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INDLEDNING.

S
elv om Byggeloven, Sundhedsvedtægten og vel 

ogsaa inden længe et offentligt Boligtilsyn 

hindrer de værste Boliger, er der dog mange 

Lejligheder, der ingenlunde kan gøre Krav paa 

at kaldes sunde Boliger, og der er endnu flere 

Lejligheder, hvor en eller flere af Sundheds

plejens simpleste Fordringer ikke er opfyldte.

For de fleste Lejere staar det ganske klart, 

at Lys og Luft er de 2 Hovedfordringer, der 

maa stilles til en god Bolig, men der er dog 

mange Lejere, der ikke rigtig ved, hvor meget 

Lys og Luft man med Rimelighed kan kræve.

Denne lille Raadgiver har til Hensigt at 

fremsætte de Fordringer, der med Billighed kan 

forlanges af en lejet Bolig. Det bliver altsaa 

ikke de yderst smaa Fordringer, der kræves af 

Myndighederne, men derimod de Fordringer, som 

en Lejer uden at stille urimeligt store Krav, er



berettiget til at forlange af en lidt større, god 

Bolig.

Nutidens Lejesystem har sin Rod i Fortidens 

af Fæstningsværker og Toldgrænser indsnevrede 

Byer. Fremtidens Byer — Ebenezer Howards 

Havebyer, Haveforstæder og lignende Bydannelser 

— vil maaske naa Idealet »Hver Mand sit eget 

Hus,« men endnu i den nærmeste Fremtid vil 

Lejesystemet raade, og det vil tilmed under Nu

tidens Forhold medføre større og større Ulemper. 

I tidligere Tid forhandlede Lejeren oftest med 

Værten selv, og denne boede sædvanlig i Ejen

dommen. Der opstod mellem Ejer og Lejer et 

gensidigt Tillidsforhold til Gavn for begge. Nu 

er Ejendommene i Hænderne paa forholdsvis 

faa Husejere eller ejes af Aktieselskaber. Der 

bliver derfor sjelden Tale om noget gensidigt 

personligt Tillidsforhold mellem Ejer og Lejer. 

Denne sidste er henvist til at forhandle med en 

»Gaardmand«, en Vicevært, en Overretssagfører, 

en Direktør eller en lignende personlig mere 

uansvarlig Person, og kniber det for Lejeren 

med at betale møder en Repræsentant for en 

Grundejerforening for at tage Affære. Derfor 

ser man ogsaa, at der i Tyskland er groet op 

store, hele Landet omspændende Foreninger af 

Lejere, der aarlig holder Kongresser og paa



anden Maade søger at varetage deres Interesser 

overfor de fast organiserede Grundejerforeninger. 

Mærkelig nok findes der i Danmark — dette 

Foreningernes Land par excellence — ingen 

større Forening af Lejere.

Denne lille Bog er en efter danske Forhold af

passet Bearbejdelse af Universitetsprofessor Erwin 

von Esmarch’s tilsvarende tyske Vejledning. Pro

fessor Esmarch har beredvillig givet sit Sam

tykke til dens Fremkomst.
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Hvor i Byen?

M
andens Arbejdssted og Arbejdstider er sæd
vanlig afgørende for, hvor i Byen en Fa

milie bosætter sig, selv om ogsaa Hensynet til 
Børnenes Skolegang og Børnenes Adgang til en 
god Legeplads er medbestemmende.

Endnu er det kun faa Mænd, der har saa 
kort en Arbejdstid, at de uden at skade deres 
Arbejdskraft kan bosætte sig udenfor selve Byen 
i landlige Omgivelser, og her i Landet findes 
der endnu ikke nogen Haveby i Stil med den 
engelske By Letschworth, hvor hver Mand, idet 
han træder ud af sin Dør, kan se Mark og Skov, 
og hvor dyrkede Marker ligger ind mellem Gaderne. 
Dog nærmer flere af vore mindre Provinsbyer 
sig nær hertil, idet Huse til een Familie er det 
sædvanlige.

Selv om det Omraade, indenfor hvilket den 
nye Lejlighed maa søges, paa Forhaand er ret 
begrænset, er det dog gerne saa stort, at det er 
fornuftigt ved Hjælp af et godt Kort over Byen 
at orientere sig angaaende Hovedfærdselslinierne 
med deres mere eller mindre larmende Trafik 
og angaaende Kvarterets hele Karakter.
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Gør ikke Hensynet til Forretningen det nød
vendigt at have Privatbolig i en Færdselsgade, 
er en Beboelsesgade langt at foretrække. Desto- 
værre er vore Byer kun delvis byggede med 
denne Adskillelse mellem Færdselsgader og Be
boelsesgader for Øje, og spredt i næsten alle 
Kvarterer finder man Fabrikker og andre lar
mende Virksomheder.

Omgivelserne.

Har man bestemt sig for et Kvarter af Byen, 
og har man fundet et Hus med en tilsyneladende 
passende Lejlighed, bør man først undersøge 
Omgivelserne lidt nøjere.

En af Plagerne ved Opholdet i en stor By 
er den Mængde Røg, som Luften der delvis paa 
Grund af manglende Kundskaber hos dem, der 
forestaar Indfyringen under Dampkedlerne, og 
delvis paa Grund af manglende Bestemmelser i 
vore Sundhedsvedtægter bliver fyldt med. Ligger 
en stærkt rygende Fabriks- eller Bageriskorsten 
i Nærheden af Boligen, kan Røgplagen ved nogle 
Vinde blive saa stærk, at man hurtigst mulig 
søger en ny Lejlighed. Foruden disse Skorstene, 
hvis stærkt sorte, ækle Røg bedst ses om Morgenen 
— ofte i Timer ad Gangen —, naar der tændes 
op, er der af og til mindre Skorstene paa Vasker
huse og lignende lave Bygninger, hvorfra Røgen
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driver lige ind igennem Vinduerne i de høje 

Huses øverste Etager. Endogsaa ganske nye 

Ejendomme træffer man byggede paa den Maade, 
at der midt i en større, lukket Gaard er lagt et 

lavt Vaskerhus, hvoi'fra Røgen en stille Sommer
dag kan forpeste hele Ejendommen.

Det er aldrig behageligt at bo i en Ejendom, 
der støder lige op til en Byggeplads med al dens 

Støv og Støj, saa ogsaa i denne Henseende bør 

man se og høre sig for. Forestaar der større 

Nedbrydnings- eller Nybygningsarbejder i umiddel
bar Nærhed af Boligen, er det klogere at vælge 
en anden Lejlighed.

Uagtet det er almindelig bekendt, at mange 

Virksomheder (Maskinsnedkerier, Bedrifter med 
større Motorer, Slagteributikker, Ostehandler, Be
værtninger o. s. v.) er ubehagelige for Omgivel

serne ved den Larm eller Lugt, der sædvanlig 
følger med dem, er der dog mange, som først 

efter, at de har taget en ny Lejlighed i Brug, 
opdager, at den tvinger dem til stadig at være 

plagede af Ulemperne fra de omtalte Forretninger. 
Findes der i selve Huset en Motor, der gaar 

flere Timer daglig, kan det gøre en Lejlighed 

næsten ubeboelig. Det samme kan en Bevært

ning i Stue eller Kælder, hvor »Livet leves« 
Aften efter Aften til langt ud paa Natten.

En Hestestald, hvor Hestene staar og stamper 
og rusker i Kæderne, og hvor der tidlig om 

Morgenen arbejdes med Strigling, Mugning o. s. v., 
er ikke alene herved til Ulempe for Beboerne i 

en Ejendom, men ogsaa ved de talløse Fluci', 

der Sommerdage holder til, hvor der holdes Heste.
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Gadelarm kan i en By vanskelig helt und- 
gaas. De fleste Mennesker vænner sig ogsaa ret 
hurtig til den sædvanlige Vogntummel og til hele 
Byens fjerne Larm. Stærk Gadelarm i snevre 
Gader (kun 20—30 Alen) med høje 4—6-etages 
Huse paa begge Sider er særlig slem. Der er 
en Del nervøse Individer og desuden mange Mænd, 
der maa arbejde med Hovedet, som aldrig rigtig 
vænner sig til Gadelarmen og som forulempes 
stærkt af f. Eks. de elektriske Sporvogne og af 
Automobilernes hensynsløse Brøl og Tuden.

Ved Gadekrydsninger og paa de Steder, hvor 
Brolægningen skifter Karakter f. Eks. fra Sten 
til Asfalt, virker Larmen fra Vogne og Sporvogne 
mest irriterende. I Værelser, i hvis Ydermure 
Ledningsnettet for den elektriske Strøm har sine 
Ophængningspunkter, kan Støjen og Rystelsen 
ogsaa være saa stærk, at det virker meget for
styrrende. I de meget befærdede Gader er det 
desuden næsten ikke muligt paa Grund af Larm 
og Støv at aabne Vinduerne til Gaden om Dagen. 
Siden de hurtig kørende Automobiler er bievne 
mere almindelige, er disse Gader ofte saa støv
fyldte, at man kun i nogle faa Nattetimer kan 
udlufte Boligen til den Side. Alt dette burde 
være tilstrækkeligt til at afholde den indsigts
fulde Lejer, der ikke af Forretningshensyn er 
nødsaget til at opsøge sig ogsaa sin private Bolig 
paa et meget befærdet Strøg, fra at søge sig en 
Lejlighed i en Færdselsgade, navnlig, hvis den 
er forsynet med en elektrisk Sporvogn eller hvis 
der i den findes en Holdeplads for Automobil- 
drosker.
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»Ingen har Fred længere, end hans Nabo 
vil,« siger et gammelt Ord. Dette gælder ogsaa 
i høj Grad om Forholdet mellem de fælles Hus
beboere i et Lejehus.

Særlig ilde ansete er større Pensionater med 
deres stadig vekslende Befolkning af oftest yngre 
Mennesker, der jævnlig rumsterer paa deres Væ
relser langt efter almindelige Hjems Sengetid. 
Som de fleste Huse er byggede, behøves der ikke 
ret megen Støj eller Tumlen af Børn i den oven- 
eller underliggende Lejlighed for at virke i høj 
Grad forstyrrende baade om Dagen og navnlig 
om Natten, da Byens almindelige Larm gør sig 
mindre gældende.

Selv i mange luksuriøst udstyrede Ejendomme 
er der kun taget saare lidt Hensyn til Hygiejnens 
Fordringer i Retning af lyddæmpende Konstruk
tioner. Ofte kan et højt udtalt Ord ikke blot 
høres, men endog forstaas i en tilstødende Lej
lighed. Hvilken Kval der under saadanne For
hold kan opstaa for en Lejer og hans Familie 
yed et meget benyttet Klaver, en Flok raske 
Drenge eller endog blot en stærkt brugt Sy
maskine i en tilstødende Lejlighed, ligger lige 
for. Alle, der nogle Gange har skiftet Lejlighed, 
kender og frygter de her nævnte Plager. Desto- 
værre er det i mange Tilfælde vanskeligt paa 
Forhaand at faa Rede paa disse Forhold, men 
ved at spørge sig for og ved selv at høre godt 
efter ved sine Besøg i den ledige Lejlighed, kan 
man dog i nogle Tilfælde erfare baade det ene 
og det andet.

Endnu skal her omtales, at ilde Lugt kan
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komme fra en Lejlighed til en anden, ikke alene 
gennem Vinduerne og Dørene, men ogsaa gennem 
Gulvet. Navnlig om Vinteren, naar Værelserne 
er opvarmede, kan der ske en stærk Sugning 
gennem Gulvet, idet der da findes en gennem 
hele Husets Højde gaaende opadstigende Luft
strøm. Den opvarmede og derved lettere bievne 
Luft i Værelserne stræber nemlig at undvige 
opad gennem Lofterne. Derved kommer Bebo
erne af de øverste Etager til at indaande en 
Luft, der allerede delvis er brugt af de Folk, 
der beboer Stuen.

Sædvanlig mærker Beboerne i de øverste 
Etager ikke dette Forhold, da Luften dog sjelden 
er saa fordærvet, at den direkte stinker, men 
sker det, at der opstaar Røg, eller at Gassen 
strømmer ud i en lavere liggende Etage, vil det 
som oftest snart mærkes i Etagen ovenover.

Det er dog saa vanskeligt at se sig til, hvor
ledes Etageskillerummene er lavede, at en væ
sentlig Bedring af disse Forhold vistnok først 
naas gennem en Byggelov og en Byggevedtægt, 
der tager særligt Sigte paa den Art sanitære For
hold ved Boligen.

Kun et enkelt Vink vil det her være natur
ligt at give. I Lejligheder, der ligger lige over 
Beværtninger, hvor der ryges meget, eller over 
fugtige Kældere, vil der ofte mærkes en ilde 
Lugt, naar ikke Etageskillerummet er muret eller 
paa anden Maade massivt konstrueret

I ethvert Tilfælde bør Lejeren gøre sig den 
Ulejlighed selv at bese en underliggende Restau
ration eller en underliggende Kælder.
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Vel er man ved hele Gadens Bredde adskilt 
fra de Beboere, der findes i Genbohuset, men 
et Blik gennem Vinduet bør man dog ikke und
lade. Bedst er det, naar der overhovedet ingen 
Genboere findes. Enhver, der har prøvet at bo 
ud til en aaben Plads eller til et træbevokset 
Anlæg, vil sikkert indrømme dette. Ubehagelige 
at have til Genbo er Hoteller og Kaserner med 
deres nysgerrige og ofte meget ugenerte Beboere. 
Ganske vist kan man ved klare Trækgardiner 
beskytte sig mod sine Genboers Nysgerrighed, 
men Trækgardiner er set fra et hygiejnisk Syns
punkt uheldige, da de borttager en'Del af Dags
lyset.

Hvorhen skal Vinduerne vende?

Et italiensk Ord siger: »Hvor Solen ikke 
kommer, der kommer Lægen.« Vi mærker ogsaa 
alle, navnlig om Vinteren, Solens velgørende Ind
virkning paa os, men det er dog de færreste, 
der tænker paa, i hvor høj Grad et Værelses 
Godhed er afhængig af, om det er solrigt eller 
ej. Her at fremføre alle de Fordele, der er ved 
en solrig Lejlighed, vilde føre alt for vidt, men 
fremhæves bør det dog, at Boliger, hvor alle 
\ induerne vender mod Nord, bør man und'gaa 
at leje. Man maa langt hellere finde sig i andre 
Ulemper ved en Bolig. Er der i Familien et 
svagelig Medlem eller ogsaa Børn, spiller dette
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Forhold en særlig stor Rolle, og i saa Fald er 
det af ikke ringe Betydning at finde en solrig, 
endog helst en meget solrig Bolig. Desuden 
maa man huske, at der gaar meget mere Brænd
sel med til at opvarme en solfattig Bolig, idet 
man maa begynde tidligere og blive længere ved 
med at lægge i Kakkelovnen, end naar Solen 
hjælper med til at opvarme Huset.

Vel gives der 3 Verdenshjørner — Øst, Syd 
og Vest —, fra hvilke Solen kan skinne ind i 
Værelserne, men det er ingenlunde det samme, 
om Værelserne vender mod Øst, Syd eller Vest. 
Mange er ukendte med det Forhold, atVærelsei, 
hvis Vinduer vender mod Syd, om Sommeren 
er mindre varme end de Værelser, der vender 
mod Øst eller Vest. Dette beror paa, at Solen 
om Sommeren staar saa højt paa Himlen, at 
den ikke naar videre dybt ind i de mod Syd 
vendende Værelser. Af samme Grund opheder 
Solen heller ikke om Sommeren Sydmuren saa 
stærkt som Vest- og Østmuren, hvor Solstraalerne 
træffer i mindre spidse Vinkler.

Behageligst at bebo ogsaa i varme Somre 
er Værelser, der vender mod Syd, uagtet Solen 
skinner længst i disse Værelser. Dereftei' følger 
Værelser, der vender mod Øst, og sidst kommei 
Værelser, der vender mod Vest. En for stærk 
Opvarmning om Eftermiddagen af de Værelser, 
der vender mod Vest, kan ofte undgaas ved en 
stærk Udluftning og ved i god Tid at rulle ned 
for Solen.

Værelser, der vender mod Sydost eller mod 
Sydvest, -adskiller sig sjeldent væsentligt fra de
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her omtalte Værelser. Derimod er Værelser, 
der vender mod Nordost og Nordvest, næsten 
lige saa uskikkede til Beboelse som de Værelser, 
der har deres Vinduer lige mod Nord, thi om 
Vinteren kommer der næsten ikke en Solstraale 
i disse Værelser.

Naturligvis er der kun ringe Fordel ved, at 
Lejligheden ligger paa Solsiden, naar høje Huse 
paa den anden Side af en snever Gade bevirker, 
at Lejligheden næsten altid ligger i Skygge. Navn
lig er Lejligheder i Stueetagen og paa første 
Sal i saa Fald ikke stort bedre stillede end, om 
de vendte mod Nord.

Ogsaa store Træer, der staar tæt foran Vin
duerne, kan gøre Værelserne ret mørke, men 
Træer har den Fordel, at de paa de Aarstider, 
da vi mest trænger til Solskin, er løvløse og 
derfor kun skygger lidt. I hvert Fald bør Leje
ren altid gøre sig det klart, mod hvilke Verdens
hjørner Lejlighedens Vinduer vender.

Er man klar over Gadens Retning, følger 
det ganske af sig selv, ellers kan man af Solens 
Stilling i Forhold til Klokkeslettet slutte sig til 
Lejlighedens Beliggenhed. Det er for Resten 
ganske praktisk at føre et lille Lommekompas 
med sig.

Det er ikke alene af Hensyn til Sollyset, at 
man altid bør være klar over, hvorhen Lejlig
hedens Vinduer vender. Ligger en Lejlighed 
stærkt udsat for Storm, Regn og Sne, kan der 
baade være stærk Træk fra Vinduerne, og Op
varmningen kan Vinterdage være vanskelig. Højt- 

Heiberg: Hygiejnisk Raadgiver. 2
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og fritliggende Huse er naturligvis mest udsatte 
for Efteraarsstormene og Paaskeøsten.

Om Huset er mere eller mindre solidt bygget, 
har selvfølgelig stor Indflydelse paa, om Vind, 
Kulde og Fugtighed kan trænge ind. I mindre 
vel byggede Huse mærker man ofte, endog uden 
at der vender Vinduer ud mod Vindsiden, en 
kold Træk gennem Væggen, medens man i vel 
byggede Huse, selv om der er talrige Vinduer 
ud mod Vindsiden, ingen Træk mærker. Det er 
altid raadeligst, inden man lejer en Lejlighed og 
da navnlig en Lejlighed i en af de øvre Etager 
i et Hus, der ligger for sig selv, først at skønne, 
om Huset ikke er altfor udsat for Blæst og Slag
regn.

Lejligheder i nye Bygninger.

Det er i mange Retninger behageligt at flytte 
ind i en nyopført Ejendom. Rent bortset fra, 
at man i saa Fald ofte selv kan vælge sine Ovne, 
sine Tapeter o. s. v., vil det for mange være 
tiltalende at vide, at Boligen ikke tidligere har 
været beboet af andre. Lige overfor disse For
dele staar nu destoværre hyppig ret store Ulemper, 
som ganske vist ikke behøvede at være der, 
men som faktisk altfor ofte findes, og som Leje
ren derfor bør have sin Opmærksomhed hen
vendt paa, inden han afslutter Lejemaalet.

Almindelig bekendt er det, at Lejligheder i

I
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nye Huse næsten altid er noget fugtige, men ved 
et fornuftigt ledet Byggeforetagende kan denne 
Ulempe dog være saa ringe, at den ikke skader 
Beboernes Sundhed.

Fugtigheden i et nyt Hus kan skyldes for
skellige Forhold. Ved Opførelsen af Murene 
bruges stærkt fugtige Materialier, og Regn og 
Sne kan, saa længe Huset ikke er under Tag, 
trænge ned i det Er Muren ikke tilstrækkelig 
godt isoleret, kan endelig Grundfugtigheden trænge 
op i Muren.

Først naar Huset er tørt, er det beboeligt, 
medens det i den første Tid efter Opførelsen er 
et ikke alene ubehageligt, men tillige direkte 
skadeligt Opholdssted. Der er derfor i flere Byer 
fastsat Udtørringsfrister af sædvanlig 3 til 6 Maa- 
neder for Nybygninger. Hvor liden Betydning 
den Art Bestemmelser dog kan have i Praksis, 
ses af, at det for et Par Aar siden blev kon
stateret, at i 21 vilkaarligt udvalgte nye køben
havnske Ejendomme var tilsammen over 500 
Lejligheder tagne i Brug uden Tilladelse.

Inden man lejer en Lejlighed, bør man der
for saa vidt muligt selv sikre sig, at den ikke 
er for fugtig. Dette er imidlertid ikke nogen 
ganske let Sag, ja undertiden endog ret ugørligt, 
da Fugtigheden for største Delen er godt gemt 
dybt inde i Væggene og først viser sig, naar 
man har taget Lejligheden i Brug. Her skal 
dog peges paa enkelte Forhold, der tyder paa, 
at Boligen er fugtig.

For det første mærkes ikke sjeldent i en 
saadan Lejlighed en ejendommelig jordslaaet Lugt, 

2*
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navnlig hvis Vinduerne i nogle Dage ikke har 
været aabnede samtidig med, at Værelset har 
været opvarmet. De fleste vil ogsaa i en saadan 
Bolig faa en Følelse af fugtig Kulde over sig 
paa samme Maade som i et Hus, der er under 
Bygning.

Højere Grader af Fugtighed viser sig lige
frem som mørke, fugtige Pletter paa Væggene 
eller ved, at der optræder Skimmel og Mug paa 
Tapeterne, der løsner sig fra Væggene og danner 
Buler. Det er navnlig i mørke Kroge ved Yder
mure, der vender mod Nord, at Mærkerne af 
Fugtigheden findes Den træffes naturligvis snarest 
i Stueetagen og i Værelser, der vender mod Vind
siden. Den saakaldte »Salpeter«, en ejendomme
lig fnugget, hvid Belægning, der viser sig pletvis 
paa Væggene, skyldes daarlige Materialier. Den 
tyder paa, at Muren vil vedblive at være fugtig. 
Derfor bør man vogte sig for Lejligheder, hvor 
dette Fænomen findes i større Udstrækning.

Som oftest kan man ikke se noget Tegn paa 
Fugtighed. Det er derfor klogt at skaffe sig 
nogen Underretning om, hvorledes Huset er op
ført, og om hvor lang Tid Opførelsen har taget. 
Jo længere det har varet at bygge Huset, jo 
tørere den forud for Tagets Lægning gaaende 
Aarstid har været og jo længere Tid, der er 
gaaet mellem Opførelsen af det raa Hus og dets 
endelige Fuldførelse, desto mindre Fugtighed vil 
der rimeligvis være gemt i Murene

Klogest er det ikke at flytte ind i et nyt 
Hus førend eet Aar efter, at Murene er rejst.
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Paa hvilken Aarstid skal man flytte ind i et 

nyt Hus?
Sædvanlig drejer det sig om April- eller 

Oktober Flyttedag. I Reglen vil Oktober Flytte

dag være at foretrække. Den varme Sommer er 
da gaaet umiddelbar forud. Har den ikke været 
meget regnfuld, og har der efter Vinduernes An

bringelse været sørget for at holde dem det mest 
mulige aabne, vil en stor Del af Murenes Fugtig

hed være forsvunden. Man gør dog klogt i at 

begynde tidligere end ellers at fyre i sin Ovn 
eller sin Evighedsbrænder og i at lufte stærkt 

og ofte ud i den første Tid.
Ved April Flyttedag stiller Forholdene sig 

noget anderledes. Et Hus, der skal tages i Brug 
i April, er ganske vist sædvanlig opført i den 

tørre Aai’stid (Sommer eller Høst) og har derfor 
optaget mindre Vand i sig under Bygningen end 

et Hus, der er opført i Foraarsmaanederne. Men 

i Løbet af den følgende kolde og fugtige Vinter 

har det i Sommertiden rejste Hus, hvis der da 
ikke er sørget for Opvarmning med periodevis 

Gennemtræk, kun kunnet tørre lidt.
Skal man Hytte ind i et nyt Hus i April, 

bør man inden Indflytningen i nogen Tid op

varme Lejligheden daglig og desuden ved ofte 

gentagen, men kortvarig Gennemtræk gennem de 
opvarmede Værelser sørge for, at den med Fug

tighed mættede Luft bliver fornyet. Det kan 

ikke nytte at lave stadig Gennemtræk, da Væggene 
i saa Fald ikke bliver tilstrækkelig opvarmede 

til, at de afgiver deres Fugtighed.
Endnu skal omtales et Par Ulemper, der af
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og til efter nogen Tids Forløb kan vise sig i 
Nybygninger, og som staar i mere eller mindre 
Forhold til Fugtigheden.

Det sker ofte, at Træet i Nybygninger trækker 
sig sammen, svinder ind, som man plejer at 
sige. Især paa Gulvet ser man det tydeligt, idet 
der danner sig Sprækker og Revner i den tid
ligere smukke Gulvflade. Herved faar dels Ind
skudsfylden som Støv Adgang til Værelserne, dels 
udvikler der sig i Fylden paa Grund af ned
sivende Vand en ilde Lugt, der forpester Luften 
i Værelserne.

Mindre sundhedsskadelig, men dog ret ube
hagelig er den stærke Træk, som staar ind gen
nem de utætte Døre og Vinduer. Paa Dage med 
en stærk, kold Blæst kan denne Træk gøre et 
eller flere Værelser næsten ubeboelige.

Kun ved stor og kostbar Istandsættelse kan 
dette Forhold afhjælpes, men desuagtet ser man 
stadig, at der til nye Huse bliver benyttet ikke 
tilstrækkeligt tørt Træ.

Endelig skal her omtales den saa frygtede 
Hussvamp. Denne kan vise sig hurtig i en Ny
bygning, men kan ogsaa indfinde sig først efter 
nogen Tids Forløb. Den ubehagelige Stank, der 
følger med Hussvampen, gør, at de fleste Lejere 
forlader en Lejlighed, hvor den har sat sig fast.

Hussvampen begynder gerne paa de Steder 
i Gulvene, hvor der ofte spildes Vand, f. Eks. 
under Køkkenvasken, i Badeværelset o. s. v. Har 
den først sat sig godt fast i et Gulv, fjedrer 
dette ikke længere, og i Krogene kan man da 
ofte støde en Stok igennem.
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Et helt nyt Gulv, der dækkes med Linoleum, 
er paa Grund af Fugtigheden ret udsat for at 
angribes af Svamp. Gulvene bør derfor helst 
være over et Aar gamle, inden de belægges med 
Linoleum.

Destoværre er det vanskeligt at erkende Til
stedeværelsen af Svamp i en Lejlighed, førend 
den allerede har naaet en vis Udbredelse, men 
finder Lejeren tydelige Tegn paa Svamp, maa 
han helst straks give Afkald paa at leje en saa- 
dan Bolig, selv om den ellers har en Del Fortrin.

LITTERATUR.

Poul Hertz: Om fugtige Nybygninger. Tidsskrift for 
Sundhedspleje. 1. R. VIII. 1902. S. 35.

Lejligheder i ældre Bygninger.

Lejer man en Bolig, der allerede har været 
beboet, kan man sjeldent opnaa saa stor en Ind
flydelse paa Lejlighedens Indretning som i en 
Nybygning, men til Gengæld er man ret sikker 
paa ikke at flytte ind i en fugtig Bolig. Dog 
gives der nogle enkelte ældre Huse, der stadig 
holder sig fugtige, og i saa Tilfælde er Forholdet 
naturligvis værre end i en Nybygning, hvor dog 
Fugtigheden plejer at aftage efterhaanden. Fug-
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tighed i ældre Bygninger skyldes navnlig, at 
Grundens Fugtighed stadig stiger op gennem de 
slet isolerede Mure. Heldigvis er denne Fugtig
hed let at iagttage, naar man blot har sin Op
mærksomhed henvendt paa den. Det er selv
følgelig navnlig de nærmest Jorden liggende 
Boliger — i Kælderen og i Stuen — hvor denne 
Fugtighed gør sig stærkest gældende. Udvendig 
paa Murene kan man ofte ligefrem paa en mørkere 
Tone i Farven se, hvor højt Grundfugtigheden 
er trængt op. Inde i Værelserne skal man 
særlig se efter i de lave, mørke Kroge og bag 
ved Kommoder og Skabe, navnlig paa de Vægge, 
der vender imod Vindsiden.

En Ulempe ved at leje i en ældre Bolig er, 
at der næsten altid findes mere eller mindre 
tydelige Mærker af de tidligere Beboere. Selv 
efter en grundig Rengøring bliver der dog ofte 
en Del af det aargamle Smuds tilbage. Prøver 
man f. Eks. at afgnide et Tapet i en velholdt 
Dagligstue med Krummen af et friskt Franskbrød, 
vil man forbavses over den Mængde Smuds, der 
sidder paa Tapetet Mere end en Rengøring 
udretter selvfølgelig Haandværkere ved Hvidtning, 
Maling, Tapetsering o. s. v.

Vel er en Del af det i Lejligheden efterladte 
Smuds ret uskadeligt, men ved andet af det kan 
der klæbe Ulemper eller endog Smitte. Derfor 
gælder det om for den nye Lejer at fjerne eller 
at uskadeliggøre Smudset

Selv om Kakkelakker er en forholdsvis ringe 
Plage, sætter dog faa Mennesker Pris paa at 
fiske disse flade Skabninger op af deres Te o. s. v.
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Værre er det, naar der er Væggetøj i Lejligheden. 

Heldigvis kan man ofte, inden man lejer en 

Bolig, iagttage, om den er befængt med Vægge
tøj. Disse huslige »Medskabninger« støder man 

snarest paa i snavsede og slet vedligeholdte Lej

ligheder, men de kan dog ogsaa træffes i fuld
stændig propert holdte Værelser, endog i Nybyg

ninger, hvor der er anvendt urene Materialier 

til at fylde ud med under Gulvet, eller hvor 

der er benyttet gammelt Tømmer. Har man af 
en eller anden Aarsag, f. Eks. Værelsernes mal- 

propre Tilstand, Grund til at formode, at der 

er Væggetøj i Boligen, vil man ofte ved at rette 
et Spørgsmaal derom til Beboerne kunne faa 

Sagen oplyst. Sikrere er det dog at prøve paa 

selv at finde de smaa Dyr. Dette er ikke saa 
svært, idet de plejer at have deres Tilholds

steder bag ved løsrevne Stykker Tapet, i gamle 

Huller efter Søm eller i andre smaa Revner 
og Sprækker, navnlig i Nærheden af Ovnen. 

Ofte findes de smaa Dyr i saa stor Mængde, 

at de let erkendes selv ved en saa flygtig 
Undersøgelse, som den det er muligt at gøre i 
en Lejlighed, der er beboet af fremmede Menne

sker.
Med en mærkelig Letsindighed rykker mange 

ind i Lejligheder, hvor der kort i Forvejen har 

hersket smitsomme Sygdomme. Sjeldent stiller 

Lejeren noget Spørgsmaal i denne Retning til 

Ejeren eller til de tidligere Beboere. Som oftest 
gør Lejeren intet for at faa Besked herom. Det 
er ingenlunde sjeldent, at en Familie skifter 

Bolig netop, fordi Familiemedlemmernes Antal er
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bleven forringet ved et Dødsfald, eller fordi et 
Medlems Sygdom har gjort det ønskeligt at op
søge en mere solrig Lejlighed.

Har det nu drejet sig om en smitsom Syg
dom, kan den nye Lejer løbe den Risiko at er
hverve sig denne tillige med Lejligheden. Alene 
af Lungetuberkulose indtræffer der aarlig i Kø
benhavn 6—700 Dødsfald og henved 3 Gange 
saa mange friske Sygdomstilfælde. Muligheden 
for at komme til at bo i en Lejlighed, hvor der 
sidst har boet et tuberkuløst Menneske er altsaa 
ikke saa helt ringe.

Ved en Boligdesinfektion kan vi dræbe de 
fleste Smitstoffer. En almindelig Rengøring, selv 
om den gøres nok saa grundig, formaar derimod 
ikke at tilintetgøre Smitstof. En god Skik, som 
i de senere Aar er trængt noget frem, er det 
derfor at lade Lejlighederne desinficere ved Lejer
skifte. Omkostningerne herved er ingenlunde 
uoverkommelige

Boligens Størrelse.

Der er flere forskellige Faktorer, der gør sig 
gældende, naar Lejeren skal afgøre, hvor stor 
en Bolig, han vil bestemme sig for.

Familiens Størrelse maa vel her sættes i 
første Række, men det økonomiske Hensyn er 
ikke sjeldent tilbøjeligt til at bemægtige sig denne 
Plads. Begge disse Hensyn ligger imidlertid
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udenfor Hygiejnens Enemærker, hvorfor der her 
ikke skal gaas nøjere ind paa dem. Det skal 
dog lige nævnes, at i København er en Husstand 
i Gennemsnit sammensat af 4 Personer. En 
Femtedel af Husstandene er paa 2 Personer, en 
Femtedel paa 3 og kun knap en Tyvendedel paa 
8 eller flere Personer.

Ligeledes skal dei’ gøres opmærksom paa, 
at i Gennemsnit bruger en Familie mellem l/s 
og x/7 af sin Indtægt til Huslejen*)  Herved 
maa det dog erindres, at man desuden ofte har 
at regne med særlig Sommerlejlighed eller med 
Udgift til et Pensionat paa Landet i Sommer
tiden. Den daglige Udgift til Husleje bliver for 
en voksen Person, der er Medlem af en mindre 
Familie paa 2 å 3 Personer og med 3 å 4000 
Kroner i aarlig Indtægt 75 Øre, i rigere Familier 
derimod op imod 175 Øre, og hos Arbejdere kun 
50 Øre.

*) Dalhoff og Mackepraug: De bedrestillede Familiers 
Udgifter. 1906.

Fra et hygiejnisk Synspunkt maa man især 
fremhæve, at der i Lejligheden bør findes baade 
Opholdsværelser og Soveværelser i et tilstrække
ligt Antal. I de store Lejehuse i Byerne be
nyttes langt flere Steder, end de fleste aner det, 
ogsaa Opholdsværelserne til Natteophold, idet 
der redes enten paa Sofaer eller paa Feltsenge. 
Enkelte Steder — ogsaa i ret store og gode Lej
ligheder — benyttes endog en fuldstændig mørk 
Gang til at opstille en Feltseng i, ofte til Brug 
for et ungt Menneske.
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Som mindste Rumfang i Soveværelserne bør 

man forlange 12 Kubikmeter (380 Kubikfod) for 
hver Voksen og 8 Kubikmeter for hvert Barn. 

Dette er det ringeste, som man bør lade passere, 

og dog findes der endog i store Herskabsboliger 
Pigeværelser, hvor dette Rumfang ikke naas. 

Overhovedet burde de Værelser, der benyttes til 
at sove i, høre til Lejlighedernes rummeligste 

Værelser. Men alt for ofte bliver der netop ved 

Indretningen af disse Værelser knebet med Pladsen 
til Bedste for de saakaldte Repræsentations- 

værelser (Daglig- og Spisestue) Den saakaldte 

Stadsstue findes ikke alene paa Landet; ogsaa i 
adskillige Lejligheder i København og i de øv

rige Byer bidrager den til, at Lejligheden mister 

et Værelse til Brug i det daglige Liv, og Kravet 

om den forringer de øvrige Værelsers Størrelse. 

Naar dog en Gang de gode Fruer vilde forstaa 

det urimelige i Kravet om en Stadsstue under 

Nutidens Boligforhold i Byerne.
Hvor udbredt den Uvane er at have en 

ubenyttet Dagligstue staaende hen, har man van
skeligt ved at danne sig et bestemt Begreb om, 
men et løst Skøn kan man dog faa ved at høre, 
at en københavnsk Læge har fundet, at i hans 

Klientel havde Halvdelen af de Familier, der be
boede 3—8 Værelsers Lejligheder, een Stue, der 

stod hen som Stadsstue og kun brugtes ved 
Fester. Denne Stue var endda som oftest den 

største og lyseste i Lejligheden.
Om det er heldigt at have et Gæsteværelse 

i en Købstadslejlighed, er et Spørgsmaal, som 

Meningerne er meget delte om. Dette Spørgs-
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maal ligger selvfølgelig ganske udenfor denne 
lille Raadgivers Omraade, men her skal der dog 
peges paa den store Nytte, som man i Tilfælde 
af smitsom Sygdom kan have af et saadant Væ
relse til at isolere den syge i.

Det har en langt større Betydning, end mange 
tænker, at de enkelte Værelser i en Lejlighed 
ligger bekvemt for hinanden. Selv om en Bolig 
ellers er god, kan en slet Beliggenhed af et eller 
flere Værelser ofte virke i høj Grad ubehageligt 
og foraarsage, at man inden længe maa til at 
se sig om efter en ny Lejlighed. Et Værelse 
med stadig Gennemgang er lidet skikket til Be
boelse. Et Soveværelse kan blive næsten ubruge
ligt ved at støde lige op til en Trappe, der fra 
den tidlige Morgen bliver stærkt benyttet, eller 
ved at have en Dør ud til Lejlighedens Køkken, 
hvor der sædvanlig rumsteres, inden Hanen galer.

Det er derfor i høj Grad at anbefale, inden 
man underskriver en Lejekontrakt, at udbede 
sig af Ejeren et Grundrids af Lejligheden, en 
Etageplan med i'igtig afsatte Døre og Vinduer.

Har Ejeren ingen Etageplan at overlade en, 
kan man meget nemt selv ridse en Plan op, 
efter at man har taget de væsentligste Maal i 
Lejligheden. Det er praktisk at tegne Planen i 
Forholdet 1 : 100. Herved kommer en Centi
meter paa Skitsen til at svare til een Meter i 
Virkeligheden. Planen bliver desuden i en hande
lig Størrelse, og man kan tage den med sig for 
senere at studere den i Ro og Mag. Paa en 
endnu simplere Maade kan man skaffe sig en 
Plan af Lejligheden ved at medtage en Lomme-
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bog med kvadreret Papir, naar man gaar ud for 
at se paa Lejlighed, skridte Maalene i de enkelte 
Værelser af og føre Resultatet af Afskridtningen 
ind i Bogen, idet man lader et Skridt svare til 
Siden i et af de smaa Kvadrater. Ved lidt Øvelse 
lærer man snart at tegne en brugbar Plan af en 
Lejlighed paa denne Maade.

Det er ogsaa rart at eje en Plan over Lej
ligheden for at kunne indtegne paa den Pladserne 
for de større Møbler som Sofaer, Skabe o. s. v. 
og herved lette Arbejdet under Indflytningen.

Vinduerne.

Vinduernes Størrelse bør staa i et vist For
hold til Værelsets Størrelse og i alt Fald ikke 
være mindre end for Eksempel rle af Gulvets 
Areal, hverken i Dagopholdsrummene eller i Sove
værelserne.

Det er ikke altid let ved første Øjekast at 
afgøre, om en Lejlighed er vel belyst. Ser man 
paa en smuk, lys Dag en tom Lejlighed, kan 
man godt faa det Indtryk, at Lysforholdene er 
rigtig gode, medens det senere, naar Dørene er 
lukkede, og Gardiner, Portierer og Møbler er 
anbragte, viser sig, at det drejer sig om en kun 
tarvelig belyst Lejlighed.

Rum, der kun faar indirekte Lys, som for 
Eksempel Entreen og Køkkengangen, er ofte saa
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mørke, at de næsten til Stadighed maa oplyses 
med kunstigt Lys. I denne Henseende bør man 
være paa sin Post, naar man beser Lejligheden 
paa en lys Dag. Man bør navnlig huske at 
lukke alle Døre til de indirekte belyste Rum, 
førend man danner sig et Skøn over Lysfor
holdene i dem.

Ved forskellige Midler kan man ofte hjælpe 
noget paa en daarlig Belysning. Vender Vinduet 
ud imod en snever Gaard, en »Lysbrønd«, kan 
Hvidtning af Væggene i denne hjælpe lidt. Lyse 
Farver burde stedse vælges til Malingen eller til 
Tapeterne i mørke Rum.

I vore Værelser borttager Gardinerne ofte 
altfor meget Lys. Ved at forkorte Gardinkappen 
eller ved at anbringe den højere oppe end sæd
vanlig, kan man ofte vinde en Del Lys. Ved 
Hjælp af et stort Spejl, der er anbragt paa et 
passende Sted over for Vinduet, kan man ogsaa 
ofte bidrage til at gøre, navnlig de store skumle 
Spisestuer lysere.

Gennem Vinduerne skal ikke alene Lys naa 
ind i vore Lejligheder. Ogsaa frisk Luft skal 
gennem dem kunne ledes ind i Stuerne, naar vi 
ønsker det, men paa den anden Side skal Vin
duerne tillige kunne værne os baade mod Træk, 
Støv, Røg og tillige helst mod Gadens Larm. 
Dobbeltvinduer er af den sidst nævnte Grund i 
Gader med megen Larm bedst, og i nogle Gader 
næsten nødvendige, i alt Fald for den nederste 
Del af Vinduet.

Desto værre er det her i Landet kun i enkelte 
Huse, at Vinduerne er til at aabne indad, uagtet
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dette er det bekvemmeste og behageligste tor 
Beboerne ikke alene ved Vinduespudsningen, men 
ogsaa paa Grund af, at saadanne indadgaaende 
Vinduer kan staa aabne i Blæst uden at klapre, 
og paa Grund af, at det er muligt foran dem at 
anbringe Jalousier til at trække op og ned, efter 
som Solen brænder.

Allerede i 1887 har Arkitekt A. J. Raavad i 
et Forslag til en Bygningslov for København 
foreslaaet følgende Bestemmelse: »Vinduer, som 
er til at aabne, skal være indadgaaende og for
synede med et Gitter, som er i Stand til at for
hindre Børn og Genstande i at falde ud paa 

Gaden.«
De moderne Vinduesoplukkere for de øverste 

Vinduer er i hygiejnisk Henseende fortrinlige, 
idet de bidrager til, at der nu benyttes aabne 
Vinduer en Del mere end tidligere. Dobbelt
vinduer har den Fordel, at der om Vinteren 
dannes mindre Is paa dem. Selv gennem Dob
beltvinduer kan der være en arg Træk. Derfor 
gør man klogt i at se Vinduerne efter ved at 
aabne og lukke et Par af dem, samt ved at se 
efter, hvor godt Vindueskarmen slutter til Mur
værket. Af og til træffer man her Sprækker og 
Revner, der viser sig inde paa Væggen ved, at 
Kulstøvet straaler ud i en lille Roset fra dem.
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Dørene.

Dørene tjener i flere Henseender til at op
fylde de samme Opgaver som Vinduerne. De 
skal saaledes holde paa Varmen i Værelserne og 
dæmpe for Støjen i andre Dele af Huset. Dørene 
maa derfor være nogenlunde solidt konstruerede 
og slutte tæt. I nyere Huse, der er byggede 
paa Spekulation, er der desto værre ofte taget 
saa lidt Hensyn til Bygningsmaterialiernes God
hed, at Dørene i de omtalte Henseender lader 
meget tilbage at ønske. Dørene er ofte lavet af 
Træ, der ikke er tilstrækkeligt tørt, hvorfor der 
efter nogen Tid danner sig Utætheder, der til
lader for Eksempel Dunsterne fra Køkkenet at 
trænge ind i Værelserne.

Er Træet for hurtigt kunstigt tørret, suger 
det Vand og udvider sig, hvorfor Dørene efter 
nogen Tids Forløb maa afhøvles for overhovedet 
at kunne aabnes og lukkes. Senere, naar Træet 
atter har afgivet det opsugede Vand, vil ogsaa 
disse Døre vise sig utætte. Resultatet bliver der
for det samme som i det først omtalte Tilfælde.

I Nybygninger er det ikke muligt at se sig 
til, om der er anvendt tørt Træ. Man maa her 
stole paa den Mand, som man lejer af. I ældre 
Bygninger ses det lettere, naar man blot gør sig 
den Ulejlighed at aabne og lukke Dørene og se 
efter paa de Steder, hvor Sammenføjningerne i 
Dørene findes. Findes der Glasruder i en af 
Dørene, er det fornuftigt at se efter, om der 
opstaar Klirren af Glasset, naar Døren bruges

Heiberg: Hygiejnisk Raadgiver. 3
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Væggene.

Som tidligere omtalt skal Væggene være 

tørre, men desuden maa man forlange, at de 

skal se godt ud og være lette at holde rene. 
Billigst og i hygiejnisk Henseende for Resten 

godt er det at hvidte Væggene, men det bruges 
sædvanlig kun i meget billige Boliger. Allerede 

noget dyrere er det at male Væggene med Vand
farver. I nye Ejendomme bruges i det første 

Aar af Hensyn til Væggenes Udtørring næsten 
altid Vandfarver. Paa tørre Vægge er Maling 

med Oliefarver at foretrække, fordi Snavs og 

Smuds har mindre let ved at sætte sig fast paa 
en oliemalet Væg, der tilmed kan vaskes, og 

fordi Oliemalingen forhindrer Væggen i at suge 
Fugtighed til sig fra Luften i Værelset.

Oliemaling er derfor særlig paa sin Plads i 
Køkkener, i Badeværelser, i Klosetter, i Entreer 

samt paa Ti'appegange. Børne- og Soveværelser 

oliemales derimod sjeldnei’e, fordi mange ikke 
synes om denne Behandling af Væggene.

Det er meget brugt at have tapetserede 
Vægge. Er Tapeterne vel valgte med Hensyn til 
Værelsets Benyttelse og med Hensyn til det an
vendte Møblement, er det en Vægbeklædning, 
som mange finder Behag i Vel er Farven og 

Mønstret i Tapetet mere en Smagssag end et 

hygiejnisk Spørgsmaal. Dog skal her nævnes, 

at blaa og lysegrønne Farver gør et noget koldt 
Indtryk paa mange, medens derimod røde og
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gule Farver hos de fleste frembringer Følelsen 

af Varme og Hygge.
I Sove- og Børneværelser bør man anvende 

Tapeter med rolige Mønstre eller uden Mønstre. 

Det er meget ubehageligt for syge, og særlig for 
febersyge at ligge og stirre paa indviklede Tapet

mønstre. Et lyst Tapet bidrager meget til at 

gøre et Værelse lyst og tiltalende. Det er ofte, 

at Lejeren selv vælger Tapeterne. I saa Fald 
vil de her anførte Vink kunne tjene til Vejled

ning.
I Tyskland findes der saa strænge Straffe

bestemmelser mod at sælge arsenikholdigeTapeter, 

at disse næsten er forsvundne der i Landet. 
Her hjemme støder man af og til paa arsenik- 

holdige Tapeter, men dog sjeldent i de sidste 
Aar. Vil man være helt sikker i denne Retning, 

kan man lade et lille Stykke af Tapetet under
søge for Arsenik paa et kemisk Laboratorium.

Navnlig i Børne- og Soveværelser er det 

fornuftig at anvende Tapeter, der kan afvaskes. 
Saadanne Tapeter findes nu almindelig i Han

delen og koster kun ubetydeligt mere end de 
sædvanlig benyttede. Tapeter af Læder eller 

Linoleum er i hygiejnisk Henseende meget gode, 

da de er lette at rense. Derimod er det uheldigt 
at beklæde Væggene med Bomuldstøj eller med 

Silke. Fortrinlig til Vægbeklædning er de høje 
Træpaneler, som man træffer i nogle Spisestuer.

3*
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Gulvene.

Gulvene er nu næsten altid af Træ, der 
ogsaa egner sig godt dertil, naar der er benyttet 
gode Brædder. Da der under Gulvene findes 
det saakaldte Indskudsfyld, hvortil der kan bruges 
Materialier, der ikke altid er heldige i sanitær 
Henseende, er det nødvendigt at Gulvene er tætte, 
0: lagte af tørre og fugede Gulvbrædder. Stikker 
man Bladet af en Lommekniv ned mellem 2 
Gulvbrædder, vil det gaa lige igennem uden at 
støde paa nogen Modstand, hvis Gulvbrædderne 
ikke er pløjede, men blot sømmede fast. I saa 
Tilfælde kan daarlig Lugt fra Indskudsfylden let 
trænge op i Værelserne, og desuden kan Vand 
ved Rengøringen let løbe ned gennem Revnerne 
og staa og raadne under Gulvet. Er Træet 
meget vaadt, idet Gulvet lægges, kan der ogsaa 
opstaa Revner mellem pløjede Gulvbrædder. Vel 
er Parketgulve sædvanlig lagte af godt udtørret 
Træ, men der danner sig dog af og til Revner 
i dem, eller ogsaa slaar enkelte Stykker Træ 
sig, hvad der gør Gulvet meget ubehageligt at 
gaa paa.

Hvorledes man paaviser Hussvamp i et Gulv, 
er allerede omtalt i Afsnittet om Leje i Nybyg
ninger. I samme Afsnit er der ogsaa omtalt, at 
det har sine Farer at lægge Linoleum paa helt 
nye Gulve, medens Linoleum iøvrigt fortjener at 
anbefales. I Badeværelset og Klosettet bør Gulvet 
være af et for Fugtighed uigennemtrængeligt 
Materiale, som Terrazo eller Cement.
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Opvarmningen.

Da det er nødvendigt at opvarme Lejlig

heden i over Halvdelen af Aaret, er det af den 
største Betydning for Lejeren og hans Familie, 

at Opvarmningen kan ske let og uden Ulemper. 
Desto mærkeligere er det, at man saa ofte træffer 

paa ganske forældede Ovne, der ødsler med Kul

lene, giver en ubehagelig Straalevarme og sæd

vanlig kræver megen Pasning med daglig Op- 

fyring og flere Gange daglig Paafyring.
Om Lejligheden ligger lunt og findes i et 

solidt bygget Hus, spiller selvfølgelig en ikke 
ringe Rolle med Hensyn til Brændselsforbruget. 

Ligger Lejligheden meget udsat for Vejr og Vind, 

som f. Eks. øverste Etage, Mansardetagen eller 

Kvisten, eller er Lejligheden omgiven af ube
boede Lejligheder, bruges ofte store Mængder 

Brændsel. I saa Fald har det dobbelt Betydning, 
at der findes gode økonomiske Ovne i Lejlig

heden. Værelser over Porte er meget fodkolde.
Endnu træffer man sjeldent paa Central

opvarmning af Huset, uagtet denne Form for 

Opvarmning, naar den er forbunden med en til

strækkelig god Ventilation gennem Frisklufts
kanaler og Aftræksrør, byder betydelige Fordele 

for Beboerne.
Ovnen skal have en til Stuens Rumfang 

passende Størrelse. Man beregnede tidligere, at 

man for hver 10 Kubikmeter Rumfang behøvede

i lunt liggende Stuer med Dobbeltvinduer, en 

Overflade paa en aim. Jernovn af 1,2—1,5 m2,
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i lunt liggende Stuer med aim. Vinduer, en Over
flade paa en aim. Jernovn af . . 1,6—2,o m 2, 

i Hjørnestuer, en Overflade paa en aim. Jern

ovn af 1,8—2,2 m2, 
og i meget koldt liggende Stuer (aim. Vinduer, 

tynde Mure), en Overflade paa en aim. Jern

ovn af 2,4—2,9 m 2.

De laveste af Tallene gælder for større Ovne. 
Overfladen finder man .ved at maale Ovnens 

Omfang og Højde og multiplicere disse 2 Maal 

med hinanden. Det er naturligvis kun et ret, 
løst Skøn, man paa denne Maade opnaar over 

Ovnens Ydeevne. En Ovn af moderne Konstruk
tion, f Eks. en Kappeovn, yder langt mere, og 

kan med Lethed afgive 2500 Timekalorier (5000 

danske Timevarmeenheder) pr. m2 Hedeflade 
uden Overanspændelse, medens man tidligere med 

en almindelig Jernovn næppe naaede halv saa 
højt.

I mange Tilfælde vil man for Resten finde, 
at Ovnene snarere er valgte for store end for 

smaa. Dette har dog den Fordel, at man kan 
gøre Regning paa selv i stærk Kulde at kunne 

faa Stuerne ordentlig varme, og at man ofte kan 
opvarme 2 Stuer, ved kun at fyre op i den ene. 
Dog er dette, naar Varmen skal komme ind 

gennem Døren mellem de 2 Værelser en ret 
primitiv og daarlig Maade at lave en Central

opvarmning paa. Langt bedre er det, naar man 
oppe under Loftet i Væggen mellem de 2 Væ

relser laver Ventiler for, at den varme Luft 

eventuelt kan strømme ind fra det varmere til
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det koldere Værelse. Ovnen kan ogsaa opstilles 

i en centralt beliggende Korridor, der ved Varme- 

kanaler er forbundne med flere Værelser.
Ved den sidst nævnte Ordning undgaas meget 

Smuds i Stuerne. Forstaaelsen af Betydningen 

af saadanne Varmeanlæg er dog saa ringe hos 
dem, der bygger, at man sjeldent træffer den 

Art smaa vel indrettede Varmeanlæg, uagtet det 

kun koster grumme lidt at indrette dem.
En god Ovn har sædvanlig en Kappe uden 

om sig. Herved forhindres Straalevarmen i at 

gøre sig gældende paa en ubehagelig Maade, og 

tillige bevirker den Luftstrøm, der opstaar mel

lem de egentlige Hedeflader og Kappen, at Stuen 
hurtigere opvarmes (Cirkulationsovne).

En Fordring, som man maa stille til alle 

Kulovne, er, at Dørene slutter tæt, ellers er det 

ikke muligt at regulere Forbrændingen.
Foruden de sædvanlige Magasinovne findes 

der nu i Handelen rigtig gode Stedsebrændere, 

baade til Kul og til Brænde. Dog kan man i 
denne Art Kulovne som Regel kun benytte noget 
dyrere Kulsorter, f. Eks. Anthracitkul eller en 

Blanding af Anthracitkul og Kokes. Fordelene 

ved at have Stuerne jævnt opvarmede Døgnet 

rundt og ved kun en eller 2 Gange om Dagen 
at skulle fyre i Ovnen er dog saa store, at det 
ubetinget maa anses for ct ikke ringe Gode, naar 

en Lejlighed er forsynet med en eller flere stedse- 

brændende Ovne.
Med Rette skriver Jess Jensen: »Indførelsen 

af Cirkulationsovnen med kontinuerlig Drift Nat 

og Dag, danner et saa væsentligt Fremskridt, at
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det betegner et Spring i Udviklingen fra noget 
næsten primitivt til noget godt og brugeligt.«

En Klage, som man ikke sjeldent hører, 
hvor der som hos os næsten udelukkende bruges 
Jernovne, er, at Luften føles som værende for 

tør. Denne Klage skyldes ikke sjeldent, at Ovnen 

har været saa stærkt opvarmet, at det Støv, der 
falder ned paa den forkulles og svies, og der
efter, naar det hvirvles op, giver Luften den 
Følelse af Tørhed, der er saa ubehagelig.

Skorstenen maa naturligvis være vel bygget. 
Ellers ryge Ovnene let og er uvillige til at 

brænde. Der er mange Grunde til, at en Skor

sten ikke vil trække. Er der Vanskeligheder 
med Trækken i Skorstenen, maa man sædvanlig 

tage en Tekniker med paa Raad for at faa det 
rettet.

I al Almindelighed kan man sige, at Ovnene 
i de nedre Etager plejer at trække bedre end i 
de øvre, fordi der svarer et længere Røgrør i 

Skorstenen til de nedre Etager end til de øvre. 

I de stadige Vanskeligheder, som Lejerne i de 
øverste Etager har med Ovnene, turde maaske 
en af Grundene være til, at Lejeledigheden sæd
vanlig rammer disse Etager haardest. I Køben

havn er saaledes for Tiden 7,8 pCt. af Lejlig
hederne paa 1ste Sal ledige, men 11,3 pCt. paa 
5te Sal.

I lave Huse, der ligger indeklemte mellem 
høje Huse, er der sædvanlig daarlig Træk i 

Ovnene, og ved Blæst fra en bestemt Retning 
ryger det tidt i saadanne Huse. Herpaa kan 

der dog ikke saa sjeldent raades Bod ved at
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bygge Skorstenen højere og ved at forsyne den 
med en Røghætte. Skorstene, der er ført op 

langs en Ydermur uden at være tilstrækkelig 

isolerede, trækker sædvanlig slet. Isoleringen 
kan dog gerne udføres bagefter. I Nybygninger 

er Trækken i Skorstenene ofte slet, indtil Skor
stenene bliver tørrede igennem.

Den moderne Regulator er endnu ret ukendt 

hos os, men bruges en Del i Amerika. En Re
gulator bestaar i en let Plade af Glimmer eller 

Aluminium, som lukker for en i Forbindelse med 

Røgrøret staaende Luftaabning, saalænge Skor
stenstrækket ikke overstiger det Træk, som For

brændingen i Ildstedet udkræver. Bliver Skor
stenstrækket derimod større end fornødent, aabner 

Klappen sig avtomatisk og tilfører Røgrøret falsk 

Trækluft, som ophæver den generende Del af 
Skorstenstrækket uden at genere Forbrændingen 
i Ovnen.

Som allerede nævnt, er det en ikke ringe 

Behagelighed, naar Indfyringen i Ovnene sker 
fra Gangene af, men i de moderne Lejehuse med 

deres sædvanlig snevre Gange træffer man sjel- 
dent Indfyringen indrettet saaledes.

Hvorledes Brænde- og Kulkælderen er, maa 
man gøre sig den Ulejlighed at se efter. Særlig 
bør man se, om der er gode Forhold til Aflæs

ning af Brændselet direkte fra Vognen ned i 
Kælderen. Skal Brændselet bæres Sæk for Sæk 

en længere Vej fordyres det herved en Del.

Mærkelig nok findes der kun ganske enkelte 
Beboelseshuse med Vareelevator op til Køkkenerne
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og til Loftet, uagtet det store Arbejde der herved 
spares for Beboerne.

Centralopvarmning findes hos os endnu kun 

i faa Huse. Vel bliver Bygningen herved noget 
dyrere at opføre, men Besparelsen i Brændsel 

og i Arbejde for Beboerne er saa stor, at Leje

ren sædvanlig er villig til at betale ikke saa lidt 
mere for at opnaa dette Gode.

Dyrest baade i Anlæget og i Driften er Op
varmning med opvarmet Luft, men denne Form 

for Centralopvarmning bar saa ogsaa den For

del, at der herved samtidig skaffes Ventilation i 
Stuerne.

Sædvanlig bruges varmt Vand eller Damp 

til at opvarme et Hus med. Er Anlæget godt 

udført, og passes det godt af en paalidelig Mand, 

er det meget behageligt at faa sin Bolig op
varmet paa den Maade, naar der vel at mærke 

samtidig er sørget for en god Ventilation ved 

Aftrækskanaler og helst ogsaa ved Friskluftskanaler 
til alle Værelser. Det er vanskelig for en ikke 

teknisk uddannet Mand at bedømme et Opvarm

ningsanlæg, men man bør i hvert Fald se efter, 
om der findes gode Indretninger til at regulere 
Tilstrømningen af Varme i hvert enkelt Værelse, 

og om der findes Ventiler til Aftrækskanaler.
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Ventilationen.

Afsnittet om Ventilation kan, uagtet det er 

et af de væsentligste Afsnit i Bolighygiejnen, 
affærdiges med nogle faa Ord, thi i saa godt 

som ingen af vore Lejehuse findes særlige For
holdsregler til at skaffe en rationel Ventilation, 

ø: en kunstig Luftfornyelse i Stuerne.
Og dog er en god Ventilation let og heller 

ikke særlig kostbar at indrette, naar den blot 

indrettes, idet Ejendommen bygges. Ved at mure 
tilstrækkelig store Aftrækskanaler ind paa pas

sende Steder og i passende Antal vilde der op- 
naas meget i Retning af Luftfornyelse i Værelserne, 

og Lejeren vilde blive forskaanet for at maatte 

indaande den allerede i de lavere Etager delvis 
benyttede Luft, der tilmed ofte er blandet med 

Køkkenos eller endog med Stank fra slet ven

tilerede Toiletrum eller daarlig Luft fra Bevært
ninger.

Men det synes, at der skal løbe meget Vand 
i Stranden, inden dette Forhold forandrer sig. 

For Tiden maa Lejeren være glad, hvis der blot
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i Køkkenet og i Soveværelserne findes en let 
regulerbar Vinduesventil til Udluftning af Rum
mene. De indstillelige Glasjalousier er en god 
Form for Vinduesventiler. Sædvanlig er Lejeren 
henvist til at skaffe Luftfornyelse i Stuerne ved 
at udlufte dem gennem de aabne Vinduer (se 
Afsnittet Vinduer).

Kunstig Belysning.

Der er tidligere omtalt de Krav, som man 
kan stille til Lejlighedens Forsyning med Vin
duer. Her skal der blot med nogle faa Ord 
omtales den kunstige Belysning, der som Regel 
helt overlades til Lejeren selv Dog finder man 
undertiden den Ordning, at Trappegangens Be
lysning besørges af Værten. De herhen hørende 
Bestemmelser er det fornuftig at læse og tænke 
ordentlig igennem, inden man underskriver Leje
kontrakten. Man risikerer ellers let, at der i en 
ikke ringe Del af Aaret hersker »Magistrats- 
maaneskin« baade paa Hoved-og Køkkentrappen.

De elektriske Trappeautomater bidrager meget 
til, at der er Orden paa Trappegangene, der 
ellers er mange af de store Ejendommes svage 
Punkt ubevogtede og kun sjeldent ordentlig ren
gjorte, som de ofte henligger selv i fine Her
skabshuse. Portner kendes ikke uden i nogle 
ganske faa Huse, og »Gaardmanden« eller Vice-
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værten er sædvanlig bosat saaledes, at han ikke 
en Gang kan se fra sine Vinduer, hvem der gaar 
ind paa Trappen.

Findes der Gasledninger i Lejligheden, skal 
disse selvfølgelig være tætte. Man kan let under
søge dette Forhold ved at lukke alle Gashanerne, 
undtagen Hovedhanen, og derpaa aflæse Gas
uret 2 Gange med 15 Minutters Mellemrum. 
Staar Gasuret stille saa længe, er Ledningen tæt. 
I vore som Regel slet ventilerede Lejligheder 
egner Gas sig for Resten ikke til Belysning i 
Opholds- og Soveværelserne, medens derimod 
det elektriske Lys har en ikke ringe hygiejnisk 
Fordel ved sin store Renlighed og ved ikke at 
fordærve Luften. De moderne Spritlamper, dei’ 
nu efter Indførelsen her i Landet af denatureret 
Sprit begynder at vise sig ved Siden af de ikke 
sjeldent osende Petroleumslamper, er ogsaa meget 
gode.

Opholdsværelserne.

Dagligstuen, Herreværelset, Kabinettet og 
eventuelt andre Opholdsværelser kræver ingen 
særlig Omtale, da de hygiejniske Krav, man kan 
stille til dem, falder sammen med, hvad der 
tidligere er omtalt.

At Værelserne ligger bekvemt, og at der er 
let Adgang til dem fra Gangene, er mere et 
Spørgsmaal om Komfort. Et Herreværelse, hvor
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der skal arbejdes med Kontorarbejde eller lig

nende, bør naturligvis ligge saa roligt og ufor
styrret som muligt. Det bør altsaa ligge langt 

fra Gadelarmen, fra Køkkenet, fra støjende Na

boer o. s. v. Der bør heller ikke være en meget 

benyttet Gennemgang gennem det.

Spisestuen.

Heller ikke om Spisestuen er der noget 

særligt at tilføje. Ofte faar Spisestuen sit Lys 

fra et større Vindue, der sidder paa den smalleste 
Væg. Dette giver ogsaa det behageligste Lys ind 

over Bordet. Vinduer langs Bordets Bredside 

gør, at den ene Halvdel af Bordgæsterne sidder 

og skygger for sig selv, medens den anden Halv
del blændes af Lyset, der tilmed reflekteres fra 
den hvide Dug. Det er en Selvfølge, at Spise

stuen helst maa ligge nær ved Køkkenet og nødig 
være adskilt fra dette ved et Opholds- eller 

Soveværelse.
Mange af vore Spisestuer er forsynede med 

Træpanel paa Undervæggen. Dette ser godt ud 
og er tilmed en Fordel i denne Stue, der saare 

mange Steder tillige tjener som Børnekammer. 

Børnene skamferer mindre let et Træpanel end 

en malet eller tapetseret Væg.
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Soveværelset.

Uagtet de fleste Mennesker tilbringer over 
en Trediedel, ja nogle endog Halvdelen af Døgnet 
i deres Soveværelser, er dette Værelse dog sæd

vanlig et ret daarligt Værelse, navnlig i Forhold 
til Dagligstuen og de andre Dagopholdsrum.

Det kan ikke noksom betones, at Sove
værelset skal have rigeligt Lys og Luft. Alkover 

°g lignende mørke, slet ventilerede Rum er der
for ganske forkastelige som Sovesteder. Endnu 

kan man i enkelte Huse i København træffe Sove

værelser, der ikke har Vinduer ud til det Fri.

Til Skade for Natteroen eller vel rettere for 
Roen om Morgenen ligger mange Soveværelser 

umiddelbart op ad Køkkenet, hvor Arbejdet og 
det oftest støjende Arbejde dels af gammel Skik, 

dels af indbildt Nødvendighed gerne begynder 

nogen Tid, inden Familien i Soveværelset skal 

op. Langt mere forstyrrende end denne indre 
Larm, som hver Familie dog selv er mere eller 

mindre Herre over, er den Larm, der kommer 

ira nærliggende Værksteder (Savskærerier eller 
lignende Virksomheder) eller fra Beværtninger 

med deres til langt ud paa Natten varende Uro 

og Tummel. Alene af den sidst nævnte Grund 

er det klogt saa vidt muligt at undgaa at leje 
Bolig i et Hus, hvor der enten i selve Ejendom

men eller i dens umiddelbare Nærhed findes en 

Restauration eller en Beværtning. Soveværelset 

niaa helst indrettes saaledes, at det let og hurtigt 
kan formes om til Sygeværelse, thi som saadant
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vil der efter al Rimelighed blive Brug for det 
mere end en Gang i Aarenes Løb. En voksen 
Mand i den fuldt arbejdsdygtige Del af sit Liv 
kan ikke gøre Regning paa under en Uges Syg
dom aarlig. For adskillige — og da navnlig 
for Kvinder og Børn — kommer der til Tider 
langt længere Sengelejer i Hjemmet, selv om 
ogsaa de sværeste og langvarige Sygdomme for 
en ikke ringe Del netop paa Grund af vore daarlig 
indrettede Lejligheder ofte kræver Hospitals

behandling.
I Soveværelset bør derfor Rengøringen være 

særlig let at gennemføre. Her er Linoleum paa 
Gulvet og afvaskelige Vægge særlig paa sin Plads.

Vinduet — ak hvor sjeldent kan man sige 
Vinduerne — ønsker mange om Natten blændede 
ved et Rullegardin eller et tæt Forhæng. Ven
tilationen gennem Vinduet er bedre, naar man 
kan nøjes med et tyndt Trækgardin. Man bør 
altid se efter, at Vinduet i Soveværelset ikke 
vender ud til et snevert Indhug, hvor der hverken 
kommer Lys eller Luft. Selv i ellers gode Lej
ligheder, navnlig i Hjørneejendomme eller i Ejen
domme, hvor der er Sidehuse, træffer man ofte 
Sovekammervinduer vendende ud til en Art snever 
»Lysbrønd« i et Hjørne. Herved bliver en virkelig 
god og tilstrækkelig Udluftning af Soveværelset 

ganske ugørlig.
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Gæsteværelset.

Om det er af det gode eller af det onde i 
en Kødstadslejlighed at have et Gæsteværelse, 
hersker der som allerede nævnt meget delte 
Meninger om. Ser man paa Sagen fra et hygi
ejnisk Synspunkt, maa man som sagt indrømme, 
at det i Tilfælde af smitsom Sygdom er et ikke 
ringe Gode at have et Værelse i Reserve. Man 
kan i saa Fald enten isolere den syge i det eller 
benytte det til Opholdsrum for de raske Børn, 
medens det sædvanlige Børnekammer benyttes 
til Sygestue.

Børnekammeret

Dette Værelse maa helst i det store og hele 
opfylde de samme Fordringer, som allerede er 
nævnte ved Forældrenes Sovekammer. Desuden 
er det heldigt, at Børnekammeret har en saadan 
Beliggenhed, at det let kan isoleres fra Lejlig
hedens øvrige Værelser. Herved gøres det lettere 
at indskrænke de smitsomme Børnesygdommes 
Udbredelse i en Børneflok og lettere at over
komme Desinfektionen, naar Sygdommen er over- 
staaet. I mange Tilfælde vil man nemlig i saa

Heiberg: Hygiejnisk Raadgiver. 4
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Fald kunne indskrænke Desinfektionen til Børne- 
kammeret.

Afvaskelige Vægge og Linoleum paa Gulvet 
er ogsaa af Hensyn til Sygdom i høj Grad ønske
lig i dette Værelse. Sikkerhedsgitter foran Vin
duet bør ikke savnes i noget Kammer, hvor 
mindre Børn færdes. Det koster kun nogle faa 
Kroner og kan anbringes af Lejeren selv, hvis 
det ikke findes. Det samme gælder om Sikker
hedslukkere for Vindueskrogene.

Pigeværelset.

De Heste Lejere er fuldt fortrolige med, hvor 
stedmoderligt Pigeværelset i mange Lejehuse er 
behandlet. I ikke faa Tilfælde er det egentligt 
ubrugeligt. Den fornuftige og rettænkende Lejer 
vil, naar han opsøger sig en Bolig, ogsaa efterse 
dette Værelse og hellere ikke leje en Bolig, selv 
om den ellers passer ham, naar Pigeværelset 
er daarligt. At Værelset bør være saa højt, 
at man kan staa oprejst i det, og at det bør 
have Vindue direkte ud til det Fri, følger egent
lig af sig selv. Hygiejnens største Fjende er 
Urenlighed, og denne befordres ved daarlig Be
lysning. Alene af denne Grund er det heldigt,
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at der er godt Lys i Pigeværelset, thi herved 
fremmes en større Renlighed og Orden. Næsten 
altid ligger Pigeværelset lige opad Køkkenet og 
staar ved en Dør i direkte Forbindelse med det. 
Selv om dette kan have nogle Fordele, er det 
dog ikke nødvendigt og fremmer ikke altid den 
gode friske Luft, der burde være i det Rum, 
hvor Maden tilberedes.

Endog det nye Forslag fra Fællesudvalget 
til en ny Byggelov for København har bibeholdt 
som mindste tilladelige Gulvareal i Pigeværelserne 
6 m2. Lejeren bør ikke godkende et Pigeværelse 
med under 8 m2 Gulvareal.

Køkkenet og Spisekammeret.

I gamle københavnske Ejendomme fandtes 
der ikke sjeldent ved Siden af Køkkenet et Bryg
gers. Nutidens større Arbejdsdeling har med
ført, at dette er forsvundet, men herved er alt 
Husets groveste Arbejde bleven henvist til selve 
Køkkenet, der desuagtet har haft en Tendens til 
at skrumpe ind.

Er der noget Rum, hvor en god Ventilation 
tiltrænges for at bevare hele Lejligheden for at 
komme til at lugte af Mad, er det først og frem
mest Køkkenet. Et Emrør, der baade maa være 

4*
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tilstrækkeligt stort og i brugbar Stand, er ganske 
nødvendigt. Luften i Køkkenet er ogsaa i høj 
Grad paavirket af Køkkenvaskens Tilstand og da 
navnlig af Tilstanden i Rummet under Vasken, 
hvor sædvanlig Spandene med Affald staar. Disse 
Spande burde altid være forsynede med Laag 
og staa paa et Underlag af Tremmer saaledes, at 
der kan komme Luft ind under dem. Forsømme
lighed med Rensningen af disse Spande og med 
Gulvet i dette mørke Hul bevirker ofte, at der 
her findes dannet et stinkende halv raaddent Gulv- 
parti, som udkræver en Reparation, inden Boligen 
tages i Brug af den nye Lejer.

I nye Huse i Tyskland kan man træffe Mur
partiet udfor Rummet under Køkkenvasken muret 
af Glasmursten, hvorved der opnaas, at der dog 
kommer en Del Lys ind her i Køkkenets mest 
uappetitlige Krog. Frit staaende Køkkenvaske 
bruges mærkeligt nok ikke her i Landet. At der 
skal være en Vandlaas under Køkkenvasken, be
høver vel knap at nævnes.

Ogsaa Komfurets Godhed maa man sikre 
sig. Vel spiller Komfuret nu da Kogning, Bag
ning og Stegning i Byerne for største Delen sker 
ved Gas, en meget mindre Rolle end tidligere, 
men det kan dog ikke — som det desto værre 
af Pladshensyn er sket i adskillige nye Bygninger 
— undværes, thi i en meget kold Vinter vil 
Husets Kvinder ikke i vort Klima uden at tage 
Skade paa Helbredet kunne undvære Komfuret 
til at opvarme Køkkenet med.

At Gasovnen altid skal have Aftræk til Skor
stenen, behøver vel ikke at nævnes.
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Spisekammeret skal være stort, lyst, luftigt 
og koldt, hvis ikke Madvarerne hurtig skal for
dærves. Det maa derfor helst have Vindue imod 
Nord. Vinduet bør staa aabent. Det er for
nuftigt i en Træramme i det at udspænde et 
Stykke Tøj. Herved opnaas, at Støv og Insekter 
ikke kan trænge ind, uagtet der finder en stadig 
Udluftning Sted. En Lejlighed med et daarligt 
Spisekammer, skal man ikke leje, da det vil 
fordyre Kosten ikke saa lidt, naar alt maa købes 
i ganske smaa Portioner. Byggeloven stiller 
slet ingen Fordringer til Spisekammeret, saa her 
maa Lejeren helt stole paa sine egne Iagttagelser. 
Der skal være eller i hvert Fald være Plads 
til et Isskab i Køkkenet eller endnu bedre i 
Spisekammeret. I en Del nye Huse findes der 
Glasskabe i Køkkenerne i Stedet for de gammel
dags Tallerkenrækker.

Badeværelset.

Fordringen om, at der skal være et Bade
værelse i Lejligheden, er i de senere Aar bleven 
saa almindelig, at man nu ikke sjeldent endog 
ved 4 og 5 Værelsers Lejligheder træffer paa et 
Badeværelse. Destoværre er ikke faa af disse 
Badeværelser meget smaa og ret daarlige. En
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Del savner endog direkte Adgang til frisk Luft, 
idet de enten er helt mørke eller kun indirekte 

belyste gennem en fast Rude ud til et slet be

lyst Rum. Har Badeværelset ikke Vindue ud til 
det Fri, bør man søge en anden Lejlighed, da 

det i saa Fald ikke er muligt at holde Luften 

god i dette Værelse.
En hygiejnisk set slet Indretning er den for 

Eksempel i adskillige københavnske Lejligheder 
brugte Forening af W. C og Baderum i et Væ

relse. Resultatet vil i mange Tilfælde — rent 

fraregnet det æstetisk højst uappetitlige i en saa- 
dan Kombination — være, at W. C. er utilgæn

geligt i lang Tid ad Gangen, hvilket er skadeligt 

for Beboernes Sundhed. I Praksis gør dette 
Forhold dog i København mindre Fortræd, end 

man paa Forhaand maatte vente, fordi Bade

karret i mange Hjem væsentlig bruges til af og 
til at give en Palme Styrtebad i, men derimod 

kun en sjelden Gang til at bade Beboerne i. 
Badekarrets Afløb skal selvfølgelig være forsynet 

med Vandlaas. Badeværelset skal være let til
gængeligt fra Soveværelset. Er der Bræddegulv 

i det, sætter Svamp sig ofte fast i Nærheden af 
Badekarret. Det er derfor fornuftigt med en 

Stok at prøve Styrken af Gulvet bagved Bade

karret.
Sædvanlig staar Badeovnen inde i selve det 

lille Badeværelse, hvorved Badning i det bliver 

meget ubehagelig i den varme Aarstid. Bedre er 

det, naar Badevandet opvarmes udenfor Bade

værelset og derpaa ledes ind til Badekarret. I 

saa Fald maa dog Badeværelset i den kolde
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Aarstid kunne opvarmes paa anden Maade, for 
Eksempel ved en lille Kakkelovn eller en Ventil 
fra et tilstødende opvarmet Værelse. Er det en 
Gasbadeovn, der staar i Badeværelset, kræver 
den et meget godt og med Renseaabning forsynet 
Aftræk til Skorstenen og desuden en omhyggelig 
Pasning, da der ellers kan opstaa saa skadelige 
Luftarter i Badeværelset, at Opholdet i det kan 
blive ligefrem farligt. I Storkøbenhavn findes 
der nu 7500 Badeværelser — altsaa er der et 
Badeværelse i omtrent hver 20de Lejlighed.

Klosettet.

Dette navnløse Rum kan det ikke gaa an at 
forbigas i Tavshed, da det har langt mere Be
tydning, end de fleste tænker, at Klosetrummet 
er i sanitær Henseende vel indrettet.

Det bør ligge bekvemt, og Adgangen til det 
bør være saa ugenert som muligt. Ofte er der 
ikke taget Hensyn til nogen af disse Fordringer. 
Jævnlig træffer man Indgangen til det i selve 
Køkkenet, eller — og det endog i ganske nye 
Herskabslejligheder — lige indenfor Gangdøren. 
Medens man i mindre Byer ofte træffer Klosettet 
lagt i en lille Bygning for sig selv, er Klosettet 
i større Byer sædvanlig nøje forbundet med Lej
ligheden og lagt saaledes, at det savner baade 
Luft og Lys. Et mørkt, slet ventileret Klosetrum
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er, enten det drejer sig om et Beholderkloset 
eller et W. C. en stor sanitær Mangel, der ikke 
alene fylder Lejligheden med Stank, men som 
ogsaa virker skadelig paa Beboernes Sundhed. 
Mangen træg Fordøjelse har som første Aarsag 
et slet Klosetrum, der kun med Ulyst er bleven 
benyttet. Lys og Luft skal der altsaa være i 
Klosetrummet, og for at skaffe tilstrækkelig frisk 
Luft bør der ikke alene være et Vindue, der 
kan aabnes til det Fri, men ogsaa Aftræksrør, 
der fører op over Tagryggen. Hvis det drejer 
sig om et Tøndelatrin, bør man navnlig forvisse 
sig om, at der er sørget for tilstrækkelig store 
Aftræksrør under Sædet, ellers vil der som Regel 
fra Klosetrummet udgaa en Stank, der endog kan 
forpeste hele Etagen. Paa et af vore store, 
meget fashionable Badehoteller er dette Forhold 
endog for nylig iagttaget.

I mange Tilfælde kan slette Klosetforhold 
forbedres en Del uden større Arbejder. Inden 
man lejer en Bolig, gør man dog fornuftigt i at 
se og lugte sig vel for ved Undersøgelsen af Klo
settet, der er en ingenlunde betydningsløs Uden
omsbekvemmelighed. I England og i Amerika 
kræves ofte, at der skal være en Haandvask i 
Klosettet, og at det skal kunne opvarmes lidt i 
den kolde Aarstid — den Art Fordringer tænker 
de færreste Lejere her paa at stille.
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Gangen.

Indgangen til de fleste Lejligheder sker gen
nem en Gang, der altid burde have direkte og 
tilstrækkeligt Lys, men som selv i ellers gode 

Ejendomme saare ofte er helt mørk eller kun 

indirekte belyst gennem en Rude i en Dør eller 
gennem en Overvæg af Glas. Det er allerede 

nævnt, at man skal lukke alle Dørene, inden 

man danner sig et Skøn over Belysningsforholdene 
i Gangen. Næsten ingen Steder træffer man i 

Lejehuse paa den Behagelighed, at Gangen kan 
opvarmes, uagtet herved ogsaa Nytten af den 

f. Eks. som Legeplads for Børnene forøges ikke 
saa lidt.
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Balkonen.

En Blomsterbalkon træffes ikke saa faa Steder 
og kan være til megen Fornøjelse, men langt 
bedre er det dog, naar Balkonen er saa stor, at 
man kan sidde paa den og trække frisk Luft. 
Vender Balkonen ud til en af vore larmende og 
støvfyldte Gader, er det dog kun af og til i en 
sen Aftentime, at den kan benyttes paa denne 
Maade. Er det en stor Balkon, der vender ud 
imod en stille Park, kan den formelig yde Er
statning for en lille Have — alle Købstadbeboeres 
Drøm.

Ogsaa en saakaldt Bankealtan ud imod Gaar- 
den er et hygiejnisk Gode, især i Betragtning af, 
hvor ringe Anstalter der ellers i vore Lejehuse 
er gjort for at lette Beboerne Rensningen af 
Møbler, Sengetøj og Klæder.

Kælderen og Loftet.

I Kælderen findes sædvanlig en Vaskerkælder 
til fælles Afbenyttelse og Rum for Familiernes 
Brændsel m. m. Det er fornuftig personlig at 
se Kælderen efter — især hvis man tænker paa 
at leje i Stueetagen —, thi en fugtig Kælder 
skal nok mærkes op i Huset, og Opbevaring af
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Kartofler og andre Fødevarer i Kælderen er ikke 
mulig uden, at den er tør og forholdsvis lys. 
Ejendomme med 2 Kældere, den ene under den 
anden, er sædvanlig ogsaa i andre Henseender 
bygget saa lidet bekvemt, at det som Regel er 
klogest ikke at leje sin Bolig i dem.

Ogsaa Tørreloftet og Pulterkamret er det 
rigtigst selv at efterse, thi er Taget utæt, kan 
der hurtig ske adskillig Skade paa de Ting, der 
skal opbevares her.

Vaskerhuset.

Bedst er det, naar der til Ejendommen 
hører et selvstændigt Vaskerhus. Dog maa det 
ikke ligge saaledes, at Røgen fra dets lave Skor
sten driver ind igennem Vinduerne i de øvre 
Etager. Endog i helt nye Ejendomme kan man 
træffe den Ordning, at der midt i en stor helt 
lukket Ejendom med de sædvanlige 6 Beboelses
lag lægges et stort Vaskerhus, hvis 2 lave Skor
stene kun naar til det nederste af anden Sals 
Vinduer. En varm stille Sommerdag vil det 
være ganske haabløst at aabne Vinduerne til en 
saadan Gaard, hvis der vaskes, og der vaskes 
i en større Ejendom hver Dag.

Sædvanlig er Vask dog henvist til en Hule 
i Kælderen.
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Vaskerkælderen bør altid være forsynet med 

et muret Emrør, ellers vil man i mange Tilfælde 

kunne mærke Dunst fra Vaskerkælderen i de 

ovenover liggende Værelser.
Forsøg, der enkelte Steder er gjort paa at 

henlægge Vasken til Loftet i et Rum ved Siden 

af Tørreloftet, synes ikke at slaa videre an. 

Grunden hertil er vel enten den stærke Hede, 
der om Sommeren er i Loftsrum, ellei' en 

mindre god Udførelse af en i og for sig til

talende Tanke.
Gode Vaskemaskiner træffes næsten aldrig, 

uagtet de dog vilde lette Beboerne Vasken i en 
ikke ringe Grad. Derimod træfles der endnu 

Vaskekældere, hvor der ikke er Afløb fra Gulvet, 

men kun fra en højt siddende Vask.

Trapperne.

Selv om Trapperne kun uegentligt hører til 

Lejligheden, skal de dog omtales her, da deres 
mere eller mindre gode Tilstand ingenlunde er 

ligegyldig for Ejendommens Beboere. I ethvert 

større Hus kræves der 2 Trapper, en Hoved
trappe og en Køkkentrappe. Man kan fra et 

sanitært Standpunkt ingenlunde billige det mo

derne Forsøg, der nylig paa Frederiksberg er 

gjort, paa at genoplive Hustyper med kun en
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Trappe. Naar der kun er en Trappe, vil den 
blive saa stærkt befærdet, at der altid vil være 
Uro i den Del af Huset, som Trappen støder op 
til. Desuden vil den betydelige Ventilation, som 
nu sker gennem Køkkentrappehuset, falde bort

En bekvem Trappe maa være tilstrækkelig 
bred og maa have en Trinhøjde af højst 16 Cntm. 
og en Trinbredde af mindst 18 Cntm. Trappen 
bør paa begge Sider være forsynet med en 
Haandliste.

Det følger af sig selv, at en Trappe maa 
være lys for, at der ikke skal ske Ulykker paa 
den, men netop paa dette Punkt syndes der af 
og til, navnlig for Køkkentrappernes Vedkom
mende, og det er dog netop paa dem, at Folk 
med tunge Byrder kommer til at færdes.
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Afsluttende Bemærkninger.

Endnu skal omtales et Par Punkter, der 
ganske vist mere henhører under Beboelses
hygiejnen end under Bolighygiejnen.

Den almindelige Husorden i et Lejehus 
findes dels fastslaaet i Lejekontrakten dels be
stemt ved nedarvet Sæd og Skik. Jo mere der 
findes i Lejekontrakten, desto bedre er det, da 
herved Mulighederne for Stridigheder forringes.

Om Trappen skal holdes ren af Ejer eller 
af Lejer, paa hvilke Tider Trappen skal belyses 
kunstig, paa hvilke Dage Vaskerkælder og Tørre
loft staar til Afbenyttelse, hvor og paa hvilke 
Tider der maa bankes Møbler og Tæpper, hvor 
Cykler maa henstilles o. s. v., er Spørgsmaal, 
der helst maa være afgjorte i Lejekontrakten, 
der her i Landet heldigvis har en traditionel 
kort Opsigelsesfrist af 3 eller 6 Maaneder.

Støvsugeapparater er endnu saa sjeldne, at 
de blot lige skal nævnes, da de maa anses for 
et hygiejnisk Gode.

Vel gives der i vore Lejehuse vistnok kun 
meget faa Lejligheder, der tilfredsstiller alle
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Bolighygiejnens Krav, men den Lejer, der følger 
de i denne lille Vejledning givne Vink, vil dog 
sikkert blive forskaanet for nogle ubehagelige 
Overraskelser, naar han har taget sit nye Hjem 
i Besiddelse.
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„Gymnastik hver Dag“
afGymnastikdirektør O. Schrøder med Forord af Overlæge Kier,

Prof. Kromann og Gymnastikinspektør Knudsen.

Pris indb. 1 Kr.

Denne lille Bog, der er indbundet i bekvemt Lommeformat 

og forsynet med mange Illustrationer, vil overalt blive mod

taget med den største Opmærksomhed, og den bør til Hjemme- 

gymnastik kunne ventes anskaffet af enhver, baade Mand og 

Kvinde, der overhovedet ofrer nogle faa Minutter hver Dag 

paa at holde sit Legemes Elasticitet vedlige. Gymnastikinspektør 

K. A. Knudsen slutter sit Forord saaledes:

„De Øvelser, som nærværende Bog indeholder, er blandt 
de bedste, der findes. Jeg véd af Erfaring, at dersom man 
blot vil ofre faa Minutter Morgen og Aften, eller naar man 
træt af Arbejdet trængte til at række og strække sig, vil disse 
Øvelser forfriske, styrke og give Velvære, der nok skal lønne 
Umagen“.

Gymnastikdirektør N. H. Rasmussen skriver i Højskolebladet:

Denne Bog opmuntrer og vejleder til Hjemmegymnastik. 
Den — Bogen — vil bore sig ind i Hjemmene, lige ind i 
Sovekamrene; den vil bringe Far og Mor til at tage sig sam
men, og den vil tillige bringe dem Vejledning til ogsaa at tage 
sig af deres smaa. Forfatteren pønser ikke paa at overflødig
gøre den almindelige Gymnastik omkring i Salene, .og deri gør 
han Ret. Hjemmene er det, han vil hjælpe; og han løser sin 
Opgave dygtigt og godt: gode Øvelser, gode Forklaringer, 
gode Billeder, god Plan som Underbygning for det hele. — 
Enhver, der skaffer sig Schrøders Bog, og som har Villiekraft 

■̂ ^Udholdenhed nok til at lade Hjemmegymnastik gaa ind i 
sit daglige Liv, vil vinde væsentlig derved, forudsat 
:r hun ikke ad anden Vej (Holdgymnastik) er endnu 
ben.
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