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Støv er saa fine Smaapartikler, at selv en meget svag Luft- 

bevægelse kan holde dem svævende, hvorfor disse Partikler 

først under Tyngdens Indvirkning falder til Bunds, naar de 

kommer i ganske stillestaaende Luft. I et Rum, hvor Men

nesker aander, eller hvor der er nogen som helst Bevægelse 

eller blot kunstig Opvarmning, vil Luften altid være i saa 

stærk Bevægelse, at der vil ske en Støvdannelse, hvis der 

findes saadanne Smaapartikler, og de vil altid fremkomme, 

nvor noget Materiale omdannes eller bearbejdes, som det 

sker i Industrien. Selv om Fabrikationen ikke gaar ud paa 

Dannelsen af eller Bearbejdelsen af vedkommende Værk

slykke ikke just bestaar i Biorttagelsen af saa smaa Partikler, 

at disse kan give Anledning til Støvdannelse, vil der omtrent 

altid fra selve den Flade, der bearbejdes, f. Eks. fra et Sav

snit, løsrives en Mængde smaa Partikler, der er særdeles 

egnede til at danne Sitøv. I mange Fabrikationer er det 

selve Riaamaterialet eller det færdige Produkt, der er saa 

fint fordelt, at det kan danne Støv; som Eksempler behøver 

jeg kun at nævne Choko ladef abrikationen, hvor man for

arbejder fintmalet Kakao, og Cementfabrikati'onen, hvor det 

færdige Produkt er et fint Pulver, der yderst let giver Støv. 

At Betingelserne for Støvdannelse derfor i høj Grad er til

stede ved de fleste Industrier, behøver ingen nærmere For

klaring.

En bekendt Sag er det, at Støv er ubehageligt at ind

lande: men hvad værre er, det er i Reglen tillige skadeligt. 

I saa Henseende maa man skelnp mellem Støv, der er Uopløse

lig! i Vand, og Støv, der er opløseligt. Det første kan kun be-
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virke en mekanisk Irritation af Slimhinderne, hvorimod der 

ved det andet kan være Fare for, at de Forbindelser, der 

dannes ved Støvets Opløsning i Spyttet, kan være giftige. 

Endelig kan Støv af organisk Oprindelse lettere end uorga- 

ganiske Støv være Bæreren af Bakterier og Smittekim. Hvad 

det uopløselige Støv angaar, maa man igen skelne mellem 

Støv, der virker mere eller mindre irriterende paa Aande- 

drætsorganerne, nemlig eftersom det er mere eller mindre 

skarpkantet, saaledes er Gibsstøv, Kulstøv, Mel og Benmel 

ikke særlig stærkt irriterende. Noget værre er Støv af Horn, 

Rav, Elfenben, Perlemoder, Celluloid, Hamp, Hør, Jute, og 

værst er Støv af Sandsten, Granit, Cement, Ler, Porcellæn, 

Støbejern, Staal, Bronze, Messing og navnlig Smergelstøv. 

Naar dette sidste er saa skadeligt, ligger det miaaske foruden 

i dets Skarphed tillige deri, at det løsrevne Smergelstøv fra 

en Skive er varmt og derved særlig tilbøjeligt til at brænde 

sig fast, hvorfor man f. Eks. vil kunne lægge Mærke til, at 

Beskyttelsesbriller, der benyttes af Arbejdere ved Smergel- 

skiver, efterhaanden angribes, saaledes at Smergelstøvet kan 

sætte sig ganske fast paa Glasset og gøre det uigennemsig

tigt, saa kan man tænke sig, hvor meget et ubeskyttet Øje vil 

blive angrebet. Hvad giftigt Støv angaar, saa kan man hertil 

regne Kalkstøv, Thomasslagge, jernholdigt Støv, Blystøv og 

blyholdigt Støv, Zinkstøv og Tobaksstøv.

Som allerede omtalt kan Støv tjene til Overføring af In

fektionskim, og i saa Henseende har det Støv, der fremkom

mer ved Behandling af gamle Klude, et særlig daarligt Ry, 

hvorfor denne Virksomhed, f. Eks. i Preussen, har givet An

ledning til særlige Bestemmelser (af 22. Decbr. 1895).

Hidtil har jeg kun omtalt Støvets Farlighed overfor Men

neskenes Sundhed; men forskellige Arter af Støv kan ogsaa 

paa anden Maade være farlige, nemlig hvis de er brændbare. 

Saaledes er det bekendt, at Melstøv kan give Anledning til 

Eksplosioner. Denne Fare kan naturligvis undgaas ved at 

anvende kunstig Belysning, som udelukker Antændelse; men
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Faren for, at der dog altid ved en tilfældig Gnist kan ske 
Antændelse, bestaar alligevel.

Disse Grunde taler jo stærkt for at fjerne Støvet fra 
Luften; men i flere Tilfælde er der endnu en Grund dertil, 
nemlig naar Støvet er værdifuldt enten direkte som færdigt 
Produkt, f. Eks. Cement, eller naar det er i Stand til at op
arbejdes, f. Eks. Kakaostøvet i Chokoladefabrikerne. Det er 
opgivet mig, at i en Cementfabrik, hvor et Støvstigningsanlæg 
kostede 18 000 M., fik man efter Fradrag af alle Driftsudgif
terne til det et Overskud af 12,000 M., altsaa en Fortjeneste 
af 66 pCt. Selv om en saadan Indtægt vel nok vil høre til 
Sjældenhederne, kan der dog i mange Tilfælde regnes paa 
en god Forrentning af et saadant Anlæg alene med Hensyn 
til det indvundne Materiale.

Naar man da vil undersøge det Spørgsmaal, hvorledes 
man kan bekæmpe Støvet, er der først Grund til at se, om 
man ikke kan gaa saa radikalt til Værks, at man overhovedet 
slet ikke danner Støv, og i ganske enkelte Tilfælde har dette 
virkelig været muligt ved en Forandring af Arbejdsmetoderne. 
I Fajance- og Porcellænsfabrikationen har mian saaledes ind
ført Vaadmaling i Stedet for Tørmaling, og Resultatet er 
ikke alene blevet en Undgaaelse af Støvet, mein endog et 
finere Produkt. Men det vil dog altid kun være Undtagelser, 
naar man kan gøre noget lignende; Cement og Mel siger det 
sig saaledes selv, at man ikke kan behandle i vaad Tilstand.

Dernæst kan der blive Tale om præventive Forholds
regler, hvorved man søger at beskytte Arbejderne mod Stø
vet ved at paabyde dem at benytte Respiratorer, som skal 
forhindre Støvet i at trænge ned i Åndedrætsorganerne. 
Foranstaltninger af denne Art kan dog kun blive en Nød
hjælp, fordi det er en bekendt Sag, at Arbejdere kun daar- 
ligt vænner sig til at gaa med dem, hvorfor de ofte vil tage 
dem af. Man bør derfor kun indskrænke sig til Brugen af 
dem, hvor andre Midler ikke kan. komme til Anvendelse. 
Jeg saa f. Eks., at de Arbejdere, der tilsaa Kulelevatorer og
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Knusevserkerne paa Berlins nyeste Gasværk ved Tegel, under 

dette Arbejde benyttede Respiratorer, da en Undgaaelse af 

og Fjernelse af Støvet her maatte anses for umulig.

Ved en Respirator kan man imidlertid kun hindre Støvet 

i at trænge ned i Aandedrætsorganerne; men en Afsætning af 

Støvet i Hudens Porer vil altid være mere eller mindre skade

lig, selv om den kun, hvor Støvet er opløseligt og de derved 

dannede Forbindelser giftige, kan kaldes absolut farlig. Det 

gælder derfor om at sørge for, at Arbejdere, der saaledes 

bliver tilsmudsede med Støv, har fornøden Adgang til Be

nyttelse af Bade, hvilket der ogsaa paa det omtalte Gasværk 

ved Berlin var givet dem. Særlig hvor der er Tale om giftige 

Stoffer burde ingen forlade Arbejdsstedet uden at have taget 

Bad. For at indføre den tvungne Badning er man mange Ste

der gaael til at forkorte Arbejdstiden saa meget, som Bad

ningen kræver, uden at afkorte Lønnen, eller ligefrem paa 

Badeanstalterne udlevere Tegn, der bag efter kan veksles 

mod Penge.

Den største Kamp mod Støvet skal dog selvfølgelig føres 

paa selve Arbejdspladsen. Ved en kraftig Ventilation af denne 

kan man hjælpe meget paa Støvet; men en saadan vil i Reglen 

blive overdreven dyr, hvorfor mian nraa se, om man kan 

hindre Støvet i at komme ud i Arbejdslokalerne. Først og 

fremmest kan man ved at tage Hensyn dertil ved en Fabriks 

Anlæg sørge for at anbringe de støvende Maskiner og Virk

somheder i særlige Lokaler og derved bidrage til, at de øvrige 

Rum holdes fri for Støv. N.aar Dørene mellem disse forskel

lige Lokaler aabnes, vil imidlertid den støvfyldte Luft trænge 

ind, hvis man ikke ved Indretningen af Ventilationssystemet 

sørger for at holde et ringe Overtryfk, svarende til nogle 

Millimeter Vandsøjle i de Lokaler, der skal være støvfri, 

saa al Luften, ved Aabningen af Dørene, ikke trænger ind i, 

men ud af disse Lokaler. Hvor man ellers ikke har noget 

centralt Ventilationsanlæg, kan man dog for en forholdsvis 

ringe Bekostning anbringe en Ventilator, der tilvejebringer 

dette fornødne Overtryk.
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Ved denne Foranstaltning faar man imidlertid kun nogle 

af Lokalerne holdt fri for Støv, hvilket f. Eks. ikke vil være til

strækkeligt, naar der stadig skal arbejdes ved de støvgivende 

Maskiner. Man maa saa gaa til Indretningen af Ventilations

anlæg, hvor man suger den støvfyldte Luft bort direkte fra 

Maskinen, idet man ved Anbringelsen af passende Skærme 

uden om den sørger for at hindre Støvet fra at trænge ud i 

Lokalet og leder det ind i Sugeledningerne.

Et saadant centralt Støvsugnings anlæg kommer til at be- 

staa af tre Hovedled, nemlig S’ugeledningerne, der samler 

Støvet fra Arbejdsmaskinerne og transporterer det bort gen

nem Lokalerne, et mekanisk Apparat til Tilvejebringelsen af 

den nødvendige Sugning i Ledningerne og et Apparat til Ud

skilning af Støvet fra den bortsugede Luft.

Hvad Ledningerne angaar, fremstilles de almindeligvis af 

sammenloddede forzinkede Jernrør, der naturligvis maa være 

lufttætte, for at man ikke skal lide Tab ved unødvendig Sug

ning gennem Utætheder. Ved Anvendelse af Etageadskillelser 

støbte i Beton kan Ledningerne fremstilles i selve Betonen. 

Hvor der bliver Tale om Bortsugning af meget store og tunge 

Genstande, meget skarpt Sand eller lignende, maa man selv

følgelig tage Hensyn til Sliddet ved Valget af Rørenes Gods

tykkelse for ikke alt for hurtig at skulle forny dem. Dernæst 

maa man ved Beregningen af Diametrene afpasse denne efter 

den Luftmængde, der skal suges igennem, saaledes at man 

ude ved de enkelte Arbejdsmaskiner begynder med tynde 

Ledninger, hvorpaa de efterhaanden tager til i Diameter, 

efterhaanden som de former sig, hen imod S'ugeapparatet. 

Da hian jo næppe til enhver Tid har alle Arbejdsmaskinerne 

gaaende, maa man ved Anbringelse af Skydel'ukker paa de 

enkelte Sideledninger sørge for, at disse kan aflukkes, saa at 

man kun suger fra de Maskiner, der i Øjeblikket er i Gang. 

Endelig maa man paa passende Steder anbringe Apparater, 

hvor særlig store medsugede Genstande kan lægge sig, for 

ikke at volde Forstyrrelse ved at passere hele Anlæget igen-
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nein og maaske klemme sig fast i Apparaterne til Sugning 

eller Rensning laf Luften. Et saadant Apparat kan blot bestaa 

i en Kasse forneden paa Ledningen. Hvor de enkelte Led

ninger støder sammen, maa man sørge for, at der ikke kan 

opstaa Lufthvirvler, der kan genere Støvtransporten. Hvis 

en ganske nøjagtig Dimensionering af Ledningerne var mulig, 

og S'ugeapparatet ogsaa havde den rigtige Størrelse og Kraft, 

vilde denne Vanskelighed falde bort; men dels er en nøjagtig 

Beregning af Ledningerne udelukket, da deres Størrelse ikke 

kan varieres, eftersom der lukkes for en eller flere Sideled

ninger, og dels kan Sugningen heller ikke afpasses efter 

den variable Modstand i Rørene. Man maa derfor lægge stor 

Vægt paa at undgaa Steder, hvor uregelmæssige Forhold kan 

indtræde, som f. Eks. at medført Støv og Materiale falder 

ned i en Sideledning og tilstopper denne. Det undgaas bedst 

ved al føre Ledningerne meget slankt sammen, saa at de 

næsten følger parallelt med hinanden, inden Forbindelsen 

mellem dem iværksættes. Man kan ogsaa føre Sidelednin

gerne i en Bue ovenfra ned til Hovedledningen. Hvor Hoved

ledningen lægges under Gulvet, falder denne Vanskelighed jo 

bort; men om Hovedledningen maa lægges oppe under Loftet 

eller ved Gulvet er afhængigt af de lokale Forhold.

Den næste Del af Støvsugningsanlæget er Apparatet, der 

frembringer Sugningen. Det er næsten altid en Ekshaustor 

og kun i sjældne Tilfælde en Damp- eller Vandstraalesuger. 

Da der er Tale om at ventilere Arbejdsmaskiner, vil der jo 

omtrent altid være mekanisk Kraft disponibel til Drift af 

Ventilatoren, hvorfor man i Reglen bedre og mere økonomisk 

kan anvende en saadan frem for en Damp- eller Vands traale- 

siiger. Endvidere har disse den Egenskab, at de gør Støvet 

vaadl, hvorved det bliver tungere og derved lettere lægger 

sig. M:an kan derfor, ved Anvendelse af en saadan Suger, naa 

at skille Støvet ud af Luften og faa det opslemmet i Vandet; 

men dels vil dette langt fra altid være muligt, og saa er det 

vanskeligere at arbejde med det vaade Støv end med det
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tørre, og dels udelukker det, at Støvet bliver vaadt, Anven

delsen laf Sugere overalt, hvor der er Tale om at benytte Stø

vet, og dette ikke taaler Fugtighed. Det vil derfor særlig 

være i den lille Industri, f. Eks. ved Anbringelse af en Drejei- 

bænk for Perlemoder, som drives med Foden, at man vil 

kunne benytte en Vandsitriaaleblæser med Fordel.

Hvad Ekshaiustorerne angaar, da bygges de i et Utal af 

Former, idet hvert Firma har sin Type. Ved Valget af en 

siaadan g,ælder det om at tage Hensyn til Beskaffenheden af 

det Støv, der skal bortsuges. Hvis dette kun f. Eks. er fint 

Sandstøv, kan Ekshatis borens Vinger være samlede med en 

ydre Krans, hvorved de kan gøres tyndere, og Apparate! selv

følgelig leveres billigere, hvorimod' man, naar man har at gøre 

med Fnug fra Sortering af Klude, maa have Vingerne fri langs 

Periferien, da Fnugget ellers efterhaandefn sætter sig paa dem 

og derved formindsker Eksihaiustorens Virkegrad.

Endelig det tredje Led i Anlæget er Apparatet til Udskil

ning af Støvet fra den bortsugede Luft. Det kunde synes, 

som Formaalet er naaet, naar den støvfyldte Luft suges 

bort fra Arbejdsmaskinerne og transporteres udenfor Loka

lerne; men det vil jo kun være at flytte Støvplagen fra Fa

brikens Arbejdere til Kvarterets Beboere. Endelig er der jo 

alle de Tilfælde, hvor Støvet repræsenterer Værdier og der

for skal samles for at udvinde disse. Medens imidlertid 

Ledningerne og Sugerne i det væsentlige kan indrettes ens 

for de forskellige Anlæg, er dette ingenlunde Tilfældet med 

Støvsamling,sapparaterne, der maa vælges netop med det fore

liggende Støv for Øje. 1 Definitionen af Støv ligger, at det 

er Partikler, der holdes svævende af Luftbevægelsen, med 

andre Ord, naar Luften kommer i Ro, falder Støvet ned, og 

paa dette simple Princip har ogsaa mange Udskilningsappa- 

riater kunnet konstrueres. Jo tungere Støvet er, jo lettere faar 

mian det til at udskille sig, hvorfor det ogsaa er det lette Støv, 

som kræver særlig konstruerede Udskilningsapparater.

Hvor det gælder om at udskille temmelig tungt Støv, som
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I Jernspaaner, Høvlspaaner og lignende, kan man i Almindelig

hed naa et fuldt tilstrækkeligt Resultat yed at anvende en 

Cyklon, hvorved forstaas en stor foroven cylindrisk, forneden 

tragtformet Beholder, hvor Blæseluften indføres tangentielt 

foroven, hvorved Støvpartiklerne slynges mod Apparatets 

Sider og efterhaanden glider ned, medens Luften undviger i 

Midten. Hell støvfri kan Luften ikke blive alene ved Anven

delsen laf en Cyklon; men til Udskillelse af tungt Støv er det 

et godt, billigt og usammensat Apparat, der kun kræver ringe 

Pasning.

Kan 'man ikke opnaa tilstrækkeligt med en Cyklon, maa 

man benytte mere komplicerede Anlæg, hvilke da kan bestaa 

i at Luften ledes ud i store Luftkamre, hvor den kommer saa 

meget i Ro, at Støvet falder ned, eller man leder Luften gen

nem Kanaler med vekslende Retning, hvorved Støvet lægger 

sig i de skarpe Knæk. Begge disse Maader kræver imidlertid 

ret stor Plads, hvorfor det jo langtfra altid vil være muligt 

at kunne anbringe disse Kamre eller Kanaler. Hvor man 

f. Eks. skal opsamle Flyveaske, bruger man i Reglen denne 

Metode, idet man konstruerer sine Trækkanaler derefter.

Som allerede tidligere omtalt vil Støvet ved Befugtning 

lettere lægge sig ned, hvorfor mian ogsaa anvender det som 

et Middel til at udskille Støvet af Luften; men det kan selv

følgelig klin anvendes ved Produkter, der ingen Værdi har.

Disse forskellige Udskilningsmetoder har alle det fælles, 

at de lader den rensede Luft undvige, hvorved den om Vin

teren. naar man maa opvarme kunstigt, fører en Del Varme 

bort med sig. Det vilde derfor være meget økonomisk, om 

man kunde rense Luften saa meget for Støv, at man uden 

Betænkelighed kunde lade den samme Luft cirkulere nogle 

Gange. Det kunde synes underligt, at man atter vil tillede 

den samme Luft; men det er let forklarligt, da Luftfornyel

sen gennem Støvudsugiiingen kan gaa op til 20 Gange i 

Timen, medens en Forjn.yel.se af nogle Gange i Timen vilde 

være fuldstændig tilstrækkelig af Hensyn til Arbejdernes Ud-
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aandingsprod'ukter. Den fornødne Renselse kan man give Luf

ten ved at lade den. passere gennem et Tøjfilter, af hvilke der 

findes en Mængde forskellige Konstruktioner. Ved Valget af 

et saadant maa man dels tage Hensyn til, at Filtret egner 

sig til Udskillelse af det Støv, hvorom der i det foreliggende 

Tilfælde er Tale, og dels til at Filtret ikke kræver for meget 

Lufttryk, hvilket igen repræsenterer mere Arbejde for Eks- 

hamstoren og derved forøgede Driftsudgifter. Endelig bliver 

Filtrenes Konstruktion forskellig, eftersom de indskydes foran 

Ekshaustoren som Sugefiltre eller efter den som Trykfiltre. 

Sugefiltre er de bedste og anvendes derfor mest, hvorimod 

de andre særlig er paa deres Plads, hvor man ved et be- 

staaende Anlæg ombytter en. Cyklon med et Filter, idet Cyk

lonen jo altid e’r anbragt efter Ekshaustoren, hvorfor An

bringelsen af et Trykfilter derfor ikke vil kræve nogen 

Forandring af Ledningerne.

Som Eksempler paa Støvsugnings anlæg kan tjene de to 

afbildede henholdsvis for et Spinderi og en Cementfabrik. 

Ved det første kan Luften, efter at have passeret Filtret og 

Ekshatistioren, enten ledes ud i fri Luft eller igen tilføres 

Lokalet. Ved det andet er der ikke Tale om et opvarmet 

Lokale, hvorfor Luften ikke behøver at kunne tilføres Lo

kalerne igen. Derimod har man . indrettet de lange, vand

rette Sugekanaler med et spidsbundet Profil og forneden i 

Kanalerne lagt en lang Snegl, der drives mekanisk, og som 

fører det Støv, der maatte lægge sig i dem, hen til Cement- 

elevatoren, hvorved det direkte indvindes som brugbart Ce

ment. Saaledes maa man paa forskellig M,aade tilpasse ethvert 

Støvs'ugningsanlæg ganske efter de Krav, som vedkommende 

Industri maatte stille.

Endelig skal jeg berøre det Spørgsnlaal, ved hvilke Love 

og Bestemmelser man her i Landet har søgt at ordne de her

hen hørende Forhold. Det er ved Loven af 11. April 1901 om 

Arbejde i Fabriker og dermed ligestillede Virksomheder samt 

del offentliges Tilsyn dermed. I Lovens! § 4 udtales, at der
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skal sørges for passende Luftskifte, hvor der udvikles Sløv, 

og at der skal sørges for, at Støv, der kan udvikle sig i 

enkelte Arbejdsrum, ikke trænger ind i andre Arbejdsrum. 

Endvidere udtales i § 8, at der senest 2 Aar efter Lovens 

Ikrafttræden af Indenrigsministeren efter Arbejdsraadets Ind

stilling skal udstedes Regulativer indeholdende Bestemmelser 

om, hvilke Fordringer med Hensyn til Lokalernes Størrelse, 

Indretning, Belysning, Opvarmning, Ventilation m. m. der til 

Gennemførelse af Bestemmelserne i §§ 4—6 skal stilles til de 

enkelte Arter af Fabriker og Værksteder i Henseende lil de 

der beskæftigede Arbejderes Antal. Disse Fordringer bliver 

at gennemføre ved Indretning af ny og Omdannelse af ældre 

Anlæg. Ethvert under Tilsynet hørende Arbejdssted skal 

senest 10 Aar efter Regulativets Udstedelse fyldestgøre de 

i dette opstillede Fordringer.

Regulativer af denne Art er der udstedt for Bogtrykke

rier, for Cigar- og Tobaksfabriker, for Skotøjsfabriker, for 

Jernstøberier og for Stentrykkerier, og Regulativer for Sned

kerier og Bagerier er under Udarbejdelse.

I Regulativet for Tobaksfabriker forlanger § 10, at de 

Møller, der benyttes til Formaling af Snustobak, skal være 

indesluttede i et Hylster, eller at de skal være anbragte 

i et særligt Rum. I Regulativet for Jernstøberier forlanges, 

at 'mian, hvor man har Maskinkraft til Raadighed, skal opsuge 

og fjerne Støv fra Slibning, Polering og Rensning af Støbe

gods ved særlige tekniske Indretninger om fornødent paa 

Stedet, hvor det fremkommer. En lignende Bestemmelse 

findes i Regulativet for Skotøjsfabriker om Støv, der frem

kommer ved Afpudsning og Slibning samt Fræsning. Derimod 

forlanger Regulativet for Stentrykkerier kun 121/2 Kubikmeter 

Rum for hver Arbejder i Lokaler, hvor der kan fremkomme 

sundhedsskadeligt Støv, og at enhver, der beskæftiges med 

særlig støvdannende Arbejde, skal forsynes. med en Respi

rator,

Det er altsaa ret moderate Bestemmelser, der findes
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her i Landet angaaende Støvet; men dog paa den anden 

Side saaledes affattede, at de giver Fabrikstilsynet Lejlighed 

til at forlange Forbedringer, hvor det med Billighed kan 

forlanges. Thi det gælder jo stadig oin ved dette Spørgs- 

maal at passe ikke at skyde over Maalet; det kan jo ikke 

nytte at stille saa strænge Fordringer til en Industri, at 

den derved holder op at være rentabel, i saa Henseende maa 

mian holde Trit med Naboerne og Konkurrenterne. Jeg skal 

derfor til Sammenligning nævne, at man i Tyskland har lig

nende Regulativer for enkelte Industrier, nemlig Cigarfabri

ker, Bogtrykkerier og Skriftstøberier, Stenhuggerier, Metal

sliberier og Thomasslaggemelmøller.

Det ligger jo nær at spørge, om det nu viser sig, at 

Arbejderne bliver sundere som Følge af Forbedringen i de 

her omtalte Forhold. Ja, derfor har man Erfaringer nok. 

Jeg skal blot som et Eksempel nævne, at man i Tyskland 

hos Synaalesliberne har fundet en gennemsnitlig Levealder 

af 50 Aar, medens den samtidig i England kun var 35—40 

Aar, idet man den Gang endnu ikke der anvendte en rationel 

Støvsugning, hvad der skete i Tyskland.

Da det altid vil v,ære vanskeligt at basere en Bedøm

melse af et Støvsugningsanlæg paa nogle Tal over Sygdoms

tilfælde og Dødelighed, da mange andre Faktorer spille ind 

her, har en Englænder Aitken konstrueret el Par Appa

rater til Miaaling af Sitøvmiængden, idet han indeslutter en 

vis bekend], Luftmængde, eventuelt opspiædt med filtreret 

Luft, i et Apparat, hvor der findes Vanddampe, og ved Luft- 

fortynding faar han Støvet slaaet ned. Man tæller da enten 

gennem Lupe Antallet af Støvkorn, der sætte sig paa 

en inddelt Glasplade, eller bestemmer dein blaa Farvetone, 

der fremkommer ved Lysets Brydning i de fremkomne Dug

perler. idet denne selvfølgelig bliver intensivere blaa, naar 

der findes mange Perler.

Hvad jeg har fremført, skulde tjene til at vise, at den 

moderne Teknik langt fra staar hjælpeløs i Kampen mod
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Støvet i Industrien, tværtimod den raader over Midler nok 

derimod, saa at det i Reigen kun er et Pengespørgsmaal; 

og navnlig i vor Tid, hvor saa inlange Penge udgives til Tuber- 

kulosesanatorier, vilde en Del af dem sikkert kunne an

vendes med Fordel til forebyggende Forholdsregler mod 

denne Sygdom i de støvgivende Industrier, der ere &t af 

denne Sots største Arnesteder.










