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Am·sagcr til Svam p i Ejendomme. Af Pl'ofess OI' Dl'. phil. Ø. 'Vinges fo!'tl'æffeli ge lill e Bog om Bygnin gssvampe, (an

meldt Architckten Side 148, 1924) gengiver vi nedenstaaende Uddrag: 

I-h·ad man i daglig Tale horer h en mYnt so m ,,Svamp" i Bygninger er haj s t forsk c1ligc Ting, snart den ægte Hussvamp, 

snart dens farlige Slæg tninge og snart de mindre farli ge . At der ikke sondres skarpere m ellem de forskellige Arter af Svampe, 

beror naturligv is paa, at kun ganske enkelte P cr$O ner c1· i.Stand til at skelne de forskeHige Angreb fra hverandre,~ og undertiden 

forekom1ner ogsaa m ere end en enkelt a[ de far li ge Ilygningssvan1pe i en og samme E jendom, idet Betingelserne for clel'es 

Trivsel i de t s tore og hele Cr de samme. 

Den primære Betingelse for SvarripeangTeb i en Ejendom er naturligvis den, at Smitstof indfinder sig; men da denne For

dring sorgelig ofte honoreres, og det ialtfald ikke Staar i m enn eskelig l\Jagt at hindre, at Smitstof indfinder s ig ad Luftvejen1 blive1· 

den egentlige, reell e Aarsag til Svmnpeangrcb den1 at Ejendommen lider af Fugtighed . Uden Fugtighed. intet Svampeangreb . 

Saavel nyopforte som ældre Ejendomme kan angribes . Naar der sker Angreb i nyopforte E jendonime, er Aarsage~ sæd

vanlig den1 at der i Bygningen er indlagt Træ, som i Forvejen er svampebefængt, enten .fordi d et stammer fra andre Bygninger, 

som var angrebne, eller fordi det under daarlige Forhold paa Tommerpladsen er blevet befængt eller overpudret med Svampe

spore1·. Ved Fældningen i Skoven er Træet derimod bestand ig frit for farlige Bygningssvampe. - Men ogsaa Naboskabet med en 

angreben Bygning kan være skæbnes\;anger, idet der fra denne under Bygningens Opforelse kan ske en livlig Tilflyvning 

af Spore!'. 

Da der noclvencligv is indfores en bety delig l\længde Vand m ed l\'lortl en i en hver muret Bygning, vil der sædvanligv is 

let blive gode Betingelse!' for Svampes Trivsel, m ed mindre man sorger fol' hurtigst at blive Fug tigheden kvit. UtYivlsomt sk el' 

der særd eles ofte Forsyndelser mod d en sunde Fornuft derved, at der f. Eks. anbringes fu gtig t IndSkudsmateriale i Bygninge n, 

eller ved a t midl ertidige Vandledninger unde!' Byggel'iet ikke holdes helt lukkede. Ifald saa tilmed det i Bygningen indl ag te 

Tommer er fugtigt og eventuelt all erede ved daa rlig Lagring er blevet overfladisk befængt, vil <ler vm.re de bedste Betingelser 

tilst ede for, nt Hussvampen kan trives, og det er ikke uhort, at en saalcdes nyopfort Ejendom fra overst til n eders t angribes af 

Hussvamp . Sædvanlig forekommer Angrebet dog kun i de nederste Etager, idet jo sa~vel Tommer som Mure er af 1nindre Di

mensioner i de overste og derfor lettere udtol'!"es, inden Angreb har fundet Sted. I Reglen vil Angl'eb i Nybygninger forst opdages et 

t il tre Aar eftm• Opforelsen. Ogsaa uheldig t Vejrlig und er Opforelsen k~n naturligvis gore sit til, at Fugtighedsmængden bliver 

for stor, og stunder det da mod Vinteren, hvor Udtol'l'ingen foregaar langsommere, indtræder der let farlige Tilstande. Uforsvarligt 

er det at n1al e eller fernisere det endnu fugti ge T1·æværk, idet Udtol'l'ingen derved hindres, ligesom Linoleum, Linotol o. lign. ikke 

bor paalægges, for en fuldstændig Udtorl'ing har fundet Sted. 

At Svan1pcangreb i Nybygninger e1· hy ppigere nu end tidligere, hænger for en stor Del samn1en med den Omstændighed, 

at Træe ts Lagl'ing er minclre god end i gamle Dage . Træe ts Vandholdighed bor ved Anvendelsen ikke være over 15 pCt. af Total

vægten , men ofte finder man baade 20 og 25 pCt. Vandindhold . En Analyse af Fugtighedsg·raden af Træ lader sig meget let udfol'e. 

Den Uskik al bygge nederste Etage m ed "Jordgulv", saaledes at et morkt, tillukket Rum opslaar mellem Stueetagens 

Gulv og den bm·e Jord, ofte endog ganske uden Ventilation, er heldigvis nu n1ange Steder forbudt af Sundhedsautoriteterne, men 

i ældre Bygninger finder n1?n stedvis omtrent tilsvare nde Forhold, son1 næsten kan siges at prædes tinere Ejendommen til Under

gang, hurtigere ell er langsomni.ere. 

Naa1· Bygningssvainpe angriber ældre, tidligere sunde Ejendomme, er det næsten a ltid muligt at paavise, at Fugtighed just 

trænger ind der, hvor Svan1peangrebet har sit Centrum. - Oftest er det nederste Etage, som findes angrebet. Et Faldror ender 

frit og sender, h ve1· Gang det regner, en Styl'teso af Stænk ind imod en Vindueskarm i K ælderetagen. En I):ældernedgang ind

fanger Regnvand, som s iver ned ad Trappen. Et Vadskek ælder1;um er til Stadighed fugtigt, Vinduerne holdes lukkede, og Emmen 

slaar sig paa Trævæl'ket, so m ikke er godt nok malet. Et Badeværelses Gu)v i Stueetagen er utæt, saa al Vand siver n ed til det 

ubeskyttede Træværk i Kælderen. :Men ogsaa i hoj ere liggend e Etager kan .s,;a1npeangreb indfinde sig: Et Faldror er utæt, saa 

at Vand pjasker n ed ad J'rluren og Vindueskarmen e. Et Vandror er utæt og g·iver Anledning til Fugtighed. Ved en Kokkenvadsk 

spildes til Stadighed Va nd ned paa Gulvet. En Utæthed i Taget bevirker Fugtighed i Lofts tommeret. Et koldt Vandrør lobel' 

gennen1 et fempereret Rum, saa at Fortætningsvand sa mlet sig paa Roret og jævnlig drypper ned paa Gulvet; hvis der brændes 

Gasblus i Rummet, udvikles del' ved Gassens Forbrænding en betydelig Mængde Vanddampe, som vil fortættes paa de kold e 

Vandror. - Det er ustandseligt Variationer over det samme T ema : Utilsigtet Fugtighed. 

Paafaldend e ofte hænder det, at ældre Ej endomme eftel' en Ombygning eller Tilbygning angribes af Hussvamp. Fol' 

saa vidt da Svampen ikke er direkte indfort n1ed d el nye Tomn1c1-, er Aarsagen her atter den, at den Fugtighed, som nodvendigvi s 

indfores ved Mure!'arbejdet, samt den, som eventuelt folger m ed det nye Tommer, ialtfald midle1·tidig ændrer Forholdene i den 

gaml e Ejendom i uheldig Retning, saaledes at eyentuell e svage Angreb, som kan have været latente i aarevis, ved den tilkom

mend e Fugtighed blusser op for Alvor. Det er derfor ikke mindst ved Reparations- eller Tilbygningsarbejder af stor Vigtighed at 

indlægge absolut tort Træ. - Men ogsaa derved, at svampebefængt Bl'ænde nedl ægges i et fugti g t Kælderrum, kan et Ang1·eb 

indledes, og man bor i det hele taget altid have Opmærksomheden henvendt paa den Mulighed, at Tl'æ, som indfores i en Ejen

dom, kan være smittet 1ned Sporer eller lige frem angrebet. 

Navnlig for Hussvampens Veclko1nmcn<le har man Erfaringer for, at den kan holde sig levende i 1nangfoldige Aar uden a t 

komme ti lsyne ell e!' gol'e stor Skade. Men tilbyd es der å en da paa en eller anden Maade d en fornodn e Fugtighed , lqrn den pludse

lig faa det Skub, der skai t il 1 for at d en frodigt kan brede sig v idt 01nkring og fren1tidi g kl a re sig uden yderl igere Vancltilforscl. 

Selve ;le isolerede Strenge eller losrnvet Mycelium el' utilbøjelige til at forplante Smitten v~d at overfores fra Hus til Hus, 

idet de hurtig t udtorrcr elle1· angTihes af Skimmelsvan1pe og dol'; m en n1yeeli eholdige Træd ele, særligt i storre Forn:at, har s tor 

Smitteevne og kan bevare den i mangfoldige Aa l' . 

Hvad Hussvampens Sporer angaar, er det paavis t, at de under gunstigs te 01nst ænclig·heder, tor Opbevaring og ensartet 



Temperatur, har kunnet bevare Spireevnen og· dermed Smitteevnen i 5-6 Aar. Da imidlertic! saadanne for Sporerne ideelle Kaar 

aldeles ikke forekommer i Praksis, vil deres Spireevne her være af langt kortere Varighed. Efter et Aars Forlob rr de endnu for 

rn Del spiredygtige; efter tre Aars For1ob maa de betragtes son1 ganske ufarlige. 




