viktigare att understryka 

Otto E.A. Hjelts (författare till hälsovårdsförordningen) strävan att bredda de profylak-

tiska åtgärderna från tillfälliga epidemimotande nödlösningar till en bredare endemiskt 

berättigad hälsovårdspolitik. Vid sidan om de politiska skeendena och betoningen av 

de etiologiska sambanden kan också renhetsideologin lyftas fram. I den nu breddade 

visionen skulle de sociala problemen åtgärdas genom att befria stadssamhället från allt 

som kunde betecknas som smuts: fattigdom och social misär, undermåliga bostadsför-

hållanden och prostitution.

Hälsovårdsförordningens betydelse för avfallshanteringen ligger inte främst i möj-

ligheten att skapa ett nytt regelverk för renhållningen (hälsovårdsordningar), – till 

denna del fi ck förordningen relativt perifer betydelse – utan i att läkarna genom häl-

sovårdsnämnderna fi ck ett instrument med vilket de kunde fokusera på profylaktiskt 

intressanta fenomen. Detta innebar också att åtgärderna på lokalt plan blev avhängiga 

av stadsläkarens intresse för de hygieniska frågorna. Att framför allt gårdsägarnas eko-

nomiskt motiverade motstånd mot de av läkarna föreslagna reformerna ofta gjorde att 

de inte kunde genomföras är en annan sak. En stadsläkare som försummade renhåll-

ningsfrågorna blev heller varken bestraff ad eller betraktad som något undantag. 

I och med att hälsovårdsförordningen antagits skulle alla städer tillsätta hälsovårds-

nämnder. En hälsovårdsnämnd var dock i sig ingen ny företeelse, sundhetskommit-

téer och sundhetsnämnder hade tillsatts redan i samband med koleraepidemierna på 

1840-talet. Det nya var att hälsovårdsstadgan krävde permanenta nämnder med vissa 

lagstadgade medlemmar. I sig var dock inte den permanenta hälsovårdsnämnden och 
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dess pålagda arbetsuppgifter särskilt revolutionerade. Behovet av en permanent insti-

tution hade diskuterats ända sedan 1860-talet. Tanken på att utvidga ansvarsområdet 

för sundhetsnämnderna låg nära. 

Det fi nns en risk med att dra växlar på förändringar i språkbruket, men det är ändå 

intressant att i sammanhanget notera att sundhetsnämnderna eller –kommittéerna i 

slutet av 1870-talet blir hälsovårdsnämnder. Vill man tolka denna förändring kan man 

hävda att den återspeglar den förändring i uppfattningarna där fokus inte längre låg 

på den enskilda människan, hennes beteende och levnadssätt, utan där intresset över-

fl yttats på den miljö där människan levde, på hennes omgivning. I denna bemärkelse 

blir den språkliga nyansen ett tydligt uttryck för nytolkningen av de hälsopreventiva 

sambanden. I fi nskt språkbruk är förändringen om möjligt ännu tydligare, ”raittius” har 

blivit ”terveys”.

Vill man gå ännu längre på denna tolkningsväg kan man också notera att det inte 

längre är den kyrkliga organisationen som utsåg nämnderna, utan den sekulariserade 

världsliga kommunala administrationen. I den kyrkliga världen var det också den en-

skilda människan som med sitt leverne avgjorde om hon valde den smala eller den 

breda vägen. I det kommunala gällde det allmänna, det yttre, det som kunde regleras 

av världsliga normer. Den nya ordningens sekulariserade präster – läkarna – fi ck dock i 

hälsovårdsnämnderna ett nytt medel att möta alla etiologiskt motiverade hot.

Från och med 1880-talet får ingenjörerna ett ökat ansvar för renhållningsfrågorna. 

Utvecklingen var till stor del en följd av stadsadministrationens specialisering och sek-

torisering, en utveckling där renhållningsfunktionen administrativt hänfördes till stä-

dernas byggnadsfunktion. I utvecklingen kan man dock också läsa in en bekräftelse på 

den chadwickianska tanken att läkarens roll var att peka på problemen varefter ingen-

jörens uppgift var att hitta de tekniska lösningarna. När läkarna trädde i bakgrunden 

förskjuts också makten över problemformuleringen, en utveckling som också innebar 

att ingenjörerna övertog de profylaktiska argumenten. Den av ingenjörerna presente-

rade problembilden blir dock mer teknisk och anknyter tydligare till samhällets ekono-

miska funktioner. I de mindre städerna, där en teknisk ledning saknades, behöll dock 

läkarna sin centrala funktion i renhållningsfrågorna. Aktiviteten markeras dock av den 

enskilde läkarens personliga intresse för renhållningsfrågorna. 

Implementeringen av nya preventiva tekniker
Vid implementeringen av de idéer som särskilt tydligt kom till uttryck i förslaget till häl-

sovårdsstadga 1875 spelade de lokala hälsovårdsförordningarna praktiskt taget ingen 

roll. Praktikerna reglerades också i fortsättningen av de traditionella instrumenten, po-

lis- och byggnadsordningarna. Till en del har den tveksamma inställningen till behovet 

av särskilda hälsovårdsanknutna bestämmelser spelat in, särskilt som liknande bestäm-

melser redan upptagits i polisordningarna. I avsaknad av en hälsovårdslag fungerade 
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också polisordningarna fram till 1880-talet som ett substitut. Polisordningarna inne-

slöt dock också senare bestämmelser av profylaktisk art.

Det profylaktiskt grundade behovet att skydda marken från förorening gjorde att 

bestämmelser om täta gödselgropar intogs i byggnadsordningarna från och med slutet 

av 1870-talet. Den täta gödselgropen var en god idé som kunde motiveras med de bästa 

teorier. I praktiken fi ck den dock följder som stred mot de grundläggande profylaktiska 

tankar som låg bakom förslaget till hälsovårdsstadgan; för att upprätthålla gödselvärdet 

och hämtningssystemet söndrade gårdsägarna de ”täta” gödselgroparna för att få de 

fl ytande beståndsdelarna att rinna ut i närmaste dike – eller i bästa fall till ett avlopp. 

De täta gödselgroparna fungerade inte utan ett kompletterande avledningssystem för 

smutsvatten. Markens förorening kunde inte utan ett kompletterande tekniskt system 

förhindras. 

I Helsingfors ledde kravet på täta gödselgropar till att behovet av ett kloaknät upp-

märksammades i stadsfullmäktige 1878. I gårdsägarnas iver för kanaliseringen låg ett 

dubbelt egenintresse: genom avledande av smutsvattnet skulle det traditionella göd-

selgropsystemet kunna upprätthållas och kostnaderna för ombyggnad av groparna 

minska. Initiativet i fullmäktige ledde också till att en första övergripande plan för ren-

hållningen i Helsingfors utarbetades. 

I stadsingenjör Tallqvists förslag till renhållningssystem för Helsingfors 1878 ställs 

för första gången i Finland den europeiska renhållningsdebattens två motpoler i bränn-

punkten: tunnsystemet och vattenspolningssystemet. I båda fallen var det primärt fråga 

om hur latrinen skulle hanteras. Den påföljande debatten om renhållningen belyser alla 

de element som ingick i den komplexa helhet av faktorer som påverkade valet av ett 

renhållningssystem: den etiologiska motiveringen, den ekonomiska kontexten, varie-

rande uppfattningar om vattenföroreningar, renhållningens praktik samt teknologins 

utveckling.

Tallqvist använde främst etiologiska motiveringar i sitt förslag. Den bedömning 

av förslaget som hälsovårdsnämnden i Helsingfors senare gjorde avspeglar dock den 

otydliga etiologi som allmänt kom till uttryck i den miasmatiska teorin. Erfarenheten 

hade dock enligt läkarna i nämnden visat vilka sjukdomar som kunde förebyggas med 

bestämda tekniska åtgärder. Hälsovårdsnämndens slutliga ställningstagande präglas 

också av samma uppfattning som Hjelts förslag till hälsovårdslag: det viktiga var att de 

allmänna hälsoförhållandena förbättrades. Enligt hälsovårdsnämnden tjänade främst 

kloakerna detta syfte.

Ur profylaktisk synvinkel innebar ställningstagandet en vändpunkt. Prioriteringen 

av torrläggningssystemet innebar åtminstone i teorin att de endemiska sjukdomarna 

prioriterades på bekostnad av de epidemiska (som också var mer fj ärran). Det var inte 

längre koleran, tyfus och rödsot som var objektet för de preventiva strategierna, utan 

t.ex. i Helsingfors lungsoten, spädbarnsdödligheten och frossan. De endemiska sjukdo-

marna utgjorde inte längre en naturlig del av livet, de kunde motas, de kunde lindras 

och t.o.m. botas. Prioriteringen av torrläggningssystemet inneslöt också en klar social 
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tes. Den obemedlade befolkningen och deras barn hade också ett värde – åtminstone 

som arbetskraft i den sakta växande industriekonomin. 

Om staden var försedd med vattenledning skapade kloaksystemet också möjlighe-

ter för vattenklosettsystemet. En debatt om vattenklosettsystemets berättigande inled-

des också i Finland på 1880-talet för att ca tjugo år senare utmynna i ett allmänt god-

tagande av systemet. Debatten kom i Finland att präglas av samma motsättningar som 

i Skandinavien: de som talade för systemet betonade renligheten och bekvämligheten 

och de som motsatte sig systemet uppmärksammade risken för förorening av vatten-

dragen samt lantbrukets behov av gödsel. Genom bestämmelserna i byggnadsordning-

en för Helsingfors 1895 öppnades dock vägen för vattenklosetten. De restriktioner som 

var förbundna med anläggandet av vattenklosetterna begränsade dock till en början 

införandet av systemet. Ännu i början av 1920-talet var vattenklosetten förbjuden i 

enstaka städer. 

Kloakväsendet hade i sitt teoretiskt rena tillstånd praktisk taget ingen koppling till 

avfallshanteringen. Kloakerna skulle torrlägga stadsgrunden och avlägsna ytvatten. För-

bindelsen uppstod av praktiken, dvs. av att exkrementerna började ledas till avloppen. 

En praktik som uppstod på grund av bekvämlighet ledde till ett utnyttjande av vatten-

avledningssystemet som med tiden medförde att avfallshanteringens största problem 

– hanteringen av latrin – med tiden exkluderades från den administrativa och praktiska 

funktion som räknas som avfallshantering. Så är det ännu i dag, inte ens slammet från 

reningsverken innefattas i den moderna avfallslagens kodex. Soporna eller skräpet är 

avfallshanteringens moderna ”expertområde”. 

Forskningen har betonat den förändring i tänkesätt som skedde när avloppssyste-

men började betraktas som nätverk. I de befi ntliga systemen med rännilar, rännstenar 

och avloppsdiken fanns dock tanken redan inbyggd. Betraktat på detta sätt gällde det 

att applicera en förbättrad teknologi på ett gammalt (tanke-) system. Likaså bör beto-

nas att enskilda och allmänna av stadskollektivet upprätthållna avlopp för avledning av 

yt- och smutsvatten byggts långt före det att hälsovårdsstadgans profylaktiskt motive-

rade krav ens uttalats. Städerna i Finland hade också sedan tidigt 1800-tal i byggnads-

ordningarna pålagt sig själva skyldigheten att upprätthålla allmänna avlopp. Städernas 

oftast outtalade acceptans av hälsovårdsstadgans krav på avvägning av stadsområdet 

och anläggandet av kloaker måste ses mot denna bakgrund: kravet byggde på en redan 

tillämpad praktik och betraktades varken som radikalt eller nytt. Endast den profylak-

tiska ramen var ny.

Ingen vald teknologi har så begränsat framtida valmöjligheter som vattenspolnings-

systemet. Investeringen i denna latrinhanteringsteknologi var synnerligen resurskrä-

vande och en ändring av systemet skulle kräva en ny, både etiologisk, praktisk och 

ekonomiskt övertygande bevisföring. Systemet har till den grad bundit både allmänhe-

tens och de tekniska aktörernas uppfattningar att systemet inte ens allmänt ifrågasatts 

ännu i slutet av 1900-talet, även om t.ex. introduktionen av nya vattensparande sani-

tetsteknologier i många fall omöjliggörs av det på 1800-talets dimensioneringsgrun-
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der konstruerade avledningssystemet. Samtidigt har historikerna låtit sig bibringas en 

uppfattning där vattenklosettsystemet utgjort en självklar fas i en linjär utveckling av 

latrinhanteringssystemen.

Acceptansen av vattenspolningssystemet innebar också att stadskollektivet implicit 

påtog sig ett ansvar för latrinhanteringen, ett ansvar som i förlängningen fi ck omfat-

tande konsekvenser då också följderna av utsläppen på detta sätt kunde hänföras till 

stadens ansvar. Genom att staden tidigare påtagit sig ett ansvar för torrläggningen av 

stadsområdet var dock vägen öppnad. Något förvånande är att denna revolutioneran-

de början på en omfördelning av ansvaret inte diskuteras i samband med debatterna 

om vattenklosettsystemet. Möjligen har den starka fokuseringen på systemets möjliga 

för- och nackdelar gjort att ansvarsfrågan inte uppmärksammats. När stadssamhället 

genom renhållningsverken och tunnsystemet påtog sig ett frivilligt hanteringsansvar är 

dock markeringen av ansvarsfördelningen mer tydlig: inkomsterna från gödselförsälj-

ningen samt avgifterna skulle täcka stadens utgifter.

Tunnsystemet utgjorde det främsta alternativet till vattenspolningssystemet och 

kunde i teorin rädda exkrementerna för jordbruket. Marken skulle i detta system skyd-

das från de ”infi cerande ämnena” genom ett tätt underlag och täta tunnor. I Helsingfors 

blev renhållningen år 1904 ett särskilt ansvarsområde inom byggnadskontoret. Sam-

tidigt antogs ett tunnsystem för både latrinen, soporna och köksavfallet. Tunnorna 

transporterades från speciella omlastningsstationer i staden per järnväg till en ny göd-

selberednings- och avstjälpningsplats i Malm. Stadsfullmäktige beslöt dock att anslut-

ningen till systemet skulle vara frivillig. Följden var att den initiala anslutningen till det 

kommunala systemet blev liten. Den enskilde gårdsägaren lät sällan ordna transporten 

vilket medförde att tunnorna överfylldes och att markens förorening på grund av detta 

inte kunde förhindras. Både den privata och kommunalt ordnade hämtningen var i 

princip förknippade med samma grundläggande problematik: tunnsystemet fungerade 

inte utan regelbunden hämtning. 

Renhållningsverket och valet av ett tunnsystem för Helsingfors i början av 1900-

talet kunde betraktas som abführ-systemets seger över vattenklosettsystemet. Det är 

dock uttalat tydligt att tunnsystemet betraktades som ett interimistiskt system på vägen 

mot ett fullständigt vattenklosettsystem. Renhållningsavdelningens uppgift var också 

främst att ordna den regelbundna transporten av det i tunnorna samlade avfallet. Den 

begränsade anslutningen till tunnsystemet gjorde dock att staden tvingades utveckla 

systemet för att upprätthålla gödselvärdet och den vägen säkra avsättningen och in-

komsterna. Valet föll på källsortering enligt tvådelningssystemet. 

Återkoppling
Tvådelningssystemet som infördes i Helsingfors 1910 skulle säkra gödseln för jord-

bruket. För renhållningsavdelningen och stadens drätsel var dock upprätthållandet av 

gödselvärdet ekonomiskt betingat: inkomsterna från gödselförsäljningen skulle täcka 
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kostnaderna för latrinhanteringen. Genom att anpassa renhållningsbestämmelserna i 

polisordningen till renhållningsverkets hanteringsmodell strävade stadsfullmäktige att 

befordra anslutningen till det kommunala renhållningsverket.

 Sorteringssystemet kunde upprätthållas fram till 1920-talet då sammansätt-

ningen på avfallet ändrats i så hög grad att gödselförädlingen avsevärt försvårats. För-

ändringen var dels beroende av den snabba teknologiska utvecklingen, dels en följd av 

ett förändrat konsumtionsbeteende vilket i sin tur medfört en förändrad sammansätt-

ning på avfallet. Förändringar i t.ex. uppvärmningsteknologi, nya typer av förpackning-

ar, liksom den kontinuerliga utbyggnaden av avloppsnätet och introduktionen av vat-

tenklosettsystemet påverkade sammansättningen. I takt med att antalet vattenklosetter 

ökade minskade också mängden gödsel (exkrementer) i avfallet och andelen material 

som inte kunde utnyttjas som gödsel ökade. 

Spolningen innebar i förlängningen att exkrementerna inte längre inneslöts i det 

fasta avfallets kategori. Till detta bör tilläggas att bilen i allt högre grad ersatt hästen vid 

transporter vilket i förlängningen också radikalt ändrat på gatusopornas sammansätt-

ning. Sammanlagt fi ck förändringarna betydande ekonomiska konsekvenser för ren-

hållningsfunktionen. Både i Helsingfors och de mindre städerna fann dock den kvar-

varande gödseln och latrinen en någorlunda god avsättning ända fram till mitten av 

1920-talet. 

Järnvägens nya tariff er i mitten på 1920-talet förändrade ytterligare förutsättning-

arna för en ekonomisk gödselhantering. År 1925 beräknades de tidigare ekonomiskt 

fördelaktiga hanteringen ge renhållningsverket i Helsingfors en förlust på ca 200 000 

mark. Det allt sämre fungerande sorteringssystemet tvingade renhållningsverket att 

korrigera renhållningsstrategin, ett förhållande som också användes som motiv när 

sorteringssystemet år 1928 i Helsingfors i praktiken upphörde att fungera. Premis-

serna för renhållningen hade dock radikalt förändrats: den s.k. automobiliseringen av 

renhållningen innebar att insamlingen, lastningen och transporten av avfall kunde ske 

med färre anställda och minskade kostnader. Redan tidigare utgjorde transportkostna-

derna den största utgiftsposten i renhållningsfunktionen. I förändringsprocessen fi ck 

avstjälpningsplatserna fungera som ett interimistiskt behandlingssystem på vägen mot 

det slutliga målet, avfallets förintande genom förbränning.

Följden blev en revolutionerande omstöpning av både den fysiska och mentala 

uppfattningen av avfall och renhållning: avfallet som tidigare mentalt uppfattades som 

gödsel omskapades till skräp. Stadssamhället blev tvunget att ersätta den tidigare do-

minerande gödselförädlingsstrategin med en skräphanteringsstrategi. Förändringen 

underlättades av att den mentala kullerbyttan föregåtts av en fysisk: mängden skräp i 

gödseln översteg sedan länge mängden gödsel i skräp.

Hälsovårdslagen 1927 och den anknytande förordningen representerar den samlade 

erfarenheten från minst femtio år av preventivt folkhälsoarbete. Även om bestämmel-

serna om renhållningen inte beträff ande omfattningen är särskilt framträdande kan 

de ändå sägas markera renhållningens mest centrala konfl ikt: kampen mellan det all-
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männa intresset och det privata. I den nya hälsovårdslagen tillmäts för första gången 

det allmänna intresset att skydda befolkningens hälsa en större betydelse än det privat-

ekonomiska. Lagpaketets mest revolutionerande betydelse för renhållningen ligger i att 

kommunen nu för första gången åläggs ett tydligt ansvar för den del av renhållningen 

som tidigare ansetts höra till den enskilde gårdsägaren. Samtidigt fi ck kommunen rätt 

att ta betalt för renhållningstjänsterna. Även om lagberedningen betraktade kommu-

nens skyldigheter som en åtgärd av undantagsnatur kan hälsovårdslagen betraktas som 

startpunkten för den kommunala renhållningen i Finland.

Ett jämförande perspektiv
Avhandlingen har på generell nivå bekräftat fl era av den europeiska forskningens resul-

tat: händelsekedjan följer samma mönster. Skillnaden är fasen. På detta sätt framträder 

Finland mer som en eftersläntare än som ett undantag. Det nordliga klimatet har dock 

till en del påverkat implementeringen och krävt lokala anpassningar. Klimatet har också 

gjort att renhållningsfrågorna, särskilt under 1800-talet, främst betraktades som ett till 

den varma årstiden hörande problem.

Den är dock tydligt att den europeiska problembild som förknippas med stadsmil-

jön och bostadsförhållanden inte okritiskt bör överföras på de fi nländska förhållan-

dena. På fl era sätt skiljde sig stads- och husbyggnadstraditionerna i Finland från de 

mellaneuropeiska. Dels är detta en fråga om möjligheterna att reglera stadsbebyggel-

sen, dels en fråga om traditioner. Till detta kommer trästadens tvivelaktiga fördel: att 

den lätt brinner upp och underlättar introduktionen av nya, också sanitärt motiverade 

stadsbyggnadsideal. I den fi nländska byggnadstraditionen hörde heller latrinen aldrig 

samman med bostadsfunktionen. De fl esta till respektive näring och hushållning hö-

rande funktioner hade också var sitt utrymme eller hus.          

Förebilderna till de renhållningslösningar som valdes hämtades från Sverige. Av 

tradition fanns ett intimt kontaktnät mellan städerna och enskilda personer. Lagstift-

ningen hade samma grund och särskilt kommunallagarna var nästan identiskt lika. Via 

facktidskrifter och studiebesök fi ck läkarna och ingenjörerna aktuell information om 

renhållningsväsendets framsteg. Sverige betraktades också i Skandinavien som en före-

gångare och t.ex. renhållningen i Danmark ansågs stå på en lägre nivå. På detta sätt kan 

man hävda att de europeiska renhållningsidéerna transformerades till nordiska förhål-

landen i Sverige och att de därför – åtminstone i teorin – oförändrade kunde antas för 

kopiering i Finland. 

Inhemska förebilder saknades under 1800-talet och praktiskt taget inga inhemska 

nätverk av hanteringsexperter hade formats före 1910-talet. Det är också tydligt att de 

mindre städerna inte primärt vände sig till huvudstaden eller de större städerna utan 

skapade egna kontakter till Sverige. Samma modeller utnyttjades som förebilder i både 

Finland och Sverige. Stockholm och Göteborg utgjorde modell för de större städerna 

och främst Eskilstuna för de mindre. Storleken har utgjort ett av kriterierna vid val 
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av referensstad. Planeringen av renhållningen skiljer sig på detta sätt väsentligt från 

vatten- och avloppsplaneringen. För planeringen av vatten- och avloppsnätet var det 

inhemska kontaktnätet viktigt. Framförallt utnyttjades de större städernas ingenjörer 

som fackmän. Det vanliga var att städerna begärde hjälp från städer där motsvarande 

projekt genomförts. En del av ingenjörerna, som till exempel Bernhard Gagneur, erbjöd 

också aktivt sina tjänster.

Det är skäl att skilja på de profylaktiska förklaringar som gjorde att renhållnings-

frågan fi ck aktualitet och den utvärderingsprocess som utmynnade i valet av en viss 

teknik. Även om dessa båda är intimt sammanbundna med varandra och inte alltid ens 

kan åtskiljas visar dock resultaten att det dominerande kriteriet vid valet av renhåll-

ningsteknik ända till 1920-talets slut var möjligheterna att utnyttja stadsavfallet som 

gödsel. De konfl ikter som uppstod vid diskussionerna om alternativa system baserade 

sig också främst på frågan om utnyttjandet av stadsgödseln. Primärt var det naturligtvis 

fråga om underliggande privatekonomiska och stadsekonomiska intressen, men också 

en fråga om externa betingelser. Borgarnas/gårdsägarnas rent generella motstånd mot 

nya praktiker tog sig också främst uttryck i en avproblematisering. Även om motstån-

det kunde bidra till en generell tidsförskjutning kunde gårdsägarna dock inte i längden 

förhindra implementeringen av nya renhållningsmetoder.

Resultatet har också visat att den antagna förbindelsen mellan aktuell sjukdomsför-

ståelse och implicerade renhållningstekniker inte är linjär, man skulle hellre kunna tala 

om parallella dimensioner. Sjukdomsförståelsen kommer tydligare till uttryck i regel-

verken och i de motiveringar som utgjorde grund för dessa. I den praktiska implemen-

teringen framhävs särskilt stadens och den enskilde gårdsägarens ekonomiska intres-

sen. Det är dock också viktigt att framhålla att i de valda strategierna fanns inbyggd en 

prognos om framtida förhållanden. När vissa antagna förhållanden (ekonomiska, be-

folkningsmässiga, teknologiska) uppnått ett visst läge skulle det bästa systemet imple-

menteras. Problemet med denna strategiska vision var att förhållandena kontinuerligt 

förändrades och att målen måste fl yttas.
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2. Bara ett ringa obehag?

Avhandlingen inleds med frågan vad är avfall? I varierande hypotetiska kontexter pre-

senteras också tre möjliga tolkningsdimensioner: en mental, en fysisk och en pålagd 

juridisk. Ytterligare antyds frågans relation till rådande ekonomiska och kulturella för-

hållanden. Tillsammans med avhandlingens övergripande titel implicerar dock den in-

ledande frågan främst en relation där strategiska val relaterade till avfall blir beroende 

av kontextens alla parametrar.

Åtminstone sedan medeltiden har avfallet, särskilt i form av mänsklig avföring och 

oberoende av mentala, kemiska och etiologiska världsuppfattningar – samt i nära sam-

röre med begreppet smuts, fått utgöra sinnebilden för det extremt frånstötande och 

det obehagliga. Samtidigt som hanteringen uppfattats uttrycka samhällelig förskjut-

ning har avfallets ändstationer fått representera den yttersta utposten av social misär. 

Även om den först nämnda till främst exkrementerna kopplade mentala konceptionen 

kvarstår har den dock med tiden blivit otydligare: i vattenklosettsystemet avskiljdes 

exkrementerna från den traditionella avfallshanteringen för att mera osynligt hanteras 

i ett nytt spillvattenteknologiskt komplex. Den mentala konceptionen av exkrementer 

och avfall påverkades samtidigt av en ny renhetsideologi och den kulturella förändring 

som följde när hemlighuset fl yttade in i bostaden. Vad som innesluts i det moderna 

begreppet avfall kan knappast heller ha förblivit opåverkat av att spillvattenhanteringen 

tidigt blev en separat, från övrig renhållning avskiljd administrativ enhet med en egen, 

högst specialiserad yrkeskår.

I ett fysiskt sammanhang verkar det möjligt att utnyttja den mänskliga metabolis-

men som metafor för en beskrivning av det tidiga 1800-talets förståelse av begreppet 

(stads-) avfall: avfallet betecknade i första hand något som rent funktionellt betraktat 

fallit av – eller avskiljts – i en naturlig process. Så länge det avsatta inte förbands med 

varken estetiska, etiologiska eller ekonomiska värderingar och teorier utgjorde avfallet 

(med beaktande av ovan beskrivna mentala konception) primärt en praktisk olägenhet. 

En förändring träder in först när den kemiska världsbilden förändras, när växternas 

näringsupptag kan beskrivas och betydelsen av gödsling tydligare uppfattas och sjuk-

domsförståelsen förbinds med avfall och renhållning. 

Det förefaller tydligt att den moderna uppfattningen av begreppet avfall döljer den-

na, från mitten av 1800-talet dominerade konception av det avsatta som ”gödsel”. Mary 

Douglas´ implicerade tolkning av avfall som något som inte är på sin rätta plats kan här 

också ges en rent fysisk eller rumslig relevans och på detta sätt kopplas till 1800-talets 

fysiokratiska idéer. Bl.a. skall den fl erfaldige brittiske premiärministern lord Henry John 

T. Palmerston (1784–1865) redan i mitten av 1800-talet ha defi nierat spillning som ”ett 

ting på oriktig plats”. Orenligheterna tillhörde jordbruksfälten och växelverkan mellan 

stad och land skulle göra städerna rena och landet fruktbart. Så länge denna övergri-
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pande konception var rådande behandlades också avfallet primärt som gödsel med hu-

vudmålsättningen att upprätthålla gödselvärdet, inte att få avfallet att försvinna. 

I takt med industrialiseringen och ett förändrat konsumtionsbeteende ökar dock 

diskrepansen mellan det som kunde utnyttjas som gödsel och det som inte kunde ut-

nyttjas. Stadens teoretiskt fysiologiska förbindelse med landsbygden bryts sakta och 

början till det moderna stadsavfallsbegreppet kan skönjas. I engelskt språkbruk får det 

latinska ordet uastus (a, um) bli beteckningen för det nya stadsavfallet; det som inte 

kan användas, det som ödslas bort eller det som går till spillo (eng. waste). Vill man 

för Finlands del dra en ungefärlig gräns för denna betydelseförskjutning hamnar man i 

slutet av 1920-talet när Helsingfors stad ersätter försöken att upprätthålla gödselvärdet 

med avstjälpningsplatsen och visionärt med en förbränningsanläggning. Sett på detta 

sätt blir inte hälsovårdslagen 1927 enbart startpunkten för den kommunalt ordnade 

avfallshanteringen i Finland, utan också en kodifi erad gränspunkt för det moderna av-

fallsbegreppet. 
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BILAGA 1
Hållpunkter i renhållningens historia

Kolera 1831-32

Kolera 1848

Kolera 1853

Nödåren 1866-67

Kolera 1884-85

Kolera 1892-94

Förslag till allmän BF 
för städer 1814

F om poliskammare i 
Åbo 1816

Instruktion för pro-
vinsialläkarna 1832

BF 1856

Sundhetspoliskom-
mittén 1862

Åbo pudrettbered-
ningsbolag 1868

F om kommunalför-
valtning i städer 1873

Hälsovårdsstadge-
kommittén (Hjelt) 
1874

Hjelts förslag till 
HälsovF 1875

HälsovårdsF 1879

Kommitté för rev. av 
hälsoF 1894

Kommitté för rev. av 
hälsoF 1906

Kommitté för rev. av 
BF 1908

HälsovL 1927 

Pudrettberednings-
bolag 1837-1853

BO 1859

PO 1864

BO 1875

Vattenledning 1876

Hälsovårdsnämnd 
1878

Tallqvists förslag för 
renhållningsväsendet 
1878

PO 1878

Beredning av ny BO 
1878-1895

Fullmäktiges 
renhållningsutskott 
1883-1891

HvN föreslår renh.
verk 1885

Stadsings förslag till 
tunnsystem 1895

Fullmäktige antar 
förslaget 1902

Renhållningsverk 
1904

Drätselk:s renh.
utskott 1907

Sopsortering 1910

Förslag till HVO 
1915

HVO antas 1917

HvN:s kommitte för 
tillv. av köksavfall 
1917

PO 1925

Drätselk utskott för 
tillvaratagande av 
stadsavfall 1926-27

Förslaget antas av 
stfm 1933 

F om hälsovårdsN i 
Sverige 1857

Hygienkongressen i 
Köpenhamn 1858

Sundhetslag i Dan-
mark 1858

Lag om sundhets-
kommissioner i 
Norge 1860

Hälsovårdsstadga i 
Sverige 1874

Chadwicks rapport 
1842

Pubilc Health Act 
1848

Hygienkongressen i 
Bryssel 1852

Krimkriget 1853-
1856

Alexander II:s tron-
tillträde 1855

Pettenkofer prof. i 
hygien 1865

Koch identifi erar 
spec. bakterier 1880-
talets början

Världskrig, inbördes-
krig 1914-1918

Epidemier Finland Helsingfors Skandinavien Övriga Europa
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BILAGA 2
Finlands städer 1917.
(Efter Suomen Kaupunkilaitoksen Historia II)
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TORNEÅ

ULEÅBORG
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BILAGA 3
Helsingfors i början av 1900-talet.
(Efter Åström 1957 b)
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BILAGA 4
Den allmänna dödligheten per 1000 innevånare i Finlands städer 1871–1920.

18
71

-
18

75
18

76
-

18
80

18
81

-
18

85
18

86
-

18
90

18
91

-
18

95
18

96
-

19
00

19
01

-
19

05
19

06
-

19
10

19
11

-
19

15
19

16
-

19
20

1
19

18
18

71
-

18
95

18
96

-
19

20
H

el
si

ng
fo

rs
27

,3
24

,8
21

,9
20

,5
20

,3
17

,6
15

,6
13

,9
12

,6
12

,1
16

,5
23

,0
14

,4
B

or
gå

24
,8

23
,5

23
,8

16
,7

18
,4

15
,2

18
,1

17
,6

20
,5

16
,9

21
,4

21
,4

17
,7

L
ov

is
a

25
,2

25
,1

25
,5

23
,9

20
,4

18
,7

18
,1

17
,0

14
,0

12
,4

34
,3

23
,9

16
,0

E
ke

nä
s

24
,6

22
,5

19
,8

18
,2

17
,1

18
,7

15
,8

17
,1

14
,3

13
,7

28
,6

20
,4

15
,9

H
an

gö
.-

--
--

-
15

,6
16

,1
15

,5
17

,6
13

,6
12

,9
10

,1
10

,5
22

,0
15

,7
12

,9
Å

bo
22

,1
21

,9
22

,6
23

,2
19

,4
18

,8
16

,7
16

,5
14

,2
15

,0
21

,7
21

,8
16

,2
N

åd
en

da
l

22
,5

21
,6

20
,1

25
,7

20
,6

15
,7

17
,9

19
,1

14
,5

17
,6

18
,2

22
,1

17
,0

N
ys

ta
d

19
,4

16
,8

16
,7

16
,1

17
,4

12
,1

16
,8

16
,4

14
,7

14
,6

24
,0

17
,3

15
,2

R
au

m
o

19
,4

16
,8

16
,7

16
,1

17
,4

12
,1

16
,8

16
,4

14
,7

14
,6

24
,0

17
,3

15
,2

B
jö

rn
eb

or
g

25
,1

19
,6

23
,7

20
,9

23
,7

23
,3

19
,3

18
,3

14
,6

12
,6

29
,8

22
,6

17
,6

M
ar

ie
ha

m
n

27
,9

22
,7

14
,5

15
,5

14
,4

15
,8

13
,0

12
,9

11
,0

15
,4

7,
1

19
,0

13
,6

Ta
va

st
eh

us
24

,9
21

,5
19

,9
17

,6
16

,1
19

,1
15

,7
14

,6
14

,2
14

,4
28

,6
20

,0
15

,6
Ta

m
m

er
fo

rs
27

,4
26

,4
26

,7
22

,9
20

,4
21

,3
17

,3
15

,2
14

,0
15

,8
28

,1
24

,8
16

,7
L

ah
tis

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

17
,2

11
,8

12
,5

36
,1

--
-

--
-

V
ib

or
g

22
,0

18
,2

23
,0

19
,8

18
,3

17
,5

18
,1

18
,1

15
,6

15
,0

33
,1

20
,3

16
,9

Fr
ed

ri
ks

ha
m

n
21

,6
23

,8
20

,9
22

,1
20

,2
15

,4
17

,5
15

,4
13

,4
16

,6
41

,7
21

,7
15

,7
K

ot
ka

--
-

--
-

--
-

16
,4

15
,8

13
,9

14
,4

15
,0

13
,0

14
,4

42
,0

16
,1

14
,1

V
ill

m
an

st
ra

nd
23

,0
22

,6
16

,5
19

,8
16

,4
16

,3
15

,3
13

,8
14

,4
16

,9
34

,2
19

,7
15

,3
K

ex
ho

lm
22

,4
22

,6
23

,5
23

,9
21

,1
20

,7
20

,0
23

,0
14

,4
15

,8
38

,1
22

,7
15

,9
So

rd
av

al
a

21
,5

18
,4

17
,3

17
,1

19
,3

16
,1

17
,4

17
,3

13
,5

15
,4

16
,2

18
,7

15
,9

S:
t M

ic
he

l
21

,3
22

,1
18

,7
18

,9
17

,9
18

,1
16

,3
13

,8
14

,4
16

,2
21

,1
19

,8
15

,8
H

ei
no

la
21

,6
23

,8
25

,3
20

,0
23

,3
18

,9
19

,7
16

,7
16

,8
14

,2
37

,7
22

,8
17

,3
N

ys
lo

tt
21

,5
22

,8
19

,3
21

,7
15

,8
22

,0
18

,2
20

,2
15

,5
16

,8
22

,7
20

,2
18

,5
K

uo
pi

o
23

,4
22

,4
20

,4
21

,3
16

,6
16

,2
17

,2
16

,9
15

,3
16

,3
29

,7
20

,8
16

,4
Id

en
sa

lm
i

--
-

--
-

--
-

--
-

19
,3

18
,5

19
,2

16
,0

13
,8

16
,4

22
,6

19
,3

16
,8

Jo
en

su
u

14
,4

16
,2

15
,5

14
,5

16
,2

14
,8

14
,3

13
,3

13
,2

16
,2

22
,5

15
,4

14
,4

K
ri

st
in

es
ta

d
23

,6
20

,7
23

,9
20

,0
21

,0
22

,9
20

,0
17

,5
13

,6
15

,4
17

,0
21

,8
17

,9
K

as
kö

25
,7

23
,8

29
,9

20
,0

20
,3

16
,2

18
,7

17
,5

15
,8

13
,0

40
,3

23
,9

16
,2

V
as

a
23

,9
17

,6
23

,6
19

,7
22

,1
20

,0
17

,7
15

,5
15

,1
14

,1
16

,3
21

,4
16

,5
N

yk
ar

le
by

19
,3

18
,7

21
,4

20
,9

20
,2

15
,2

21
,3

14
,0

18
,0

16
,7

16
,0

20
,1

17
,0

Ja
ko

bs
ta

d
18

,8
18

,9
19

,9
20

,1
19

,1
17

,5
18

,9
17

,5
16

,2
13

,4
16

,8
19

,4
16

,7
G

am
la

ka
rl

eb
y

20
,2

20
,5

22
,3

20
,1

22
,7

17
,3

17
,9

16
,7

14
,0

12
,6

26
,1

21
,2

15
,7

Jy
vä

sk
yl

ä
20

,8
24

,1
22

,2
18

,7
18

,8
14

,6
16

,2
15

,8
12

,5
13

,9
12

,0
20

,9
14

,6
B

ra
he

st
ad

18
,3

20
,1

18
,9

16
,5

16
,4

13
,7

17
,1

18
,4

13
,8

14
,6

13
,3

18
,0

15
,5

U
le

åb
or

g
18

,6
19

,2
18

,6
17

,9
17

,8
16

,5
14

,6
14

,3
13

,5
15

,1
22

,2
18

,4
14

,8
K

em
i

--
-

--
-

32
,4

15
,5

19
,7

22
,9

18
,8

15
,9

12
,8

16
,6

28
,3

22
,5

17
,4

To
rn

eå
21

,6
24

,5
28

,8
22

,1
19

,8
18

,0
11

,7
12

,5
12

,6
14

,8
20

,3
23

,4
13

,9
K

aj
an

a
20

,0
23

,5
19

,3
15

,1
17

,7
14

,0
23

,0
16

,4
14

,7
16

,8
23

,9
19

,1
17

,0
A

lla
 s

tä
de

r
23

,8
22

,9
22

,1
20

,5
19

,6
18

,5
17

,0
15

,9
14

,1
14

,2
26

,8
21

,8
15

,9

KÄLLA: Backman 1923. NySA.
1) I perioden har inte beaktats dödlighetssiffrorna för 1918.
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BILAGA 5
Antalet insjuknade i tarmtyfus per 1000 innevånare i Finlands städer 1881-1920.
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KÄLLA: Backman 1923. NySA.
1) I perioden har inte beaktats dödlighetssiffrorna för 1918.
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BILAGA 6
Tekniska nätverk: av städerna anlitad extern experthjälp före ca 1920.

Stad som anlitat 
experthjälp

Anlitad fackman
År        Expert                  Uppdrag           Objekt                           Primär källa

BJÖRNEBORG 1895
1915

G. Idström
R. Huber (F:
ma)

Utlåtande
Planering

Kloakledning
Vattenledning

Saarinen 
1972

BORGÅ 1885
1889

1895
1909

O. Aschan
O. Ehrström

A.O. Ahlrutz
A. Skog

Analys
Planering

Undersökning
Planering

Vatten
Kloakledning, 
avvägn.
Vattenledning
Vattenledning

Rindell 1914

BRAHESTAD
EKENÄS 1910 A. Skog Planering Vatten- o. kloakledn. Cederlöf 

1964
FREDRIKSHAMN
GAMLAKARLEBY 1888

1891

1892
1907
1911
1911
1912

E. Saxén

R. Huber 

R. Huber
K.K.Vaaramäki
R. Huber
A. Skog
K.K.Vaaramäki

Planering

Planering

Undersökning
Planering
Planering
Utlåtande
Utlåtande

Kloakledning, 
avvägn.
Kostn. försl. 
kloakledn.
Terrängförhållanden
Kloakledning
Vattenledning
Vattenledning
Slaskbrunnar

KaKB 1907
Sandelin 
1920

KaKB 1907 
Sandelin 
1920

HANGÖ 1899

1899

1901

1905
1906
1906
1908
1910

C. Hausen

A. Miersch

E. Boehm

G. Idström
G. Idström
A. Palmberg
C. Hausen
A. Skog

Söka expert

Planering

Utlåtande

Planering
Utlåtande
Utlåtande
Planering
Undersökning

Vatten- o. 
kloakledning
Vatten- o. 
kloakledning
Vatten- o. 
kloakledning
Kloakledning
Vattenförorening
Vattenförorening
Vattenledning
Grundvatten

Holmberg 
1922

HEINOLA
HELSINGFORS 1866

1867
E. Lekve
F.W. Leijon-
ancker

Planering

Utlåtande

Vattenledning

Vattenledning

Lillja 1938

IDENSALMI
JAKOBSTAD 1907

1907

1908
1908
1909

H. Herlin
G. Richert

G. Idström
K.A. Lassenius
C. Francke

Planering
Planering

Utlåtande
Utlåtande
Planering

Kloakledning
Vatten- o. 
kloakledning
Ibid.
Ibid.
Ibid.

Korjonen 
1995

JOENSUU 1879

1894
1912
1912

O. Rehbinder

R. Huber
J.J. Söderholm
A. Skog

Planering

Utlåtande
Undersökning
Utlåtande

Avvägn., 
dikningsplan
Kloakledning
Grundvatten
Vattenledning

Könönen 
1904
Ahonen 
1986

JYVÄSKYLÄ 1890
1909

O. Ehrström
B. Gagneur

Planering
Planering

Kloakledning
Vatten- o. 
kloakledning

Brummer 
1916
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KAJANA 1881

1908

O. Rehbinder

K.K. Vaaramäki

Planering

Planering

Kloakledning

Kloakledning

Ahonen 
1961
Pulma/
Turpeinen 
1994

KASKÖ
KEMI
KOTKA 1910 A. Skog Planering Vattenledning Halila
KRISTINESTAD
KUOPIO 1896

1898
1898
1899
1899
1913

C. Hausen
J. Th. Lindroos
A. Brandt
C. Hausen
G. Idström
A. Skog

Utlåtande
Utlåtande
Utlåtande
Planering
Planering
Planering

Vattenledning
Vattenledning
Vattenledning
Vattenledning
Kloakledning
Vattenledning

KuHvN 
1898

Kuopion 
vesilaitos 
1993

LAHTIS 1908 A. Skog Planering Vattenledning Juuti 2003
LOVISA
MARIEHAMN 1892

1904
A. Kajanus
A. Skog

Avvägning
Planering

Dränering
Kloakledning

Sjöblom 
1934

NYKARLEBY 1895
1933

E. Boehm
Al. Ahlström

Planering
Planering

Kloakledning
Kloakledning

Birck 1988

NYSLOTT 1900
1914
1915

A. Skog
B. Gagneur
E. Molander

Planering
Undersökning
Sakkunnig

Kloakledning
Grundvatten
Vattenledning

Vehviläinen 
1978

NYSTAD 1904
1915

E. Graeffe
E. Hinderson

Planering
Planering

Kloakledning
Kloakledning

Kaukovalta 
1962

NÅDENDAL
RAUMO 1902

1910
B. Lille
B. Gagneur
E. Wänttinen
V. Manner
G. Skog

Utlåtande
Planering
Utlåtande
Utlåtande
Utlåtande

Avloppsvattenh.
Vattenledning
Ibid.
Ibid.
Ibid.

Nousiainen 
1996

SORDAVALA 1912

1912

A. Skog

B. Gagneur

Planering

Planering

Vattenledning

Vattenledning

Kuujo, 
Tiainen, 
Karttunen 
1970

S:T MICHEL 1909
1910
1910

B. Gagneur
J.J. Sederholm
A. Skog

Undersökning
Sakkunnig
Planering

Grundvatten
Ibid.
Vattenledning

TAMMERFORS 1881
1882
1882
1882
1890
1902
1916

R. Huber
C.O. Helenius
R. Huber
E. Graeffe
A. Hausen
G. Walley
B. Gagneur

Planering
Planering
Utlåtande
Utlåtande
Planering
Planering
Undersökning

Vattenledning
Kloakledning
Ibid.
Ibid.
Vattenledning
Renhållning
Grundvatten

Juuti, Katko 
1998

TAVASTEHUS 1889
1908

1908
1910
1910

R. Huber
H. Lilius

B. Gagneur
B. Gagneur
J.J. Sederholm

Planering
Planering

Utlåtande
Övervakning
Utlåtande

Vattenledning
Vatten- o. 
kloakledning
Ibid.
Ibid.
Grundvatten

Juuti, Katko 
2000

TORNEÅ
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ULEÅBORG 1886

1891

1897

R. Huber

C. Hausen

G. Richert

Utlåtande

Planering

Utlåtande

Vattenledning

Vattenledning

Vatten- och 
kloakledn.

Manninen 
2002
UleHvN 
1897
Manninen 
2002

VASA 1886
1892
1901
1908
1918

R. Huber
O. Ehrström
G. Richert
E. Printz
K. Tingsten

Undersökning
Förslag
Rådgivning
Planering
Utlåtande

Dricksvatten
Renhållningen
Grundvatten
Ibid.
Renhållningen

VaHvN 
1886
Ibid. 1892

FKT 1920
VIBORG 1885

1886

1889
1891
1892

1925
1925

O. Aschan
R. Huber

A.O. Ahlrutz
C. Hausen
O. Ehrström

A. Skog 
J.Th. Lindroos

Utlåtande
Utlåtande

Rådgivning
Rådgivning
Planering

Utlåtande
Utlåtande

Vattenkvalitet
Vattenledning

Vattenledning
Grund/ytvatten
Renh.väsendet

Vattenverket
Ibid.

VibHvN 
1886
Katko 1996

VibHvN 
1892
VibKB 1925

VILLMANSTRAND
ÅBO 1886

1887

1889
1889
1892
1894

R. Huber
D.W. af 
Grubbens
A. Ahlrutz
C. Hausen
E. Thiem
A.J. Palmberg/ 
E. Almqvist, 
m.fl .

Utredning
Sakkunnig

Sakkunnig
Planering
Utredning
Utlåtande

Vattentag
Kloakledning

Vattenledning
Ibid.
Ibid.
Kloaker

Ohlson 1955

Drätselk. 
1894
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Vatten-
verk

Avlopps-
verk

Elverk Ren-
hålln.-
verk

Stads-
ingenjör

Björneborg 1934/1935 1893/1895 1898 1882
Borgå 1913 1894 1894 (priv.) 1913
Brahestad 1949/1952 1949/1952 1907 ..
Ekenäs 1929/1930 1929/1930 1909 ..
Fredrikshamn 1930 1932 1901 1927
Gamlakarleby 1913/1914 1910 1905 ..
Hangö 1909 1906 1907 1910
Heinola 1951 1920 1906 19311)

Helsingfors 1871/1876k 1877/1880k 1884 1904 1878
Idensalmi 1932 1932 1910/1911 1950
Jakobstad 1928k 1903k 1901/1902 1907
Joensuu 1927 1927 1896/1898 1919
Jyväskylä 1909/1911 1909/1911 1902 1912
Kajana 1920 1911/1912 1911 ..
Kaskö 1969/1970 1951 1911 ..
Kemi 1938/1940 1925 1912 ..
Kexholm -- -- 1914/1917k 1935
Kotka 1913/1916 1896 1897 (priv.) 1902
Kristinestad 1960 1938 1896 ..
Kuopio 1913/1914 1906k 1892 1900
Lahtis 1908/1910 1906 1906/1908 1908
Lovisa 1938 1918/1924 1907/1908 1940
Mariehamn 1947/1949 1911/1915 1909 1957
Nykarleby 1949/1950 1954 1903 ..
Nyslott 1940 1905 1908 1919
Nystad 1949/1951 1930 1909 1965
Nådendal 1956/1962 1934/1936 1912 ..
Raumo 1934 1934 1902 1913
Sordavala 1914 1907 1906/1921k --
S:t Michel 1910/1911 1899 1900 (priv.) 1911
Tammerfors 1882/1884 1876k 1888 1898
Tavastehus 1908/1910 1908/1910 1899 1920
Torneå 1927 1927 1912 ..
Uleåborg 1897/1902 1897/1902 1890 1900
Vasa 1915 1915 1893 ..
Viborg 1891/1892 1873 1887 1893
Villmanstrand 1926/1927 1926/1927 1898 1912
Åbo 1898/1902 1894 1898 1877 

(1883)2)

BILAGA 7
Tekniska verk.

KÄLLOR: stadshistoriker (se källförteckning); Katko 1996, s. 45; Myllyntaus 1991(b), s. 44-45; Tommila 

& Ranta 1972, bilaga 11; Backman 1923, s. 18, 35. NySA.

ANM.: 1897/1902 = arbetena påbörjas/verket tas i bruk, k = kommunalisering av privat verk.
1) kombinerad stadsdir. och ingenjörstjänst, 2) stadsingenjörstjänsten var förenad med arkitekt-

tjänsten till 1883.
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BILAGA 8
Hygieniska institutioner.

Hälso/sundhets-
polis, kaitsija

Köttkontroll

Björneborg .. 1903
Borgå .. 1915
Brahestad .. L
Ekenäs 1898 1894
Fredrikshamn 1895 1)

Gamlakarleby 1901 1912
Hangö .. 1910
Heinola .. 1)

Helsingfors 1884 1914
Idensalmi .. 1916
Jakobstad 1901 1916
Joensuu 1903 1917
Jyväskylä 1902 L
Kajana .. L
Kaskö .. 1)

Kemi .. 1910
Kexholm 1932 1932
Kotka 1894 1902
Kristinestad .. 1)

Kuopio 1887 1914
Lahtis 1907 1914
Lovisa .. 1)

Mariehamn 1897 1932
Nykarleby ..
Nyslott .. 1914
Nystad .. 1912
Nådendal .. 1)

Raumo 1891 1906
Sordavala 1907 1905
S:t Michel .. 1913
Tammerfors 1885 1912
Tavastehus 1901 1914
Torneå .. 1)

Uleåborg 1886 1881
Vasa 1892 1914
Viborg .. 1912
Villmanstrand 1906 1906
Åbo 1885 1916 (1882)2)

KÄLLOR: stadshistorikerna (se källförteckning); Hälsovårdsnämndernas handlingar; Palmberg 1889 

(a), s. 901, Backman 1923, s. 40. NySA.

L = obligatoriskt enligt lag 1921.
1) Lagen om köttkontroll 1921 gällde inte städer med mindre än 4 000 innevånare.
2) Första köttkontrollen infördes 1882.
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BILAGA 9
I renhållningsfrågor aktiva fi nländares studiebesök i utlandet ca 1870–1910.

Namn och befattning År Besöksorter Källa

Otto Höjer, magister 1871 Göteborg (Stockholm) 1)

Axel Spoof, läkare, Åbo 1881  England, Holland, Tyskland 2)

F.O. Ehrström, st.ing., H:fors 1882  Köpenhamn, Malmö, Göteborg, 

       Stockholm 3)

F.O. Ehrström, st.ing., H:fors 1891  Leuwarden, Schwerin, Kiel, 

       Stettin, Lübeck, Hamburg, 

       Hannover, Berlin, Köpenhamn,

       Göteborg, Stockholm          4)

A. Uggla, ingenjör, H:fors 1892  Göteborg              5)

J. Th . Lindroos, st.ing., Viborg 1893  Odense, Göteborg, Karlstad,

       Stockholm                     6)

H. Norrmén, st.ing., H:fors 1893  Göteborg              7)

K. Relander, provinsialläkare 1894-95 bl.a. Stockholm, Göteborg, 

  Västerås 8)

M. af Schultén, ordf. i HeHvN 1895  Stockholm              9)

G. Idström, st.ing., H:fors 1900  Göteborg              10)

G. Idström, st.ing., H:fors 1902  Stockholm              11)

V. Sucksdorff , st.läkare, H:fors 1902  Stockholm, Köpenhamn          12)

A. Zilliacus, dir., livsm.insp.   1903  Köpenhamn              13)

G. Idström, st.ing., H:fors 1903  Wiesbaden              14)

A. Zilliacus  1905  Köpenhamn, Hamburg            15)

K.K. Vaaramäki, f.d. st.ing., Kuopio 1908  Eskilstuna    16)

G. Estlander och G. Idström 1909  Stockholm, Örebro             17)

O. Schultz, E. Hindersson, st.ing., 

A. Wikblad, Åbo 1909  Stockholm, Örebro             18)

K. Loveson, st.läkare, Raumo 1909  Stockholm, Örebro   19)

KÄLLOR: 1) Otto Höjers reseberättelse 1871. Sundhetspoliskommittén. RA; 2) Spoof 1885, s. 6; 3) Ehr-

ström 1883(a), s. 84; 4) Ehrström 1892, s. 117; 5) HeHvN, protokoll 20.6.1893; 6) Lindroos 1894, s. 250; 

7) HeHvN, protokoll 21.2.1894; 8) Relander 1895, s. 195ff., 158ff.; 9) Hietala 1992, s. 137; HeHvN, proto-

koll 31.5.1895; 10) Hietala 1992, s. 137; 11) Ibid.; 12) Ibid.; 13) Ibid.; 14) Idström 1904, s.53; 15) Hietala 

1992, s. 137. Zilliacus säger att han blivit sänd av Kotka stadsmyndigheter. HeHvN 19.10.1905; 16) 

KuHvN, protokoll 7.10.1908; 17) HeTH 44/1910, s. 8; 18) ÅboKB 1909, s. 11; 19) Nousiainen 1996, s. 75. 

Stadsläkare Loveson reste tillsammans med Åbo stads representanter.  
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Tabell- och fi gurförteckning

Tabell/sida Innehåll

3:1/104 Städernas antal och storlek i Finland och Sverige 1850.
3:2/111 Avfallsmängderna i den förindustriella staden.
3:3/117 Renhållningen i lokala regelverk före ca 1850.
4:1/136 Den allmänna dödligheten per 1000 innevånare i städerna och på lands-

bygden 1866–1920.
4:2/137 Den allmänna dödligheten per 1000 innevånare i tio fi nländska städer 

1841–1880.
4:3/138 Den allmänna dödligheten per 1000 innevånare i städerna och på lands-

bygden i Sverige 1841–1900.
4:4/169 Jämförelse av förslaget till hälsovårdsstadga 1875 med förordningen 

1879. Antalet paragrafer i första avdelningen (Om hälsovård i stad).
4:5/171 Renhållningen i lokala regelverk före 1875.
5:1/184 Av guvernörerna fastställda hälsovårdsordningar före 1925.
5:2/203 Exkrementernas sammansättning (i färskt tillstånd) enligt H. von Post 

1885 
5:3/235 Bostadsstandarden 1920 (Helsingfors) och 1920 (Helsingfors och övriga 

städer).
5:4/240 Renhållningen i lokala regelverk före 1895.
6:1/256 Den allmänna dödligheten per 1000 innevånare i tio fi nländska städer 

1880–1920.
6:2/256 Dödligheten i tyfus per 1000 innevånare i tio fi nländska städer 1880-

1920.
6:3/257 Renhållningen i lokala regelverk före 1910.
6:4/262 Avfallsmängder i olika fastigheter i Helsingfors 1910.
6:5/273 Gårdsägarföreningens i Viborg jämförelse av Gagneurs förslag 1906 

med läget 1910. Antalet klosetter, avträden och slambrunnar.
6:6/292 Inkomster och utgifter för gödselhanteringen i Helsingfors 1921-1925.
6:7/245 Avfallsmängderna i Helsingfors 1927, ton/år.
6:8/312 Renhållningen i lokala regelverk före 1930.

Figur/sida Innehåll

1:1/31 Strategiformuleringsprocessens fyra faser.
1:2/33 Problemets komplexitet.
1:3/34 Lösningens komplexitet.
1:4/35 Strategiformuleringens närvaronivåer.
3:1/105 Befolkningstillväxten i sju fi nländska städer 1820–1870.
3:2/108 Antalet kor i förhållande till befolkningsmängden 1855–1905 (antal/be-

folkningx1000).
5:1/199 Befolkningsutvecklingen i sju städer 1870–1920.
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BF Byggnadsförordning

BO Byggnadsordning

BT Borgå Tidning

CAÅS Centralarkivet vid Åbo 

stadssjukhus

DN Dagens Nyheter

FAT Finlands Allmänna Tidningar

FKT Finsk Kommunaltidskrift

FLH Finska Läkaresällskapets 

Handlingar

FOS Finlands Offi  ciella Statistik

HA Historiallinen Arkisto

Haik Historiallinen aikakauskirja

HAT Helsingfors Allmänna Tidning

Hbl Hufvudstadsbladet

HbörsFT Helsingfors Börsförenings 

Tidning

HD Helsingfors Dagblad

HeHvN Hälsovårdsnämnden i Helsingfors

HeKB Berättelse över Helsingfors stads 

kommunalförvaltning

HelSKom Hälsovårdsstadgekommittén

HeSA Helsingfors stads arkiv

HeTH Stadsfullmäktige i Helsingfors 

tryckta handlingar

HKMF Hans Kejserliga Majestäts 

Förordning

HT Helsingfors Tidningar

HTF Historisk Tidskrift för Finland

HvF Hälsovårdsförordning (-stadga)

JaHvN Hälsovårdsnämnden i Jakobstad

JaKB Berättelse över Jakobstads 

kommunalförvaltning

JaSA Jakobstads stads arkiv

JmuA Jakobstads Museums arkiv

JT Jakobstads Tidning

KaHvN Hälsovårdsnämnden i 

Gamlakarleby

KaKB Berättelse över Gamlakarleby 

stads kommunalförvaltning

KFHS Kejserliga Finska 

Hushållningssällskapet

KFHT Kejserliga Finska 

Hushållningssällskapets Tidskrift

KomFA Kommunförbundets arkiv

KuHvN Hälsovårdsnämnden i Kuopio

KuKB Berättelse över 

kommunalförvaltningen i Kuopio

KuSA Kuopio stads arkiv

KaSA Karleby stads arkiv

Notisblad, etc.

 Notisblad för läkare och 

pharmaceuter

NP Nya Pressen

NySA Nykarleby stads arkiv

PO Polisordning

RA Riksarkivet

RaHvN Hälsovårdsnämnden i Raumo

RaKB Berättelse över 

kommunalförvaltningen i Raumo

RaSA Raumo stads arkiv

SAO Svenska Akademins Ordlista

SHS Suomen Historiallinen Seura

SKL Suomen Kunnallislehti

SLäF Svenska Läkaresällskapets 

Förhandlingar

Spörjsmål, etc. 

 Hygieniska Spörjsmål upptagna af 

hälsovårdsföreningen i Finland

Stfm Stadsfullmäktige

S:tMLA Landsarkivet i S:t Michel

SWL Suomen Wirallinen Lehti

TaHvN Hälsovårdsnämnden i 

Tammerfors

TaKB Berättelse över 

kommunalförvaltningen i 

Tammerfors

TaSA Tammerfors stads arkiv

TFFF Tekniska Föreningens i Finland 

Förhandlingar

TFiF Tekniska Föreningen i Finland

TfH Tidskrift för Hälsovård

ULA Landsarkivet i Uleåborg

UleHvN Hälsovårdsnämnden i Uleåborg

UleKB Berättelse över 

kommunalförvaltningen i 

Uleåborg

UleSA Uleåborgs stads arkiv

U.o. Utan (förlags-)ort

U.å. Utan (tryck-)år

VaHvN  Hälsovårdsnämnden i Vasa

VaKB  Berättelse över 

kommunalförvaltningen i Vasa

VaSA  Vasa stads arkiv

Förkortningar
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Vbl Vasabladet

VibKB Berättelse över kommunalförvaltningen i Viborg

VibSA Viborg stads arkiv

VibTH Stadsfullmäktige i Viborg tryckta handlingar

VLA Landsarkivet i Vasa

ULA Landsarkivet i Uleåborg

ÅAB Åbo Akademis bibliotek

ÅAT Åbo Allmänna Tidning

ÅboHvN Hälsovårdsnämnden i Åbo

ÅboKB Berättelse över kommunalförvaltningen i Åbo

ÅboSA Åbo stads arkiv

ÅLA Landsarkivet i Åbo

ÅT Åbo Tidningar

ÅU Åbo Underrättelser

ÖF Östra Finland
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Källor och litteratur

1. Otryckta källor
Riksarkivet (RA)

Byggnadsstyrelsen

 Byggnads- och brandordningar, 1814–1912

Livsmedelsministeriet

 Anlända och avsända brev

 Cirkulär DF 4, 1918–1920

Medicinalstyrelsen

 I Kansliet

  Diarier över ankomna brev och Supplicanter, 1845–1847

Senatens Ekonomie Departement

 Hälsopoliskommittén

 Hälsovårdsstadgekommittén (HelSKom)

Riksdagsbiblioteket (RB)

Riksdagen 1926

 Handlingar

Landsarkivet i Vasa (VLA)

Kaskö magistrat och rådstuvurätt

 Protokoll

 Från länsstyrelsen ankomna brev

 Handlingar ordnade enligt innehåll

Länsstyrelsen i Vasa

 Länskansliets I:a avdelning

  Ankomna brev 1852–1938

Magistraten och rådstuvurätten i Gamlakarleby

 Ankomna brev

 Diarier över inkomna brev

 Magistratens protokoll

 Bilagor till protokollen

 Övriga ankomna handlingar

Magistraten i Jakobstad

 Protokoll

Magistraten och rådstuvurätten i Kristinestad

 Protokoll

Magistraten och rådstuvurätten i Nykarleby

 Magistratens protokoll

Magistraten och rådstuvurätten i Vasa arkiv

 Brevkoncept 

 Magistratens protokoll med bilagor

 Magistratens protokoll
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 Senatens utslag

Vasa hovrätts advokatfi skals arkiv

 Polisförfattningar 1830–1863

Landsarkivet i S:t Michel (StMLA)

Viborgs stads arkiv (VibSA)

 Magistraten i Viborg stad

  Ankomna brev A IV

  Protokoll A I

 Stadsfullmäktige i Viborg stad

  Alfabetiskt register till fullmäktiges protokoll (Aakkoselliset hakemistot valtuuston   

 pöytäkirjoihin) 1877–1914

  Föredragningslistor (Esittelylistat), 1915–1930

  Kommunberättelser (Kunnallishallinto), 1908, 1909, 1911 (otryckt), 1918 (otryckt),   

 1924, 1925, 1929 (VibKB)

  Protokoll med bilagor (Pöytäkirjat liitteineen)

Tekniska klubben i Viborg 

 Protokoll, 1897–1898, 1918–1931

Landsarkivet i Uleåborg (ULA)

Tekniska klubben i Uleåborg arkiv

 Protokoll och handlingar, 1900–1919

Landsarkivet i Åbo (ÅLA)

Handelssocieteten i Åbo pensionsanstalt

 Protokoll 1833–1863

 Historik och statistik

 Åbo Pudrettfabriksbolag 1868–1916

Åbo Teknici r.f

 Protokoll med handlingar

Kommunförbundets Arkiv (KomFA)

Brevväxling Fa

 Kommunala Centralbyråns utredningar 1912–1917

  Puhdistustoimi eräissä Suomen keskikokoisissa ja pienemmissä kaupungeissa. 
Kunnallisen keskustoimiston selvityksiä (1917).

Svar på enkäter och förfrågningar 1916

Stadshistorikkommittén

Stadsförbundets styrelse

 Protokoll

  

Helsingfors stads arkiv (HeSA)

Byggnadskontoret

 Protokoll med bilagor

 Brev
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 Ritningsarkivet

Drätselkammaren

 Protokoll

Historikkommittén

 Sakregister

Hälsovårdsnämnden (HeHvN)

 Protokoll med bilagor, 1878–1905

 Årsberättelser

Magistraten

 Protokoll

Renhållningsstyrelsen

 Protokoll, 1920–1946

 Avsända brev, 1921–1930

Stadsfullmäktige

 Berättelse över Helsingfors stads kommunalförvaltning, 1875–1960 (HeKB)

 Protokoll med bilagor

 Ankomna brev

  Kommittébetänkanden, svenska

 Tryckta handlingar (HeTH) 

Jakobstads stads arkiv (JaSA)

Hälsovårdsnämnden (JaHvN)

 Hälsovårdsnämndens berättelser 1898–1902, 1904–1925

 Protokoll, 1881–1917

Stadsfullmäktige

 Protokoll

 Berättelse över Jakobstads kommunalförvaltning, 1900–1934 (JaKB)

Karleby (Gamlakarleby) stads arkiv (KaSA)

Hälsovårdsnämnden (KaHvN)

 Protokoll 1902–1923

Stadsfullmäktige

 Gamlakarleby stads kommunalförvaltning 1907 (KaKB)

Kuopio stads arkiv (KuSA)

Hälsovårdsnämnden (Terveyslautakunta) (KuHvN)

 Protokoll (Pöytäkirjat), 1880–1918

 Årsberättelser (Vuosikertomukset)

Stadsfullmäktige (Kaupunginvaltuusto)

 Berättelse över kommunalförvaltningen i Kuopio (Kunnalliskertomukset), 1882–1930 

(KuKB)

Nykarleby stads arkiv (NySA)

 

Woldemar och Elisabeth Backmans arkiv

          Handlingar (oordnat arkiv)
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  Backman, Woldemar, Den allmänna hälso- och sjukvårdens utveckling i Finlands 
städer under åren 1874–1923 (1923). Paginerad handskrift. 

Raumo stads arkiv (RaSA)

Stadsfullmäktige (Kaupunginvaltuusto)

 Stadsfullmäktige i Raumo (Rauman kaupungin valtuusmiehet), 1876–1908

 Kommunberättelser (Rauman kaupungin kunnalliskertomukset), 1909–1930 (RaKB)

Drätselkammaren (Rahatoimikamari)

 Anlända brev (Saapuneita kirjeitä)

 Beredningsutskottet, särskilda kommittéer och direktioner samt protokollkoncept 

från dessa och från gemensamma möten med drätselkammaren, samt diverse 

handlingar (Valmistusvaliokunnan, erinäisten komitean ja johtokuntien sekä näiden ja 

rahatoimikamarin yhteisten kokouksien pöytäkirjakonsepteja ja muita asiakirjoja)

Hälsovårdsnämnden (Terveydenhoitolautakunta) (RaHvN)

 Protokoll med bilagor samt avsända brev (Pöytäkirjat liitteineen sekä lähetetyt kirjeet)

Tammerfors stads arkiv (TaSA)

Drätselkammaren 

 Anlända brev och handlingar

 Protokoll med bilagor

 Årsberättelser 1902–1903

Hälsovårdsnämnden (TaHvN)

 Protokoll, 1881–1883, 1885–1889, 1898–1901 

 Årsberättelser (handskrivna) 1881–1891, 1899, 1900, 1906, 1909, 1911–1912

Stadsfullmäktige

 Kommunberättelse för Tammerfors stad 1892, 1894–1899–1900, 1902–1930 (TaKB)

 Stadsfullmäktiges årsberättelse 1898–1904

Tekniska Klubben i Tammerfors

 Protokoll med handlingar 

Uleåborgs stads arkiv (UleSA)

Drätselkammaren (Rahatoimikamari)

 Berättelser (Kertomukset) 1895–1898

Stadsfullmäktige (Kaupunginvaltuusto)

 Berättelse över kommunalförvaltningen i Uleåborg (Kunnalliskertomukset) 1899–1930 

(UleKB)

 Register till kommunalberättelserna (Hakemisto kunnalliskertomuksiin) 1899–1920

 Tryckta handlingar (Painetut asiakirjat) 1921–1929 (UleTH)

Hälsovårdsnämnden (Terveyslautakunta)(UleHvN)

 Protokoll (Pöytäkirjat) 1896–1905, 1914–1920

 Årsberättelser (Vuosikertomukset) 1897–1915

Vasa stads arkiv (VaSA)

Drätselkammaren/stadsstyrelsen

 Diarium öfver ankomna brev 1876–1885, 1894–1899
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 Protokoll och brevkoncept 

Hälsovårdsnämnden (VaHvN)

 Protokoll, 1881–1907 (1905 saknas)

Stadsfullmäktige

 Alfabetisk förteckning till fullmäktiges protokoll 1875–1930

 Berättelse angående Vasa stads kommunalförvaltning jemte statistiska uppgifter, 1909–

1930 (åren 1915–1920 otryckta) (VaKB)

 Protokoll

Åbo stads arkiv (ÅboSA)

Drätselkammaren/stadsstyrelsen

 Diarium

 Icke diarieförda handlingar 

 Kommittéer, utskott, arbetsgrupper

  Renhållningsutskottet 1920–1953 (yngre renhållningsutskottet)

  Polisordningsutskottet 1915

 Protokoll

 Registerkort anknytande till protokollen 1875–1919

Hälsovårdsnämnden (ÅboHvN)

 Kommittéhandlingar

  Kommittén för undersökning av möjligheterna att anlägga ett kommunalt 

renhållningsverk 1895–1931 (äldre renhållningsutskottet)

 Protokoll, 1880–1892

Stadsfullmäktige

 Berättelse angående Åbo stad kommunförvaltning, 1899–1930 (ÅboKB)

 Protokoll

Centralarkivet vid Åbo stadssjukhus (CAÅS)

Hälsovårdsnämnden i Åbo (ÅboHvN)

 Årsberättelser 1880–19251

Jakobstads Museums Arkiv (JMuA)

 Woldemar Backmans kartotek

 Bildarkivet

Åbo Akademis Bibliotek (ÅAB)

 Handskriftsavdelningen

  Kejserliga Finska 

  Hushållningssällskapets Arkiv (FHHSA)

1 Årsberättelserna 1880-1885 handskrivna, resten tryckta. Årsberättelserna för åren 1920-1925 utlånade och 
inte tillgängliga för tillfället.
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2. Tryckta källor

a) Lagar, betänkanden och offi  ciella dokument, uppslagsverk

Avfallslag 3.12.1993/1072.
Bra Böckers Lexikon 1980, 1983
Byggnads=Ordning för Helsingfors stad. Gifven den 10 December 1859. Helsingfors 1874.
BF 1856: Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning, angående allmänna grunder för 

städernas reglering och bebyggande i Storfurstendömet Finland. Gifven i Helsingfors, den 
18 mars 1856.

Byggnadsordning för Borgå stad. Utfärdad den 8 september 1899. Borgå (u.å.).
Byggnadsordning för Gamlakarleby stad 1874. Gamlakarleby 1915.
Byggnads=Ordning för Helsingfors stad. Gifven den 10 December 1859. Helsingfors 1874.
Byggnadsordning för Kotka stad. Nådigt fastställd den 8 September 1899. Kotka 1899.
Byggnadsordning för Viborgs stad. Till efterrättelse fastställd i Helsingfors af 

Ekonomiedepartementet i Kejserliga Senaten för Finland den 19 December 1871.
Byggnadsordning för staden Uleåborg. Oulu 1883.
Byggnadsordning för Helsingfors stad utfärdad den 3 maj 1895.
Byggnadsordning för Nikolaistad. Nikolaistad 1901.
Th e Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford 1964.
Filosofi lexikonet. Filosofer och fi losofi ska begrepp från A till Ö. Stockholm 1988.
FOS: Finlands Offi  ciella Statistik. VI Befolkningsstatistik 1903: 34. 

Folkmängdsförändringarna år 1900 med återblick på tidsrymden 1816–1900. 
Helsingfors 1903. 
VI Befolkningsstatistik 1917–20: 50:1–8. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, 
Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910. Helsingfors 1917–20.
VI Befolkningsstatistik 1918: 51:1–2. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, 
Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910. Helsingfors 
1918.
VI Befolkningsstatistik 1921–23: 54:1–11. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, 
Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg, Uleåborg, Kuopio, Lahtis och Kotka den 8 
december 1920. Helsingfors 1921–23.

Förslag till Helsovårdsordning för Wiborgs stad, fastställd 5 Januari 1884.
Förslag till ny byggnadsordning för Wiborgs stad. Utarbetadt af det af Tekniska Klubben i 

Viborg på mötet den 11 juli 1895 för ändamålet tillsatta utskott. Wiborg 1897.
GatUF 1896: Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning, angående öfverenskommelser 

emellan stadskommun och tomtägare om gatuunderhållets öfvertagande af kommunen. 
Gifven i Helsingfors, den 4 Maj 1896.

Hans Kejserliga Majsestäts Nådiga Stadga och Kungörelse (HKMNSK), angående en Police-
Inrättning i Åbo stad. Den 17 December 1816.

HKMNSK, angående en Police-Inrättning i Helsingfors. Den 21 Februarii 1826.
Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning (HKMNF), angående Polisinrättningen i 

Helsingfors stad. Gifwen i Helsingfors, den 6 Maj 1861.
Ibid., den 15 December 1897. Även identiska förordningar för Åbo, Viborg och Tammerfors.
HKMNSK, angående en Police-Inrättning i Wiborgs stad. Den 7 Juni 1836.
Ibid., den 15 juni 1871.
HKMNF, angående åvägabringande af en polisinrättning i Nikolaistad. Den 20 februari 1903.
HKM Nådiga Reglemente för Allmänna Brandstods Bolaget i Storfurstendömet Finland. Den 

11 December 1832.
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HKMN Kungörelse, Innefattande närmare föreskrifter i fråga om kolerafarsotens afvärjande 
och bekämpande. Gifven i Helsingfors den 22 augusti 1893.

Helsingfors stads byggnadsordning 1875 med ändringar af den 20 januari 1880. Helsingfors 
1880.

Helsingfors stads byggnadsordning 1895.
Helsingfors stads byggnadsordning 1917.
HvF 1879:  Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning, angående helsovården i Finland. 

Gifven i Helsingfors, den 22 December 1879.
Hälsovårdsordning för Uleåborgs stad. Terveyshoitojärjestys Oulun kaupungille. Oulu 1883.
Hälsovårdsordning för Björneborg stad 1882.
Hälsovårdsordning för Åbo stad 1885.
Hälsovårdsordning för Wasa stad 1931.
(Förslag till) Hälsovårdsordning för Wiborgs stad 1884.
Hälsovårdsstadga. Given i Helsingfors den 2 december 1927: N:o 336/1927.
KomF 1873: Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning, angående kommunalförvaltning i 

stad. Gifven i Helsingfors, den 8 December 1873.
Komiteamietintö 1970: B 114. Jätehuoltokomitean mietintö. Helsinki 1970.
Kommittébetänkande 1896/6: Till Hans Kejserliga Majestät från komitén för afgifvande af 

förslag till förändringar i nådiga förordningen, angående helsovården i Finland, af den 22 
December 1879, och författning angående farsoter. Helsingfors 1896.

Kommittébetänkande 1908/7: Kommittén för uppgörande af förslag till ordnande af 
läkarevården på landet samt till ny hälsovårdsstadga.

Kommittébetänkande 1911/3: Kommittén för uppgörande af förslag till allmän 
byggnadsstadga för landets Städer.

Kongl. Maj:ts faststäldte Nådige Brand=Ordning, för Wasa, Gamla Carleby, Jacobstad, Ny 
Carleby, Christina och Kaskö Städer i Wasa Län; Gifwen Stockholms Slott 4 December 
1800.

Lagberedningens förslag till stadsplanelagstiftning samt allmän byggnadsstadga jämte motiv. 
Lagberedningens publikation No 2. Helsingfors 1924.

Lag om avfallshantering 31.8.1978/673.
Lag om hälsovården 1.7.1927/192.
Poliisijärjestys Oulun kaupungille. Oulu 1903.
Polis=Ordning för Wasa Stad 1827. Wasa 1830.
Polis-Ordning för Gamla Carleby stad (1837). Gamlakarleby 1891.
Police Ordning för Jyväskylä stad (1844). Kuopio 1845.
Polis-Ordning för Uleåborgs stad. Uleåborg 1858.
Polisordning för Nikolaistad 1871. Nikolaistad 1871.
Polisordning för Jakobstad. Fastställd av guvernören 3.7.1876.
Polis-Ordning för Uleåborgs stad. Uleåborg 1858.
Polisordning för Uleåborgs stad. Oulu 1881.
(Utdrag ur) Polisordning för Björneborg af den 16 februari 1882.
Polisordning för Vasa stad 1940. U.o., u.å.
Rakennusjärjestys Savonlinnan kaupungille. Savonlinna 1898.
Rakennussääntö Kuopion kaupungille. Keisarillisen Senaatin vahvistama kesäkuun 7 

päivänä 1899. Kuopio (u.å).
Renhållningskommitténs utredning och förslag för renhållningsverk i Örebro, inklusive förslag 

till renhållningsstadga. 
Renhållningskommitténs betänkande N:o 4/1904. Stadsfullmäktige i Örebro tryck 1904.
Renhållningsstadga för Gamlakarleby stad (1916).
Riksdagen 1926. Handlingar. Tredje delen I, II. Helsingfors 1927.
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Sortavalan kaupungin rakennussääntö. Keisarillisen Suomen senaatin vahvistamana 5 p. 
lokakuuta 1911. Sortavala 1911.

Samling af Placater, Förordningar, manifester och Påbud, samt andre Allmänna Handlingar, 
hwilka i Stor=Furstendömet Finland sedan 1808 års början ifrån trycket utkommit. Sjette 
Delen. Helsingfors 1835.

Samling af Placater, etc. Del 7. Helsingfors 1840.
Samling af Placater, etc. Tolfte delen. Helsingfors 1849.
Samling af till efterlefnad gällande Bref, Förklaringar och Föreskrifter, hvilka af Hans 

Kejserliga Majestät, äfvensom ifrån Expeditionerne i Dess Senat för Stor-Furstendömet 
Finland blifvit utfärdade uti Justitiae-, Economiae- och Politiae-ärenden. Första delen. 
Från 1809 till och med 1820. Utgifven af Joh. Fredr. Stichaeus. Helsingfors 1840.

Samling af Bref, etc. Andra delen. Från och med 1821 till och med 1828. Utgifven af Pehr 
Törnqvist. Helsingfors 1836.

Samling af Bref, etc. Tredje delen. Från och med 1829 till och med 1834. Utgifven af Pehr 
Törnqvist. Helsingfors 1837.

Statens off entliga utredningar SOU 1969:18. Ett renare samhälle.Stockholm 1969.
Statistisk handbok för Finland (K.E.F. Ignatius). Helsingfors 1872.
Statistisk Årsbok för Finland. Ny serie. Tjugoförsta årgången 1923.  Helsingfors 1924.
Statistisk Årsbok för Sverige 1920. Stockholm 1920.
Statistisk Årsbok för Helsingfors stad 1900. Helsingfors 1900.
Statistisk Årsbok för Helsingfors stad 1915. Helsingfors 1915.
Statistisk Årsbok för Helsingfors stad 1921. Helsingfors 1921.
Svenska Akademins Ordlista (SAO) 1933, 1945.
Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734.
Talousvaliokunnan mietintö n:o 8. Riksdagen 1926. Handlingar.

b) tryckta källor och källsamlingar

Abersten, Karl, Renhållningsväsendet i Göteborg. Särtryck ur ”Göteborg”(Göteborgs 
jubileumspublikationer 1923). Göteborg 1923.

Ahlström, Al[arik], Geo Peel Harvey, Kloakfrågans ordnande i  Jakobstad. Jakobstad 1912.
Ahlström, Al[arik], Jakobstads Vattenledningsfråga. En historik och sammanställning af 

utarbetade förslag jämte Vattenledningskommitténs betänkande. Jakobstad 1915.
Almqvist, E[rnst Bernhard], Hygieniska notiser från Paris. Stockholm 1883(a). Särtryck ur 

Hygiea 1883.
Almqvist, Ernst [Bernhard], Studier i renhållningsfrågan. Hygiea 1883(b), s. 473–507.
Almqvist, Ernst [Bernhard], Om Göteborgs renhållningssystem. Stockholm 1892(a). Hygiea, 

No 3 Mars 1892, s. 250–268.
Almqvist, Ernst [Bernhard], Kort öfversikt öfver allmänna helsovårdens historiska 

utveckling med särskildt afseende fäst på Sverige. Installationsföreläsning. Hygiea, No 8 
Augusti 1892 (b), s. 129–155.

Almqvist, Ernst [Bernhard], Torfmullen i renhållningens tjänst. Hälsovårdsföreningens i 
Stockholm förhandligar 1894, s. 36–49.

Almqvist, Ernst [Bernhard], Allmän hälsovårdslära med särskildt afseende på svenska 
förhållanden  för läkare, medicine studerande, hälsovårdsmyndigheter, tekniker, m.fl . 
Stockholm 1897. 

Almqvist, Ernst [Bernhard], Hälsovårdslärans framsteg under senaste åren. Stockholm 1902.
Alquist, E[rik Reinhold], Några anteckningar om renhållningssystemet i Sundsvall. Särtryck 
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ur Hygienisk tidskrift. Band 7/1914, s. 1–33.
Amnéus, A.J., De sanitära grunderna för renhållning af städer. Eira. Tidskrift för Helso- och 

Sjukvård, 1878, N:o 1, s. 1–7.
Anderson, J., Upplysningar och Råd rörande Beredningen och Användandet af 

Gödningsämnet Pudrett, sådant det tillverkas wid Göteborgs Pudrettfabrik. Göteborg 
1866.

Andersson, Gunnar, Minnesruna. Einar Rosenbröijer. TFFF 1939, s. 274–275.
Arppe, A.E., Några blad ur jordbrukskemins historia. Öfversikt af Finska Vetenskaps-

Societetens Förhandlingar XIX 1876–1877. Helsingfors 1878, s. 122–148.
Aschan, Ossian, Huru bör renhållningsväsendet, hvad beträff ar fäkaliernas bortskaff ande, 

ordnas i Helsingfors. TFFF 1888, s. 29–33.
Backman, Woldemar (sign. W.B.), Om renhållningens ordnande i staden. JT 5.9.1906 (del I); 

12.9.1906 (del II); 15.9.1906 (del III); 26.9.1906(del IV).
Backman, Woldemar, Bostadsförhållandena i Jakobstad år 1906. Jakobstad 1907(a).
Backman, Woldemar (sign. W.B.), Våra bostäder. JT 9.2.1907 (del I); 16.2.1907 (del II); 

23.2.1907(del III)(b).
Backman, Woldemar (sign. W.B), Vår bostadsfråga. JT 11.9.1907(c).
Backman, Woldemar, Ett modernt renhållningssystem. JT 10.5.1911; 20.5.1911; 24.5.1911(a).
Backman, Woldemar (sign. W.B.), Ännu några ord i renhållningsfrågan. JT 14.6.1911 (del I); 

17.6.1911(del II)(b).
Backman, Woldemar (sign. W.B.), Vår renhållningsfråga. Vbl 15.12. 1918 (del I); 

18.12.1918(del II).
Berggren, G.F., Öfversättarens företal. J.B. Fonssagrives, Allmänna helsovården i städer och 
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Summary

1. A PROPHYLACTIC PERSPECTIVE ON SANITARY 
SERVICES IN FINLAND, 1830–1930.

Introduction
Traditionally, pollution problems have been associated with  modern industrialised 

society and the extraction of materials, the production processes, distribution, retail, 

consumption and waste disposal. Waste has been seen  primarily as an urban blight. 

Th e increased general interest in environmental issues during the end of the twentieth 

century can also be traced to the historical development connected to industrialism. 

Amongst historians the increase in attention is refl ected in a greater interest in the 

factors which have contributed to the environmental problems of modern day society. 

Historians have strived to understand the connections and processes which have infl u-

enced the shape of the modern city society and its infrastructures.

In a longer perspective the attention given to pollution problems refl ects the devel-

opment in knowledge and new technology. Th is change in attitude and understanding 

has also led to a variety of diff erent decisions and measures being taken throughout 

time. Th ough the process maybe considered long and drawn-out, waste and its han-

dling has progressed from being apprehended merely as a practical nuisance to being 

accepted as a risk to human health and the environment. Th e beginning of this process 

can be connected to the change in theory of disease during the nineteenth century. Th is 

also encompasses new attitudes and appreciation of the environment which cannot 

necessarily be described in biological terms alone. 

Based on the above, this thesis is more of a history of preventive health measures 

rather than an environmental chronicle. Th e focus of the thesis lies, primarily, in the 

connection between the prevailing theory of disease and waste disposal practises. Th e 

central question is how the changes in the apprehension of disease and how diseases are 

spread have infl uenced man’s mental attitude towards waste and the physical practices 

of public cleansing. Th e starting-point of the analysis is the various instruments used at 

diff erent times by Finnish urban society to regulate public cleansing and waste disposal. 

Simultaneously, the thesis is built on the hypothesis that Finland’s peripheral position 

and late industrialisation meant that the country, as a late-comer, has been able to gain 

from the experience of others, i.e. the cities have been able to learn from experiences 

and mistakes of others when introducing new practices in public cleansing.

 Industrialisation in Finland occurred mainly outside the limits of the old cities and 

is thus assumed to have aff ected the sanitary situation and the development of sani-

tary systems. Th e Finnish urban areas classed as cities at that time can be seen, from a 

European perspective, as no more than large villages, a circumstance which also com-
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mands attention. Th e intention of broadening the empirical base, which deals with all 

the Finnish cities that existed before independence – is to contrast in a more thorough 

way local development to that generally perceived to be concentrated to, and happen-

ing in, the capital city region. Th e broadening of the subject matter has also created 

opportunities to highlight the diff usion of ideas and technologies within the country, 

and the infl uence of individual characters on the local implementation of new sanitary-

technical infrastructures.

Th e method of analysis is based on a strategic model: the battle against disease 

is seen as a goal orientated action which commences with identifying and defi ning a 

problem, which through analysis concludes in a prophylactic strategy. Th e complex 

and, with time, altered ethological relations is refl ected against the conception of waste, 

waste handling and waste disposal practices. Th e demarcation and structure is based 

on two essential basic assumptions, namely that: a) waste and waste disposal practices 

have a given place in the current ethological understanding, and that: b) alterations 

within this understanding will aff ect the choice of preventive techniques. Th is way the 

course of events could be said to refl ect the process which has shaped the structure of 

the thesis: a learning curve where models are chosen, implemented and assessed in a 

constantly changing context.

A changing context
During the hundred years period studied in this thesis Finnish urban society experi-

enced extensive changes. At the beginning of the period the power elite consisted of 

only a small number of economically dominant bourgeois. At the end of the period 

all taxpaying citizens formally took part in the shaping of the towns politics. From an 

economic perspective the city administration changed from being a traditional capi-

tal and property management to service production with possible external fi nancing. 

Alongside the political and economic changes the city administration was developing 

from an almost voluntary organisation led by the mayor to a professional and sectored 

administration with paid civil servants. Th e presupposition for these changes was cre-

ated, amongst other things, by the 1873 Local Government Act for cities.

Even though urbanisation and industrialisation in Finland cannot be seen as par-

allel – and simultaneous – phenomenon, they both still had a considerable impact 

on the development of sanitary infrastructures. At the beginning of the researched 

period, the urban population represented just over fi ve per cent of the total popula-

tion. In 1930 the corresponding fi gure was 21 per cent. Th is migration to the cities 

meant an increased need for space and more homes. Increased industrialisation, in 

turn, caused inner social and functional divides of the city area, as the workplace 

was separated from the home. Traditional countryside occupations like the keep-

ing of livestock were also, either isolated and pushed to the outskirts of the city, or 

completely abandoned. Th e changes occurring in technology created new types of 
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industries and methods of production as well as, in the longer term, a change in 

consumer behaviour. 

Simultaneously, important changes occurred at both national political and admin-

istrative levels. Most structures which had been created during Swedish rule acted as 

a base for the initial administrative undertakings during the early nineteenth century. 

Th e reorganisation of the city-building administration began in 1810 when the offi  ce 

of Public Works and Buildings was established. An important milestone in the devel-

opment of public health services was the instruction for provincial medical offi  cers 

in 1832. Alexander the second’s ascension to the throne in 1856 and the period of 

liberalisation which followed was politically important. During the Diet in the 1860s 

important legislation was also created which, amongst other things, resulted in the 

aforementioned local government act, but also in regulations regarding relief for the 

poor, the Freedom of Trade Act and the Public Health Act of 1879.

However, many of the planned reforms were blocked during the political unrest at 

the beginning of the twentieth century, for example the new public health act being 

considered and new building regulations were postponed. Th e outbreak of World War 

one and the following civil war led to the shelving of most planned reforms regarding 

sanitary legislation. Independence in 1917 created, in the long run, new conditions 

which led to the re-shaping and adjustment of planned reforms to suit the new situa-

tion. Th e prioritisation of political and economical reform meant that the new Public 

Health Act was not passed until 1927 and a new city-planning Act in 1931.

Th e events as mentioned above only account for a fraction of the complex reality 

that shaped and infl uenced the course of events studied in this thesis. It is a matter of 

course that the complexity of development limits the opportunities to highlight spe-

cifi c factors as infl uential in the making of specifi c strategic decisions. However, it is 

important to emphasise that the multifaceted reality does not end in a linear process. 

Each phase in development is characterised by an evaluation where divergent appre-

hensions, interests, goals, reality, practical possibilities and mentalities lead to a variety 

of consequences depending on the strength of the prevailing parameters. Th e research 

has also previously emphasised that, for example, the decline in the mortality rate dur-

ing the latter part of the nineteenth century was due to such factors as, an improved 

health service, changing dietary habits, improved housing and working conditions as 

well as an extension of fresh water supplies.

Th e Th eory of Disease and Prophylactics
Th e cholera epidemics at the beginning of the 1830s can be seen as the fi rst milestone 

in the history of Finnish waste disposal. Epidemics became the factor that led to the 

interpretation – or perhaps rather, an acceptance of the European experience that un-

satisfactory waste disposal methods had a connection to disease and death. Dirt was 

identifi ed as “the root of all evil” and the practical – aesthetically based need for refuse 
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collection was replaced by an ethologically motivated justifi cation where healthy living 

together with the disposal of all rotting material would reduce susceptibility to disease 

and hinder the spread of epidemics.

However, the removal of animal effl  uent and human excrement, the fi lling of stag-

nant pools and the draining of swampy areas in connection with the early cholera 

epidemics have to primarily be seen as only ad hoc measures which lacked any basic 

strategic thinking. Th ough, in the long run, the directives of that time of the senate and 

the central health authorities gained strategic importance, as these recommendations 

became a model for all preventative action. Th is way one can talk of an emergent strat-

egy. Th e British ideas concerning public health and the goals expressed in the British 

sanitary acts were however known to the more initiated citizens in society as early as 

the end of the 1840s. Th e same can be said about the form and consequences of the 

sanitary measures taken.

In the thesis the changes in the perception of disease and the prophylactic measures 

taken, as they are expressed in building by-laws and police ordinances, have formed a 

base for the analysis. From the 1820s onwards the regulations concerning street clean-

ing and waste disposal can be found primarily in the police ordinances. Th e placing and 

shaping of certain sanitary establishments, especially latrines, cesspits and the diver-

sion of surface water was regulated by the building by-laws. An important model for 

these instruments were the early building by-laws and the police ordinances of the city 

of Turku (Åbo).

Traces of a new theory of disease became prominent in police ordinances from the 

end of the 1840s. Th is was shown in the fact that the regulations received justifi cation 

i.e. waste disposal was to be organised “to prevent unhealthy air”. During the 1850s the 

relationship with both the new British sanitary ideals and the miasma theory of disease 

were given even clearer expression in the ordinances in that ventilation received great-

er attention, in addition to regulations regarding housing, factories and meat control 

being introduced in the police ordinance of Helsinki. In the thesis the time-period from 

the end of the 1850s on, has come to denote a formulating phase wherein the British 

sanitary ideals were slowly introduced in the local ordinances and fi nally lead to the 

overarching national strategy, i.e. the Public Health Act of 1879.

When the situation altered, the main area of change was not the actual practices, but 

the expressed justifi cation. After Max von Pettenkofer formed his ground-water theory 

during the 1850s, the medical profession shifted its attention from the atmosphere to the 

ground.  Drainage, as well as the disposal of manure and human excrement, now became 

one of the measures taken in order to hinder any possible epidemic from gaining a foot-

hold. In the building by-laws new rules were introduced which would protect the ground 

from pollution. Towards the end of the century the order of priority changed, with Kochs 

discoveries during the 1880s forming the basis for a new theory of the spread of disease, 

wherein the importance of the state of the ground decreased and the focus of attention 

were the elements by which the disease was thought to be spread – like water.
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Th e cholera epidemics during the 1880s and 1890s again drew the urban society’s 

attention to the importance of waste disposal. As long as a remedy for cholera was 

absent the disposal of waste was the only known prophylactic measure. An eff ective 

way of handling excrement was supposed to counteract the pollution of groundwater 

and that way also restrict the spread of the epidemic. Th e rules in the regulations also 

become more specifi c regarding the handling of excrement. Th e escalation in attention 

given to preventative measures was emphasised by the enhanced fear of the epidemic 

which was supported by an increase in press coverage.

At the turn of the twentieth century, when bacteriology replaced the miasmic theo-

ry of disease, the change in diff erent practices was no longer obvious. Th ose measures 

taken that were based on the older ethological theory also suited the new concepts. To-

wards the end of the 1920s, ethnology already formed a part of the liturgy, the obvious 

basic unexpressed understanding that is not emphasised other than when the persons 

involved wished to strengthen their political or economic arguments. Th e research has 

also earlier observed that the bacteriological theory of disease denoted a shift of inter-

est from preventative measures to the curing of disease.

If the new regulations greater emphasised the basic ethological understanding then 

it can be said that the waste disposal practices revealed the economic and technological 

context better. In the tradition of waste disposal the three basic principles of handling 

are also marked i.e. the private responsibility for keeping your own yard clean, the con-

nection between street cleansing and the ownership of property as well as the close 

relationship between the handling practices and farming. However, during the period 

studied here there were no considerable changes regarding the responsibility and the 

extent of street cleansing. Th e encroachment of the city upon the privilege of yard 

cleansing, only started to take defi nite shape toward the latter part of the nineteenth 

century. On the other hand, the connection between the handling of manure and the 

level of farming is more or less obvious during the whole period researched. 

Th e understanding and signifi cance of manure utilisation was increased from the 

1830s onwards due to the development of farming chemistry. Together with existing 

utilitarian ideas the interest in the commercial utilisation of city-waste also increased. 

Th is took place in Finland in the shape of numerous attempts to utilise city manure. 

During the 1840s it was diffi  cult to see enticements other than a private interest in prof-

it. Later attempts can however be connected to a realistic need for manure in farming 

as well as with diffi  culties in the collection and storage of manure due to the seasonally 

related demand. Th e importance of the handling of manure for farming decreased in 

the early twentieth century as the usage of fertiliser increased. Th e destruction tech-

nology which was gaining popularity in Europe during the latter part of the nineteenth 

century, which could be seen in Finland around the turn of the century, was connected 

to a new perception of waste. A view which meant that the volume and the eff ort to get 

rid of the waste gained increased interest. Towards the latter part of the 1920s this view 

of waste and its treatment completely takes over.
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European research into waste treatment has focused on the handling of human ex-

crement. However, as this thesis has shown, with regard to Finland, it is primarily the 

care of domestic animals and the handling of manure which has to be emphasised. A 

small town with many cows produced more waste than a town ten times larger but 

with no cows (or horses). During the latter part of the nineteenth century both the 

physical and mental relationship to the countryside industries was still making its mark 

on the perception of the city environment. In this concept the smell of waste, cow sheds 

and even slightly polluted drinking water seemed to be nothing that craved attention. 

Th e city smell was something which seemed to belong there, an obvious identity. Th ere 

could be no change of this picture before a new understanding regarding the relation-

ship between disease and hygiene ideals had been introduced to the citizens.

Th e Public Health Act of 1879
Th e Public Health Act of 1879 was the fi rst collective national expression of the pro-

phylactic goals fi rst expressed in the British sanitary acts. Infl uenced by new European 

ideas, the central governmental medical authorities and initiated physicians could in-

troduce the preventative aspects of public health to the public agenda. Th is investiga-

tion has also shown that the appointment of a governmental public health committee in 

1859 was primarily a result of a changed understanding of public health administration 

and a parallel to the development of the Scandinavian countries, not a consequence of 

worsened sanitary conditions. Th e opportunity for statutory legislation had been cre-

ated by Russian liberal reform policy.

Th e cities played an important part in the shaping of and, especially, the implemen-

tation of this prophylactic strategy: the act demanded local health ordinances and pub-

lic health boards. Th e opinion stage had tested the cities understanding of the bounda-

ries between the communal right to decide and the freedom of the individual. At the 

same time confrontation occurred between the imported Victorian consideration of 

the social, economical and environmental connections of public health and the local 

consideration and adapted practice. Th e divided apprehensions lead to an acceptance 

of the traditional and a rejection of the new: the sharpened and detailed regulations 

regarding waste disposal and cleansing were rejected.

Th e Public Health Act of 1879 has to be seen – as proven by the thesis – as prima-

rily a culmination of an evaluation process which began at least a couple of decades 

earlier. Th e ideas implied in the British legislation and the British standards of sanitary 

conditions slowly gained acceptance within the medical body and central government 

authorities. Th e somewhat surprising hesitation amongst physicians towards the ideas 

of the proposed public health act of 1875, not due to the presented etiological interpre-

tations, but due to the understanding that the preventative measures did not provide 

an entirety that could be summed up as a complete instrument. It is also an obvious 

fact that the physicians and later the decision makers of the cities could not associate 
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the imported interpretations of problems, presented in the proposal, with the local 

conditions. 

Th e ground water theories breakthrough within  the theoretical concept of the pub-

lic health law has to some extent supported the earlier picture of the public health act 

being, primarily, a prophylactic instrument towards typhus. However, it is more impor-

tant to acknowledge the endeavour of Otto E.A. Hjelt (author of the public health act) 

to widen the prophylactic measures from merely being temporary solutions for battling 

epidemics to becoming a wider endemically justifi ed public health policy. Alongside 

the political events and the emphasis on the ethological relations, one can also high-

light the hygiene ideology. In this, now widened, vision all social problems were to be 

taken care of by ridding the city of anything ‘dirty’: the poor, social misery, unhealthy 

living conditions and prostitution.

Th e main signifi cance of the public health act regarding waste disposal was not 

that the law made new rules for the collection and disposal of waste (public health 

ordinances) possible – with regards to this, the legislation only had a little signifi cance 

– but that the physicians, through the public health act now had an instrument with 

which they could focus on phenomena of prophylactic interest. Th is also meant that 

any measures taken at local level were dependent on the town physician’s interest in 

matters of hygiene. Th e fact that many of the reforms suggested by the physicians were 

not realised due to economically motivated resistance from property owners is another 

matter. A town physician who neglected waste disposal matters was neither punished 

nor seen as an exception.

With the acceptance of the Public Health Act every city had to appoint a public 

health board. In a way, this was not a new occurrence as similar “advisory” public health 

committees had already been appointed during the cholera epidemics of the 1840s. Th e 

new aspect was that the Public Health Act  now demanded permanent boards with 

certain statutory members. In itself, however, the permanent public health boards and 

the tasks they were given were not of a revolutionary nature. Th e need for a permanent 

institution had been discussed since the 1860s. Th e widening of responsibility of the 

earlier temporary committees was close at hand anyway.

From the 1880s onwards the city engineers were given an increase in responsibil-

ity regarding waste disposal matters. Th is development was largely due to the spe-

cialisation and division of the city administration, a development which saw at least 

the administration of public cleansing operations being assigned to the city’s building 

department. During this development one can identify an acknowledgement of Edwin 

Chadwick’s statement , that the physician can consider his work done when he has 

pointed out the disease that results from the neglect of proper administrative meas-

ures, and has alleviated the suff erings of the victims. Th e task of the engineer was to 

introduce proper technical solutions. As the physicians withdrew from the arena to the 

background, the engineers took over the prophylactic arguments. Th e problem picture 

as presented by the engineers was, however, more technical and more clearly con-

 BILAGOR 389



nected with the economic functions of society. In the smaller cities the lack of technical 

expertise meant that the physicians held on to their central position regarding issues 

related to waste disposal. Th e activity though was clearly defi ned by individual physi-

cians personal interest in the city cleansing issues.

Th e implementation of new preventative techniques
At the implementation phase of those ideas concerning city cleansing that emerged 

in the proposal for the Public Health Act in 1875 the local public health ordinances 

had very little impact. Practices were also continuously ruled by the traditional instru-

ments of enforcement; the police ordinances and the building by-laws. Partly this may 

be seen as a parallel phenomenon to the earlier expressed hesitation amongst the city 

administrators regarding the need of a Public Health Act, but also as an expression of a 

prevailing attitude regarding waste disposal and city cleansing. In the absence of a pub-

lic health act, the existing police ordinances also acted as a substitute to public health 

legislation up until the 1880s. However, the police ordinances could also later include 

rules concerning prophylactic measures.

Th e prophylactically founded need to protect the ground from pollution resulted 

in rules demanding “tight” solid construction cesspits, lined with concrete, included in 

the building by-laws from the 1870s onwards. Th e concrete cesspit was a sound idea 

which was motivated by the best theories. However, in practice it had consequences 

which were contrary to the basic prophylactic ideas which lay behind the Public Health 

Act proposal; to maintain the manure value and the collection system the farmers van-

dalised the “tight” pits in order to allow the liquid components to fl ow out into the 

nearest ditch or, at best, into a sewer. Th e “tight” cesspits did not protect the ground 

from pollution as intended, and needed a complimentary system to divert dirty water.

In Helsinki the demand for concrete cesspits led to the need for a sewer system be-

ing brought to the attention of the city council in 1878. Th ere was an underlying private 

interest in the eagerness of property owners: by diverting the dirty water the traditional 

cesspit system could be maintained and the costs for the rebuilding of pits could be 

reduced. Th e initiative at the council also led to the establishment of the fi rst complete 

waste disposal plan in Helsinki.

In the proposal for a waste disposal system in Helsinki, presented by city engi-

neer Tallqvist in 1878, the two opposing ideas in the European waste disposal debate 

became the focus of attention for the fi rst time in Finland: the barrel system and the 

water-fl ushing system. In both cases the primary question was how to handle the 

human excreta. Th e debate which followed regarding waste disposal highlighted all 

the elements included in the complex group of factors which infl uenced the choice of 

cleaning system: the ethological motivation, the economic context, fl uctuating opin-

ions regarding the pollution of water, waste disposal practices and the technological 

development.
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Tallqvist used mainly ethological motivations in his proposal. Th e evaluation of the 

proposal made later by the public health board in Helsinki does however refl ect the 

unclear ethnology that generally came to light in the miasmic theory. Th e fi nal stand-

point of the public health board was also marked by the same apprehension as Hjelts 

proposal of a public health act: the important matter was to improve health conditions. 

According to the public health board the sewers served this purpose.

From a prophylactic perspective this stand was also a turning point. Th e prioritisa-

tion of the draining system meant, at least in theory, that endemic diseases were pri-

oritised above epidemics (which were also more foreign and distant). It was no longer 

cholera, typhus and dysentery that were the focus of preventative strategies, but, for 

example in Helsinki, it was tuberculosis, infant mortality and the malaria. Endemic 

diseases were no longer considered as a natural part of life, they could be driven away, 

relieved or even cured. Th e prioritisation of the drainage system also encompassed a 

social thesis. Th e population without means and their children also had a value – at 

least as a workforce in the ever-growing industrial economy.

If the city was equipped with a water main, the sewer system could create the op-

portunity for a water closet system to be introduced. A debate about the introduction 

of a water closet system in Finland started during the 1880s and was accepted 20 years 

later. Th e debate in Finland was marked by the same opposition as in Scandinavia: the 

people who were for the system praised its cleanliness and comfort whereas the oppos-

ing side highlighted a risk of contaminating the watercourse and also pointed out that 

the farming community needed manure. However, the rules in the building by-laws for 

Helsinki in 1895 paved the way for the water closet. Th e remaining restrictions con-

nected with the construction of the water closets limited and postponed the introduc-

tion of the system. As late as the start of the 1920s water closets were still banned in a 

few cities.

In its theoretically clean state the sewer system had no practical connection to the 

handling of waste. Th e sewers were to assist in drying out the ground and the removal 

of surface water. Th e connection was made from the practice, i.e. excrement was being 

led to the drains. A practice which rose from convenience brought about an abuse of 

the water diversion system which, in turn led to that the biggest problem of the waste 

disposal system – the handling of human excreta – was excluded from the adminis-

trative and practical function conceived as waste disposal. Th is is still the case today; 

not even the sludge from the waste water treatment plants is incorporated in modern 

waste legislation. Refuse or rubbish is the ‘area of expertise’ within the modern waste 

management.

Erlier research has emphasised the change in thinking that occurred when the drain-

age systems began to be recognised as networks. However, in the existing systems with 

drains, gutters and ditches this thought was already in place. Considered in this way it 

was a question of only applying an improved technology to an old system (or network). 

Likewise, it has to be emphasised that drains – private or maintained by the city – used 
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in the diversion of storm water and fi lth water, had been built long before the pro-

phylactic demands of the public health act had even been expressed. Cities in Finland 

had since the early nineteenth century, undertaken the responsibility of maintaining 

public drains due to regulations in the cities own building by-laws. Th e often unspoken 

acceptance by the cities of the demands made by the public health act regarding the 

levelling of the city area and the construction of sewers has to be examined against this 

backdrop: the demand was based on an already applied practice and was not deemed 

either radical or new. Only the prophylactic frame was new.

No chosen technology has so restricted any future development as the water fl ush-

ing system. Th e investment in this latrine handling technology was very resource de-

manding and changing the system would demand a new ethologically, practically and 

economically convincing testimony. Th e system had been so convincing to both the 

public and to the technical people involved that it remained unquestioned still at the 

latter part of the twentieth century, even though the introduction of new water-pre-

serving sanitation technologies in many cases was now impossible due to the fact that 

the system was constructed on design principles of the nineteenth century. At the same 

time, historians have allowed for an understanding whereby the water closet system 

constituted an obvious phase in a linear development of the latrine systems.

Acceptance of the water fl ushing system meant that the city implicitly undertook 

responsibility for the handling of latrine waste, a responsibility which eventually, had 

extensive consequences as the city was also held responsible for the resulting outfall. 

As the city at an earlier stage had accepted responsibility for the drainage of the city 

areas it had left the door open for further responsibility. Somewhat surprising is that 

this revolutionary change of responsibility area was never discussed during the debates 

regarding the water closet system. Possibly, the strong focus on the pros and cons of the 

system led to the fact that the question regarding responsibility was overlooked. How-

ever, when the city community via the cleansing-works and the barrel system voluntar-

ily took on the responsibility of handling, the distribution of responsibility is expressed 

clearly: the proceeds from manure sales as well as the charges for collection of it would 

cover city expenditure.

Th e barrel system formed the chief-alternative to the water fl ushing system and 

could, in theory, preserve the excrements for agricultural use. Th e ground would in 

this instance be protected from ‘infectious substances’ by using a tight-fi tting underlay 

and watertight barrels. In 1904, in Helsinki, waste disposal became a separate fi eld 

of responsibility within the building department. Simultaneously, a barrel system was 

brought into place for human excreta-, street waste – and kitchen waste. Th e barrels 

were transported by rail from special re-loading stations in the city to a new manure 

preparation- and tipping place in Malm. Th e city council decided however that the 

connection to the new system was voluntary. Consequently, initial connection to the 

communal system was poorly supported. Th e individual property owner seldom or-

ganised the necessary transport which meant the barrels overfl owed and pollution of 
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the soil was unavoidable. Both private and municipal organised collections were, in 

principle, associated with the same underlying problem: the barrel system did not work 

without regular collection.

Th e municipal cleansing-works and the selection of the barrel system for Helsinki 

during the early twentieth century could be considered as a complete victory of the 

“abführ-system” over the water closet system. However, it is clear that the barrel system 

was only seen as an intermediate solution to the development of a complete water clos-

et system. Th e main role of the municipal cleansing department was also to organise a 

regular collection of the waste collected in the barrels. Th ough there had been limited 

connection to the barrel system, the city tried to develop the system further in order to 

maintain the value of manure and thus secure its sale and the proceeds. Th e choice of 

solution was a so called source separation according to the two-division system.

Feedback
Th e two-division system introduced in Helsinki in 1910 was supposed to secure the bi-

ological part of the waste for farming. For the cleansing and fi nance department main-

taining the value of manure was economically founded: the proceeds from the sale of 

manure covered the costs of handling latrine waste. By adapting the rules of the police 

ordinance to suit the cleansing-works’ handling model the city council was attempting 

to promote the connection to the communal waste collection system.

Th e sorting system was maintained up until the 1920s when the composition of 

waste had changed to such an extent that the process of turning manure into fertiliser 

had become extremely diffi  cult. Th e change was partly due to the accelerated tech-

nological development, partly as a consequence of a change in consumer behaviour 

which had brought with it a diff erent composition of waste. Th e changes in, for exam-

ple, heating technology, new types of packaging and also the continuous development 

of the sewer system and the introduction of the water closet system all infl uenced the 

composition of waste and its handling. Th e increase in water closets led to a reduction 

of manure (excrement) and a relative increase in material which could not be used as 

manure for fertilisation.

In the long run, fl ushing meant that the excrement could no longer be categorised 

as solid waste. In addition to this, it is worth mentioning that the car had taken over 

from the horse as a means of transport which also radically changed the composition 

of street waste. In all, the changes taking place induced substantial economic changes 

to the cleansing function. However, both in Helsinki and in smaller cities the remaining 

manure and latrine waste sales were well supported up until the mid 1920s.

Th e new railway tariff s of the mid 1920s again changed the opportunities for eco-

nomic solutions for handling waste in Helsinki. In 1925, waste handling that had been 

previously economically advantageous, brought a 200 000 Mark loss to the cleansing 

department. Increasing diffi  culties in the system forced the municipal cleansing works 
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to correct the waste disposal strategy, an occurrence which was also used as a motive 

in 1928, when the sorting system, in practice, ceased to function. Th e premise for waste 

disposal had experienced a radical change: the so-called auto-mobilisation of waste 

collection meant that the collection, loading and transportation of waste could be done 

with fewer staff  and fewer costs. Even prior to this, transportation costs had been the 

largest expense in the waste disposal business. During this process of change the tip-

ping grounds served as an intermediate treatment solution on the way to the fi nal goal, 

the destruction of waste through burning.

Consequently, there was a revolutionary re-consideration of both the physical and 

mental apprehensions of waste and waste disposal: the waste that earlier was mentally 

thought of as potential fertiliser was now seen as rubbish. Th e city society was forced 

to replace the dominating manure strategy with a rubbish strategy. Th is change was 

mentally made easier by the fact that it was preceded by a physical one: for a long time 

the amount of rubbish in manure had overtaken the amount of manure in rubbish. 

Th e Public Health Act of 1927 and the accompanying legislation represented a col-

lective experience gained from at least 50 years of preventive public health work. Even 

though the regulations regarding cleansing, may not be considered generally speaking, 

as very prominent in the extent of their eff ect, it can still be said that they marked the 

most central confl ict of the cleansing debate: the battle between the public- and pri-

vate interests. In the new Public Health Act, of 1927 the public interest in protecting 

the health of the population was, for the fi rst time, given more attention than private 

economic interest. Th e most revolutionary importance of the new legislation was that 

the local authority was now clearly responsible for that part of cleansing which earlier 

belonged to the individual property owners. At the same time the authority could now 

charge for the cleansing services provided. Even though the municipal responsibility 

for city cleansing in the new law was seen as a temporary aff air, the Public Health Act 

of 1927 and its accompanying legislation can still be considered as the starting point of 

the communal responsibility for waste disposal systems in Finland.

A comparative perspective
Th e thesis has, generally speaking, confi rmed several of the results of European re-

search: the chain of events follow the same pattern. Th e diff erence lies in the phasing 

and from this perspective Finland stands out more as a late-comer than an exception. 

However, the extreme northerly climate aff ected the implementation of sanitary infra-

structures and demanded local adjustments. Th e climate also contributed to the debate 

regarding cleansing and waste disposal, especially during the nineteenth century, and 

was merely seen as a problem that only concerned the warm seasons of the year.

However, it is clear that the European problems associated with the city environ-

ment and housing conditions could not be transferred to the Finnish situation without 

critical inspection. Th e city and building traditions in Finland could, in many ways, 

394 BARA ETT RINGA OBEHAG?



be distinguished from the central European ones. Th is is partly a question of the pos-

sibilities of regulating city-building and partly a question of Finnish tradition. Added to 

this is of course the doubtful advantage of the ‘wooden houses areas’: they could easily 

burn, which would allow for the introduction of new, also sanitarily motivated city-

building ideals. Th e dry toilet was also never an integral part of the traditional house in 

a Finnish city. Most industrial and household lavatory facilities  had their own space or  

own house separate from the main building or dwelling.

Th e models for the waste disposal and cleansing solutions chosen were selected 

from Sweden. Traditionally, there was a close relationship between the cities and indi-

vidual people. Th e legislation in both countries had the same base and especially the 

municipal government acts were almost identical. Th rough technical literature and ed-

ucational visits the physicians and engineers gathered up to date information regarding 

the progression of the waste disposal system. Sweden was seen as a pioneer in Scandi-

navia while the waste disposal system in Denmark, for example, was considered to be of 

a lower standard. Th is way one could say that the European ideas and models regarding 

cleansing were transformed and adjusted to Nordic circumstances in Sweden, and this 

also mean that they – theoretically – could be copied, almost unchanged in Finland.

Domestic models of city cleansing were non-existent during the nineteenth century 

and practically no home grown networks of handling experts had been formed before 

the 1910s. It was also apparent that smaller cities did not primarily look to the capital or 

any of the larger cities for inspiration, but turned to Sweden and made contacts of their 

own. Th e same prototypes were used as models in both Finland and Sweden. Stock-

holm and Gothenburg were the models for the larger cities and Eskilstuna for most 

of the smaller ones. Size was one of the criteria regarding the choice of city to study 

and possibly follow. Th is way, the planning of cleansing diff ers considerably from the 

planning of the water and sewer systems. Th e domestic network was of great infl uence 

when the planning of the water and sewer systems was considered. Th e city engineers 

from the larger cities were considered experts and were often consulted for help and 

advice, especially if they had been involved in the development of similar projects. 

Some of the engineers, for example Bernhard Gagneur, actively off ered their services.

It is worth distinguishing between the prophylactic explanations which made waste 

disposal a topic of interest and the evaluation process which led to the choice of a 

certain technique. Even though these two are closely connected and cannot always 

be distinguished, the results show that the dominating criteria for the choice of waste 

disposal strategy up until the end of the 1920s was the possibility of using the city waste 

as fertiliser. Th ose confl icts which rose during the debates regarding alternative systems 

were also primarily based on the possibility of utilising city waste. Of primary con-

cern, of course, was the underlying private-economic and municipal-economic inter-

ests, but it was also a question of external conditions, not necessarily related to waste 

disposal. Th e general opposition by the bourgeois (property owners) to new practices 

was expressed through the continual habit of trying to play down problems focused 
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on by the public health authorities. Even though this opposition could add to a general 

time-delay, it could not, in time, hinder the implementation of the new waste disposal 

methods.

Th e results also show that the assumed connection between an actual understand-

ing of disease and implemented waste disposal techniques was not linear, but rather of 

parallel dimensions. Th e understanding of disease is more easily traced in legislation 

and in the motivating factors which formed its base. In the practical implementation the 

economic interests of the municipality and the private property owner are emphasised. 

It is also important to stress that there was a built-in prognosis of future circumstances 

in the chosen strategies. When certain assumed circumstances (economic, population 

related, technological) reached a certain level, the best system was to be implemented. 

Th e problem with this strategic vision was the continuous change in circumstances 

which meant that the goals to be achieved had to be moved.

2. JUST A MERE DISCOMFORT?

Th e thesis opens with the question – What is waste? In various hypothetical contexts 

three possible renditions are presented: a mental, a physical and an applied legal one. 

Additionally, there is a suggestion of the questions in relation to the existing economic 

and cultural circumstances. However, combined with the main title of the thesis, the 

opening question suggests a circumstance where strategic choices in relation to waste 

are dependent on all parameters of the context.

Even since the middle ages, waste, in particular human excreta, disregarding men-

tal, chemical and ethological understandings of the world – as well as in the close 

relationship with the concept of dirt, has been represented as something appalling and 

unpleasant. At the same time as the handling of waste has been seen to express a social 

rejection, the end stations have come to represent the furthermost outpost of social 

misery and poverty. Even if the fi rst mental conception mentioned, connected to excre-

ment still exists, it has, with time, become less certain. In the water closet system the 

excrement was separated from the traditional waste disposal and almost invisibly han-

dled in a new waste water technological complex. Th e mental conception of excrement 

and waste was also aff ected by the outhouse dry toilet being moved into the house 

itself, i.e. the indoor toilet. Th e modern term for waste could not either have been 

unaff ected by waste water handling. At an early stage waste water handling became a 

separate item isolated from other waste disposal – with its own administrative unit and 

with its very own, highly skilled (specialised) work force.

In a purely physical context it is possible to use the human metabolism as a meta-

phor to describe the understanding of the concept of waste during the early nineteenth 

century: waste was something which, functionally seen, had fallen off  – or been sepa-
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rated from – in a natural process. As long as the removed matter was not connected 

with esthetical, ethological or economic values and theories, the waste was primarily 

considered (with the aforementioned mental conception in mind) a practical incon-

venience. A change was not apparent until the chemical theories changed, the gather-

ing of nourishment in plants was described and the importance of fertilisation clearly 

understood and the concept of disease connected to waste and waste disposal.

It is also obvious that the modern apprehension of waste hides this, from the mid 

nineteenth century dominating conception of the remains as ‘manure’. Mary Douglas’ 

implicit interpretation of waste as something which is not in its right place can also 

here be given a physical or spatial relevance and, in doing so, become connected to the 

physiocratic ideas of the nineteenth century. Anything considered as unclean belonged 

to the farming fi elds and the interaction between city and country should keep the 

cities clean and the country fertile. As long as this conception was the ruling one, the 

waste was primarily treated as manure with the main goal being retaining its value, not 

getting rid of waste.

However, with industrialisation and an increase in consumption behaviour there is 

a marked discrepancy between what could and what could not be used as fertiliser. Th e 

theoretical physiological connection between the city and the countryside was slowly 

breaking down and the beginnings of modern conceptions of city waste become vis-

ible. In the English language the Latin word uastus (a, um) comes to signify the new 

city waste; that which cannot be used, that which is squandered or simply wasted, i.e. 

waste. In Finland this shift in meaning occurred at the end of the 1920s when Helsinki 

replaced the attempts to retain the value of manure with the introduction of the dump-

ing or tipping ground and, with great vision  a waste burning plant. Seen from this per-

spective, the Public Health Act of 1927 not only created the starting point for organised 

communal waste services, but also became a frontier for the modern notion of waste.

(translation Margareta and Paul Morgan)
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