
Forlæng Karkll;ldenes Levetid ved 
Renholdelse og Lufttørring. 

Fra Sverige har Statens Husholdsnings
raad modtaget Meddelelse om, at det er 
blevet konstateret, at hurtig Tørring af 
Haandklæder er lempelig for Bevarelse af 
Holdbarheden, og man forespørger, om og
saa hurtig Tørring af Klude, som bruges i 
Husholdningen, forlænger deres Levetid. 
Da Spørgsmaalet er meget aktuelt, har Sta
tens Husholdningsraad iværksat en Under
søgelse af Litteratur om Emnet. 

I »Melliand Textilberichte« samt i »Zell
wolle « findes Redegørelse for de Mikro
organismer, som trives paa Tekstilier. · 

Det er ikke ukendt, at fugtige Klude, som 
opbevares i mørke, ikke ventilerede Rum, 
hurtigt faar en ubehagelig Muglugt, sva
rende til jordslaaet Lugt, som atter forsvin
der ved Udskylning og Tørring i Lys og 
frisk Luft. Denne Muglugt skyldes et be
gyndende Angreb af Skimmelsvampe og 

Bakterier, hvis Tilstedeværelse kun kan 
konstateres ved en mikropisk Identifice-
ring. · 

Disse Svampe- og Bakteriekulturer er til 
stor Ødelæggelse for Tekstilmaterialet, da 
de kan ernære sig af Cellulose. Luftfugtig
hed og Temperaturer spiller her en stor 
Rolle, ligesaavel som Appretur og andre 
Substanser, som endog kan yde endnu 
bedre Vækstbetingelser for Mikroorganis
merne end Cellulose gør det. Nedbrydnin
gen af Cellulosen i Traadene sker ved 
Medvirkning af en Række Enz·ymer, som 
spalter CeHulose saaledes, at den bliver 
egnet til Ernæring for Mikroorganismerne. 

Der kan saaledes ingen Tvivl være om, 
at Holdbarheden af Klude, Viskestykker 
og Haandklæder forøges ved Renholdelse 
- hyppig Skoldning og Udskylning - og 
hurtig Tørring, helst i Lys og frisk Luft. 

Rensesvind paa forskellige Typer Gulerødder. 
Ved Samarbejde med Statens Hushold

ningsraad og Statens Havebrugsforsøgsta
tioner er der i Forbindelse med Prøvekog
ninger i April og Maj 1943 af de paa For
søgsstationerne prøvedyrkede Køkkenurter 

1. 2. 3. 

1. Afstumpet Kegle. 2. Valseformet. 3. Spids Kegle. 

foretaget nogle Undersøgelser af Rensetid 
og Svind paa Gulerødder. 

Undersøgelsens Hovedformaal var at faa 
klarlagt, hvorvidt der for Gulerødder af 
forskellig Form og Størrelse kunde paa
vises nogen væsentlig Forskel med Hensyn 
til Skrælletidens Længde og Skrællesvin
det Størrelse. 

Da de fleste Husmødre rimeligvis fore
trækker at skrabe Gulerødderne fremfor at 
skrælle dem, selv naar det drejer sig om 
gamle Gulerødder, som de ved Undersøs;.el-

sen anvendte, foretog man til Sammenlig
ning Bestemmelse af Rensetid og Svind 
saavel ved Skrabning som ved Skrælning. 
Skrælningen blev foretaget med rustfri 
Kartoffelskrællekniv, Skrabningen med 
rustfri Køkkenkniv. (Se Skitserne) . 

I Undersøgelsen indgik 3 forskellige Ty
per Gulerødder, nemlig Former som 1. Val
se, 2. afstumpet Kegle og 3. spids Kegle. 

Indenfor hver af disse Typer blev Ma
terialet igen delt i 3 Grupper efter Stør
relse, saaledes at i Gruppen med de største 
Gulerødder laa Gennemsnitsvægten paa ca. 
200 g, den mellemste Størrelse var paa ca. 
100 g og den mindste Størrelse paa ca. 50 g. 
Skrabningen blev, paa Grund af Vanskelig
heder ved at fremskaffe tilstrækkeligt ?yla
teriale, kun udført paa Gulerødder af den 
valseformede Type og indenfor denne kun 
paa 2 Størrelser, nemlig smaa og mellem
store i tilsvarende Vægtklasser som ved 
Skrælningen. Hele Arbejdet udførtes af 
samme Person for at undgaa de Vanskelig
heder ved Bedømmelsen af Resultaterne, 
der eventuelt vilde opstaa ved forskellige 
Personers forskellige Arbejdstempo. 
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7 

,, 

·a 



Tabel I. Skrælletid og Svind i Forhold til Gulerøddernes Størrelse. 

Gennem- Skrælletid Skrælletid Skræ lle- Skræ lle-svind Antal snitsvægt pr. 100 Stk. p r. kg pr. 100 Stk. svind 
g 

Smaa: 
Valse ... ....... 200 53 
Afst.. Kegle 100 52 
Spids Kegle .. .. 100 45 

Mellem: 
Valse .... .. .. .. 200 97 
Afst. Kegle 200 116 
Spids Kegle .... 100 100 

Store: 
Valse ...... .... 200 197 
Afst. Kegle .... 170 218 
Spids Kegle .... 100 180 

Af Tabel I ser man, at der ikke har væ
ret nogen større Forskel paa Skrælletidens 
Længde pr. 100 Stk. af Grupperne smaa og 
mellemstore, hvorimod Skrælletiden for 
Gruppen med de store Gulerødder er noget 
læn gere. 

For de store kegleformedes Vedkommen
de viser Tabellen, at Skrælletiden pr. 100 
Stk. er oppe paa 45,5 i Gennemsnit (Gen
nemsnit for spidse og afstumpede Kegle), 
hvilket er Maksimum for de undersøgte 
Gulerødder. 

Ser man derimod paa Skrælletiden pr. kg 
Gulerødder, viser det sig, som man ogsaa 
maatte vente, at Gruppen med de smaa Ty
per har den længste Skrælletid , nemlig i 
Gennemsnit 6,5 Minutter pr. kg, medens 
der til de store Typer gennemsnitlig er 
medgaaet 2, 1 Min. pr. kg. Med Hensyn til 
det samlede Skrællesvind viser der sig gan
ske naturligt et større Svind for de store 
Typers Vedkommende, medens det procent
vise Skrællesvind er størst paa de smaa 
Typer. Skrællesvindet for Gruppen med de 
mindste er saaledes ca. 25 pCt., hvorimod 
det for de store Gulerødder kun er ca. 17 
pCt. 

Skrælletid og Svind i Forholdet til Gulerød
dernes Form. 

Endvidere undersøgte man om Gulerød
dernes forskellige Form havde Indflydelse 
paa Skrælletidens Længde. Her viste det 
sig, at den afstumpede, kegleformede Gule-

Min. Min. g pCt. 

30 5,6 1325 25,3 
35 6,7 1260 24,3 
32 7,1 1200 26,6 

32 3,3 2050 21,1 
36 3,3 2350 20,3 
31 3,1 1880 18,8 

39 2,0 3225 16,4 
47 1,9 3520 16,3 
44 2,4 3200 17,7 

rod fordrede den længste Skrælletid pr. 
Stk., hvilket muligvis skyldtes saavel dens 
Form som dens i det undersøgte Materiale 
relativt høje Stykvægt. 

Ser man derimod paa Skrælletiden pr. 
kg, findes der ikke nogen væsentlig For
skel mellem den afstumpede kegleformede 
og de to øvrige Typer. 

Hvad angaar Skrællesvindet pr. 100 Stk. 
viser der sig ikke nogen ty delig Forskel 
mellem de tre Typer, ligesom der heller 
ikke kan paavises nogen væsentlig Forskel 
i Skrællesvindet, naar det er beregnet i 
pCt. 

Sammenligning mellem Skrælning og 
Skrabning. 
Af Tabel 2 fremgear det, at der ved Skrabning af 
Gulerødderne medgik betydelig længere Rensetid end 
ved Skrælning, hvorimod Svindet var praktisk talt ens. 

Sammenligner man Tallene i de to Tabel
ler, vil man for de smaa valseformedes 
Vedkommende se, at Skrabetiden pr. 100 
Stk. og pr. kg Gulerødder er omtrent dob
belt saa lang, og for Mellemstørrelsen over 
dobbelt saa lang som den ved Skrælningen 
anvendte Tid. Drejer det sig derimod om 
Svindet, maa dette regnes for at være lige 
stort, enten man skræller eller skraber 
Gulerødder, da Skrabesvindet kun ligger 
ca. 1 pCt. højere end Skrællesvindet ved 
Mellemstørrelsen, men 1 pCt. lavere ved 
den lille Størrelse. 

Tabel n. Skrabesvind og Skrabetid paa valseformede Gulerødder af forsk. Størrelse. 

Gennem- Skrabetid Skrabe tid Skrabesv ind Skrab esvind Antal snits vægt pr. 100 Stk. pr. kg pr. 100 Stk. pCt. g 

Smaa ... .. ... .... 100 48 
Mellem ... ... .... 100 103 

Af saavel Skrælleforsøg som Skrabefor
søg ser det saaledes ud til, at Gulerødder 
af samme Størrelse men forskellig Form 
ikke medfører væsentlig Forskel i Rensetid 

Min. Min. g 

52 10,8 1150 23,9 
73 7,1 2300 22,3 

og Svind, hvorimod Gulerøddernes Stør
relse spiller en betydelig Rolle ved begge 
Forhold. 
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