
Vejen man bør gaa for at forbedre Drikke
vandsforsyningen her i Landet maa være, 
at den enkelte undersøger om hans Brønd 
er indrettet efter de ovenfor anførte Krav. 
Er den ikke det, eller er der iøvrigt 
Grund til at nære Tvivl om Vandets Kva
litet, bør Vandet undersøges, og hvis det 
findes utilfredsstillende, maa Brønden for
bedres og renses eller en ny Brønd anlæg
ges. Bestyrelsen af Vandværker bør sikre 

sig, at Sundhedskommission og Kredslæge 
har godkendt Værket, og at en Land
væsenskammission har givet Tilladelse til 
Vandindvinding. Vandværksvand bør un
dersøges regelmæssigt og mindst een Gang 
om Aaret. Hvor Forholdene tillader det, 
bør Anlæg af Vandværker fremmes, og til 
saadanne Arbejder vil der efter Ansøgning 
eventuelt kunne ydes Tilskud fra Arbejds
og Socialministeriet. 

Norske Undersøgelser over C-Vitaminets Bevarelse ved 
husholdningsmæssig Konservering af Bær. 

Ved det norske Institut »Statens Forsøgs
virksomhed i Husstell« har man, til Dels i 
Samarbejde med Universitets Hygiejniske 
Institut i Oslo, foretaget en Række Under
søgelser over Bevarelsen af Vitamin C ved 
husholdningsmæssig Konservering af Bær. 
Herom beretter Forsøgsleder Bergliot Qvil
ler Werenskiold i Tidsskrift for Kjemi, 
Bergvesen og Metallurgi Nr. 5, 1945. 

Udfra foreliggende Undersøgelser, bl. a. 
Statens Husholdningsraads Undersøgelser 
1940-41 og 1941-42, og fra tidligere norske 
Undersøgelser har der været gennemført 
Forsøg i 1939-40 og 1940-42 for at søge op
lyst, hvorvidt man bør foretrække Raasylt
ning fremfor andre Syltemetoder, om der 
findes Sammenhæng mellem Konserverings
metoderne og Tabet af C-Vitamin (Ascor
binsyre), og om hvordan det forholder sig 
med Bevarelsen af C-Vitamin i konserve
rede Bær efter kort og lang Tids Opbeva
ring. 

For at faa et ensartet Sammenlignings
grundlag valgte man at dække alt det kon
serverede - med Undtagelse af de hen
kogte Bær - med et tæt Paraffinlaag. 

Ved de orienterende Undersøgelser i 
1939 medtog man Ribs, Solbær, Stikkels
bær og Hindbær, der konserveredes efter 
forskellige Metoder som Henkogning, Suk
kersyltning, raa el. kogt, kogt kort el. lang 
Tid, samt Raasyltning med forskellige Suk
kermængder i Forbindelse med et Konser
veringsmiddel. Af Ribs og Solbær frem
stilledes desuden Gele efter de i Hushold
ningen almindeligt anvendte Metoder: raa, 
kogt kort Tid, kogt længe,** og undersøg
tes Tabet af Vitamin C ved Tillavningen 
og ved den efterfølgende Opbevaring. 

Ved Forsøgene konstateredes det, at den 

* De fundne Resultater hviler paa kemi
ske Bestemmelser, dog med et Antal 
biologiske Kontrolbestemmelser. 

** Raa: Saft, udvundet af friske, knuste 
Bær, irørt Sukker. 
Kogt kort Tid: Afkogt Saft, irørt Suk
ker. 
Kogt længe: Afkogt Saft, indkogt med 
Sukker. 

Mængde Ascorbinsyre, der forsvinder un
der Tilberedningen, er relativ lille. Det 
største Svind, der blev fundet, var 21 %.* 

Mellem de forskellige Sorter Syltetøj 
var der stor Forskel paa Bevarelsen af As
corbinsyren efter 5, 7 og 9 Maaneders Op
bevaring. I Solbærsyltetøj bevaredes As
corbinsyren godt, mens den bevarede 
Mængde i Ribs-, Stikkelsbær- og Hindbær
syltetøj kun var halvt saa stor som i Sol
bærsyltetøjet. Desuden tyder Resultaterne 
paa, at Bevarelsen af Ascorbinsyre ikke er 
bedre ved Raasyltning end ved Syltning 
med Kogning. 

Af Forsøget med Gele fremgaar, at kun 
en forholdsvis lille Del af Bærrenes Ascor
binsyreindhold gaar over i Geleen. Med 
Hensyn til Bevarelsen af Ascorbinsyren ser 
man stor Forskel mellem Ribsgele og Sol
bærgele. I Solbærgele er Indholdet prak
tisk talt uforandret uanset Tilberednings
metoden, mens der sker et stort Tab ved 
Tilberedning af Ribsgele, størst i Gele, der 
har kogt længe. 

I Sommeren 1940 fortsattes Forsøgsarbej
det med Konservering af samme Slags Bær 
som i 1939 samt Jordbær. 

Metoderne gennemprøvedes i 3 Serier, 
for hver Serie blev der udført Bestemmelse 
af C-Vitaminindholdet, og ialt blev, der 
fremstillet 654 Glas og Krukker med Sylte
tøj. 

Resultaterne heraf bekræfter de Erfarin
ger, der blev gjort ved 1939 Forsøgene. 
Gennemgaaende gik der kun smaa Mæng
der Ascorbinsyre tabt ved Tilberedningen 
af Syltetøjet. For alle Produkter var Tabet 
ved Tilberedningen i Gennemsnit kun 8 % . 
Ascorbinsyrens Holdbarhed ved Opbeva
ring er særlig god for Solbærsyltetøjets 
Vedkommende. Selv efter 19 Maaneders 
Opbevaring blev der gennemsnitlig fundet 
64 % bevaret. 

Omstaaende Diagrammer, 1·, 2, 3, 4 og 
5 giver en grafisk Fremstilling af Resulta
terne fra Forsøgene i 1940-42. Man ser den 
bevarede Ascorbinsyremængde - angivet 
i Procent af det oprindelige Indhold -
straks efter Konservering og efter 5, 9 og 
19 Mdr.s Opbevaring. 
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De samlede Forsøg viser saaledes, at kun 
ubetydelige Mængder Ascorbinsyre gaar 
tabt ved selve Tilberedningen af Syltetøj , 
husholdningsmæssigt fremstillet, naar man 
arbejder renligt og hurtigt. 

Naar Syltetøj dækkes lufttæt med Paraf
fin, faas følgende Resultater efter Opbeva
ring : 

Opvarmning af Bærrene synes at give 
bedre Holdbarhed af Ascorbinsyren end 
Raasyltning. Raasyltning med Konser-
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veringsmidler bevarer Ascorbinsyren 
bedre, hvis der samtidig tilsættes Suk
ker. 

Henkogning giver ikke bedre Resul
tater end Sukkersyltning efter ældre el
ler nyere Metoder. 

Erfaringerne viser en vis Sammenhæng 
mellem Holdbarheden af Farven og Hold
barheden af Ascorbinsyren. Syltetøj, som 
efter Tilberedning og Opbevaring i særlig 
Grad har forandret Farve, viser samtidig 
Nedgang i Ascorbinsyreindholdet. 

Grunden til, at Henkogning ikke giver 
saa gode Resultater m . H. t. den bevarede 
Ascorbinsyremængde, synes at være den, 
at de anvendte Gummiringe i det lange 
Løb udviklede smaa Mængder af et Stof, 
som virkede ødelæggende paa Ascorbin
syren. 

En Sammenstilling af de ved de refere
rede norske Forsøg opnaaede Resultater 
med Forsøgsresultater inden for samme 
Omraade, opnaaet i de Lande, vi har væ
ret afspærret fra under Krigen, samt med 
danske og svenske Forsøgsresultater, vil 
senere fremkomme, idet man formentlig 
paa Grundlag heraf endelig vil kunne fast
lægge de til Bevarelse af Ascorbinsyren i 
Frugt bedst egnede Konserveringsmetoder. 
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