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C-Vitaminet, dets Kemi, ernæringsmæssige Betyd
ning og Forekomst i danske Fødemidler. 

Under Hensyn til den Interesse, der specielt i Foraarsmaanede.rne 
samler sig om de C-vitaminrige Produkter og om disses Betydning 
som Ernæringsfaktor, giver Afdelingsleder ved Statens Vitaminlabo
ratorium Dr. med. Erik Uhl i det følgende en Redegørelse for C-Vita
minforskningens hidtidige Resultater. 

C-Vitaminet kaldes ogsaa det anti-scor
butiske Vitamin (scorbut = Skørbug) eller 
Ascorbinsyre, fordi det er dets Tilstede
værelse i Kosten, som forhindrer Skørbug. 

Skørbug har været kendt lige fra Old
tiden. Det er beskrevet, hvorledes romer
ske Soldater i det undertvungne »Germa
nica« havde Symptomerne paa denne Syg
dom. Op gennem Middelalderen og lige til 
den nyeste Tid foreligger Oplysninger om 
Skørbugens Hærgen blandt Søfolk paa 
Langfart, blandt Medlemmer af arktiske 
Ekspeditioner og blandt den bosiddende 
Befolkning i nordlige Egne. Altid optraadte 
Skørbugen hos Mennesker, der paa Grund 
af Rejser eller andre Forhold var ude af 
Stand til at skaffe sig en Kost, hvori fand
tes en passende Mængde Grønsager eller 
eventuelt friske Indvolde fra Dyr. I 1753 
beskrev Englænderen J. Lind Skørbugens 
Symptomer og viste, at man kunde forhin
dre denne Lidelse med Saften af friske Ci
troner. Han foreslog, at hver Mand i den 
engelske Marine daglig skulde have Saften 
af en Citron, og dette indførtes virkeligt. 

!øvrigt blev det tidlig kendt i Folkemedi
cinen, at visse Planter og Planteextrakter 
kurerede Skørbug. Det angives saaledes, at 
Indianerne lærte Columbus's Søfolk at hel
brede Skørbug med en Te kogt paa Gran
naale. Visse - overvejende kød spisende -
Naturfolk lægger stor Vægt paa at fordele 
Binyrerne fra dræbte Dyr ligeligt til alle 
Familiemedlemmer. Det har nu vist sig, at 
Binyrerne er det dyriske Organ, som er ri
gest paa C-Vitamin. 

Udfra Kendskabet til hvilke Nærings
midler, der især var virksomme mod Skør
bug, arbejdede man med at koncentrere og 
renfremstille det Stof, som var virksomt i 
d isse Næringsmidler, og i 1928 lykkedes det 
Svirbely og Szent-Gyorgyi at Binyrer at 
udvinde et Stof, som de i 1932 - samtidig 

med Waugh og King, der havde anvendt 
Appelsiner som Udgangsmateriale - viste 
var selve C-Vitaminet. Allerede det føl
gende Aar kunde Reichstein meddele, at 
Fremstillingen af C-Vitaminet ad rent ke
misk Vej var lykkedes, og derved aabne
des Muligheder for fabriksmæssig Fremstil
ling af dette Vitamin. 

Iltning og Afiltning af Ascorbinsyre. 

Det rene C-Vitamin eller Ascorbinsyren 
er et hvidt, krystallinsk Pulver, som er let 
opløseligt i Vand. I Pulverform og i sure 
Opløsninger er Vitaminet meget holdbart, 
men i neutrale Opløsninger og i alkaliske 
(= basiske) Opløsninger ødelægges det let 
ved Iltning. 

Iltningen af Ascorbinsyren behøver ved 
passende Forhold dog ikke at medføre 
Ødelæggelse af C-Vitaminvirkningen. Hvis 
Iltningen er af mindre gennemgribende Na
tur dannes nemlig et Stof: Dehydroascor
binsyre, som i kemisk Henseende kun' af
viger lidt fra selve Ascorbinsyren, og i Or
ganismen kan Dehydroascorb insyren let 
omdannes ved Afiltning (= Reduktion) til 
selve Ascorbinsyren. Derfor forstaar man, 
at Dehydroascorbinsyren takket være Ev
nen til at lade sig afilte ogsaa virker be
skyttende mod Skørbug. 

I selve Organismen sker Ascorbinsyrens 
Iltning til Dehydroascorbinsyre og dennes 
Afiltning tilbage til Ascorbinsyre ogsaa, og 
denne Proces maa antages at spille en me
get vigtig Rolle i Planters og Dyrs Stof-
skifte. . 

Under visse Omstændigheder afiltes De
hydroascorbinsyren imidlertid ikke. Tvært
imod iltes den videre, og der dannes saa 
forskellige Produkter, bl. a. Oxalsyre, der 
har en ganske anden kemisk Sammensæt
ning end Ascorbinsyre, og da heller ikke 
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har bevaret Spor af C-Vitaminets Evne til 
at beskytte mod Skørbug. C-Vitaminet er 
da ødelagt. 

Ilten, der er nødvendig for at ødelægge 
Ascorbinsyren, kan enten tages fra Luften, 
eller den kan hidrøre fra den Ilt, der findes 
i Planters og Dyrs Væv sammen med As
corbinsyren. Forskellige Faktorer begunsti
ger Ascorbinsyrens Ødelæggelse. Denne 
sker som omtalt lettere i neutrale og alka
liske Væsker, og det har vist sig, at Til
stedeværelsen af blot ringe Spor af Jern, 
Kobber eller Mangan fremskynder Ødelæg
gelsen meget stærkt. I mange Planter fin
des desuden nogle Stoffer af Enzym-Karak
ter, de saakaldte Oxydaser. Disse er ogsaa 
i Stand til at fremskynde Iltningen og der
med Ødelæggelsen. Saadanne Oxydaser er 
bl. a. paavist i Æbler, Kaal, Bønner, Salat, 
Spinat, Kartofler etc. Naar Planter, der in
deholder Oxydaser, sønderdeles ved Hak
ning, Knusning eller Opvarmning, ødelæg
ges Cellevæggene i Planterne, og Oxy
daser, C-Vitamin og Ilt finder hinanden, 
hvbrefter C-Vitaminets Destruktion hurtigt 
fuldbyrdes. Oxydaserne taaler ikke Op
varmning til 70° -80° . Hvis man derfor hur
tigt opvarmer Planteprodukter, der inde
holder Oxydaser, til denne Temperatur, 
sættes Oxydaserne ud af Funktion, og saa 
foregaar eventuelt alene den sædvanlige 
Iltning af Ascorbinsyren. 

Fremmende paa Ascorbinsyrens Ødelæg
gelse virker - foruden de ovenfor omtalte 
Stoffer - Indvirkning af Sollys, og i min
dre Grad almindeligt Dagslys. Ved højere 
Temperatur foregaar Iltningen hurtigere 
end ved lavere. 

Endelig skal det nævnes, at visse Ægge
hvideprodukter (Aminosyrer) i Planter og 
Organer virker beskyttende mod C-Vita
minets Iltning. 

Sammenfattende kan det siges, at Ascor
binsyrens Holdbarhed er størst i sure Op
løsninger, i Mørke og ved lave Tempera
turer, og at Næringsmidler, der indeholder 
C-Vitamin, bør sønderdeles saa lidt som 
muligt, før de nydes. Hvis de skal opvar
mes, bør de hurtigst muligt føres op til en 
Temperatur paa 70° -80° for at ødelægge 
eventuelt tilstedeværende Oxydaser. De 
bør ikke holdes opvarmede mere end nød
vendigt, da C-Vitaminets Ødelæggelse 
fremskyndes ved den højere Temperatur. 
Næringsmidlerne bør ved Tilberedning ikke 
behandles med Remedier af Kobber eller 
Jern. Saadanne Remedier skal være for
tinnede eller emaillerede. Rustfrit Staal o.g 
Aluminium ødelægger ikke C-Vitaminet. 

Forholdene vedrørende C-Vitaminets 
Holdbarhed i vore Fødemidler er, saaledes 
som det fremgaar af det ovenfor nævnte, 
meget komplicerede. Forinden C-Vitam;nets 
ernæringsmæssige Betydning og dets Fore
komst i vore Næringsmidler omtales, skal 
der kort redegøres for, hvorledes man be-
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stemmer Mængden af C-Vitamin et Pro
dukt. 

Bestemmelsen af C-Vitaminindhold i 
Levnedsmidler. 

Indholdet af Ascorbinsyre i et Produkt 
angives almindeligvis i mg eller i inter
nationale Enheder pr. Gram eller pr. 100 
Gram af Produktet. 1 mg Ascorbinsyre er 
lig 20 internationale Enheder C-Vitamin. 
Indholdet kan enten bestemmes ved Dyre
forsøg eller ved kemisk Bestemmelse. 

Det har vist sig, at næsten alle Dyr selv 
kan danne C-Vitamin og saaledes ikke be
høver at faa dette Stof tilført med den øv
rige Kost. Kun Mennesker, Aber og Mar
svin kan ikke selv danne C-Vitamine t og 
er saaledes ganske afhængige af Tilførsel 
udefra. Til Dyreforsøg benyttes Marsvin . 
Disse faar en Kost, som ikke indeholder 
C-Vitamin. Paa denne Kost vil de i Løbet 
af ganske faa Uger dø af Skørbug. Nu gi
ver man som Tillæg til Kosten det Præpa
rat, man vil undersøge, og bestemmer den 
Dosis, der lige netop forhindrer Marsvi
nene i at faa Skørbug. Viser det sig f. Eks., 
at 1 gram daglig af Præparatet forhindrer 
Skørbug samtidig med, at Kontroldyr, der 
faar samme Kost og yderligere et dagligt 
Tillæg af 0,5 mg Ascorbinsyre, netop hel
ler ikke faar Skørbug, saa maa 1 gram af 
Præparatet altsaa indeholde 0,5 mg Ascor
binsyre (= som omtalt 10 internationale 
Enheder) . 

Den kemiske Metode til Bestemmelse af 
Ascorbinsyremængden beror paa, at visse 
Farvestoffer kan afgive deres Ilt til Ascor
binsyren, der derved selv iltes. Dette led
sages af en Farveskiften for Farvestoffets 
Vedkommende. Man extraherer nu Ascor
binsyren af det Præparat, man vil unåer
søge og bestemmer, hvor meget Farvestof 
Extraktet kan afilte. Til Sammenligning un
dersøges, hvor meget Farvestof en kendt 
Mængde Ascorbinsyre kan afilte. Man kan 
ved denne Metode bestemme Ascorbin
syremængden meget nøjagtigt og hurtigt 
under Forudsætning af, at det Præparat, 
man vil undersøge, ikke indeholder andre 
Stoffer end Ascorbinsyre, som kan iltes af 
det anvendte Farvestof. Desværre findes 
der netop i nogle af vore Næringsmidler 
saadanne Stoffer, og naar dette er Tilfæl
det, bliver Resultatet af den kemiske Be
stemmelse for høj, idet den forbru gte 
Mængde Farvestof til Iltning af Ascorbin
syren lægges til den forbrugte Mængde 
Farevstof til Iltning af de andre Stoffer, 
som er uden C-Vitaminvirkning. 

Statens Vitaminlaboratorium foretager 
derfor, i Lighed med hvad der er Tilfældet 
v ed de udenlandske Vitam;nlaboratorier, 
altid b ' ologiske Prøver ved Siden af de ke
miske Undersøgelser, i Tilfælde, hvor man 
undersøger Præparater, man ikke har 



nøjere Kendskab til. Den biologiske Under
søgelse er ganske vist mere kostbar og 
kræver mere Tid, men den giver til Gen
gæld, da den er specifik, sikre Oplysninger 
om, hvorvidt man ved fortsatte Under
søgelser kan nøjes med kemiske Bestem
melser og tør anse de derved fundne Vær
dier for C-Vitaminindholdet i Præparatet 
for korrekte. 

Følgerne af C-Vitaminrnangel. 
(Skørbug, »Foraarstræthed«). 

C-Vitaminets ernæringsmæssige Betyd
ning fremgaar klart af det tidligere omtalte 
Faktum, at Mangel paa dette Vitamin i 
vor Kost medfører Udvikling af den Syg
dom, som kaldes Skørbug. Skørbug viser 
sig ved Muskeltræthed og opsvulmet, blø
dende Tandkød. Tænderne bliver løse og 
k an falde ud. Desuden er der Blodudtræd
ninger under Huden og iøvrigt rundt om i 
Legemet. Hos Børn kommer der tillige ka
rakte r istisk Svækkelse af Knoglerne med 
daarlig Forkalkning. I udtalte Tilfælde 
medfører Sygdommen Døden, hvis der ikke 
rettidig foretages Behandling, der bestaar i 
Tilførsel af C-Vitamin i tilstrækkelige 
Mængder. Herhjemme er udtalte Tilfælde 
af Skørbug ret sjældne, men der forekom
mer dog endnu hvert Aar nogle, navnlig 
blandt ældre, enlige Mennesker, som hol
der sig selv med Kost og har faaet en me
get eensidig, C-vitaminfattig Ernæring. 
Desuden optræder af og til Skørbug hos 
Spædbørn, der har faaet kunstig Ernæring 
uden Tillæg af C-vitaminholdige Præpa
rater. 

Foruden de udprægede Skørbugstilfælde, 
hvor Diagnosen som oftest er let at stille, 
forekommer der ogsaa Tilfælde, hvor Til
førslen af C-Vitamin i det daglige vel er 
saa stor, at Skørbug ikke kommer til Ud
vikling, men hvor Organismens fulde Be
hov af C-Vitamin dog ikke er dækket. 
Denne Tilstand kendetegnes ved forskel
lige ukarakteristiske Symptomer: Træthed, 
Uoplagthed, lettere Blegsot, nedsat Mod
standsdygtighed mod Infektioner og Blød
ninger og Betændelse ved Tandslimhimlen. 
Diagnosen stilles ved at udspørge Patien
ter med saadanne Symptomer om Sammen
sæ tningen af deres Kost samt ved at un
dersøge Ascorbinsyreindholdet i disse Pa
tienters Blod. 

Det har vist sig, at Voksne og Børn dag
lig skal have 30-50 mg (600-1000 inter
nationale Enheder) Ascorbinsyre, for at de
res C-Vitaminbehov skal være dækket. 
Gravide og Diegivende skal endda have 
mere endnu, ca. 50-100 mg Ascorbinsyre 
pr. Dag, hvilket er forstaaeligt, naar det 
tages i Betragtning, at den Gravide skal 
forsyne Fostret med C-Vitamin og den Die
givende forsyne Spædbarnet gennem Mo
dermælken med C-Vitamin. 

Endelig skal det nævnes, at forskellige 
Forhold tyder paa, at C-Vitaminbehovet er 
forøget hos Patienter med visse Infektions
sygdomme. 

Ved Undersøgelse af et stort Antal Per
soner i København fandt Dr. med. Erik 
Trier, at C-Vitaminindholdet i Blodet viste 
en udtalt Aarstidsvariation, saaledes at den 
største Koncentration fandtes i Maanederne 
Juli-August, hvorefter der var et jævnt 
Fald indtil Minimum, som var i Maj Maa
ned. Dette sv arer godt til, at mange Menne
sker s idst paa Vinteren ikke i den daglige 
Ernæring faar fuld Dækning af C-Vitamin
behovet. En Del Tilfælde af »Foraarstræt
hed« forklares sikkert ved en saadan util
strækkelig Forsyning med C-Vitamin. 

C-Vitaminets Forekomst og Resistens. 

I sin Disputats har Dr. med. P. W . Bræ
strup meddelt Resultaterne af en Række 
Undersøgelser over C-Vitaminets Forhold 
hos Nyfødte og Spæde. Det viser sig, at 
den Gravide afgiver betydelige Mæ ngder 
C-Vitamin til Fostret. Naar Spædbarnet 
faar Modermælk dækkes dets C-Vitamin
behov fuldstændigt. Kvindemælk indehol
der nemlig ikke saa lidt C-Vitamin. I Kø
benhavn fandtes et gennemsnitligt Indhold 
af 4 mg Ascorbinsyre pr. 100 g Kvinde~ 
mælk, men Indholdet varierede dog stæ rkt 
med, hvor meget C-Vitamin Moderen fik i 
sin Kost. Svarende hertil fandtes det lave
ste C-Vitaminindhold i Kvindemælk i Maj 
(2-3 mg Ascorbinsyre pr. 100 g) og det 
højeste Indhold i Juni-Juli (6-7 mg As
corbinsyre pr. 100 g) . 

Komælk indeholder langt mindre C-Vita
min end Kvindemælk. Raa Børnemælk vi
ste saaledes et Indhold af kun 0,5-1 ,2 mg 
Ascorbinsyre pr. 100 g. Dette er ikke til 
Skade for Kalvene, fordi disse som omtalt 
selv kan danne det C-Vitamin, de har Brug 
for . For Spæ dbørn, der ernæres med Ko
mælk og fortyndede Blandinger heraf, er 
det imidlertid af afgørende Betydning at 
man ved, at der til en saadan Kost fordres 
et Tillæg af C-Vitaminrige Safter eller Præ
parater, saaledes at Spædbarnet daglig til
føres mindst 20 mg Ascorbinsyre udover 
den Ascorbinsyre, som findes i Komælken, 
ellers bliver disse Spædbørn langt ringere 
stillede med Hensyn til C-Vitamin end 
Brystbørnene. 

Vedrørende C-Vitaminindholdet i Mælk 
skal yderligere bemærkes følgende: I raa 
Mælk er C-Vitaminet lidet bestandigt, hvil
ket bl. a. skyldes, at raa Mælk indeholder 
de foran omtalte Oxydaser. Da disse øde
lægges ved Opvarmning til ca: 70°, viser 
det sig, at C-Vitaminindholdet i den var
mebehandlede Mælk er mere holdbart end 
i den raa Mælk. Sollys ødelægger hurtigt 
C-Vitaminindholdet i Mælk. 

For Voksne er de vigtigste C-Vitamin-
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kilder Planteprodukterne, men C-Vitamin
indholdet i disse er meget forskelligt. Nogle 
Planteprodukter indeholder selv i frisk Til
stand kun meget lidt C-Vitamin, medens 
andre er rige paa C-Vitamin. Desværre kan 
Undersøgelser fra andre Lande af C-Vita
minindholdet i Planteprodukterne ikke 
uden videre overføres til ogsaa at gælde 
for de samme Planteprodukter her i Landet. 
Det har vist sig, at Klima og Jordbunds
forhold, herunder ogsaa Gødningens Art 
og Mængde, øver stor Indflydelse paa Ind
holdet af C-Vitamin, saaledes at Indholdet 
kan være forskelligt fra Land til Land. End
videre varierer C-Vitaminindholdet i sam
me Planteart meget stærkt, fordi nogle Sor
ter er rigere paa C-Vitamin end andre. Op
bevaringsmaaden og den køkkenmæssige 
Tilberedning er af største Betydning for C
Vitaminindholdet. Uskaansom Lagring eller 
uhensigtsmæssig Tilberedning kan give An
ledning til en total Ødelæggelse af C-Vita
minet i Næringsmidlerne. Statens Hushold
tzingsraad har i Samarbejde med bl. a . Sta
tens ' Vitamin-Laboratorium udført en Ræk
k e Undersøgelser over C-Vitaminindholde t 
i forskellige danske Næringsmidler, dels 
friske, dels efter Tilberedning, ligesom C
Vitamintabet er bestemt i Retter tilberedt 
paa forskellig Maade, i Frugter, henkogt 
og syltede paa forskellig Maade samt i 
Konserves. Vedrørende Detailler i d isse 
Undersøgelser henvises til »Faglige Med
delelser« fra Statens Husholdningsraad: 
1938, Nr. 6; 1939, Nr. 1 og 12; 1940, Nr. 3 
og 4; 1941 , Nr. 10 og 1942, Nr. 1, 2, S og 7, 
samt Beretningerne fra Statens Hushold
ningsraad i 1940 om Undersøgelserne over 
Hvidkaalsstammer og i 1941 over C-Vita
m lnets Bevarelse ved husholdningsmæssig 
Konservering af Frugt. 

Sammenfattende kan siges, at Grønsager 
og Frugter bør anvendes saa hurtigt som 
muligt etter Afplukningen. Lagring for
mindsker i Almindelighed Indholdet al C
Vitamin. Ved Lagring bør Temperaturen 
væ re saa lav som mulig. Opbevaring bør 
ske i Mørke. Ved Kogning maa Tempera
turen saa hurtig som mulig bringes op til 
Kogepunktet. Kogning maa ikke udstræk
kes længere end strengt nødvendigt for at 
opnaa Mørhed. Hvor Findeling tør Kogning 
kan undgaas, bør denne ikke foretages, idet 
C-Vitamintabet forøges derved. Maden skal 
serveres straks etter endt Tilberedning, 
idet C-Vitaminet destrueres ved H enstand. 
Kogevandet bør i v idest mulig Udstræk
ning anvendes, idet det indeholder fra 40-
60 % af C-Vitaminindholdet efter Kognin
gen. Ved husholdningsmæssig Konserve
ring forholder de forskellige Frugter og 
Grønsager sig forskelligt. Henkogning be
varer i de fleste Tilfælde C-Vitaminet 
bedst, men for SaU kan dog ogsaa kemisk 
K onservering med lufttæt Opbevaring og 
for visse Marmelader ogsaa Sukkersyltning 

give gode Resultater. Ved Tørring ødelæg
ges som oftest C-Vitaminet i betydelig 
Grad. 

C-Vitaminindholdet i nogle danske 
Levnedsmidler. 

I nedenstaaende Tabel er anført nogle af 
de af Dr. med. H . Lieck fundne Resultater 
for C-Vitaminindholdet i danske Nærings
midler. For de med * mærkede Nærings
midler er Resultaterne velvilligst overladt 
mig af Hr. Seminarieforstander Folmer 
Dam. 

mg A.scorbinsyre pr. 100 g 
(afrundede Væ rdier) 

Friske Solbær .... . ........... 230 
• Frisk Persille . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Friske Jordbær ................ 110 
• Frisk Rosenkaal . . . . . . . . . . . . . . 125 

Frisk Grønkaal (uden Sønderde-
ling .... .... .. . ..... . ....... 100 

Frisk fintskaaret Grønkaal . . . . 80 
Solbærsaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Appelsinsaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Frisk Spinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Frisk Grønkaal malet i Kødma-

skine . . .... ... . ... . .. .. ... . 
Citronsaft ........ . ... . .... . . . 
Kogt Rosenkaal .... .. .... .. . . 
Frisk Blomkaal .. . ............ . 
Friske Hindbær . . ........... . 
Skrabede, kogte Julikartofler (i 

Juli-Sept.) ... . . . . . .. .... ... . 
Kogt Spinat .. . ... ... ..... .. . . 
Tomater ........ ... ... . ...... . 
Friske Ræddiker .. ..... ...... . 
Frisk Hvidkaal (uanset Aarstid) 
Kogt Hvidkaal + Kogevand ... . 

• Frisk Kaalrabi .. . ...... . ..... . 
Dampet Spinat . ...... . ....... . 
Blommer ...... . ......... . .... . 
Friske Snittebønner ......... . 

* Gulerødder opbevarede i 7 Maa-
neder .. . ... . . . . . .. . . . ..... . 

Kogte skrællede King Edvard 
Kartofler (i April-Maj) ..... . 

Kvindemælk .... . ............ . 
Raa Børnemælk . ... ......... . 

65 
so 
so 
45 
40 

30 
25 
25 
25 
20 - 25 
20 • 25 
25 
15 
s 
s 

s 

s 
4 
0,5 - 1 

De anførte afrundede Resultater er gen
nemsnitlige for flere Prøver. De enkelte 
Undersøgelser viste ofte meget store Va
riationer. 

For Æblers Vedkommende fandtes i for
skellige Sorter fra 2 til 20 mg Ascorbin
syre pr. 100 g, saaledes at nogle Æble
sorter (f. Eks. Bramley) er fortrinlige C-Vi
taminkilder, andre mindre gode. 

Af speciel Interesse nu i Forauret, hvor 
det som omtalt kniber med C-Vitamintil
førslen i den daglige Kost, er det, at Grøn
kaal , Rosenkaal og Hvidkaal har et meget 
stort C-Vitaminindhold og derfor bør ind
gaa regelmæssigt i Ernæringen. 
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