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FÖRORD.

Föreliggande arbete avser ej att vara någon handbok, utan 

författarens avsikt med utgivandet av detsamma har endast varit 
att i en möjligast populär och sammanträngd form giva en all- 
man överblick över ett mycket vidsträckt och viktigt område för 

mikroorganismernas verksamhet, ett område, som hittills i ganska 

ringa grad varit foremål för populär framställning på vårt 
språk. Arbetet gör sålunda alls inga anspråk på fullständighet. 
För att nämligen ej arbetets omfång trots det knappa fram

ställning ssättet skulle bliva allt for stort, har åtskilligt måst 
utelämnas. Sålunda har den biologiska reningen av avlopps- 

vatten, vattendragens sjalvrening och rening av vattenlednings- 
vatten ej medtagits, då hithörande frågor mera utgöra ett ka

pitel för sig och ej egentligen falla inom ramen för detta arbete, 
så som detta begränsats i sjalva dess titel. Vidare ha åtskilliga 

för nordiska forhållanden mindre viktiga tekniska jäsningspro- 

cesser, såsom tobaks-, té- och kakaojäsning ej medtagits. Dessa 

jäsningar äro dessutom i övervägande grad rena enzymjäsningar. 

Likaså har mikroorganismernas betydelse vid garvningsindustrien 

ej berörts, huvudsakligen på den grund, att detta område ännu 

är mycket ofullständigt utforskat ur mikrobiologisk synpunkt.

Till ledning för dem, som önska att inom någon eller några 

av de grenar av den tillämpade mikrobiologien, som berörts i 

detta arbete, forskaffa sig grundligare kännedom och mera de
taljerade uppgifter, har i slutet tillfogats en förteckning på härför 

lämpliga handböcker.

Experimentalfältet i juni 1916.

Chr. Barthel.
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Historisk inledning.

Mikrobiologien eller läran om de för blotta ögat osynliga 
organismernas livsyttringar är en ännu helt ung vetenskap. 
Ej 60 år ha förflutit, sedan Pa s t e u r  genom sina undersök- 

ningar över självalstringen (generatio spontanea eller æguivoca) 
på ett ovederläggligt satt visade, att det mikroskopiska livet 
ej kan uppkomma av sig självt och samtidigt lade den reella 
grunden till den vetenskapliga bakteriologien1 eller mikro
biologien, som genom sina olika grenar, den medicinska bak

teriologien med immunitetsläran och Hygienen, jord- och me

jeribakteriologien, den tekniska jäsningsfysiologien, konser- 

veringstekniken etc. på mångfaldigaste sätt griper in i det 

dagliga livet och fått en allt större betydelse på en mängd 
olika områden.

1 Med bakteriologi i inskränkt bemärkelse forstås endast läran om bak- 

terierna. Ofta användes dock detta ord i samma generella betydelse som 

mikrobiologi.

\—Barthel, Mikroorganisnierna.

Om alltså mikrobiologien såsom självständig vetenskap 
betraktad är helt ung, så ha dock mikroorganismerna varit 
iakttagna sedan lang tid tillbaka. Den forste, som trängde 

in i denna för människoögat dittills förborgade värld, var 
holländaren An t o n i v a n Le e u w e n h o e k , som redan i slutet 
av 1600-talet med sina av honom själv förfärdigade linser, 
vilka förstorade upp till nära 200 ganger, såg och beskrev i 

ord och bild snart sagt allt, som kan falla inom mikrosko
piens område. Le e u w e n h o e k  har även blivit kallad »mikro
skopiens fader». Hans undersökningar, som vittna om en
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enastående skarp observationsformåga och sträng objektivitet 
i omdömet, föreligga i form av ett mycket stort antal brev 
till Royal Society i London. År 1673 beskriver^han sålunda 
en på kött etc. förekommande mögelsvamp; 1680 meddelar han 
observationer och avbildningar över öljäst samt år 1081 over 
»levande smådjur» (rörliga bakterier) i exkrementer. 1683 
avbildar han för forstå gangen bakterier (från tandslem).

Fig- 1-
An t o n i v a n Le e u w e n h o e k . 

(1632—1723)

Le e u w e n h o e k s upptäckter folio emellertid i glömska, 
och. det var ej förrän ett gott stycke in på 1800-talet, som 
studiet av mikroorganismerna ånyo började taga fart. Frans- 
mannen Ca g n ia r d -La t o u r  samt tyskarnci Sc h w a n n  och. Kü t - 
z in g  visade år 1837, att öljästen ej, såsom man hittilis ansett, 
var en livlös kemisk substans utan ett organiserat väsende, 
av växtnatur, och att det var genom denna organisms livsverk- 
samhet, som alkoholjäsningen, d. v. s. sockrets sönderdelning i 
alkohol ocli kolsyra, kom till stånd. Denna s. k. vitalistislca
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Fig. 2. Forstå avbildningen av bak
terier av Le e u w e n h o e k  1683.

ferment (jästen), som verkar

jäsningsteori (av vita, liv) möttes emellertid av stärkt motstånd  

från många av den tidens största kemisk  a auktoriteter, fram- 

förallt av tysken Ju s t u s  v o n  L ie b ig . Denne ville i jasnin

gen endast se en rent kemisk 

sönderdelning av sockermole- 

kylen och frånkande jästen eller 

over huvud taget var je orga- 

niserat väsende någon som  

helst direkt betydelse härvid- 

lag. L ie b ig uppfattade jäs- 

ningen såsom ett slags moleky- 

larröreise, som av ett i sönder

delning befintligt ämne (här 

sockret) överfores på ännu osön- 

derdelad substans. För denna 

overforing f  ordras emellertid 

närvaron av en särskild, ägg- 

vitehaltig substans, ett s. k.

såsom katalysator.1

1 Katalysatorer (ordet katalys härstammar från Be k z e l iu s ) äro sådana äm- 

nen, vilka genom  sin blotta närvaro vid en reaktion påskynda densammas förlopp.

Det var nu, som den franske kemisten Louis Pa s t e u r  

genom sina utom  ordentligt skarpsiimiga och med glänsande 

logik utförda undersökningar över mjölksyrejäsningen och 

alkohol  jäsningen (i slutet av 1850-talet) visade, dels att den 

förra förorsakades av särskilda mikroorganismer, mjölksyre- 

bakterierna, dels att vid den senare jästen anvander en del 

av sockret för sin egen tillväxt, samt att det vid denna jäs- 

ning ej blott bildas alkohol och kolsyra utan även vissa bi

produkter, framförallt glycerin och bärnstenssyra. Härigenom  

blev det ju klart, att alkoholjäsningen ej kan bestå i ett 

enkelt sönderfallande av sockermolekylen i alkohol och kol

syra, som man förut antagit. Oaktat Pa s t e u r s  rön ej künde 

bortresonneras, forblev dock L ie b ig  sina förutvarande åsikter 

trogen till sin död, 1873. Vi skola längre fram i detta ar- 

bete finna, att den senaste tidens forskning på detta område 

delvis måst giva L ie b ig  rätt.
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Pa s t e u r s forskningar vunno emellertid allt mera erkän- 

nande, sårskilt sedan han med anledning av eft av franska 
akademien år 1860 uffäst pris för »försök att genom vällyc- 
kade experiment kasta nytt Ijus över frågan om självalstring» 

definitivt lyckats bevisa denna läras ohållbarhet. Vi skola 
liär ej ingå på den ända sedan 1700-talet livligt lorda striden

Fig. 3.

Louis Pa s t e u r .
(1822—1895)

för och emot självalstringen, d. v. s. frågan om, liuruvida de 

mikroskopiskt påvisbara massor av »smådjur» i en i jäsning 

eller i förruttnelse stadd vätska eller kropp uppkommit ur 
det i forandring varande ämnet självi eller tilikommit uti- 
från. Pa s t e u r  visade, att mikroorganismerna alltid inkomma 
utifrån och att, om man först genom tillräckligt kraftig upp- 

hettning (sterilisering) dödar de i en organisk infusion be- 

fintliga mikroorganismerna och därefter genom andamålsenliga 
mekaniska hinder avhåller i luften befintliga mikroorganis-
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mer från aft efteråt inkomma i infusionen, denna också för- 

blir steril under obegränsad tid. Såsom dylika hinder kunna 
exempelvis användas proppar av bomull1, eller ock kan man, 

såsom Pa s t e u r  även gjorde, blott utdraga halsen på den 
glaskolv, i vilken infusionen befinner sig, så att den bildar 
ett smalt, S-formigt böjt ror, då mikroorganismerna, som eljest 

skulle medföija luften in i kolven, avsätta sig i rorets vind- 
lingar. Fig. 4 visar en dylik, av Pa s t e u r  använd kolv.

1 Detta är det vid bakteriologiska arbeten vanligaste sattet. An- 

vändes först av Sc h r ö d e r  och Du s c h  redan 1853.

Pa s t e u r  uppsamlade i luften befintliga mikroskopiska 
kroppar genom att suga den genom en propp av bomullskrut 

Fig. 4. Pasteurkolvar. A ursprunglig, B senare modeli.

och sedermera upplösa denna i en blandning av alkohol och 
eter. Härvid kan man sedan i losningen under mikro

skopet utom diverse dammpartiklar även finna mikroorganis
mer såsom bakterier, svampsporer, jästceller etc. Overföres 
en dylik propp, sedan man först sugit luft genom densanima, 
i en förut genom upphettning steriliserad och åter avkyld 
organisk vätska, som lätt undergår forandring, så råkar denna 

snart i jäsning eller förruttnelse.

Foregående forskare, som ej hade lyckats att trots upp- 
liettning få dylika organiska vätskor sterila, hade ej drivit
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uppliettningen tillräckligt högt eller tillräckligt länge för att 
även döda de i vätskan från borjan befintliga mikroorganis

mernas sporer.
Sedan Pa s t e u r  genom införande av planmässiga och 

pålitliga undersökningsmetoder

Fig. 5. Bakterieteckningar av 
Pa s t k u r  från 1864.

vid studiet av mikroorgams- 

merna skaffat en fast grund 
att bygga på, studerade han 
under 1860- och 70-talen 
smörsyrejäsn ingen samt en 

hel rad av olika tekniska jäs- 
ningar såsom ättikberedning, 
öltillverkning m. m. Senate 

ägnade han sig alltmera åt 
sina allbekanta undersöknin- 
gar inom den medicinska bak
teriologien, varigenom seder- 

mera stora områden av den 
medicinska vetenskapen och 
den allmänna Hygienen totalt 

omskapats. Pa s t e u r  kan med 
skäl kallas grundläggaren av 

den bakteriologiska vetenskapen, och han shall alltid nämnas 

såsom en av mänsklighetens störste välgörare.
Under 1870-talet sysselsatte sig flera framstående tyska 

botanisier med att härmare beskriva och systematises mikro- 
organismerna. Fe r d in a n d Co h n beskrev sålunda ingående 
bakterierna, varvid han sårskilt påvisade bakteriearternas be- 
ständighet, studerade sporbildningen m. m. samt fastslog dessa 

organismers växtnatur. Br e f e l d  undersökte de liögre organi- 
serade, mikroskopiska svainparne, sårskilt mögelsvamparne. 
Han följde deras utveckling genom att odla dem i konstgjorda 

näringslösningar och kunde sålunda bestämma de olika ar
ternas morfologiska och biologiska karaktårer. Genoin den 
berömde tyske läkaren Ro b e r t  Ko c h s geniala forskningar 

under 1870- och 80-talen gjorde icke allenast den medicinska 
bakteriologien och Hygienen storartade framsteg, utan den 

allmänna bakteriologiska metodiken riktades även. med en
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massa nya rön, som möjliggjorde ett bekvåmt och såkert 
studium av dessa organismer.

Jästsvamparne, dessa jäsningsindustriens oumbärliga med- 
hjälpare, studerades naturligtvis också med stor iver. Oaktat 
Pa s t e u r  även på delta område utförde grundläggande under- 
sökningar, så var det dock den danske forskaren Emil  Ch b i-

Fig. 6. 

Ro b e r t  Ko c h . 
(1843 — 1910)

s t ia n Ha n s e n , som bragte ordning och reda i forhållandena 
genom sina sedan ingången av 1880-talet på det av den kande 
danske bryggaren och mecenaten J. C. Ja c o b s e n  upprättade 
Carlsberglaboratoriet i Köpenhamn bedrivna, utomordentligt 
noggranna och skarpsinniga undersökningar. Ha n s e n s upp- 
täckter medförde så småningom hela jäsningsindustriens om- 
läggning på füllt rationell grundval.

År 1897 offentliggjorde den tyske kemisten Ed u a b d
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Bu c h n e r  den utomordentligt viktiga upptäckten, att alkohol- 

jäsningen ej var direkt bunden vid den le vande jästcellens 

utvecklingsprocess, uf an att den berodde på ett i jästcellens 
protoplasma befintligt enzym, den s. k. xymasen. Genom 
sonderrivning av jästcellerna och utpressning av massan er- 
hålles en jästsaft, som innehåller zymas och som, ehuru

Fig. 7.

Emil  Ch r  Ha n s e n . 
(1842—1909)

den ej innehåller levande jästceller, dock formår framkalla 
alkoholjäsning i en lämplig sockerlösning.

Derma upptäckt, som år 1907 förskaffade Bü c h n e r  nobel

priset i kemi, var av ett stort inflytande på liela den biolo
giska vetenskapen. Det blev allmera klart, att alla de livs
processer och omvandlingar, som forsiggå i den organiska na

turen och som ytterst hava sitt säte i den komplicerade livs
substansen i cellerna, protoplasmat, åstadkommas genom de 

olika enzymer, som finnas i denna substans och som, åtminstone
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i många fall, kunna isoleras ur densamma och verka oberoende 

av och utanför cellen.
Mikrobiologien har på jämförelsevis mycket kort tid vuxit 

ut till en vetenskap av väldigt omfang. Denna vetenskaps 
olika grenar äro numera så talrika, att ingen forskare längre 
fullständigt kan omfatta dem alla, och specialiseringen fort

skrider fortfarande mycket hastigt på detta område. Medi
cinska bakteriologer och Hygieniker, jäsningstekniker, mejeri- 
och jordbakteriologer arbeta alla oförtrutet på att tillgodogöra 
denna vetenskaps rön för olika områden av den mänskliga 

kulturen, och när man betänker, liur mikrobiologien redan på 
den korta tiden av några få årtionden formått gripa in i ocli 

delvis omgestalta det dagliga livets forhållanden, så har man 
säkerligen även rätt att för fr am tiden vänta sig många nya 

och för mänskligheten välsignelsebringande upptäckter på detta 
vida forskningsfelt.



ALLMÄN DEL.

Mikroorganismernas allmänna morfologi och biologi.

Indelniiig.
De mikroorganismer, med vilka vi i det följande komma 

alt sysselsätta oss, äro bakterier, jästsvampar och mogélsvampar.1 
Alla dessa tillhöra den lägsta klassen, Fangi eller svampar, 
inom den lägsta serien bland kryptogamerna, Thallophyta 
eller bålvaxter. Svamparna å sin sida indelas efter sitt växt- 
sätt i två huvudgrupper, nämligen i Schizomycetes eller klyv- 
svampar och Eumycetes eller högre svampar. Schizomyce- 
terna, som alltid äro enkelcelliga, föröka sig genom klyvning 
eller tudelning av cellen, medan eumyceterna utveckla sig 
genom spetsväxt, bilda mycelium med äkta forgreningar och 
föröka sig medelst knoppceller eller med i särskilda organ 
(sporsäckar) bildade sporer. Schizomyceterna utgöra bakte- 
rierna, medan jäst- och mögelsvamparna tillhöra eumyceterna. 
Nedanstående enkla schema är endast avsett att giva oss en 
allmän översikt over indelningen av dessa, de lägst stående 
organismerna inom växtvärlden.

Cryptogamæ.
Ser. I. Thallophyta, bålvaxter.

Kl. I. Fimgi, svampar. Kl. 2. Algæ, alger.
Klorofyllfria. Klorofyllhaltiga.

Schizomycetes, klyvsvani- 
par. Utan spetstillväxt. 
Förökning genom tudel- 
ning. Sakna hyfer.

Eumycetes, högre svampar. 
Spetstillväxt. Förökning 
genoin knoppcellbildning. 
Äga oftast ett av hyfer 

bildat mycelium.

Bakterier. Jästsvampar, mögelsvam- 
par och andra former.

1 Några protozoer (urdjur), som vi även komma att behöva befatta
oss med, skola omtalas längre fram i annat sammanhang.
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Bakterier.

Form och yttre egenskaper. Förökning. Indelning.

Såsom framgår av vårt schema, utgöra bakterierna eller 
klyvsvamparna de allra enklast byggda och följaktligen de lägst 
stående av de mikroskopiska svamparna. Bakterierna äro alltid 
encelliga; deras form är mycket enkel ocli ej underkastad stora 
växlingar. Det finnes egentligen 
blott tre grundformel’ av bakte- O C-----—)
rier, nämligen kulformiga, stav-
p i i £ • nr i F’g- 8. Kulformig, stavformig
formiga och skruvformiga. Mel- oc|j g]<ruvformig bakterie, 

lan dessa hu vudf ormer finnas
emellertid många overgångar och variationer, men grundfor- 
menia äro och förbliva dock de ovannämnda tre (fig. 8).

De kulformiga bakterierna, som kalias mikrokocker, kunna 
hava saväl en rent sfärisk, som en något tillplattad eller en 
mer eller mindre oval form. De dela sig genom klyvning 
efter ett mittplan, varvid cellen forsi utväxer något i en mot 
delningsplanet vinkelrät riktning (fig. 9).

Allt efter klyvningsplanens läge lios dottercellerna i för- 
hållande till modercellens klyvningsplan bildas olika växtför- 
band, under förutsättning av att cellerna efter tudelningen

Fig. 9. Celldelning hos streptokocker. (Efter Fu h r ma n n .)

fortfara aft ligga infill varandra, därigenom att cellväggarna 
sammanklibba. Om vi sålunda tänka oss det fallet, att 
dottercellernas klyvningsplan icke ligga i något visst kon-
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stant forliållande till modercellens, så uppstå oregelbundet 

forrnade, druvkläsliknande gyttringar, s. k. stafylokocker. Fort- 
sätta åter dottercellerna att klyva sig efter plan, som äro 

parallella med varandra, så uppstå helt naturligt långa, rad- 
bandsliknande forband, om cellerna fortf ara att vara samman-

Fig. 10. Celldelning hos tetrader. (Efter Fu h r ma n n .)

klibbade med varandra. Denna växtform kalias streptokocker 
(fig. 9). Sker delningen på samma satt, men cellerna fortfara 

att hänga tillbopa endast två och. två, uppstår en växtform, 
som kalias diplokocker (fig. 9 e e).

Det kan även inträffa, att dottercellerna hos mikrokockerna 
klyva sig efter ett plan, som är vinkelrätt mot modercellens 
klyvningsplan. Därvid komma cellerna att ligga fyra och 
fyra tillsammans, såsom fig. 10 utvisar. Denna form kallas 

tetrakocker eller tetrader. Slutligen finnas fall, då celldelningen 
under forstå och andra generationen forsiggår alldeles såsom

Fig. 11. Celldelning hos sarcina. (Efter Fu h r ma n n .)

i sistnämnda fall, medan de bildade tetraderna klyvas efter 
ett mot de tvenne foregående klyvningsplanen vinkelrätt plan, 
som alltså vid fig. 11, c sammanfaller med papperets. Häri- 

genom uppstå då varubalsliknande gyttringar, som kallas 
sarcina (fig. 11).
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De liär beskrivna, olika växtförbandsformerna lios mikro- 
kockerna äro i allmänhet tämligen konstanta för en och samma 

bakterieart, varför de utgöra ett ganska karakteristiskt igen- 
känningstecken och även äga varde ur systematisk synpunkt.

Vad mikrokockernas storlek beträffar, så varierar demia i 

det stora flertalet fall mellan 0,5 och 1,5 tusendels millimeter.1 
Inom mikrobiologien betecknar man för korthetens skull 1 
tusendels mm. med den grekiska bokstaven Alltså'l g (1 

mikron) = ^oo mm*

1 Antag, att man samtidigt kunde förstora en hel människa av 1,7 ni. 

längd och en mikrokock av 1 storlek 1,000 gånger. (Denna förstoring är 

för övrigt just den vid studiet av bakterierna vanligen använda.) Mikro- 

kocken skulle då orhålla en diameter av 1 mm., medan människan skulle 

bliva 1,700 m. läng och ungefär 500 m. bred, d. v. s. nära 6 gånger så bög 

som Eiffeltornet! Tanker man sig sedan såval människan som mikrokocken 

återtaga sina naturliga dimensioner, så erhåller man en, om ock ofullständig 

foreställning om bakteriernas oerbörda litenhet,

Ett annat exempel! Tänkom oss for enkelhetens skull en bakterie i 

form av en kub med en sidokant av 1 /z. 1,000 millioner individer av denna 

bakterie skulle då upptaga ett utrymme av endast 1 Kubikmillimeter, d. v. s. 

ungefär så stort som ett knappnålshuvud.

De stavformiga bakterierna indelas ur storlekssynpunkt i 
kortstavar (längd = 2 till 4 x tjockleken) och långstavar (längd = 

4 till 8 X tjockleken), varjämte ännu längre, tradliknande 
former förekomma. De föröka sig genom tvärdelning på mitten, 

vinkelrätt mot längdriktningen (fig. 12).

GZZD C I ) CZZXZZD CZZDGZZD

Fig. 12. Celldolning hos stavformig bakterie.

Härvid forlanges forsi cellen med ungefär 1/s eller ända 
till dubbla längden, varefter på mitten av cellen en skiljevägg 

uppkommer, efter vilken avsnörning sker, så att tvenne nya 
celler uppstå. Tudelning av cellen i längdriktningen är ytter- 
ligt sällsynt. Ofta fortfara de nybildade ceilerna att hänga 
ihop efter celldelningen, ibland 2 och 2, ibland en hel mangel 
i form av långa, trådliknande forband. Dimensionerna kunna 
variera betydlig-t hos de stavformiga bakterierna, nämligen
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tjockleken i allmänhet mellan 0,4 och 1 p och längden mellan 

2 ocli 10 p. Enstaka arter finnas emellertid, vilkas storlek 
både under- och överstiga de här angivna gränserna. Vad 

formen beträffar, så kunna de stavformiga bakteriern a vara 

saväl alldeles raka, som mer eller mindre krökta, ändarne 
kunna vara avrundade eller också tvärt avskurna, så att cellen 
får ett regelbundet rektangulært utseende.

De ’ skruvformiga bakterierna kallas spiriller. Tänka vi 
oss en stavformig bakterie vriden ett halvt varv kring sin 
längdaxel, så uppstår en korvliknande, skev form, som kallas 

vibrio, ütgör vridningen ett helt eller flera varv kring längd- 
axeln, kallas formen spirill {spirillum} i egentlig mening. Vi- 

brionerna få ofta ett kommaliknande utseende (kolerabacillen), 
vissa spiriller åter hava en fullständigt korkskruvsliknande form. 

Storleken hos dessa former varierar ungefär inom samma gran
ser som hos de stavformiga bakterierna. Dock finnas sårskilt 
bland spirillerna åtskilliga arter, vilka äro riktiga jättar, jäm- 

förda med andra bakterier. Spirillerna dela sig i likhet med 
de stavformiga bakterierna genom avsnöring på mitten.

Några av de kulformiga, men ett mycket stort antal av 
de stavformiga bakterierna samt alla spiriller hava forinågan 

av självständig rörelse. Betraktar man en liten droppe rutt- 
nande dikesvatten under mycket stark förstoring, så observerar 

man, liur bakterierna livligt röra sig av och an i vätskan. 

Somliga simma raskt fram med slingrande, ålliknande roreiser, 
andra .hava en vältrande eller snurrande rörelse, medan en 

del blixtlikt fara tvärs över synfältet. Dessa roreiser åstad- 
kommas genom fina protoplasmatiska svingtrådar eller cilier, 

som sitta placei'ade på bakteriecellernas »hud», den s. k. cell- 

membranen. Dessa cilier äro av olika längd hos olika bakte

rier men kunna ofta vara många ganger längre an själva 
bakteriecellen. De äro av krusig eller vågig form samt kunna 

utsträckas och sammandragas. De äro naturligtvis ytterligt 
fina, 0,0 2 till 0,0 3 tjocka, och för att kunnase dem måsteman 
använda s. k. mörkfältsbelysning eller också vissa speciella färg- 
ningsmetoder, i vilket senare fall bakterierna naturligtvis dödas, 
varvid emellertid även ciliernas form kan betydligt förändras.
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Ciliernas antal och placering på balderiecellens yta är 
konstant för en och samma art samt olika lios olika arter. 
Mig u l a har t. o. m. uppställt en systematisk indelning av 

bakterierna, grundad på detta forliållande. Hos de stavfor- 

miga bakterierna kunna cilierna sålunda sitta dels i ena ändan 
av cellen (polart) dels over hela cellens yta. Finnes i forstå 

fallet endast en cilie, kalias cilieanordningen monotrich (fig.

Fig. 13. Bakterier med cilier. (Efter Fu h r ma n n .)

13, n:ris 1, 2, 4, 11); sitta en hel knippa cilier i ena ändan, 

kalias den lofotrich (fig. 13, n:ris o, 6, 12, 13) och slutligen, 
om cilierna sitta spridda over cellens hela yta, peritrich (fig. 
13, n:ris 3, 7, 8, 9, 10). Den senaste formen forekommer 
blott lios kul- och stavformiga bakterier men ej hos spiriller.

De bakteriearter, som sakna cilier, sakna även rörlighet. 
Visserligen ser man dylika bakterier i fiytande medier vara i
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besittning av en viss darrande rörelse, utan att de därför 
egentligen förflytta sig i vätskan, men denna rörelse, den s.k. 

Br o w n s k a  molekylarrörelsen, är ett rent fysikaliskt fenomen 

och framkallas av vätskemolekylernas stötar mot bakterie- 
cellerna. Varje fast kropp, som uppslammas i en vätska i till- 
räckligt fint fördelad form, uppvisar denna rörelse.

En samlad överblick over de vanliga bakterieformerna 
giver nedanstående bild (fig. 14).

Fig. 14. Olika bakterieformer. (Efter H. Bu c h n e r .)

Manga försök lia gjorts att uppställa ett tillfredsställande 
system for indelning av bakterierna, varvid man oftast tagit 
hänsyn till cellernas form och övriga yttre egenskaper såsom 

ciliernas antal och plats etc., men något füllt användbart så

dant system har man dock ännu ej lyckats åstadkomma. Bak
terier med identiskt samma yttre egenskaper kunna ju hava 

vitt skilda fysiologiska egenskaper. Försök ha även gjorts 

att basera indelningen på dessa sistnämnda, vilket nog är 
riktigare.1 Emellertid fasthänger man alltjämt vid den gamla

Or l a -Je n s e n : Die Hauptlinien des natürlichen Bakteriensystems. 

Centralbi. für Bakteriologie, etc. II Abt. Bd. 22. 1909.
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indelningen efter formen, vilken ju har den fordelen att vara 

lätt och bekväm. Den numera vanligaste indelningen torde 
vara nedanstående, som uppställts af Le h ma n n  och Ne u ma n n .

I Familjen: Coccaceæ eller kulbakterier.

1 släktet: Streptococcus, delning efter en riktning i 
rummet;

2 släktet: Micrococcus, delning efter två riktningar i 
rummet;

3 släktet: Sarcina, delning efter tre riktningar i rum
met.

II Familjen: Bacteriaceæ eller stavbakterier.
1 släktet: Bacterium, utan sporer;
2 släktet: Bacillus, med sporer.

Ill Familjen: Spirillaceæ eller skruvbakterier.

1 släktet: Vibrio, monotrich; cellen vriden högst eft 
halvt varv kring sin längdaxel.

2 släktet: Spirillum, lofotrich; cellen vriden ett helt 
eller flera varv kring längdaxeln.

Förut har man dessutom här såsom ett tredje släkte upp- 

ställt Spirochäte; spirilliknande, med talrika, mycket fata och 

jämna vindlingar försedda och i ändarne tillspetsade former, 
varav ett par oskadliga arter höra till den normala floran i 

munhålan, medan åter andra, t. ex. syfilisspirochæten, äro 

farliga sjukdomsalstrare. Emellertid räknas numera Spirochæte 
allmänt till flagellatern a, d. v. s. till protozoerna (urdjuren) 
och ej till bakterierna.

Slutligen finnas ytterligare åtskilliga mikroorganismer, vilka 
råknas till bakterierna, oaktat de tvivelsutan utgöra högre for
mer, enär de äro flercelliga. Hit höra vissa svavelbakterier, 
trådbakterier och strålsvampar. Trådbakterierna kallas även 
skidbakterier, emedan de enskilda cellerna ligga i rad inom 
en särskild, gelatinös skida.

De båda förstnämnda formerna äro fastsittande vatten- 
bakterier, som äro av stor betydelse för svavlets och järnets 

kretslopp i naturen (se sid. 262), medan strålsvamparne, Actino

myces, ganska mycket närma sig mögelsvamparne. Strålsvam- 
2 —Ba r t h e l, Mikroorganismerna.
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parne förekomma talrikt i jorden, på växter etc. En sjuk- 

domsalstrande form orsakar den hos nötkreatur rätt vanliga 

och även hos människor ej alltför sällsynta aktinomykosen.

X750.

Fig. 15 Crenothrix polyspora, en trådformig järnbakterie.

Man anser numera även, att difteri- och tuberkelbacillerna äro 
besläktade med actinomyceterna, då de otvivelaktigt i li kW, 
med dessa senate kunna uppvisa äkta forgrening, om också i 

betydligt mindre utvecklad grad och i mera sällsynta fall.

Utom de liär ovan omtalade, normala växtformerna för 
bakterierna, kan det även under vissa ogynnsamma levnads- 
forhållanden, i gamla kulturer etc., bildas vissa degenerations

former, s. k. involutions/'ormer, vilka i allmänhet förete försto-
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rade, ytterst oregelbundet formade celler, som till utseendet 

ej längre ha något gemensamt med den ursprungliga cell- 
formen. Ofta äro dessa involutionsformer ej längre i stand 
till celldelning, d. v. s. till utveckling.

Bakteriecellens flnare byggnad.

På grund av bakteriernas oerhörda litenhet möter det mycket 
stora svårigheter att även med den modärna mikroskopiens 
nästan till det möjligas gräns utvecklade hjälpmedel erliålla 
noggrann kännedom om de flnare detaljerna i bakteriecellens 

inre byggnad. Jämförelsevis lätt har man kumiat konstatera, 
att dessa celler i likhet med alla andra växtceller hava ett 

av protoplasma fyllt inre, omgivet av en céllmembran. Medan 
däremot alla andra såval dj ur- som växtceller uppvisa en tydlig 

kärna, vilken ju är av den allra största betydelse för cellernas 
liv och. tillväxt, så har man trots trägna forskningar ej lyckats 

påvisa någon füllt liknande bildning hos bakterierna. Man 
kunde ju emellertid a priori antaga, att även bakteriecellen i 
likhet med alla andra celler måste innehålla någon slags kärna, 
och nyare iakttagelser på vissa ovanligt stora bakterierarter, som 

bäst lämpa sig för ifrågavarande undersökningar, hava givit 
till resultat, att man upptäckt vissa bildningar, som otvivel- 

aktigt hos bakteriecellen spela samma roll som de vanliga 

cellkärnorna hos högre organismer, ehuru dessa bildningar ej 

alls likna de vanliga cellkärnorna. Olika bakteriearter tyckas 
hava olika slags kärnor. Medan hos vissa arter den kärn- 
liknande bildningen i cellen har formen av ett runt korn, 
så uppträder den lios andra såsom en mängd ytterst fina korn 

insprängda överallt i cellsubstansen (protoplasmat). Vissa större 

bakterier åter uppvisa en längs hela cellen gående, spiralförmig 
anordning av kärnsubstansen.

Vad själva cellens grundsubstans, protoplasmat, angår, så 

uPPfyller detta hela cellen såsom en färglös, halvflytande, 
geléartad substans, vari ligga insprängda små korn av olika 
beskaffenliet. Delvis *bestå dessa av förtätningar av proto

plasmat;, skönj bara genom sin starkare Ijusbrytningsformåga. 
En del korn ha även en särskild benägenhet att upptaga
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basiska anilinfärger och benämnas metakromatiska körn. Under 
vissa förhallanden och särskilt hos gamla celler av större bak

terieformer paträffas s. k. vakuoler, d. v. s. runda håligheter i 
cellens inre, fyllda med en vätska av betydligt svagare Ijus- 
brytning än den övriga cellsubstansen. Dessutom finnas små 

inneslutningar av saväl kvävehaltiga, som kvävefria kroppar, 
nämligen bland de förra volutin och bland de senate glykogen. 
Vissa bakterier, såsom de anaeroba smörsyrebakterierna, inne- 
hålla även i vissa utvecklingsstadier granulös (iogeri). Fett 
forekommer ofta i form av små, utomordentligt kraftigt Ijus- 
brytande droppar, och slutligen innehålla svavelbakterierna vid 
närvaro av svavelväte alltid svavelkorn. Alla dessa olikartade 

ämnen, som kunna upplagras i bakteriecellen, äro väl sannolikt 
aff betrakta såsom reservnäringssubstanser.

Cellmembranen är ytterligt tunn; dess tjocklek uppgår i 
genomsnitt till ungefär en femtiondedel av cellens. Under 

vanliga förhallanden kan den naturligtvis ej direkt iakttagas 
eller särskiljas från cellinnehållet. B ringas emellertid cellen i 
en vätska, som innehåller osmotiskt kraftigt verksamma salter, 
så att vätskans osmotiska tryck är större än bakteriecellens, 
så klumpar sig protoplasmat tillsammans i cellens inre och 
skiljer sig sålunda från cellmembranen, så att derma biir syn

bar. Denna skrumpning eller samman dragning av protoplas
mat genom osmotiskt tryck kalias plasmolys.1 Den uppträder 
för övrigt även hos varje högre växtcell. Likaså kan man 
ofta i gamla kulturer, h.os döda bakterieceller, vilka gen om 
autolys (självförtäring) blivit fullkomligt tomma, mycket tydligt 
se den kvarlämnade cellmembranen.

Medan cellmembranen hos bakterierna i de fiesta fall 
emellertid ej kan utan vidare urskiljas, så sväller den under 

vissa förhallanden hos en del arter upp, så att den likt ett 

slags gelatinöst bolster omger den egentliga bakteriecellen. 
Sådana bildningar kallas kapsel, och de bakterier, som hava 

formågan bilda sådana, kallas kapselbakterier. Under vissa

Ktt fenomen av rakt motsatt art, d. v. s. då cellinnehållet under vissa, 

ej närmare kända omständigheter utträder genom cellmembranen och lagras 

invid denna i form av en liten klump, kallas plasmoptys.



forhållanden sker emeilertid ingen kap- 
selbildning, och bakterien har då blott 
en vanlig cellmembran. Kapselbildnin- 

gen kan å andra sidan ibland vara så 
kraftig, att det i den vätska, där bakte- 

rierna i fråga utveckla sig, uppstår 
stora, gallertartade massor, såsom t. *ex. 

genom Streptococcus mesenterioides, en 
kulbakterie, som i sockerrika närings- 
lösningar bildar kolossala gallerthyllen.* 1 

Fig. 17 a visar denna bakterie med kaps- 

lar, medan b visar dess utseende, när 
den får växa i sockerfritt näringssub- 
strat. Fig. 18 visar en medelmåttig

1 Denna bakterie kan ibland åstadkomma högst avsevärda olägenheter 

i sockerfabrikerna genom de av densamma bildade, stora gallertmassorna

i sockersaften.
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a. b.

Fig. 17. Streptococcus 
mesenterioides. < 

(Efter Fu h r ma n n .) j

kapselbildning hos mjältbrandsbacillen (Bacillus anthracis).

Genom särskilda färgningsmetoder kan man få dessa kapsel- 
bildningar att mycket tydligt framträda.

X1000. Orig.

Fig. 18. Mj altbrandsbakterier. Blodpreparat.
Færgning med kristallviolett.
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Sporbil dning.

Det norinala förloppet vid bakteriernas förökning är, såsom 
i det foregående närmare omtalats, klyvning av cellen på mit
ten, varigenom två nya celler uppstå. Teoretiskt taget äro 

sålunda bakterierna ej underkastade alla andra le van de orga- 
nismers öde att dö, då ju ständigt modsrcøllen fortfar att 
leva i de två dottercellerna. I verkligheten ställer det sig 
emellertid betydligt annorlunda, i det att massor av bakterie
celler dö under in verkan av diverse tillstötande ogynnsamma 

omständigheter, såsom anhopning av skadliga omsättnings- 

produkter i det omgivande mediet, uttorkning, solljus m. m. 
samt framför allt, genom att de duka under i kampen för 

tillvaron gent emot andra bakterieceller. Vi skola längre fram 
närmare beröra dessa förhällanden.

• MBH
ab cd

A9’ • Vefet*tivaformer och sporangier med sporer av: a Bacillus subtilis, 
hobakterien; b Bacillus tetani, stelkrampsbakterien; c Bacillus amylobacter, 
en smorsyrebaktene. Hos denna sistnämnda är sporangiet betydligt större 

än den vegetativa cellen, d Bacillus infiatus.

Utom det för alla bakterier gemensamma sättet att föröka 
sig genom klyvning, formå en hel del bakteriearter jämväl 

att inuti cellerna bilda ett slags vilofrön, s. k. sporer eller 
endosporer.1

Till en början kondenseres protoplasmat till en viss punkt 
i modercellen, vilket synes därigenom, att denna punkt blir 

starkare ljusbrytande än det övriga cellinnehållet. Så små- 

ningom formas denna kondenserade protoplasmaklump till en 
Ilten rund eller oval, skarpt begränsad kropp, en spor, omgiven 

av en relativt tjock membran. Modercellen kalias sporangium 
och kan dels bibehålla sin ursprungliga form oförändrad, dels 
svälla ut på mitten eller i ena anden allt efter sporens belä-

Endosporer kalias de, emedan de bildas inuti cellen.
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genhet i cellen. (Se fig. 19.) I det stora flertalet fall äro 
eljest ciliebärande bakterier cilielösa, alltså orörliga, medan 
sporbildningen pågår och. så länge sporen befinner sig inom 
modercellen. Denna senare loses sedan småningom upp och 
försvinner, och sporen biir fri.

I allmänhet bildas blott en enda spor, men sällsynta undan
tag harifrån finnas, såsom Bacillus inflatus, som ofta bildar 

två sporer i det citronformade sporangiet. Den vanliga smör- 
syrebakterien, JBacillus amylobacter, kan också ibland bilda två 
sporer.

Endast stavformiga bakterier bilda sporer,1 men visst ej 

alla dessa. Formågan att bilda sporer hör sålunda till art- 
kännemärkena.

1 En enda spirill, Spirillum endoparagogicum, lär enligt So r r o k in  ha 

formåga att bilda sporer.

När bildas nu dessa sporer, och varför bildas de?
Det har visat sig, att deras bildning huvudsakligen ager 

rum, när de vegetativa cellerna komma under inverkan av 
ogynnsamma yttre omständigheter, såsom bristfälliga närings- 

forhållanden, anhopning av egna omsättningsprodukter, ut- 
torkning etc. Sporbildningen är då att uppfatta såsom en 

skyddsåtgard från bakteriernas sida gent emot dessa ogynn- 
samma inflytelser. Den vegetativa cellen, modercellen, dör 

visserligen, men sporerna, som äro utrustade med en betydligt 

större motståndskraft mot alla slags skadliga yttre faktorer, 
fortleva under vissa forhållanden i åratal för att, när gynn- 

samma forhållanden åter inträda för utvecldingen av bakterie- 
arten i fråga, gro och utväxa till vanliga bakterieceller. Spo
rernas motståndskraft mof yttre inflytelser är överraskande 
stor. Förf. har själv haft tillfälle iakttaga, hurusom i 
nära 20 år gamla kulturer av vissa till höbakteriernas grupp 

hörande, sporbildande bakterier (Tyrothrix) sporernas livskraft 
fortfarande var fullkomligt oförändrad. Det latenta livet i 
bakteriesporerna är alltså analogt med forhållandet vid växt- 
frön, som förvaras under lämpliga forhållanden. Dessa fröns 

groningsformåga haller sig ju också oförändrad under mycket 
långa tidsrymder. Bakteriesporerna tåla även stark uttorkning,
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de motstå ganska länge inverkan av for de vegetativa bakterie- 
cellerna dödande gifter, men framförallt äro de synnerligen 

motståndskraftiga mot upphettning. Medan sålunda de fiesta 
bakterieceller dö vid den temperaturgrad, vid vilken äggvitan 
koagulerar, d. v. s. 65—75°, så tåla exempelvis sporerna av 
liöbakterien, Bacillus subtilis, timslång kokning i vatten utan 
att dö.

Man har ej fullständigt nöjaktigt lyckats förklara denna 
ovanligt stora motståndskraft hos sporerna mot yttre inflytelser, 
men man antager på goda grunder, att den intimt samman- 

hänger med deras stärkt koncentrerade och följaktligen vatten- 
fattiga protoplasma och. deras tjocka, svårgenomträngliga 
membran.

A.

: -- >
; o o @ & o &ZZ3ZE5

B.

Fig. 20. A polar groning hos Bac. amylobacter. (Efter Pr ä z mo w s k i.) 

B ekvatorial groning hos Bac. subtilis. (Efter Mig u l a .)

När sporen kommer under inflytande av sådana yttre om- 

ständigheter, som äro gynnsamma för bakteriecellens utveckling, 
såsom närvaro av lämpliga näringsämnen, passande osmotiskt 
tryck samt lämpliga temperatur- och fuktighetsforhållanden 
etc., så gror deri. Härvid upptager den först vatten, varvid 

den småningom förlorar sin starka Ijusbrytningsformåga och 
tilltager i storlek. Spormembranen brister eller upplöses, och. 
en bakteriecell (groddstaven) utväxer, som sedan förökar sig 

genom tudelning och i övrigt har alla den vegetativa bakterie
cellens egenskaper.

Själva denna groningsprocess förlöper för övrigt något 
olika hos olika bakteriearter. Allt efter den punkt på den 

ovala sporen, dar spormembranen brister och varur groddstaven 
skjuter fram, talar man om polar eller ekvatorial groning Polar,
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när spormeinbranen brister i ena ändan (vilket är det vanligaste), 
och ekvatorial, när den brister på mitten. I fig. 20 se vi 

exempel på båda dessa groningssätt.
Hos en del bakteriearter med ekvatorial groning, men där 

groddstavens längdriktning sammanfaller med sporens, brister 
membranen vid groning på det ställe, där den är svagast, d. v. s. 
på mitten, varefter groddstavens mittparti tränger ut på denna 
punkt. När groddstaven sedermera fortsätter att tillväxa, bän

der det ofta, att dess båda ändar fortfarande ganska länge 
sitta fast i spormembranen, varvid groddstaven får ett häst- 

skoformigt utseende (fig. 21).

Fig. 21. Hästskoformig groning hos Bac. subtilis. (Efter Fu h r ma n n .)

Vid fullständigt kulformiga sporer kan man naturligtvis 

ej tala om någon polar eller ekvatorial groning.

Konidier.

De högre utvecklade, flercelliga växtformer, som betecknas 
såsom trådbakterier eller skidbakterier, föröka sig medelst s. k. 

konidier.

Dessa konidier äro ej att förväxla med sporer, ty de visa 
ingen förhöjd resistens och ej heller någon särskild groningspro- 

cess, utan de uppkomma helt enkelt genom delning av ur 
skidan utträdande fria celler, och deras bildande utgör dessa 
mikroorganismers nonnala sätt att föröka sig. Trådbakterierna 
äro vattenorganismer, fastsittande vid den ena anden. Koni- 

dierna, som bildas i den fria anden, foras av strömmen till 
andra ställen, där de kunna sätta sig fast och utväxa till nya 
trådbakterier. Fig. 22 visar några hithörande konidieformer, 

enligt Fü h b ma n n .



26

Crenothrix.

Fig. 22.

Cladothrix.

Bakteriecellens kemiska beståndsdelar.

Liksom den mikroskopiska undersökningen av bakterie
cellens finare struktur stöter på stora svårigheter på grund 

av bakteriernas oerhörda litenhet, så är det även förenat med 

rnycket stort besvar att kemiskt analysera bakteriecellen. Den 
icke nunsta svangheten ligger uti att befria cellerna från den 

vidhäf tande vätskan, i vilken de fått utveckla sig. Om också 
de hittilis utförda undersökningarne ej kunna anses vara i 
detalj füllt tillförlitliga, så ha dock ur desamma framkommit 

vissa allmänna resultat, vilka kunna anses riktiga.
Salunda har vattenhalten visat sig vara mycket hög näm- 

ligen från 73,4-88,8 % med 80,7 % såsom medeltal. Denna 

öga vattenhalt i bakteriecellerna sammanhänger naturligtvis 
med bakteriernas forekomst i vatten eller i mycket vatten- 
haltiga näringssubstrat. I motsats till de vegetativa bakterie

cellerna äro bakteriesporerna mycket vattenfattiga.

Om vattenhalten i regel haller sig ganska konstant vid 

omkring 80 %, så växlar i stallet askhalten betydligt. Härvid 

spelar näringssubstratets askhalt stor roll, så att ju högre 
denna ar, desto högre biir även bakteriecellernas askhalt.
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Uppgifterna rörande askhalten variera från 1,7 7—30 °/o aska, 
beräknad på bakteriernas torrsubstans.

Bakteriecellens huvudmassa utgöres ju av protoplasma. 
Denna utgöres emellertid ej av någon enhetlig substans, utan av 
en blandning av äggvitekroppar eller proteiner av ej närmare 

känd sammansättning. Största delen av det kväve, som på- 

träffas i bakteriecellen, ingår i dessa proteiner. Kvävebalten 
hos olika bakteriearter liar befunnits variera mellan 8,3 och 
10,7 % av torrsubstansen.

Man har även med säkerhet påvisat nukleinämnen, såval 
nukleoproteider som pseudonukleiner.

De leolhydrater av olika slag, som påvisats i bakteriecellerna, 
utgöras av glykogen och stärkelseliknande ämnen. Vidare 

finnes fett och vaxartade ämnen samt leolesterin och lecitin.

Dessa ämnen äro att betrakta såsom reservnäringsämnen, 
och deras forekomst i bakteriecellerna är därför ingalunda 
konstant utan växlar högst betydligt. Detsamma är forhal- 
landet med en hel del andra ämnen, som påvisats i bakterie
cellen och som äro att uppfatta såsom omsättningsprodukter, 
uppkomna under cellens näringsomsättning.

Cellmembranen består ej såsom vid växtceller i allmänhet 

huvudsakligen av cellulosa utan av hämicellulosa och gummi- 
artade ämnen. De slemmiga substanser, som ofta avsöndras 

av bakteriemembranen, innehålla sannolikt dessutom mucin- 

ämnen. Chitinartade och delvis möjligen. äggviteartade ämnen 
ingå dessutom i cellmembranen.

Jästsvampar.
Form och yttre egenskaper. Förökning.

Jästsvamparne utgöra en högre växtform än bakterierna 
och stå egentligen närmare mögelsvamparne. Till formen äro 

de endera rent sfäriska, ellipsoidiska, ägg-, citron- eller korv- 

liknande.
Storleken, i synnerhet tjockleken, överträffar i regel betyd

ligt bakteriernas och varierar mellan 2,5 p—12 p. Såval stor-
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lek som form äro emellertid mycket växlande, även inom en 

och samma art, och i hög grad beroende av yttre faktorer. 
Sålunda bliva vid lagre temperatur långsamt växande jästarter 
i allmänhet större än sådana, som växa vid hög temperatur.

Fig. 23. Typiska cellformer hos jäst.

1 svagt sura och i övrigt passande näringslösningar antaga 
cellerna en mera kulforrnig gestalt, medan i stärkt sura los
ningar eller vid annan giftverkan formen biir längte och oregel- 
bundnare. Vidare inverka i synnerhet cellernas alder och luft- 
tillförseln i hög grad på formen. Med tilltagande alder även- 
som på ytan av utjästa lösningar, dar alltså lufttillträdet är 

störst, utväxa cellerna ofta till långa, slangliknande bildnin- 
gar. som likna mögelsvamparnas mycelium.

Jästsvamparna föröka sig under normala forhållanden genom 
knoppning.1 Härvid bildas hos avlånga celler oftast i den ena 

ånden, hos sfäriska celler naturligtvis på vilken punkt som

1 Man har på senare tiden fastslagit, att även ett slags könslig fortplantning 

kan äga rum hos dessa mikroorganismer. Denna kan ske säväl genom sam

mansmaltning av kärna och cytoplasma i tvenne sporer inom samma ascus 

eller ock genom kopulation mellan modercoll och knopp, varav resultatet biir 
en ascus med en spor.

Fig. 24. Knoppande jästcell.

helst, till att börja med en liten utbuktning’, som småningom 

tillväxer och fullständigt avsnör sig från modercellen, när den 
nått nära samma storlek som denna (fig. 24).

Denna process förlöper olika hastigt under olika forhål-
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landen. Den kan taga från ett par timmar till en dag och 

ännu längre. Den nybildade dottercellen skiljes ibland genast 
från modercellen, ibland åter fortfara cellerna att bibehålla 
den inbördes ställning, som uppkommer vid knoppningen, och 
det uppstår på så sätt s. k. knoppningsförband (fig. 25).

Det absolut övervägande antalet jästsvampar föröka sig 
genom knoppning, men hos ett fåtal arter klyves i stallet cel

len på mitten, alldeles som hos bakterierna.

Fig. 25. Uppkomsten av knoppningsförband vid överjäst. (Efter Mit s c h e r 
l ic h .) Numren beteckna den ordning, i vilken de nya 

cellerna uppkommit.

Ett stort antal arter formå bilda endosporer eller ascosporer 

(modercellen kalias ascus). Derma förmaga är mycket viktig 
ur systematisk synpunkt, som vi senare skola finna. Villkoren, 
för att sporbildning skall inträda, äro, att cellerna äro unga och 
livskraftiga, att de hava god tillgång till fuktighet och luft (syre), 
samt att temperaturen ej är för låg. Den gynnsammaste tem

peraturen (optimumtemperaturen) för sporbildningen ligger vid 
ungefär 25°. I varje ascus bildas 2—8 sporer, oftast dock 2 — 4.

Oaktat jästsvamparnes sporer ej såsom bakteriesporerna 
hava ett i hög grad kondenserat plasma och tjock membran, 

utan äro i huvudsak likadant byggda som de vegetativa cel

lerna, så äro de dock betydligt motståndskraftigare gentemot
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intorkning, upphettning o. s. v., än dessa senare. Formen hos 

sporerna är vanligen rund. Vissa arter hava dock ganska 

egendomligt formade sporer, såsom t. ex. Willia anomala, vårs

A. B.

Fig. 26. Sporbildning hos Saccharomyces cerevisiæ. A begynnande spor
bildning. B börjande groning av sporerna. 10T00. (Efter Ha n s e n .)

sporer äro försedda med en framspringande list, så att de 

likna en hatt (fig. 27), och Willia saturnus, dar sporerna äro 
citronformade, med en utskjutande list utefter mitten på läng- 
den och försedda med en stärkt Ijusbrytande liten kula (fig. 28).

Fig. 27. Sporbildning hos Willia 
anomala. (Efter Ha n s e n .)

Fig. 28. Sporbildning hos Willia 
saturnus. (Efter Kl ö c k e r .)

Ha n s e n har uppställt två sportyper på grund av sporernas 

formolikhet vid deras groning i sockerhaltiga näringslösningar. 
Den forstå gruppen karakteriseras genom tydliga skiljeväggs- 
bildningar, groning inom modercellen, uppträdande av samman- 

Fig. 29. Groning hos sporer av Saccharomycodes Ludwigii. 
(Efter Ha n s e n .)

växta sporer. Hit höra Saccharomyces cerevisiæ, Sacch. pas- 

torianus, Sacch. ellipsoideus m. fl. Den andra gruppen karak
teriseras av sammansmältning av tvenne sporer och gemensam
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groning i en korvformig förlängning,1 ex. Saccharomycodes 

Ludwigii (fig. 29).

1 S k. promyctl.

Kulturer av jästsvampar, som under långa tider odlats i 
ett och samma näringssubstrat vid vanlig temperatur, såsom 

forhållandet i allmänhet är i laboratoriernas samlingar av 
mikroorganismer, förlora i regel sin sporbildningsformåga, de 

bliva asporogena, utan att därför dessa kulturer behöva undergå 

någon forandring i andra avseenden.

Jästcellens flnare byggnad.

Jästcellen inneslutes av en cellmembran, som hos unga 

celler är i medeltal 0,5 g tjock. Hos äldre jästceller kan 

tjockleken uppgå till 0,7—0,9 g. Denna membran består av 

tvenne skikt, ett yttre och ett inre; anilinf ärger upptagas i 

regel ej alls eller mycket dåligt av denna membran.
Vid undersökning av jäst, helst i fargade preparat, skall 

man rätt ofta finna, att cellerna ligga liksom inneslutna i ett 

nätverk av en gelatinös massa (Ha n s e n s »gelatinösa nätverk»), 
Denna massa uppkommer i de fiesta fall genom slembildning 

hos de yttre skikten av cellmembranen.
Cellinneliållet utgöres av en hel del olika, såval formade 

som formlösa beståndsdelar. Vad först själva protoplasmat 

beträffar, så har detta en utpräglat nätartad byggnad och en 
körnig struktur. Det skikt därav, som ligger närmast cell- 

väggen, synes vara homogent. De i cellens inre befintliga, 

saftfyllda vakvolerna äro även omgivna av ett dylikt homogent 
»hudplasma». I protoplasmat lig'ga inbäddade formelement, 
kallade granula, samt glykogen- och fettdroppar. Dessutom 
innesluter protoplasmat en kcirna. Granula å sin sida utgöras 
av metakromatiska korn, som färgas val av basiska anilin- 
färger. Dessa korn utgöra möjligen reservnäringsämnen. Slut- 
ligen finnas s. k. äggvitekristalloider. Glykogenet finnes i synner- 
het i stor mängd hos unga, livskraftiga celler och inneslutes 

i särskilda glykogenvakuoler.
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Kärnan tycks i h.ög grad likna de högre organismernas 
cellkärnor. Till sitt läge i cellen är den variabel. Dess stor- 
lek är ungefär 2,5 p i största genomskärning, och i dess inre 

finnes en liten kristalloid. Vid cellens knoppning delar sig 
cellkärnan i två delar, varav den ena kvarbliver i modercellen 
och den andra invandrar i dottercellen eller knoppen.

glykogen- 
vakuol

cellmem- f yttre del 
bran | ^nre

cellkärna

kristalloid

olj edr oppe

äggvitekristaller

metakroma- 
tiska korn

oljekorn

Fig. 30. Schematisk bild av jästcellens inre. (Efter Fu h r ma n n .)

vanlig vakuol

hyalint 
plasma

nätariat inre 
plasma

oljedroppe

Jästcellens kemiska beståndsdelar.

I allmänhet kan sägas, att jästcellen består av ungefär 
samma ämnen som bakteriecellen. Vattenhalten är dock hos 
jästcellerna något lägre, nämligen 70 °/o. Askhalten är liksom 

hos bakterierna mycket variabel och i hög grad beroende av 
näringssubstratet. Man har funnit från 2,5—11,5 % aska. 

Huvudsakligaste beståndsdelen av denna aska utgöres av fos-
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forsyr aBA (5 1 — 5 9  % ), d ä rn ä s t k o m m e r kali (2 8 — 4 0  % ) o c h  d ä r-  

e f te r magnesium (4 ,o — 8 ,  i V id a re  f in n e s m in d re m ä n g d e r

a v natron, kalk, kiselsyra, järnoxid, svavelsyra, klor m . m .

Jå s tc e lle n in n e h å lle r e n h e i d e l o lik a äggviteämnen o c h  

sö n d e rd e ln in g sp ro d u k te r a v d y lik a . D e ssa ä m n e n lå ta  lä tta s t  

u n d e rsö k a s ig  i jästpressaft, f ra m stä lld  g e n o m  r iv n in g  a v  jä s t-  

c e lle rn a m e d k ise lg u r sa m t u tp re s sn in g o c h f il tre r in g a v d e n  

så lu n d a e rh å lln a  jä s ts a f te n .

E n lig t E . B u c h n e r  h a r d e n  f r isk a p re s sa fte n  e n  sv a g t su r  

re a k tio n  o c h e n sp . v ik t a v 1 ,0  2  7 -— 1 ,0  5  7 . M ä n g d e n  to r rsu b -  

s tan s v a r ie ra r m e lla n 8 ,5 o c h 1 4 ,3 % , a sk h a lte n  m e lla n 1 ,3  

o c h 1 ,8 % .

W r o b l e w s k i h a r i jä s tp re s sa f t fu n n it nukleo albumin, glo

bulin, albumin, peptoner, tyrosin, leucin, glutaminsyra o c li xantin- 

ämnew, v id a re lecitin o c h . mucinartade ämnen.

Jå s tce llen  in n e h å lle r ä v e n  e n  h e l d e l k v ä v e fr ia  ä m n e n  så so m  

fett o c h kolesterin, v id a re glykogen o c h  d e s su to m , i l ik h e t m e d  

b a k te r ie c e lle n , e n  m ä n g d  o lik a enzymer, t i ll v ilk a  v i e m e lle r tid  

k o m m a  t i l lb a k a  i d e t fö lja n d e .

C e llm e m b ra n e n b e s tå r l ik a l ite t so m h o s b a k te r ie rn a a v  

c e llu lo sa o c h . in n e h å lle r e j h e lle r n å g ra c h itin a r ta d e ä m n e n . 

S a n n o lik t u tg ö re s d e n  l ik so m  h o s b a k te r ie rn a i h u v u d sa k a v  

hämicellulosa.

liidelning och översikt av de viktigaste jästarterna.

Jä s tsv a m p a rn a s v e te n sk a p lig a n a m n ä r Saccharomycetes, 

d . v . s . so c k e rsv a m p a r . D e t i l lh ö ra Ascomyceternas (s ä c k sp o r-  

sv a m p a rn e s ) o rd n in g in o n i sv a m p a rn a o c h k u n n a  lä m p lig e n  

e n lig t K o h l  in d e la s i tre s to ra a v d e ln in g a r , n ä m lig e n  k n o p 

p a n d e jä s ta r te r e lle r Saccharomycetes, g e n o m  k ly v n in g  s ig  fö r-  

ö k a n d e jä s ta r te r e lle r Schizosaccharomycetes sa m t s lu tlig e n  

jä s tlik n a n d e  sv a m p a r , Fungi imperfecti.

E n  g o d  ö v e rb lic k o v e r d e v ik tig a s te ty p e rn a e n lig t d e n n a  

in d e ln in g  e rh å lle s a v  ta b e lle n å s id . 3 4 , so m  ä r  u p p s tä lld  d e l

v is e f te r B a u e r .

3 — B arthel, Milcroorganismerna.
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Sacc haromycetes

Föröka sig genom knoppning. Bilda endogena sporer.

a) Kulturjäst:

1. Underjäsande jästarter. Bryggeri- 

jäst.

2. Overjäsande jästarter. Bryggeri-, 

bränneri- och pressjäst.

3. Ellipsoideus-axterd Vinjäst.

4. Ciderjäst. (Fruktviner).1

1 Egentligen »vildjäst», då de förekomma ute i naturen, ehuru de numera 

vid vin-, resp. fruktvinstillverkningen användas såsom kulturjäst.

1. Sacch.

2. Sacch.

3. Sacch.

4. Sacch.

5. Sacch.

6. Sacch.

7. Sacch.

8. Sacch. Ludwigii

9. Pichia membranæfaciens

10. Willia anomala 

m fl.

b) Vildjäst:

Pastorianus 

intermedium 

validus 

turbidans 

marxianus 

exiguus 

mali Duclaux

Schizosaccharomycetes JästHknande svampar

Föröka sig genom klyvning. 
Bilda endogena sporer. Bilda inga endogena sporer.

1. Schizosacch. Pombe

2. Schizosacch. octosporus

3. Schizosacch. mellacei

1. Pseudosaccharomyces apiculatus

2. Torula

3. Mycoderma

4. Monilia

5. Chalara

6. Oidium

7. Dematium

8. Fusarium

Indelningen i »kulturjäst» och »vildjäst» är ej någon indel- 
ning efter botanisk-systematisk grund, utan är tillkommen 
uteslutande ur praktisk synpunkt. Med »kulturjäst» forstå vi 
sålunda alia de godartade jästarter, som äro verksamma inom 
bryggeri-, bränneri- och pressjästindustrierna, vid vin- och frukt- 
vintillverkningen m. m., medan svilda» jästarter äro sådana, 
som endera äro utan specieli betydelse eller också uppträda
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som skadegörare, »sjukdomsalstrare» vid ovannämnda fabri
kationer, i det de vålla felaktiga jäsningar med åtfoljande 
felaktigheter eller »sjukdomar» hos de färdiga produkterna. 
Kulturjästen forekommer ej ute i den fria naturen, vilket 
däremot är fallet med vildjästen. Se i övrigt noten under 
tab. å sid. 34.

Såval kulturjäst- som vildjästarterna tillhöra pm el 1 prfa' d 

saccharomyceterna, och sannolikt äro de sedan urminnes tider 
av människan använda kulturjästarterna Ursprungligen upp- 

komna såsom särskilda anpassningsformer ur de »vilda» jäst- 
svamparne.

En närmare, systematisk indelning av jästsvamparna efter 
en bart form och andra yttre karaktärer är ej möjlig, då dessa 
växla i hög grad även for en och samma art. Sedan vi fått 

den här ovan meddelade, större indelningen efter förölcnings- 
sätten (knoppning, klyvning, sporbildning), måste man för den 

vidare indelningen begagna sig av vissa fysiologislca karak
tärer, såsom jäsningsförmaga gent emot olika sockerarter, vid 
sidan om vissa konstanta morfologiska egenskaper.

Vi skola här något närmare beskriva några av de allra 

viktigaste bland de organismer, som höra till jästsvamparnas 

och de jästliknande svamparnes grupp. Härvid hänföras dessa 
organismer dock blott till de tre stora huvudgrupperna, sac- 

cha> omyceter, schizosaccharomyceter och jastliknande organismer, 
med forbigående av den ytterligare uppdelningen i grupper 
och undergrupper.

I. Saccharomycetes (Me y e n ) Re e s s .

Saccharomyces cerevisae, Ha n s e n . Från början isolerad av 
Ha n s e n ur överjäst från ett bryggeri i Edinburgh. Botten- 

satsen i vort består av knoppningsförband, sainmansatta av 
kulformiga, ovala eller åggformiga celler. I den tunna hin- 
nan på ytan finnas dessutom långstrackta celler av mycelartad 
natur.

Temperaturoptimum for sporbildningen ligger vid 30°, mi
nimum vid 10° och maximum vid 37°. Antalet sporer i samma 
ascus uppgår till 1—4, sällan 5.
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Till denna art räknas em ellertid eft my eke t stort antal 
raser och stammar, använda inom bryggeri- och bränneri- 

industrierna samt pressjästtillverkningen; med ett ord alia de 
raser, man med ett gemensamt namn plägar kalla »kulturjäst». 

Sålunda höra hit Carlsberg underjäst 1 och 2, Ha n s e n ; typerna 
»Saaz», »Frohberg» och »Logos»; åtskilliga av Wil l  isole- 
rade stammar samt brännerijästraserna II och XII från Inst, 
für Gärungsgewerbe i Berlin.

X 800. Orig.

Fig. 31. Saccharomyces cerevisice. Bottensatsjäst.

Sacch. pastorianus, Ha n s e n . Denna underjäsande, »vilda» 

jästart anträffas ofta i bryggeriernas jäsningskällare och besitter 

kraftig jäsningsförmaga men framkallar i ölet en obehaglig lukt 
och en bitter smak samt försvarar dess klarande. I vört bildar 
den mest langsträckta, korvfonnade men även runda och ovala 
celler. Sporerna äro 1—4, ibland även 5—10 i de mycket 

langsträckta cellerna. Sporbildningsoptimum ligger vid 27 W, 
minimum vid 2° och maximum vid 34°. Om denna jästart 
alltså är oduglig för öltillverkningen, så lär den däremot vara 
användbar vid vintillverkningen.

Sacch. intermedius, Ha n s e n . Svag, överjäsande vildjäst. 

Liknar foregående art. Sporernas antal 1—7. Sporbildnings- 
optimum, 25°, minimum 2 — 3°, maximum 34°.
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Sacch. validus, Ha n s e n . Liknar de båda foregående. Över- 
jäst, framkallar grumling i öl, hör alltså liksom de båda 
foregående till de »sjukdomsalstrande» jästsvamparne. I 
hinnor på ytan av vort bilda de unga cellerna mycket lång- 
sträckta former (fig. 32). Antal sporer 2—9. Sporbildnings
optimum 25°, minimum 4°, maximum 29°. Kraftig jäsnings- 
f örm åga.

Sacch. ellipsoideus, Ha n s e n . Denna underjäsande art ren- 
odlades av Ha n s e n från ytan av mogna vindru vor. Eftersom 
den forekommer i den fria naturen, räknas den till de vilda

Fig. 32. Saccharomyces validus. (Efter Ha n s e n .)

jästsvamparna, men dess användning (sedan c:a 25 år tillbaka 
även i form av renkulturer) vid vin- och fruktvintillverknin- 
gen gör den på samma gang till en kulturjäst. Hit höra tal- 
rika kulturraser av vin- och f rukt vins j äst, såsom Johannisberg II 
m. fl. I vort bildas mest kulformade och elliptiska celler. 
Antal sporer 1—4. Sporbildningsoptimum 25°, minimum 5 — 7°, 
maximum 31°.

Sacch. turbidans, Ha n s e n . Vild underj äst. Framkallar 
grumling i öl ocli är en mycket farlig »sjukdomsjäst». Ellip
tisk eller äggformad. Sporbildningsoptimum 29°, minium 4—5°, 
maximum 34—35°.

Sacch. Vordermannii, We n t  och Pr. Ge e r l t g s . Liknar till 
formen vinjäst och har en mycket kraftig jäsningsfönnaga
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(bildar intill 10 % alkohol). Finnes i »raggi», små kulor eller 

kakor gjorda av allehanda växtdelar, sockerrör och ris, som 

användas vid arrakstillverkningen på Java. Utom denna jäst- 

svamp innehåller »raggi» massor av bakterier, andra jäst- samt 

mögelsvampar. Mögelsvamparne försockra stärkeren i riset, 

som sedan förjäses av jästen (se sid. 153). Sporernas antal 
vanligen 4. Bildar ej hinna.

Sacch. Saké, Fa b e . Denna jästsvamp är verksam vid fram- 

ställningen av japanernas risvin »Saké» (se sid. 152). Stora, 

runda celler. Sporbildningsoptimum 30—32°, minimum 3_ 4°,
maximum 40—42°.

AUa de hittills beskrivna jästarterna förjäsa dextros (druv- 

socker), sackaros (rörsocker) och maltos (maltsocker) men icke 
laktos (mjölksocker).

En annan grupp förjäsa dextros och sackaros men ej mal

tos och laktos. Hit höra bl. a. Sacch. Marxianus, Ha n s e n  

och Sacch. exiguus, Ha n s e n , som vi dock ej närmare skola 

beskriva, då de ej äro av större praktisk betydelse.

De jästsvampar, som förjäsa dextros och maltos men ej 

sackaros och laktos, äro likaledes av föga vikt, varför de hiir 

forbigås. En enda art, Sacch. mati Dudaux, Ka y s e e , som 

isolerats ur cider, förjäser uteslutande dextros men ej någon 

av de övriga, ovannämnda sockerarterna. Till de laktosjäsande 

jästarterna hör Sacch. fragilis, Jo r g e n s e n , som finnes i Kefir- 

korn (sid. 210). Små celler, som bilda något avlånga och där- 

för lätt igenkänliga sporer. För övrigt finnas laktosjäsande 
jästarter i mjölk samt i smör och ost.

Pseudosacch. apicu/atus, (Re e s ) Kl ö c k e r . Detta släkte är 

karakteriserat därav, att cellerna hava en utpräglad citronform. 

Hithörande arter förekomma vitt spridda i naturen, sårskilt 

på mogna bär och vid den spontana vinjäsningen. »Apiculatus- 

jästen», som den kallas, bildar i regel inga sporer och. hör 

darför strängt taget ej till de äkta saccharomyceterna, men 

kan möjligen anses utgöra en asporogen form av den sporbil- 

dande apiculatusjästen Hanseniaspora valbyensis, Kl ö c k e r .

I regel avsnöra jästsvamparnas sporer knoppar, i likhet 

med de vegetativa cellerna. En del arter bilda emellertid
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sporer, som gro med bildning av ett promycel, från vilket den 
vidare förökningen sker genom knoppning med ofullständig 

avsnörning (se fig. 29 sid. 30).

Hit hör:
Saccharomycodes Ludwigii, Ha n s e n . Denna art är ganska 

lätt igenkänlig på den mer eller mindre regelbundet fram- 

trädande citronformen hos cellerna.
Från Pxeudosacch. apiculatus är den emellertid lätt att skilja 

genom sin betydligare storlek. Icke alla celler äro citron- 
formiga, det forekommer överhuvudtaget alla möjliga former,

X500.

Fig. 33. Apiculahis-j'åst (Efter Kl ö c k k k .)

men citronformen är dock ofta framträdande och karakteri- 

serar arten. Bildar infill 10 vol. % alkohol och besitter 
sålunda en kraftig jäsningsförmaga. Bildar mycket lätt sporer 
(2—Sporbildningsoptimum 30°, minimum 3°, maximum 34°.

Släktet Pichia karakteriseras genom sin oformåga att fram- 

bringa jäsning samt genom stark mycelbildning. Som typ 

kan tjäna:
Pichia membranæfaciens, Ha n s e n . Bildar på ytan av vört 

hastigt en Iju^grå, rynkad hinna, bestående av huvudsakligen 
långa, korvliknande celler. I övrigt är formen ytterst varia
bel. Sporernas form är även mycket foranderlig, ibland i. o. m. 

halvrund. De bildas lätt icke blott på gipsblock (se sid. 96)
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sätt uppkomma de for dessa jastsvampar så karakteristiska 
handtagsformade cellerna (se fig. 34, sid. 40). Ofta bänder 
aven, att tvenne celler helt enkelt beröra varandra, varvid 

cellmembranen resorberas vid beröringsstället, och de båda 
jästcellerna overgå i en enda, som då till att börja med har 
timglasform men sedan antager normal gestalt.

Hithörande arter äro kraftiga jäsningsorganismer. De upp- 
lagra ingen glykogen i cellerna. Sporerna färgas blåa med 
j odj odkaliumlösning.

X1000. KRAL foto.

Fig. 35. Schizosaccharomyces octosporus Sporfärgning.

Följande tre arter äro hittills kända:

Schizosacch. Pombe, Lin d n e r . Funnen i s. k. »Pombe» 

från Afrika. Pombe utgör ett av negrerna använt hirsöl. 

Avlånga, vid ändarne avrundade celler, 5—9 länga, 4—9 p 
tjocka. Ena ändan av cellen har ofta det karakteristiska 

utseende, som framgår av fig. 34. Genom sammansmältning 

av två celler bildas handtagformade, sporbärande celler. Längre, 

mycelartade celler bildas vid minskat lufttillträde. Sporernas 
antal är 1—4 i samma ascus.
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Denna art växer såsom överj äst och bildar vid högre tem
peratur rikligt med alkohol. Den användes också i sydameri
kanska brännerier, då den är sårskilt anpassad för varma klimat.

Schizosacch. octosporus, Be ije r in c k . Funnen på grekiska 
korinter och på italienska russin. Cellerna cylindriska eller 
ovala, 7—13 g långa och 4,5—6 g tjocka. Såsom namnet 

antyder, bildar denna art 8 sporer i samma ascus. Antalet är 
även ibland 4 (fig. 35).

Denna art förjäser betydligt mindre kraftigt än den fore
gående.

Schizosacch. mellacei, Jo r g e n s e n . Liknar mycket foregående 

art. Isolerad ur Jamaica-rörsockermelass, använd till rombe- 
redning. Tämligen svag jäsningsförmaga.

III. Jästliknande svampar.

(Fungi imperfecti.)

Till denna grupp räknas en del mikroskopiska svampfor

mer, som ej kunnat inordnas på någon bestämd plats i syste

met och som med ett gemensamt namn kalias Fungi imper

fecti, d. v. s. ofullständiga svampar. De äro dock naturligt
vis ej i och för sig »ofullständiga», utan det är dels vårt 
system, som är bristfälligt, dels ock vår kännedom om dessa 

svampar. De äro sinsemellan av mycket olika beskaffenhet, 
men likna delvis rätt mycket jästsvamparna, varför de lämp- 

ligen kunna behandlas i anslutning till dessa. Frå/n jästsvam

parna skiljas de dock lätt genom sin oformåga att bilda endo- 

sporer. Här nedan skola vi endast beskriva de former, som 
äro av något intresse ur teknisk synpunkt.

Pseudosaccharomyces apicutatus, (Re e s s ), Kl ö c k e r . Denna 

form är redan beskriven å sid. 38. Om den skall uppfattas 
såsom en ursprungligen ej sporbildande art och ej såsom en 
asporogen form av Hanseniaspora valbyensis, så hör den natur

ligtvis till Fungi imperfecti.

Toruta. De till denna grupp hörande arterna likna genom 
sin form, sin genom knoppning skeende förökning och i fysio

logiskt avseende i bog grad saccharomyceterna, från vilka de
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dock säkert skiljas genom sin oformåga att bilda endosporer. 
I allmänhet äro de mindre än saccharomyceterna. Bland To

rula finnas saväl icke jäsande, som jäsande arter. Vissa i luf
ten vanligen förekommande, rödfärgade arter (s. k. »rosajäst») 
höra till denna grupp.

Många laktosjäsande arter finnas, och Torula-arter före- 
komma också rätt allmänt i mjölk och mejeriprodukter.

I övrigt äro Tomfø-arterna mycket vitt spridda i naturen. 
Mycoderma. Denna svamp liknar, även den, i liög grad

■ X800. Orig.

Fig. 36. Torula.

de äkta saccharomyceterna, så att den mikroskopiskt ej kan 
under alia forhållanden skiljas från dessa. Cellformen är 
avlång men ej langdragen. Ofta ha cellerna ett ganska regel
bundet rektangulært utseende, men vad som sårskilt karak- 
teriserar dem till skillnad från saccharomyceterna, är, att i 

många celler men visst ej i alla finnas 1 — 3 små, stärkt Ijus- 
bry tande korn, of tast belägna i cellens ändar (fig. 37).

Mycoderma frambringar ingen jäsning; den är stärkt luft- 

älskande (aerob) och bildar på ytan av näringssubstraten en 
gråaktig, torr, vanligtvis stärkt rynkad hinna av karakteristiskt 

utseende. Tyskarne kalla dessa hinnor »Kahmhäute» ocli 
Jf^coéZerma-svamparna »Kahmhefen». Alkohol oxideras kraf-
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tigt av dessa svampar till kolsyra och vatten och försvin ner 
sålunda småningom ur vätskan, om de få utveckla sig obe- 
hindrat. I öl, dar de alltid förekomma, komma de emellertid

ej till någon utveckling, så 

länge flaskan är korkad, av 
brist på syre. Organiska sy- 

ror förbrännas också av My- 
coderma.

Man kan lait erhålla en 
Mycoderma-hinna, på öl eller 
vin genom. att låta vätskan i 

fråga stå utbredd i ett tunt 
lager vid c.a 10°.

Allt efter deras forekomst
Fig. 37. Mycoderma. (Efter Ho l m .) i öl eller vin, har man upp- 

ställt tvenne kollektivarter, 
Mycoderma cerevisiæ och Mycoderma vini, men sannolikt rör 
det sig om samma svamp i båda fallen.

MonHia candida (Bo n o r d e n ), Ha n s e n . Släktet Monilia kan 

till växtsättet likna såval jäst- som mögelsvamparne. På ytan 

av sockerhaltiga näringsvätskor bildas sålunda ett fullkomligt 
mögelliknande mycel, likaså på fasta substrat, medan i själva 
vätskan cellerna äro fullkomligt jästliknande och föröka sig 
genom knoppning. Den på ytan av näringsvätskan bildade 
hinnan är av en fuktig, slemmig beskaffenhed De jästlik

nande cellerna skiljas från vanliga jästceller, utom genom sin 

oformåga att bilda sporer, genom si tt föga Ijusbrytande, homo- 

gena plasma, samt därigenom att de i regel innehåHa en stor 

vakuol, som alltid innesluter en liten, starlet Ijusbrytande och 
livligt rorlig, fettartad kropp.

I övrigt är formrikedomen mycket stor hos Monilia-^m- 

parna. Egentliga, specifika fruktifikationsorgan hava de emeller- 
tid ej.

Monilia candida forekommer ofta på frukter och besitter 
en ganska kraftig jäsningsförmaga. Den är egendomlig, där- 
för att den förjäser sackaros utan att avsöndra någon invertas, 
d. v. s. något inverterande enzym Detta liar visat sig bero
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darpå, alt en invertas visserligen finnes inom cellerna men 
uppträder såsom ett endoenzym, d. v. s. diffunderar ej genom 
cellväggen ut i den omgivande vätskan, såsom fallet är hös 
saccharomyceterna. Inverteringen och förjäsningen av sack

arosen försiggar sålunda inom. cellen. Vid krossning och 
utpressning av cellerna erhålles även en pressaft, som förjäser 

sackaros.
Chalara My coder ma, Cie n k o w s k i . Denna svamp forekom

mer på frukter, gödsel etc. samt bildar även hinnor, liknande 
Monilias, på näringsvätskorna. Dessa hinnor bestå av ett rikt 
förgrenat mycel, som avsnör konidier, vilka äro av rund eller
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oval form. Ibland sitta dessa konidier på ett slags rudimen- 

tära sterigmer (se sid. 54). Konidierna äro 4—6, sällan till 
11 g långa.

Oidium tactis, Fr e s e n iu s . Forekommer alltid på ytan av 
sur mjölk såsom en fin, vit filt och kallas därför även mjölk- 
mögel. Finnes för övrigt överallt i naturen, ävensom på malt, 
lagerfat och i ledningar i bryggerierna. Forekommer även på 
press j äst.

Svampen består av färglösa, gaff elf ormigt förgrenade hyfer. 
Konidierna uppstå helt enkelt genom dehiing av hyferna (dy-

X800. orig.

Fig. 39. Oidium lactis.

lika konidier kallas oidier} och äro i regel av utpräglad rek

tangulär form. Deras dimensioner äro 10—30 x 3_ 5 u

(fig. 39). Knoppning forekommer nästan aldrig.

Oidium lactis angriper dextros och mjölksocker, men bildar 
endast obetydliga mängder alkohol. Mjölksyra oxideras, och 
äggviteämnen spjälkas.

Dematium pullulans, De Ba r y . Forekommer nästan över
allt i naturen, sårskilt på frukter, gras, säd, gödsel etc. I 
bryggerierna forekommer den på fuktiga stallen och på kornet. 
Den bildar ett mycket förgrenat, färglöst mycel, från vilket
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genom knoppning avsnöra sig elliptiska konidier. Dessa kunna 
endera fortsätta att genom knoppning bilda jästliknande celler, 
eller också gro de, med utsändande av en s. k. groddslang, 
till mycel. Om luften får fritt tillträde till riäringsvätskan, 

så uppstår av det fina, färglösa mycelet ovala, uppsvällda 
leder, s. k. chlamydosporer eller gemmor,1 som erhålla betydligt 
förtjockade cellväggar och en olivgron eller brun färgton. I 

1 Lat gemmce.

dessa celler finnas alltid tal- 
rika fett- eller oljedroppar in- 
neslutna.

Dessa gemmor (fig. 40, 2} 
äro ett slags viloceller. Dema

tium pullulans frambringar in
gen jäsning, men åstadkommer 

i sockerlösningar stark slembild- 
ning. Hos denna svamp, liksom 

f. ö. även hos Oidium lactis 
in. fl., kan man ibland iakttaga 

en genomväxning av celler, var

vid vissa av mycelets celler in- 
tränga och. avsnöra konidier 

inuti närliggande cell. Häri- 
genom komma dessa senare att 

se ut, som om de imiehöllo 

ascosporer, och åtskilliga for
skare ha även varit av den åsik- 

Fig. 40. Dematium pullulans. 
(Efter Lo e w  )

ten, att Dematium formår bilda dylika, innan det verkliga 
sammanhanget blev klargjort.

Fusarium kallas ett mycket artrikt svampsläkte, varav sår
skilt en röd form forekommer rätt ofta på korn och malt, 
varvid dock endast skadade korn angripas. Härvid utvecklar 
svampen en myskartad lukt. Mycelet avsnör ovala konidier, 
vilka efter sitt lösgörande antaga en manskäreformig gestalt. 

Dessa manskäreformiga, flercelliga konidier äro mycket karak- 
teristiska för j^wi’an'ww-svamparna (se fig. 82, sid. 112).
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Fig. 41. Groning av en mö- 
gelsvampspor (A). B och C 
utveckling av groddslangar. Vid 
D har mycelet börjat utbildas 
med tydliga septa. (Efter Zo pf .)

Mögel svampar.

Form och yttre egenskaper. Förökning.

Det för de äkta mögelsvamparna karakteristiska är, att de 

utveckla ett typiskt mycelium såsom vegetativt organ. Mycelet 
består av en mängd eiiskilda, färglösa trådar, som kallas 
hyfer. Det är dessa hyfer, som ombesörja svampens närings- 

upptagaude, de genomkorsa i alla riktningar näringssubstratet 

och äro aff förlikna vid de högre växternas rotsystem. En 

del av hyferna växa emellertid från näringssubstratets yta rätt 
upp i luften, och i deras spets utbildas särskilda fruktifika- 
tionsorgan, som framalstra (ofta färgade) sporer. Dessa hyfer 

kallas frukthyfer. Mögelsvamparna 
bestå sålunda av mycelium och 
fruktifikationsorgan. Hyferna kun- 
na vara förgrenade eller oförgre- 

nade; ofta äro de uppdelade i en 
rad enskilda celler genom skilje- 
väggar, s. k. septa.

Sådana svampar, som bilda ett 

mycelium bestående av en enda cell? 

d. v. s. utan septa, kallas Phycomy- 
cetes, medan svampar med septerat 
mycel kallas My corny eet‘ s.

De i fruktifikationsorganen ut- 

vecklade sporerna eller konidierna 

gro, när de, förda av vinden, falla 

ned på något lämpligt näringssub- 
strat. Härvid sväller sporen, sam

tidigt som på en eller flera punkter 
av densamma utbuktningar uppstå, 
som sedan utväxa till s. k. grodd- 
slangar (fig. 41). Dessa växa se- 
dermera ut allt mer och förgrena sig, 

varvid mycelet uppkommer.
Mögelsvamparna äro betydligt 

mycket större än bakterierna och
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Fig- 42. Fig. 43.

Orig.

Fig. 44.
Fig. 42, 43, 44 Mjölksyrebakterier, jastsvampar samt en mögelsvamp, 

Aspergillus candidus, samtliga fotograferade vid 800 gångers forst.

4—B a r th el, Mikroorgan ismer na.
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jästsvamparna. Hos många arter kunna mycelet och fruk- 
tifikationsorganen utan svårighet skönjas med blotta ögat 

(makroskopiskt). Genom fig. 42 — 44 erhålla vi ett begrepp 
om den inbördes storleken hos dessa tre slag av mikroorga

nismer.
Beträffande den inre cellbyggnaden galler om mögelsvam- 

parna i huvudsak detsamma som om jästsvamparna.

Beskrivning av några viktigarø former.

Av till fycomyceterna hörande svampar, vilka bilda ett 
encelligt mycelium (utan sepia), är för oss endast familjen 
Mucoraceæ av betydelse. Denna familj innefattar två släkten, 

Mucor och Rhizopus, och karakteriseras därav, att sporerna 
bildas ur en plasmamassa, som inneslutes i eft sporangium. 
Fruktbyfens spets är liksom instjälpt i sporangiet, och denna 

instjälpta del kalias columella (fig. 45; III b). När sporangiet 
brister, bliva sporerna fria och kunna utveckla sig på vanligt 
sätt. Utom denna for alla mögelsvampar gemensamma för- 
ökning medelst sporer eller konidier, formå mucoraceerna 

även bilda s. k. zygosporer, vilka uppkomma genom ett slags 
könslig fortplantning, en kopulation mellan två celler (fig. 46).

Släktet Mucor (liuvudmögel) innefattar många allmänt 

spridda och viktiga arter. Såsom typ för detta släkte kan 
uppställas den mycket allmänna arten Mucor mucedo, L. (fig. 
45). Denna art forekommer överallt i naturen, sarskilt på 

gödsel, multnande växtdelar, i jorden o. s. v. Mycelet är 

först vitt men biir sedan brunaktigt. De långa, oförgrenade 
frukthyferna uppbära ett klotrunt sporangium, som först är 
av grå färg men som sedermera biir nästan svart. Colu- 

mellan är stärkt instjälpt i sporangiet och av cylindrisk form. 
Sporerna, som liksom en massa fina korn uppfylla sporangiet, 

äro av eHipsoidisk form, 7—12 p långa och 4—7 p breda.
När sporangiet brister, vilket sker mycket lätt, bliva na

turligtvis sporerna fria. Columellan sitter då ensam kvar på 

frukthyfens spets, ofta med en kragliknande rest av sporangiet 

kvarsittande vid basen. Gemmor bildas ej.
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Fig. 45. Mucor mucedo. (Efter Br e f ic l d och Ke r n e r .)

Fig. 46. Zygosporbilclning hos Mucor mucedo. (Eftor Br e f b l d .)
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Zygosporerna äro svartbruna, kulformiga, 90—220 i ge 

nomskärning och skrovliga eller taggiga på ytan.
Mucor mucedo bildar endast obetydligt alkohol i socker- 

haltiga näringssubstrat. Under vätskans yta utbildas härvid 
intet mycelium utan jästliknande, stora celler. Den sönder- 
delar kraftigt äggviteämnen och även fett och kan i följd 
härav ibland uppträda som skadegörare på mejeriprodukter.

Mucor Rouxii, Ca l me t t e (fig. 47). Denna art bildar ofta 
gemmor men även sporangier. Frukthyferna äro ofta för- 

grenade. Myceltäcket är, sårskilt på kokt ris, av en orange
gul eller guldgul färg. Svampen härstammar från »kinesisk 

jäst», vilken består av små runda, av svampmycel genomväxta 
kakor av rismjöl. Den växer visserligen bra även vid rums
temperatur, men dess optimumtein peratur ligger vid något 

over 30°. Den »kinesiska jästen» innehåller utom denna svamp 
även Asperg illus-a>rter, saccharomyceter ocli bakterier, men 
Mucor Rouxii är dock den väsentliga beståndsdelen i dessa 

kakor, vilka i Ostasien användas för att försockra risstärkelse. 
Sedan Mucor Rouxii försockrat stärkeren, kan den även för- 

jäsa sockret till alkohol, men saccharomyceterna äro dock 

härför lämpligare. Sackaros kan den icke förjäsa Man har 
försökt att använda denna svamp vid spritfabrikationen i 

Europa, men utan någon siirdeles stor fordel.
Mucor racemosus, Fe e s e n iu s . Frukthyferna äro i regel 

förgrenade. Sporangierna äro brunaktiga. Bildar liitt gem

mor. Liksom för övrigt Mucor mucedo, formår denna att 
»smälta» vörtgelatin. Denna art bildar invertas ocli kan 

sålunda invertera sackaros, varefter den förjäser den härvid 

bildade dextrosen (men ej lävulosen) under bildning av alko

hol. I likliet med andra mucorarter bildar den härvid under 
y tvegetation en, alltså i näringsvätskans undre lager, jästlik

nande, knoppande celler/
En närbesläktad art, Mucor erectus, B a  in t e r , har ingen 

invertas, * men bildar i vört ända till i a 8 vol. % alkohol. 

Härför afgår emellertid 21/s rnånader.
Rhizopus nigricans, Eh k e n b e k g . Denna svamp bildar ett 

slags utlöpare, stoloner, som utveckla rotliknande bildningar,
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Fig. 47. Mucor Ronxii. 1—5: sporangiebärare, 6: sporer, 7—9: gemmor 
(ehlamydosporer), 10: kulformiga celler, 11: gemmor. De enskilda 

bilderna äro olika stärkt förstorade.

när de komma i beröring med ett fast underlag (tig. 48). 

Sporangierna äro svartbruna; de omsluta den övre hälften 

av den kupolformade columellan, medan den undre delen av 

densamma är fri. Gemmor bildas ej, ej heller jästliknande
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celler i lösningar. Däremot bildas ibland zygosporer. Fore
kommer ibland rikligt på skadat (sönderbrutet) korn, på mjöl 
ocli brod och bidrager till förruttnelsen hos frukt.

En del andra _Zifø>opw$-arter, såsom Rh. oryzae, Rh. japoni- 

cus, m. fl. spela en viktig roll i Østasien såsom försockrare 
av stärkelse, sårskilt vid beredning av olika drycker och nä- 

ringsmedel av ris.
Av till mycomyceterna hörande mögelsvampar äro följande 

former av särskild betydelse:

Fig. 48. Ithizopus nigricans. Utlöpare eller stoloner 
med rotliknande bihang, från vilka sporangiebärarne 

uppstiga. ca ®/i. (Efter d e Ba k y .)

Släktet Penicillium (pensehnögel). Såsom typisk represen- 
tant för detta släkte kunna vi uppställa den överallt i naturen 
utomordentligt ofta förekommande vanliga, gröna mögeln, 

Penicillium glaucum (fig. 49).
Denna mögelsvamp, som egentligen bör betraktas såsom 

en kollektivart, innefattancle ett stort antal från varandra 
knappast skiljbara underarter eller varieteter, bildar först en 

rent vit, sedan grön filt på de substrat, dar den utvecklar sig. 
Från det färglösa, rikt förgrenade och med septa försedda 
mycelet resa sig frukthyferna lodrätt upp i luften. Dessa 

frukthyfer eller Iconidiebärare (fig. 49, A) kunna vara mer 
eller mindre förgrenade, men var je gren bär ett antal stöd- 
celler upptill, på vilka sitta s. k. sterigmer, från vilka de klot- 
runda komdierna avsnöra sig. Dessa äro c:a 2,5 g i genom-
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skärning. Under vissa förhallanden lär denna svamp även 
kunna bilda s. k. sklerotier (fig. 49, D), på vilkas beskrivning 
vi här emellertid ej kunna närmare ingå.

Det är denna gröna mögel, som varje husmoder så väl 
känner till, då den ytterst lätt utbreder sig på alla slags or
ganiska ämnen, som den förlänar sin karakteristiska lukt, i 
dagligt tal kallad »mögellakt». Den forekommer ofta på malt, 

likaså i vin, varvid den ofta växer in utifrån genom korken;

Fig. 49. Pcnicillium glaucum. (Efter Br e f e l d .)

»korksmak» hos vin uppstår ofta på detta sätt. Den är ej 
synnerligen kinkig i avseende på temperaturen; vid 0° växer 
den iinnu kraftigt.

I likliet med andra mögelarter angriper den med förkärlek 
organiska syror, såsom äpplesyra, vinsyra, citronsyra, vilka 

härvid oxideras och förtäras. Jämte talrika andra enzymer 

producerar den rikligt med proteolytiska (äggvitelösande) en
zymer ocli formår på grund härav kraftigt sönderdela ägg- 
vitekroppar, varvid bildas mycket ammoniak.

Dessa äggvitespjälkande egenskaper göra, att denna svamp
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kommit till särskild användning vid beredningen av vissa ost
slag, varvid den bidrager till ostmognaden, som ju tir en ägg- 
vitesönderdelnnigsprocess (se sid. 226). Så användes en sär- 
skild Penicillinsart, Penicillium roqueforti vid tillverkningen 
av den bekanta roquefortosten, vats säregna smak och mar- 
morerade gröna utseende orsakas av denna svamp, medan en 
annan art, Penicillium camemberti, ar av stor betydelse for 

camembertostens mognadsprocess.
Slutligen må nämnas ännu en art, Penicillium brevicaule, 

Sa c c a r d o (Hg. 50), som är egendomlig därför, att man kan

använda den såsom ett utomordentligt känsligt, biologiskt 

reagens på arsenik. Odlad på po^atismos tillsammans med 

det ämne, som skall undersökas på forekomst av arsenik, ut- 
vecklar svampen vid närvaro även av det minsta spår av arsenik- 

syrlighet en intensiv, vitlöksartad lukt.1

1 Enligt P. Kl a s o x utgöres den vitlöksluktande gasen av etylkakodyl- 

oxid.

Släktet Aspergillus (kolvmögel). Detta släkte karakteriseras 
därav, att frukthyferna i sin övre ända bilda en klubb- eller 
kolvliknande uppsvällning, på vilken överallt sitta korta ste- 
rigmer, varifrån konidierna avsnöras (fig. 51, 1 och 2).
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Aspergillus glaucus, d e Ba r y (fig. 51). Även delta namn 
får betraktas såsom ett kollektivnamn, innefattande Hera, 
varandra liknande och i naturen mycket utbredda arter. Den 
bildar först ett blagrönt, sedermera brunaktigt overdrag på 
näringssubstraten. Forekommer på bröd, sädeskorn (vanlig 
i malterier), torra växter, läder o. s. v., alltså i allmänliet på 
tainligen torra substrat. Ofta finner man hela mögelvegeta- 
tionen hos denna svamp gulfärgad. Under mikroskopet

P 6

Fig. 51. Aspergillus glaucus.} (Efter d b Ba k y och Wk h me r .)

finner man då runda, guldgula korn (även skönjbara för 
blotta ögat), s. k. perithecier. Dessa perithecier (fig. 51; 
5, 7) innehålla massor av sporhus (aset), som återigen imie- 
hålla själva sporerna. Fig. 51, 8 b visar dylika asci i fritt 
tillstånd med inneliggande sporer. Frukthyferna äro täm- 
ligen korta och så grova, alt de utan stor svårighet kunna 
ses med blotta ögat. De från den kolvliknande blåsan i 
frukthyfens spets åt alla håll radiärt utstrålande sterigmerna 
avsnöra stora, 6 —15 p, med fina taggar besatta konidier 
(fig. 51; 4).
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Aspergillus oryzae, Co h n . Denna mögelsvamp har en sär- 

skild betydelse vid beredandet av det japanska risvinet »Saké», 
på grund av sin stora halt av enzymet amylas, som försock- 
rar stärkelse.

Vegetationen är i början gul eller gulgrön men biir sedan 
brun. Konidierna äro endera glatta eller också fint taggiga, 
6 — 7 p, i diameter. Perithecier bildas ej.

Aspergillus niger, v a n Tie g h e m . Vegetationen först brun, 

sedan svart. Sterigmerna äro hos denna art förgrenade. Koni- 

dierna äro 3,5—4,5 p i genomskärning och fullsatta med små 
vårtliknande upphöjningar. Bildar sklerotier. Producerar en
ligt We h me k stora mängder oxalsyra av socker.

rnas :i 11 iniiima

Näring.

Tack vare klorofyllet, det ämne som giver växterna deras 

gröna farg, äro dessa i stånd att under solljusets inverkan 

av i jorden och luften befintliga oorganiska, enkla föreningar 
uppbygga de komplicerade substanser (kolhydrater, äggvite- 

ämnen m. m.)> varav växtens massa består och vilka seder- 

mera tjäna dj uren till näring. De mikroorganismer, med vilka 
vi här sysselsätta oss, nämligen bakterier, jäst- och mögel- 
svampar, sakna alia klorofyll och därmed även de högre väx- 
ternas förmaga att av enkla föreningar uppbygga organisk 

substans. Dessa mikroorganismer äro därför för sin näring 

hänvisade till redan färdigbildad, organisk materia, ocli deras 
livsverksamhet består därför ej såsom hos växterna i ett upp- 

byggajidc, utan i ett nedrivande, sönderdelande. De ämnen, 
som mikroorganismerna behova för sin utveckling, kunna de 
taga dels från levande organismer, i vilka de då leva och 
fortplanta sig, dels från livlös, organisk substans, alltså från 

doda cljur eller växter eller från animala eller vegetabiliska 

avsöndringsprodukter. Sedan gammalt har man kaliat de 

mikroorganismer, som livnära sig av levande organismer for
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par as iter, och (dem, som leva på livlösa organiska ämnen for 
saprofyter. Dessa benämningar äro eniellertid oriktiga, ty 
någon bestämd skillnad mellan dessa båda grupper existerar 
ej. De till »parasiterna» hörande, sjukdomsalstrande (pato
gena) bakterierna kunna sålunda i de fiesta fall kultiveras på 
konstgjorda näringssubstrat, alltså på »död» organisk sub
stans, och många »saprofyter» kunna å andra sidan under 
vissa betingelser bliva patogena, alltså parasiter.

Alla mikroorganismer hava emellertid, som sagt, det gemen- 
samt, aft de för sin näring äro i behov av organisk substans. 
Från denna allmänna regel gives det dock vissa undantag, 
till vilka vi litngre fram återkomma. Alla mikroorganismer 
behöva sålunda såval kväve som kol, vilka båda ämnen ju 
äro väsentliga beståndsdelar av cellernas protoplasma. Vad 
först kvävet beträffar, så kunna mikroorganismerne tillgodo- 
göra sig detta i många olika former, nämligen i form av 
äggviteämnen, aminoföreningar, ja, även i form av ammonium- 
föreningar, nitrit eller nitrat eller t. o. in. elementärt kväve. 
Kolet kunna många mikroorganismer taga från äggviteäm- 
nena, om dylika stå till deras förfogande, men många göra 
dock anspråk på speciella kolföreningar, såsom kolhydrater 
(socker, stärkelse, cellulosa, pentosaner etc.), alkoholer (etyl- 
alkohol, glycerin, mannit m. 11.), organiska syror och undan- 
tagsvis kolsyra, koloxid eller metan.

Oorganiska ämnen (salter) äro iiven nödvändiga för niikro- 
organismernas livsverksamhet, liksom for alla cellers över- 
huvud. Dessa nödvändiga mineraliska ämnen äro i huvudsak 
desamrna för mikroorganismerna som för de högre organis- 
merna, nämligen svavel, fosfor, kalium, kalcium, magnesium 
och järn. Även ytterligt små mängder, blotta »spår» av dessa 
ämnen äro emellertid tillräckliga för mikroorganismernas 
behov.

I övrigt växla de olika arternas behov av näringsmedel 
snart sagt i det oiindliga. Medan många mikroorganismer 
kunna livnära sig på en mångfaid av olikartade ämnen och 
överliuvud taget synas vara mycket litet nogräknade, finnes 
det åter andra, som endast utveckla sig vid närvaro av vissa
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speciella ämnen eller vid vissa, bestämda kombinationer av 

kväve- och kolhaltiga ämnen.
Vissa bakterier äga, i likhet med de klorofyllförande väx- 

terna, formågan att av oorganiska foreningar uppbygga orga
nisk substans och upplagra denna i form av protoplasma i 
cellerna. Om även dessa bakterier höra till undantagen, så 

finnas likväl icke så få exempel på dylika, och vi skola i det 
följande få tillfälle att närmare sysselsätta oss med några av 
dem. Hithörande bakterier kalias autotrofa, till skillnad från 

de metatrofa, d. v. s. de som behöva färdigbildade organiska 

ämnen för sin näring.
Det för näringsupptagandet nödvändiga lösliggörandet och 

sönderdelandet av de olika, av bakterierna angripna ämnena, 
sker genoni i mikroorganismernas celler bildade enzymer 

Dessa enzymer kunna i många fall isoleras från cellerna och 

utöva då sina verkningar oberoende av dessa. Likaså kunna 

de fortfara att efter cellernas död vara verksamma. Man 
brukar skil ja på endo- och ektoenzymer, allteftersom enzy- 
merna ej formå genomtränga cellinembranen eller diffundera 

genom densamma och sålunda verka även utanför cellen.
Enzymerna äro synnerligen gåtfulla kroppar. Deras ke- 

miska sammansättning är fullständigt okänd, emedan man 
hittills aldrig lyckats framställa något enzym i rent tillstånd. 
Frågan om enzymernas natur hör till de allra svåraste kapit- 
len inom den biologiska kemin, och här ligga i själva verket 

^rundorsakerna till livsföreteelserna förborg-ade, ty så mycket 
vet man nu, att alla biokemiska oinsättningar ske med till- 

hjälp av olika enzymer.
Vissa egenskaper äro gemensamma för enzymerna. Så

lunda fällas de ur sina lösningar medelst alkohol och kunna 
på så sätt tillvaratagas och förvaras med bibehållande (åt- 
minstone en tid) av sina karakteristiska egenskaper. De verka 

i regel hastigast vid temperaturer mellan 35 och 60°. Vid 
upphettning till 60—80° förstöras de, om de befinna sig i los
ning. I fullkomligt torrt tillstånd åter kunna vissa enzymer 
tåla en upphettning till 150°. Vissa ämnen, som hava ett 

absolut hämmande inflytande på mikroorganismernas egen ut-
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veckling-, såsom t. ex. kloroform, benzol, toluol, eter, inverka 
ej eller endast obetydligt på enzymerna. Härav begagnar 

man sig även, när det galler att studera inverkan av vissa 
enzymer ostört av mikroorganismernas utveckling. Andra äm- 
nen åter äro specifika gifter for enzymerna; ett dylikt en

zymgift är t. ex. blåsyra. Karakteristiskt for enzymerna är 

i forstå hand, att de kunna, även om de själva förekomma 
blott i ringa mängd, i viss riktning omvandla snart sagt obe- 

gränsat stora mängder av de ämnen, på vilka de inverka. 
De verka sålunda som katalysatorer.

Såsom exempel på allmänt kända enzymer kunna vi nämna 
amylasen (förut vanligen kallad diastasj, som omvandlar stär

kere till dextrin och maltos och pty alinet i saliven, som ]ika- 
ledes omvandlar stärkelse i socker. Löpet och pepsinet i mag- 
saften äro andra enzymer, likaså det av bukspottkörteln bil- 
dade trypsinet, vilka alla tillsammans utgöra huvudfaktorer 
vid födoämnenas sönderdelning och tillgodogörande i mat- 
smältningskanalen. Alkoholjäsningen åstadkoinnies av ett i 

jästcellerna befintligt enzym, zymasen. De enzymer, som sön- 

derdela äggviteämnen (proteinämnen), kallas proteolytiska, och 
de, som spjälka fettämnen i glycerin och fria fettsyror, kallas 

lipaser. Av de kolhydratspjälkande enzymerna ha vi redan 

nämnt amylasen och ptyalinet. Andra dylika äro invertas, 
som spjälkar rörsocker till invertsocker (blandning av druv- 
socker och fruktsocker, som finnes i lionung och i frukt), 

maltas och laktas, som sönderdela resp. nialtos (maltsocker) 
ocli laktos (mjölksocker).

Man känner även enzymer, som förmedla oxidations- och 
reduktionsprocesser, oxidaser och peroxidaser, katalaser och 
reduktaser. Dessa enzymer äro av mycket stor betydelse för 
cellens andning och för de i densamma försiggaende reduk- 
tionsprocesserna, såsom kolhydratens omvandling till fett

ämnen.
Till de olika, speciella enzymerna återkomma vi för övrigt 

vid beskrivningen av de olika processer, vid vilka de med- 
verka.

För sitt näringsupptagande äro mikroorganismerna i liög
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grad beroende av niiringssubstratets realetion. Denna är näm 

ligen. av sårskilt stor betydelse för enzymernas verksamhet. 
Sålunda föredraga bakterierna en neutral eller svagt alkalisk, 
jäst- och mögelsvampar däremot en svagt sur reaktion. Detta 

hindrar emellertid ej, att t. ex. mjölksyre- och ättiksyrebak- 
terierna kunna utföra sift sönderdelningsarbete vid sur reak
tion och å andra sidan jäst- och mögelsvampar kunna ut
veckla sig på de för odlin g av bakterierna avsedda, svagt 

alkaliska näringssubstraten. I många fall är emellertid reak

tionen av en mycket stor betydelse för en viss jäsningspro- 
cess’ utveckling, och man använder sig på flerfaldigt sätt 

härav inom olika jasningsindustrier.
Vad som i synnerhet karakteriserar mikroorganismern a till 

åtskillnad från högre organismer i avseende på näringsupp- 
tagandet, är de forrås enorma anpassningsftirmåga. En och 
gamma mikroorganism kan ofta tillgodogöra sig de mest olik- 

artade** näringsämnen och i de mest olikartade kombinationer, 

och detta forhållande är naturligtvis av mycket stor betydelse 
för forklaringen av mikroorganism ernas utom ordentligt stora 

betydelse i naturens hushållning.

Fuktighet.

Utan fuktighet kunna mikroorganismerna lika litet som 

de högre utvecklade organismerna trivas och utveckla sig. 

Cellens protoplasma består ju till sin största del av vatten, 
och om detta bortgår, såsom vid fullständig intorkning, så 

förstöres protoplasmat, vilket medför cellens död. Olika mikro
organismers anspråk på graden av fuktighet variera emellertid 

i hög grad. Medan sålunda somliga dö rätt hastigt vid ut- 
torkning-, äro andra ytterst motståndskraftiga däremot. Sår

skilt äro sporerna i detta, liksom i andra hänseenden mot- 
ståndskraftigare än de vegetativa cellerna. Bakterierna ställa 
i regel högre anspråk på fuktighet än t. ex. mögelsvamparne, 
men även dessa senare kunna ej utveckla sig, om substratets 

fuktig-hetshalt understiger c:a 12 °/o.
De celler av mikroorganismer, som icke do vid uttorkning',
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inträda i eft slags dvalliknande tillstand, ett latent liv, varur 
de väckas, om fuktighets- och övriga livsforhållanden i deras 
omgivning åter bliva gynnsamma for deras utveckling.

Syre.

I avseende på sitt forhållande till luftens fria syre likna 

mögelsvamparna, jästsvamparna och en del av bakterierna de 
högre utvecklade organismerna, i det de äro i absolut behov 
av fritt syre for sin »andning». Med andning forstås i all- 

miinhet vissa oxidationsfenomen inom cellerna, vilkas slutpro
dukter äro kolsyra och vatten. Andningen utgör just cellens 
förnämsta energikälla.

En del bakterier (liksom även vissa protozoer) forhålla sig 
emellertid i detta avseende helt olika mot alla andra organis
mer såtillvida, som de icke kunna fördraga närvaron av fritt 
syre. Pa s t e u k , som forst påvisade detta forhållande, kaliade 
de luftskyende eller luftfientliga bakterierna for anaeroba till 
skillnad från de luftälskande eller luftbehövande, som benäm- 
nas a'éroba. Emellertid finnes det även ett stort antal bakte

rier, som synas för sin utveckling vara alldeles oberoende av 

närvaron eller frånvaron av luftens syre. Till skillnad från 

de strängt eller obligat anaeroba kallas dessa »luftlikgiltiga» 

bakterier för fakultativt anaeroba.

Man kan även uttrycka saken så, att mikroorganismerna 
hava Lögst olika anspråk på syrgasspanning allt ifrån normalt, 
atmosfäriskt syrgastryck ocli ned till ett syrgastryck — 0.

Vidstående avbildning av tre s. k. »stickkulturer» (tig. 52) 
åskådliggor bakteriens olika forhållande till luftens syre.

A visar växtsättet hos en strängt (obligat) aérob bakterie, 
den till de s. k. höbakteriernas grupp hörande, Bac. megathe

rium. B är en luftlikgiltig, fakultativt anaerob bakterie, den 

vanliga surmjölksbakterien, Streptococcus lactis, och C är en 

obligat anaerob art, nämligen stelkrampsbakterien, Bac. tetani. 
A växer bäst vid ytan, dar lufttillträdet är störst, och endast 

dåligt I angre ned i substratet. B växer lika bra utefter heia 
»stickkanalen», och C slutligen växer ej alls i substratets övre 
lager utan endast längre ner, dit luftens syre ej formår tränga.
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Man får emellertid ej föreställa sig, ait de anaeroba bak- 
terierna ej skulle vara i behov av syre för sin utveckling och 

livsverksamhet. De beliöva i själva verket i likliet med alia 
andra celler syre for sin andningsprocess, men det är blott 
det fria, gasformiga syret, de ej kunna fördraga. I stallet 
taga de det för deras livsprocess nödvändiga syret ur olika 
föreningar, som därvid sönderdelas, reduceras. Denna process 

kallas »intramolekylär andning». På vilket sätt än cellernas 
andning forsiggår, så sker dock även denna process, såsom

Fig. 52. (Efter Miez).

förut är nämnt, genom förmedling av vissa enzymer, s. k. 

ojcidaser.

Betydelsen i naturens liushållning- av forekomsten av så
val aeroba, som anaeroba bakterier komma vi att längre fram 

närmare påpeka.

Temperaturens inflytande.

I likliet med alla andra levande varelser äro även mikro- 

organismerna underkastade temperaturens inflytande. Låtom 

oss forst se till, huru de forhålla sig vid låga temperaturer!
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Vid vattnets fryspunkt, 0°, inställa de allra fiesta mikroorga
nismer sina livsfunktioner mer eller mindre fullständigt. Detta 
beror på, att dessa organismers celler hava en mycket hög 
vattenhalt och deras cellinnehåll sålunda fryser vid ungefar 

samma temperatur som vattnet. Man får emellertid ej tro, 
att mikroorganismerna därför dö vid låg temperatur. Tvärtom 
liar det visat sig, att man kunnat hålla bakterier under 10 

timmar vid — 252’ (med användande av flytande väte), 
utan att de därav taga någon skada. Nedfrysning skadar ej 

mikroorganismerna, om blott den ej sker alltför tvärt, liksom 
även upptinandet måste försigga langsam! och försiktigt. 

Hastigt på varandra följande temperaturväxlingar verka där- 
emot skadligt.

Det finnes t. o. m. vissa bakterier, som kunna utveckla 
sig vid något under 0, om blott ingen frysning intrader. 
Sådana forhållanden kunna t ex. råda i jorden, hos i kylrum 
lagrat smör, o. s. v. Dylika bakterier kalias psykrofila eller 
kry ofil a (köldälsk ånde).

Sättet att hindra födoämnen från att ruttna genom att 
förvara dem vid låg temperatur beror emellertid just på, att 

flertalet bakterier härvid hämmas i sin utveckling. Man har 

ånnu i vår tid funnit mammutdjur infrusna i den sibiriska 

isen, vilka, oaktat de varit döda i tusentals år, dock vid an- 
träffandet voro fullständigt oförruttnade, tack vare den stän- 
digt rådande mycket låga temperaturen, och vilkas kött med 

god smak förtärdes av de arktiska expeditionernas liundar.
Den temperatur, under vilken en viss mikroorganism ej 

längre formår utveckla sig, kaHas dess temperatur  minimum.

Gå vi sedan till de höga temperaturerna, så visar det sig, 
att de vegetativa cellerna av mikroorganismerna i regel dö 
vid en temperatur av 60—70", d v. s. temperaturen för ägg- 

viteämnenas koagulation. Sporerna äro däremot betydligt mot- 
ståndskraftigare mot upphettning- än de vegetativa cellerna, lik

som de i allmänhet äro inera motståndskraftiga än dessa senate 

mot varje slags skadliga inflytanden. Det finnes t. o. m. vissa 

bakteriesporer, nämligen de, vilka tillhöra swfø/Zzs-gruppen (»hö- 
bakterierna»), som tåla 2 ä 3 timmars kokning utan att förstöras. 
5—j B a rt he l, Mikroorganismerna.
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Värmets inflytande beror dock mycket på, huruvida cellerna 
utsättas för detsamma i torrt eller fuktigt tillstånd. I förra 

fallet äro nämligen mikroorganismern a betydligt mera mot- 
ståndskraftiga än i det senai’e.

Liksom varje art av mikroorganismer har en viss minimum
temperatur, under vilken den ej kan utveckla sig, så har den 
även en maximumtemperatur, ovanför vilken dess livsfunktioner 
hämmas. Medan emellertid minimumtemperaturen kan under- 
skridas snart sagt hur langt som helst, utan att döden därav 

följer, så ligger däremot den för en viss art dödande liöga 

temperaturen ej så sårdeles högt over dess maximumtemperatur. 
Liksom det finnes psykrofila bakteriearter, som utveckla sig 
bra ännu vid 0 och däromkring, så finnes det även s. k. termo

fila (värmeälskande) arter, som företrädesvis utveckla sig vid 
höga temperaturer. Sådana arter finnas t. ex. i de tropiska 

ländernas varma jord och i varma källor, t. o. m. i sådana, 
dar temperaturen uppgår till omkring 60 a 70°; de äro även 
verksamma vid självupphettning hos hö.

Utom sitt temperaturminnnum ocli -maximum har emeller
tid varje art även sitt temper atur optimum, d. v. s. den tempe
ratur, vid vilken arten i fråga bäst utvecklar sig. För det 

stora flertalet mikroorganismer ligger detta temperaturopti- 
mum mellan 10 och 45°. Optimumtemperaturen sammanhiinger, 
såsom naturligt är, med artens levnadssätt. Sålunda hava en 

del jord- och vattenbakterier en låg optimumteinperatur, me
dan hos människan ocli hos dj uren parasiterande mikroorga

nismer bäst trivas vid kroppstemperatur. En viss mikroorga- 

nisms minimum-, optimum- och maximumtemperatur kalias for 

artens i fråga kardinalpunkter för temperaturen.

Mikroorganismernas forekomst och betydelse i 
naturen.

Mikroorganismerna forekomma överallt på jordklotet, om 
man undantager trakterna allra närmast omkring polerna, var

est temperaturen är för låg för deras utveckling ocli varest 

för øvrigt brist råder på organiska ämnen. Mikroorganismerna
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finnas i jorden och i vattnet, i luften, på ytan av foremål, i 
människans ocli dj urens tarmkanal, kort sagt, överallt. Finnas 
blott organiska ämnen att tillgå, så finnas även mikroorganis

mer, förutsatt att temperatur- ocli fuktighetsförliallandena äro 
gynnsamma för deras utveckling.

Men vad är väl då naturens mening med denna oerhörda. 

mängd mikroorganismer, som den så frikostigt sprider över

allt? Att dylika organismer äro de verksamma orsakerna till 
de smittosamma sjukdomarne hos människor, dj ur och växter, 
däröver har man länge varit på det klara, men detta är lyck- 
ligtvis langt ifrån mikroorganismernas uteslutande uppgift här 
i världen. Om också å ena sidan vissa av dessa oändligt små 

organismer, de patogena eller sjukdornsalstrande, kunna åsamka 
oss de största obehag, så göra andra oss de oviirderligaste 
tjänster inom lantbruket, vid beredningen av närings- ocli 

njufningsmedel, men framförallt genom att sönderdela och 
omvandla de kolossala mängder av döda djur- och växtläm- 
ningar, som oupphörligt bildas och vilka eljest på kort tid 

skulle göra jorden absolut obeboelig och förkväva allt liv. 

Detta är just mikroorganismernas stora uppgift i naturens 

hushållning, att sönderdela, förenkla de sammansatta organiska 

ämnena för att slutligen överföra dem i de enkla foreningarne 

kolsyra, ammoniak och vatten, vilka sedan åter kunna direkt 

upptagas av växterna och sålunda på ny tt börja det stora 

kretsloppet. Detta mikroorganismernas sönderdelningsarbete 
av organiska ämnen kallas allt efter arbetets art forruttnelse, 

förmultning, jäsning. 1 det dagliga livet kaliar man processen 
forruttnelse, niir vid organiska ämnens sönderdelmng rutten 
lukt uppstår; förmultning kaliar man de långsamma, ej genom 

lukten påvisbara sönderdelningar, som organiska substanser 
undergå i jorden, ocli med jäsning menar man i allmänhet 
en genom mikroorganismer framkallad sönderdelning i en 
losning-, åtfoljd av tydlig gasutveckling. Dock kaliar man 

även vissa tekniska processer såsom t. ex. mjölksockrets sönder- 

delning genom injölksyrebakterierna för »mjölksyrejäsning», 
ehuruväl vid denna sönderdelning ingen gasutveckling äger rum.

Hur kunna nu mikroorganismerna åstadkomma alla dessa
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olika kemiska processer och omvandlingar? Allt liv, såval 

hos djuren som hos växterna, beror ytterst på de kemiska 
processer, som forsiggå inom cellerna. Sammalunda är för- 

hållandet hos mikroorganismerna. Dessas celler äga formåga 
att sönderdela organiska ämnen, emedan de för sin näring 
behöva assiniilera vissa av dessa ämnens beståndsdelar och. 
emedan vid dessa sönderdelningsprocesser energi »frigöres», 
som av cellerna tillgodogöres. Man tillskriver emellertid 

orsaken till all dylik cellverksamhet vissa i cellerna bildade 

enzymer, såsom redan förut (å sid. 60) framhållits.

Mikroorganismerna tyckas liava en hart när obegränsad 
formåga att producera olika slag av enzymer allt efter arten 
av de ämnen, som erbjudas dem såsom näring. Det gives 

också knappast något enda ämne i naturen, som ej kan an- 
gripas och sönderdelas av mikroorganismer. De sönderdela 

ej blott äggviteänmen och kolhydrater, utan även rena fett- 
ämnen och t. o. m. ett eljest av kemiska medel så oangripbart 
ämne som paraffin. Men även rent oorganiska ämnen, såsom 

mineraler, upplösas av mikroorganismerna, visserligen ej genom 
inverkan av enzymer, men genom den vid mikroorganismemas 

andning bildade kolsyran. Vi återkomma i ett senare samman
hang till dessa forhållanden.

(Ttom förmagan att sönderdela de mest olikartade ämnen, 
liava mikroorganismerna en annan egenskap, som gör, att de 

trots sin litenhet äro av en så oerhörd betydelse i naturens 
hushållning, nämligen deras formåga att omsätta en i forhål- 

lande till deras kroppsvikt alldeles oerhört stor mängd av de 
ämnen, vilka de angripa. Många bakterier t. ex. formå dagligen 

omsätta mer än liundra ganger sin egen kroppsvikt. Alkohol
jasten omsätter 3 ganger så mycket socker som sin kropps
vikt, medan mögelsvampar omsätta betydligt mindre, Aspergillus 

niger t. ex. blott x/6 av sin kroppsvikt socker. För jämförel- 
sens skull kan nämnas, att människan blott omsätter x/5o av 

sin kroppsvikt dagligen. Annu starkare framträder betydelsen 
av detta forhållande, när man betänker den oerliörda hastig 

het, med vilken mikroorganismerna föröka sig. Låtom oss 

taga ett exempel! Under gynnsainma forhållanden kan en
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bakterie kJyva sig i två nya celler på en tid av c:a 20 minuter. 
Skulle nu förökningen fortskrida enligt denna måttstock, så 
skalle av denna enda ursprungliga bakteriecell efter ett dygns 
förlopp ha bildats 1,600 trillioner bakterieceller! Så fort 
går det dock lyckligtvis ej för sig i naturen, ty då skulle ju 

jorden snart totalt översvämmas av mikroorganismer. Kon- 
kurrensen mellan de olika cellindividerna, bristen på närings- 

medel, anhopningen av mikroorganisniernas egna omsättnings- 
produkter samt diverse ogynnsamma yttre faktorer, allt detta 
gör, att mikroorganismernas förökning i naturen hålles inom 
passande granser.

Utom kemiska forändringar och sönderdelningar kunna 
åtskilliga mikroorganismer därjämte åstadkomma vissa för ögat 
uppfattbara fenomen. Så finnas t. ex. bakterier, som fram- 
bringa röda, gula, blå, violetta och fluorescerande färgämnen. 
Likaså framkallas havets fosforescens och rutten fisks och 
rattet kötts formåga att lysa i mörkret av mikroorganismer 

Inom många industrigrenar, liksom inom jordbruket, mejeri- 
hanteringen o. s. v. betjänar man sig medvetet eller omed- 
vetet av mikroorganismerna. Alkoholjäsningen, som utgör 

grandvalen för öl-, sprit-, vin- och pressjästtillverkningen, för- 

orsakas som bekant av de mikroorganismer, vi kalia jiist- 
svarnpar. Förruttnelsebakterierna sönderdela de kvävehaltiga, 
organiska äinnena och göra sålunda det däri befintliga kvävet, 

sedan det vidare av de salpeterbildande bakterierna overforts i 
assimilerbar form (salpeter), åter tillgängligt för växterna. 

Andra bakterier åter, de kväveassimilerande, kunna för väx
terna förmedla upptagandet av atmosfärens fria kväve. Bak
terierna i dj urens inatsmältningsapparat spela en betydande 
roll vid födoämnenas och sarskilt vid cellulosans sönderdelning 
därstädes. Beredningen av bröd, ost, lin, vissa färgämnen, 

surfoder, läder, för att nu endast taga några exempel, sker 
genom mikroorganismernas medverkan.

Vi finna sålunda, att vi hava all orsak att vara mikroorga- 
nismerna tacksamina, och sedan man så småningom kominit 
till insikt om deras stora betydelse för jordbruket och för 
vissa industrier, har man naturligtvis strävat efter att i möj-
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ligaste mån underlätta deras arbete, så att de ifrågavarande 
processerna lättare kunna gå i den önskade riktningen. Längst 
har man härvidlag kommit inom öltillverkningen, i det att 
bryggerierna numera jäsa sin vört medelst renkulturer av kända, 
goda jästarter, då man naturligtvis är säker om utgången och 
har tillverkningen så att saga i sin hand. Vid vintillverkningen, 
liksoni vid pressjäst- och sprittillverkningen, arbetas numera 
även till stor del med renodlad jäst, och till samma mål 
strävar man även på andra områden. Inom mejerihanteringen 

har man härvidlag även kommit ett gott stycke på väg, i det 
renkulturer av mjölksyrebakterier användas såval vid gräddens 
syrning, som numera även i ganska stor utsträckning vid ost- 

tillverkningen. Vid inläggning av s. k. »surfoder» användas 
även renkulturer av vissa mjölksyrebakterier för att från bör- 
jan leda jäsningen i växtmassan i rätt riktning. Baljväxter, 
som forstå gangen odlas på en viss jord, ympas med ren

kulturer av sina speciella, kvävesamlande rotknölsbakterier, 
o. s. v.

Medel att bekämpa mikroorganismerna.

De medel, varav man använder sig för att bekampa mikro- 
organismerna, dar så anses nödvändigt, kalias med ett gemen- 

samt namn för desinfektionsmedel. De kunna indelas i två 

stora huvudgrupper, nämligen i fysikaliska och kemiska des- 
infektionsmedel.

Bland de forrå är det enklaste och mest använda høg tem

peratur. Vid upphettning koagulerar nämligen cellens proto
plasma, varav döden följer. Sporerna äro, såsom förut fram- 
hållits, betydligt motståndskraftigare gent emot upphettning 
an de vegetativa formerna.

Vid vätskor skiljer man på två olika slag av desinfektion 

genom upphettning, nämligen pasteurisering och sterilisering. 
Pasteurisering (efter Pa s t e u r , som först använde detta för- 

farande vid öl och vin) användes blott vid vätskor, som ej 

tåla upphettning till högre temperaturer utan att förändras, 
och består uti en uppvärmning av vätskan i fråga (öl, vin,



71

mjölk) till en temperatur under kokpunkten, i vanliga fall 
60—90°. Härigenom dödas liuvudmassan av de i vätskan be- 
Hntliga mikroorganismerna, och i följd härav ökas naturligtvis 
hållbarheten hos vätskan i fråga i betydande grad, ty ju 
färre mikroorganismer, som finnas i densamina, desto lang- 
sammare måste naturligtvis dess sönderdelning forsiggå. Vill 
man erhålla en från mikroorganismer fullständigt befriad, 
eller som det beter steril vätska, så måste man tillgripa 
användandet av en högre varmegrad för att döda icke blott de 
vegetativa cellerna utan även sporerna. Vanligtvis begagnar 
man sig härvidlag av vattenånga av högre tryck än atmos
færens. Man får då temperaturer högre än 100°. Of ta nog 
hander det, att en vätska, som man vill hava fullständigt 
steril, ej tål uppvärmning till högre temperatur än 100 utan 
att undergå genomgripande förändringar. Man går då tillväga 
på så sätt, att man först upphettar den en kortare stund till 
100°. Därpa låter man vätskan i fråga stå vid vanlig tem
peratur till nästa dag, då en liknande upphettning foretages. 
Detta förfaringssätt upprepas ännu en gång, så att man inalles 
foretager tre upphettningar. Genom detta förfarande dödas 
vid den forstå upphettningen de vegetativa formerna. Sedan 
växa sporerna till följande dag ut till nya vegetativa celler, 
vilka då dödas vid den följande upphettningen. Den tredje 
upphettningen'göres för att vara füllt säker, att inga sporer 
finnas kvar, som sedermera kunna gro. Denna form av steri
lisering kalias fraktionerad sterilisering eller tyndallisering efter 
den. berömde engelske fysikern Ty n d a l l , som först använde 
detta förfarande. Foremål såsom kläder o. d. desinfekteras 
eller steriliseras genom upphettning på så sätt, att de utsättas 
för vattenånga av mer än atmosfärstryck.

Eit bra och framförallt billigt desinfektionsmedel hava vi 
även i solljuset. Det är ett inom Hygienen väl bekant faktum, 
att solljuset är en fiende till mikroorganismerna. Överallt 
i byggnader bör man därför söka så mycket som möjligt 
släppa in solljuset. I mörka vrår, dar naturligtvis dessutom 
smuts gärna samlas, trivas mikroorganismerna bäst. Emeller- 
tid utöva icke alla strålar i spektret denna desinficierande
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d. v. s. de kemiskt verksamma strålarne. Detta framgår av 
följande försök: låter man direkt solljus falla på en nyss ympad 
kultur av t. ex. tyfusbakterier i buljong, som befinner sig i tunt 
skikt under en dubbelväggig glasklocka med en kaliumbikromat- 
lösning i mella nrummet, så finner man kulturen efter några 
timmar redan grumlad, vilket visar att bakterierna utvecklat 
sig i buljongen. Användes i stallet för kaliumbikromat en 
losning av kopparoxidammoniak, så skall man änna efter flera 
dagar finna buljongen fullkomligt klar. Kaliumbikromatet 

genomsläpper ju ej de starkare brytbara strålarne, vilket där- 
emot är fallet med kopparoxidammoniaken, som absorberar 
de gula och röda strålarne och genomsläpper de blåa och 
violetta.

Ute i naturen åter torde solljuset ej hava så sårdeles stärkt 

inflytande på mikroorganisme™as utveckling, åtminstone ej i 
flytande medier, ty de fiesta bakterier äro rörliga och kumia 
alltså lätt söka skugga (negativ heliotropism). I rinnande 

vatten åter, såsom i floder, bidrager solljuset i väsentlig grad 

till vattnets »självrening», ty här bringas ju genom vattnets 

rörelser ständigt nya mikroorganismer upp till ytan och sol
ljuset.

Elektriskt lågljus är ju även mycket rikt på starkare bryt
bara strålar och sålunda nrikrobdödande, likaså ijuset från 

elektriska kvicksilvergaslampor. Dessa senate användas även 
i praktiken vid sterilisering av dricksvatten.

Röntgen- och radiumstrålar ha blott en tämligen svag in- 
verkan på mikroorganismer.

Elektriska strömmar verka visserligen i mikrobicid (niikrob- 
dödande) riktning, inen härvidlag är det ej så mycket den 
elektriska potentialen i och för sig, som är verksain, utan 
vissa sekundära fenomen, såsom elektrolytisk sönderdelning av 

den vätska, vari mikroorganismerna befinna sig, med åtfoljande 

ökning av kemiskt verksamma väte- och hydroxyl joner.

Högt tryek ända till många hundra atmosfärer påverka ej 
markbart mikroorganismerna.
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Vi komma nu till de kemislia desinfektionsmedlen. Man 
fann snart, att de fiesta ämnen, vilka utöva giftverkan på 
växt- och djurorganismen, d. v. s. på celler i allmänhet, även 
äro gifter för mikroorganismerna. Denna giftverkan beror 
på olika egenskaper. Sålunda äro de ämnen, som verka koagu- 

lerande på äggvita, protoplasniagifter och verka dödande på 
alla celler. Till dessa slag av kemiska desinfektionsmedel 

eller antiseptika, som dessa även kallas, höra t. ex. tanga 
metallsalter, formaldehyd och alkohol.

De tunga metallsalterna, såsom exempelvis kvicksilverklorid 
(sublimat), kopparsulfat, zinksulfat, äro alla stärkt mikrobicida, 
och graden av deras styrka i detta hänseende sammanhänger 

i forstå hand med metallradikalens beskaffenhet. Sålunda 
verka kvicksilver-, silver- och kopparsalterna kraftigast. För 
varje metallsalt åter är dess desinficierande verkan proportio
nel! mot graden av saltets dissociation i losningen. Kraftigast 
verkar sålunda sublimat, medan det nästan ej alls dissocierade 
cyankvicksilvret har betydligt svagare verkan. Nedsätter man 
subliinatlösningens dissociationsgrad, t. ex. genom tillsats av 

klornatrium, så minskas även losningens desinficierande kraft 

mer och mer, ju mer NaCl som tiJlsättes. Vanligen användes 

sublimat i 0,1 %"-ig losning.
Kraftigt desinficierande verkar även alkohol, bäst i 50— 

60 %-ig losning. Man kan ju tycka, att absolut alkohol borde 

ha ännu kraftigare verkan, men så är dock ej fallet, beroende 
på att denna senate har en betydligt svagare genomträngnings- 
formåga gent emot cellmembranen. Sin största användning 

såsom antiseptikum har alkoholen i kirurgisk praxis.
Ett av de i våra dagar vanligaste desinfektionsmedlen är 

formaldehyd.1 På samma gång det är kraftigt bakteriedödande, 
är det mycket effektivt därigenom, att det i gasform lätt trän ger 

in överallt, även i minsta springa och skrymsla, varjämte det 

sederinera försvinner utan att liiimia några spår efter sig. 

Formaldehyden är därför också numera det vanligaste mediet 
vid desinfektion av bostader, möbler m. m. Dess kraftiga

1 Formalin utgöres av cn 40% ig losning av formaldehyd i vatten. För 

desinfektion användes vanligen 1 — 2 %-ig losning.
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verkan även i stark utspädning gör, aft formaldehyden även 

kommit till stor användning såsom konserveringsmedel.
Andra grupper av ämnen verka ej genom äggvitekoagula- 

tion, men genom att de förorsaka genomgripande förändringar i 
äggvitemolekylens sammansättning. Hit höra syror och alkalier 
samt halogener. Av syrorna användas mest de organiska. 
Mineralsyrorna äro ju i regel oanvändbara på grund av sina 

frätande egenskaper. Borsyran har dock fått en mycket ut- 
bredd användning såsom antiseptikum och konserveringsmedel. 
Orsaken härtill är, att den å ena sidan är en mycket svag och 
därför oskadlig syra, å andra sidan har den en ganska kraftig 
verkan (sårskilt som konserveringsmedel, alltså utvecklings- 
hämmande), möjligen beroende på, att boren här verkar på 
samma sätt som de tunga metallerna i deras salter. Av de 

organiska syrorna äro de vanligast använda karholsyra (fenol), 
salicylsyra (ortooxibenzoesyra), henzoesyra och dess salter. Till 
fenolen ansluta sig åtskilliga andra ur stenkolstjaran erhållna 
foreningar, s. k. kresoler, såsom ly sol, kreolin m. fl., som hava 

stor praktisk användning. Benzoesyran och dess salter samt 

salicylsyran användas mest såsom konserveringsmedel.

Alkalierna äro mycket litet användbara i praktiken på 
grund av sina obehagliga biverkningar. Halogenerna åter ha 

fått stor användning, i synnerhet klor och jod. Kloren an- 
vändes i form av klorkalk (kalciumhypoklorit), som avgiver 

fri klor, eller i form av antiformin (natriumhypoklorit + 
natronlut). Jod har stor användning som antiseptikum inom 
medicinen.

Kraftiga oxidationsmedel ha även fått stor användning till 
desinfektionsandamål, och deras verkan beror även den på en 
direkt kemisk om saftning' med äggviteämnena. Hit höra t. ex. 

kaliumpermanganat, vdtesnperoxid, ozon.

Slutligen må nämnas en grupp av ämnen, som likaledes 
liava en kraftig mikrobicid verkan, oaktat denna ej kan för- 

klaras på samma sätt som för de hittilis antorda desinfektions
medlem. Hit hör t. ex. kloroform. Delta ämne verkar sålunda 

varken äggvitekoagulerande eller direk kemiskt, utan måste 
uppfattas såsom ett specifikt protoplasmagift,
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Metoder vid mikroorganismern a.

Bakterier.

Kulturmetoder. Om man vill närmare ingåpå studiet av mikro- 
organismerna, så är det klart, att man forst och främst måste äga 
medel i sin hand, varigenom man sattes i stand att sinse- 

mellan åtskilja de olika slagen av dessa organismer, så att 
man kan studera var je art för sig utan inblandning av andra. 
Man måste med andra ord förskaffa sig en renkultur av den 
art, man vill undersöka. Först och främst får man då tänka 

på att skaffa lämpliga näringsämnen, näringssubstrat, åt bak- 
terierna. Bakterierna Ieva visserligen i naturen på vitt skilda 

ämnen, och olika arter hava olika fordringar i avseende på 
näringssubstrat, men det finnes dock vissa substrat, på vilka 
det stora flertalet arter kunna trivas och. vilka darf ör of ta st 
komma till användning på de bakteriologiska laboratorierna. 
Det allra vanligaste av dessa näringssubstrat är avkok på kött, 
eller vad man i dagligt tal kaliar buljong. Denna utgör för 
de allra fiesta bakterier ett mycket omtyckt substrat, emedan 

den innehåller alla de ämnen, som äro nödvändiga för cellens 

näring och tillväxt. Buljongen forsattes med 1 % Wit t e s  

pepton, 0.5 % klornatrium, kokas, klaras med hönsäggvita, 

neutraliseras med soda till svagt alkalisk reaktion på lackmus- 
papper, filtreras och fylles på provrör (högst till 

Ya), s. k. Freudenreichkolvar (se fig. 53), eller 

andra förvaringskärl. Freudenreiclikolvarne hava 
den fordelen, att avdunstningen och infektions
faran äro inskränkta till ett minimum. Större 
mängder substrat förvaras lämpligast i nästan 

helt fyllda koniska kolvar (Erlenmeyerkolvar), 
dar avdunstningen ävenledes är inskränkt till det 
ininsta möjliga. På samma sätt som ett träd- 

gårdsland måste rensas från ogräs, innan man 

utsår frön till nya plantor, måste även närings- 
substratet befrias från obehöriga mikroorganismer. 
I allmänhet, när man vid bakteriologiska arbeten 

vill hava ett näringssubstrat eller ett foremål befriat

Fig. 53.
Freudeni’eich- 

kolv.



från mikroorganismer, använder man för detta ändamal upphett- 
ning. Detta kallas, såsom förut är nämnt, sterilisering, och det så

lunda bakteriefria substratet eller foremålet säges vara sterilt. 
Innan näringssubstratet ifylles i rören eller koi varne, måste 
dessa först steriliseras. Härför användes torr värme. Kärlens

öppningar tillstoppas först 
med bomullsproppar för aft 
hindra mikroorganismer från 
den yttre luften att intränga 

i desamma. Darpå inställas 
karlen eller apparaterna i ett 
med dubbla väggar försett 
skåp av järnbleck, en s. k. 
torrsteriliscttor (fig. 54), som 
diirpå upphettas till 1503 un

der 7a tiinme. Mindre och 
enklare instrument, såsom 
glasstavar, platinatrådar, kni

var o. d. steriliseras enldast 

på så satt, att de foras några 
gånger fram och tillbaka ge- 

nom en bunsenlåga. Detta 
kallas flambering. Sedan nu 

våra behållare äro sterilisera- 

de och fått avsvalna, ifylles 
det färdigberedda näringssub

stratet, varefter detta sterili

seras. Härvidlag kan man 

gå tillväga på två satt. En-
dera kan man sterilisera i strömmande vattenånga (100°) i 
en s. k. Ko c h s gryta under en längre tid, x/2—1 tiinme, eller 
också kan man upphetta under en kortare tid, 5 — 10 min. 
vid liögre temperatur under tryek i en s. k. autoklav.1 Van

ligtvis overskrider man härvidlag ej 1 atmorsfärs övertryck, 
vilket motsvarar en temperatur av 120 lios vattenångan.

1 Autoklaven är i princip identisk med den från fysiken bekanta s. k. 

Papins gryta.
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Vill man ej upphetta långa stunder men dock samtidigt 

hålla sig vid 100", vilket kan förekomma, om substratet i fråga 

kan taga skada genom for långvarig eller för kraftig upp- 

Fig. 55. Ko c h s gryta.

hettning, får man taga sin tillflykt till den förut omtalade, 

fraktionerade steriliseringen.

Det sålunda på det ena eller andra sättet steriliserade 

substratet kan nu förbliva sterilt för obegränsad tid, för så 

vift man ej bereder mikroorganismerna tillfiille att utifrån
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inkomma i kärlet t. ex. genom att för några minuter borttaga 

den skyddande bomullsproppen.
För att kunna renodla mikroorganismerna och studera 

deras utveckling i s. k. kolonier, stick- ocli streckkulturer, måste 
man äga tillgång till näringssubstrat, som vid vanlig tempera
tur li a fast form men som lätt kunna göras fly tande genom 
uppvärmning. Ett dylikt substrat erhåller man genom aft till 
den förut omnämnda buljongen sätta omkring 10 % gelatin. 

Som emellertid en hel del bakterier äga formågan att genom 

sina proteolytiska enzymer upplösa (»smälta») gelatinet, brukar 
man vid odling av dylika bakterier utbyta gelatinet niot agar- 
agar (i dagligt tal agar},1 en växtgallert, som erhålles av åt- 

skilliga algarter från haven kring Stora Sunda-öarne ocli 

Kina. Gelatinets och agarns olika beskaffenliet och egen
skaper framgår av nedanstående, från E. Kü s t e r 2 lånade 
sammanställning:

1 Gelatin och agar äro s. k. kolloider. Vattenlösningar av kolloider 

kalias hydrosoler, i stelnad torm kalias de hydrogeler.

2 E. Kü s t e r , Kultur der Mikroorganismen. Leipzig 1913.

Av agar tillsättes 1,5 %' till buljong, varvid erhålles ett 
substrat, som hastigt stelnar och som ej upplöses av några

G elatin Agar-agar

Ursprung: djurvävnuder växtvävnader

Kemisk beskaffenhet: äggviteliknando kolhydratnatur

Smältpunkt: 

(vid de vanligen använda 

koncentrationerne)

c:a 25° över 80°

Reaktion: sur alkalisk

Forhållande gent emot proteoly- 

tiska enzymer:
loses olösligt

Kon den s vatten : saknas finnes

Adhesion till glas: finnes saknas
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mikroorganismer (på eft par undantag när). Dessutom ut- 
härdar agar lätteligen en temperatur av over 80° utan att 
smälta, medan däremot gelatinet redan vid 24° börjar mjukna. 
På agar kan man alltså med fordel odla sådana bakterier, 
som behöva en temperatur av mellan 30 och 40° och däröver 
för sin utveckling. Dar så ske kan, använder man helst gela

tin, emedan gelatinsubstraten lait kunna erhållas fullständigt 

glasklara, medan agarn alltid biir mer eller mindre opak. 

Dessutom äro bakterievegetationernas utseende betydligt mera 
karakteristiska på gelatin än på agar. Det är den store tyske 
bakteriologen Ro b e r t  Ko c h , som man har att tacka för upp- 
täckten av dessa fasta näringssubstrat (år 1881), vilka fort 

den bakteriologiska forskningen ett jättesteg framåt. Förut, 
när man blott hade flytande substrat att tillgå, vållade det 
stora svårigheter att isolera mikroorganismerna från varandra 

och erhålla dem i renkultur. Vi återkomma härtill på tal 
om renodlingsmetoder för jäst.

Vid sterilisering av gelatin måste man komma ihåg, att 
detta ämne förlorar sin stelningsformåga vid alltför langvarig 
upphettning .eller vid upphettning till för hög temperatur. 

Man måste därför härvidlag begagna sig av fraktionerad sterili
sering. Agar tål däremot mycket väl upphettning under tryck 
i autoklav.

Bland de fasta näringssubstraten kunna vi vidare nämna 
potatis, skuren i skivor, vilka inläggas i glasror och steriliseras. 

För många bakterier, sarskilt patogena, utgör koaguler at blod- 
serum, forsett med olika tillsatser, ett utmärkt näringssubstrat.

Bland de flytande näringssubstraten må utom buljong även 
nämnas mjölk (skummjölk), som är mycket användbart för en 
hel del bakterier. Mjölken innehåller ju även alla för cellens 
näring nödvändiga ämnen i en lätt tillgänglig form. Ytterli- 

gare en hei del olika, för vissa bakteriearter specifika närings

substrat användas visserligen även, men deras uppräknande 

skulle föra oss för längt. Man kan även avpassa närings

substraten för en särskild bakteriearts fordringar genoin att 
tillsätta en viss mängd av ett för bakteriearten i fråga lämp- 
ligt ämne. Vill man t. ex. odla mjölksyrebakterier i buljong-
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eller på gelatin, så är det fördelaktigt aft till det på vanligt 
sätt beredda näringssubstratet tillsätta 1—2 % injölksocker 
(laktos).

Låtom oss nu antaga, alt vi vil ja forskaffa oss en ren
kultur av t. ex. mjölksyrebakterier 
ur surnad mjölk. Man går då i 

vanliga fall tillväga på följande 
sätt: på forhånd Halles i beredskap 
5 pro v ror, till ‘/g fyllda med det 

nyss omtalade mjölksockergelatinet. 
Rören med substratet måste natur-

Fig. 57. Petriskål.

ligtvis vara sterila. Dessa rör nedsättas i ett vattenbad, upp- 

värmt till 35—40°. Gelatinet smiilter då rätt hastigt. Vidare 

hållas i beredskap 5 stycken flata glasskålar med uppstående 
kant och med ett över densamma stjälpt glaslock, s. k. petri- 

slcålar (fig. 57), vilka ävenledes förut blivit steriliserade (i torr- 
sterilisator). Man glödgar nu en på en glasstav fastsmalt platina- 

tråd i lågan, varpå man, sedan tråden fått svalna, neddoppar 
dess spets i den sura mjölken och sedan hastigt overfor platina- 

tråden med vidhängande lilla mjölkkvantitet i ett av gelatin- 
rören. Bomullsproppen i röret uttages för den skull under

Fig. 58. Platinatrådar för ympning av mikroorganismer.

några ögonblick och isattes darpå åter utan att under tiden 
liava varit i berøring med andra foremål. Gelatinet, som nu 

är »ynipat» med mjölken i fråga, omskakas duktigt genom 
att roret rullas mellan händerna, på det att de införda bak- 
terierna må något så när jämnt fördelas i gelatin massan. 
Från detta rör ympas nu på samma sätt over i ett andra, 

darifrån i ett tredje o. s. v., under noggrant iakttagande av 
att gelatinet efter varje ympning grundligt omskakas. Man 

erliåller sålunda på detta sätt fem allt mindre stärkt bakterie-
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haltiga utspädningar av det ursprungliga bakteriehaltiga 

materialet eller, som det heter, fem förtunningar. Själva 
förfarandet kalias spridning. Man uthäller nu hastigt ro
rens innehåll, ett i vardera av de fem petriskålarna. Har
under hållas skålarnas glaslock nätt och jämt så mycket upp- 
lyftade, som behöves för att införa rörens mynning, delta för 
att skydda mot infektion från den omgivande luften. Gela

tinet stelnar nu i elf tunt och jämnt lager på skålarnes 

botten.
Förvaras dessa »plattor» vid c:a 20°, så skall man efter ett 

par tre dagar finna, att det i gelatinmassan uppstått en massa

Orig.
Fig. 59. Gj iltning av plattkulturer. Petriskålens lock hålles på 

detta satt till skydd mot luftinfektion.

fina punkter av vitaktig färg, vilka i den första »förtunningen» 

ligga mycket tätt intill varandra, men åtminstone i den fjärde 
och femte plattan äro så pass langt skilda från varandra, att 
de bekvämt kunna studeras var för sig. Dessa punkter till- 

växa sedermera mer eller mindre hastigt i storlek och kunna 
sinsemellan vara av ganska olika form och utseende i övrigt. 
Varje sådan punkt kallas en koloni och har (åtminstone i de 

fiesta fall) Ursprungligen uppstått ur en enda bakteriecell, ty 

under den kraftiga skakningen av gelatinet hava bakterie- 
cellerna kommit att lösryckas från varandra och ligga så

lunda var för sig i det stelnade gelatinet.
Med kännedom om utseendet hos mjölksyrebakteriernas 

6— B ar th el, Mikroorganismerna.
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kolonier samt med tillhjälp av mikroskopisk undersökning 

av de bakterier, som bilda kolonien i fråga, kan man konsta- 
tera, att en viss koloni verkligen utgöres av mjölksyrebakterier. 
Overfor man nu medelst platinatråden något av denna koloni 
i ett rör med osmält mjölksockergelatin på så sätt, att platina
tråden stickes ned genorn gelatinmassan ända till botten av 

roret (s k. stickkultur), så har man numera i detta rör, när 
kulturen fått utveckla sig, en absolut renkultur av mjölksyre- 
bakterier.

Detta är den vanliga gangen av arbetet, när man ur en 
blandning av flera mikroorganismer vill renodla en viss art 
eller när man vill hava upplysning om vilka bakteriearter, 
som finnas i ett visst prov.

Då man aldrig kan vara riktigt säker på, att en 

koloni verkligen uppstått av en enstaka bakteriecell (en liten 
anhopning av celler, som trots omskakning ej kunnat åtskiljas 
bildar, även den, blott en koloni), så måste man, om man vill 

med säkerhet utgå från blott en enda cell vid anläggandet 

av en renkultur, använda en särskild metod, den av schwei- 
zaren Bu r b i uppfunna tuschmetoden. Härvid uppslammas 
bakteriematerialet i en liten droppe utspädd, steril tusch, 
varifrån man överför en platinaögla i en andra och darifrån 

vidare i en tredje tuschdroppe. En flamberad, fin stålpenna, 
s. k. textpenna, doppas nu i denna tredje tuschdroppe, och 

man satter försiktigt med pennan små fina droppar, »tusch
punkter», i regelbundna rader på ytan av en väl stelnad 

gelatinplatta. Tuschpunkterna täckas därefter med ett flam- 

berat täckglas, och man genomsöker med tillhjälp av ett stärkt 

förstorande objektiv (dock ej immersionsobjektiv) varje enskild 
droppe, tills man påtraffar en, som blott inneliåller en enda 

bakteriecell. Bakteriecellerna avteckna sig rent vita mot den 
mörka bakgrunden. Den ifrågavarande tuschdroppen markeras 
ovanpå täckglaset t. ex. genom en bläckprick, och sedan den 
enstaka cellen efter några dagar växt ut till en liten mikro
skopisk koloni, avympas denna i sterilt substrat medelst platina
tråden.

Galler det att räkna antalet bakterier i en vätska, t. ex.
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mjölk, så begagnar man sig av »plattgjutningsmetoden», som 
spridningsmetoden oftast kallas. Vätskan utspädes allt efter 
den förniodade ungefärliga bakteriehalten 100-, 1,000- eller 
10,000-faldigt med sterilt vatten, och av utspädningarne tagas 
sedan medelst sterila pipetter olika volymer, 0,1, 0,5 o. s. v. 
cm3 och överföras i rör med sterilt, förut smält gelatin eller 
agar, som sedan efter omblandning gjutes i petriskålar. Kolo- 
nierna räknas efter ett visst antal dagar, och man utgår här- 

vid från, att var je koloni bildats av en dast en bakteriecell 
(något som ej är alldeles riktigt, då ju som förut framhållits 
en genom omskakningen icke upplöst klump av bakterieceller 
även ger upphov till endasf en koloni). Med kännedom om 

den använda utspädningen är det sedermera lätt att beräkna 
det ursprungliga, i vätskan befintliga bakterieantalet.

De varden, man på detta sätt erhåller, äga emellertid blott 
ett relativt värde, t. ex. när det gäller jämförande bestäm- 
ningar av bakteriehalten i olika vatten- eller mjölkprov. Den 
absoluta bakteriehalten erhåller man ingen kunskap om, ty 
man räknar ju blott de bakterier, som vid de förhanden- 

varande omständigheterna formå utveckla sig. Man får så

lunda ej med de strängt anaeroba bakterierna, liksom ej 

heller de mikroorganismer, som av en eller annan anledning 
ej trivas på det använda substratet.

Vill man räkna alla bakterier, som finnas i en vätska, så 
måste detta ske direkt under mikroskopet, en ganska besvärlig 
procedur; härvid råkar man också ut för en annan felkälla, 

nämligen att döda bakterieceller medräknas, en felkälla, som 
naturligtvis ej forekommer vid platträkningsmetoden.

De inom bakteriologien använda kulturmetoden)a äro natur
ligtvis olika alltefter de ifrågavarande arternas forhållande 

till syre. Strängt aeroba bakterier odlas på fasta substrat 
bäst på själva ytan av substratet, i s. k. streckkulturer (fig. 
60), men växa även i stickkultur (fig. 52, A), dar de mest ut- 
breda sig på ytan. Fakultativa anaerober växa blist i stick
kultur, dar de utveckla sig längs stickkanalen (fig*. 52, B).

1 Härvid placeras petriskålen under en kvadratrutad glasplatta och over 

ett svart underlag (Wo l f f h ü g k l s räkneapparat).
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Vad beträffar de strängt anaeroba bakterierna, så måste 

man naturligtvis vid deras odling vidtaga särskilda åtgarder, 

för att ej luftens fria syre skall komma i beröring med sub

stratet. Härför finnes ett stort antal olika metoder, som

Orig.
Fjg. 60. Streckkultur.

kunna indelas i följande huvudgrupper: 1. Utestängande av 

luften genom odling i högt skikt. Den basta modifikationen 

härav är spridning i agarrör av Bu r r is modeil (fig. 61).

Sedan kolonierna utvecklat sig (vilken utveckling försig- 

går först på ett visst avstånd från ytan), uttages kautschuk- 

proppen i rorets nedre del. Agarcylindern kan då helt och 

ballet glida ut ur roret, emedan agarn ej häftar vid glaset. 

Agarcylindern sönderdelas med en flamberad kniv i tunna 

skivor, som läggas i sterila petriskålar, och kolonierna äro nu 

lika tillgängliga för mikroskopering, avympning o. s. v. som vid 

vanliga plattkulturer. 2. Mekaniskt avlägsnande av luften, t. ex. 

genom att med kvicksilverluf tpump utpumpa densamma ur kultur- 

kärlen. 3. Ersättande av luften med en indifferent gas. Härför an-

vändes oftast vätgas. 4. Avlägsnande av luftens syre på kemisk 

väg. Delta forsiggår enklast genom användande av en alkalisk 

pyrogallollösning (1 del pyrogallussyra + 10 del. 10 %-ig kalilut). 

Vid kulturer i provrör avklippes och avbrännes bomullsprop- 

pen i jämnhöjd med rorets mynning, varef ter den medelst en 

flamberad glasstav nedfores till strax ovanför substratets yta.
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En steril bomullspropp nedföres strax ovanför den forstå, och 
denna ovre bomullspropp genomfuktas därefter med den alka
liska (nyberedda) pyrogallollösningen, varpå roret omedelbart 
tillslutes med en väl passande kautschukpropp (St r ib o l t s  
metod). Allt i kulturroret befintligt syre absorberas nu av 

pyrogallollösningen.
Vill man hava plattkulturer av obligata anaerober, kan 

Petriskålarnaman använda sig av i princip samma metod 
med kulturerna nedsättas i en något omand- 
rad vakuumexciccator (fig. 62), varefter over

delen, som förut beskickats med pyrogallol, 

påsattes och lafttät forbindelse åstadkommes 
genom en svarsmält fettblandning. Kaliluten 

får nu tillflyta genom trattröret, och varje 
spår av syrgas absorberas ur apparaten.

När kulturerna skola hållas vid tempera
turer over den normala, använder man sig 
av s. k. termostater. Dessa utgöras av skåp av 
koppar- eller zinkplåt, försedda med dubbla 

väggar. I inellanrummet mellan väggarne 

har man vanligtvis vatten. Termostatens väg

gar äro väl isolerade utåt genom asbestpapp, 

linoleum e. d. Uppvärmningen av apparaten 
roba plattkulturer.

sker genom gasbrännare (man kan naturligtvis även begagna sig 
av elektrisk uppvärmnmg), som stå i forbindelse med en termore- 

gulator, d. v. s. en apparat, som verkar så, att, om temperaturen 
i termostaten sjunker under den avsedda, gastilloppet och 

följaktligen varmen ökas och tvärtom. Härigenom hålles tem
peraturen konstant vid det avsedda gradtalet, som avläses å 

en termometer, vårs skala befinner sig utanför termostaten. 

Fig. 63 visar en dylik termostat.
Mikroskopisk undersökning. För vidare undersökning av 

de erhållna kulturerna erfordras ett gott mikroskop. För 
bakteriologiska arbeten måste detta vara försett med en 
Ab b e s kondensor (en under objektbordet placerad belysnings

apparat), som koncentrerar det genom mikroskopets spegel 
inkastade Ijuset på objektet, samt utom de vanliga, svagare
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och starkare objektiven även ett Immersionsobjektiv, d. v. s. 
ett objektiv med stark förstoring, vid vars användande en 

droppe cederolja, som har samma brytningsförmaga som glas, 

anbringas mellan täckglaset och objektivets frontlins. Genom

Fig. 63. Termostat. Orig.

denna anordning (homogen immersion) tvingas in era ljus in 
genom objektivet än vad som skulle vara fallet, om ett luft

lager funnes mellan täckglaset och frontlinsen, ty i senare 

fallet brytes en del av ljuset vid overgangen från glas till
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luft och kommer aldrig in i objektivet. Genom immersions- 
objektivet får man alltså en ljusstarkare och skarpare bild av 
foremålet än med de »torra» linssystemen. Objektiven sitta 

fastskruvade i en s. k. revolver (se fig. 64), så att man medelst 
en enkel vridning kan inställa det önskade objektivet i mi-

Fig. 64. Mikroskop med Abbeskondensor, irisbländare, revolver 
och rörligt objektbord. (E. Lk it z .)

kroskopets optiska axel. Det för bakteriologiska arbeten av- 
sedda mikroskopet har utom den vanliga, grova inställnings- 

mekanismen med kuggstång och skruv även en mikrometer- 
skruv, som tillåter ytterligt små förskjutningar av mikro
skopets tub. Helst bör man även hava ett rörligt objektbord, 
som medgiver ett systematiskt genomsökande av preparatet 

och möjliggör återfinnandet av en viss punkt i detsamma.
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Vid mikroskopering av bakterier använder man i regel 

omkring 1,000 gangers förstoring (immersionssystem), vid mi
kroskopering av jäst- och mögelsvampar 300—500 ggr.1

1 För den, som önskar taga närmare kännedom om mikroskopets samman- 

Sättning och användning, kan rekommenderas »Das Mikroskop und seine 

Anwendung» av Ha g k r -Me z .

Skola bakterier mikroskoperas i levande iillstånd, såsom

Fig. 65. Schematiskt tvärsnitt, utvisande Ijusstrålarnas gång 
i mikroskopet. (E. Le it z  )

för alt konstatera rörelseförmaga, sporbildning etc., så tages 
med platinatråden litet av kulturen och uppslammas i en droppe 
sterilt vatten på ett objektglas, varef ter palägges ett täckglas,
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(fig. 66) och den mikroskopiska undersökningen kan företagas. 

Objektglasen äro vanligen 7,5 x 2,5 cm. stora och 1—2 mm. 

tjocka. Täckglasen äro oftast 18x18 mm. och mycket tunna.
Ett på nyss beskrivet sätt förfärdigat preparat torkar 

emellertid fort ut, vilket dock kan förhindras genom att runt

Fig. 66. Objektglas med pålagt täckglas. 4/5 av nat- storlek.

kring täckglasets kanter stryka vaselin. Emellertid kan man 

ännu bättre studera bakterierna i levande tillstånd i s. k. 
»hängande droppe». För detta andamål behöves en anord

ning, som kalias fuktig kammare och som kan utgöras av en

Fig. 67. Bö t t c h e r s fuktiga kammare.

glasring, som medelst vaselin fastkittas på objektglaset, eller 

ännu enklare av en rund urholkning i objektglasets mitt (hål- 

slipat objektglas).

Fig. 68. Hålslipat objektglas.

Sedan bakteriematerialet fördelats i en liten vattendroppe 

på ett nyss flamberat täckglas, fattas detta med en pincett, 
vandes hastigt upp och ned och anbringas på den fuktiga 
kammaren (på vårs botten anbragte en liten droppe vatten) 

eller over hålslipningen å det hålslipade objektglaset. I forrå 
fallet har glasringens overkant, i senare fallet kanten runt
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omkring hålslipningen förut bestrukits med vaselin. Den lilla 
vattendroppen med bakterierna på täckglaset kan nu ej av- 

dunsta, och man kan under mikroskopet i allsköns ro följa 
bakteriernas rörelse, förökning, sporbildning o. s. v. Det hela 
utgör så att säga ett litet mikroskopiskt akvarium.

I vanliga fall, när det blott galler att konstatera bakterier- 
nas form och storlek, färgar man dem för att få dem att 

skarpare och tydligare framträda i det mikroskopiska prepa- 
ratet. De fina körnen, som ligga spridda i bakteriecellens 

protoplasma, upptaga med begärlighet vissa färgämnen, sår

skilt basiska anilinfärger (de forhålla sig härvidlag som kro- 
matinkornen i djur- och växtcellernas kärnor), vilket gör, att 
hela bakteriecellen forefaller homogent färgad. De vanligaste 

färgämnena för bakterier äro basiska anilinfärger, såsom me- 

tylenblått, metylviolett, gentianaviolett och fuchsin. De användas 
såsom koncentrerade alkoholiska lösningar, utspädda med vat
ten i viss proportion. Ofta äro de försatta med små tillsatser 
av alkali (Lö f f l e r s metylenblått) eller syra (karbolsyra), vilka 

verka såsom betmedel och varigenom färgningen betydligt 

förstärkes. Det på ett täckglas eller ännu vanligare på ett 

objektglas i en vatten droppe utrörda bakteriematerialet intor- 
kas, genom att preparatet fores fram och tillbaka over en 

bunsenlåga. Efter intorkningen fixeras preparatet genom att 
foras några* ganger genom själva lågan. Genom fixeringen 

fastna bakteriecellerna vid glaset, så att de ej sedermera bort

spolas på samma gang som den överflödiga färglösningen. 
Vid fixeringen och den sedan följånde färgningen fasthålles 

täckglaset medelst en Co r n e t s pincett (fig. 69) eller objekt- 

glaset medelst en objektglashållare (fig. 70). Medan glaset 

ännu är varmt, pådrypes färglösningen, som helt och hållet 
skall täcka preparatet. Efter några ögonblick bortspolas den 
överflödiga färglösningen med en vattenstråle; preparatet tor- 

kas, en droppe cederolja anbringas på detsamma, och det är 
nu färdigt att mikroskoperas. Man kan också under några 
minuter hålla preparatet nedsänkt i färglösningen och därpa 
avspola denna.

Fuchsin, försatt med karbolsyra, har en sarskilt stor färg-
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kraft, varför en dylik karbolfuchsinlösning kan användas till 
färgning av sårskilt svårt färgbara bakterier, t. ex. tuberkel
baciller samt till sporfärgning. Sporerna färgas nämligen ej 
med de vanliga färgningsmetoderna, utan de framträda då 
som ofärgade punkter i de färgade cellerna. Karbolfuchsin- 

lösningen måste em ellertid vara nästan i kokning, om tuberkel- 
bacillerna eller sporerna verkligen skola färgas. Efter avspol- 

Fig. 70. Objektglashållare.Fig. 69. Cornets pincett.

ning kunna nu preparaten färgas med t. ex. metylenblått, 
då de sporbärande bakterierna synas blåa med röda sporer 
(kontrastfärgning). De svårt färgbara bakterier, som fargats 
med varm karbolfuchsinlösning, kvarhålla sedan fargen intensivt. 

De avfärgas ej såsom vanliga bakterier vid preparatets behand
ling med syror och kalias darför syrefasta. Denna färgnings- 
metod med efterföljande avspolning i en syra användes för 
påvisande av tuberkelbaciller. El jest är det endast få bakterier, 
som kunna bestämmas genom särskilda färgningsmetoder.

Den s. k. GuAM’ska färgningsmetoden tillgår så, att bak-



92

terierna först färgas med karbolgentianaviolett eller en ^2 %-ig 
vattenlösning av metylviolett, varefter preparatet behandlas 
med jodjodkaliumlösning och därefter avspolas med absolut 
alkohol. En del bakterier avfärgas vid denna behandling 
fullständigt. Dessa kallas gramnegativa. Andra åter behålla 

färgen och kallas därför grampositiva. Denna färgningsmetod 
har en viss differentialdiagnostisk betydelse. önskar man för- 
vara ett färgat bakteriepreparat, så fastkittas täckglasprepa- 
ratet på objektglaset medelst en droppe kanadabalsam, som 
så småningom hårdnar.

X1000. Orig.

Fig. 71. Tuschpreparat av smörsyrebakterier.

Oilier kunna även bringas att framträda genom speciella 
färgningsmetoder. Som dessa senare emellertid äro ganska 
invecklade och svåra, så måste vi här forbigå dem.

En metod att låta bakterierna skarpt framträda utan färg- 

ning är Bu k r is tuschmetod. Bakterierna utröras med något 
utspädd, vanlig fly tande tusch på ett objektglas, och prepa

ratet mikroskoperas efter intorkning. Bakteriecellerna fram- 
träda då lysande vita mot den svarta bakgrunden (fig. 71).

Jästsvampar.

De renodlingsmetoder, som numera allmänt användas för 
jäst, äro utarbetade på grundval av E. Ch r . Ha n s e l s forsk-
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ningar. Pa s t e d k hade visserligen vid sina undersökningar på 
1870-talet rörande öltillverkningen »renodlat» öljäst på så sätt, 
att j ästen fick utveckla sig i en med 2 % vinsyra forsatt 
sockerlösning. Denna metod avsåg emellertid endast att hindra 
bakterieutveckling och sålunda erhålla en från dylika organis
mer ren jäst. Pa s t e u r  antog nämligen, att alla felaktig- 

heter, som uppstodo under vortens jäsning och under ölets 
efterjäsning, berodde på bakterier. Han forbisåg, att olika 

jästarter hava ett rnycket olika inflytande liärvidlag, ett för- 
hållande, som forst genom Ha n s e n s forskningar blev füllt 
klarlagt. Ha n s e n  visade nämligen, att vissa jästarter voro till 
sina verkningar godartade (kulturjäst), medan återigen andra 
hade ett högst fördärvligt inflytande på ölets beskaffenhet 

(åtskilliga vildjästarter). För att vara füllt silker på en viss 
jästkulturs beskaffenhet fann Ha n s e n det nödvändigt att vid 

renodlingen utgå från en enda cell.
Härvidlag begagnade sig Ha n s e n av samma förtunnings- 

metod, som forsi använts av Br e f e l d  vid renodling av mögel- 
svampar och sedermera av Pa s t e u r  och. Lis t e r  för bakterier. 

Denna Ha n s e n s  forstå renodlingsmetod var besvärlig och ganska 

vansklig. På grundval av den av R. Ko c h  utarbetade metoden 

för renodling av bakterier i fasta substrat, framkom Ha n s e n  

sedermera med sin andra renodlingsmetod för jäst, varvid for

fors på följande satt:
Av den färska jästkulturen blandas 10 droppar med 10 

cm3 sterilt vatten i en liten steril kolv. Av denna blandning 
sattes 2 droppar till omkring 10 cm3 förut på vattenbad vid 

30—40° smält vörtgelatin (vört + 8a 10 % gelatin). Efter för- 
siktig omblandning, så att ej luftblåsor uppstå, uttages medelst 
en fiamberad glasstav en droppe, soro utbredes på insidan av 

ett kvadrerat täckglas, passande till en Bö t t c h e r s fuktig 
kammare. Såval objektglas som glasringen och täckglaset 
äro i förväg flamberade, och förvaras under en likaledes flam- 
berad liten glasklocka. Täckglaset fastsattes medelst vaselin, 

med gelatinet nedåt på den fuktiga kammaren, som förut 
fastkittats med vaselin på objektglaset. Man undersöker nu 
med svag förstoring1 gelatinlagret under mikroskopet. Det ställe,
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dar en enstaka jästcell ligger, markeras ovanpå täckglaset 

t. ex genom en Uten bläckplump. Kvadreringen på täckglaset 

tjänar till att med större säkerbet orientera sig i preparatet. 

A. Jo r g e n s e n har konstruerat en större dylik fuktig kam- 

inare med ett kvadrerat täckglas, dar varje ruta har ett inris- 

tat nummer, vilket naturligtvis under]ättar utmärkandet av 

den ruta, dar en enstaka jästcell befinner sig (fig. 72).

Sedan den på det ena eller andra saftet markerade, isole- 

rade jästcellen vuxit ut till en liten, för blotta ögat synlig 

koloni (härunder förvaras det heia under en liten glasklocka), 

avympas denna med en platinanal och utsås i en Freuden- 

reichkolv (fig. 53) med steril vört. Man har då i denna en 

absolut renkultur, med säkerhet härstammande från en enda cell.

Fig. 72. Jö r g k n s e n s  fuktiga kammare.

P. L in d n e r  har utarbetat en mycket användbar och bekväm  

modifikation av det HANSEN ’ska förfarandet. Han utspäder 

en vörtkultur så längt, att i varje liten droppe, som sattes 

på ett täckglas medelst en fin stålpenna (allt förut noga 

flamberat), om möjligt blott finnes en enda cell. Täckglaset 

med de små, i regelbundna rader ditsatta vörtdropparne 

fastsattes i upp- och nedvänd ställning på en Bö t t c h e r s  fuk

tiga kammare eller på ett hålslipat objektglas, varpå man 

genomsöker varje droppe mikroskopiskt med användande av 

svag förstoring. De droppar, som blott innehålla en enstaka 

cel], markeras med bläck ovanpå täckglaset. Sedan en liten 

koloni bildats av jästcellen i fråga, uppsuges droppen med 

tillhjälp av ett litet stycke sammanrullat, sterilt filtrerpapper, 

som Halles med en flamberad pincett. Filtrerpapperet nedsläp-
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p e s d ä r e f te r i e n  F r e u d e n r e ic h k o lv  m e d  s te r i l v ö r t . M e to d e n  

k a l la s L i n d n e k s  droppkultur.

V i h a v a  v id  b e s k r iv n in g e n  p å  d e s s a  r e n o d lin g s m e to d e r  a l l-  

t id  ta la t o m  s te r i l v ö r t s å s o m  n ä r in g s s u b s t ra t . I  s jä lv a  v e r k e t  

ä r d e t ta s u b s tr a t d e t f ö r o d l in g  a v  jä s ts v a m p a r v a n lig a s te .  

M a n a n v ä n d e r v a n l ig e n  h u m la d , f u l lk o m lig t k la r s . k . d r u v -  

s ä c k s v ö r t, s o m  s te r i l is e r a s g e n o m  u p p h e ttn in g  i s t r ö m m a n d e  

v a t te n å g a  u n d e r m in s t V 2 t im m e . G e n o m  t i l ls a ts  a v  8 — 1 0  %  

g e la tin e l le r 1 ,5 %  a g a r e r h å lle r m a n f a s ta v ö r ts u b s t r a t .

F ig . 7 3 . P a s te u r k o lv .  

( E f te r H a n s e n . ) F ig . 7 4 . C a r ls b e r g k o lv . ( E f te r  K l ö c k e k . )

N å g o n  n e u tr a l is a t io n  f o r e k o m m e r e j v id  v ö r ts u b s t r a te n , d å  ju  

jä s ts v a m p a r n e  ju s t f ö r e d r a g a e n  s v a g t s u r r e a k t io n .

S å s o m  k u l tu r k ä r l a n v ä n d a s f ö r jä s tk u l tu r e r  v a n l ig e n  F r e u 

d e n r e ic h  k o l  v a r , d ä r d e t r ö r s ig  o m  m in d r e m ä n g d e r k u l tu r -  

m a te r ia l . F ö r s tö r r e  k u l tu r e r a n v ä n d a s Pasteurkolvar ( f ig . 7 3 )  

o c h  i b r y g g e r ip r a k t ik e n  s . k . Carlsbergkolvar a v  m e ta l l ( f ig . 7 4 ) ,  

s o m  e g e n t lig e n  b lo t t ä r o  P a s te u r k o lv a r  i s tö r r e  s k a la .

V id  lä n g r e  t id s f o r v a r in g  a v  jä s tk u l tu r e r  t . e x . i s a m lin g a r ,  

y m p a s jä s te n  e n l ig t H a n s e n  i 1 0  % - ig  r ö r s o c k e r lö s n in g  i s m å  

F r e u d e n r e ic h k o lv a r . H å l lb a r h e te n  h o s  d y l ik a  r ö r s o c k e r k u l tu r e r  

ä r u to m o r d e n t lig t s to r .
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Genom aft på eft tjockt lager av vörtgelatin drypa en liten 

droppe av en jästkultur erhåller man efter en tid en s. k. 

jättekoloni av jästsvampen i fråga (fig. 75). Dessa jättekolo- 
nier äro till en viss grad karakteristiska for en viss art utan 
att dock till sitt utseende vara så konstanta, att de kunna 

tjäna som säkert igenkänningstecken.

A. B. C.

Fig. 75. Jättekolonier av jäst. Naturl. storl. (Efter Lin d n e r .) 

A. »Frohberg (underjäst). B. »Rasse II» (brännerijäst). C. Vildjäst ur öl.

En mycket viktig omständighet vid studiet av jästsvam- 
parne utgör ascosporltildningen. Derma är förut omtalad å 

sid. 29. For att lätt och bekvämt kunna studera denna spor-

bildning hos jäst utstryker man litet av bottensatsen av en
ung och kraftig jästkultur på ett gipsblock, som har formen
av en stympad kon. Gipsblocket med kulturen nedsattes darpå

med tillhörande lock (fig. 76). Glasen passande glasask
asken med gipsblocket äro förut 

steriliserade i torrsterilisator. Sterilt 

vatten påfylles nu till sådan mängd, 
att gipsblocket, sedan det uppsugit 

så mycket vatten det formår upp- 

taga, sedermera står i vatten till

Fig. 76. Glasask med gipsblock. ungefar halva sin höjd. Det hela 
insättes i termostat vid 25" eller

15°. Medel st denna anordning erhålles de för jästens spor- 
bildning gynnsammaste betingelserna, nämligen frånvaro av 

näringsämnen, riklig tillgång på luft och fuktighet samt pas- 

sande temperatur.
Hur sporbildningsformågan vid en viss temperatur använ-
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des för att bedöma renhetsgraden hos en jästkultur, skola 

vi närmare beskriva på tal om jästsvamparnes betydelse vid 
öltillverkningen. Men studiet av sporbildningen och. tiden för 
dess inträdande vid en given temperatur är även av stor 
betydelse för igenkännandet av en viss jästart samt natur
ligtvis för att konstatera, liuruvida en art överhuvud taget 

har formågan att bilda ascosporer, d. v. s. liuruvida den hör 

till de äkta eller oäkta saccliaromyceterna. Den mikroskopiska 
undersökningen tiligår helt enkelt så, att man med en platina- 
tråd, som i ändan är formad till en liten ögla (fig. 58), avskra- 
par en del av jästmassan från blockets yta och rör ut i en 

liten droppe vatten på ett objektglas samt betäcker preparatet 
med ett täckglas. Vid 300—400 gangers förstoring synas nu 
sporerna mycket tydligt inuti jästcellerna.

Vid studiet av jästsvamparnes knoppning och bildningen 
av knoppniiigsförband (sid. 29) o. s. v. använder man sig av 

liiingande droppe i en fuktig kammare eller liålslipat objekt
glas, varvid själva näringssubstratet i den hängande droppen 
utgöres av något utspädd vört.

Prövning av jcistens fysiologiska egenskaper är också av stor 

betydelse, ty allt eftersom man vill tillverka öl, sprit eller 
pressjäst, begagnar man sig av jastarter med olika fysiologiska 

egenskaber. Vid sprittillverkningen vill man sålunda framför- 

allt hava sådana arter, som så fullständigt som möjligt för- 
jäsa sockret eller dextrinet i fråga. Vid pressjästtillverkningen 
vill man framförallt hava sådan jäst, som har stor fortplant- 
ningsformåga, jiiinte egenskapen att lütt avsätta sig ur vätskan. 
Den fysiologiska prøvningen av jästen omf attar huvudsakligen 
följande punkter:

l:o Jdsttypen, på grund av de av De l b r ü c k -Ir mis c h  upp- 

ställda gränsvärdena för ett visst vörtextrakts förjäs- 
ningsgrad.

2:o Frågan, liuruvida överjäst eller underjäst foreligger.

3:o Frågan om jästens må/ngsidighet, d. v. s. vilka socker- 
arter den formår förjäsa.

Jästtypen utgör ej något som helst botauiskt kännetecken, 
utan harmed betecknas blott den praktiska jasningsformågan.

7 —B a r t h e l, Mikroorganismerna.
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De av D e l b r ü c k -Ir m is c h  uppställda typerna äro följande: 

l:o »Saaz», över- eller underjäst.

2:o »Frohberg», över- eller underjäst.

3:o »Logos».

Av dessa åstadkommer »Saaz» i maltvört en förjäsnings-  

grad av 60 % av den ursprungliga sackarometergraden, medan  

»Frohberg» förjäser 75 % och. »Logos» över 90 % av sockret 

eller dextrinet.

Över- och underjäst åtskiljas säkrast genom att anställa 

jäsningsförsök i en 1 % -ig raffinoslösning i ett jäsningsrör av

Fig. 77. Jäsningsrör.

den  i fig. 77  avbildade  formen. Efter 

24 timmar vid 30° avläses å den  

slutna armen (som lämpligen är 

graderad i cm 3) den erhållna gas- 

volymen (CO2). Rör det sig oni 

underjäst, så finnes 5 cm 3 eller 

mera gas i roret, ty underjästen  

förjäser raf  finosen fulistand  igt 

men överjäst blott i ringa grad. 

Detta prov användes med fordel 

för att påvisa inblandning av 

bryggeri]äst (underjäst) i press- 

jäst (överjäst).

Vill man konstatera en viss 

jästarts förmaga att förjäsa olika

sockerarter, så kan detta ske med användande av nyss nämnda 

jäsningsrör, varvid jästen ympas il % -ig losning av socker- 

arten i fråga. Sönderdelas sockret, så samlar sig den bil- 

dade gasen i jäsningsrörets slutna arm, och volymen kan  

dar avläsas. Relativa varden kunna på så sätt erhållas men  

inga exakta, ty all gas uppsamlas ju ej på detta saft; en stor 

del bortgår även direkt genom den öppna delen av apparaten.

M ögelsvampar.

För odling av mögelsvampar användas såval flytande som  

fasta näringssubstrat. De vanligaste flytande Substraten äro 

åtskilliga extrakt såsom plommonsaft, vört, maltextrakt m. fl.
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Genom tillsats av gelatin och. agar erhållas motsvarande fasta 
substrat. Lika litet som för jästsvamparna ifrågakonimer för 
mögelsvamparna någon neutralisation av substratet, ty även 
mögelsvamparna föredraga sur reaktion.

Såsom kulturkärl användes mest Freudenreiclikolvar for 
fly tande substrat samt provrör (för streckkulturer) ocli petri
skålar för odling på fasta Substrat. Snabbast ocli mest karak

teristisk är växten på fasta substrat, i form av kolonier eller 
streckkulturer. I vätskor bildas på ytan mer eller mindre 

kompakta hinnor, som med tiden bliva hårda och. fasta som 
lader eller horn. Under vätskans yta bildas föga mycel utan 

övervägande kulformiga cellbildningar och aggregat av dylika. 
Frukthyferna sticka upp i luften över näringssubstratets yta.

Konidiernas groning ocli deras utväxande till mycel kan 
bekvämt följas under mikroskopet i fuktig kammare.



SPECIELL DEL.

av närings- och

foderinedel.

vi i dagligt tal

in

for

får 
für

Mikroorganismernas betydelse vid beredning 
njutning smedel.

Konservering av födoämnen och 

Kott.
Slaktdjurens muskelpartier, d. v. s. vad

kalia kött, är, liksom även fiskarnes kött, när det härrörfran 
friska dj ur, i sitt inre fritt från mikroorganismer. Matsmalt
ningskanalen och sårskilt tarmen innehåller visserligen massor 

av bakterier, men dessa formå ej att under dj urets liv genom- 
triinga tarinvaggen, och genom att genast efter siakten uttaga 

inälvorna liindrar man infektion av köttet från detta liåll. 
Vid köttets styckning och hantering i övrigt, vid transporter 

etc. biir det emellertid infekterat på ytan, och darifrån 

tränga bakterierna sedan, allt dj upare i köttmassan, som 

dem utgör ett utmärkt näringssubstrat.
Den process, som forsiggår i färskt kött, när detta 

hänga för att bliva mjukare och mörare, vilken process 
övrigt även äger rum i fruset kött, sker utan medverkan av 

mikroorganismer, och är en genom de djuriska vävnadernas 
egna enzymer åstadkoninien langsam självupplösning, autolys.

Vid den egentliga förruttnelsen av köttet päträffas visser

ligen en mängd olika arter av mikroorganismer, men det är 

dock ett rätt begränsat antal bakterier, som härvid utföra 
det egentliga sönderdelningsarbetet. Häribland finnas såval 

aerober som fakultativa och obligata anaerober. Bland aero- 
berna förtjänar sårskilt att nämnas Bacterium vulgare eller 

Proteus vulgaris, som den även kallas.
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Det är en slank, tunn stav, 1,6 — 4 lång och 0,4 — 0,5 p, 
bred. Forekommer ofta i långa, slingrande, trådliknande for
band. Överliuvudtaget har den eit mycket växlande utseende, 
vilket just förskaffat den namnet Proteus. På sura sub
strat bildas alltid korta stavformer. Bildar ej sporer. Cellerna 
äro rikt utrustade med peritricht anordnade cilier (fig. 78). 
Smalter gelatin.

Denna bakterie är ej strängt aerob men trivs dock bäst 
vid kraftigt lufttillträde. Äggviteämnen sönderdelar den under 
stark förruttnelsestank, och reaktionen blir härunder kraftigt

X1000.
Fig. 78. Bact. vulgare. Ciliefärgning. (Efter Mig u l a .)

alkalisk. Bildar rikligt med specifika förruttnelseprodukter, 
såsom svavelväte och indol. På sockerhaltiga substrat sönder- 
delas sockret under gasutveckling (H2 och CO2) och bildning 
av syra, och på dylika substrat erhålles ej någon förruttnelse- 
lukt, emedan förruttnelsen liindras av den bildade syran. 
Nar den utvecklas i kött, bildar den mycket giftiga omsätt- 
ningsprodukter, och den har även visat sig vara upphovet till 
all varliga fall av köttförgiftning. Den forekommer även på 
ruttnande fisk och grönsaker samt är en vanlig tarmbakterie.

En annan allestädes förekommande och sårskilt i männi- 
skornas och dj urens tarmkanal i stora mängder vegeterande 
bakterie, som också spelar en stor roll vid köttets sönder- 
delning, är Bacterium co!i eller »kolibakterien», som den i
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dagligt tal kallas. V-äxer i likliet med den foregående bast 
aérobt men kan även utveckla sig vid frånvaro av syre. Dess 
form kan växla från ellipsoidform till kortstavar av 2—4 p, 
längd och 0,4—0,6 /j , tjocklek (fig. 79). Är rorlig medelst 
4—8 stycken peritricht anordnade, långa cilier. Gramnegativ. 
Bildar inga sporer. Smalter ej gelatin.

Liksom denna bakterie forekommer snart sagt överallt, så 
formår den även livnära sig på de mest olikartade substrat. 
Sönderdelar häftigt socker under utveckling av H2 och CO2,

ocli bildar liärvid ofta så mycket organiska syror, att bakterien 
själv dör. Kan växa på äggvitefria substrat men kan å 
andra sidan, om socker ej finnes närvarande, uppträda som 
förruttnelsebakterie; den bildar ur pepton svavelväte, merkap- 
tan, indol och skatol. Vid närvaro av socker återigen fore
drager den att angripa detta, och den biir då i stället en 
kraftig motståndare till förruttnelsebakterierna därigenom, att 
de vid sockrets förjäsning bildade syrorna hindra utvecklingen 
av dessa bakterier. Från denna synpunkt biir dess betydelse 
som tarmbakterie lätt insedd. Under vanliga naringsforhål- 
landen, när den kolhydrathaltiga födan overvager, äro koli- 
bakterierna i tarmen kolhydratjäsare, alltså syrebildare, och
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motverka därigenom förruttnelsen av de kvävehaltiga fodo- 
ämnena.

Bacterium fluorescens är en annan på ruttnande kött, fisk 
och andra födoärnnen talrikt förekommande bakterie. Den är 
en mycket vanlig vattenbakterie och har ei’liållit sitt namn 
av sin formåga att i olika näringssubstrat producera eil ofta 
praktfullt i grönt fluorescerande färgämne. Den har formen 

av en liten, fin stav, ofta sammanhängande till trådliknande 

forband. Längden är 1,4 — 6 /z; bredden 0,4 g.

X1000. Orig.

Fig. 80. Bac. putrificus med sporer.

Denna bakterie är rörlig medelst en (sällan två) polar 

cilie, alltså monotrich. Gramnegativ; ej sporbildande. Smalter 
gelatin. Strängt aerob. Den biJdar rikligt med ammoniak 
men sällan indol och intet svavelväte och är sålunda ingen 
egentlig förruttnelsebakterie men utför ett viktigt förbere- 
dande arbete åt dessa genom att peptonisera äggvitan. Redu- 
cerar nitrat och nitrit till fritt kväve. Ingen gasbildning på 
sockerhaltiga substrat. I buljongkulturer bildar Bact. fluor

escens stärkt giftiga omsättningsprodukter.

Med Bact. vulgare har denna bakterie det gemensamt, att 
den kan utveckla sig mycket bra vid låg temperatur, om den 

också helt naturligt växer ännu kraftigare vid högre.
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Såsom exempel på en typisk, strängt anaerob förruttnelse- 
bakterie, kunna vi nämna Bacillus putrificus (fig. 80). Det är 
en överallt och även i grovtarmen talrikt förekommande, spor- 
bildande bakterie.

Stavarne äro 5—6 g långa och 0,8 p tjocka, livligt ror
liga genom talrika, peritricha cilier. Sporen utbildas i cellens 
ena ände, varigenom denna får ett om en tennisracket på- 
minnande utseende (plectrumform). Grampositiv. Fibrin, kokt 
hönsäggvita, kokt mjölk, aleuronat ur vete etc. bringas genom 
denna bakterie i häftig förruttnelse med åtfoljande, vidrig 
stank. I olikhet mol Bact. vulgare och Bact. coli formår Bac. 
putrificus att sönderdela äggviteämnen även vid närvaro av 
kolhydrater, som den ej angriper i nämnvärd mån.

I korthet är utvecklingsgången vid köttets förruttnelse 
följande: först uppträda aeroba bakterier, som förjäsa sockret 
och upplösa proteinämnena. Sådana bakterier äro t. ex. Bact. 
vulgare, Bact. coli, Bact. fluorescens och vissa mikrokocker. 
De syror, som bildas vid sockrets förjäsning, neutraliseras 
genom den vid proteinets sönderdelning bildade ammoniaken. 
Även anaeroba, sockerförjäsande bakterier taga nu vid, och 
sedan sockret försvunnit (efter 8—10 dagar) och köttet er- 
hållit en alkalisk reaktion, kunna även de för syror mera 
känsliga, anaeroba förruttnelsebakterierna, framförallt Bac. 
putrificus utveckla sig, och dessa tränga nu så småningom ut 
de andra.1

1 Det mera komplicerade, inre forloppet vid äggviteämnenas sönder- 
delning eller förruttnelse beskrivea i sammanhang med kvävets kretslopp å 
sid. 236.

De allra äldsta konserveringsmetoderna för kött, såval av 
lantdjur som fiskar, äro avkylning, torkning, rokning och salt

ning, och alla dessa metoder användas allt fortfarande.
I fruset tillstånd sändas som bekant fårkott från Australien 

och Nya Zeeland och nötkött från Sydamerika over till Europa, 
och från Sibirien sändas massor av frusen fisk Uax, karp). 
Så lange köttet är väl genomfruset, vilket forsiggår i sär-
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skilda kylkamrar, som avkylas med tillhjälp av kylmaskiner, 
och så länge det förvaras vid temperaturer flere grader under 
noli, kan ingen förruttnelse inträda, emedan mikroorganis- 
merna ej formå utveckla sig vid så låg temperatur, men så 
snart köttet tinar upp, börjar också förskämningsprocessen 

inträda, och denna fortgår t. o. m. fortåre i förut fruset och 

upptinat kött än i vanligt, emedan vid upptinandet bindväven 
uppluckras, varigenom baktei’iernas arbete och utveckling lättare 

kan forsiggå. Sårskilt den kondensering av vattenånga, som 

ager rum på ytan av fruset kött vid upptinandet, är mycket 
skadlig och måste så vitt möjligt undvikas.

Vid konservering av kött-medels torkning bortskaffas genom 
uppvärmning på ett eller annat sätt så mycket vatten, att de 
mikroorganismer, som sedermera komma i beröring med köttet, 

ej finna nog fuktighet för sin utveckling. Denna metod att 
konservera kött användes företrädesvis i de varma länderna, 
dar den lätt och utan kostnader låter sig utföras end ast med 
tillhjälp av solvarmen. Utom lios åtskilliga negerfolk i Afrika 

användes även torkning av nötkött i Brasilien och bland Nord

amerikas indianer (pemmican).
I stor stil konserveras fisk genom torkning, sarskilt i Norge. 

Fisken saltas härvid forsi. Dylik torkad fisk (stockfisk m. m.) 

uppmjukas forst i vatten, innan den anrättäs.
Användning såsom konserver lia även kött- och fiskmjöl, 

som erhållas genom det torkade köttets resp. fiskens formal

ning till pulver.
En allmänt utbredd konserveringsmetod är rokning. Här

vid utsättes köttet för den varma röken av ved, och man er- 
håller då en tvåfaldig verkan: för det första torkas köttet 
på ytan genom hettan, så att det biir svårare angripbart av 
utifrån kommande mikroorganismer, och för det andra in- 

tränga vissa fiyktiga antiseptiska ämnen, som ingå i röken, i 
köttet och konservera detta. Rökningsmetoden användes huvud- 

sakligen för svinkött, men även för får-, nöt-, hast- och ren- 
kött, vidare för korv och för fisk. Rokningsprocessen kan ske 
fortåre eller långsammare, allt efter som man låter köttet 
komma i beröring med lietare eller svalare rökgaser. Vid
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hastig rokning användas sålunda temperaturer av upp till 100°, 

medan den långsamma, över veckor räckande rokningen ager 
rum vid omkring 25°.

De flyktiga, antiseptiska ämnen i vedröken, som äro av 
betydelse för köttets konservering äro fenoler, kreosot, formal
dehyd och andra aldehyder. De bildas naturligtvis i desto 
större mängd, ju ofullständigare förbränningen av veden för- 
siggår.

Saltning av kött och. fisk sker som bekant dels genom rim
saltning, dels genom inläggning i saltlake. I forrå fallet in- 
gnides köttet med torrt salt och inlägges, sedan ytan även 
beströtts med salt, i tinor eller fat, dar styckena lagras på 
varandra, varvid genom. trycket bildas s. k. lake. Det till 

saltningen använda koksaltet är försatt med salpeter och 

socker, något mer än */2 % av varclera. Vid inläggning i 
saltlake användes till denna en koncentrerad koksaltlösning, 
försatt med salpeter, socker och ibland även kryddor.

Vid all slags saltning av kött uppstår genom osmotisk in- 

verkan dels ett vattenupptagande ur köttet genom saltet, dels 

ett inträngande av delta i köttet. Härvid plasmolyseras bak
teriernas cellinnehåll (sid. 20), varigenom deras utveckling 

hämmas. Det finnes emellertid mikroorganismer, såval bakte
rier, som jäst och mögelsvampar, som tåla en ganska hög 

salthalt, 15—20 %, utan att allt för mycket hämmas i sin 

utveckling, och. hållbarheten hos saltat kött ocli fisk är där- 
för tämligen begriinsad. Använd lake fördärvas lätt, emedan 

den blir ett allt omtycktare näringssubstrat för mikroorga

nismer, ju högre koncentrationen i densamma blir av alia de 

ämnen, som extraheras ur köttet. Laken måste därför täm- 

iigen ofta förnyas eller kokas.
Konsten att konservera födoämnen genom Icokning i her- 

metis kt tillslutna kärl är mycket äldre, än man vanligtvis före- 
ställer sig. Metoden utarbetades nämligen redan år 1804, 
alltså för mer än 100 år sedan, av fransmannen Appe k t , som 

sedermera noga utarbetade sitt förfarande i alia dess en- 
skildheter och redan år 1808 kunde förse den franska mari

nen med sina konserver. Appe r t  erhöll också en statsbelö-
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ning for sin uppfinning. Hans metod har sedan dess i prin
cip ej undergått någon forandring.

Upphettningen foretages i bleck- eller glasburkar. Bleck- 
burkarne tillslutas genom särskilda falsningsanordningar luft- 

tätt; glasburkarne medelst glaslock, försedda med gummipack- 
ningar. Framgången av liela förfarandet beror i väsentligaste 

grad på, om det lyckas att fullständigt hindra luften att uti- 
från intränga i karlen, ty inkommer än aldrig så litet luft, 
så infekteras även köttet med 

mikroorganismer, som åstadkom- 
ma förruttnelse. Vanligen ko
kas köttet före konserveringen 

eller stekes (t. ex. fågel). Själva 

upphettningen sker i hushållen 
genom kokning under minst 1 
timmes tid på vattenbad. Här- 
vid användas med fördel sär
skilda apparater, såsom den i 
fig. 81 avbildade, som sedan 

ställes i ett med lock försett 

vattenbad av järnbleck. Såsom 

framgår av figuren fasthållas 

burkarnes lock genom särskilda 

klämmare.
Under kokn ingen bortgår en 

del av luften i burkarne, och det 
yttre lufttrycket kvarhåller se- 
dermera locket på barken fast pressat mot gummipackningen.

Vid fabriksmässig konservering av kött upphettas burkarne 
med det förut kokta köttet i autoklaver till 118— 120° under 

ett par timmar. Härvid är att märka, att temperaturen i 

det inre av sårskilt större köttstycken endast långsamt upp- 
når samma temperatur, som råder i autoklaven. Sålunda 
åtgår det vid 120,5° 60—70 minuter, innan temperaturen i det 

inre av Vs-kiloburkar uppnår den såsom nödvändigt minimum 

ansedda temperaturen av 116°.
Väsentligt underlättas köttets konservering på nyss be-

Fig. 81. Insats till hushållsapparat 
för konservering genom inkokning. 

(Efter G. Lin d  och J. Gr e e n .)
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skrivet sätt därigenom, att vid slakten och vid köttets senare 
behandling det arbetas så aseptiskt som möjligt, d. v. s. att 
man söker genom det strängaste iakttagande av renlighet 
(sterila instrument för köttets styckande, sterila overdrag over 
arbetarnas kläder o. s. v.) hindra köttet att komma i beröring 
med mikroorganismer. Arbetar man så vitt inöjligt är asep
tiskt, så kan man nöja sig med en kortare upphettning av 
burkarne till 100°, vilket naturligtvis är till fördel för konser- 
vernas smak och beskaffenhet i övrigt.

Självklart är, att endast kött från füllt friska djur får 
användas till konservering. Många på dåligt kött förekom- 
mande, vanliga bakterier, såsom höbakterier (Bac. subtilis), 
Bact. vulgare och kolibakterier (Bact. coli), bilda giftiga om- 
sättningsprodukter, som ej förstöras genom upphettning.

Felaktiga konserver bruka igenkännas på att burkarne 
bukta sig utåt (jäsning). Dock kunna även fall förekomma, 
då konserverna fördärvas, utan att någon synbar gasutveckling 
äger rum. Lukten och smaken upplysa dock härvidlag snart 
om rätta förhallandet.

Ägg.

De fiesta ägg äro i sitt inre sterila, men en del (enligt 
amerikanska undersökningar omkring 10 %) äro redan från 
begynnelsen infekterade med mikroorganismer, och dessa ägg 
bli snart skämda. Detta förutsätter då, att mikroorganis- 
merna befannit sig inuti hönans genitalapparat och därifran 
inkommit i ägget vid dettas bildande. Enligt de nyssnämnda 
amerikanska försöken växlade procenttalet smittade ägg mycket 
efter olika individ men tilltog tned hönans alder. Det tilltog, 
då hönsen utfodrades med blötfoder, men minskades, när de 
gingo ute i det fria. Det var vidare större lios sommarägg 
än hos under våren eller hosten värpta.

Om alltså även det övervägande flertalet ägg äro fria 
från mikroorganismer i sitt inre från början, så kunna dock 
under vissa förhallanden såval bakterier som jäst- och mögel- 
svampar intränga genom även fullkomligt oskadade äggskal 
och utveckla sig inuti ägget, varvid detta naturligtvis rätt
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snart fördärvas. Sårskilt lätt tyckes detta inträngande för- 
siggå för vissa förruttnelsebakterier, och i de fiesta fall är 
det den förut omtalade Pact. vulgare, som man härvidlag 
anträffar. Men även mögelsvampar äro ganska vanliga, och 
bland dessa finner man oftast den gröna mogeln, Penicillium 

glaucum. Gamla ägg äro lättare genomträngliga för mikro
organismer än färska, och sårskilt lätt fördärvas äggen, om de 

övergjutas med innehållet av andra, vare sig friska eller 
skämda ägg.

Många äro de metoder, som använts för aft konservera 
ägg. De vanligast använda kunna indelas i följande tre 
liuvudgrupper: 1. Forvaring av äggen i opreparerat tillstånd 

i torr luft och i olika inbäddningsmaterial. 2. Forvaring av 

äggen i torrt tillstånd efter forutgående impregnering. 3. 
Konservering med tillhjälp av desinfektionsmedel och forva

ring i vätskor med eller utan särskild forbehandling.
Utan någon som helst forbehandling kunna rena och fina 

ägg förvaras lang tid vid låg temperatur, 1—5 grader over 

noll. Om luften härvid ej är allt for fuktig, vilket gynnar 

ntvecklingen av på skalet befintliga bakterier och mögel

svampar, så kunna liggen ligga på detta sätt 1 år utan att for- 
lora sin goda smak. Dock få de ej beröra varandra, emedan 

vid beröringsytan fuktighet uppkommer och kvarstannar.

Såsom inbäddnings- och förpackningsmaterial för ägg har 
man använt en mängd olika ämnen, såsom säd, kli, sand, 

hackelse, sågspån, träull, papper, träaska, kolpulver, salt m. m. 

Dylika inbäddningsämnen skydda naturligtvis äggen mol frys
ning, stötar och utifrån kommande fuktighet, men i stället 
tillbakahålles den från äggen själv avdunstande fuktigheten, 
och därigenom gynnas utvecklingen av förruttnelsebakterier 
och mögelsvampar. Kli, träaska, kolpulver och salt hava 
visat sig sämst såsom inpackningsmaterial. Vilket sådant 

man’ än använder, måste det naturligtvis vara rent, luktfritt 

och fullkomligt torrt.
Av impregneringsmedel, använda vid äggk on servering-, må 

nämnas paraffin, vax, vaselin, smält fett, kollodiurn, linolja, 

fernissa, gummi, sliellack. [ngnidning med ett tunt lager
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av vaselin och inbäddning i hackelse har givit goda resultat. 
De andra impregneringsmedlens verkan är tvivelaktig; shellack 
har dock vid särskilda försök visat sig vara rätt användbart.

Konservering av ägg med tillhjäp av desinfektion smedel, 
sådana som kiselfluorvätesyra, borsyra, salicylsyra, kaliumper- 
manganat o. s. v. har visserligen foreslagits men knappast 
kommit till någon praktisk anvÉindning och har ej heller visat 
sig synnerligen effektivt.

De mest använda konserveringsmedlen för ägg äro utan 
allt tvivel kalkmjölk och vattenglas. Kalkmjölken kan beredas 
så, att 4 delar nysläckt kalk blandas med 20 <',a 
omrores dagligen under en vecka, varvid efter dagar
tillsättes 1 del koksalt. Slutligen haller man av>vatskan från 
bottensatsen. Koksalttillsatsen förhindrar delvis kalciumhydra- 
tets inträngande i äggens inre. For att borttaga den obehag- 
liga smaken hos i kalkmjölk konserverade ägg kan man låta 
dem ligga någon dag i rent vatten före användandet. Vatten- 
glas kan användas i 10 %-ig losning. Såval kalkmjölk som 
vattenglas inverka på äggskalen, så att dessa bli sprödare och 
lättare spricka vid kokningen.

Såsom totaloindöme om alla de olika äggkonserverings- 
metoderna torde kunna sägas, att de bästa äro forvaring vid 
låg temperatur i kylrum (dock få äggen naturligtvis ej frysa), 
samt inläggning i kalkmjölk eller vattenglaslösning.

Mjölk och mejeriprodukter.

De sönderdelningsprocesser, för vilka mjölk och mejeri
produkter äro utsatta, samt de metoder, man begagnar sig av 
vid konservering av dessa födoämnen, skola nännare avhandlas 
i kapitlet: »Mikroorganismerna i mejerihanteringens tjänst», 
varför vi här tills vidare forbigå delta ämne.

Rotfrukter, potatis och grönsaker.

Det är ett kant forhållande, att rotfrukter såsom betör, 
morötter etc., samt potatis och alla slag av grönsaker äro 
mer eller mindre lätt liemfallna åt att fördärvas vid forvaring. 
Deras förorening med jord, deras stora vattenhalt och deras
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innehåll av proteinämnen och näringsalter äro allt faktorer, 
som i hög grad gynna utvecklingen av allehanda mikroorga
nismer, varav många angripa dem redan under växttiden, och 
sålunda uppträda såsom sjukdomsalstrare. Dessa senare skola 
vi liär forbigå, i den mån de endast parasitera å levande 
växter, då deras beskrivning och studium ju tillhöra växt- 
patologien.1

1 Se Ja k o b Er ik s s o n , Lantbruksväxternas svampsjukdomar. Fritzes 
forlag. Stockholm 1910.

Å lagrad potatis, betör och andra rotfrukter förekomma 
vissa bakteries jukdomar, lakterioser, som alla mer eller mindre 
likna varandra däruti, att den inre cellvävnaden småningom 
upplöses av bakteriernas cellulosa- och peldinlösande enzymer 
ocli undan för undan förvandlas i en slemmig, mörknande, 
stinkande massa, medan det yttre forbliver tämligen oföi’- 
ändrat. I den sleinmiga massan återfinnas stärkelsekornen 
oskadade. Dessa bakterioser kunna uppträda saväl under 
växttiden, som under lagringen. Betingelserna, för att de 
skola kunna uppträda, äro, att rotknölens eller rotens hud på 
något satt blivit sårad, så att de i den omgivande jorden 
befintliga bakterierna kunna finna en ingångsport; vidare 
fuktighet och bristande lufttillträde i jorden eller i lagrings- 
lokalerna. Torka hämmar i hög grad bakteriosens utveckling. 
En viss varmegrad är även nödvändig för sjukdomens upp- 
komst och fortskridande, då de ifrågavarande bakterierna ej 
formå utveckla sig vid 4—5° utan först vid 8 — 10°. Vid 15° 
kan potatis fullständigt ruttna under loppet av några få 
dagar.

En dylik bakterios hos potatis är den s. k. lilötrötan. 
Oftast paträffas härvid i potatisens inre en stavformig- bak
terieart, Bacillus solaniperda, som är en slags smörsyrebakterie, 
ehuru den ej tillhör den stora gruppen av strängt anaeroba 
smörsyrebakterier, som man numera sammanf attar under be
namningen Bacillus amylobacter. Vid växtvävnadernas sönder- 
fall bildas smörsyra, och av äggviteämnena bildas ammoniak, 
trimetylamin och andra skarpt luktande ämnen. Bortskaffas 
fuktigheten i omgivningen, så intorka de angripna ställena,
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och vissa mycelsvampar, som alltid äro tillfinnandes på rot- 
frukter, sårskilt Fusarium-axter (fig. 82), utveckla sig i stallet. 

Detta kallas torr'öta.
På betör förekommande rötor kunna förorsakas av saväl 

bakterier som mycelsvampar. Ofta rör det sig härvid om en 
svainpart, Sclerotinia Libediana, som även framkallar röta å 

andra rotfrukter.

X600.
Fig. 82. Fusarium. 1 och 5 bildningarav konidier i en 
renkultur. 2 och 4 groende konidier. 3 lösa konidier. 

(Efter Appk l .)

De mikroorganismer, som framkalla förruttnelse å grön- 

salcer, äro ej synnerligen ingående studerade. Några hava 

dock isolerats ocli beskrivits, såsom Bact. oleraceæ och Bad. 
carotovorum. Vid kålarternas förruttnelse är Bad. campestre 

den verksammaste arten. Denna är en liten, med en polar 

cilie utrustad stav, 0,7 — 3 g lång, 0,5 g bred, utan sporer.
I de fiesta fall söker man att konservera rotfrukterna 

genom andamålsenlig forvaring i naturligt tillstånd. För lius- 
hållsbehov sker forvaringen i källare, varvid det galler att å ena 
sidan liålla temperaturen så låg som möjligt, utan att frys

ning- intrader, å andra sidan måste man sörja for god luft- 

växling for att liålla fuktigheten borta.
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I stort förvaras rotfrukter i särskilda jordkällare eller på 
faltet i s. k. stukor, vilka ofta kunna vara något nedsänkta i 
jorden. I dessa senare skyddas rotfrukterna mot frost däri- 
genom, att de först täckas med ett tunt lager av halm och 

ovanpå detta ett jordlager; harpå kommer ett nytt halmlager 
och slutligen ett yttersta jordskikt. Hela denna täckning får 
ej ske på en gang utan så småningom, allt eftersom den 

genom växtcellernas andning frambringade varmen bortgår 
och den yttre temperaturen biir lagre. Genom i stukorna in- 

satta trummor och ventilationsanordningar av trä hindras 
massan att taga till sig värme och fuldighet. Principen är, 
att rotfrukterna skola förvaras så svalt som möjligt utan att 
frysa.

Grönsaker tåla som bekant ej läng’re tids forvaring i natur
ligt tillstånd, de konserveras vanligtvis genom sterilisering i 
hermetiskt slutande kärl eller genom insyrning.

Det förstnämnda sättet är i princip detsamma, som först 
utarbetades av Appe r t  och som redan berörts på tal om 

konservering av kött. Grönsakerna sköljas väl för att befrias 

från jordpartiklar med darå befintliga massor av mikroorga

nismer, därefter förvällas de antingen i vatten eller ånga. 
Det sistnämnda sättet är att föredraga, emedan därigenom 

mindre näringsämnen gå förlorade. Efter förvällningen av- 
kylas grönsakerna i kallt vatten, ocli sedan detta avrunnit, in- 

läggas de i konserveringsgiasen. Man påfyller nu en saltlake, 
innehållande 20 gr. salt per liter vatten, och sedan locken på- 
satts, placeras burkame i en stäUning1 av den form7 som fram- 

går av fig. 81, sid. 107, dar de steriliseras genoin upphettning’ 
under olika lang tid, 30—120 min., och till olika temperatur 
för olika grönsaker.1 Vid fabriksmässig konservering sterili
seras i bleckburkar, som upphettas i autoklav. Upphettnings- 
tiden är naturligtvis även beroende på konservkärlens storlek, 
emedan varmen långsammare intränger i ett större kärl än i 

ett mindre. Förefinnes den minsta otäthet i burkarnes för-

1 För konservering av grönsaker, frukt och biir i hemmen kan rekoni- 

menderas en liten praktisk handbok av G. Lin d  och J. Gr e e n : Konserve- 
ringsbok, Stockholm 1912.

8—7? a r th el, Mikroorganismerna.
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slutning, som tillåter luften att efteråt in tranga, så fördärvas 
grönsakerna hastigt. Enstaka sporer, som överlevat sterilise
ringen, hindras att utveckla sig dels genom frånvaron av luft 
(när det galler sporer av aéroba bakterier), dels genom att 
konserverna förvaras vid låg temperatur. I fördärvade grön- 

sakskonserver har man funnit allehanda, såval aeroba som 
anaeroba bakterier. Liksom felaktiga eller skämda köttkon- 
server ibland givit anledning till forgiftningsfali genom den 
farliga köttförgiftningsbakterien Bac. botu/inus,1 * genom Bact. 

vulgare o. a., så liar man även konstaterat förgiftnings- 
fall efter njutandet av ofullständigt steriliserade grönsaks- 

konserver. Man anser, att samma bakterier härvidlag kunna 
vara verksamma som vid köttförgiftningen, men dessutoni 

kan det i båda fallen vara fråga om s. k. paratyfusbakterier. 
Dessa bakterier stå de äkta tyfusbakterierna nära men äro 
å andra sidan även besläktade med kolibakterierna. Vid »for
giftning» genom paratyfusbakterier rör det sig emellertid 

mera om en verklig infektion ocli ej blott om en Intoxikation, 
såsom fallet är vid botulinus- och Bact. wtøare-forgiftningarne.

1 Denna bakterie bildar ett specifikt gift, botulintoxinet, varav redan

0,0001 cm3 formår döda ett marsvin. Bakterien i fråga är en rörlig, spor-

bildande, anaerob stav.

Grönsaker kunna även konserveras genom insyrning. Här- 

vid inläggas de styckade eller heia grönsakerna i glaskärl 
eller i fat, om det rör sig om mera fabriksmässig tillverkning. 
Man sörjer i möjligaste man för utestängande av luften; ofta 

tillsättes även vatten och salt samt kryddor. Endera inläggas 
grönsakerna i rått tillstånd, eller också ångkokas eller kokas 
de förut. Till dylik insyrning användes huvudsakligen gurkor, 

vitkål, bönor, arter och tomater.
Först intrader en slags för-jäsning, förorsakad av de tal- 

rika mikroorganismer, som befinna sig på själva grönsakerna, 
samt de, vilka inkomma med vatten och andra tillsatser. 
Denna jäsning kallas skumjäsning på grund av den härvid 

oftast men ej alltid inträdande skumningen, ocli detta for
stadium kan räcka i dagar eller veckor. Därefter intrader 
själva huvudjäsningen, som i stort sett är en mjölksyrejäsning,
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varvid de i grönsakerna befintliga kolhydraten omvandlas i 
mjölksyra jämte något flyktiga syror, såsom ättikssyra, smör- 
syra, valeriansyra etc. samt litet alkohol m. m. De bildade 
syrorna, sårskilt mjölksyran, hindra nu vidare sönderdelning, 
framförallt förruttnelse, och på delta sätt kunna grönsakerna 
konserveras rätt lang tid, innan slutligen den s. k. efterjäs- 
ningen, under vilken den bildade syran åter förstöres, vidtager.

Insyrning av vitkål eller surlccdsberedning har sårskilt i 
vissa delar av Tyskland blivit en verklig industri. De renade 
kålliuvudena sönderskäras fint, och massan nedpressas efter 
tillsats av 0,5 — 2 % salt ocli ibland även av kryddor i stora 
behållare av trä eller betong. Man betäcker nu kålmassan 
med en ren duk, och over det hela lägges ett med talrika hål 
försett trälock, som belastas med stenar eller vikter eller fast- 
hålles medelst en press. Jäsningen racker 2—3 veckor, varpå 
surkålen förpackas på fat.

De mikroorganismer, som renodlats från insyrade grön- 
saker, hava varit av olika slag. Själva mjölksyrejäsningen 
torde få tillskrivas såval huvudsakligen äkta mjölksyrebakterier, 
som koliliknande bakterier, och isynnerhet vid den foregående 
skum jäsningen medverka alltid jästsvampar. En sarskild 
mjölksyrebildande bakterie, Bad. brassicae, som mycket liknar 
den vanliga surmjölksbakterien (sid. 177), har konstant på- 
visats vid surkålsjäsningen samt även vid insyrning av andra 
grönsaker.

Vid insyrning av gurkor och bönor, ärter etc. är bakterie
floran i stort sett ungefiir densamma soin i surkålen. Utom 
de förut omnämnda mikroorganismerna förekomma även icke 
jäsande jäst- ocli torulaarter, Mycoderma, Oidium lactis, Mo- 
nilia m. 11.

Frukt och bär.

Även frukter ocli bär skämmas ocli ruttna under inverkan 
av mikroorganismer. Det är härvidlag dock ej bakterier utan 
mycelsvampar, som äro verksamma, och det är här ej heller 
fråga om »förruttnelse» i vanlig bemärkelse. Under svam- 
parnas inverkan undergår frukten eller baren en smakför-
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ändring, fruktköttet uppmjukas, och efter en tid intrader även 
missfärgning av detsamma. Till de viktigaste av dessa skade- 
görare höra den vanliga gröna mögeln, Penicillium glaucum,

Fig. 83. Gloeosporium frxictigenuvn på äpple. (Efter Mü l l e r -Th u r g a u .)

Kig. 84. Cephalothecium roseuni. 
(Efter Co r d a .)

som särskilt angriper äpplen men även ofta nog andra frukter 
såsom persikor, plommon, körsbär, valnötter och kastanjer, 
Penicillium italicum på citroner och apelsiner, Botrytis cinerea 

på päron, jordgubbar och framförallt druvor; MoniHa fructi- 

gena förorsakar s. k. torröta på äpplen och päron, Gloeospori

um fructigenum (fig. 83) förorsakar 

bitterröta på äpplen och päron, 

Mucor- ocli Rhizopus-art&c angripa 
päron, vidare finner man Cephalo 

thecium roseum (fig. 84), Fusarium- 

arter m. fl.
Dessa mikroorganismer in- 

tränga genom sår eller sprickor 

på fruktskalet, framkallade vare 
sig genom insekter, skorvsvampar 

eller kanske of tast genom ovar- 
samhet vid frukternas skördande, 
förpackning och transport. Det 
är oftast mögen frukt, som angri- 

pes av rötsvampar, ocli de angrip- 
na frukterna överföra lätt smittan
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till den friska frukten, som ligger intill. Ofta tjänstgöra även 
flugorna som bärare och överbringare av svampsporerna. 
Själva det inre förloppet vid fruktköttets förstörande är av 
komplicerad natur och består naturligtvis i forstå hand i ett 

dödande och upplösande av cellerna i frukten.
Vid vanlig lagring av frukt i källare eller kylrum måste 

man tilise, att lokalen är väl rengjord, sval, luftig, med inåttlig 

fuktighet, och att skadad och angripen frukt noga utgallras.

Fig. 85. Torkapparat för frukt och bar.
(Efter G. Lin d  och J. Gr e e n .)

Vill man konservera frukt för längre tid, än som kan ske 
även vid den mest andamålsenliga forvaring, så äro de van

ligaste metoderna härför inkokning i hermetiskt slutande karl, 
torkning samt inkokning med soeker.

Vad den forstå metoden beträffar, så få frukt och bär 
vanligen undergå en foregående upphettning i soeker]ag till 
65—80°, s. k. förkokning, innan de steriliseras. Steriliseringen 
forsiggår på samma satt, som när det gäller grönsaker, fastän 

i sockerlag; men då frukt och bär på grund av sin höga halt 

av organiska syror ej angripas av bakterier utan blott av de 

mot upphettning vida mindre motståndskraftiga mycelsvam- 
parna, så behövas ej heller så böga temperaturer eller lang
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upphettningstid. 15—20 minuter vid 75 — 80 iiro i de fiesta 
fall tillräckliga. Vid konservering, liven i stort, är det bättre att 
använda glas- an metallkärl, emedan fruktsyrorna lösa metallen, 
vilket kan förorsaka förgiftningsfall.

Vid torkning av frukt eller bär nedbringas vattenhalten 
från 80—90 % eller inera till 10—20 %, och därigenom 
hindras mikroorganismernas utveckling, naturligtvis under för- 
utsättning att forvaringen av den torkade frukten sker på ett 
torrt stalle. Äpplen och päron skalas först, och äpplena skäras 
i skivor (ringäpplen), päronen i bitar. Torkningen sker i hus-

hallen direkt i värmen från spiseln 
eller i särskilda små torkapparater, 
som ställas på denna (fig. 85).

I stort sker torkningen i särskilda 
torkugnar eller i varmare länder i 
fria luften.

Genom inkokning med sock er er- 
hålles marmelader, geléer, sylter och 
kompotter. Den höga sockerhalten 
hindrar här utvecklingen av mikro
organismer. Dock uppkommer gan- 
ska lätt mögelbildning, som varje 
husmor alltför väl fått erfara, i van
ligaste fall beroende på bristande 
försiktighet vid karlens förslutning.

Fig. 86. Vattenbadsinsats med 
saftflasker för konservering. 

(Etter G. Lin d  och J. Gr é e n .)

Bäst är att omedelbart lägga över ett i alkohol doppat papper,
innan glasen överbindas med pergamentpapper, eller ännu säk-
rare är att övergjuta med ett tunt lager av smält paraffin. 

Vid kokning av lingonsylt kan sockertillsatsen minskas
betydligt eller t. o. m. helt utelämnas, utan att hållbarheten 
därför bliver mindre. Detta egendomliga förhallande med lingo- 
nen beror därpa, att dessa bär innehålla benzoesyra i rätt stor 
mängd (0,10—0,2 5 % fri benzoesyra); de konservera sig alltså 
själva.

Man brukar även i hushållen konservera bär, såsom svarta 
vinbär, körsbär etc. genom inläggning i alkohol (brännvin) 
under sockertillsats.
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Vid safttillverkning går man bäst tillväga på så satt, att 
baren (eller den sönderskurna frukten) läggas skiftesvis med 
socker i ett lampligt karl. Det hela får stå 172 — 2 dagar 
på ett svalt ställe, varefter det hälles i en silduk, dar saften 

får rinna av.
För att förliindra, att saften sedermera råkar i jäsning, är 

det säkrast att sterilisera flaskorna med saften på sainma 
satt, som man steriliserar t. ex. frukt i konservglas (fig. 86).

Fodermedel.

De olika fodermedlen1 kunna indelas i stråfoder, såsom 
hö ocli halm, saftfoder, till vilka höra grönfoder, foderrot- 
frukter och potatis, diverse fabriksavfall såsom betmassa, drav, 

m. fl., samt kraftfoder, till vilka räknas de olika sädesslagen 
och kvarnavfall av dessa, oljekakor m. m. Härtill kommer 
vid are åtskilliga fodermedel från djurriket, såsom mjölk och 
mejeriavfall och avfall från djur (kött- och fiskfodermjöl, blod- 

mjöl).

1 Rörande de olika fodermedlens sanimansättning, egenskaper etc. bän- 

visas till Nil s Ha n s s o n : Handbok i utfodringslära, del II, Fodermedlen. 

Stockholm 1915.

Det är självklart, att så många till sin sammansättning 
och allmänna beskaffenliet vitt skiida fodermedel även måste 

forhålla sig sins emellan mycket olika såval i avseende på 

sin normala bakterieflora, som på de skadliga, genom mikro

organismer åstadkomna förändringar, för vilka de äro utsatta 

Hela delta område har forst på senate tid börjat att syste 
matiskt behandlas ur mikrobiologisk synpunkt, och mycket 

är här ännu höljt i dunkel.
Levande växter, alltså även gras och andra grönfoderväxter, 

bära på sin yta en brokig mångfald av mikroorganismer, varav 
en del härstamma från luften och dess dämm och från jorden, 
medan andra verkligen vegetera på växternas yta såsom på 

ett näringssubstrat, ehuru visserligen av tämligen mager be- 
skaffenhet, då de ju ej kunna intränga genoni växtens hud 
utan måste nöja sig med de ämnen, som finnas utanpå den- 
samma. De förra kunna givetvis tillhöra snart sagt alia de
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i den fria naturen förekommande arterna av mikroorganismer. 

De åro mycket talrika, men en stor del befinner sig i uttorkat 
och mindre livskraftigt tillstånd. De senare utgöras i första 
hand av vissa slembildande och gula färgämnen producerande 
stavbakterier såsom Bact. fluorescens och Bact. herbico/a. Den 
senare kan ibland även utveckla sig på grönmalt i sådana 
mängder, att den biir synlig för blotta ögat såsom en gul

eller rödaktig slembeläggning. På jordbruksväxter, som ju 
genom förmedling av jorden komma i beröring med kreaturs

godsel, finnas vidare alltid tann mjölksyrebakterierna Bact. coli 
och Bact. aer og enes, vilka dock (åtminstone den forrå) av f ö r f. 

även funnits i füllt livskraftigt tillstånd på alla undersökta 

viltväxande växter, detta i olikhet med de s. k. äkta mjölk- 
syrebakterierna, som blott sällan anträffas fjärran från odlad 
mark och då blott i föga livskraftigt tillstånd, medan de aldrig 

saknas å kulturväxterna, dit de komma med kreatursgödseln. 
Vidare påtraffas hos foderväxterna mer eller mindre ofta 

såval aeroba som anaeroba sporbildande bakterier såsom hö- 
bakterier, smörsyrebakterier, pektin- eller cellulosajäsande 
bakterier, Actin omy ces-arter m. fl.

På foderrotfrakter och potatis finner man naturligtvis 

stora mängder av alla de talrika arter av mikroorganismer, 
som finnas i jorden, och på de olika slagen av kraftfoder 
paträffas utom de förut nämnda ofta den anaeroba förrutt- 

nelsebakterien Bac. putri ficus. Wig g e k har funnit denna art 
sårskilt ofta (i 55 % av undersökta prov) i jordnötskakor och 

-mjöl. Den skall vara orsaken till, att dessa kakor i vissa enstaka 

fall endast med motvilja förtäras av korna. Av sårskilt intresse 

är, att Wig g e r  bestämt påstår sig hava funnit füllt virulenta 

mjältbrandsbakterier, Bac. anthracis, i kli, vilket ju möjligen kan 
förklara denna sjukdoms sporadiska forekomst i ladugårdarne.

Att angiva antalet av på olika fodermedel funna mikro
organismer är till ringa nytta, då det tydligt visat sig, att 
detta är av föga betydelse för fodermedlens beskaffenhed 
För att få några hållpunkter härvidlag meddelas emellertid 

följande, av Lö h n  is gjorda sammanställning, varvid antalet 
mikroorganismer är angivet i millioner per gram.
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Grönfoder  2—200
Hö  7—17
Halm  10—400 
Säd .......................................... 0,1—12

Oljekakor och -mjöl 0,01—20

I surfoder, ensilage etc. kan dock antalet mikroorganismer 
under de forstå dagarne uppgå till flera milliarder per gram 
inassa. Vi återkomma snart till dessa forhållanden.

I nyss skördat, fuktigt tillstånd kunna ju foderväxterna 
ej förvaras, emeclan de mycket hastigt förstöras av inögel- 

svampar och andra mikroorganismer. Man måste därfär kon- 
servera grönfodret, vilket kan ske antingen genom intorkning, 

d. v. s. höberedning, vilket är det vanligaste, eller genom in- 

syrning. Vid höberedning bör vattenhalten nedbringas till 
14—15 %, ehuruväl även liö med 18 å 20 % vatten kan 
förvaras ganska bra Stiger emellerticl vattenhalten ännu 
liögre, så inöglar höet och förstöres. Genom att tillsätta 
ungefär 1 % koksalt underlättas i avsevärd grad höets kon
servering, samtidigt som dess smaklighet höjes.

Nyss skördade växter och rotfrukter inställa ej sina livs
funktioner omedelbart, utan växtcellernas andning fortsätter 

ännu en tid, så länge vattenhalten ännu overstiger ca. 38 % 
(andningsgränsen), och delta är orsaken till, att nyskördat 
grönfoder liksom även nyskördade rotfrukter »taga värme», 
om de sammanföras för tidigt i större massor. Härunder kan 
temperaturen hos hö, sårskilt om fuktiglietslialten är stor, 
stiga, så att höet kolas, och det kan t. o. m. komma till själv- 
antändning. Man får nog ej betrakta denna självupphettnings- 
process såsom enbart beroende på växtcellernas andning, ty
det synes vara klarlagt, att även termofila mikroorganismer 
äro delaktiga däruti. I hö är det i synnerhet en bakterieart, 
Bac. calfactor samt några Actinomyces- och J/wcor-arter, som 

härvid äro verksamina, dels genom de sönderdelningsprocesser 
de framkalla, dels genom sin egen andning.

De processer, som forsiggå i hö under torkningen, äro för 
övrigt av många slag, och de bidraga i väsentlig mån till det
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erhållna höets goda beskaffenhet och begärlighet för djuren. 
Hastigt t. ex. i torkskåp torkat liö biir på långt när ej så 
fint. Den fina aromen hos gott liö uppkommer genom glyko- 
sidspjalkningar. Under torkningen sker även en förlust i 
torrsubstans med c:a 10 %. Denna torrsubstansförlust upp

kommer enligt Fr . Fl e is c h ma n n huvudsakligen genom en

Kig. 87. Silostorn vid Målhammar. (Efter Nil s Ha n s s o n .)

andningsoxidation av sackaros ocli dextros i bladcellema. En 
del av äggvitan nedbrytes till aminosyrer; även en del av 

fettet sönderdelas. Vid dessa processer medverka ej mikro
organismer i nämnvärd grad, utan blott växtcellernas egna 
enzymer. Däremot medverka mikroorganismer vid lecitinets 
försvinnande. Detta fysiologiskt viktiga ämne bortgår till 

större delen vid torkningen ocli lagringen.
Insyrning av grønfoder sker numera oftast genom s. k.
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Fig. 88. Ensilagebohållare vid Karhulai Finland. Bilden visar behållarens ovre 
del med locket och anordningarna for dess nedpressande. (Efter Nil s  Ha n s s o n  )

pressfoder- eller ensilage beredning. Denna konserveringsmetod 

har fått en vidsträckt utbredning i Nordamerika, diir sår

skilt majs, som biir torr och hård vid torkning och darför ej 
lämpar sig för höberedning, använcles härför. Men även i 
vårt land har pressfoderberedning under senare tider vunnit 

insteg, och den torde ha en särskild betydelse, då det galler 
att tillvarataga sådana gröna växter, som på grund av sin 
beskaffenliet eller årstiden, då de skördas, icke kunna torkas.

Pressfoderberedningen forsiggår i s. k. silos, oftast runda 
torn, som uppföras av piank, sten eller cement med dnbbla 

väggar. I mellanrummet ifylles en värmeisolerande massa. 
Trä är bäst som byggnadsmaterial, emedan det är minst 
värmeledande. Sedan det i hackelse sönderskurna grönfodret 

stadigt nedpackats mycket tiitt för att i möjligaste mån ute- 
stänga luften, vilken ju skulle gynna värmealstringen genom 

växtcellernas andning och utvecklingen av för beredningen
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skadliga mikroorganismer, anbringas ovantill ett stärkt tryck 
genom särskilda pressanordningar eller belastning.

Amerikanarna W. M. Es t e n och C. J. Ma s o n  hava utfört 
synnerligen omsorgsfulla undersökningar over förloppet vid 
ensilageberedningen och de faktorer, som liärvidlag inverka. 
De funno, att, om man genom noggrann packning av grön- 
fodret och stark pressning kan hålla temperaturen i massan 
vid 25— 30°, detta är bäst för ensilagets beskaffenhet. 
Härvid uppstår, vilket är avsikten vid alla insyrningsmetoder, 
genast en kraftig mjölksyrejäsning, förorsakad av en enorm 
utveckling av mjölksyrebakterier. Denna utveckling är störst 
de allra forstå dagarne efter fyllningen av silos, bakterie- 
lialten uppgår då till milliarder per gram massa. Sedermera 
avtager bakteriehalten undan för undan. Syrehalten i massan 
stiger däremot jämnt, tills den efter ett par veckor närmar 
sig 2 % av massans vikt, då processen avstannar. Vid lyckad 
beredning är det övervägande mjölksyra, som bildas, men 
dessutom bildas även alltid något ättiksyra och propionsyra, 
medan smör- och valeriansyra saknas. Dessutom bildas mycket 
CO2. Små mängder bärnstenssyra och alkohol kunna även 
påvisas. Det hastiga fortskridandet av syrning-sprocessen är 
ytterst viktigt, ty därigenom hämmas utvecklingen av skadliga 
mikroorganismer.

Under denna beredning uppstå vissa förluster genom de 
av mikroorganismerna förorsakade omsättningarne, genom 
andning o. s. v., vilka förluster dock vid riktig behandling 
ej äro allt för stora, ungefär 10 % av torrsubstansen. Ägg- 
viteämnena nedbrytas delvis till aminosyrer, och vid sarskilt 
äggviterika grönfoderväxter, såsom t. ex. lucern, är ensilageför- 
farandet ej füllt lämpligt, emedan förlusterna bliva för stora.

Om processen av en eller annan orsak, såsom för lös pack
ning ocli för svag pressning, kommer att gå i felaktig riktning, 
så stiger temperaturen till 50° och däröver. Härvid hämmas 
mjölksyrebakteriernas utveckling, och det bildas mest smörsyra, 
vilket gör massan mindre aptitlig för djuren, varjämte för
lusterna i torrsubstans kunna uppgå till 20—25 % och ännu 
mera. Vid utfoclring med dåligt ensilage blir även mjölken
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lätt infekterad med gasbildande bakterier och förruttnelse- 
bakterier, vilka inverka skadligt på mejeriprodukternas, sår
skilt ostens kvalitet.

Foderrotfrukter och potatis förvaras på öppna faltet i gravar 
eller ovan jord i s. k. stukor (se sid. 113). Den i diffusörerna 
i sockerfabrikerna urlakade betsnitseln, betblast och annan 
rotfruktsblast samt även ibland potatis konserveras genoni 
insyrning endera i cementerade eller grävda gravar eller i 
stukor. Lättast liålles temperaturen inom lämpliga gränser 
och undvikes frysning i gravarne. Vid inläggningen gälla 
sainma regler som vid inläggning av ensilage, d. v. s. massan 
bör tätt sammanpackas för att hindra luften att kvarstanna 
och utsättas för kraftig pressning för att hålla temperaturen 
nere. Det gäller ju även liär framför allt att leda jäsningen 
i rätt riktning, d. v. s. att få till stånd en kraftig mjolksyre- 
jäsning. Man har på senare tid alltmera börjat införa ren- 
kulturer av passande mjölksyrebakterier att använda vid in
syrning av potatis, betsnitsel ocli även rotfruktsblast. Den 
upphettning, för vilken betsnitseln utsättes i diffusörerna, dödar 
ju mjölksyrebakterierna men ej sporerna av smörsyre- och 
cellulosabakterier. Därför måste här renkulturerna bliva av 
stor nytta. Dylika kulturer framställdes forst i Frankrike 
under namn av »Laoto-Pulpe» och numera även i Tyskland 
under benämningen »Vindobona-Pidpe» ? De försändas i Hy- 
tande form i sinå flaskor, och deras användning drager blott 
ringa kostnad, ungefär 1 öre per 100 kg. Ätskilliga socker- 
fabriker ympa snitseln med dylika kulturer redan före avsän- 
dandet från fabriken. Eljest tillgår ympningen så, att kulturerna 
enligt bruksanvisnirgen förökas i diffusionssaft av en viss 
koncentration, varefter denna inedelst trädgärdskannor^ strilas 
ut skiktvis over betsnitseln vid dess inläggning. Nyligen har 
även Institut für Gärungsgewerbe i Berlin utsläppt dylika 
kulturer i marknaden, som sarskilt kommit till användning 
vid insyrning av potatis. Härvid kan potatisen endera forsi 
ångkokas eller också, vilket dock ej är füllt så bra, blott 
rivas tillsammans med vatten. Hos oss torde insyrning av

1 Erhållas från Laboratorium Moser i Wien, XIX/5, Goltzgasse 3.
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potatis förekomma i synnerhet, om den blivit skadad genom 
frost eller på annat sätt och därför ej tål forvaring i oför- 

ändrad form. De försök, som i Tyskland utförts med ren
kulturer vid insyrning av potatis, hava givit övervägande gynn- 
samma resultat. (Jtan renkulturer visade sig den insyrade 
massan innehålla talrika- kolibakterier, höbakterier, pektin- 
j asande bakterier och smörsyrebakterier, medan vid användande 
av renkulturer huvudmassan av mikroorganismer ut»jordes av 
mjölksyrebakterier och jästarter. Naturligtvis uppstå vid all 
insyrning vissa förluster i torrsubstansen, sårskilt galler detta 

äggviteämnena; men väl insyrad betmassa, potatis eller blast 
är ett gott och för dj uren synnerligen smaldigt foder.

Det viktigaste och även svåraste är att liålla temperaturen 

så låg, alt ej andra, skadliga jäsningar inträda. Helst bör 
man söka liålla temperaturen under 40. De försök, som 
gjorts i Tyskland att syra med s. k. »Warmmilchsäurebazillen», 
samma långstavformiga mjölksyrebakterier, som användas vid 

sprit- och pressjästtillverkningen (Bact. Delbrücki), varvid 

temperaturen Halles vid omkring 50' under jäsningen, hava 

ej givit så goda resultat.
Potatis och betsnitsel konserveras även genpm torkning i 

härför avsedda, särskilda apparater. På dylikt sätt torkad 

potatis går i handeln under namn av »potatisflingor». Fram- 

ställningen av dylika torkade preparat kan naturligtvis blott 

ske fabriksmässigt.
Vad kraftfodret beträffar, så är ej mycket känt rörande de 

förstörelseprocesser, för vilka det är utsatt vid forvaring. Vid 

en fuktighetsgrad över 14—15 % möglar det lätt, och vid 

ännu liögre vattenhalt ntveckla sig även hastigt de skadliga 
bakterier, vilkas sporer sällan saknas i oljekakorna, i kli o. s. v. 
Oljekalcsmjölet är alltid av helt naturliga orsaker bakterie- 

rikare an de bsönderdelade kakorna
Man har förut ganska allmänt bedömt kraftfoderinedlens 

grad av friskliet genom att bestämma den s. k. härsknings- 
(ranciditets-)graden, vilket skedde genom att lösa det extrahe- 

rade fettet i eter-alkohol och titrera surhetsgraden med 0,1- 

normal kalilut. Halten av fria syror beräknades i allmänliet



127

såsom oljesyra. De tal, man på så satt erhåller, äro emeller- 
tid skäligen betydelselösa för det angivna andamålet. Sönder- 
delningen av de mera oljeaktiga kraftfodennedlen beror utom 
på mikroorganismer även på närvarande växtenzymer, sårskilt 

på fettsönderdelande sådana, s. k. lipaser.

I anslutning till de mikrobiologiska processer, som kunna 
forsiggå i de olika fodermedlen, torde det även vara på sin 
plats aft liiir i korthet redogöra för de sönderdelningar, som 

fodret undergår i djurens matsmaltningsapparat genom med- 
verkan av mikroorganismer.

Betydande massor av mikroorganismer medfölja natui'ligt- 
vis fodret, men av dessa foi’tleva givetvis ej alla i matsmalt
ningsapparaten, utan ett urval sker härvidlag, så att de mikro

organismer, som överleva och fortfara att utveckla sig, i forstå 
hand äro sådana, som sarskilt trivas vid kroppstemperatur 
och under anaei’oba forliållanden.

Men äro då mikroorganismern a överhuvudtaget nödvändiga 

för matsmältningsarbetet, eller kan ej delta utföras endast 

och allenast av de av matsmältningsorganen sekreterade enzy- 

merna? Frågan är svår att experimentellt besvara, men det 

har dock nyligen lyckats fransmannen Co h e n d y  att definitivt 
fastslå, att höns kunna uppfödas fullkomligt sterilt utan men- 
liga följder för deras utveckling. Mikroorganismerna äro 
sålunda ej oundgängligt nödvändiga för födoämnenas sönder- 

delning i djurens matsmältningskana], åtminstone ej för alia 
djur. Vid idisslarnes matsmältning hava emellertid särskilt 
de celhdosajäsande bakteriern a en viktig mission att fylla vid 

den första sönderdelningen av fodret i våmmen. Man liar 

ej lyckats påvisa några cellulosalösande enzymer, avsöndrade 
av djurens egen organism, och därmed är det utan vidare 
klart, att de massor av cellulosa, som hopas i våmmen, aldrig 

skulle kunna sönderdelas utan bakteriernas hjälp. Härvid. 
bildas under cellulosajäsningen en myckenhet gas. Ibland är 
mängden härav så betydande, att sjukdom uppstår (trumsjuka),
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varvid man ofta måste skaffa gaserna avlopp genom införande 
av strupsond eller genom ett enkelt operativt ingrepp.

När födoämnena sedermera komma i beröring med den 
sura magsaften, såsom i löpmagen hos idisslarne, dödas en 
stor del av niikroorganismerna och likaså i tumitarmen, vil- 
kens slemhinna synes kunna avsöndra vissa specifika bakterie- 
dödande ämnen. 1 tjocktarmen däremot tager mikroblivet 
åter intensiv fart med åtfoljande kraftig gasutveckling. En 

rik mikrobflora vegeterar ständigt i denna del av tarmkanalen. 
När exkrementerna slutligen lämna tarmen, bestå de till ej 
ringa del av bakterier, varav dock en hel del äro döda. Man 

har funnit, att 10—20 % av exkrementens torrsubstans utgöras 
av bakteriemassa, och man har räknat till 18,000 millioner 
levande bakterier per gr. fasta exkrementer, vilket väl ungefiir 

torde motsvara hälften av hela bakteriemängden.
Om också allehanda bakterier medfölja fodret i matsmält- 

ningskanalen, så finner man däremot, aft bakteriefloran i de 

fasta exkrementen är i det stora hela ganska konstant till 
sin sammansättning. Detta beror på det redan förut om- 

nämnda forhållandet, att endast de bakterier formå trivas 
och utveckla sig i matsmältningskanalen, som äro anpassade 

för de dar rådande forhållandena. En särskild betydelse 
liava de syrebildande mikroorganismerna, såsom tarmmjölk- 
syrebakterierna Bact. coli och Bact. aerogenes och de äkta 
mjölksyrebakterierna (se sid. 176), i det de genom sin för- 

jäsning av kolhydraten producera syror, som liindra för- 

ruttnelsebakteriernas verksamhet. Utom dessa ingå i den 
konstanta tarmfloran även smörsyrebakterier och andra anaeroba 

och aeroba sporbildare. Förruttnelsebakterier, såsom Bac. putri- 

ficus felas aldrig, åtminstone i sporform; vidare finner man 
diverse streptokocker och mikrokocker, Bact. fluorescens, Bact. 
vulgare, m. fl. En grupp av de s. k. äkta mjölksyrebakterierna, 

nämligen de långstavformiga eller lalctobacillerna, finnes även 
konstant i tarmen, ehuruväl ej i sårdeles stort antal. Annor- 

lunda biir dock forhållandet vid övervägande mjölkkost, såsom 
hos barn eller kalvar; då intaga laktobacillerna en domine- 
rande plats i tarmfloran.
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Tarmens bakterieflora kan emellertid under vissa forhål- 

landen påverkas av födoämnenas särskilda beskaffenhet, även 

bortsett från det nyss nämnda exemplet med mjölkkosten, ocli 

de bärvid inträdande förändringarne i de normala tarmin- 

vånarnes egenskaper kunna vara av en icke ringa betydelse, 

sårskilt niir det gäller mjölkens ocli de av denna framställda 

mejeriprodukternas beskaffenhet. Vi återkonima längre fram 

till dessa forliållauden på tal om mikroorganismernas bety
delse for mejerihanteringen.

Alkoholjäsningen och dårpå grundade industrier.

Alkoholjäsningens fysiologi.

Av alla jäsningsprocesser är säkerligen alkoholjäsningen, 
d. v. s. sönderdelningen av socker i alkohol och kolsyra, den 
äldst kända, ty beredningen av öl genom jäsning av ur korn 

erhallen vört och vinberedning genom jäsning av druvsaft äro 

processer, som äro lika gamla som mänskliglietens historia. 

Ingen annan jäsningsprocess har heller varit foremål för så 

många undersökningar som alkoholjäsningen, helt naturligt 

för resten, om man betänker dess betydelse för en hel rad av 

viktiga industrier, och ehuru denna jäsning sålunda efter hand 

studerats av de gamla alkemi stern a och sedermera av många 

av olika tidevarvs störste forskare på kemiens område, såsom 

La v o is ie r , (Ja v e n d is h ,Ga y -Lu s s a c , Lie b ig , Ty n d a l l , Pa s t e u k , 
så har man dock forst i våra dagar genom arbeten av E. 

Bu c h n e r , Iw a n o f f , Ha b d e n  ocli Yo u n g , Sl a t o r , Eu l e r  m. il. 

lyckats komma till större klarhet rörande de viktigaste proces- 

serna vid denna jäsning, om det än fortf  arande finnas åtskilliga 
dunkla punkter att härvid uppklara.

I inledningen till detta arbete ha vi redan med några få 

ord redogjort för den stora striden mellan den kemiska ocli 

den vitalistiska jäsningsteorien, representerad, den forrå av 

Lie b ig , den senare av Pa s t e u r . Dennes rent fysiologiska 

forklaring av alkoholjäsningen såsom varande bunden vid 
9 - B art hel, Mikroorganismer na.
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jästsvamparnes livsfunktioner, och att sålunda levande jäst- 

celler voro nödvändiga för jäsningen, förblev allenahiirskande 

från L ie b ig s  död 1873 och till år 1897. Sistnämnda år vi- 

sade emellertid E. Bu c h n e r , att levande jästceller ej äro nöd

vändiga, utan att även den pressaft, som  erhålles ur krossade, 

rivna jästceller, i och för sig och oberoende av själva cellerna 

formår framkalla alkoholjäsning i en passande sockerlösning. 

Det enzym i jästpressaften, som framkallar alkoholjäsningen, 

kallades av Bu c h n e r  för zymas. Denna är ett endoenzym, 

då den ej diffunderar genom jästens cellmembran.

Varken L ie b ig  eller Pa s t e u r  hade sålunda absolut rätt 

eller absolut orätt. Sanningen Jåg, såsom  den ofta gör, unge- 

fär mitt emellan de båda motsatta åsikterna.

Låtom oss återvanda till zymasen. Det basta sättet att 

framställa denna är ur underjäst från bryggerier. Denna 

urtvättas först och göres glykogenfri genom att torkas i ett 

tunt lager vid rumstemperatur i 8 tirnmar eller vid 2° under 

ett dygn. Glykogenet måste bort, då detta el  jest försockras 

i jästsaften och giver anledning till en förvillande sjiilvjiisning. 

Jästmassan blandas med skarpkantad kvartssand och med 

kiselgur och rives kraftigt i en rivskål, så att jästcellerna 

sönderslitas. Sedermera pressas massan med hydraulisk press 

till 500 atm., varvid den samtidigt filtreras. M an erhåller på 

detta satt av 1 kg. jästmassa, blandad med 1 kg. sand, 250 gr. 

kiselgur och 100 gr. vatten, 300 cm 3 pressaft.

Sedan uttages massan ur pressen och blandas på nytt med 

100 gr. vatten samt pressas om igen. M an erhåller sålunda 

ytterligare 150 cm 3 saft. Denna pressaft är äggvitehaltig, 

av svagt sur reaktion, med en specifik vild av 1,0416 vid 17°. 

Blandas den med en lika stor volym  rörsocker, så börjar efter 

1/.i—1 timme utveckling av kolsyra, och denna kolsyreutveck- 

ling fortsätter under c:a 24 timniar. Denna reaktion eller 

alkoholjäsningen består uti en sonderdelning av liexoser i 

huvudsakligen lika mängder alkohol (etylalkohol) och kolsyra. 

Förr skrevs denna reaktion helt enkelt:

C 6 H 12 O 6 = 2 C 2 H5 . OH + 2 CO 2 

hexos etylalkohol kolsyra



men vi skola snart fim, att förloppet i själva verket är be- 

tydligt mera komplicerat. De hexoser, som utan vidare kunna 
undergå en dylik spjiilkning eller alkoholjäsning, äro i forstå 

hand dextros och lävulos samt mannos, svårare galaktos. Högre 
kolhydrat och även disackarider såsom sackaros, maltos o. s. v., 
måste först genom hydrolys spjälkas i hexoser, innan de äro 
tillgängliga för själva zymasens inverkan. Denna. hydrolytiska 

spjälkning åstadkommes genom andra specifika enzym, som 

även förefinnas i jästcellen och därför också i pressaften. Vi 

meddela här efter Wid ma n ett schema, åskådliggorande 
spjälkningsprodukterna av de viktigaste disackariderna.

Lävulos

Sackaros Maltos

Dextros

Laktos

Dextros Galaktos

Man gjorde till att börja med den invändningen mot 
Bu c h n e r s zymasteori, att den avpressade jästsaften fort- 

farande kunde innehålla levande protoplasmadelai’ från jäst- 
cellerna, och att jäsningen kunde tillskrivas dessa ännu levande 

jästfragment. Denna invändning kunde emellertid Bu c h n e r  

gendriva genom att ur pressaften medelst koncentrerad alko

hol utfälla en massa, som inneliöll zymasen men som ju ej 

kunde innehålla några levande celldelar. Vid upplösning av 

denna fällning i lämpliga lösningsmedel (glycerin och vatten) 
erhölls en losning, som åter framkallade jäsning i sockerlös- 
Jiing. Vidare lyckades det att genom behandling av jästen 
med alkoliol-eter eller aceton överföra den i ett konserverat 
tillstånd (Dauerhefe), varvid givetvis alla celler dogo, utan 
att därför jäsningsförmägan förlorades.

Icke endast jästsvamparne (och ej heller alla dylika) inne

hålla zymas. Detta enzym finnes även hos andra organismer, 
sårskilt hos vissa Jf^cor-arter (se sid. 52), och är för övrigt 

ganska allmänt förekommande i den organiska naturen.

.Utom zymasen innehålla jästcellerna, såsom förut ärnämnt, 
även flera andra enzymer. Det viktigaste bland dessa är in- 

vertasen, med vars tillhjälp sackaros hydrolytiskt spjälkas i
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dextros och lävulos. Rörsockret i och för sig är ju ojäsbart. 
Demia spjälkningsprocess är fullkomligt analog med den, som 

sker under inflytande av mineralsyror och som ju av kemi

sterna är allmänt känd under nainn av invertering.

Malt asen, som omvandlar maltosen till dextros, finnes helt 
naturligt även hos jästen. Laktasen spjälkar laktos i dextros 

och galaktos. Detta enzym saknas hos de vanliga jästarterna 

men finnes hos några av Du c l a u x  först påvisade jästarter, 
vilka alltså hava formågan att framkalla alkoholjiisning i mjölk 

(se beredning av kefir, sid. 210).
Zymasen har hittills lika litet som något annat enzym 

kunnat erhållas i rent tillstånd. Det har heller ej lyckats att 
skilja den från de övriga jästenzymerna, som alltså fortfa- 

rande finnas kvar såval i jästpressaften som i torrpreparaten. 

De i det foljande beskrivna egenskaperna hos zymasen måste 
därför betraktas såsom egenskaper, sådana de te sig just i 

dessa blandningar.
Jästpressaften bildar en klar, i påfallande Ijus något opa- 

liserande vätska av angenäm jästlukt. Vid upphettning koa- 

gu ler ar den fullständigt på grund av sin höga halt av ägg- 

viteämnen. I denna saft forekommer zymasen i kolloidalt 
tillstånd eller rättare sagt bunden vid kolloider; den passerar 
blott delvis genom ett Berkefeldfilter, varför alltså dylik 

filtrerad pressaft är betydligt försvagad. Zymasen är mycket 
känslig gentemot upphettning, så länge den befinner sig i los

ning. Redan vid 40—41° börjar pressaften att koagulera, och 

koagulationen åtfoljes av fullständig forlast av jäsningsför- 

mågan. I torrt tillstånd är zymasen betydligt motstånds- 
kraftigare mot upphettning. Alkoholfällningar ur pi-essaft 

eller torrpreparat kunna i vattenfritt tillstånd upphettas till 
100° och däröver, utan att zymasen förstöres. Pressaftens 
zymashalt, som bedömes efter saftens jäskraft, är mycket 
olika, beroende i forstå hand på den till framstiillande av 

pressaften använda jästens fysiologiska tillstånd. Allra störst 
är zyinaslialten vid riklig knoppning, icke såsom man förut 

trodde efter jästutvecklingens avslutande. Odling av jäst i 
närvaro av vissa »retmedel», såsom framför allt amider, fos-
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fater o. s. v., ökar zymasbildningen. Hos lagrad jast haller 
sig zymasen längre tid vid låg temperatur men försvinner 
snart vid högre. Optimumtemperaturen för zymasens in ver

kan ligger vid 30°. Den totala jäsningsverkan är emellertid 
högre vid lägre temperatur, störst är den vid 10—15°. Delta 
är för övrigt ett allmänt forhållande vid jäsningar av olika 

slag och kan även uttryckas så, aft vid högre temperatur 
(optimumtemperatur) går jäsningen fortast, medan vid lägre 
temperatur jäsningen visserligen går långsammare, men istället 

biir den i längden fullständigare. Den jäsande sockerlös- 
ningens koncentration yttrar sitt inflytande på zymasverksam- 

lieten på så satt, att en ökad sockerhalt stegrar verksamheten. 

Efter överskridande av en optimalkoncentration av 20—30 % 
rörsocker avtager emellertid åter jäskraften något. Olika 

kemiska föreningar kunna hava stor inverkan på zymasen. 
Svagt alkalisk reaktion inverkar i någon mån gynnsamt, medan 

syror inverka hämmande, i större doser skadligt. Antisep
tiskt verkande medel såsom fenol, toluol, kloroform äro även 
i för den levande jästorganismen absolut dödande doser oskad- 

liga för zymasen. Detta är ej något specifikt för delta en

zym utan gäller för alla dylika. Vill man t. ex. i ett visst 

substrat studera en enzymverkan obehindrat av levande mi
kroorganismers inverkan., så sker detta enklast genom att till- 

sätta något av de nyss uppräknade ämnena. Dessa döda 
mikroorganisnierna men upphäva ej enzymernas verksamhet. 
Specifika enzymgift, såsom cyanvätesyra (blåsyra) hämmar 

absolut zymasens verksamhet, men denna börjar åter, om man 
medelst en luftström avlägsnar cyanvätesyran, vilket tyder på, 
att dennas »giftverkan» ej består i någon verklig forgiftning 

av den levande organismen utan troligen beror på bildandet 
av en lös forening niellan HCN och enzymet.

Fosfater, även organiska fosforföreningar samt arsenater, 

höja i hög grad zymasens verkan. Man vet ju, att fosfor- 

syran är en för alla celler och i synnerhet för cellkärnan 

oumbärlig beståndsdel. Fysiologiskt viktiga ämnen såsom 
lecitin, nukleoproteider och nukleoproteiner innehålla ju fos- 

forsyra, men dennas mahända största betydelse ligger i dess
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roll såsom katalysator vid ämnes- och energiomsättningen i 

cellen. Man vet sålunda numera, att sannolikt det stora fler
talet av cellens enzymer behover fosfaternas medverkan för 
att utfora sina speciella arbeten, och bästa insikten härom 

har man just vunnit vid sockerarternas spjälkning, tack vare 

i forstå hand ryssen Iw a n o f f s  och engelsmännen Ha r d e n  och 
Yo u n g s forskningar.

Ha r d e n och Yo u n g  ha visat, aft, om pressaft filtreras ge
nom ett s. k. ultrafiltrum, vilket kan erhållas därigenom aft 

ett vanligt filtrum av oglaserat porslin, s. k. Ch a mb e r l a n d s  

filtrum, neddoppas i smalt gelatin, som då fyller filtrets porer, 
de båda erhållna fraktionerna, filtratet och filteråterstoden, 
äro var for sig overksamma, men genom att blandas med 
varandra återvinna de den förlorade jäsningsförmagan. Samma 

återvinnande av den förlorade jäsningsförmagan kan ske ge
nom att till filteråterstoden sätta kokad pressaft, s. k. kok
saft. Detta fenomen förklara Ha r d e n och Yo u n g  på så satt, 
att zymasen i och för sig är overksam. Den behöver för 

att komma i verksamhet en s k. aktivator eller co-enzym. 
Detta co-enzym finnes i jasten och sålunda även i pressaften. 

I motsats till zymasen förstöres ej co-enzymet vid upphett- 
ning, det finnes sålunda även i kokad pressaft Det är tyd- 

ligen, i olikhet mot zymasen, av kristalloid och ej av kolloid 

natur, eftersom det passerar genom ett ultrafiltrum ocli på så 
sätt kan skiljas från zymasen. Det kan nu med tämligen 

stor säkerhet antagas, att detta co-enzym utgöres av en or

ganisk, troligtvis en esterartad fosforsyreforening. Nu är det 

så, att pressaft ganska hastigt vid forvaring förlorar sin kraft. 

Detta anses numera bero på, att det i pressaften likaledes 
befintliga, fettspaltande enzymet (lipas) skulle inverka fortvå- 
lande på denna fosforsyreester och sålunda förstöra co-enzy

met. Att det hastiga avtagandet av pressaftens jäskraft i 
själva verket beror på ett förstörande av co-enzymet, framgår 
tydligt därav, att dylik pressaft, som blivit overksam, kan re

aktiveras genom tilisattande av koksaft. Emellertid hjälper 
efter flera dagars forvaring av pressaften ej heller detta medel 

längre. Jäsningsförmågan är då ohjälpligt förstörd genom
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andra enzymatiska processer, på vilka vi har emellertid ej 

skola närmare ingå.

En losning, som förutom zymas endast innehåller det 

nämnda co-enzymet utövar emellertid blott en minimal, om  

ens någon jäsningsverkan. Först efter tillsats av fritt fosfat 

intrader kraftig jäsning.

Härvid ingår fosfatet självt i en organisk forening med 

sockret, det bildas en sockerfosforsyreester. H a r d e n  ocli Yo c t n g  

hava för denna reaktion uppställt följande formel:

(I) 2C6 H 12 O 6 +  2R2 H  PO4 == 2CO 2 +  2C 2 H 5 • OH  +  2H 2 O  +  

sockerart fosfat kolsyra etylalkohol vatten

+ C6H10O4(R2PO4)2 .

kolhydratfosforsyreester

Samtidigt pågår även en annan reaktion, en hydrolys, en

ligt följande formel:

(II) C6 H 10 O t (R2 PO4)2 +  2H 2 O  =  C6 H 12 O 6 +  2R 2 H  P04. 

kolhydratfosforsyreester vatten socker fosfat.

Det enzym, som åstadkoimner büdandet av kolhydratfos- 

forsyreestern, benämnes av Eu l e r  fosfates, och det hydrolyse

rande enzymet kalias av Ha r d e n  och Yo u n g  fosfatas.

R kan betyda vare sig en envärdig metall, t. ex. kalium, 

eller också en envärdig organisk atomgrupp. 1 (I) sonder

faller alltså sockret till hälften i alkohol och kolsyra. Den 

andra hälften bildar med fosfatet en ester, som enligt (II) 

åter sonderfaller under vattenupptagande, varvid fosfat re- 

genereras. Dessa formler återgiva säkerligen ej jäsningsför- 

loppet i alla dess enskildlieter utan egentligen blott begyn- 

nelse- och slutstadiet. Sålunda är det ganska säkert, att sock

ret ej direkt sönderdelas i kolsyra och alkohol, utan att mel- 

lanprodukter uppträda. En tid trodde man, att mjölksyra spe- 

lade denna förmedlande roll, vilket i själva verket ligger nog 

så nära till hands, dels emedan mjölksyra bildas av många 

mikroorganismer vid spjälkning av socker, dels emedan mjölk- 

syran genom kemiska reaktioner lätt kan spjälkas i alkohol 

ocli kolsyra. Detta antagande faller dock på den omständigheten, 

att varken jäst eller jästpressaft formår förjäsa mjölksyra.



Numera antar man, med Ne u b e r g , aft mellanprodukten ut- 
göres av pyrodruvsyra, CH3 CO • COOH, som sedan, under in- 
verkan av ett enzym, som Ne u b e r g  kaliar karboxylas, spjälkas 
i kolsyra och acetaldehyd, vilken senare diirpå reduceras till 

etylalkohol.
Vad beträffar de tvenne viktigaste vid alkoholjäsningen 

bildade biprodukterna, nämligen bärnstenssyra och glycerin, 

så bildas den forrå, i likhet med finkeloljan (amylalkohol och 
andra högre alkoholer) ur aminosyror (äggvitespjälkningspro- 
dukter) därigenom, att jasten ur dessa senare avspjälkar am

moniak för uppbyggande av ny äggvita. Glycerinets hiirkomst 
är däremot mera gåtfull. Den bildas såval vid jäsning me- 
delst le vande jäst som vid pressaft jäsning eller jäsning med 

torrpreparerad jäst. Bärnstenssyra bildas däremot blott vid 

jäsning med le vande jäst.1

1 I detta sammanhang bör framhållas, att det endast är en mindre del 

av alkoholjäsningen genom levande jäst, som utföres av den i jästcellerna 

befintliga, fria zymasen. Största delen av denna jäsning är bunden vid jäst- 

cellens livsprocess.

Man anser på goda grunder, att andningsprocessen, varvid 

kolhydrat förbrännes till enbart CO2, i kemiskt avseende står 
jäsningsprocessen mycket nära och i huvudsak förlöper efter 

samma schema som denna. Vid andningen har man emeller- 
tid med säkerhet lyckats påvisa mjölksyra såsom mellan- 

stadium.

Jästsvamparne och öltillverkniiigen.

Ehuru här ej är platsen att ingå på en närmare redogö- 
relse för öltiHverkningens teknik, må dock i korta drag erinras 

om de allra viktigaste av de därvid förekommande processerna.
Råvaran är som bekant korn, som först noggrant rengöres 

och därefter »slopes», d. v. s. uppmjukas, genom att det får 

ligga i of ta ombytt vatten av 10—12° under 2—4 dagar. 
Därefter kommer kornet på malteriets golv, dar det upplägges 

i ett tunt lager. Under in verkan av den genom stopningen 
uppsugna fuktigheten börjar nu kornet att gro, varvid bildas 

enzymet amylas (diastas), som har formågan att omvandla
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stärkeren i maltos och dextrin. For att få groningen att 
försigga jämnt och för att hindra massan från för stark själv- 
upphettning under inverkan av den nu i kornet livligt försig- 
gående andningsprocessen, skyfflas kornet ofta om. Denna 
groningsprocess eller »maltningen» räcker 7—10 dagar. Halten 
av amylas har nu mit sitt maximum, varför processen av- 
brytes och »grönmalten» torkas under mekanisk omröring å 
den s. k. »kölnan» forst vid 40 sedan småningom upp till 
100°. Ju högre torkningstemperatur, desto mörkare malt ocli 
i följd därav mörkare öl. Ju lägre torkningstemperatur, desto 
ljusare ocli amylasrikare malt. Ölets egenskaper äro i hög 
grad beroende på utförandet av maltningen och torkningen 
av maltet.

Det torkade och från groddarne befriade maltet krossas 
nu och behandlas med heft vatten, varvid stärkelsen för- 
sockras genom amylasens inverkan. Denna procedur, som f. ö. 
kan utföras på olika satt, kalias »mäskning». Större delen 
av de i maltet ingående ämnena loses härvid, och den er- 
hållna socker-, dextrin-, och äggvitehaltiga losningen kalias 
»vört» (stamvört). Vorten befrias från de olösta maltbestånds- 
delarne, »draven», genom sibling, forsattes darpå med humle, 
kokas och filtreras. Efter avkylning är vorten nu färdig att 
försättas med jäst för att jäsa.

Den första jäsningen, huvudjäsningen, forsiggår i öppna 
kar. Vid tillverkning av underjäst öl, såsom lageröl, pilsner, 
pilsnerdricka, förjäses vörten vid låg temperatur, 5—10 under 
7—14 dagar, varvid jäsningstiden är beroende på vortens 
styrka. Sedermera vidtagei’ efterjäsningen, som forsiggår i 
lagerfat. Vid överjäst öl forsiggår huvudjäsningen vid liögre 
temperatur, 10—12°, och i följd härav även häftigare. Där- 
jämte medverka vid överjäsningen åtminstone vid åtskilliga 
ölsorter, såsom det engelska Ale, det tyska Weissbier m. fl. 
även andra mikroorganismer än kulturjäst, nämligen Torula- 
foriner, långstavformiga mjölksyrebakterier etc.

Sedan gammalt hade man ofta vid ölets jäsning haft att 
kämpa med svårigheter av olika slag, svårigheter, vilkas or- 
saker man tydligen måste sätta i samband med jäsningsorga-
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nismerna, men som man ej formådde att närmare utreda eller 

ännu mindre behärska. Pa s t e u r , som på 1870 talet ägnade 

ingående studier åt dessa frågor, antog, att orsaken till miss - 
lyckade jäsningar var att söka hos olika, i vorten inkomna 

bakterier. Han foreslog därför, som vi redan förut (sid. 93) 
omnäinnt, att »rena» jästen genom att odla den i en socker- 
lösning, försatt med 2 % vinsyra och lyckades på så sätt av- 

lägsna bakterierne.. De försök, som gjordes med denna metod 

i bryggeripraktiken, gåvo emellertid inga uppmuntrande resultat, 

och detta forhållande forblev ouppklarat, tills E. Ch r . Ha n s e n  
åren 1882—83 offentliggjorde de undersökningar, som seder- 
mera skulle medföra tillämpandet av füllt rationella principer 

vid jäsningens utförande, icke blott vid öltillverkningen, utan 
även inom andra jäsningsindustrier.

Ha n s e n visade, att det är skillnad på jäst och jäst. Några 
jästarter framkalla de farligaste felaktigheter vid öltillverk
ningen (vildjäst), medan andra åter åstadkomma en god pro

dukt (kulturjäst). Vill man hava jäsningsprocessen i sin hand 
och vara säker om ett gott resultat, så måste man använda 

en renkultur av en künd, god kulturjäst och dessutom sörja 
for, att infektion av vorten genom vilda jästarter och skad- 
liga bakterier så vitt möjligt undvikes.

För att åter kunna erhålla en fullkomligt pålitlig ren
kultur av en viss jästart eller jästras måste man utgå från 

att isolera en enstaka jästcell. Hur detta tillgår, ha vi redan 
beskrivit å sid. 93. For isolerandet av jästen tages ett prov 

av vörten, när det först bildade skummet under huvudjas

ningen visar sig, emedan i detta forstå stadium av jäsningen 

infektionen med vildjäst är ringa eller ingen. Flera enstaka 
jästceller isoleras och renodlas, och man måste sedan genom 

jäsningar i liten skala i laboratoriet, men med anviindande 

av samma vort som i bryggeriet, taga reda på de isolerade 

jäststammarnes egenskaper, såsom deras förjäsningsförmäga, 
bottensatsbildnino’, smak och lukt o. s. v. Jästen undersökes 
mikroskopiskt, sporbildningstiden fastslås, kort sagt, man tager 
noga reda på jästens karaktär.

Har man fannit en i alla avseenden passande jästkultur,
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så yinpas nu denna forsi i Pasteurkolvar (fig. 73), därefter i 
Carlsbergkolvar (fig. 74) och slutligen i små jäsningskar i 

bryggeriet, tilis tillräckliga ansatsmängder jäst erhållits för 
bryggeriets drift.1

1 Vid större bryggerier finnas särskilda, s. k. zymotekniska laboratorier, 

dar bl. a. renkulturer för bryggeriets behov framställas. Bryggerier, som 

sakna eget laboratorium, kunna lätt erhålla gina renkulturer från ett labora

torium-, som liAller den för bryggeriet i fråga specifika jästrasen »på lager»,

2 Kü h l « var bryggoridirektör vi'd Gamle Carlsberg-bryggeriet i Köpen- 

hamn, där Ha n s e n  i praktiken införde sina nya renodlings- och jäsnings- 

metoder.

För att framställa större mängder jäst under mot infektion 

füllt betryggande förhallanden användas i bryggerierna nu- 

mera allmänt s. k. propageringsapparater.

Fig. 89, Ha n s e n -Kü h l e s propageringsapparat.

Den åtminstone i de skandinaviska länclerna allmännast 
använda propageringsapparaten är den av Ha n s e n  och Kü h l e 2
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konstruerade, och vi skola därför här inskränka oss till ait 
beskriva denna.

Apparaten består av tvenne cylindrar av förtent koppar- 
plåt, nämligen vörtcylindern eller sterilisatorn samt jäsnings

cylindern (fig. 89).
Vörten inkommer vid a i vörtcylindern S, steriliseras 

genom inledande av ånga i ångspiralen, luftas genom inblås- 
ning av luft genom röret L, som är försett med ett bomulls- 
filter f, och avkyles genom kalit vatten, som genomströminar 
en yttre kylmantel. Därefter tappas vörten genom kranen c 
in i jäsningscylindern G, och det vid botten av Carlsberg- 
kolven (fig. 74) befintliga uttömningsröret for bottensatsjästen 
förenas med ympröret i. Bottensatsen i Carlsbergkolven overføres 
på så satt i jäsningscylindern, diir under jäsningen tempera
turen hålles vid c:a 10°. Den under jäsningen utvecklade 
kolsyran bortgår genom röret s. t är en termometer. Även 
jäsningscylinderns imiehåll kan luftas genoni rorledningen L. 
Den bildade j ästen ansätter sig som en ganska kompakt 
massa på botten i G. Genom ett rörverk r kan dock massan 
röras upp, varefter den avtappas genom kranen h.

Ar bryggeriet av den storlek, att flera jäsningscylindrar 
behövas, så racker det dock i vanliga fall med en sterilisator. 
Tillvagagångssattet vid apparatens användning framgår rätt 
bra av fig. 90—92, efter fotografier, tagna av ingeniör B. 
Ke r n  vid Münchens bryggeri i Stockholm.

Delta är i korthet huvuddragen av det IlANSENska renod- 
lingssystemet för öljäst.

De första renodlade jästraser, som Ha n s e n på delta sätt 
införde i bryggeripraktiken, voro Carlsberg underjäst N:r 1 
och N:r 2 (fig. 93 och 94).

Man må emellertid ej tro, aft detta system omedelbart kom 
att tillämpas överallt inom bryggeriindustrien. Så var visst 
ej forhållandet, utan många invändningar höjdes i början av 
praktikens man och även från vetenskapligt hall mot Ha n s e n s  
åsikter. Den kanske viktigaste invändningen var den, att 
det ansågs ytterst osannolikt, att en och samma jastart vore 
skickad att ensam utföra såval själva liuvudjäsningen, som
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efterjäsningen på fat. Detta visade sig emellertid gå mycket 
bra, och från Ny- och Gamle Carlsbergbryggerierna i Köpen- 
hamn, dar metoden först tillämpades av Ha n s e n , spreds den 
under 80-talet till Tyskland, diir den från början fick ett värde- 
fullt stöd i prof. Lin t n e r , dåvarande förestandaren för den 
berömda »bryggarakademien» i Weihen steplian; i Sverige in- 
fördes det ÜANSENska förfarandet först vid Lyckholms bryg
geri i Göteborg. I närvarande stund arbeta så gott som alla 
större bryggerier, såval vid framställning av underjäst som 
överjäst öl, efter Ha n s e n s metoder, möjligen med undantag 
av en del bryggerier i Frankrike och Belgien.

I England tillverkas övervägande överjäst öl, och detta

xlOuO.

Fig. 93. Carlsberg underjäst N:r 1. 
Celler från bottensatsjästen vid slutet 
av huvudjäsningen. (Efter Ha n s e n .)

X1000.

Fig. 94. Carlsberg underjäst N:r 2. 
Celler från bottensatsjästen vid slutet 
av huvudjäsningen. (Efter Ha n s e n .)

har vissa specifika egenskaper, som skiljer det från andra öl- 
sorter. Här visade sig verklagen det ÜANSENska systemet ej 
hålla streck, och forklaringen erhölls först år 1904 genom 
undersökningar av Hj . Cl a u s s e n , som visade, att huvudjäs
ningen visserligen mycket väl lät utföra sig med en renodlad 
överjäst, men att det för efterjäsningen erf  ordrades en särskild 
mikroorganism, en Torula, som Cl a u s s e n kallade Brettano- 
myces och som i renkultur ensam formådde åstadkomma en 
füllt normal efterjäsning. Detta är alltså verkligen ett sårskilt 
fall, då det är nödvändigt att använda olika jäsningsorga- 
nismer för liuvud- och efterjäsningen. Brettanomyces formår 
bilda over 10 % alkohol. De av denna svamp bildade syrorna 
förena sig med alkohol till estrar, vilka giva de engelska öl- 
sorterna deras karakteristiska lukt och smak (Ale, Stout).



143

Vid tillverkning av vanligt, underjäst öl försiggar huvud- ' 
jäsningen, såsom förut är nämnt, i öppna jäsningskar i särskilda, 
medelst kylmaskiner avkylda jäsningskällare vid en temperatur 
av 5—10° under c:a 8 dagar. 12—20 timinar efter jästtill- 
satsen uppträda på vortens yta små vita skumblåsor, som 

sedermera bilda ett krusigt, fast skum over hela ytan, liuvud- 

sakligen bestående av kolloida äggvite- och humlebestånds- 
delar. Själva den gas, som alstrar skummet, utgöres av kol- 

syra. När jäsningen fortskridit, så att kolsyreutvecklingen 
avtager, minskas även skummet, samtidigt som jästen börjar 

klumpa ihop sig eller fiocka sig, medan själva vätskan synes 
klar. Sådant ölet är vid huvudjäsningens slut, är det emel- 

lertid ännu odrickbart och stärkt grumlat av jäst, ehuruväl 
huvudmassan av denna avsatt sig på karens botten. Från 

jäskällarne pumpas det darför over till lagerkällarne, där det 
får ligga omkring —3 månader på stora fat (liggare) for 
att vid en temperatur av omkring 0° undergå den s. k. efter- 

jäsningen, en helt långsamt förlöpande jäsning, varvid j ästen 
efterhånd avsätter sig fullstiindigt på botten, så att ölet slut- 
ligen kan avdragas, och efter en foregående filtrering erliålles 
i fullständigt klart och drickbart tillstånd. Under efterjäs- 

ningen forsiggå även en del andra processer, som äro av stor 
betydelse för ölets smak.

Såval vorten som ölet äro emellertid utsatta för infektion 

av vildjäst och bakterier, vilka kunna inkomma med vattnet, 
från luften, från maltet eller från de apparater och foremål, 
fat etc., med vilka vorten eller ölet kommer i beröring. Sår
skilt utsatt för infektion år vorten under avkylningen och 
luftningen före dess försättande med jäst Denna utluftning 

sker i stora, flata behållare, s. k. »kylskepp», där vörten är 
utbredd i ett tunt lager och sålunda erbjuder stor yta åt 

uften Trots all forsiktighet och omsorg kunna dylika infek
tioner förekomma, vilka giva anledning till uppkomsten av 

vissa felaktigheter hos ölet, s. k. »ölsjukdomar», såsom grum- 
ling, sur, bitter eller besk smak, slemmighet m. m. Här måste 

man framför allt rikta sin uppinärksamliet på att söka ut-
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röna, när och hur denna infektion ägt rum, för att därefter 

kunna taga sina matt och steg för att avlägsna smittokällan. 
Dylika felaktigheter voro emellertid ofantligt mycket vanligare 
i »den gamla goda tideninnan man kände till de verkliga 

orsakerna till densamma, än de äro nutilldags.
Bland bakterierna är det i synnerhet vissa, till släktet 

Sarcina liörande mikrokocker, som äro de vanligaste och 

svåraste sjukdomsalstrarne (fig. 95). De förorsaka saväl grum- 
ling som obehaglig lukt och smak och inkomma ofta nied 
maltdammet. Grumling och sur smak förorsakas även mycket 

ofta av en långstavforinig mjölksyrebakterie, Saccharobacillus

X1100.

Fig. 95. Sarcina flava., odlad i hö- 
dekokt. (Efter P. Lin d n e r .)

pastorianus, vilken liksom de 

nyssnämnda &arcw«-formerna 

företrädesvis uppträder i svagt 

humlade ölsorter (lageröl, ba- 

jerskt öl). Slemmighet lios 
ölet förorsakas även av bak
terier (Bac. viscosus I och II 

v a n La e r ). Grumlingar och 

smakfel, i synnerhet bitter 
smak, uppstå vidare genom 

in verkan av vild jästarter, så

som Sacch. Pastorianus, Sacch. 
validus, Sacch. turbidans, flo

rula och Mycoderma. Pseudosacch. apiculatus åstadkommer ibland 

smak och luktfel o. s. v.
För att i tid kunna uppdaga och bota dessa ölsjukdomar 

är det av största vikt, att jästen ofta underkastas en biologisk 

kontroll. Demia avser då i forstå hand att upptäeka en even

tuell inblandning av vildjäst eller av bakterier. Bakterierna 
äro relativt lätta att upptäeka även vid en vanlig enkel, 
mikroskopisk undersökning, emedan deras form och storlek 

ju betydligt avvika från jästcellernas. Vildjästen skiljer sig 

väl, även den, i åtskilliga avseenden från kulturjästen under 
mikroskopet, men den säkraste metoden att påvisa en in
blandning av vildjäst i kulturjäst är dock genom den på 

Ha n s e n s undersökningar grundade och av J. Ch r . Ho l m och



1 4 5

S . V . P o u l s e n  u tarb e tad e sporbildningsundersökningen. V ild -  

jäst b ildar n äm lig en v id 2 5 ° sp o rer efter 2 5 å 2 8 tim m ar, 

m ed an k u ltu rjäst v id sam m a tem p era tu r b ild ar sp o rer fö rst 

efte r 4 0 tim m ar. N ed an ståen d e tab e il an g iv er sp o rb ild n in g s-  

tid en fö r o lik a jästa rte r v id 1 5 resp . 2 5 °. S jä lv a u n d ersö k ’ 

n in g sm eto d en fin n es red an fö ru t b esk riv en å sid . 9 6 .

J  ästart
S p o rb ild n i n g stid

1 5 ° 2 5 °

S acch . cero v isiæ . U n d erjäst 4 1 /« d ag e lle r m era o v er 4 0 tim m ar

S acch . cerev isiæ . O v erjäst o v er 7 0 tim m ar 4 0 tim m ar

S acch . p asto rian u s 2 d ag ar 2 5 tim m ar

S acch . in te rm ed in s 2 d ag ar 2 5 tim m ar

S acch . v alid u s 3 d ag ar 2 8 tim m ar

S acch . e llip so id eu s 4 5 tim m ar 2 1 tim m ar

S acch . tu rb id an s 7 0 tim m ar 2 7 tim m ar

1 A n tifo rm in e t, so m  v u n n it sp rid n in g ö v er  h ela  v ärld en , o ch  v års  sam m an - 

sä ttn in g fin n es an g iv en å sid . 7 4 , är u p p fu n n et av  en  sv en sk  b ry gg erifack n ian ,  

c iv ilin g en iø r V . T ö r n e l l .

1 0 — Barthel, Mikroorganismerne!..

M ed elst d en n a m eto d k an m an p åv isa i. o . in . en  in b lan d -  

n in g av 0 ,5 % v ild jäst i k u ltu rjäst. M eto d en k o m p le tte ras  

y tte rlig are g en o m  ak tg iv an d e p å sp o rernas u tseen d e o ch an ta l 

i ce llen . S ålu n d a äro v ild jästen s sp o rer stark are Iju sb ry tan d e  

än k u ltu rjästens, so m  d essu to m  äro stö rre o ch  h av a  e tt k o rn i- 

g are u tseen d e . K u ltu rjäst b ild ar i reg e l 1  —  4 sp o rer, m ed an  

p asto rian u sarte rn as lån g strack ta fo rm er o ch sch izo sacch aro -  

m y ceterna k u n n a b ild a än d a till 8 sp o rer o ch i u n d an tag sfa ll 

än n u H era .

A v en luften o ch vattnet i b ry g g eriern a b ö ra u n d erk astas  

b io log isk k o n tro ll. A v i b ry g g eriin d ustrien an v än d a desinfek- 

tionsmedél m å n iim n as so d a , k alk , k lo rk a lk , an tifo rm in , 1 sv av el-
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syrlighet, formaldehyd, fluorammonium, montanin, mikrosol. 
Sarskilt slangar, rorledningar o. d. måste noggi’ant desinfi- 
cieras.

På sommaren, då ölets hållbarhet givetvis är mindre, lik- 
som när ölet skall underkastas långa transporter, pasteuriseras 
det genom uppvärinning av flaskorna i vattenbad vid 60—70" 

under ’/g timma.

Sprit- och prässjästfabrikationen.

Till spritframställning kan man använda dels sprithaltiga 
råmaterialier, såsom rester från vinfabrikationen, ur vilka 
spriten helt enkelt utvinnes genom destillation (konjak) dels 
socker  haltig a, såsom vitbetor, melass, sockerhaltiga frukter, 
avfallslut från sulfitcellulosafabrikationen, vilka kunna di

rekt förjäsas, dels slutligen stärke!sehaltig a, såsom säd, majs, 
potatis, varvid stärkelsen först måste forvandlas i jäsbart 
socker genom inverkan av amylas.

Av de sockerhaltiga råmaterialen har under de senaste 

åren sulfitavfallsluten hos oss kommit att spela en viking roll 
för spritframställning. Vid cellulosafabrikation enligt sulfit- 

förfarandet innehåller avfallsluten från kokarne åtskilliga 

organiska ämnen bl. a. socker, som bildats genom sulfitlutens 
inverkan på cellulosan. Sockerhalten i luten uppgår i genom- 

snitt till c:a 1,5 % jäsbart socker (hexoser), därjämte finnes 

en del ej jäsbara sockerarter (pentoser).

Sulfitavfallsluten innehåller betydande inängder svavelsyr- 
lighet, och den forstå processen biir alltså att neutralise™ 

luten med kalk. Den neutraliserade luten luftas darpå kraf
tigt, forsattes med saväl organiska som oorganiska närings- 
ämnen för jästen (jästextrakt, superfosfat och ammonium- 
sulfat), varef ter den jäses i stora jäskar vid c:a 30°. Härvid 

bildas ungefär 1 vol. % alkohol, som därefter avdestilleras i 
»kolonnapparater» av samma typ som de, vilka användas vid 
sprittillverkning i allmiinhet.

Den använda jästen är vanlig bränneri- eller pressjäst 

(ö ver j äst).
Av stärkelselialtiga råmaterial användas i vårt land mest
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pota tis samt säd (korn, vete, råg, havre, majs). Potatisen 
renas först genom tvättning i vatten; säden användes sådan 
den är, såvida den ej skall mältas, i vilket fall den först 
rensas i triörer, varvid smuts och skräp, felaktiga korn, ogräs- 

frön in. ni. avlägsnas, och tvättas darpå i vatten. Det renade 
råmaterialet ångkokas därefter under tryck (vid säd tillsättes 
härvid vatten), varvid stärkelsen frigöres ur sina celler och 
delvis förklistras. Därefter följer mäskningsprocessen, som 

försiggar vid omkring 64 å 65°, varvid stärkelsen försockras 
genom tillsats av krossad grönmalt (se sid. 137). Miiltning 

ingår alltså som ett led i sprittillverkningen, såval som i öl- 
tillverkningen. I förra fallet användes emellertid grönmalten 

som sådan, i senare fallet torkas den ju först eller »kölnas».
Sedan mäskningsprocessen avslutats, avkyles masken till 

den för jäsningen liimpliga temperaturen, 15—18°, och for
sattes med s. k. »konstjiist», som beredes på följande satt:

En särskild jästmäsk tillagas av grönmalt, och denna mäsk 
försockras vid tämligen hög temperatur, nämligen 70, för att 
på så sätt befrias från för jästen skadliga mikroorganismer. 
Efter försockring får denna mäsk stå under minst 12 timmar vid 
50°. Härvid intrader spontant en genom långstavformiga mjölk- 

syrebakterier förorsakad mjölksyrejäsning av sockret. Dessa 

bakterier utveckla sig ännu kraftigt vid denna höga tempera

tur och undantränga därför andra bakterier, även s. k. »vilda» 
mjölksyrebakterier, såsom Bac. Hayducki och Bac. Buch ner i, 

vilka producera avsevärda mängder flyktiga syror, men vilka 
företrädesvis utveclda sig vid lagre temperatur. Den bildade 
mjölksyran uppgår till omkring 1 %, och den liindrar i forstå 
hand en senare utvecliling av smörsyrebakterier, vilka genom 
den av dem bildade smörsyran skulle inverka skadligt på 
själva alkolioljäsningen. Mjölksyran åter har i denna kon

centration ingen skadlig in verkan på jästen.
Sedan sålunda jästmäsken blivit tillräckligt sur, vilket be- 

stämmes medelst titrering, upphettas den till 75° för att döda 

mjölksyrebakterierna, avkyles darpå till 15—18’ och försättes 

med pressjast eller med moderjäst från en foregående konst- 
jästberedning. Den nu inträdande alkoholjäsningen får fortgå
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i 10—14 timmar, En del av den jästa masken tages undan 
för att användas som moderjäst påfoljande dag, och resten 
forsattes med en del av den stora spritmasken. Sedan denn a 
nya jäsning kommit ordentligt i gang, blandas denna jäsande 
mask med huvudmäsken, vilken, som nämnt, förut varit ned- 
kyld till 15—18°. Denna mask nedtappas nu i jäskaren, dar 
jiisningen småningoin åstadkommer en temperaturstegring och 
en genom kolsyreutvecklingen framkallad, vältrande rörelse 
hos masken. Denna s. k. »huvudjäsning» räcker ungefär 12 
timmar, varefter jäsningen avtager i häftighet och overgår i 
en långsamt förlöpande »efterjäsning», under vilken maltets 
invert an på förut ej försockrade dextriner fortsattes.

Efter jäsningens slut återstår blott att avdestillera den er- 
hållna alkoholen, vilket sker i kontinuerligt verkande »kolonn- 
apparater», i vilka den utjästa mäsken ständigt pumpas in 
och undan för undan destilleras, oindestilleras (»rektificeras»), 
för att slutligen utkomma ur apparaten såsom i det närmaste 
ren, koncentrerad alkohol.

Även inom denna fabrikation har renodlingsforfarandet 
på senare tid kommit till allmän användning, och detta galler 
i forstå hand själva »anställsjästen» men även de för mjölk- 
syrejäsningen i »konstjästen» nödiga mjölksyrebakterierna.

Man vill naturligtvis hava en jäst, som ger ett möjligast 
gott utbyte, samtidigt som den bör vara motståndskraftig 
mot av främmande mikroorganismer härrörande, skadliga in- 
flytelser. Det stora »Institut für Gärungsgewerbe und Stärke
fabrikation» i Berlin har renodlat Hera för detta ändamal 
lämpliga jästraser, och sårskilt äro de överjäsande jästraserna 
»Rasse II» ocli »Rasse XII» utmärkt lämpade för andamålet. 
Den förra visar ibland en viss benägenhet för skumjäsning, 
varför »Rasse XII» i allmänhet föredrages.

Även Scliizosaccliaromyces Pombe (sid 41) skall vara mycket 
användbar, sårskilt i tropiska lander, såsom i Sydamerika, 
emedan den har god jäsmngsförmaga och är särskilt väl an- 
passad för varma klimat.

Renodlingen i stort av brännerijästen sker visserligen efter 
samma principer som för bryggeri]ästen, men förhällandena
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erbjuda dock vissa olikheter, vilka även kom m a till uttryck  

viel jästens propagering.
Renodlad jäst infördes forsi av Ja c q u e m in  år 1892 i 

bränneriindustrien. D e första överym pningarne ske i Pasfenr- 

och därefter i Carlsbergkolvar, alldeles som vid bryggerijäst. 

Såsom näringssubstrat användes en sårskilt för ändam alet 

beredd m altm äsk. Propageringsapparaterna, som i vissa avse- 

enden något avvika från de i bryggerierna  använda, finnas av  

H era olika slag. V i kunna här em ellertid ej närm are ingå  

på dessa apparaters konstruktion.1

1 För dem , som närm are intressera sig för hithörande förhA llanden, hän- 

visas till L a f a r : H andbuch der technischen M ykologie, Bd. V , p. 270.

D en m jölksyrejäsning, som  m åste forsiggå i »konstjästens»  

m ask, innan denna forsattes ined jäst, åstadkom m es, såsom  

reelan förut fram hållits, av långstavform iga m jölksyrebakterier. 

D ylika förekom m a visserligen under vanliga forhållanden i 

ovannäm nda jästm äsk, i vilken de inkom m a m ed gröm naltet, 

m en m an har num era ganska allm änt overgått till att syra  

m ed renkulturer av dylika m jölksyrebakterier, näm ligen den  

av L a f a r  beskrivna Bac. acidificans iongissimus, som ined all 

sannolikhet är identisk m ed den senare av L e ic h m a n n  isole- 

rade Bact. Delbriicki. M an kan ja tycka, att det enklaste  

vore att sterilisera brännerim äsken före »anställandet» m ed  

jäst, m en detta går ej for sig på den grund, att m an då  

sam tidigt skulle förstöra det försockrande enzym et, am ylasen, 

ocli denna m åste finnas kvar för att även under den följande  

jäsningen fortsätta forsockringen i m äsken. D ärför begagnar 

m an sig av m jölksyrejäsningen för att m otarbeta inflytandet 

av skadliga m ikroorganism er och på så sätt järnna vagen för 

j  ästen.

Bact. Delbriicki (fig. 96) är en stör, stavform ig bakterie, 

som ofta bildar långa forband, tjockleken kan variera m ellan  

0,3 och 1,2 /j ,, beroende på näringsförhällandena. Ä ven  vridna  

och  korkskruvliknande former förekomm a ofta. D en är orörlig, 

alltså utan cilier, och färgas enligt G r a m . D et är en kraftig  

m jölksyrebakterie, vars tem peraturoptim um  ligger vid 40— 48°; 

D en åstadkom m er ingen gasbildning, och den bildade m jölk-
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syran utgöres av vänstermjölksyra. Denna bakterie liknar i 
alla avseende de långstavformiga mjölksyrebakterier (lakto- 

baciller), som vi närmare skola lära känna i kapitlet om nii- 
kroorganismerna i mejerihanteringens tjänst. Bact. Delbrücki 
skiljer sig emellertid från dessa mejerihanteringens lakto- 
baciller genom sin oförmaga att förjäsa mjölksocker.1

1 Vid den tekniska framstäUningen av mjölksyra begagnar man sig 

även av dessa samma laktobaciller. Man använder härvid en maltlösning, 

som erhållits genom försockring av stärkelse med malt, och som innehåller 

10—20 % maltos. Denna losning forsattes med krita, steriliseras och för. 

jäses efter ympning med en renkultur av Bad. Delbrücki under ett par 

veckor vid 50°. Genom avskiljandet av kalciumlaktat under jäsningens fort- 

gång stelnar losningen småningom till en kristallgröt, som sedan pressas och 

sönderdelas med svavelsyra, då kalken avskiljes i form av gips, varpå mjölk- 

syran indunstas till lämplig koncentration.

Från Institut für Gärgungsgewerbe i Berlin försändas 
renkulturer av denna bakterie till brännerier och jästfabriker.

Man har även utarbetat metoder, som göra det möjligt 

att utan mjölksyrebakteriernas medverkan skydda den följande

X1000. Orig.
Fig. 96. Bad. Delbrücki.

jäsningen från skadliga bakterieverkningar. En sådan metod 

är t. ex. det av Ef f r o n t  utarbetade flussyreförfar andet. Ef f - 
e o n t  fann, att jästen ganska lätt kan anpassa sig för även



1 5 1

rä tt s to ra m ä n g d e r f lu ss y ra re s p . f lu o r id e r 1 g e n o m  a tt o d la s  i 

n ä r in g s lö s n in g a r , in n e h å lla n d e s te g ra d e m ä n g d e r a v d e s s a  

a n tise p tik a , m e d a n d ä re m o t d e s k a d lig a m ik ro o rg a n is m e r ,  
s o m  f in n a s i m ä s k e n o c h  s o m  e j h a f t t i l lfä lle  a tt a n p a s s a  s ig , 

h ä m m a s i s in  u tv ec k lin g , o m  t i l l m ä s k e n  s a tte s  e n  v is s  m ä n g d  

f lu s s y ra , n ä m lig e n m in s t h ä lf te n a v d e n  f lu s s y re m ä n g d , fö r  

v ilk e n jä s te n b liv it a n p a s s a d . D e tta fö r fa ra n d e h a r g iv it  

g o d a re s u lta t , m e n a n  s y rn in g e n a v k o n s t  jä s te n m e d  m jö lk -  

s y re b a k te rie r ä r d o c k  d e t v a n lig a s te .

1 J ä s t h a r i a llm ä n h e t d e n e g e n s k a p e n a tt k u n n a a n p a s s a s ig a tt fo r 

d ra g a re la tiv t s to ra m ä n g d e r a v o lik a a n tis e p tik a , s å so m s v a v e ls y r lig h e t, 

fo rm a ld e h y d e tc .

2 U r leucin t . e x . b ild a s h ä rv id is o -a m y la lk o h o l, a m m o n ia k o c h k o ls y ra  

e n lig t fö lja n d e s c h e m a :

C H ., N H 2
3> c h c h ,- c h < +  h 2 o  =  

C H 3  “ C O O H

le u c in  v a tte n

C H
3> c h  • c h 2 • c h 2 • o h  +  n h 8 +  c o 2

C H 3  

is o -a m y la lk o h o l a m m o n ia k k o ls y ra

A v s p jä lk n in g e n a v a m m o n ia k  a n s e s s k e g e n o m  in v e rk a n  a v e tt s a rs k ilt  

e n z y m , amidas, s o m  m a n d o c k h itt i l l s e j ly c k a ts is o le ra .

V i h a re d a n p å  ta l o m  a lk o h o ljä s n in g e n s fy s io lo g i n ä m n t, 

a tt d e n  u n d e r d e n n a jä s n in g  b ild a d e  finkéloljan, s o m  u tg ö re s  

a v a m y la lk o h o l o c h a n d ra h ö g re a lk o h o le r , u p p s tå r v id  j  ä s 

te n s n e d b ry tn in g  a v a m in o s y ro r, v a rv id  a v s p jä lk a s  a m m o n ia k ,  

s o m  a v jä s te n  a n v ä n d e s fö r u p p b y g g a n d e t a v d e s s ä g g v ita . 2 3 

G e n o m a tt t il ls ä tta k v ä v e i lä m p lig fo rm , t . e x . s å s o m  a m 

m o n iu m s u lfa t, k a n o c k s å , e n lig t H . P r i n g s h e i m , b ild n in g e n  

a v f in k e lo lja n e d b r in g a s h ö g s t b e ty d lig t. J ä s te n  i i llg o d o g ö r  

s ig n ä m lig e n d å ä v ö n a m m o n iu n is a lte t fö r s itt k v ä v e b e h o v . 

Ä v e n  b a k te r ie r  o c h  m ö g e ls v a m p a r  b ild a  f in k e lo lja . D e n n a  f in k e l

o lja , s o m  s å lu n d a  a lltid b ild a s v id  s p r itt i l lv e rk n in g e n , ä r  s tä rk t  

g if tig o c h  m å s te d ä rfö r a v lä g s n a s u r s p r ite n , v ilk e t s k e r v id  

d e n n a s » re k tif ic e r in g » i k o lo n n a p p a ra te rn a .

I s ta lle t fö r a tt fö rs o c k ra s tä rk e re n  i rå m a te r ia le n  g e n o m  

t i lls a ts a v g rö n m a lt k a n  m a n  ä v e n  fö r d e tta  å n d a m å l b e g a g n  a  

s ig a v v is sa mögelsvampar, u tru s ta d e  m e d e n k ra f tig  fö rs o c k -
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rande formåga. Det är i synnerhet vissa Mucor- men aven 

Rhizopus- och Aspergillus-wAev, som här komma i fråga. Denn a 

metod användes i synnerhet i Ostasien vid beredning av ris- 
brännvin. S. k. »kinesisk jäst», som enligt Ca l me t t e  an vandes 
for detta ändamal, forekommer i handeln i form av små platta, 
gråa kakor, som på undersidan äro betäckta med fragment 
av risskal. De framställas på följande sätt: en hel mängd 

aromatiska kryddor, såsom ingefära, peppar, nejlikor, lök o. s. v. 
pulveriseras fint och blandas med rismjöl och vatten till en 

deg, som formas till små runda kakor. Dessa läggas på 
mattor, som förut betackts med ett tunt lager av risskal, och få 

ligga i ett mörkt rum under 48 timmar vid 30°, varunder de 

överdragas med en vit mögelvegetation. Därefter torkas ka- 
korna i solen. Kokat ris beströs nu med pulveriserad dylik 
»kinesisk jäst», och försockringen forsiggår under loppet av 

tre dagar. Därefter påfylles vatten i de stenkrukor, i vilka 

försockringen forsiggått, och det intrader nu en alkoholjäsning, 
som varar två dagar; slutligen avdestilleras alkoholen.

Huvudbeståndsdelen i »kinesisk jäst» är en på risskalen 

förekommande mögelsvamp, av Ca l me t t e benämnd Amylomy- 
ces (Mucor) Rouxii (sid. 52), men dessutom fann Ca l me t t e  

mjölksyrebakterier, ättiksyrebakterier, en Pastorianus&A och 

en underjäst. Sa it o fann i en från Korea härstammande 
»kinesisk jäst» Aspergillus oryzæ, Rhizopus fritid, Rhizopus 

tamari och Monascus purpureus, vilka samtliga äro stärkelse- 
försockrande mögelsvampar, vidare ett par saccharomyceter 

och en Mycoderma. Aspergillus oryzæ användes även i Japan 

för att försockra risstärkelsen vid beredning av risvin, »Saké».

Man har även sökt införa denna försockringsmetod genom 

mögelsvampar i europeiska brännerier (det s. k. amylojörfa- 
randet) med på senare tid ganska god framgång.

Arrak framställes på Java ur råmelass med ristillsats. 
Till försockring av risstärkelsen användes »kinesisk jäst». 

Sedan tillsättes jäsande melass, och nästa dag tillsättes ytter- 

ligare med 2 delar flodvatten utspädd melass. Efter 8 — 10 
dagar fylles den nu i det närmaste utjästa vätskan i lerkrukor, 
dar den får undergå en efterjäsning under 8 dagar, varefter
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alkoholen avdestilleras. Den på så sätt erhållna arraken 

haller 50 9^ alkohol.
Arrak framställes även ur enbart risstärkelse med använ- 

dande av »raggi», ett preparat, som till sin saminansättmng 

saväl sorn till sina verkningar i hög grad liknar den »kine
siska jästen». We n t  och Pr in s e n -Ge e r l ig s funno i »raggi» 
en forsockrande mögelart, Chtamydomucor oryzæ n. sp., en 
alkoholjäsning förorsakande Monitia javanica, samt Saccharo

myces Vordermannii (se sid. 37), vilken senare giver en siirdeles 
finsmakande alkohol och som därför med fordel låter använda 
sig även såsom renkultur i arrakfabrikerna. Andra forskare 

hava i »raggi» dessutom funnit Rhixopus ory see och Mucor 

javanicus.

Samtliga forsockrande mögelsvampar bilda även alkohol, 

men det är dock jästsvamparne, som spela huvudroHen vid 

själva jäsningarne.
liom beredes på Jamaika och de västindiska öarne ur rör- 

sockermelass jämte åtskilliga tillsatser såsom sockerrester etc., 
genom självjäsning. Denna jäsning framkallas i regel genom 
schizosaccharomyceter, som finnas på sockerrörens yta (Schizo- 

saccharomyces mellacei m. fl.).

Pressjästfabrikationen liknar till sina huvuddrag nästan 

fullkomligt spritberedningen. Det är bar egentligen blott 

fråga om tvenne sidor av samma sak. Vid spritberedning 
utgör naturligtvis alkoholen huvudprodukten; vid pressjast- 
tiliverkningen åter är det jästen, som är huvudprodukten, och 

alkoholen blott en biprodukt, ehuru naturligtvis en värdefull 

sådan.
För att få största möjliga jästutbyte har man vid pressjäst

fabrikationen infört kontinuerlig, kraftig luftning av vorten 

under liela jäsningen. Det är nämligen ett sedan gammalt 
kant forhållande, att, om alkoholjäsningen får forsiggå vid 

riklig lufttillförsel, mindre alkohol bildas, men jästens för 
ökning biir mycket livlig; vid frånvaro av luft är det tvart
om, och härav betingas även skillnaden i jäsningsförfarandet 

vid sprit- och pressjasttillverkningen.
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Även vid pressjästfabrikerna finnas mälterier. Vid press- 
jästtillverkning enligt det numera allmänt använda luftnings- 
förfarandet använder man sig av en ur mältat korn, mältad 
rag och maltgroddar framställd och från alla fasta partiklar 
befriad vört. Jäsningen av denna vört forsiggår i kar av 
trä eller järn vid en begynnelsetemperatur av omkring 20. 
Under jäsningens gång stiger sedermera temperaturen till 
ungefär 30 . Under heia jäsningen, som varar 13—16 timmar, 
inblåses en kraftig luftstrøm i vätskan genom ett rörsystem 
i karens botten, så att hela den jäsande vörtmassan bibringas 
en kraftig, hoppande rörelse. Efter jäsniugens slut avskiljes 
jästen ur vätskan medelst centrifugering i särskilda, s. k. 
»jästseparatorer», avkyles till c:a 10°, pressas i filterpressar 
och blandas slutligen med potatisstärkelse ocli vatten till en 
plastisk massa, som utgör den färdiga handelsvaran.

Även i pressjästfabrikerna begagnar man sig numera all
mänt av renkulturer av Bact. Délbriicki för mjölksyrejäsningens 
utförande, och såsom anställsjäst använder man oftast »Rasse 
XII» eller »Rasse M» från Institut für Gärungsgewerbe i 
Berlin. »Rasse XII», som vi redan förut omnämnt, lämpar 
sig väl för pressjästindustrien, etnedan den bildar mångcelliga, 
sparrliknande knoppningsförband, som liksom gripa in i var- 
andra, vilket är av betydelse vid j ästens avskiljande ur den 
förjästa vörten. »Rasse M» är ej såsom »Rasse XII» ocli »Rasse 
II» en renkultur av en viss ras, utan en blandkultur, innehål
lande icke mindre än 5 olika, mycket jäsningskraftiga jästraser.

Driftsrubbningar, förorsakade av mikroorganismer, före- 
komma numera tämligen sällsynt inom bränneri- och pressjäst- 
industrierna. Hinnbildande organismer av Mycoderwia-typ, av 
tyskarne kallade »Kahmhefen», förekomma emellertid men 
i den moderna driften med användande av renodlad jäst, ocli 
undvikande, så vitt möjligt, av all infektion, spela dessa 
»Kahmhefen» ej alls samma roll som förr. Den är emellertid 
en obehaglig gäst, dar den innästlar sig, ty Mycoderma-svaxn- 
parna oxidera ju alkoholen och förorsaka härigenom förluster, 
och bland pressj ästen vill man ej ha dem med, då de ej ha 
någon jäsningsförmaga.
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Även ättikssyrebakterier kunna ibland infektera pressjästen.
Ett vid pressjästtillverkningen då och då förekommande 

fei är »Üockbildning» hos jästen. Dar man använder s. k. 
»klarningsskepp» för jästens avsättande, visar sig delta fei 
på så sätt, att flockartade cellförband av jästen oupphörligt 
uppstiga frår den på botten redan avsatta jästen, så att någon 
definitiv avsättning aldrig erhålles. Felet i fråga beror på 
en felaktigt ledd mjölksyrejäsning i »konstjästen». He n n e b e r g  
har funnit vissa små, stavformiga mjölksyrebakterier, som 
han anser förorsaka felet i fråga. Genom in verkan av dessa 
bakterier agglutineras jästcellerna, d. v. s. de klibbas ihop till 
större flockar.

Inträffa dylika, på specifika mikroorganismer beroende fel- 
aktigheter i driften, finnes i allmänhet ej annat att göra än 
att företaga en grundlig rengöring och desinfektion av alla 
apparater och redskap samt anskaffa nya, rena kulturer av 
såval mjölksyrebakterier som jäst.

Det kan ibland förekomnia, ehuruväl inycket sålian i vårt 
land, att pressjästen uppblandas med vanlig öljäst (underjäst), 
som då förut noga tvättats och befriats från vidhäftande 
bitterämnen o. d. En dylik inblandning kan man emellertid 
spåra genom att utföra det på sid. 98 omnämnda raffinos- 

provet.

Vintillverkning.

Sedan urminnes tider liar vin bereits på i huvudsak samma 
sätt som nu, och av alla jästa drycker är vinet den äldsta. 
Metoden för vinets beredning är också den enklast möjliga. 
De niogna vindruvorna krossas i pressar av olika slag, var
ef ter man antingen låter alltsammans jasa, eller man från- 
skiljer före jäsningen skal och kärnor. Röda viner erhållas 
enligt det förra tillvagagångssattet, vita viner enligt det senare.

Druvsaften innehåller förutoin vatten socker (10 a 30 %), 
kvävehaltiga ämnen, gummiämnen, äpple- och vinsyra, vin- 
syraäe, fosforsyrade och svavelsyrade salter, garvämne in. m.

De för druvsaftens jäsning nödvändiga mikroorganismerna, 
vinjästen, finnas på de niogna druvornas skal, och jäst behöver
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därför ej tillsättas. Jäsningen intrader mycket snart och blir 
livlig efter 24 till 36 timmar, beroende på temperaturen i 
jäsningskällaren, som ej bör understiga 12° och ej överstiga 
22°. Denna forstå, häftiga jäsningsprocess racker 3—12 dygn. 
Roda viner få jäsa något längre tid och vid något högre 
temperatur än vita. Om man låter jäsningen räcka så länge, 
att det mesta sockret förjästs, erhåller man s. k. »forrå» 
(sockerfattiga) viner. Vid beredande av »söta» viner åter av- 

brytes jäsningen, medan en stor mängd socker ännu finnes 
kvar, antingen, såsom i södra Frankrike, genom att tappa 

vinet på fat, fyllda med ångor av bränt svavel (svavelsyrlighet) 
eller, såsom vid tiilverkningen av flera muskatviner, genom 
tillsats av sprit.

När den forstå, kraftiga jäsningen är slutad och vinet har 
klarnat, tappas det på fat, dar det får undergå efterjäsning. Under 
lagringen fortsattes jäsningen, ehuru långsamt. Härunderökas 

naturligtvis alkoholhalten, och därjämte minskas halten av 
syror, dels därigenom att kaliumsalt av vinsyra utkristalliserar 
(s. k. vinsten), dels därigenom att syrorna med alkoholen oin- 

sätta sig till eterarter, av vilka vinets »bouquet» delvis härrör. 

Aven bildas en del aldehyder, som även bidraga till vinets arom.

Deila är i huvudsak forloppet vid vintillverkningen; vi 
kunna. naturligtvis här ej ingå på en närmare beskrivning på 
alla de olika vinsorterna, vilka variera för varje särskild trakt. 

Vi skola i stallet overgå till en allmän redogörelse för de vid 

vinjäsningen verksamma, nyttiga ocli skadliga inikroorganis
mernas verksamhet.

Vi hava redan antytt, att de för druvsaftens jasning nöd- 

vändiga jästsvamparna eller vinjästen, Saccharomyces ellipsoi- 
deus, finnas på de mogna druvornas skal. Där förekomma 
de emellertid naturligtvis ingalunda ensamma, utan tvärtom 
i såliskap med en ytterst brokig blandning mikroorganismer. 
Denna epifytfiora1 består nämligen utom av vinjäst, även av 

Apiculatus-jäst och andra vildjästarter, Torula- och Mycoderma-

1 Epifyter kalias såval högre som lägre växtorganismer, som vegetera på 

ytan av andra växter utan att likväl intränga i dessa, alltså utan att vara 
parasiter.
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arter, Dematium yullulans, Monilia candida, m ögelsvain  par och  

bakterier.

D essa m ikroorganism er, som övervintra i jorden, föras om 

kring av vinden, m ed dam m et ocli insekter ocli kom m a på  

så sätt på druvornas yta, dar de väl em ellertid i allniänhet 

torde fora ett m era latent liv, då ju någon diffusion ej kan  

tänkas forsiggå av de i druvsaften befintliga äm nena genom  

druvornas skal. D e sm å exkreinentm ängder, som avsöndras 

av på druvornas skal tillfälligtvis befintliga insekter, kunna  

em ellertid erbjuda åtskillig näring åt inikroorganism erna. På  

skadade druvor, dar en utträngning av saften  ager rum , finner 

m an em ellertid betydligt större m ängder m ikroorganism er än  

på oskadade druvor; dock ökas härvidlag antalet skadliga  

m ikroorganism er i m ycket större proportion än vinjästen. 

M ü l l e r  T h u r g a u  fann vid undersökning följande m ängder 

olika m ikroorganism er, räknade i m illionei'per 100 st druvor:

Jäst och jiist- 

liknande  orga

nism er

D em atium  

pullulans

Röd  jäst 

(Torula?)

M ögel- och  

aiulra m ycel- 

s  vam par

Friska druvor....... 22,12 1,23 0,10 2,18

Spruckna druvor... 807,50 60,00 7,50 65,00

D et egendom liga är, att sam m ansättningen lios den på 

druvornas skal befintliga m ikroorganism floran ändrar sig m ed  

druvornas m ognad, så att i början är Dematium den, som  

forekom m er i största m ängd, senare överväga rosajäst (Torula) 

ocli yildjäst sam t Ayticul atus-m edan slutligen, när m ogna- 

den är inne, den U rsprungligen rnycket sparsam t förekom- 

m ande ellipsoideus -jästen eller den egentliga vinjästen högst 

betydligt tilltager i antal (fig. 97).

D et kan ju förefalla egendom ligt, att oaktat den brokiga  

m ångfald av m ikroorganismer, som vid druvornas krossning  

inkom m a i saften, och varav det stora flertalet m ed  förkärlek  

angripa socker, vinjasningén dock forsiggår i de alh ’a fiesta  

fall fullkom ligt norm alt, ocli den från början täm ligen undan- 

skym da vinjästen biir rätt snart den, som fulLständigt be- 

härskar faltet.
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Under de första timmarne utveckla sig visserligen Apicu- 
latus och andra främmande organismer i hög grad, men så 
småningom tilltager emellertid den av vinjästen bildade alko
holen, och redan vid en alkoholhalt av 3 % formår ej längre 

Apiculatus, som sjiilv är en svag jäsare, att utveckla sig. Det 
är också av stor vikt, att denna organism häinmas i sin ut- 
veckling, ty den är mycket skadlig for vinjäsningen. Sam
tidigt med alkoholen bildas ju även kolsyra, och även denna 

verkar i hög grad hämmande på de »främmande» mikroorga-

nismerna, medan däremot vinjästen är anpassad för anaerobt 

liv. I och med kolsyrans uppträdande äro alltså de specifikt 

syrebehövande mikroorganismerna, såsom »Kahmhefen», mögel- 

svampar, ättiksyrebakterier, definitivt ur räkningen. Surhets- 

graden i saften är från början så hög, att under normala för- 
hållanden någon vanlig bakterievegetation ej kan komma i 
gang, och vi första nu, varför vinjästen småningom formår 

undantränga övriga mikroorganismer och så att saga bliva 
herre på täppan. Detta fall erbjuder ett utmärkt exempel på 
den naturens lag, som bjuder, att den organism, som bäst 
forstår att anpassa sig för de givna förhällandena, även snart 
tränger ut alla andra.
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Det torde för övrigt ej vara alldeles omöjligt att från 
början påverka druvornas epifytflora i gynnsam riktning. 
Sålunda visade Mü l l e r -Th u r g a u , att, om man »gödslade» 

jorden under vinstockarne med skalen och resterna från ut- 
jäst druvmust, jäsningen av de från denna parcell skördade 
druvornas saft försiggick fortåre och började tidigare, än 
hos saft från andra druvor, samtidigt som det erhållna vinets 
»bouquet» var finare än det övriga vinets. Här hade allt- 

så i jorden skett en anrik- 
ning av de godartade jäst- 
svamparna, vilka till följd 

därav även på druvorna fore

komme i större antal än vad 
som eljest skulle varit fallet.

Druvorna äro ej sällan ut- 
satta för svampsjukdomar av 

olika slag. Av de olika sla
gen av röta hos vindruvor är 

det emellertid en form, den 
s. k. »ädelrötan», som ej är 
till skada utan tvart om till 

stor nytta, i det att det vin, 

som framställes av dylika, av 
ädelröta angripna druvor, er- 

håller en sårdeles fin »bou
quet». Orsaken till denna 
ädelröta är en svamp, Botrytis 
cinerea [Sclerotinia Fuckeliana

Kig. 98. Botrytis cinerea- 
(Efter d e Ba k y .)

fig. 98).
De av denna svamp angripna druvorna överdragas med en 

gråaktig mögelvegetation och skrumpna, deras socker- och 
vinsyrehalt minskas, och karakteristiska aromatiska ämnen 
bildas. Dock får denna ädelröta, om den skall vara av varde for 
vinet, endast upptradapå de mogna druvorna. Andra svampsjuk
domar, som i stallet göra druvorna fullkomligt värdelösa, äro t. 
ex. den av Oidium Tuckeri förorsakade s. k. äkta mjöldaggen, vidare 
den av Pernospora vitico/a åstadkomna falska mjöldaggen m. fi.
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Om också vinjäsningen i de fiesta fall forsiggår normalt 
även utan några som helst direkta åtgoranden, vad valet av 
jäsningsorganismerna beträffar, så måste det ju emellertid a 
priori förefalla sannolikt, att man genom att använda ren- 
kulturer av speciella, för vinet i fråga karakteristiska jästraser, 
skulle kunna erhålla ännu säki-are och bättre resultat.

Wo r t ma n n och flera andra forskare lia visat, att det finnes 
olika raser av vinjäst, utrustade med ganska olika egenskaper 
i avseende på jäsningsförmäga, bouquetbildning o. s. v. Det 
visade sig å andra sidan, att vinjäst från en viss trakt i all- 
mänhet hade överensstämmande egenskaper, vad jäsningstiden 
beträffar, ocli Wo r t ma n n foreslog därför, att man i regel 
skulle begagna sig av renkulturer av jäst från samnia trakt 
som den, varifrån druvsaften härstammade.

Sedan det ytterligare genom talrika försök fastslagits, att 
vissa vinjästraser meddela en viss karaktär åt vinet och att 
dessa egenskaper hos jästen äro konstanta, har man också 
numera i de fiesta vinproducerande länder infört användandet 
av renkulturer av jäst vid vinberedningen. I dessa länder 
finnas särskilda, vetenskapliga laboratorier, dar dessa jästraser 
renodlas och studeras och varifrån de i renkultur försändas 
till vintillverkarne. Renkulturerna försändas härvid i tunnfly- 
tande tillstånd i små flaskor. Vid användandet uppvännes ren 
ocli god, nypressad druvsaft under omröring till 70° för att döda 
de i saften befintliga mikroorganismerna ocli försättes efter av- 
kylning med renkulturen. När denna saft betinner sig i kraftig 
jäsning, användes den för att tillsätta den helst omedelbart förut 
framställda druvsaften eller druvpressaften, i forhållandet 
1:100.

Detta förfarande kan ju ej fullständigt jämföras med t. ex. 
tillsats av ren jäst vid öltillverkningen, dar ju vöi'ten, som 
skall förjäsas, är så gott som steril. Vid jäsning av druvsaft 
med tillsats av renodlad jäst fä dock de rätta jäsningsorga- 
nismerna från första början ett säkert övertag. Ävensa kunna 
renkulturerna vara av stor nytta vid efterjäsning av ofull- 
ständigt förjästa eller vid omjäsning av felaktiga viner.

Ett särdeles omfängsrikt och av forskarne Hitigt bearbetat
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kapitel utgör de s. k. vinsjuk dom arne. Som emellertid hela 
tillverkningen av druvviner för oss är utan något praktiskt 

intresse, måste vi här nöja oss med att blott i största korthet 
beröra några av de allra viktigaste av de hithörande företeelserna.

Mjölksyre- och ättikssyrebakterier kunna under vissa för- 
liållanden framkalla skadliga förändringar i vinet genom de 

av dem orsakade jäsningarne. Slembildning i vin (i Frankrike 
benämnd »maladie de la graisse») frainkallas också av bak
terier, som äro identiska med eller åtminstone stå mycket 

nära dem, som åstadkomma den likaledes skadliga mannit- 

jäsningen i vin. Ett i röda viner rätt vanligt fel, som i Frank
rike benämnes »vin tourné» och som består i en grumling 

och färg forandring hos vinet, förorsakas även av bakterier. 
Bitter smak kan åstadkommas såviil av bakterier, som av 
mögelsvampar. »Kahmliefen» kunna även uppträda. Vad slut- 
ligen korksmak lios vinet beträffar, så förorsakas den oftast av, att 

vissa svampar, såsom Penicillium glaucum, Dematium ptdlulans 
och Ctadosporium herbarum växa in genom korkarne. Gott 
korkmaterial och urkokning av korkarne i vatten förhindra 
uppkomsten av sistnämnda fel.

Vad de övriga vinsjukdomarne beträffar, har man mot 

dessa goda medel i svavling av faten eller tillsättning av bisul- 
fiter till druvsaften samt i pasteurisering. Svavelsyrliglieten, 
som uppkommer genom rokning med svavel eller ur tillsatta 

undersvavelsyrliga salter (bisulfiter), är för alla mikroorganis

mer ett kraftigt gift, men jästsvamparne hava dock betydligt 
større motståndskraft häremot än mögelsvampar och bakterier. 
Olika jästsvampar forhålla sig emellertid härvidlag olika, men 

alla ha de i större eller mindre grad formågan att anpassa 
sig för mindre doser svavelsyrlighet.

Pasteurisering av vin infördes forsi av Pa s t e u r  på 1860- 
talet och består uti en upphettning av vinet till 60° under 
V2 timme på vattenbad.

Frukt- och bärviner.

I norra Frankrike, sårskilt i Normandie, men även i Tysk

land, Schweiz och England tiliverkas sedan gammalt vin av 
11—Bu rthel, Mikroorganismer na.



1G2 

äpplen och päron, sårskilt äpplen.1 Det erhållna fruktvinet 
kallas cider. Frukterna skäras i stycken och pressas, varefter 
man låter saften jäsa. Äpplevinets godhet är i synnerhet 
beroende på de därtill använda äpplesorterna; det bästa er- 
hålles av de sorter, som mogna sent på hosten och som hava 
en stark ocli kryddad smak.

1 Under de senare åren har man även här och dar i vårt land börjat 
tillverka äpplevin till husbehov.

2 Barsaften innehåller mycket mera syra (huvudsakligen äpple- och
citrons37ra) men mindre socker än druvsaften. Genom vatten- och socker-
tillsats utjämnas dessa forhållanden.

Fore vinberedningen måste emellertid frukten tvättas. På 
dess yta forekomma utom smuts massor av mikroorganismer, 
som kunna inverka skadligt på jäsningen, medan däremot de 
godartade jästsvamparna här förekomma mycket sparsam mare 
än på druvorna. De verkliga jästsvamparna avlägsnas ej ge- 
nom tvättningen.

Emellertid erhållas även vid fruktvinsjäsning snabbare ocli 
framförallt säkrare förlöpande jäsningar vid användande av 
särskilda renodlade jästraser, ja, dessa äro här rentav nästan 
av ännu större betydelse än vid druvvinerna, emedan, såsom 
nyss framhölls, godartade jästsvampar förekomma mindre tal- 
rikt på ytan av frukten än på vindruvorna, medan förhallan- 
det är rakt motsatt, vad Apiculatus-]ästen beträffar. Fruktvins- 
jästraser äro för detta ändamal sårskilt renodlade från goda 
och vällyckade fruktviner av olika slag, och renkulturer 
av dessa kunna erhållas från de förutnämnda vetenskapliga 
stationerna för vintillverkning.

Itärviner beredas av olika bärsorter, såsom krusbär, blabäi-, 
vinbär, lingon, körsbär, samt även av russin och rabarber. 
Bären rensas och krossas, varefter massan forsattes med något 
vatten2 * * och socker samt får jäsa utan särskild tillsats av jäst. 
Sprit och vanligt vin tillsättas dessutom, så att den slutliga 
alkoholhalten kommer upp i 13 —15 %, vilket är nödvändigt, 
för att bärvinet ej skall »jäsa om», d. v. s. fortsätta att 
jäsa. Vid behov tillsättes dessutom litet sockerkulör för 
att giva vinet en passande färgton. Man erhåller på detta
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sätt »söta» viner med relativt stor sockerhalt. Närmare druv- 
vinerna i smak kan man komma genom att mera fullständigt 
förjäsa bärsaften efter tillsats av socker, då man erhåller 
»torra» viner. Någon fabrikation av det senare slaget bär- 
viner finnes ej i vårt land; däremot tillverkas liär icke så 
litet bärviner enligt den förstnämnda metoden.

Icke förskurna bärviner, d. v. s. sådana som ej försatts 
med sprit, lämpa sig emellertid mycket bra för framställning 
i hushållen. Av krusbär t. ex. kan ett utmärkt vin beredas 
på följande sätt: de mogna krusbären krossas, 
och sedan massan fått stå ett par dagar, ut- 
pressas saften ur densamma. Saften silas sedan 
genom en fin silduk direkt ned i en forut om- 
sorgsfullt rengjord daniejeanne. Sedermera for
sattes saften med socker och vatten till sådan 
inängd, att på 1 liter saft beräknas 0,5 kg. 
socker och 1 liter vatten. Damejeannen bör 
fyllas nästan helt och hållet.

Saften får nu jäsa vid en temperatur av 
omkring 15—18 . Jäsningen, som vanligen bör- 
jar omedelbart, kan följas på så sätt, att ett 
säkerhetsrör (»jässprund») (fig. 99) anbringas 
medelst en kork i damejeannens öppning. Den 
utvecklade kolsyran avgår nu i form av bubb- 
lor genom vattnet i delta säkerhetsrör. På 
samma gang som kolsyran sålunda har avlopp, 
hindras luften från att inkomma. Korken bör 

Fig. 99. 
Säkerhetsrör 
(»jässprund»).

f. ö. tätas medelst paraffin.
Sedan jäsningen efter 6—8 veckor upphört, omtappas 

saften medelst en hävert i en annan, likaledes väl rengjord 
daniejeanne, som bör fyllas helt ocli hållet. Sedan även denna 
damejeanne försetts med »jässprund», får den stå i en källare 
eller å annat svalt, men frostfritt ställe, dar då efterjäs- 
ningen försiggar. Paföljande höst tappas vinet på väl ren- 
gjorda buteljer.

Ännu bättre resultat erhålles, om man kan forskaffa sig en ren
kultur av en läniplig vinjästsort och därmed igangsätta jäsningen.
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Vinbär (sårskilt vita) och rabarber användas för vintill- 
verkning på i huvudsak samma sätt som krusbär.

Ättiksyrebakterierna och ättiksjäsningen.
Det är ett gammalt känt förhallande, att alkoholhaltiga 

vätskor, såsom vin eller öl surna, om de få stå utsatta för 
luftens inverkan, vilket uttryckt på kemiskt sprak vill saga, att 
en del av alkoholen uppoxideras till ättiksyra enligt reak
tionsformeln :

CH3 • CH2 OH + 2 O = CH3 • COOH + H2 O 
etylalkohol syre ättiksyra vatten 

Denna reaktion är emellertid ej en rent kemisk omsätt- 
ning, som forsiggår blott genom luftsyrets inverkan på alko
holen, utan för alt den skall kunna äga rum, måste särskilda 
mikroorganismer finnas närvarande, nämligen vissa specifika 
ättiksyrebakterier eller ock Æfycorferma-svampar. Det enzym, 
som hos dessa mikroorganismer formedia alkoholens oxidation, 
kallas alkoholas. På rött vin, isynnerhet ungvin, uppträda 
blott i undantagsfall bakterier, medan däremot Mycoderma 
liar forekommer mycket ofta. Är vinet redan ättiksyrehal- 
tigt, och innehåller det föga färgämnen, så uppträda däremot 
Ialt bakterier. På öl uppstår övervägande Mycoderma-vegeta
tion, men om ölet utspädes med vatten, uppstår vanligen en 
blandning av Mycoderma och ättiksyrebakterier.

Ättiksyrebakterierna fordra i allmänhet en rätt liög halt 
av syra för att trivas. De äro sålunda i detta hänseende 
olika andra bakterier med undantag av mjölksyrebakterier 
och några andra, kraftigt syrebildande bakteriearter. Vid bered- 
ningen av ättika måste man därför från början kraftigt sur- 
göra vätskan, för att man skall få processen i gång. Här 
vill man alls ej hava Mycoderma med, ty denna svamp låter 
ej processen stanna vid bildandet av ättiksyra, utan oxiderar 
omedelbart denna vidare till kolsyra och vatten och skulle 
alltså genom denna fullständiga »förbränning» av alkoholen 
vålla stora förluster vid ättiktillverkningen.

Beredningen av ättika bedrives sedan gammalt efter hu- 
vudsakligen två olika metoder, nämligen snällättikfü) far andet
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och den orléanska metoden (så kallad emedan den sårskilt 
användes i Orleans i Frankrike). Enligt den förra metoden får 
den alkoholhaltiga vätskan långsamt rinna fram över ättikbak- 
terierna, enligt den senare bilda bakterierna på vätskans yta liin- 
nor, s. k. »ättikmoder», i vilka alkoholens oxidation forsiggår.

Benämningen snällättikfabrikation härleder sig direkt från 
det tyska ordet »Schnellessigfabrikation», 
dar »schnell» ja betyder hastig. Denna 
fabrikation forsiggår i 2—3 m. höga 
och 1 m. vida träfat, s. k. »ättikbilda- 
re». Mellan två i fatets inre anbragta, 
genomborrade bottnar befinna sig en fyll- 
ning av bokspån, på vilka ättiksyrebak- 
terierna sätta sig fast (fig. 100).

I dessa »ättikbildare» nedrinner nu 
kontinuerligt uppifrån den alkoholhaltiga 
vätskan, som skall förvandlas i ättika.1 
Från den nedre, som eit såil genombor- 
rade bottnen uppstiger i fatets inre en 
kraftig luftstrøm, och det är på ytan 
av bokspånen, på vilka ättikbakterierna 
sitta, som själva oxidationen av alkoholen 
forsiggår. Har vid bildas som mellanpro- 
dukt acetaldehyd.

1 Denna vätska består av 6 — 10 %-ig alkohol, 20 % färdig ättika samt 

något öl eller maltcxtrakt.

Oxidationen, som är förenad med en 
ganska betydande värineutveckling, så att 
temperaturen i ättikbildarne haller sig 
vid 25—30°, fortlöper mycket raskt, så att alkoholen redan, 
när den når bottnen av fatet, kan vara fullständigt oxiderad; 
men ofta behover den också passera flera fat efter varandra. 
Snällättikbakterierna kunna fördraga utomordentligt liöga 
ättiksyrekoncentrationer (eljest är ättiksyran även i svaga 
koncentrationer ett gift för de fiesta mikroorganismer), vilket 
gör, att man vid snällättikfabrikationen kan erhålla en ättika 
med en ättiksyrehalt av 14 % och däröver.

Fig. 100 »Ättikbildare.» 
(Efter Mo h r .)
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Medan vid denna nietod olika alkoholhaltiga vätskor kunna 
användas, beredes den egentliga vinättikan eller »vinaigre» 
liuvudsakligen enligt den i Frankrike praktiserade orléanska 
metoden. Denna inetod, som på sin tid förbättrades av 
Pa s t e u r , utföres i fat, som från början fyllas med en losning 
(utspätt vin), som innehåller 1 % vinättika, 2 % alkohol och 
små mängder ammoniumfosfat och fosforsyrade alkalisalter. 
Denna losning ympas nu med ett stycke »ättikmoder», d. v. s. 
en bakteriehinna från en foregående ättiksyrejäsning, och 
sedan attiksyrebiidningen på så vis kommit i gang, tillsatter 
man dagligen små portioner vin eller öl försatt med alkohol, 
så länge som oxidationen forsiggår kraftigt. For att erbjuda 
ättikbakterierna bättre näring tillfogas dessutom ofta avkok 
på russin, cider, maltextrakt etc. Sedan oxidationsjasningen 
slutat, tillvaratages ättikan, medan den bildade bakteriehin- 
nan eller »ättikmodern» efter urtvättning kan användas för 
att igångsatta en ny jäsning. Vinättikan håller blott 6 — 7 % 
ättiksyra.

Redan sedan den tidigare delen av 1800-talet var det 
känt, att ättiksyrejäsningen förmedlades av mikroorganismer, 
men det var först E. Ch r . Ha n s e n , som verklagen renodlade 
en del av hithörande bakterieformer, nämligen Bact. aceti, 
Bact. Pasteurianum och Bact. Kiitzingianum.

Bact. accti (fig 101) bildar på dubbelöl (extraktrikt, över- 
jäst öl) efter 24 timmar vid 34 en slemmig, glatt hud. Cel- 
lerna äro timglasformade, ordnade i kedjor. Slemmet färgas 
ej med jod. Denna art finnes såval i under-, som i överjäst 
öl. Allmänt förekommande i dämmet.

Bact. Pasteurianum bildar på dubbelöl vid 34 efter 24 
timmar en torr hinna, som snart blir veckad och skrynklig. 
I kraftiga hinnor på öl eller vört omgiver sig varje cell med 
ett gelatinöst hölje, som färgas blått av jod. Bakterierna 
bilda kedjor och äro i allmänhet tjockare än foregående art.

Bact. Kiitzingianum bildar under liknande förhallanden en 
hinna, som skiljer sig från den av Bact. Pasteurianum åstad- 
komma därigenom, att den växer högt över vätskans nivå 
upp efter kärlets väggar. Även denna hinna färgas blå av



167

jod. Bildar ej kedjor. Korta stavar liksoni de båda fore

gående.
Samtliga dessa tre av Ha n s e n beskrivna arter kunna an- 

taga följande trenne former: korta stavar, långa trådar samt 
långa, o regelbundet uppsvällda trådar. Den forstå formen

x looo. a. b.

Fig. 101. Bact. acefi. (Efter Ha n s e n .)
a. Ung hinnbildning på dubbelöl. b. Involutionsformer.

dominerar och uppträder så gott som uteslutande vid kul

turer i överjäst öl vid temperaturer mellan 5—34, vilken 
senate är optimumtemperatur. Om man överympar en 

ung, dylik kultur i öl vid 40—40°, 5, så bildas efter några 
tiinmar långa, trådliknande celler, som kunna uppnå en längd 
av 500 [i och däröver (!). På nytt överförd till 34 åter- 
komnier den korta formen, men om kulturen får förbliva vid
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40°, bildas av de långa cellerna alla möjliga egendomliga, 
uppsvällda former (involutionsformer, fig. 101, &).

Dessa Ha n s e n s ättikbakterier äro rätt svåra att sins 
emellan åtskilja. Under senare år har man renodlat ytter- 
ligare en hel rad av dylika bakterier. En av dessa, Bad. xy/i- 
num, bildar alldeles o vanligt massiva, gallertartade massor och 
kan därigenom verka skadligt vid ättikjäsningen, liksom även 
därigenom, att den oxiderar ättiksyran vidare under bildande 
av oangeniimt smakande och luktande ämnen. Den är dock 
liitt att motarbeta genom hog syrehalt i vätskan.

Ur praktisk synpunkt indelar He n n e b e r g  ättikbakterierna 
i fyra grupper efter deras forekomst nämligen:

1. Mäsk- och vörtättikbakterier;
2. Ölättikbakterier;
3. Vinättikbakterier saint
4. Snällättikbakterier.
Man kan även tala om »kulturättikbakterier», i motsats 

mot värdelösa eller skadliga »vilda ättikbakterier». Ha n s e n s  
arter tillhöra ölättikbakterierna. Av vinättikbakterier må 
nämnas Acetobader pHcatum, en liten stav, som i likhet med 
Bact. xy/inoides ocli Bad. orteanense i allmänhet bildar tunna 
och fasta, torra hinnor (s. k. »silkespappershinnor»).

Snällättikbakterierna utgöra kulturraser, som kännetecknas 
genom minimal liinnbildning, samtidigt som de äro ytterst 
kraftigt syi-eproclucerande. Det är dessa bakterier, som finnas 
på bokspånorna i »ättikbildarne». De äro i avseende på nä- 
ringsforhållandena inycket anspråkslosare än andra ättik
bakterier. Till denna typ höra Bad. Schützenbachi med 
långa och ofta något böjda celler, Bad. curvum med kortare, 
ofta tillspetsade celler samt Bad. acetigenum med mera ovala, 
små celler vilken senare att emellertid genom sin ringa syre- 
bildning och genom sin fortsatta oxidation av den bildade 
sy ran ej är tekniskt användbar.

Vid ättikfabrikationen arbetas i allmänhet ännn ej med 
renkulturer, ehuruväl detta otvivelaktigt skulle leda till ett 
säkrare jäsningsförlopp och till ett säkrare undertryckande 
av den fruktade attikålen. Denna är en liten, trikinliknande
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nematod, som visserligen är fullkomligt oskadlig för män- 
niskor, men dock våUar obeliag vid ättiktillverkningen, om den 

uppträder i alltför stora mängder, vilket sårskilt är fallet, 
om syrehalten är för svag. Utspädes dylik attikålhaltig ättika 
till 3,5 %, vilket är den vanliga koncentrationen för lius- 

hållsbeliov, så förökar sig attikålen hastigt i den utspädda 
syran, och ehuruväl detta i och för sig ej är av någon be 
tydelse ur hälsosynpunkt, då attikålen, såsom vi nyss fram- 
hållit, är fullkomligt ofarlig, så är den dock obehagüg aft 
hava med i bordsättikan, dar den bildar grumlingar och 

bottensats.
För att döda saväl iittikålen, som skadliga ättikbakterier 

och »Kahnihefen» har He n n e b e r g föreslagit en pasteurise

ring av ättikan till 48 — 50° under några minuter, vilken me- 

tod visat sig verka förträffligt.
Den övervägande delen av handelns ättika är emellertid 

ej jäsningsättika utan framställes genom torrdestillation av ved 

(s. k. träättika). På så sätt erhallen, c:a 70 %-ig ättiksyra, 
kallas »ättiksprit» i likhet med den koncentrerade jäsnings- 
ättikan, och genom utspädning av denna erhålles en bords- 
ättika, som visserligen är füllt an vandbar, men som dock står 

tillbaka för jäsmngsättikan vad smaken beträffar. Vid ättik- 

jäsningen bildas nämligen utom ättiksyran även en del aro- 

matiska produkter, som väsentligt förhöja saväl smaken 

som lukten lios den färdiga ättikan.

Brödjäsning.

För att få den genom sammanknådning av mjöl med vat

ten, mjölk etc. erhållna degen att jäsa, vilket är nödvändigt, 

för att det av degen framställda brödet skull erhalla riktig 

porositet och beskaffenliet i övrigt, varigenom det blir mera 
lättsmält, så tillsättes som bekant jäst. Denna jäst utgöres 
av pressjäst (överjäst). ünderjäst (öljäst) duger ej för detta 
ändamal, emedan den har för liten jäskraft och även i andra 
avseenden är olämplig, såsom t. ex. genom sin halt av humle- 

harts, som gör brödet missfärgat och bittert, samt genom
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sin formåga att delvis sönderdela de beståndsdelar av mjölet, 
som omgiva de vid degens jäsning uppkommande gasblåsorna.

Vid knådningen med vatten trader den i mjölet befintliga 
amylasen i verksamhet, och en del av stärkeren omvandlas 
i socker (dextros). Sedan jästen blivit tillsatt, förjases detta 

socket genom den vanliga alkoholjäsningen till alkohol och 
kolsyra, vilken senare driver upp degen och gör den porös. 
Alkoholen, som bildas i en mängd av ungefär 2,5 gram per 
1 kg. mjöl, bortgår till största delen vid gräddningen.

Samtidigt med denna alkoholjäsning försiggar även en 

mjolksyrejäsning i degen. De härvid verksamma bakterierna, 

som inkomma såval med mjölet, som med prässjästen, äro lakto- 
baciller av den förut (sid. 149) beskrivna typen Bact. Delbriicki.

Den vid hakningen använda prässjästen brukar vid hak

ning av vissa brödsorter före användandet uppfriskas, vilket 
sker genom att bereda en sars kild s. k. f ördeg, till vilken 
prässjästen sattes och i vilken då en kraftig förökning av 
jästen intrader. Först sedan denna fördeg kommit i ordent
lig jäsning inblandas den i huvuddegen.

Vid hakning av surbröd tillsättes ej prässjäst, utan en 
särskild »surdeg» d. v. s. deg, som man gömt från ett fore
gående bak. Deftna surdeg jäser långsammare an vanlig jäst, 
bildar mer eller mindre syra (mjölksyra) och fargar degen 

tämligen mörk. De verksamma jäsningsorganismerna i sur
degen utgöras av jästsvampar (saccharomyceter) och långstav- 
formiga mjölksyrebakterier, såsom Bact. Delbriicki och Bact. 
panis fermentatum. Utom mjölksyra bildas av dessa bakterier 

även ättiksyra. Mjölksyrehalten i surbröd brukar uppgå till 

0,2—0,4 %. Det är naturligtvis just denna mjölksyrehalt, 
som ger surbrödet dess angenämt syrliga smak.

Vid gräddningen av brod, vilket sker sedan degen jäst tills 
dess den nått en viss volym, forsiggår en förklistring av stär
keren och samtidigt dextrinbildning, genom vilka processer 
degens lättsmälthet ökas. Samtidigt äger en karamelisation 
rum, varigenom smaken förbättras, och genom vattenavdunst- 
ning och dödandet av de fiesta mikroorganismerna i degen 
blir brödet hållbart.
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Temperaturen i brödets inre uppgår under gräddningen 

till 100—102°. Vid denna temperatur dö alla vegetativa cel
ler, alltså även sjukdomsalstrande bakterier, men vissa spor- 

bildande bakteriers sporer överleva lait nog upphettningen, 
och dessa sporer kunna i vissa fall sedermera växa ut, ocli 
liiirav kan uppstå seghet eller trådighet hos brödet. Det är 
i allniänhet den till de s. k. höbakteriernas grupp hörande 

potatisbacillen, Bac. mesentericus vu/gatus samt densamma narstå
ende arter, såsom Bac. mesentericus fuscus, Bac. mesentericus panis 

viscosi I ocli II m. fl., som härvid. äro verksamma. Det är 
isynnerhet under de varma sominannånaderna, som detta fel 

brukar uppträda, och det motarbetas genoni alt förvara brö
det under 15° samt genom tiJlsats av sur mjölk eller vassle 

till degen.
Brod inoglar som bekant lätt, om det ej förvaras torrt. 

Särskilda undersökningar ha visat, att mögligt bröd ej är 

direkt hälsovadligt, ehuru det ju alltid är obehagligt att 

förtära.
S. k. »jästpulver» utgöres av kolsyrade salter, såsom na

triumbikarbonat, hjorthornssalt etc. Dylika preparat ha na
turligtvis ingen verklig jäsningsverkan, utan de verka i stal

let på så sätt, att den kolsyra, som vid upphettning bort

går ur dessa salter, luckrar upp degen och gör den porös. 

Det är alltså här fråga om en rent kemisk och ej om en 

fysiologisk process.

Mikroorganismerna i mejerihanteringens tjänst.

Mjölkens normala bakterieflora.

När mjölken bildas i de epitelceller, som invändigt bekläda 

mjölkkörtlarnas körtelblasor (alveoler), och när den samlas i 

dessa mikroskopiskt små håligheter, är den under normala 
förhallanden steril. I de fina gångar eller kanaler, som leda 

från kortelblåsorna till de större kanalerna är den med största 
sannolikhet fortfarande steril, men i de grövre mjolkgångarne, 
som uppsamla mjölken från olika liåll och fora den ned ti]l 

den s. k. cisternen, ett hålrum, som ligger vid spenens bas,
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biir den redan infekterad med bakterier, som utifrån inträngt 

genom spenkanalen och som utveckla sig i de nedre delarne 
av j uvret.

Denna normala och oundvikliga infektion av juvret och 
mjölken har emellertid ej något skadligt inflytande. Juver- 
vävnaderna åro i likhet med kroppens övriga vävnader i friskt 

tillstånd utrustade med bakteriedödande egenskaper, vilket gör, 
att av alla de olikartade mikroorganismer, som genom spen

kanalen kunna intränga i juvret, endast ett fåtal formår hålla 
sig vid liv, och dessa mera rnotståndskraftiga arter utgöras,

såsom bl. a. även forf. påvisat, av i luften och ute i naturen 

i övrigt allestädes förekommande mikrokocker (stafylokocker), 
som på gelatin bilda vita ocli gula kolonier. Dessa banala 

luftbakterier äro under vanliga forhållanden fullkomligt oskad- 
liga såval for juvret som för mjölken, i vilken senare de blott 

vegetera utan att däri framkalla några påtagliga förändringar.
Vid mjölkningen, när mjölken lämnar juvret, är den alltså 

redan bemängd med bakterier, nämligeti de nyss nämnda 
kockerna. Dessa förekomma emellertid endast i ringa antal, 
vilket man kan övertyga sig om genom att mjölka aseptiskt 
(se sid. 182), då man kan lyckas erhålla en mjölk, som blott 
haller något tiotal bakterier pr cm3.



Vid vanlig mjölkning infekteras emellertid mjölken, så snart 

den lämnar juvret. Bakterier nedfalla i mjölkspannen från 

luften och från kons kropp. De medfölja under mjölknings- 
arbetet avstötta overhudsceller från kons juver och från den 
injölkandes Länder. Små gödselpartiklar, som torkat in på 

kons kropp, lossna även och komma ned i mjölken, och dessa 
gödselpartiklar härbärgera alltid, trots sin liteiiliet, massoi' av 
mikroorganismer. Slutligen innehåller mjölkspannen redan i 
forvåg bakterier, den må vara aldrig så väl rengjord. Allt- 

nog, även vid en enligt praktiska begrepp mycket renligt 
utförd mjölkning innehåller mjölken omedelbart efter mjölk- 
ningen redan åtskilliga tusental bakterier pr cm3.

En kvalitativ bakteriologisk analys å dylik nymjölkad mjölk 

giver i i'egel vid hånden, att bakteriefloran iir sammansatt 

liuvudsakligen av de förutnämnda, banala luftkockerna, som 
bilda vita och gula kolonier, samt av kortstavar vilka, även 
de, bilda såval vita som gula kolonier på fasta substrat. Såviil 

kockerna soin stavarne äro delvis gelatinsmältande. De ifråga- 
varande stavformerna utgöras dels av indifferenta, dels av 
alkalibildande kortstavar. De förra förändra ej mjölken alls, 
de senare endast på så sätt, att reaktionen småningom biir 

allt mer alkalisk. Bland dessa alkalibildande kortstavar må 

sårskilt nämnas Bacterium tactis innocuum, vilken nåst efter de 

förutnämnda stafylokockerna utgör den i nymjölkad mjölk 

talrikast förekommande arten. Denna bakterie liknar såval 
till utseende som genoni sina vita, något slemmiga ytkolonier 
på gelatin i ganska hög grad de s. k. aero^enes-bakterierna 

och är väl egentligen, liksom dessa senare, att betrakta såsom 
en kollektivart. Bact. tactis innocuum är gramnegativ, orörlig, 

ej sporbildande. Den smalter ej gelatin och förjäser ej socker, 

detta senare i olikliet mot a'érogenes-bakterierna, och mjölk 
förändrar den ej på annat satt än att den biir alkalisk, såsom 

redan förut framhållits.
I sorgfälligt mjölkad och behandlad mjölk förekomma i 

allmänhet från början blott de bakterier, som nu uppräknats, 
men mjölk från sådana ladugårdar, dar renligheten och om

sorgen vid mjölkningsarbetet och vid mjölkens vidare hand-
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liavande ej är så synnerligen stor, innehåller i regel dessutom 

även en hel del andra mikroorganismer, bland vilka må sår
skilt nämnas Bact. coli (sid. 101), Bact. aerogenes, Bact. vulgare 
(sid. 100), till hö- och potatisbakteriernas grupp hörande, aeroba 

baciller, Bact. fluorescens (sid. 103), mögel och strålsvampar, 
jäst etc. De av dessa mikroorganismer, som vi ej förut känna, 
skola vi här med några ord flyktigt karakterisera.

Jé'/'O^ene.s-bakterierna äro i likhet med kolibakterierna, som 
de i många avseenden f. ö. likna, normala tarminvånare. För 

övrigt förekomma de nästan överallt i naturen. THI formen äro

x 1000. Orig.

Fig. 103. Bact. aerogenes.

de i allmänhet kortstavar med avrundade ändar (fig. 103). De 

äro gramnegativa, orörliga, ej sporbildande. Socker förjäses 
kraftigt under gasutveckling, och i mjölk bildas därför mycket 
gas, varjämte snart koagulation intrader på grund av de vid 

mjölksockrets förjäsning bildade syrorna, vilka huvudsakligen ' 
utgöras av mjölksyra, men även av ättiksyra och smärre mäng- 
der andra, flyktiga fettsyror. Den bildade gasen utgöres av 

en blandning av vätgas och koJsyra. (M-bakterierna förhalla 
sig i regel på samuia satt i mjölk som «ero^enes-bakterierna. 
Dessa båda grupper skiljas genom rörligheten, som finnes hos 

coli, men saknas hos aerogenes, genom att coZ/-kolonierna på
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gelatin äro platta, tunna och vinbladsformade, medan a'érogenes- 
kolonierna äro runda, upphöjda, slemmiga och glänsande, 
men dessa skillnader kunna i manga fall vara så litet fram- 
trädande, att de båda bakteriegrupperna så att säga flyta över 

i varandra. Gemensamt kallas de oäkta wjölksyrebakterier.

Av de aeroba, sporbildande bacillerna, som ofta paträffas 
i mjölk, må nämnas den vanliga höbakterien, Bacillus subtilis 

(fig. 104). Denna bakterie är ytterst vanlig överallt ute i 
naturen på gi’äs och växter, varav förklaras dess talrika fore

komst på hö (därav namnet). Det är en kraftig, stavfonnad

X1000. Orig.

Fig 104. Bac. subtilis. Ciliefärgning.

bakterie med avrundade ändar och rörlig formedelst talrika, 
peritricha cilier. Dess sporer äro synnerligen motståndskraf- 

tiga mot uttorkning och upphettning. De förekomma till följd 

av den forrå egenskapen rikligt i dämmet, och på den senare 
egenskapen grundar man en enkel metod att skaffa sig en 
kultur av denna bakterie, nämligen genom att koka hö i vatten 

under en timmes tid och sedermera avhälla vätskan, neutra

lise™ den med soda och därpä koka den ytterligare en stund, 
då sub tilis-spor  erna,, som ensamma formå överleva denna kraf
tiga behandling, efter en tid gro ut till bakterier, som bilda 

en kraftig hinna på vätskans yta. Förf har vid åtskilliga
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tillfällen renodlat Bact. subtilis ur m jölk, som varit »sterilise- 

rad» vid 110° under 10— 15 m in. Just närvaron av dessa  

höbakterier eller andra, dem narstående arter, såsom  Bac. me- 

sentericus, Bac. vulgatus (»potatisbacillen») m . 11., gör, att det 

är så svårt att genom  upphettning sterilisera m jölk  och  grädde.

D et torde kanske förvana, att de vanliga mjölksyrebakte

rierna ännu ej blivit näm nda. A nledningen härtill är, att 

ehuruväl m jölksyrebakterierna i något äldre m jölk så gott 

som alltid äro alia andra m ikroorganism er vida överlägsna i 

antal, så förekom m a de i nym jölkad m jölk m ycket sparsam t, 

och det är forst efter en seg kam p, som  de sm åningom  lyckas 

undantränga de vita och gula stafylokockerna, de indifferenta  

eller alkalibildande kortstavarne och de övriga, ursprungliga 

m jölkm ikroberna. H är är em ellertid ater ett vackert exem pel 

på elektiv kultur; trots sift från början ringa antal avgå de  

»äkta» m jölksyrebakterierna nästan alltid m ed segern, så att 

de slutligen i gam m al m jölk (som  dock därför ej ännu behöver 

sm aka eller lukta surt) utgöra m inst 90 % av liela m jölk- 

floran. O ch detta form å de därför, att de äro sårskilt väl 

anpassade för förjäsning av m jölksockret och kraftiga m jölk- 

syrebildare. D en av dessa bakterier bildade m jölksyran hindrar 

näm ligen de övriga m ikroorganism ernas utveckling.

D e s. k. äkta mjölksyrebakterierna utgöras av tvenne liuvud- 

grupper, varav den ena består av runda eller ovala kocker 

och den andra av stavar. B e i j e r in c k  har kallat den förra  

gruppen laktokocker, den senare laktobaciUer. V id vanlig  tem 

peratur och upp till 35 är det laktokockerna, som behärska  

faltet, vid högre tem peraturer fram kom m a laktobacillerna.

Såviil laktokockerna som laktobacillerna äro gram positiva, 

orörliga, ej sporbildande. D e äro ej luftälskande, utan  utveckla 

sig lika bra vid frånvaro av syre. M jölksockret om vandlas  

av dessa bakterier till m jölksyra, utan gasbildning och utan  

bildande av andra biprodukter, enligt form eln:

+ H 2O  =  4 C H 3.C H (O H ).C O O H  

m jölksocker vatten  m jölksyra

D en bildade m jölksyran (a-oxipropionsyra) är i regel höger-
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mjölksyra (optiskt högervridande), när den bildas av laktokoc- 

ker, medan laktobacillerna i allmänhet alstra vänstermjölk- 
syra, d. v. s. den optiskt vänstervridande formen av mjölksyra.

Laldokockerna (fig. 105), som beskrevos av Pa s t e u r  redan 

år 1857 vid dennes studier över mjölksyrejäsningen, renodla- 
des forstå gangen år 1876 av den kande engelske läkaren 

Lis t e r , antiseptikens upphovsman, och sammanfattas numera 
under benämningen Streptococcus /actis.1 Det är dessa bakterier, 

som förorsaka mjölkens frivilliga surnande. Betrakta vi efter 
foregående färgning en minimal droppe sur mjölk, utrörd i

1 Andra i litteraturen förekommande benämningar på dessa bakterier 

äro: Bacterium lactis acidi, Bacterium Grüntheri, Streptococcus lacticus. 

12—Bart hei, Mikroorganismerna.

vatten, under mikroskopet vid fusen gangers förstoring, så 

finna vi nästan inga andra bakterier än dessa ovala kocker, 
oftast förenade två och två såsom diplokocker, men även ej 
sällan sammanhängande i kortare kedjor, alltså såsom typiska 

streptokocker. Får mjölken obehindrat surna, så koagulerar 

den slutligen till en fast, vit, porslinsliknande massa (filbunke), 

därigenom aft kaseinet, som förut befann sig i kolloidalt till- 
stånd i mjölken i forening med kalk, utfaller, när kalken i 

stället förenar sig med den bildade mjölksyran. När mjölk-



syrehalten på så satt småningom kommer upp till omkring 
1 %, avstannar mjölksyrejäsningen, emedan bakterierna ej 
kunna utveckla sig vidare vid denna surhetsgrad. Bortskaffas 

emellertid den bildade mjölksyran undan för undan, t. ex. 

genom att man tillsätter krita till mjölken, och på så sätt 
binder eller neutraliserar mjölksyran med kalk, så börjar mjölk- 

syrejäsningen ånyo och kan på så saft fortgå, till dess att 

allt mjölksockret omvandlats till mjölksyra.

Streptococcus lactis har sitt temperaturminimum vid om
kring 8—10°, sitt optimum vid c:a 35 och. sitt maximum vid 
42—45°. Den forekommer, såsom forf påvisat, med oförmin- 
skad livskraft i kornas exkrementer, och med dessa kommer 
den ut på åkern. Den kan också påvisas på alla kulturväxter, 

men langt in i skogen eller i allmänhet på sådana platser, 
som äro belägna fjärran från all kultur, finnes den ej alls 

eller blott i mycket livssvagt tillstånd.

I ladugården finnas mjölksyrebakterierna emellertid over

allt, på fodermedlen och på ströet, i gödseln, i vattnet och 
luften, och dessutom finnas de alltid i även väl rengjorda 
mjölkspannar och andra karl och apparater, som komma i 
berøring med mjölk. De inkomma sålunda från forstå stund 

i den nymjölkade mjölken men förbli i början tämligen 
obemärkta därstädes i förhallande till andra bakterier, såsom 

förut framhållits.

Orsaken till, att det ligger så mycken vikt uppå, att mjöl

ken omedelbart efter mjölkningen nedkyles så kraftigt som 
möjligt, är just, att därigenom hindras mjölkens bakterier och 
i synnerhet mjölksyrebakterierna från att alltför hastigt ut
veckla sig, och på avkylningens effektivitet beror alltså i forstå 

hand mjölkens större eller mindre hållbarhet.

Laktolacillerna finnas även i all mjölk, men då de för sin 
tillväxt fordra hög temperatur, de hava nämligen sitt optimum 
vid ungefär 42°, så utveckla de sig under vanliga forhållanden 
icke i mjölken. Genom att låta mjölk stå vid ett par och 

fyrtio grader, tilis den koagulerar, och darpå vid samma tem
peratur överympa i steril mjölk gang efter annan, kan man
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emellertid ganska lätt få laktokockerna att försvinna och 
laktobacillerna att bli lierrar på fället.

De i mjölken normalt förekommande laktobacillerna utgöra 
säkerligen ingen enhetlig art, men då de å andra sidan visa 

stor overensstemmelse sinsemellan i många avseenden, samman- 

fattar man dem, liksom forhållandet är med de vanliga lakto- 
kockerna, under ett gemensamt gruppnamn, nämligen Bacterium 
casei.

Laktobacillerna äro tämligen grova stavar, med avrundade 
ändar (fig. 106) och ofta förenade i kortare eller längre for

band. De hava i sina celler ofta kornformade bildningar, som 

lätt framträda vid vissa färgningsmetoder. Såsom mjölksyre- 
bildare äro laktobacillerna betydligt kraftigare än laktokoc- 
kerna. De kunna nämligen bilda ända till 3 % mjölksyra 
och däröver i mjölk, innan deras utveckling hej das. Den die- 

tetiska användningen av yoghurt sammanhänger just med 

dessa bakteriers kraftiga syrebildningsförmaga; härtill skola 
vi emellertid återkomma i ett seriare sammanliang.

Vi hava slutligen att nämna några ord om de i mjölken 

befintliga ana'éroba bakterierna. Dessa utgöras, såsom förf. 
liar påvisat;, av huvudsakligen tvenne arter, nämligen den
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vanliga, strängt anaeroba smörsyrebakterien Bacillus amylobacter 
och den redan förut å sid. 104 beskrivna förruttnelsebakterien 

Bac. putrificus. Bae. amylobacter (fig. 107) är en stor, orörlig, 
sporbildande stav. En rörlig avart finnes också, men denna 

är mycket mera sällsynt i mjölk än den orörliga. Saväl Bac. 
amylobacter som Bac. putrificus förekomma mycket sparsamt i 
mjölk under normala förhallanden, och någon vidare utveck- 

ling därstädes nå de aldrig, då även mycket små mängder av 
den av mjölksyrebakterierna bildade mjölksyran hindrar deras 

sporer från att gro. Genom lämpliga anrikningsmetoder kunna

de dock påvisas. Sålunda kan man framkalla smörsyrejäsning 

i mjölk genom att upphetta denna i en helt fy Ud kolv till 
90° under 5 minuter för att döda de vegetativa cellerna. 

Luftens tillträde förhindras genom ett lager steril olja eller 

fly tande paraffin på mjölkens yta, och mjölken får stå vid 

ungefar 40°. Efter några timmar intrader då en smörsyre
jäsning i mjölken, beledsagad av en stormig gasutveckling. 
Vid denna jäsning sönderdelas mjölksockret i huvudsakligen 

smörsyra, kolsyra och vätgas. Dessutom bildas emellertid 
även en hel del andra produkter, fastän i mindre mängder, 
såsom mjölksyra, propionsyra, ättiksyra, myrsyra m. in. Ka-
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seinet koagulerar och fly ter slutligen o van på det klara serum 
i form av en av gasblåsor genomsatt, svampartad massa.

Neutraliseras den vid mjölkens naturliga surnande bildade 
mjölksyran medelst från början tillsatt overskott på krita, så 
efterföljes mjölksyrejäsningen vid liimplig temperatur omedel- 
bart av en smörsyrejäsning av det bildade kalciumlaktatet. 
Även i detta fall förlöper jäsningen efter samma schema som 
vid smörsyrejäsning av mjölksockret.

Vi skola här ej ingå på någon närmare beskrivning av 
Bac. amylobacter och. dess egenskaper, då vi sedermera, på 
tal om dess forekomst och betydelse i jorden, få tillfälle att 
mera ingående sysselsätta oss med denna bakterie.

Utom bakterier innehåller emellertid mjölken även andra 
mikroorganismer, nämligen jäst- och mogélsvampar, strålsvampar 
etc.

I nymjölkad mjölk påtraffas visserligen blott ytterst få 
jästsvampar, men i koagulerad, sur mjölk föröka de sig kraf
tigt i synnerhet vid högre temperatur. Man finner i mjölk 
såval saccharomyceter som torulaceer, de senare dock alltid i 
avgjord majoritet. En del av dessa torulaceer äro kraftiga 
mjölksockerförjäsare; de innehålla sålunda enzymet laktas, och 
vid denna jäsning bildas alldeles såsom vid den vanliga alko- 
holjäsningen etylalkohol och kolsyra.

M'ögelsvamparna och stråUvamparna inkomma med höet i 
ladugården, dar deras sporer ständigt finnas massvis i luften. 
De äro naturligtvis sarskilt talrika under och omedelbart efter 
höutfodringen. Deras forekomst i mjölken är utan betydelse, 
då de aldrig hinna till någon avsevärd utveckling i densamma 
under vanliga forhållanden. Det vanliga »mjölkmöglet» Oidium 
lactis (sid. 46) saknas aldrig i mjölk och framkommer alltid 
på ytan av surnad (koagulerad) mjölk, såsom en fin, vit ludd, 
såsom var och. en varit i tillfälle att iakttaga på de vanliga 
filbunkarne.

Utom de här omtalade mikroorganismerna, vilka äro att 
betrakta såsom mjölkens så att saga naturliga stamgaster, 
kunna naturligtvis en hel del andra arter mer eller mindre 
tillf älligt vis påtraffas därstädes, men dessa »främmande»
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inikroorganisniei’s uppträdande är aldrig annat än tillfälligt, 
och vi kunna här ej ingå på något uppräknande av desamma.

En faktor, som är av stor betydelse för beskaffenheten av 

mjölkens bakterieflora, är temperaturen. Olika temperaturer gynna 
nämligen utveckligen av olika bakteriegrupper. Sålunda ut
veckla sig vid temperaturer under 5° företrädesvis fluores- 
cerande bakterier, vid 5—10 dessutom Bact. vulgare, mikro- 
kocker och alkalibildande kortstavar, vid 10—15° börjar dess
utom Streptococcus lactis att utveckla sig kraftigt, och. vid 15— 
30° dominerar denna bakterie helt och hållet. Vid 30—40° 
utveckla sig även coli och aerogenes samt laktobaciller och 

vid over 40" företrädesvis laktobaciller och mjölksockerjäsande 

jästsvampar.

Mjölkens hygieniska behandling. Hygienisk mjölk- 
kontroll.

I det foregående har framhållits, hurusom det ej kan 

undvikas, även vid iakttagande av de noggrannaste försiktig- 
hetsmått, att man vid den på vanligt sätt utförda mjölkningen 
får injölken infekterad i ganska ansenlig grad. Redan när 

mjölken lämnar juvret, är den ju bemängd med de förut om- 
nämnda juverkockerna, men som dessa förekomma i mycket 
ringa antal under normala forhållanden, så vore ju ofantligt 
mycket vunnet, om man blott kunde hindra infektionen utifrån. 

Detta kan man även i själva verket åstadkomma genom s. k. 

aseptisk mjölkning. Härvid avtvättas kons juver och angrän- 
sande kroppsdelar med en antiseptisk losning, liksom även 
den mjölkandes Länder och underarmar. Sterila skynken bin

das om kons kropp, så att endast juvret förblir fritt, och den 
mjölkande får ikläda sig en steriliserad blus, som helt täcker 

den vanliga dräkten. Själva mjölkningen forsiggår i ett sår

skilt rum, dar väggar, golv och tak förut noga rengjorts. De 
forstå portionerna mjölk ur var je spene mjölkas på golvet 
eller i ett sårskilt kärl för att bortspola de i själva spejl

kanalen anhopade bakterierna, varef ter mjölkas direkt i förut 

steriliser ade glaskärl.
På detta sätt kan man erhålla en mjölk, som blott inne-
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haller några få bakterier per cm3 och vilkens hållbarhet i 

följd därav är många ganger större an vanlig mjölks. Emel- 
lertid behöver ej framhållas, att den aseptiska nijölknings- 
metoden är omöjlig att tillämpa i praktiken. Den biir ju 
alldeles för besvärlig och kostsam. Här får man nöja sig 

med att i möjligaste mån iakttaga de regler för en hygienisk 
mjölkproduktion, som äro praktiskt och ekonomiskt möjliga 
att följa, och dessa äro i korthet följande: väl inredda, rym- 
liga och luftiga ladugårdar, friska dj ur och frisk ladugårds- 
personal, noggrann renliållning av ladugård och djur, liimp- 

liga strömedel (bäst är torvströ), rent och gott vatten, friska 
och goda fodermedel samt särskild omsorg vid mjölkningens 
utförande. Härvid bör kons juver först avtorkas med en ren 

duk. Den mjölkande skall tvätta Ränder och. underarmar 
mellan varje ko, som mjölkas, varjämte en särskild nrjölknings- 

dräkt bör användas, bestående av en läng, vit lärftsblus med 
korta ärmar samt mössa av samma tyg. Mjölkspannen maste 

vara mycket noga rengjord omedelbart före mjölkningen.
Andra arbeten, som äro ägnade att röra upp dämm i ladu- 

gården, såsom utfodring sårskilt av hö, ryktning av djuren, 

utgödsling etc., få ej förekomma under mjölkningen. Under 
o van angivna forhållanden erhålles en mjölk, som innehåller 

från några fusen till några tiotusental bakterier per cm3 
omedelbart efter mjölkningen. Under vanliga forhållanden 

fann Bu r r i salunda i genomsnitt i nymj'ölkad mjölk c:a 20,000 

bakterier per cm3.
Vid mjölkens forvaring, transport, omhällning etc. tilltager 

naturligtvis bakteriehalten. Vid av förf. utförda undersök- 
ningar har handelsmjölken i Stockholm visat sig innehålla 

mellan 60,000 och 120,000,000 bakterier per cm3.
Den viktigaste infektionskällan för mjölken under mjölk

ningen är med säkerhet kon själv. Kons hud och sårskilt de 
bakre partierna, är nämligen alltid, även vid den noggrannaste 
renliållning, ett upplagringsställe für allt möjligt dämm, små 
fina intorkade gödselpartiklar etc., vilka under mjölkningen 
lätt kunna falla ned i mjölkspannen, och dessa småpartiklar 

å sin sida härbärgera alltid talrika bakterier. Förf. harkuunat
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konstatera detta forhållande genom att mjölka samma ko om- 
våxlande i en vanlig men förut steriliserad mjölkspann och 

i en steriliserad glaskolv, dar öppningen alltså är mycket trang 

i jämförelse med mjölkspannens. Resultatet av 6 dylika för- 
sök blevo i genomsnitt 520 bakt. per cm3 mjölk i kolven och 
10,360 i spannen.

Betydelsen av kons kropp och sårskilt dess bakdel såsom 
infektionskälla för mjölken framgår f. ö. med all önskvärd

Fig. 108. Mjölkrum invid ladugård med anordningar för mjölkens silning, 
kylning och uppsamling i transportkärl.

tydlighet av det kända förhallandet, att vid utfodring med 
stora mängder rotfrukter, betmassa, blast etc., då kornas diges

tionsapparat lätt råkar i olag, så att avföringarna bliva 
losa, och korna i följd härav äro svårare att hålla rena, 
mjölken allticl innehåller påfallande stora mängder tarmbak- 
terier (koli- och aerogenesbakterier), som nedsätta mjölkens 

hygieniska värde, och sårskilt vid osttiilverkningen vålla be- 
tydande svårigheter, därigenom att ost, beredd av dylik mjölk, 
mycket lätt »jäser».

Däremot torde ladugårdslaften i och för sig spela en mera
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underordnad roll såsom infektionskälla för mjölken, åtminstone 
vad bakterierna beträffar. Mögel- och strålsvampsporer finnas 
visserligen i stora mängder i ladugårdsluften, men de komma 
ju under vanliga forhållanden ej till någon utveckling i mjölken. 
Om man däremot under mjölkningsarbetet utfodrar med hö, 
sopar, ryktar eller gödslar ut, så biir naturligtvis faran för 

mjölkens infektion med bakterier från luften betydligt mycket 
större.

När en ko är mjölkad, så tömmes mjölkspannen i ett 
mjölktransportkärl (»mjölkflaska»), varvid mjölken först silas 
genom en bomullssü (»ulaxsil»), d. v. s. en mjölksil, i vilken

mjölken får passera ett mellan tvenne silplattor inpressat, 
tunt bomullslager. Härvid frånsilas även de minsta dämm- 
och gödselpartiklar, men de bakterier, som ej häfta vid dessa 

partiklar, tillbakahållas ej av filtret. Transportkarlen, i vilka 
mjölken uppsamlas, böra ej stå inuti ladugården utan i ett 

sårskilt mjölkrum, som är beläget omedelbart intill, men väl 
avskiljt från ladugården. Den i.fig. 108 åskådliggjorda an
ordningen är sårdeles praktisk. Mjölken upphälles i bomulls- 
silen i ladugården, rinner i ett kort rör genom väggen in i 
mjölkrummet, dar den får passera en kylare av lämplig kon

struktion, från vilken den sedermera nedrinner i mjölktrans-
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portkärlet. Genom dylika anordningar kan mjölken lätt, även 
under den varma årstiden, nedkylas till 6—10° omedelbart 
efter mjölkningen, vilket är av utom ordentligt stor betydelse 

för mjölkens hållbarhet och beskaffenhet i övrigt. Betydelsen 

av denna hastiga avkylning omedelbart efter mjölkningen kan 
ej nog uppskattas. De från början i mjölken inkomna bakte- 
rierna hämmas nämligen då i sin utveckling.

Den på senate tider allt allmännare vordna maskinmjölk- 

ningen borde ju a priori kunna anses lämna en renare och 
bakteriefattigare mjölk än mjölkningen för hand. Emellertid

Fig. 110. Ko med påsatt Omega-mjölkningsmaskin.

är resultatet härvidlag nog i hög grad beroende av apparatens 

konstruktion, dess större eller mindre lätthet att rengöra 

samt, framförallt, av den större eller mindre omsorg, som 
nedlägges på apparatens rengöring. Sårskilt äro de sug
maskiner, som hava långa gummislangar för mjölken att rinna 

igenom, utsatta för risken av otillräcklig rengöring och härav 

följer då, att den mjölk, som erhålles med dessa otillräckligt 
rengjorda maskiner, är bakterierikare och följaktligen mindre 
hållbar än den handmjölkade. De mjölkningsmaskiner, som 

hava jämförelsevis korta, raka celluloidrör, äro lättare att 

håHa rena.
Den mjölk, som erhålles medelst mönstergillt skötta mjölk- 

ningsmaakiner, de må f. ö. vara av vad konstruktion som helst,
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är emellertid alltid renare och bakteriefattigare än handmjölkad 
mjölk. Skillnaden i renhetsgrad, som dock ej står i något 
direkt förhallande till bakteriehalten men som naturligtvis är 
av stor vikt ur aptitlighetssynpunkt, belyses av det i fig. Ill 

framställda exemplet, hämtat ur en redogörelse från mjölk- 
ningsmaskinprovningar vid Alnarp.

Skall mjölken användas till direkt konsumtion, så bör den

2 liter. 3 liter. 4 liter.I liter.

Maskinmjölkad.

2 liter. 3 liter. 4 liter.1 liter.

Handmjölkad.

Fig. 111. Bomullsfiltra med filtreringsåterstod av mjölk.

vid ankomsten till mejeriet ytterligare renas, vare sig genom 
förnyad filtrering genom bomull eller genom att passera 

en s. k. reningsseparator. I senare fallet avsätta sig orenlig- 

heterna tillsammans med massor av vita blodkroppar och 
epitelceller från juvret, bakterier m. m. såsom en grå, slem- 

mig beläggning på separatorkulans väggar. Denna massa 
kallas »separatorslam». Efter reningen nedkyles mjölken 

omedelbart kraftigt. Under dess vidare forvaring, till dess 
att den distribueras, måste den också förvaras väl avkyld.
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Huru stor betydelse avkylningen i själva verket har for 

mjölkens bakteriehalt och därmed även för dess godhet och 

hållbarhet, framgår av följande, av Or l a -Je n s e n meddelade 
försökssiffror, vilka angiva antalet bakterier per cm3 mjölk, 
förvarad vid olika temperaturer.

Förva- 
ringstid

Förvaringstemperatur
Anm.

0° 12’ 20° 30°

24 tirn mar 52,000 8,200,000 163,000,000
X 

380,000,000

X betyder, 

att mjölken 

var koagu- 

lerad.
48 timmar 252,000 27,000,000

X 
350,000,000

X 
380,000,000

I forbigående må omnämnas, aft mjölken, när den är ny- 

mjölkad, innehåller bakteriedödande ämnen, vilket gör, attmjöl- 

kens bakteriehalt under de allra första timmarna efter mjölk- 

ningen ej stiger, utan tvärtom avtager. Småningom binda 
eller förstöra emellertid bakterierna dessa för dem skadliga 

ämnen, och därefter bestämmes bakteriernas tillväxt i mjöl

ken så gott som uteslutande av temperaturen.
Längre tid än ett, högst två dygn bör mjölken egentligen 

ej förvaras innan den konsumeras, även om forvaringstempe

raturen Halles nära 0°, ty även vid denna låga temperatur 

växa Bact. fluorescens och andra vattenbakterier ganska kraf
tigt, och även vissa giftproducerande förruttnelsebakterier 

utveckla sig ganska bra vid låg temperatur. Lang tid vid låg 

temperatur förvarad mjölk kan darf or vara både illasmakande 

och skadlig att förtära, sårskilt för spädbarn, oaktat den ej 

företer några som helst yttre tecken på forandring.
Det är ett sorgligt faktum, att mjölken, detta uto mordent

ligt goda och sårskilt för barnen oersättliga näringsmedel, 
ej så sällan är en förmedlare av åtskilliga farliga smittosamma 
sjukdomar. De sjukdomar, som kunna överföras med mjölken, 
äro tuberkulos, tyfus, difteri, scharlakansfeber, mul- och klov

sjuka, mjältbrand, varjämte de av streptokocker förorsakade
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juverinflammationerna hos korna ibland visat sig göra mjölken 

hälsofarlig.
Den vanligaste och samtidigt den farligaste av i mjölken 

förekommande patogena bakterier är tuberJcelbacillen (fig. 112).
Det är en 2—3 // lång, slank stav, ofta något böjd, med 

kornigt innehåll. Den är orörlig, bildar inga sporer; gram- 

positiv.
Tuberkelbacillen är en av de ytterst få bakterier, som 

genom sitt karakteristiska forhållande vid vissa färgnings- 
metoder på ett bekvämt sätt låta diagnosticera sig medelst

xlOOO. V. St o r c h  foto.

Fig. 112. Tuberkelbaciller.

mikroskopisk undersökning. Tuberkelbacillerna äro nämli- 

gen syrefasta, alkali- och alkoholfasta, d. v. s. sedan de 

ordentligt upptagit ett visst färgämne, avfärgas de ej genom 
en efterföljande behandling med syror, alkali eller alkohol, 
vilket däremot är fallet med andra bakterier.

Färgas sålunda ett preparat, innehållande tuberkelbaciller, 

kraftigt med karbolfuchsin och behandlas efteråt med t. ex. 

saltsyrehaltig alkohol, så avfärgas alla andra bakterier, men 

tuberkelbacillerna bibehålla den mörkröda färgen, och om pre- 
paratet sedan »efterfärgas» med metylenblått, så synas tuber
kelbacillerna röda mot en blå bakgrund (kontrastfärgning). 
Denna färgningsmetod användes även för påvisande av tuber-
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denna tuberkelbacillernas karakteristiska egenskap att låta 

påvisa sig genom en enkel färgningsmetod är av stort varde 
vid diagnosen av saväl människo- som djurtuberkulos.

Tuberkelbacillen uppträder i två olika anpassningsformer, 

tvenne typer, typus humanus och typus bovinus\ varav den 
forrå forekommer hos människan, den senare hos nötkreatur. 
Nötkreaturstuberkulos är ju tyvärr mycket utbredd, och om 
kornas juver angripas av denna sjukdom, komma tuberkel 

bacillerna lätt med i mjölken.
Frågan om mjölkens större eller mindre farlighet såsom 

överförare av tuberkulos på människor, sårskilt på barn, har 

ju varit mycket omdebatterad. På senaste tid med sarskild 
omsorg utförda försök av Al f r e d  Pe t t e r s s o n  och C. Kl in g  vid 
statsmedicinska anstaltens bakteriologiska avdelning ha dock 
visat, att forekomsten av bovina tuberkelbaciller vid tuberkulos 

hos barn är så pass vanlig, att det är samhällets oavvisliga 

skyldigbet alt vidtaga kraftiga åtgarder för motarbetande av 

tuberkulosens spridning genom mjölken.

Tyfusbakterierna inkomma vanligen i mjölken med det vatten, 
varmed mjölkkärlen rengöras, men kunna också direkt över- 
föras i mjölken genom mjölkningspersonal, som haft tyfus 
och efter tillfrisknandet fortfar att vara »bacillbärare». När 
dylik tyfusbacillhaltig mjölk på mejeriet blandas med annan 
mjölk, så' sprides på så sätt smittan til] konsumenterna. 

Tyfusbakterierna likna till sina yttre egenskaper, växtsätt 

o. s. v. i hog grad kolibakterierna och kunna anses utgöra 
en särskild, sjukdomsalstrande form av dessa. Att tyfusepi
demier, ej sällan av svårartad beskaffenhet, orsakas av smitta 

genom mjölk, darpå ha vi här i landet upprepade ganger 

och ej minst under de senare åren erhållit de mest påtagliga 

och sorgliga bevis.
Att difteri och scharlakansfeber kunna överföras genom 

mjölk, är även fastslaget, och likaså att vissa former av juver-

1 Andra typer, anpassade for olika djurslag, finnas även, men äro i 

detta sammanhang utan intresse.
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inflammation hos korna kunna göra mjölken från dessa kor 
i bog grad hälsofarlig att förtära.

Det gives nu två sätt att niotarbeta de faror, som hota 
oss ocli sårskilt barnen från sjukdoinsalstrande bakterier i 
mjölk. Det ena är en allmcin hygienisk kontroll på produk- 
tionsorten, alltså i själva ladugården, varest så väl de all- 
männa hygieniska forhållandena, som djurens och ladugårds- 
personalens hälsotillstand övervakas av därtiU utsedda veteri
närer och läkare. Det andra sättet är att genom någon 
lämpüg behandling av mjölken döda de i densamma tilläventyrs 
befintliga patogena mikroorganismerna. Härvidlag gives det 
i praktiken egentligen blott en metod, som kan komma till 
användning, nämligen upphettning, d. v. s. pasteurisering eller 
sterilisering, ty tillsättning av antiseptika till mjölken är och 
måste av lättbegripliga skäl vara förbjudet.

En fullständig sterilisering av mjölken kan visserligen 
åstadkommas, men endast genom ganska langvarig upphett- 
ning till hög temperatur (i autoklav). I allmänhet erfordras 
en kvarts timmes upphettning till 115-120° eller vid något 
lagre temperatur betydligt längre tid för att döda de i mj öl
ten befintliga resistenta bakteriesporerna. Härvid biir emel- 
lertid mjölken brunfärgad och oaptitlig. samtidigt som den 
till sin kemiska sammansättning och sin fysiologiska beskaf- 
fenhet biir så förändrad, att den måste anses såsom i hög 
grad olämplig som näringsmedel, sarskilt för barn.

Återstår sålunda pasteuriseringen, som ju visserligen ej 
fullständigt befriar mjölken från bakterier men som, om den 
utföres på ett effektivt satt, i alla händelser är füllt tillräcklig 
för att med säkerhet döda de i mjölken eventuellt förekom
mando sjukdomsalstrande bakterierna. Dessutoni ökas genom 
pasteuriseringen i hög grad mjölkens hållbarhet, ty genom 
denna procedur dödas alltid över 97 % av mjölkens totala 
bakteriehalt, och hålles då mjölken väl avkyld efter pasteuri
seringen, så få ju dessa få överlevande bakterier endast lang
sam! tillfälle att utveckla sig.

När man hittills pasteuriserat mjölk, avsedd för direkt 
konsumtion eller till uppfödning av kalvar och svin, har man
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använt en temperatur av minst 80°, vilken temperatur enligt av 

Ba n g , förf. & St e n s t r ö m m. fi. utförda försök visat sig till- 
räcklig för att även vid Hott en eller annan minuts inverkan 

säkert döda tuberkelbacillerna i mjölk. Som övriga i mjölken 
tilläventyrs förekommande, patogena bakterier samtliga dö 

vid lägre temperatur resp. vid kortare tids upphettning än 
tuberkelbacillerna, så räknas tuberkelbacillernas dödande så
som norm för en ur hygienisk synpunkt effektiv pasteurisering.

Fig. 113. Pasteuriseringsapparat.

De i mejerierna hittills allniänt använda pasteuriserings- 

apparaterna äro inrättade för kontinuerlig drift, d. v. s. mjöl

ken rinner hela tiden in i pasteuren, upphettas däri till den 
önskade temperaturen och utrinner åter, för att efter pasteu

riseringen omedelbart kraftigt nedkylas. Pasteuriseringsappa- 
raterna bestå av en behållare av förtent kopparplåt, med 
dubbla väggar och. försedd med en omrörare. Mjölken in- 
kommer vid apparatens botten, hålles under upphettningen 
i ständig rörelse av omröraren och utrinner upptill. Upp-
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värmningen sker genom inledande av ånga i den apparaten 
onigivande ångmanteln. Vid utloppet sitter en termometei', 

som angiver pasteuriseringstemperaturen. Den tid, under 
vilken var je mjölkpartikel under sin väg genom apparaten 
verklagen är utsatt för den av terniometern angivna tempera

turen, beräknas till 1 — 2 minuter. Numera användas allmänt 

pasteuriseringsapparater med regenerativsystem, d. v. s. den 
utgående varma mjölken tjänar till att förvärma den ingående,

Fig. 114. Mjölkkylare.

kalla. Fig. 113 visar en pasteuriseringsapparat, av den i 
mejei’ierna vanligen använda typen.

Mjölkens nedkylning efter pasteuriseringen sker medelst 
kylapparater av det slag, fig. 114 utvisar. Mjölken rinner här 

i ett tunt lager ned over ky laren s ytor, medan kallt vatten 

eller annat kylmedel cirkulerar i kylarens inre i motsatt 
riktning.

Derma pasteurisering till minst 80° medför eniellertid en 
del olägenheter, som gör dylik pasteuriserad mjölk mindre 
13—B a r th el, Mikroorganismerna.
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begärlig för konsumenterna än vanlig »rå» mjölk. Sålunda 
antager den gärna en »kokt» smak, som de fiesta personer 
finna mycket oangenäm. Å andra sidan undergår mjölken 
vid upphettning till så pass hög varmegrad som 80" och där- 
över en del förändringar saväl i fysikaliskt som i fysiologiskt 
och kemiskt avseende. Sålunda bortgå de i mjölken lösta 
gaserna, sårskilt kolsyran; enzymerna förstöras och likaså en 
stor del av det fysiologiskt viktiga lecitinet. Nästan allt 
albumin koagulerar, och kaseinets formåga att koagulera vid

Fid. 115. Apparater för längtidspasteurisering. Den vänstra med 
avtaget lock.

tillsats av löpe förminskas. En del av mjölkens lösliga kalk
salter utfalles därjämte i olöslig form. Dessutom gräddsättes 
dylik pasteuriserad mjölk mycket dåligt.

Alla dessa olägenlieter vid pasteuriseringen upphävas emel- 
lertid genom användande av en på senare tid tillämpad metod, 
den s. k. långtidspasteuriseringen.

Enligt denna metod upphettas mjölken under längre tid 
till lägre temperatur, nämligen under 20—30 minuter till 63. 
Förfarandet är alltså egentligen i princip detsamma, som av 
Pa s t e u r  forst användes för vin och öl. Pasteuriseringen försiggar 
i liggande, lialvcylindriska behållare av förtent kopparplåt, för-
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sedda med dubbla väggar för uppvärmning med ånga, och i vilka 
en vingformad omrörare med pendelartad rörelse haller mjölken 
i en jämn och kraftig omblandning under upphettningen, utan 
att dock någon skumbildning åstadkommes. Fig. 115 visar 
det yttre utseendet hos dessa apparater.

Enligt av förf. och av andra utförda undersökningar over 
långtidspasteuriseringen, är denna metod att anse såsom när- 
mande sig ganska mycket idealet för en pasteuriseringsmetod. 
Å ena sidan undergår nämligen mjölken vid en dylik behand
ling inga eller blott ytterst obetydliga förändringar till sin 
fysikaliska, kemiska och fysiologiska beskaffenhet, varför dess 
varde såsom näringsmedel bör vara detsamma som den »råa» 
mjölkens.1 Å andra sidan är metoden, såsom f 'örf. & St e n - 
s t k o m visat, tillräckligt effektiv för att med säkerhet döda 
i mjölken tilläventyrs förekommande tuberkelbaciller och då 
naturligtvis även andra patogena bakterier.

1 En annan modern pasteuriseringsmetod, som likaledes har fordelen att 
ej i nämnvärd grad påverka mjölkens värdefulla egenskaper, är det s. k. 
»bioriseringsförfarandet». Vid detta sprutas mjölken under tryck i form av 
iint fördelade droppar in i en genom en ångmantel till ungefar 75° upphettad, 
sluten cylinder för att omedelbart därefter hastigt avkylas. Huruvida denna 
metod kommer att få någon större betydelse ur teknisk-ekonomisk synpunkt, 
torde emellertid ännu vara för tidigt att avgöra.

Mjölkens hållbarhet forlanges medelst användande av 
denna metod i minst lika hög grad som vid den vanliga 
kontinuerliga pasteuriseringen, nämligen med 1 a 2 dygn, 
beroende på forvaringstemperaturen för mjölken.

Visserligen dödas vid pasteuriseringen, enligt vilken metod 
den än utföres, det absolut övervägande flertalet av mjölk- 
syrebakterierna, och de överlevande äro mycket försvagade 
med avseende på sin syrningsformåga, men då ju den pasteu- 
riserade mjölken efter upphettningen får rinna over kylare 
genom rorledningar till samlingsbassanger och därifran for
delas på distributionskarlen, så biir mjölken härunder åter 
infekterad med alla slag av mjölkbakterier, så att den, läm- 
nad åt sig själv, surnar på normalt sätt, (fastän naturligtvis 
efter betydligt längre tid än opasteuriserad mjölk), vilket är
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en omständighet av stor praktisk betydelse. Mjölk, som 
pasteuriserats på flaskor, dar en infektion efteråt ju är ute- 
sluten, surnar däremot ej, utan undergår vid forvaring andra, 
skadliga förändringar, varför dylik mjölk bör förvaras kallt, 
ocli förtäras så kort tid som möjligt, inom ett eller bögst 
två dygn efter pasteuriseringen.

Vid dylik pasteurisering av mjölk på fiaskor i hemmen 
kan man med fordel begagna sig av den av Or l a -Je n s e n  kon- 
struerade apparaten (fig. 116).1 Denna består av ett vatten-

1 Erhålles genom Løveapoteket i Vejle, Danmark.

Fig. 116. Ok l a -Je n s e n s hushållspasteuriseringsapparat.

bad, som är så pass stort, att, sedan det fyllts med vatten 
av 78° (erhålles genom att inblanda kallt vatten i kokande 
vatten) och insatsen med mjölkflaskorna inställts, mjölken 
under ungefär en timmes tid balles vid 68— 60. Efter 1 
tim. nedkyles mjölken på vanligt sätt Även denna behand
ling av mjölken är naturligtvis betydligt skonsammare än 
den brukliga upphettningen i kokande vattenbad.

Hygienisk mjolkkontroU är naturligtvis nödvändig, om ett 
samhälle skall kunna åtminstone i någon avsevärd mån skydda 
sig för dålig, orenligt behandlad eller rent av smittofarlig
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mjölk. En dylik kontroll måste bestå dels uti ett noggrant 

övervakande av de hygieniska förhallandena på produktions
orten d. v. s. i de ladugårdar, varifrån levereras mjölk till 
samhället i fråga, dels uti en kontroll av handelsmjölken på 

försäljningsplatsen.
Produktionskontrollen som vi redan å sid. 191 i korthet 

berört, är givetvis den viktigaste delen av kontrollen och 
avser ja att forebygget utsläppandet i handeln av mjölk, som 
ej uppfyller hygienens fordringar. Olägenheten är emellertid, 

att det är mycket svårt och dyrbart att göra denna kontroll 

tillräckligt effektiv, då ju en och samma ladugård knappast 
kan undersökas annat iin med rätt långa mellanrum.

Kontrollen på försäljningsorten berör naturligtvis blott 

sjalva mjölken och är ingen preventiv kontroll, då den mjölk, 
varav prov tages, (t. ex. på jäi-nvägsstationer, i mjölkmagasin 

o. s. v.) i de fiesta fall redan är omöjlig att vid behov åt- 
komma och beslagtaga, när andersökningsresultatet foreligger. 
Vidare är det naturligtvis blott ett begränsat antal mjölk- 
prov, som man kan medhinna att utföra, men kontrollen är 
dock av utomordentlig nytta, dels emedan de fall, som giva 
anledning till anmärkning och eventuellt åtal, tjäna som 

varnande exempel, dels emedan man genom de undersökta 
proven vid den statistiska behandlingen av materialet kan 

erhålla en allmän överblick av de mjölkhygieniska forhållan- 

dena inom samhället i fråga.
Den hygieniska kontrollen på handelsmjölken bör omfatta 

mjölkens temperatur, mjölkens och mjölkkärlens allmänna 
renlighetsgrad, mjölkens lukt och smak, dess allmänna bakteri

ologiska beskaffenhet och hållbarhet, dess surhetsgrad samt 
forekomsten av sjukligt förändrad mjölk, varjänite den själv- 

fallet måste utsträckas till ett övervakande av de olika mjölk

aff ärernas och mjölkbutikernas sanitära forhållanden.
Påvisande av smuts i mjölken sker genom att efter nog- 

grann omrörning uttaga ett prov på 1 liter, som får stå 
under en timmes tid i ett glaskärl. Avsättes inom denna 
tid synlig smuts på bottnen av kärlet, så är mjölken mer än 

tillåtligt förorenad.
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Mjölkens ungefärliga bakteriehalt undersökes enklast m edelst 

det s. k. reduktasprovet. D etta av S c h a r d in g e r  först upptäckta  

och pro  vade och av förf. i den praktiska m jölkkontrollen  in- 

förda prov grundar sig på det förhällandet, att bakterierna 

allt efter sitt antal m er eller m indre hastigt förtära det i en  

viss kvantitet m jölk befintliga, lösta luftsyret. N är m jölken  

på så satt befriats från var  je spår av syre, reduceras (i for

våg tillsatt) m etylenblått av m jölksockret till m otsvarande  

leukoförening, som är färglös, och den förut blåa m jölken  

biir då åter vit. Ju H era bakterier, som finnas i m jölken, 

desto fortåre forsiggår även avfärgningen, och genom fast- 

ställandet av m jölkens avfiirgningstid vid en viss, given tem 

peratur (38— 40°) erhålles en ungefällig uppskattning av  

bakteriehalten, tillräckligt för att tillåta m jölkens .indelande 

i god, m edelm åttig , dålig  ocli m ycket dålig  ur denna synpunkt.

V id provets utförande tillsättes 0,5 cm 3 m etylenblattlös-  

ning (beredd av i handeln tillgängliga, för ändam älet till- 

verkade m etylenblåttabletter) till 20 cm 3 m jölk i provrör eller 

också 1 cm 3 färglösning till 40 cm 3 m jölk. R ören  nedsättas  

i det förut till 38— 40° uppvärm da vattenbadet, och avfärg- 

ningstiden noteras. G od och frisk m jölk behöver m inst 

tim m ar för att avfärgas; m edelm åttig  m jölk avfärgas på m ellan 

2 och 5 1/2 tim m ar och dålig m jölk  på 20 m inuter till 2 tim m ar. 

M ycket dålig m jölk avfärgas på kortare tid än 20 m inuter.1

D irekt räkning av bakterierna i m jölken under m ikro

skopet (som dock ej kan användas vid pasteuriserad m jölk, 

em edan  även  döda  bakterieceller  liärvid  inedräknas) eller räkning  

genom utspädning av m jölken ocli utsåning på gelatin- och  

agarplattor giver ju noggrannare upplysningar om bakterie- 

halten, m en är för om ständligt och besvärligt att utföra vid  

m assanalyser.

1 A ngående  detaljerna  vid m etodens utförande se C h r . B a r t h e l  och O r l a - 

J e n s e n : Om internationella mjölkbedömningsmetoder, Landtbruksakad. H andl, 

och Tidskr. 1912.

D e m jölkbygieniska undersökningsm etoderna finnas f. ö. utförligt be- 

skrivna i författarens arbete: Methoden zur Untersuchung von Milch und 

Molkereiprodukten, II. A ufl; Leipzig 1911.
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Det är ju emellertid av intresse ej allenast att få reda 
på mjölkens totala bakteriehalt, utan även att vinna upplys- 
ning om mjölkens kvalitativa beskaffenhet i bakteriologiskt 

hanseende, d. v. s. upplysning om de i mjölken förekommande 
bakteriegruppernas inbördes mangdforhållanden. Gan ska an- 

vändbart är härvidlag det s. k. jäsningsprovet, som helt enkelt 
tiligår så, att mjölken. fy lies på provrör, som nedsättas i ett 

till 38—40° uppvärmt vattenbad, dar proven få stå vid denna 
temperatur under 24 timmar. Vid den angivna temperaturen 

utvecklas de äkta mjölksyrebakterierna jämförelsevis dåligt, 
medan däremot sårskilt de oäkta, gasbildan.de mjölksyre-

Fig. 117. Vattenbad med provrör för reduktasprov och jäsningsprov.

bakterierna (koli- och aerogenesbakterier) utveckla sig kraftigt. 
Metoden är sålunda egentligen helt enkelt en anriknings- 
metod för dessa senare bakterier. Finnas de ej närvarande 
i mjölken i nämnvärd mängd, så förändras mjölken ej alls till 

sitt yttre under 24 timmar, eller också koagulerar den fast 

och homogent genom hela sin massa, ett säkert tecken på 
att de äkta mjölksyrebakterierna, trots den för dem ej syri' 
nerligen gynnsamma temperaturen, förmatt taga overhand över 
alla andra bakterier. Förekomma däremot tarm bakterier av 

koli- och aerogenes-gruppen i större mängd i mjölken, så under
går denna vid jäsningsprovet iögonenfallande förandringar, i
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det att en mer eller mindre stormig gasutveckling intrader. 

Koaglet är svampigt genomsatt av gasblåsor och klart serum 

avskiljes. Ofta är gasutvecklingen så kraftig, aft en del av 

rorets innehåll utdrives.

Andra typiska jäsningsbilder finnas även, dock ej lika väl 

bakteriologiskt definierade som den nyssnämnda coli-aerogenes- 

jäsningen. Dessa tarm  bakterier äro emellertid just de, som 

ur hygienisk synpunkt äro av sårskilt intresse att kunna 

påvisa, ty de kunna ju blott inkomma i mjölken genom 

dennas förorening med kornas exkrementer, och deras när- 

varo i större mängd i mjölken tyder avgjort på bristande 

renlighet vid mjölkproduktionen. Sårskilt barnmjölk bör 

aldrig få visa en dylik jäsningsbild i mjölkjäsningsprovet. 

Reduktas- och jäsningsproven kunna även, enligt Or l å -Je n s e n s  

forslag, med fördel utföras samtidigt på samma mjölkprov 

(»jäsnings-reduktasprov»).

Galler det att på ort och ställe, d. v. s. i mjölkbutiker, 

vid järnvägsstationer etc. hastigt kunna bedöma mjölkens 

hållbarhet eller, med andra ord, i hur långt framskridet sur- 

ningsstadium den befinner sig, så sker detta enklast genom 

det s. k. alkoholprovet. Detta utföres på så sätt, att några 

cm3 mjölk i ett provrör blandas med en lika volym 68 %-ig 

alkohol. Befinner sig nu mjölken i börjande surningsstadium, 

så uppstår vid alkoholtillsatsen en tydlig fällning af kasein, 

medan i füllt frisk mjölk ej uppstår någon fällning.

1 Den friska mjölkens surhetsgrad betingas av kaseinet och av surt rea-

gerande fosfater.

Bättre upplysuing om mjölkens hållbarhet erhålles genom 

att titrera mjölkens surhetsgrad med r/i normalt alkali, (So x h l e t - 

He n k e l ) eller med Vio normalt (Th ö r n e r ). Såsom indikator 

användes fenolftalein. Resultatet beräknas per 100 cm3 mjölk, 

och antalet cm3 lut, som åtgår för neutralisation av 100 cm3 

mjölk, benämnes mjölkens »surhetsgrad». Frisk mjölk1 * har 

en surhetsgrad av mellan 6,4 och 7,6 enligt So x h l e t -He n k e l  

och 15  —  18 enligt Th ö r n e r . Vid över 8,5 surhetsgrader enligt 

So x h l e t -He n k e l  eller 21 enligt Th ö r n e r  börj ar fällning att in-
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träda vid det här ovan beskrivna »alkoholprovet». Vid resp. 
11 och 23 surhetsgrader koagulerar mjölken vid kokning.

De undersökningsmetoder, som i den praktiska mjölkkon- 
trollen användas för att upptäcka sjukligt förändrad mjölk, äro 

huvudsakligen det TROMMSDORFFska leukocyt- 
provet och katalasprovet. Dessutom foretages i 
manga fall undersökning på forekomsten av 

_________tuberkelbaciller.

Vid Tr o mms d o r f f s leukocytprov centrifuge
ras 10 cm3 mjölk i glasror, som äro kapillärt 
utdragna i spetsen och dar graderade i tusen- 
dels cm3. Härvid utskiljes i detta kapillärrör 
ett sediment, bestående av samtliga i mjölken 
befintliga fasta kroppar utom fettet, som ju i 

Y stallet, såsom specifikt lättare än mjölken i 
övrigt, samlar sig på ytan vid rörets öppna 
ände. Mjölksedimentet utgöres, såsom förf. 

Fig. 118. först påvisat, till största delen av vita blod- 
rör kroppar (leukocyter) och andra celler. Mangden 

leukocyter i mjölk är mycket varierande men i 
allmänhet sårskilt stor vid juversjukdomar, varför man genom 
att i det graderade kapillärröret uppmäta det avskilda sedi
mentet kan få en ganska god ledning vid påvisandet av dylik 
sjukligt förändrad mjölk. Vid normal mjölk utgör sedimentet 
i regel Lögst O,oo5 cm3. Är dess mängd större än O,oi cm3, 
anses mjölken misstänkt för att härstamma från kor med 
juverinflammation (mastitis) e. d.

Av sedimentet bör man i varje fall uttaga en liten del 
medelst en platinatråd i och för färgning och mikroskopering 
för påvisande av mastitisstreptokocker etc.

Detta leukocytprov läinpar sig huvudsakligen till under
sökning av mjölk från enskilda kor för att uppspåra begyn- 
nande juversjukdomar. I blandmjölk från Hera kor utplånas 
ju lätt alla skillnader mellan olika kors mjölk i berörda hän- 
seende.

Katdlasprovet har, även det, sin huvudsakligaste betydelse, 
då det gäller att uppspåra begynnande sjukliga förändringar
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i kornas juver, och kan darför lämpligen utföras i samband 

med leukocytprovet.
Alla celler innehålla enzymet Icatalas, som har formågan 

att spjälka vätesuperoxid i vatten och fritt syre. Mjölkens 

leukocyter innehålla mycket katalas, och om man blandar en 
viss volym mjölk med en bestämd mängd vätesuperoxid, och 

uppfångar den utvecklade syrgasen over vatten, så har man 
i den erhålina gasvolymen ett mått på mjölkens katalashalt.

Emellertid är det blott vid nymjölkad mjölk, som katalas- 

halten utgör ett ungefärligt mått på mjölkens rikedom på 

leukocyter, ty i äldre mjölk härstammar katalasen till större 
delen från de stora massor bakterier, som då finnas i mjöl- 
ken, och katalasprovet giver under dylika forhållanden mera 

ett uttryck för mjölkens bakteriehalt än för dess halt av 
leukocyter.

Utförandet av provet är enkelt. 15 cm3 mjölk blandas 
med 5 cm3 1 % -ig vätesuperoxidlösning, och blandningen får 
stå 2 timrnar vid 20—25°. Den utvecklade syrgasen uppfån- 
gas over vatten i ett graderat rör, dar gasvolymen av- 

läses efter den bestämda tiden. Manga olika apparater, 

såval enklare, som mera komplicerade, finnas för detta prov. 
Fig. 119 visar en av förf. härför använd apparatur. De små 
flaskorna innehålla mjölk-vätesuperoxidblandningen, och den 
utvecklade syrgasen uppfångas over vatten i de i ett stativ 

fastsittande, graderade glasrören. Normal, frisk mjölk bör ej 

giva mer än högst 4 cm3 gas, oftast bildas blott 1 å 2 cm3. 

Högre katalashalt tyder vid mjölk från enskilda kor på ab- 

norma förändringar i juvret, med åtfoljande hög leukocythalt, 

men vid blandmjölk är katalasprovet lika litet som leukocyt
provet av något egentligt varde.

Forekomsten av tuberkelbaciller i mjölk konstateras genom 
centrifugering av mjölken i glasror och mikroskopering av 

sedimentet efter forutgående, specieli tuberkelbacillfärgning 
(se sid. 189). Negativt resultat vid denna undersökning behöver 
ej alls betyda, att tuberkelbaciller ej finnas i mjölken. De 

forekomma of ta sparsamt och undgå då lätt att observeras. 

I blandmjölk kunna de blott i sällsynta undantagsfall påvisas
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på detta sätt. Vida säkrare är att ympa marsvin med några 
cm3 av mjölken i fråga. Dessa djur äro utomordentligt käns- 

liga för på detta sätt direkt i organismen införda tuberkel
baciller, men resultatet av ympningen foreligger ej förrän 

efter några veckor.
Peroxidasprovet eller St o r c h s  reaktion tjänar till att konsta- 

tera, huruvida en mjölk varit pasteuriserad till minst 80" eller 
ej. Mjölken innehåller nämligen peroxidas, ett enzym, som 

har formågan att överföra det löst bundna syret i vätesuper- 
oxid på parafenylendiamin (ocli i allmänhet på lätt oxidabla

Orig.

Fig. 119. Apparat för katalasprov.

kroppar), som härvid färgas violett eller indigoblått, om, såsom 

vid mjölk, kasein är närvarande.
" Vid upphettning till 80° förstöres peroxidasen, och till följd 

därav uppkommer då ingen färgning hos mjölken vid tillsats 

av parafenylendiamin och vätesuperoxid. Har mjölken varit 

upphettad till 79°, uppkommer en gråblå och vid upphettning 
till 78° och darunder, liksom vid oupphettad mjölk, en mörkt 

indigoblå färgning.

Konservering av mjölk och grädde.

Utom i hygieniskt syfte foretages ju pasteurisering även 

för att konservera mjölken, ehuruväl mjölkens hållbarhet här-
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vidlag blott kan förlängas med ett par dagar. Mer eller 
mindre fullständigt »steriliserad» mjölk eller grädde har na

turligtvis en mycket längre hållbarhet, som vid riktig behand
ling och forvaring av mjölken kan sträcka sig over månader, 
men fidlständigt steriliserad mjölk kan, som förut nämnts, en
tlast erhållas på bekostnad av mjölkens smak, utseende och 
andra värdefulla egenskaper. Steriliserad grädde har under 
senare år fått stor användning i vårt land som kaffegrädde. 
Grädden är härvid i regel »homogeniserad» före steriliserin
gen, d. v. s. fettkulorna i grädden äro genom en särskild 
mekanisk behandling söndersplittrade till ytterst små delar, 

så att de ej längre kunna flyta upp och baka ihop sig i 

flaskans övre del, vilket ju alltid eljest är en olägenhet.
Det gives emellertid andra utvägar att konservera mjölk, 

nämligen genom kondensering samt genom intorkning.

Kondenserad mjölk framställes med eller utan sockertill- 
sats. Vid tillverkning av sockrad, kondenserad mjölk forsattes 
mjölken (som i och for sig måste vara av god kvalitet i bak
teriologiskt hanseende) med 12 % rörsocker, upphettas till 100 

för att döda de vegetativa bakteriecellerna och inkokas där- 
efter i vakuumpannor vid 50 till eller x/4 av den ursprung- 

liga volymen, varefter den fylles på steriliserade bleckburkar. 
Denna mjölk är naturligtvis ingalunda steril, men de mikro
organismer och sporer, som finnas däri, hindras från att ut- 
veckla sig genom den höga sockerhalten. Förf. har i kon- 

denserad mjölk alltid funnit såval bakterier, i synnerhet koc- 
ker, som jäst- och mögelsvampar. Principen vid denna mjölk- 
konserveringsmetod är sålunda alldeles densamma som vid 

inkokning av frukt eller vid insyltning av bär.
Osockrad, kondenserad mjölk måste däremot steriliseras, 

emedan ju här ej finnes någon hög sockerhalt, som hämmar 
utvecklingen av mikroorganismerna. Mjölken inkokas i va
kuum vid 40 och fylles på bleckburkar, vilka därefter under 
två på varandra följånde dagar upphettas under 10 min. 
till 120°. Inuti burkarne erhålles då en temperatur av 115°.

Genom fullständig intorkning konserveras mjölken säkrast 

och bäst (torrmjölk). Intorkningen sker endera i särskilda
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maskiner i vakuum vid 40 — 50°, eller genom att mjölken får 
rinna i ett tunnt lager over stora, roterande cylindrar, som 
varm as inifrån med ånga och på vilka mjölkskiktet ögon- 
blickligen intorkar till en vit hinna, som avskrapas genom 
längs cylindrarnes yta stående knivar. Temperaturen i denna 
mjölkbinna uppgår till ett par och hundra grader.

Vid intetdera av dessa tillverkningssätt erhålles en steril 
produkt. Vid den senare metoden biir dock bakteriehalten 
mycket låg, varjämte fullständig trygghet ernås mot patogena 
bakterier, vilket givetvis ej är fallet vid vakuummetoden.

Mjölkens naturliga sönderdelning. Mjölkfel.

Mjölkens frivilliga surnande, dess orsaker och kemiska 
förlopp ha vi redan förut beskrivit. Det framhölls även, att, 
sedan mjölken genom mjölksyrebakteriernas verksamhet upp- 
nått en viss surhetsgrad eller, med andra ord, sedan en viss 
mängd mjölksyra bildats, mjölksyrejäsningen avstannar på 
den grund, att reaktionen numera är för sur även för mjölk- 
syrebakterierna, vilkas utveckling därför hämmas. Denna 
hämning intrader vid en halt av 0,7 — 1 % mjölksyra. De i 
mjölken närvarande oäkta mjölksyrebakterierna (koli- och 
aerogenesbakterierna) producera utom mjölksyra även något 
flyktiga syror. huvudsakligen ättik- och propionsyra samt bärn- 
stenssyra. I den koagulerade, sura mjölken är allt bakterie- 
liv sålunda för tillfället avstannat, och det är klart att det 
ej åter kan komma i gang, förrän de bildade syrorna på något 
sätt avlägsnats. Detta dröjer mycket länge, men det sker 
dock så småningom med tillhjälp av mögel- och jästsvampar. 
Dessa svampar älska ju sura substrat, och de förra oxidera 
kraftigt organiska syror. I sur mjölk är det av mögelsvam
par först och främst »mjölkmöglet», Oidium lactis, men även 
andra, såsom Rhizopus nigricans, Penicillium glaucum m. fl., 
som utföra detta oxidationsarbete. Av jästsvampar utveckla 
sig i synnerhet TorwZa-arter. Även det återstående mjölk- 
sockret förjäses av dessa mikroorganismer, ocli kaseinet sönder- 
delas delvis, varvid bildas ammoniak, som undan for undan
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neutraliserar substratet och gör det gynnsamt for utvecklingen 

av de aeroba, peptoniserande bakterierna av höbakteriernas 

grupp och för de egentliga, anaeroba förruttnelsebakterierna, 
framförallt Bac. putrificus. Dessa olika bakterier fullfölja nu 
sönderdelningen av mjölkens äggviteämnen.

Mjölkens spontana sönderdelning slutar alltså med en verk- 
lig förruttnelse, men det dröjer mycket länge, innan det kom
mer dithän, vanligtvis fiera månader. Alla de grupper av 

mikroorganismer, som äro nödvändiga för utförandet av detta 
fullständiga förstörelsearbete, finnas i förväg i mjölken; var 

och en ingriper, när förhallandena för dess utveckling blivit 

gynnsamma. Detta är i grova drag det normala förloppet 
vid sönderdelningen av vanlig frisk mjölk.

Vad mjolkfelen beträffar, så kunna de, som hava bakterio

logiska orsaker (och med andra sysselsätta vi oss ej liär), in- 
delas i två huvudgrupper, nämligen sådana, som bero på ett 

s jukligt tillstånd hos kon och sålunda uppstå redan i juvret, 
ocli sådana, som uppträda först efteråt i mjölken genom 
dennas infektion utifrån.

Till det forrå slaget höra i forstå rummet de olika sla

gen av juverinflammation, mastitis, som hava en bögst 
menlig inverkan på mjölkens beskaffenhet. Denna förändras 
härvid såval i bakteriologiskt som i kemiskt avseende. Mjöl
ken innehåller givetvis massor av de för s jukdomen i fråga 
specifika bakterierna. Dess reaktion biir i regel betydligt 
mera alkalisk än vid normal mjölk, dess halt av mjölksocker 
minskas undan för undan, smaken biir bitter och saltaktig, 

o. s. v. Flockar börja även visa sig i mjölken, som slutligen, 

i langt framskridet stadium av sjukdomen, utgöres av en 

nästan klar vätska med stora klumpar av kasein, var etc.

De vanligaste formerna av juverinflammation uppstå genom 
vissa, virulenta former av koli- och aerogenesbakterier eller av 

juverkocker. Det ser ut, som om de vanliga, oförargliga 
juverkockerna, som under normala forhållanden finnas i all 
mjölk redan i juvret, utan att på något satt manifestera sin 
närvaro under vissa, ännu ej närmare utredda forhållanden 

plotsligt skulle bli virulenta och i stand att framkalla juver-
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inflammation. I detta sammanhang förtjänar det påpekas, 
att Ge is s e funnit, att vanliga vita och gula luft- och juver- 
kocker kunna forvandlas i gula, fullvirulenta former (Micro

coccus pyogenes aureus), genom att de en tid få uppehålla sig 

i djurens blodbana inneslutna i kollodiumsäckar. En sårskilt 
svar och smittosam form av juverinflammation framkallas av 

Streptococcus aga/actiae (streptokockmastit). Denna bakterie är 
dessutom en kraftig mjölksyrebakterie, varför mjölken vid 
denna sjukdomsform biir sur i stället för alkalisk.

Den allra farligaste formen av juverinflammation är dock

X1000. Orig.

Fig. 120. Mastitisstreptokocker ur juversekret.

den tuberkulösa. I Sverige är i lag föreskrivet, att med juver- 
tuberkulos behäftade kor skola på statens bekostnad omedel- 
bart nedslaktas, så snart sjukdomen är bakteriologiskt fast- 

ställd. Begynnande juvertuberkulos är emellertid ej alltid 

lätt att påvisa, och därför förekomma också tyvärr alltför 
ofta bovina tuberkelbaciller i handelsmjölken. De behöva för 
övrigt ej alltid härröra från ett angripet javer; även vid 

andra former av »öppen» tuberkulos hos korna, såsom vid 

livmoder- eller tarmtuberkulos, kunna lätt tuberkelbaciller 
komma med i mjölken, och vid öppen lungtuberkulos av- 
söndras tuberkelbaciller med upphostningarna, som korna svälja



208 

ned ; på så sätt komma tuberkelbacillerna i gödseln och däri- 
från lätt i mjölken. De förändringar i fysikaliskt och kemiskt 

avseende, som uppkomma i mjölk, härrörande från kor med 
juvertuberkulos äro i stort sett desamma som vid andra for

mer av juverinflammation.
Mjölkfel, beroende på en efter mjölkningen inträdande in

fektion, finnas av mångalianda slag. Bland de vanligaste är 
slemmig eller tråddragande mjölk, som visar sig på så sätt, 
att mjölken, när den får stå, biir mer eller mindre slemmig, 
ofta så stärkt, att den låter utdraga sig till långa trådar, om 

man doppar en sked e. d. i mjölken och därefter åter upp- 
lyfter den. Felet i fråga kan härröra från olika bakterier, 
men i flertalet fall är det den ofta i dåligt vatten förekom- 
mande Bact. tactis viscosum eller slembildande varieteter av 
aérogenesbakterier, som åstadkomma slemmigheten. En annan, 

vanlig slembildare i mjölk är även Micrococcus Freudenretchii, 

som också ofta torde inkomma med dåligt vatten. Vid vår 
»tätmjölk» eller »langmjölk» är en ringa slemmighet med 
avsikt ästadkommen, genom att man infekterat mjölken med 

en särskild langmjölksbakterie, som enligt Ge r d a Tk o il i- 
Pe t e r s s o n s undersökningar i alia andra avseenden är identisk 

med de vanliga surmjölksbakterierna (laktokockerna), varför 

den måste uppfattas blott såsom, en slembildande varietet av 

dessa (Bact. lactis longi).

I de allra fiesta fall åstadkommes slemmigheten genom en 

abnormt kraftig kapselbildning hos bakterierna (se sid. 20), 
som därigenom klibba vid varandra och småningom göra heia 

mjölkmassan slemmig. Orsaken till denna abnorma kapsel

bildning är ej bekant; ibland kan den uppstå på bekostnad 

av mjölkens äggviteämnen (såsom vid Mier. Freudenreichii), 

of tare dock på bekostnad av mjölksockret.
Har ett dylikt mjölkfel väl en gang innästlat sig i en ladu- 

gård eller i ett mejeri, finnes ej annat att göra än att före- 
taga en grundlig rengöring och desinfektion.

Såp- eller tvålsmak hos mjölken uppträder ibland vid låg 
temperatur. Den åstadkommes av vissa ammoniakbildande 

bakterier, såsom Bact. sapolacticum, som vid låg temperatur
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(under 10°) ej hindras i sin utveckling av  m jölksyrebakterierna. 

En annan, denna art narstående bakterie, Bact. ladis saponacei, 

som även åstadkom m er sam m a sm akfel hos m jölk, har blivit 

funnen på strö och på foderm edel. Båda dessa form er ha  

blivit isolerade och studerade vid den bekanta inejeriförsöks-  

stationen i K iel, vilkens chef är prof. H . W e ig m a n n .

D enne forskare anser också, att bittersmakande m jölk kan  

bero på vissa till co^-aé/'o^enesgruppen hörande bakterier, lik- 

sotii även på vissa vid låg tem peratur växande bakteriearter, 

såsom åtskilliga juverkocker, Bad. fluorescens m . fl. I ett 

kanadensiskt m ejeri fann H a k r is o n  en m jölksockerjäsande 

Torw Ztt-art, som han benäm nde Torula amara, vara orsaken till 

bitter sm ak hos m jölken och den därav frainställda osten.

Rovsmak och ladug år dssmak hos m jölken trodde inan förut 

uppstå rätt och slätt genom upptagande av m otsvarande 

luktäm nen ur luften under m jölkningen. N u vet m an em eller- 

tid, att felen i fråga äro att tillskriva de tarm bakterier, som  

genom m jölkens förorening m ed sm å exkrem entpartiklar in- 

kom m a i densam m a. D essa bakterier bilda genom  sönderdel- 

ning av gödseln de produkter, som just åstadkom m a den  

karakteristiska ladugårdslukten. V id intensiv rovutfodring, 

sårskilt m ed kalia eller underhaltiga rovor, biir gärna kornas 

avf  Ö ring lös, varigenom dj  uren bliva svårare att liålla rena, 

och på så sätt kom m a ej blott själva sm akäm nena från ro- 

vorna m ed i m jölken utan även de bakterier, som ursprung- 

ligen befunnit sig på rovorna. O r l a -Je n s e n  förklarar nu 

saken så, att en del av dessa bakterier äro utrustade m ed  

enzym er, som form å spjälka de senapsoljehaltiga glykosider, 

som finnas i rotfrukterna, och vid dessa spjälkningar upp- 

kom m a de karakteristiska rovsm akande äm nena.

Enligt W e ig m a n n  är det huvudsakligen kolibakterier, som  

härvid äro verksam m a, m en avert Penicillium brevicaule (sid. 56) 

och vissa Oidium-arter kunna m edverka till rovsm aken.

En hel del andra, m era sällsynt förekom m ande injölkfel 

finnas även, m en det skulle föra oss utom ram en for detta  

arbete att här beskriva dem alla.

14— -B  a r ih el, Mikroorganismerna.
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Kefir, Yoghurt och andra jästa mjölkpreparat.

Sedan urminnes tider ha åtskilliga herde- och nomadfolk 
av mjölk från olika husdjur såsom ko, büffel, get, får, sto, 

åsninna, kamel, berett syrade och jästa drycker, av vilka åt
skilliga sedermera även kommit till rätt stor användning bland 
kulturfolken, såval i rent terapeutiskt som i allmänt dietetiskt 

syfte. Sådana preparat äro Kefir, som av de kaukasiska folken 
beredes ur komjölk, Kumiss, som franiställes av stomjölk hos 

de nomadiserande staminarna i Sibirien och Centralasien, 
Yoghurt (eller Jaourt), som beredes av ko- eller buffelmjölk i 
Bulgarien och andra balkanländer samt i angränsande delar 

av Turkiet. Mazun i Armenien, Leben i Egypten, Gioddu 
på Sardinien, Huslanka i Karpaterna äro också dylika jästa 
mjölkpreparat, som samtliga likna varandra mer eller mindre 

i avseende på sin bakteriologiska beskaffenhet.
Den stora roll, som dessa preparat spela hos de olika folk

slag, som från början berett dem, beror ej så mycket på den 
urgamla erfarenheten, att sur mjölk är ett utomordentligt 

hälsosamt näringsmedel, som fastmer därpa, att framställandet 
av dylika preparat är ett utmärkt sätt att konservera mjölken 
för kortare eller längre tid framåt, alltså ett huvudsakligen rent 

praktiskt skill.
Vid alla dessa preparat spelar mjölksyrejäsningen en 

dominerande roll. I allmänhet är det långstavformade mjölk- 
syrebakterier, laktobaciller, som liärvid äro verksamma. Denna 
mjölksyrejäsning är emellertid beledsagad av en alkoholjäsning, 

som dock är mycket olika framträdande vid de olika slagen 

av dessa mjölkprodukter. I många fall rör det sig här om 

en verklig symbios mellan de olika mikroorganismerna.
Kefir framställes med tillhjälp av »kefirkorn» eller »kefir- 

svanip», små gulaktiga, intorkade bildningar, som i mjölk 

svälla upp till mångdubbelt större, vita, blomkålsliknande 

»svampar» (fig. 121).
Under mikroskopet visa sig dessa kefirkorn bestå av 

en enda härva av långa, stavformiga bakterier, och i maskorna 

av denna härva ligga jästceller inbäddade. Genom lakto-
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bacillernas och jästsvamparnes förenade in verkan uppstår i 
nijölk vid den för kefirberedningen använda temperaturen av 
20' en blandad mjölksyre- och alkoholjäsning av mjölksockret, 
varvid bildas omkring 0,6 % mjölksyra och 0,2 5 % alkohol. 
Genom nijölksyrebildningen utfalles kaseinet, och genoin om- 
skakning erhålles en mousserande, tjockflytande dryck av upp- 
friskande, angenämt syrlig smak. Kaseinet forekommer liär 
utfällt i inycket finfördelad form och blir därigenom lätt 
assimilerbart för organismen, vilken omständigliet just gör, att 
kefir ofta av läkare ordineras för personer, som på grund av 
vissa magsjukdomar eller särskilda former av kraftnedsiittning 
ha s vårt att fördraga vanlig mjölk. Kefir är alltså en »kur- 
mjölk.»

Fig. 121. Keflrkorn. a, b, c i intorkat, d, e, f motsvarande korn 
i uppsvällt tillstånd. (Efter Ke r n .)

Hos oss användes rätt ofta kefir-»svamp» i hemmen för 
framställning av, vad man oriktigt benämner bulgarisk sur- 
mjölk eller yoghurt.

Kumiss liknar rätt mycket kefir. Även liär är det fråga 
om en av laktobaciller och jiistsvampar åstadkonimen, kom- 
binerad mjölksyre- och alkoholjäsning, men alkohollialten är 
i kumiss rätt hög, mellan 2 och 3 %.

Yoghurt är otvivelaktigt den mest bekanta av hithörande, 
jästa mjölkprodukter. Dess beredning sker i Bulgarien och 
Turkiet på så satt, att mjölken inkokas till lialva sin volym, 
varpå man avkyler den till c:a 50, ympar med yoghurt från 
en foregående beredning och låter den ympade mjölken stå på
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ett varmt ställe (ungefär 40°). Så snart mjölken koagulerat, 
avkyles den och förvaras därefter kallt, tills den förtäres. 
Denna produkt är naturligtvis av för tjock konsistens för att 
kunna drickas, den måste ätas. I andra länder, dar yoghurt 
vunnit insteg, indunstar man i allmänhet ej mjölken, utan 
kokar blott upp den och forfar i övrigt, såsom ovan beskrivits.

Den ursprungliga, äkta yoghurten innehåller utom den 
egentliga, verksamma »yogliurtbakterien» även en jästsvainp, 
som bildar något alkohol och bidrager till den aromatiska 
smaken, men som för övrigt är betydelselös. Yogliurtbakterien

X1000. Orig.
Fig. 122. Bact. bulgaricum och Streptococcus lactis ur yoghurt.

åter är en laktobacill, som fått namnet Bact. bulgaricum, ehuru 
den naturligtvis ej blott forekommer inom Bulgariens gränser 
utan överallt, blott man forstår att genom lämpliga metoder 
framodla den. Såsom förf. in. fl. visat, bildar den inom lakto- 
bacillerna en särskild grupp, som bl. a. karakteriseras därav, 
att hithörande bakterier i regel ej förjäsa maltos. Även 
med s. k. agglutinationsreaktioner, alltså på serologisk väg, 
har förf. påvisat, att Bact. Imlgaricum bildar en grupp för sig 
inom laktobacillerna. Fig. 122 visar Bact. bulgaricum och 
vanliga laktokocker [Streptococcus lactis} ur yoghurt. Dessa 
senare böra nämligen även vara med.
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I handeln finnes ett stort antal olika kulturer för fram- 

stallning av yoghurt. De gå under olika namn, såsom Lacto- 
bacilline, Maya, Yoghurtogen, etc. I regel äro de flytande 

kulturerna mera pålitliga än tablettern a, ty i denna senare 
form äro laktobacillérna ofta döda genom uttorkning, och 

blott sporbildande stavar av mesentericus-typ finnas kvar.
Sedan ett tiotal år tillbaka har yoghurt kommit på 

modet i hela den civiliserade världen, tack vare en teori, som 
framställts av nobelpristagaren,1 prof. Me t c h n ik o f f vid 
Pasteurinstitutet i Paris, och vilken i korta drag kan återges 

på följande sätt.

1 Det bör anmärkas, att Me t c h n ik o f f  erhöll sitt nobelpris ej av denna 

anledning, utan på grund av upptäckten av fagocytosen. Med fagocytos be- 

tecknas det fenomen, då i människo- eller djurorganismen inträngande bak

terier upptagas och förtäras av de vita blodkropparne, leukocyterna.

I tarmkanalen och i synnerhet i grovtarmen finnes en 

mycket talrik och v arierande bakterie Hora, varibland även 
talrika föruttnelsebakterier. Genorn de av dessa senare fram- 
bringade, giftiga onisättningsprodukterna i grovtarmen uppstår, 

när dessa produkter bildas i mera betydande mängder, en 

långsamt forsiggående självförgiftning, autointoxikation, 

av organismen, utgående från grovtarmen. Denna forgiftning 

åter skulle hava till följd vissa kroniska, sjukliga förändringar 
i organismen, framförallt aderförkalkning, arterioskleros, 

som tydligt framträda vid mera f ram skriden alder. Enligt 

Me t c h n ik o f f skulle människans livslängd kunna betydligt 

ökas därigenom, att denna tarmförruttnelse motarbetades och 

nedbringades till ett minimum. Denne forskare menar, att 
orsaken till att den bulgariska lantbefolkningen i genomsnitt 
uppnår en ovanligt hög levnadsålder, skulle vara den, att 

denna befolkning till mycket stor del livnär sig av yoghurt 

och i övrigt av kolhydratrik föda.
li act. bulgaricum är i likhet ined andra laktobaciller en 

mycket kraftig mjölksyrebildare, och Me t c h n ik o f f s åsikt är 

den, att om man förtär stora mängder yoghurt, så vinna dessa 
laktobaciller overhand över förruttnelsebakterierna i grov- 

tannen, varigenom åter den ovannämnda självförgiftningen
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hämmas och harmed även de av denna forgiftning följande, 
sjukliga förändringarne i organismen. En följd härav skulle 
då åter bliva, att livslängden ökades.

Denna Me t c h n ik o f f s teori är ju genialisk och bestickande 
nog; men det är ingalunda bevisat, att den haller streck. 
Själva förutsättningen, att en från grovtarmen utgående autoin- 
toxikation är en i hög grad bidragande orsak till den vanliga 
ålderssjukdomen aderförkalkning, kan ännu ej alls anses fast
slagen. Att den specifika yoghurtbakterien, Bact. bulgaricum, 
vid intensivt förtärande av yoghurt kan påvisas i exkrementen, 
är ju sannolikt, men man har ej lyckats visa, att den formår 
förtränga andra bakterier ur grovtarmen.

Å andra sidan ha olika forskare på senare tid kommit 
till det resultatet, att man, för att omvandla tarmfloran, så att 
den biir relativt fri från förruttnelsebakterier och i stallet 
rik på mjölksyrebildande bakterier, ej alls behöver tillföra 
särskilda bakterier med födan. Tarmen innehåller även under 
nonnala forbållanden kraftiga laktobaciller, såsom Bact. bifidum1 
m. fl., och det galler blott att genom en lämplig, kolhydrat- 
rik och äggvitefattig diet gynna dessa bakteriers utveckling på 
bekostnad av föruttnelsebakterierna. En dylik forvandling av 
bakteriefloran i tarmen låter sig lika väl genomföras med 
vanlig mjölk, som med olika surmjölkspreparat. Under vanliga 
forbållanden biir alltså regeln den, att förtära mycket mjölk- 
mat, jämte annan kolhydratrik föda och mindre kvantiteter 
äggviterik näring, om man vill undvika allt för stark bildning 
av förruttnelseprodukter i tarmen.

1 Hos dibarn, som ju uteslutande leva av mjölk, består tarmfloran under 
normala forbållanden till absolut övervägande del av denna laktobacill. 
Dibarnsexkreinent hava också sur reaktion och knappast obehaglig lukt. Så 
snart emellertid barnen börja få blandad kost, med mera proteinrik näring, 
börja även förruttnelsebakterier vegetera i tarmen, vilket även framgår av 
exkrementernas numera alkaliska reaktion och ytterligt oangenäma lukt.

Hos oss sedan gamla tider använda surmjölkspreparat äro 
filbunke, surmjolk, långmjolk eller tätmjölk samt sur kärnmjolk, 
vilken senare dryck isynnerhet under de senaste åren vunnit 
en välförtjänt spridning. Alla dessa former av surmjölk äro
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billiga, uppfriskande, välsmakande och till sina dietetiska verk- 
ningar i allmänhet lika goda som de förut beski'ivna, dyrbara 

laktobacillpreparaten.

Smörtillverkningens bakteriologi.

Smörtillverkningen börjar egentligen med gräddens av- 
skiljande ur mjölken, vilket numera allmänt sker medels 
separator. Kärnas den så erhållna grädden direkt, erhålles 
s. k. sott smör, som dock i vårt land endast framställes i 
mycket ringa mängd. Vårt vanliga mejerismör är syrat smör, 
vilket framställes av grädde, som före kärningen fått undergå 

en mjölksyrejäsning.
För att åstadkomma denna mjölksyrejäsning eller »syrning», 

som det heter på mejerispråket, av grädden använder man 
sig i våra dagar allmänt av renkulturer av mjölksyrebakterier 

{Streptococcus lactis) i mjölk, s. k »syra»,1 varjämte man genom 
en foregående pasteurisering av grädden eller av mjölken före 
separeringen söker att erhålla en så bakteriefattig grädde 
som möjligt, så att den tillsatta renkulturen från början finner 
en lämplig, från konkurrerande mikroorganismer befriad »jord- 
rnån». Vad beredningen av syran angår, så kan mejeristen 

antingen själv framställa densamma, eller också kan han be- 
gagna sig av de i handeln befintliga kulturerna, s. k. »syre- 
väckare». Båda dessa satt kunna lika väl fora till målet.

1 Syrning med sur kärnmjöllt från nästföregäende kärning användes förr 

allmänt i mejerierna, men numera endast jämförelsevis sällan.

När man själv vill »sätta syra», går man till väga på så 
sätt, att man forskaffar sig några liter av en god och felfri 
mjölk, vilken man ställer att självsurna vid vanlig temperatur. 
Den på så saft erhållna syran bör ej direkt användas till 
syrning av grädde, ty jämte mjölksyrebakterierna innehåller 

den ännu allt för stora mängder andra, för syrningsprocessen 
skadliga bakterier. Man går därför tillväga på så sätt, att 
man satter något av den självsurnade mjölken till ren och 
god skummjölk, förut pasteuriserad under omrörning viel 

90° och därpa nedkyld till den för insåningen av mjölksyre-



några dylika, dag 
mjölk kan sy ran 

är ju intet annat

Fig. 128. Apparat för 
odling av »syra» enligt 

Ro s e n g r e n .

bakterierna lämplig-a temperaturen eller omkring 20°. Efter 

iga »omplanteringar» i pasteuriserad skum- 
användas till syrning av grädden. Detta 

än en tilläm piling av den fraktionerade ren- 
odlingsmetoden. Från den ursprungliga, 
orena bakterieblandningen lyckas man ge
nom att ouppliörligt överföra eller ympa i 

sterila substrat så småningom få fram en 
renkultur av en enda bakterieart, nämligen 

den, som bäst trives vid de forhållanden, 
som erbjudas. Absolut taget kommer man 

vid beredande av syra väl ej till en verk- 
lig renkultur, men praktiskt sett gör man 
det fullkomligt.

Har man på så sätt lyckats erhålla en 
god syra, kan man, om man blott arbetar 
med renlighet och omsorg, få den att bi- 
behålla sig oförändrad i månader, ja, i åra- 

tal, genom att dagligen omplantera i pasteu
riserad skummjölk.

Handelskulturerna eller »syreväckarne» 

förekomma vanligen i pulverform. De äro 
ej avsedda att omedelbart sättas till den 

grädde, man vill syra, utan syreväckaren 
skall först och främst överympas i pasteu

riserad skummjölk, därifran på ny tt i pasteuriserad skum- 

rnjölk o. s. v. Först efter ett par, tre sådana omplanteringar 
kan man använda den såsom syrningsmedel.

Vare sig man bereder syra själv eller betjänar sig av i 

handeln förekommande kulturer, så företagas operationern a 

med skummjölkens pasteurisering och ornplanteringen av syran 
bäst i den for detta andamål av lektor Ro s e n g r e n  vid Alnarp 
konstruerade apparaten, varav fig. 123 visar en genomskärning.

Kärlet, som rymmer 25—40 kg., är av förtent koppar och 
täckes av ett lock med nedatböjd kant. I locket finnas tvenne 

öppningar, den ena för en termometer och den andra för en 

omrörare. För att under kulturernas beredning hålla dessa
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vid en konstant varmegrad av c:a 20 användas särskilda 

isoleringlådor, i vilka syrningsapparaten nedsattes.
Till sitt andamål och sin princip motsvara dessa apparater 

fullständigt de i bryggerierna använda propageringsappara- 

terna (sid. 139).
De former av Streptococcus lactis, som man erhåller vid dylik 

fortsatt kultivering, bestå i regel av stora, vackra celler, oftast 
förenade i långa forband (fig. 124). Biir syran av en eller 
annan anledning dålig, återverkar detta genast på smörets 

smak, och syran måste då genast kasseras, och ny sådan 

tillredas.

Fig. 124. Streptococcus lactis ur mejerisyra.

Sijrningen av grädden foretages i stora behållare av fortent 
kopparplåt, forsedda med dubbla väggar, s. k. syrningsvannor. 
De äro av avlång form och kunna i tvärsnitt vara endera 

halvrunda eller rektangulära. Sedan grädden efter sepa

reringen eller efter pasteuriseringen avkylts till 10—13, over
fores den i syrningsvannan, varefter 4—10 % av den för 
dagen färdigberedda syran tillsättes i lämplig tid for att få 
grädden »mögen» (lagom syracl) i passande tid nästa morgon. 

Sedan sy ran blivit tillsatt, omrores ytterst om sorgsf ullt (vissa 
syrningsvannor äro försedda med automatiska omrörare), vilket
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upprepas varamian eller var tredje timme ända till kvällen. 
Mjölksyrebakterierna äro ju orörliga och. måste därför noga 
fördelas i grädden. Genom aft i syrevannans mantel införa 

vatten av viss temperatur, hålles temperaturen i grädden under 
syrningen konstant vid 13—15°.1 * Under dessa omständiglieter 
kraver syrningsprocessen en tid av omkring 20 timmar. 

Grädden har då en rent syrlig smak, en surhetsgrad av 15— 

18 enligt So x h l e t -He n k e l  och tjockflytande konsistens. Den 
överföres sedan direkt i kärnan för att kärnas till smör.

1 Vid denna temperatur kärnas sedan grädden direkt, då den för smöret

lämpligaste konsistensen erhålles.

Efter kärningen saltas och »alias» smöret, varvid kärn- 
mjölken med dess innehåll av lätt sönderdelbara äggviteämnen 

avlägsnas. Det färdigarbetade smöret utgör en homogen fett- 
massa,. i vilken finnas insprängda otaliga mikroskopiskt små 
vätskedroppar (lake). Man kan även uttrycka saken så, att 

smöret består av en emulsion av lake i smörfett. Det är 
endast i dessa små lakedroppar, som någon utveckling av 

mikroorganismer kan komma i fråga. Dessa utgöras i det 
nyberedda, syrade smöret så gott som uteslutande av den i 
grädden inympade Streptococcus lactis. Vid smörets forvaring 

dö dessa emellertid till stor del undan, medan vissa andra 

mikroorganismer, såsom laktobaciller, jäst- och mögelsvampar 

börja ntveckla sig. Enligt Ok l a -Je n s e n  är bakteriehalten hos 
syrat smör högst omedelbart efter framställningen, nämligen 

10 —20 millioner per cm3, för att sedan under loppet av ett 

par veckor s junka. ned till några hundratusental eller rent av 

till några tusental pr cm3. Mjölksyrebakterierna dö nämligen 

fortåre, än de andra mikroorgamsmerna hinna utveckla sig.

Vid forvaring fördärvas smöret som bekant ganska lätt. 

Härvid är det två olika processer, som vanligen forsiggå sam
tidigt men dock oberoende av varandra, och vilka man i 

praktiken betecknar med, den ena, att smöret biir tal gigt, 
och den andra, att det härslcnar.

Den talgiga smaken uppkommer, därigenom att, såsom 

Du c l a u x har visat, oljsyrans glycerid i smöret, oleinet, oxideras 
av luftens syre under inflytande av direkt solljus. Direkt
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solljus aktiverar nämligen luftens syre. Med denna process 
ha sålunda mikroorganismerna intet att skaffa. Härslcnandet 
åter beror uteslutande på vissa mikroorganismer, som sönder- 
dela smörets fettämnen (vilka bestå av triglycerider av olika 
fettsyror) i glycerin och fria fettsyror. Glycerinet förjäses 
vanligtvis sedan omedelbart.

Den framstående danska mejeribakteriologen Ob l a -Je n s e n  
har närmare lyckats klarlägga vilka mikroorganismer, som 
härvid äro verksamma, samt huru dessa utföra förstörelse- 
arbetet.

De viktigaste av de härvidlag ifrågakommande mikroorga
nismerna äro Bad. fluorescens, Bact. prodigiosum1 samt mögel- 
svamparne Penicillium glaucum, Oidium lactis och Ctadosporium 
butyri.

1 Bact. prodigiosum (ordagrant »underverksbakterien») är en liten, kort 
stav, som bildar ett mycket praktfullt, skarlakansrött färgämne. Den utveck- 
lar sig synnerligen väl på stärkelsehaltiga substrat, och då den är ganska 
vanligt förekommande även i luft, så förklaras medeltidens fromma under- 
vei’k med »blödande hostior» helt prosaiskt på sti sätt, att Bact. prodigiosum 
ibland på oblaterna, och sarskilt om dessa förvarades på ett fuktigt stalle, 
bildade sina blodröda kolonier, som forvillande likna bloddroppar.

De båda bakteriearterna äro vanliga vattenbakterier, i 
synnerhet den forrå. De komma sålunda in i smöret med 
sköljvattnet, varför detta helst före användningen bör pasteu- 
riseras. Mögelsvamparne åter inkomma i smöret på olika saft: 
med orena syreväckare, från luften, från emballagepapperet. 
Detta senare, liksom även drittlarne, bör före nedpackningen 
av smöret behandlas med stark saltlake, varigenom mögel- 
sporerna få svårt att gro. Mögelsvamparne verka kraftigare 
än bakterierna, emedan de ej endast äro kraftiga fettspjälkare, 
utan även delvis förbränna de bildade, fria syrorna. Clado

sporium butyri bidrager egentligen till bildandet av de för 
härsknandet karakteristiska estrarne.

Även vissa ToruZa-arter kunna, i närvaro av den av mjölk- 
syrebakterierna bildade mjölksyran, uppträda som sönderdelare 
av smörfettet.

Sin näring hämta i övrigt de i smöret vegeterande mikro-
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organismerna från de i laken lösta ämnena, varibland ju även 
ingår en liten del av mjölken s äggviteämnen.

Förutom de nu beskrivna, naturliga och normala föränd- 
ringarne, som forsiggå i smöret vid forvaring, uppstå även 
ofta nog specifika smorfél, av vilka de fiesta äro av bakteriellt 
ursprung. En del av dessa finnas i smöret redan från bered- 
ningen, andra åter framträda först senare.

Av de forrå härstamma en hel del från mjölken, varför 
de förut ointalade mjölkfelen, ladugårdssmak, rovsmak, bitter 
smak o. s. v. här gå igen under sina gamla namn. Dessa

Fig. 125. 7brwZ«-jäst ur smör.

smörfel bofas i allmänhet tämligen lätt genom pasteurisering 

av den för smörberedningen avsedda grädden. Sker avkyl- 

ningen efter denna pasteurisering ej tillräckligt hastigt, eller 
liar mjölken varit något syrlig vid pasteuriseringen, så att 

den »bränt på», så uppstår lätt »koksmak» eller »brand smak» 
hos smöret. »Oren» smak är eft av de allra vanligaste smör
fel en, och orsakerna härtill kunna vara högst varierande, 
såsom t. ex. otillfredsställande renligliet vid smörets fram- 
ställning, oren syra, dåligt vatten etc., och feiet sattes av 

Or l a -Je n s e n i samband med utveckling av Ilact. vulgare, 
Bact. coli, m. fl. förruttnelsebakterier. »Oljig» smak förorsakas
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även delvis av mikroorganismer, ehuru det ej är utrett av vilka. 

»Jäst» smak i sniöret beror enligt av Ok l a -Je n s e n samt av 
Ro s e n g r e n  företagna undersökningar på en »översyrning» av 
mejerisy ran. Får denna bliva alltför sur, vilket lätt kan 

inträffa vid för hög temperatur, utveckla sig sedan lakto- 
baciller, och genom den uppkomna, höga syrehalten få jäst- 
svamparne tillfälle till utveckling, och sinöret får då jästsmak. 
Detta är alltså ett exempel på ett specieilt syrningsfel. Eljest 
kan i alhnänhet sägas, att införandet av pasteurisering jämte 
användandet av renkulturer vid gräddens syrning i hög grad 
minskat om också ingalunda utrotat de av mikroorganismer 
förorsakade smörfelen. Inträffar ett dylikt fel i ett mejeri, 
får man naturligtvis först söka eftei’ orsaken, d. v. s. om 
felet härrör från mjölken, syran, vattnet, felaktiglieter vid 

pasteuriseringen etc. och därefter vidtaga sina mått och steg.

Osttillverkningens bakteriologi.

Osttillverkningen har ursprungligen uppkomniit av en helt 
naturlig önskan att kunna överföra mjölkens värdefullaste 
beståndsdelar i en hållbar och lätt tillgänglig form. Man 

kom så småningom underfund med, att man genom använ- 

dande av vissa metoder vid framstiillningen kunde frambringa 

ostar med specifik smak och arom, och på så sätt uppstodo 

under tidernas lopp en mångfald av olika osttyper, anpassade 

efter konsumenternas smak i olika lander och trakter.
Allt efter själva saftet för ostmassans avskiljande ur mjol- 

ken kan man indela ostarne i två stora huvudgrupper: löpe- 

ostar och surmjölksostar. Såsom redan namnet tillkännager, 
framställes det förra slaget medels det ur kalvens löpmage 

framställda enzymet löpe, medan vid det andra slaget ostar 
ostämnet utfalles ur mjölken medels en syra, i vanliga fall 
mjölksyra (sur mjölk). Som dessa senare ostar emellertid i 

vårt land äro utan betydelse, skola vi i det följande uteslu- 
tande hålla oss till löpeostarne.

Det är den berömde svenske kemisten Ha mma r s t e n , som 
uppklarat forhållandena vid löpets inverkan på ostämnet i
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mjölken. Han har visat, aft kaseinet under löpets inverkan 

spjälkas i tvenne delar, det s. k. parakaseinet eller ostämnet, 
vilket utgör den absolut övervägande delen, och vidare den 
lättlösliga s. k. vassleciggvitan, vilken går med i vasslen och 
som f. ö. blott bildas i ringa mängd.

Vi kunna naturligtvis ej här ingå på framställningsmeto- 
derna för alla de olika ostsorterna, utan skola blott inskränka 
oss till att i kortliet belysa huvuddragen av ostmognadspro- 
cessen ur bakteriologisk-kemisk synpunkt.

Om man då först framställer den frågan: när begynner 
egentligen ostmognadsprocessen? så biir svaret: den börjar 

redan under ostens framställning, ty den forstå av ostmog- 
nadens olika faser, nämligen förjäsningen av det mjölksocker, 
som finnes i den i ostmassan ingående vasslen, begynner 
omedelbart och forsiggår intensivast, medan osten ligger i press, 

för att fullbordas redan under loppet av 4—5 dygn.
Det första ämnet i osten, som sålunda undergår forvand

ling, är alltså nijölksockret, som härvid av de med mjölken 

inkomna injölksyrebakterierna omvandlas till mjölksyra. Denna 
första process, mjölksyrejäsningen, är av den allra största 
betydelse för osten, emedan ostmassan härigenom konserveras, 

alldeles på samma sätt som växterna konserveras vid insyr- 

ning av grönsaker, beredning av ensilage, surfoder etc., i det 
den bildade mjölksyran hindrar utvecldingen av andra, for 
osten skadliga bakterier, såsom förruttnelsebakterier, höbak- 

terier m. fl. Härigenom kommer samtidigt den egentliga ost- 
mognaden att från början liinkas in i sin rätta bana. Med 

den egentliga ostmognaden forstå vi nämligen parakaseinets, 

d. v. s. huvudmassan i osten, så småningom skeende sönder
delning.

Mjölksyrejäsningen har även ett gynnsamt inflytande i ett 
annat avseende. Den inverkar nämligen befordrande på den 

färska ostmassans sammandragning och därav beroende utpress- 
ning av vasslen.

Låtom oss emellertid nu overgå till den egentliga ost
mognadsprocessen, d. v. s. själva ostämnets sönderdelning. 
Denna sönderdelning är beroende på tvenne, var för sig nöd-
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vändiga, samverkande faktorer, nämligen på löpets äggvite- 
lösande egenskaper och på de i ostmassan befintliga bakterier
nas förmaga att likaledes sönderdela äggviteämnen och dessas 
sp j älkningsprodukter.

Löpet är ett äggvitelösande (proteolytiskt) enzym, som ej 
blott koagulerar ostämnet i mjölken, utan även sedermera 
småningom loser detsamma. Or l a -Je n s e n har experimentellt 

fastställt denna löpets proteolytiska verkan på så sätt, att 
han steriliserat löpe genom att filtrera det genom ett filtrum 
av oglaserat porslin (Ch å mb e e l a n d s filter) ocli därpa låtit 
detta sterila löpe inverka på steril mjölk. Härvid löstes då 

ganska betydande mängder kasein. I svagt sur losning för- 

siggår löpets lösande verkan ännu kraftigare, och i ostmassan 
är även surhetsgraden just den lämpliga för denna löpets 
verkan. Ostmognaden kan även påskyndas genom användande 

av större löpemängder. Löpet ensamt är emellertid ej nog 

för att åstadkomnia en fullständig mognad lios osten, ty om 
man bereder ost av aseptiskt mjölkad mjölk (se sid. 182), som 
ju visserligen ej är füllt steril, men som dock innehaller ytterst 
fåtaliga bakterier, så mognar dylik ost ej alls, vilket ju visar, 
att även bakteriernas medverkan vid ostmognadsprocessen är 
oundgängligen nödvändig.

Genom mjölksyrejäsningen, den första process, som för- 

siggår i ostmassan, komma naturligtvis mjölksyrebakterierna 

att utveckla sig i hög grad på de övriga bakteriernas bekost- 

nad, och detta till all lycka, ty det har visat sig allt tydligare 
frauigå av de senare årens forskningar på hithörande område, 
att det just är mjölksyrebakterierna, som spela den viktigaste 
rollen vid ostens mognad. Det är den numera avlidne, 

schweiziske forskaren v o n Fr e u d e n r e ic h , som först fastslagit 
detta förhallande.

Under den första tiden av ostmognaden är bakteriell alten 

i ostmassan bögst (mera än liundra millioner bakterier pr 

gram ost är ej ovanligt), för att sedermera gradvis avtaga. 
Mognadsprocessen går ernellertid så att siiga i omvand ord
ning, ocli detta förklarar Or l a -Je n s e n på så sätt, att, sedan 

bakterierna dött, de i deras upplösta (autolyserade) celler befint-
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l i g a ,  ä g g v i t e s p j ä l k a n d e  e n z y m e r n a  b l i v a  f r i a  o c h  f o r t s ä t t a  a t t  

v e r k a  i  o s t m a s s a n .  D e t t a  s k u l l e  d å  v a r a  o r s a k e n  t i l l ,  a t t  m a n ,  

s å s o m  a m e r i k a n s k a  f o r s k a r e  h a  v i s a t ,  k a n  f å  c h e d d a r o s t  a t t  

m o g n a  ä v e n  v i d  s å  l å g  t e m p e r a t u r  s o m  0 ° ,  v i d  v i l k e n  t e m 

p e r a t u r  j u  i n g e n  n ä m n v ä r d  b a k t e r i e u t v e c k l i n g  a g e r  r u m .

F ö r  a t t  m j ö l k s y r e b a k t e r i e r n a  s k o l a  k u n n a  s p e l a  e n  s ä  v i k -  

t i g  r o l l  v i d  o s t m o g n a d e n ,  m å s t e  d e  a l l t s å  ä g a  f o n n å g a n  a t t  

s ö n d e r d e l a  o s t ä m n e t ,  o c h  e n  d y l i k  f o r m å g a  h a  d e  ä v e n ,  s å s o m  

f o r s i  p å v i s a t s  v i d  d e  l å n g s t a v f o r m i g a  m j ö l k s y r e b a k t e r i e r n a  

(Bact. casei) a v  v o n  F r e u d e n r e i c h  o c h  O r l a - J e n s e n , o c l i  

s e d e r m e r a  ä v e n  f ö r  l a k t o k o c k e r n a s  (Streptococcus lactis) v i d -  

k o m  n i  å n d e  a v  förf

V i d  e m m e n t a l e r o s t e n s ,  » s c h w e i z e r o s t e n s » ,  m o g n a d  ä r  d e t  

i  s y n n e r h e t  d e n  a v  v o n  F k e u d e n r e i c h  i s o l e r a d e  l a k t o b a c i l l e n  

Bact. casei e ( f i g .  1 2 6 ) ,  s o m  ä r  a v  d e n  s t ö r s t a  b e t y d e l s e n . D e m i a  

l a k t o b a c i l l  h a r  n ä m l i g e n  f o n n å g a n  a t t  a v  o s t ä m n e t  a v s p j ä l k a  

s t o r a  m ä n g d e r  a m i n o s y r o r ,  v i l k a  s m a k a  s ö t a k t i g t  o c h  g i v a  d e n  

k a r a k t e r i s t i s k a  s m a k e n  å t  s c h w e i z e r o s t e n .  D e n n a  b a k t e r i e  f o r e 

k o m m e r  i  s t o r  m ä n g d  i  k a l v a r n e s  l ö p m a g e ,  o c h  g e n o m  a t t  d r a g a  

u t  e l l e r  e x t r a h e r a  k a l v m a g e n  m e d  v a r m  v a s s l e  e r h å l l e r  m a n  

m a s s o r  a v  Bact. ca.sei s. D e t t a  ä r  j u s t  o c k s å  d e t  s ä t t ,  v a r p å  

s c h w e i z a r n e  a v  a l d e r  b e r e d a  s i n  l ö p e ,  o c h  p å  s å  v i s  i n k o m -  

m e r  r e d a n  f r å n  b ö r j a n  d e n n a  b a k t e r i e  t a l r i k t  i  y s t m j ö l k e n .  

S o m  f ö r u t  ä r  o m t a l a t ,  m å s t e  l a k t o b a c i l l e r n a ,  h a v a  h ö g  t e m 

p e r a t u r  f ö r  s i n  u t v e c k l i n g ,  o c h  d e n n a  h ö g a  t e m p e r a t u r  å s t a d -  

k o m m e s  v i d  e m m e n t a l e r o s t b e r e d n i n g e n  g e n o m  k r a f t i g  e f t e r v ä r m -  

n i n g  ( » s k å l l n i n g » )  a v  o s t m a s s a n  i  o s t k a r e t ,  u p p t a g a n d e  a v  o s t 

m a s s a n  u n d e r  v a s s l e n  i  e n  s t o r ,  s a m l a d  k l u m p  s a m t  g e n o m  

o s t e n s  s t o r a  f o r m a t  o c h  d ä r a v  b e t i n g a d e  l å n g s a m m a  a v k y l -  

n i n g . S l u t l i g e n  ä r  t e m p e r a t u r e n  t o r  l a g r i n g e n  a v  d e n n a  o s t 

s o r t  u n d e r  d e  f o r s t å  v e c k o r n a  a v  m o g n a d e n  g a n s k a  h ö g ,  n ä m -  

l i g e n  2 0 — 2 5 ° . A l l a  d e s s a  f a k t o r e r  t j ä n a  t i l l  a t t  g y n n a  u t v e c k -  

l i n g e n  a v  l a k t o b a c i l l e r n a ,  i  d e t t a  f a l l  s p e c i e l l t  Bact. casei s.

D e t t a  o m  e m m e n  t a l e r o s t e n .  S t u d e r a r  m a n  e i n e !  l e r t i d  b a k 

t e r i e f l o r a n  i  a n d r a ,  h å r d a  o s t s o r t e r ,  s å s o m  t .  e x .  v å r  v a n l i g a ,  

s m å p i p i g a  o s t ,  d e n  e n g e l s k a  c h e d d a r o s t e n ,  d e n  l i o l l å n d s k a  

e d a m e r o s t e n  i n .  1 1 . ,  s å  f i n n e r  m a n ,  a t t  h ä r  ä r o  l a k t o k o c k e r n a
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åtminstone under den forrå delen av ostmognaden i majoritet. 
Som man emellertid förut ansåg sig ha funnit, att dessa bak
teriers förmaga att sönderdela ostämnet var mycket obetydlig-, 

så trodde man tilis helt nyligen, att deras betydelse för ost- 
mognaden blott var av mera indirekt art och huvudsakligen 

bestod däruti, att de hindrade utvecklingen av förruttnelse- 
bakterier, påskyndade ostmassans sammandragning genom sin 
syrebildning etc. Emellertid har förf funnit att laktokoc- 
kerna verkligen hava en högst avsevärd föi-maga att sönder

dela och omvandla ostämnet vid vanlig ostmognadstemperatur,

X1000. Orig.

Fig. 126. Bact. casei s.

15—20’, och att det sålunda är tydligt att man måste till- 
skriva dessa bakterier en betydligt större roll vid mognandet 
av de vanliga, hårda ostslagen än man gjort förut. Detta 
förklarar även det kända forhållandet att det är av stor nytta 

att tillsätta vanlig mejerisyra vid ystningen för att förkorta 

ostmognaden och åstadkomma en jämnare och bättre kvalitet 
hos osten.

Det här sagda må vara nog angående de bakterier, som 
äro de huvudsakliga mikrobiologiska faktorerna vid ostmog
naden. Ur rent kemisk synpunkt består ostens mognad i en 

långsamt försiggaende upplösning och sönderdelning av ost- 
16—B arthel, Mikroorganismer na.
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massan till ämnen av allt större löslighet och allt enklare 
sammansättning. Man har i mögen emmentalerost påvisat 
en hel rad av dylika sönderdelningsprodukter, framförallt 

aminosyror såsom fenylaminopropionsyra, leucin, tyrosin, glyko- 
Jcoll, alanin, aminovaleriansyra, asparaginsyra, glutaminsyra, 
tryptofan, histidin, lysin, prolin samt vidare putrescin, kadavertn, 
guanidin, bärnstenssyra och ammoniak. Det är just dessa vid 
ostmassans och vid fettets (se nedan) sönderclelning bildade 
ämnen, som åt de olika ostsorterna giva deras olika, specifika 

smak och arom.

Utom mjölksockret, som ju genast förjäses, och ostämnet, 
vårs långsamt skeende upplösning utgör den egentliga ost- 

mognadsprocessen, iimehåller ju ostmassan även det i yst- 

mjölken befintliga fettet. Detta angripes visserligen i förhal- 
landevis mycket ringa grad av mikroorganismerna, men i 

stallet äro de ämnen, som bildas vid fettets sönderdelning av 
så genomträngande smak och arom, att de minsta mängder 
därav äro tillräckliga för att meddela osten en säregen smak. 

I mögelostar, d. v. s. sådana ostar dar mögelsvampar (Peni- 

cillium-axter) med flit tillsättas ostmassan, såsom roquefortost, 
(gorgonzola- och stiltonost), är fettsönderdelningen större på 

grund av mögelsvamparnes stora fettspjälkande formåga, och 
hos dylika ostar är det saväl fett- som äggvitesönderdelnings- 
produkterna, som giva den karakteristiska smaken åt osten.

Vad den normala ögonbildningen eller »pipbildningen» i 

osten angår, så har Ok l a -Je n s e n  visat att den, vad emmen- 
talerosten beträffar, uppkommer på så sätt, att den vid mjölk- 

syrejäsningen büdade mjölksyrade kalken (kalciumlaktat)1 seder- 

mera undergår en genom särskilda s. k. propionsyrebakterier 
åstadkommen propionsyrejäsning, varvid bildas bl. a. kolsyra. 

Det är just denna kolsyra, som åstadkommer hålbildningen. 
Enligt undersökningar, utförda av Ge r d a  Tk o il i-Pe t e k s s o n , 

bidraga även vissa glycerin jasande bakterier till denna gas- 
bildning, åtminstone vid den svenska herrgårdsosten, sålunda,

1 Kalciumlaktatet uppkommer genom mjölksyrans forening med den i 

parakaseinet eller osten befintliga kalken.
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att det vid fettsönderdelningen frigjorda glycerinet sönderdelas 

under gasutveckling.
Vid de hårda ostslagen förlöper ostmognadsprocessen sam

tidigt genom hela ostmassan. Detta beror darpå, att den 
närvarande mängden basiska ämnen (kalk) racker till för att 
nästan fullständigt neutralises den bildade mjölksyran, så att 

de äggvitelösande bakterierna genast kunna träda i verksam- 
het på alla punkter i ostmassan. De äggvitelösande bakterie- 
enzymen verka nämligen blott vid neutral, eller niira neutral, 

reaktion.
Vi hava hittills uteslutande uppehållit oss vid de hårda 

ostslagens mognadsprocess; helt naturligt för resten, då det 

är dessa ostslag, som för oss liava det största intresset. Vi 
böra emellertid även se till hur det i huvudsak går till vid 

mognandet av de wjulca ostarne.
De mjuka ostarne pressas ej efter inläggningen i formarne, 

utan massan får sjunka ihop av sig själv, allt efter som 
vasslen avrinner. Hilrav biir en given följd att de mjuka 
ostarnes massa kommer att innehålla en betydligt större mängd 

vassle, alltså även mera mjölksyra, än de hårda ostarnes. 
Den närvarande kalken formår ej neutralisera all denna mjölk- 

syra, och då bakteriernas äggvitespjälkande enzymer som forut 
nämnts ej formå verka vid en alltför sur reaktion, så följer 

ju härav att någon egentlig bakterieverkan ej kan inträda 

hos de mjuka ostarne förrän den fria mjölksyran blivit på 
något sätt bunden eller bortskaffad. Detta sker nu genom 
mögelsvanipar, som finnas på de sävmattor, på vilka ostarne 
ligga vid lagringen, eller som avsiktligt ympas på ostarne, 
och utveckla sig på ytan av dessa. Dessa mögelsvampar (vid 

camembertosten är det Oidium lactis och Penicillium camem- 

berti) angripa med begärlighet organiska sy ror, som de oxidera 

eller »förbränna». Därigenom, samt genom den ammoniak 

de samtidigt bilda ur äggviteämnena, bortskaffas och neutra- 
liseras ju mjölksyran undan för undan, från ytan och inåt, 

allt efter som mögel intränger allt djupare i ostmassan. Där- 
för mogna också de mjuka ostslagen från ytan och inåt och 

darför giver man från början en sådan form åt dessa ostar
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(camembert, brie etc.), att de erbjuda största möjliga yta åt 
luften. Vid de mjuka ostarnes mognad spelar även löpet en 
större roll än vid de liårdas, emedan löpets äggvitelösande 

förmaga är störst vid sur reaktion, vid vilken däremot bak- 

terierna ej trivas.

Vi ha nu i allra största korthet redogjort för liuvuddragen 
av ostmognadsprocessen, sådan den försiggar under normala 

forliållanden. Vi måste emellertid även något uppehålla oss 

vid en del av de mera vanliga abnorma foreteelser, som kunna 
förekomma under mognadsprocessen, och till vilka höra en 

del av de allra svåraste s. k. ostfelen.

Främst i betydelse bland de ostfel, som bero på mikro

organismer, kommer den häftigt jäsande, svampiga osten. Detta 
fel uppstår vanligen vid stark utfodring med grønfoder, sur 

betmassa, jäsfoder, ensilage och dylikt och beror på att dessa 

fodermedel, givna i stora mängder, lätt bringa kornas mat- 
smältningsapparat i oordning, varigenom avföringen biir lös, 
djuren bli svårare att hålla rena och mjölken följaktligen 

lättare än eljest biir infekterad med gasbildande tarmbakterier 

av coZi-aero^ene^-grupperna.
Utom de rent mekaniska lijälpmedeJ, som man har i sin 

hand för att bekämpa jäsning hos osten, och vilka bl. a. 
bestå uti en noggrann utpressning av vasslen ur ostmassan 

samt en låg lagringstemperatur, har man på senate tid även 

börjat med stor fördel använda sig av en annan metod för 

att motarbeta felet i fråga, nämligen genom tillsats av salpeter 

till ystnijölken.
För att kunna forstå bur salpetern verkar härvidlag måste 

vi sätta oss in uti hur den svampiga jäsningen egentligen 
kommer till stand. Det nämndes nyss att denna jäsning upp
står genom gasbildande bakterier som, om de också ej tillhöra 
de »äkta» mjölksyrebakterierna, dock äro mjölksyrebildare. 
Dessa bakterier sönderdela mjölksockret, som de beröva en 

del av dess syre. Härvid sonderfaller mjölksockret, varvid 
jämte mjölksyra, ättiksyra m. m. bildas kolsyra och vätgas, 

som giver ostmassan dess »svampiga» eller porösa utseende.
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Genom tillsats av salpeter, som lättare än mjölksockret avgiver 

syre till bakterierna, skyddas mjölksockret från denna sönder- 

deining.

M otsatsen till det nu omtalade felet —  jäst ost —  är när 

osten istället har en alltför tat massa, utan hål, varmed oftast 

sammanhänger att den biir spröd och liård till konsistensen.1 

Detta fel beror på en alltför stor halt av syra i osten, vare 

sig nu att man, när man tillsätter niejerisyra till ystmjölken, 

tillsatt allt för stora mängder därav, eller att utpressningen 

av vasslen varit ofullständig, så att för mycket vassle kvar- 

stannat i ostmassan. Då den av mjölksockret bildade mjölk- 

syran neutraliseras av parakaseinet, förlorar detta sin kalk, 

och det mjölksyrade parakaseinet biir då, såsom v a n  S l y k e  

och H a r t  har visat, lösligt i en 5 %  -ig koksaltlösning, vilket 

ungefar motsvarar koksaltkoncentrationen i ostmassan. Denna 

erhåller då en smidig, plastisk konsistens. Vid överskott av 

syra förlorar emellertid det mjölksyrade parakaseinet denna 

förmaga att lösas i saltlosningen, och ostmassan biir då i stallet 

spröd eller »kort».

1 Har menas då sådana ostar, som under normala forbållanden hava 

»pi  por».

Genom att använda sig av renkulturer av de vid en viss 

ostsort verksamma mikroorganismerna, i forening med den 

förut å sid. 194 omtalade långtidspasteuriseringen av ystmjöl

ken, kan man ställa osttillverkningen på en füllt rationell 

grundval. M an får på så sätt processen helt i sin hand i 

stallet för att, som hittills varit fallet, det ofta nog berott 

på en slump om osten lyckats eller ej vid lagringen. Bruket 

av renkulturer är redan infört på vissa hall, bl. a. i Schweiz, 

dar man i en del ysterier med god framgång ersatt det ganila 

naturlöpet med renkulturer av de i detta löpe förhärskande 

mikroorganismerna, Bact. casei e och en Mycoderma, samt 

rent fabrikslöpe. Lektor R o s e n g r e n  vid Alnarp har i många 

år experimenterat med framställning av svensk emmentaler- 

ost genom användande av renkulturer av Bact. casei e, och 

kommit till mycket goda resultat. I Frankrike har M a z é  

infört bruket av renkulturer och pasteurisering vid låg tem-
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peratur vid camemberttillverkningen. Sedan man nu genom 

långtidspasteuriseringen fått ett medel att erhålla en bakterie
fattig, men i övrigt oförändrad mjölk, är vagen öppnad för 
renkulturernas vidsträcktare användning vid osttillverkningen, 
med alia de fördelar detta system redan visat sig medföra för 

andra jäsningsindustrier, och varpå vi i det foregående givit 

så många talande exempel.



Mikroorganismernas betydelse for jordbruket.

Mikroorganismernas forekomst och allmäiiiia 
betydelse i jorden.

Den till synes livlösa jorden är i verkligheten, åtminstone 

i sitt overstå lager, fylld av ett myllrande liv av milliontals 
organismer. Maskarna och. de i jorden le vande insekterna 

representera här högre organiserade former, men utgöra ett 
ringa fåtal, jämförda med de otaliga mikroorganismerna av 
olika slag. Av dessa äro bakterierna de talrikaste; i många 
åkerjordar kunna de räknas i mer än 100 millioner per gram 
jord. Därnäst komma mögelsvamparna, som räknas i hundra- 

tusental på samma vikstenhet jord, lagre alger, vilkas antal 

uppgår till ungefär 50,000—100,000, samt slut] igen protozoer 
(urdjur) med c:a 1,000—10,000 individ per gram jord. Alla 

dessa tal äro naturligtvis endast ungefärliga, men de åskådlig- 
göra dock ganska bra de inbördes mängdförhallandena mellan 

de olika slagen av mikroorganismer i åkerjorden. Alla dessa 
mikroorganismer Ieva i ständig växelverkan med varandra. 
Bakterierna och mögelsvamparna tillgodogöra sig de av algerna 

uppbyggda kolhydraten och kväveföreningarna. Protozoerna, 

soin utgöras av amöbor, flagellater och. ciliater, leva av bakte
rierna, och när de dö, tjäna de i sin tur bakterierna till näring.

Den viktigaste rollen spela dock bakterierna. Det nämn- 
des nyss, att deras antal of ta nog uppgår till over 100 millio

ner per gram jord, och detta kan ju tyckas vara mycket, men 
bakteriemassan biir i alla händelser ringa i förh ållande till 

jordmassan, såsom bast framgår av fig. 127, vilken är exakt 

tecknad efter de verkliga storleksförhallandena.
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Fig. 127. Schematisk framställning 
av en jord, som på 1 gram innebåller 
100 millioner bakterier; 1000 ggr forst. 

Bakterierna äro markerade genorn 
pilar. (Efter Lö h n is .1)

Störst är bakteriehalten i 

det overstå jordlagret, utom i 
det allra yttersta, tunna skik- 
tet, dar solljuset och uttork- 
ningen genom vinden göra för- 
hållandena ogynnsamma. Vid 
ungefär 1 meters djup sjunker 

bakteriehalten hastigt, ända 

ned till en hundradel av den 
förra. Dock upphör ej bakterie

livet fullständigt ännu på ett 
djup av 2 meter, och på ännu 

större djup är det ytterst fat
tigt. Helt naturligt är det i

det overstå myllrika jordlagret, vilket oupphörligt luftas genom 
bearbetning dels av åkerbruksredskap, dels genom borrande 
och krypande insekter samt maskar, och som innehåller orga
niska näringsämnen i mängd i form av växtrester, ladugårds- 
gödsel etc., som det kraftigaste bakterielivet utvecklar sig. 

Genom omsorgsf ull dränering av åker jorden underlättas emeller- 
tid lufttillträdet till det under ytan befintliga jordlagret, och 

därigenom kan man få bakterielivet att gå mera på djupet.
Bakterierna och mikroorganismerna i allmänhet äro så

lunda företrädesvis hänvisade att leva i samma jordlager, dar 

växterna utbreda sina rötter, och detta är naturligtvis ingen 

Hilfälligliet, utan mikroorganismerna fullborda har ett arbete, 
som utgör en utomordentligt viktig del av det stora krets- 

loppet i den organiska naturen, i det de bereda den näring, 
soin växterna upptaga genom sitt rotsystem. Ganska träf- 
fande har man darför även benämnt jordbakterierna »växt- 

världens kockar».
De högre växterna formå ju ej upptaga organiska ämnen 

för att därur tillgodogöra sig kvävet eller kolet, utan de 
måste hava det förra tillgängligt för sina rötter i form av

1 Vid betraktande av denna bild mäste man ih&gkomma, att bakteriernas 

omsättningsförmäga per dygn ofta uppgår till flera hundra gånger deras egen 

kroppsvikt.
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salpeter eller i vissa fall ammoniak, och det senare ämnet, 
kolet, upptaga de ur atmosfären i form av kolsyra, varur 

sedan syret avspjälkas. Bakteriernas och de övriga klorofyll- 
fria svamparnas uppgift är just att genom de sönderdelnings- 
processer, som de låta de organiska ämnena i jorden undergå, 
framställa de för växterna assimilerbara näringsämnena i lätt 

tillgänglig form.
Det biir då i och med detsamma klart, att ju livligare 

utvecklingen av mikroorganismer i en jord dr, desto jördel- 
aktigare måste delta. även vara för de högre vdxternas trevnad 

och utveckling. Alla åtgarder, som äro ägnade att befordra 
bakterielivet i jorden, tjäna även till den högre växtlighetens 
förkovran. Det är alltså först och. främst nodvandigt att 
sätta sig in uti vilka dessa för mikroorganismernas trevnad 

nödvändiga villkor äro.
Vi veta ju redan av det foregående, att tillgång till fritt 

syre är ett oundgängligt livsvillkor för de fiesta bakterier (ty 

de anaeroba arterna äro ju i minoritet). Luftning av jorden 
är alltså nödvändig, och denna luftning ernås i praktiken 
i forstå hand hand genom dess avdikning samt vid pløjning 
och harvning av jorden. Ett annat nödvändigt livsvillkor 

för bakterierna är ju även en neutral eller ännu hellre svagt 

alkalisk reaktion. Denna åstadkommes i jordbruket genom 
tillförsel av kalk till åkerj orden. I sura moss- och myr jordar, 
sandhedar etc. sker äinnesomsättningen mycket långsamt på 

grund av det svaga bakterielivet.
Men det är ej nog med luftning och passande reaktion 

för att få ett kraftigt bakterieliv i gang. Bakterierna måste 
även ha passande näringsämnen i tillräcklig mängd, såval or

ganiska som oorganiska. De förra tillföras jorden i form av 

stubb och rotter efter de odlade växterna samt i form av 

naturlig gödsel (ladugårdsgodsel), de senare utgöras av jnine- 
raliska gödningsämnen; framför allt behöva bakterierna fosfor

syr a.
När man gödslar åkerjorden med kali och fosforsyra, så 

tillför man visserligen dessa i för de högre växterna mer 

eller mindre direkt assimilerbar form, men en mycket stor
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del av dessa gödningsämnen och sårskilt fosforsyran verka 

även indirekt på så satt alt de tjäna till aft »gödsla för bak- 

terierna» och sålunda frammana ett intensivare bakterieliv 
och därmed ökade skördar.

Det hos oss allmänt använda trädesbruket är även ur 
bakteriologisk synpunkt av mycket stor nytta, emedan det 
medför en kraftig anrikning av bakterielivet i jorden.

Vissa bakterier leva icke blott fritt i jorden, utan kunna 

genom direkt symbiotisk samlevnad med växterna vara till 
den största nytta för dessas näringsupptagande. Det vack- 

raste exemplet härpä erbjuda baljväxternas rotknölsbakterier, 
som förmedla dessa växters kväve-assiinilation och till vilka 
vi längre fram aterkomma

En olämplig sammansättning hos jordens mikroflora och 
-fauna kan även verka direkt skadligt för växtligheten. Det 
finnes t. ex. något, som kallas för »jordtrötthet», ett fei, som 
visar sig däruti, att, sedan ett växtslag en längre tid odlats å 

samma jord, skördarne ibland undan för undan avtaga, oaktat 
jordens gödsling och behandling i övrigt ske efter alla konstens 

regler. Ibland kan visserligen detta fenomen tillskrivas direkta 

angrepp på växterna av vissa skadegörare, såsom trådmaskar, 
nematoder, men ofta nog är det tydligen fråga om en små- 
ningom uppkommen, abnorm sammansättning av jordens bak

terieflora. Man har för länge sedan funnit att detta fel i 

många fall kan avhjälpas genom en partiell sterilisering av 
jorden vare sig genom uppliettning eller genom användande 

av vissa antiseptika, såsom kolsvavla, karbolineum, toluol etc.

I overensstemmelse med äldre försök av Hil t n e r  och St o r me r  

funno Ru s s e l l  och Hu t c h in s o n år 1909, att en dylik partiell 
sterilisering av jorden verkade först undertryckande, men där- 
efter kraftigt stegrande saväl på jordens bakteriehalt i all- 

mänhet, som i synnerhet på dess ammoniakbildande formåga. 
De nyssnämnda forskarne tro sig kunna förklara saken så, 
att den partiella steriliseringen dödar huvadparten av de i 

jorden befintliga protozoerna (amöbor, ciliater, flagellater), 

vilka alla äro bakterieätare. De dödade protozoerna tjäna nu 
i sin tur de överlevande bakterierna till näring, ocli dessutom
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hämmas nu ej längre bakterieutvecklingen av dessa glupska 
bakteriefiender. Sårskilt de sporbildande bakterierna, som i 

regel äro kraftiga ammoniakbildare, överleva till stor del den 
partiella steriliseringen, och detta skulle vara orsaken till, att 

A. B.

Fig. 128. En amöba, Amoeba proteus. A i fritt, B i inkapslat tillstånd. 
n kärna, na upptagna näringspartiklar, cv kontraktil vakuol, cy cysthölje, 

R reservnäring.

Fig. 130. En ciliat, Colpoda cucullus.

den sålunda behandlade jorden efteråt visade en betydligt 

ökad ammoniakproduktion.
Senare undersökningar av Go o d e y , J. G. Lipma n  m. fl. 

jordbakteriologer ha ej kunnat bekräfta Ru s s e l l s  och Hu t c h in 
s o n s utsago, emedan det befunnits, att de verksammaste bak- 

terieförstörarna bland jordprotozoerna, framförallt ciliaterna,
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under vanliga förhallanden förekomma i inkapslat tillstånd i 

jorden och sålunda skulle vara overksamma. Hur det här- 
vidlag forhaller sig med amöbor och flagellater, vet man 

dock ännu ej med bestämdhet. Säkert är dock, att vid hög 

fuktighetshalt i jorden protozoerna kunna utveckla sig i hög 
grad på bakteriernas bekostnad.

Emellertid visa dessa förhallanden, vilken mångfald av 
faktorer man får taga hänsyn till, när det galler att utforska 

bakterielivet i jorden och dess inflytande på växtligheten.

För att erb ålla större overskådlighet over de foreteelser, 

som stå i samband med mikroorganismernas betydelse för 

växternas näringsupptagande och därmed även för jordbruket, 
skola vi i det följ ånde behandla dessa olika processer var för 
sig, i särskilda underkapitel.

Kvävets kretslopp.

Aggviteämnenas sonderdelning. Den betydelsefulla roll, som 
kvävet spelar i den organiska världen, behöver väl knappast 

här åter framhävas. Vi veta ju redan, att kvävet, såsom 

varande en konstituerande beståndsdel i alla äggviteämnen 
och. därmed även i cellprotoplasmat, är oundgängligt nödvän- 
digt för alla cellers näring och liv.

Det forråd, varur naturen tillgodoser sitt behov av kväve, 

är atmosfären. Växterna hava ju emellertid ej formågan att 

omedelbart tillgodogöra sig atmosfärens fria kväve, utan detta 

måste forsi på omvägar överföras i en för växterna lämplig 
form, nämligen ammoniak eller salpetersyra eller rättare sagt 
salpetersy rade salter.

Låtom oss utgå från redan färdigbildad äggvita, som ju 
ingår i såval djur- som växtorganismen. Sedan organismen 

dött, spjälkas småningom äggvitesubstanserna genom mikro
organismernas livsverksamhet till ämnen av allt enklare samman- 
sättning och allt större löslighet. Vid den bakteriella sönder- 

delningen av äggvitan bildas i huvudsak följande grupper av 
ämnen:

1. Albumoser och peptoner. Vattenlösliga, äggviteämnena
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mycket narstående kroppar. Dessa utgöra de första 
sönderdelningsprodukterna av äggviteämnena.

2. Aminosyror, såsom leucin, tyrosin, asparagin, glycin, 

alanin, prolin m. fl. Dessa utgöra så aff säga de 
byggnadsstenar, varav de komplicerade äggvitemoleky- 
lerna äro uppbyggda. Vid äggvitemolekylens sönderfall 

återfår man då dessa lösa byggnadsstenar.

3. Aromatiska föreningar i stort antal. Dessa uppstå genom 
den fortsatta sönderdelningen av aminosyrorna. Till

X1000 . Orig.
Fig. 131. Bac. mycoides.

de kvävehaltiga höra bl. a. indol och skatol (människo- 
exkrementens förnämsta stinkämnen) och till de kväve- 

fria fenol, fenylättiksyra, fefiylpropionsyra m. fi.
4. Fett- och karbonsyror. Dessa äro kvävefria och därför 

ej av intresse för kvävecirkulationen. Hit höra ättik- 

syra, sinörsyra, valeriansyra, bärnstenssyra etc.

5. Oorganiska slu'produkter av förruttnelsen, såsom fritt 
kväve, ammoniak, fritt väte, metan, kolsyra, svavel- 

väte.
Den slutliga, kvarblivande kvävehaltiga produkten av ägg- 

viteämnenas förruttnelse är alltså ammoniak. I huvudsak 
sanirna grupper av ämnen uppstå även vid äggviteämnenas
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sönderdelning genom enzymerna i tarmkanalen liksom vid 
äggviteämnenas spjälkning på konstlad väg genom kokning 

med utspädda syror, alkalier etc.

En stor wängd av de i jorden le vande bakterierna äro för- 
ruttnelsebakterier ocli ammoniakbildare. Hit höra subtilis- 
mesentericzzs-gruppens bakterier, Bact vulgare och många andra. 
Till den forrå gruppen hör Bac. mycoides, en i jorden ytterst 

vanlig, ammoniakbildande bakterie (fig. 131). Det är en stor, 
kraftig, stavformad bakterie, 0,9 /z tjock och 1,6—2,4 /z lang, 

oftast uppträdande i långa forband. Den är svagt rorlig,

X1000.
Kig. 132. Nitrosomonas, nitritbakterier. (Efter Win o g r a d s k i.)

sporbildande, grampositiv. Dess kolonier på gelatin äro lätt 
igenkännliga på sitt karakteristiska, rot- eller mögelliknande 

utseende.

Av de i jorden levande, anaeroba förruttnelsebakterierna 
föitjänar sårskilt att nämnas den å sid. 104 närmare beskrivna 

Bac. putrificus.

Salpeterbildning och sal peter  sonder delning. Den genom ägg
viteämnenas förruttnelse i jorden bildade ammoniaken är 
em ellertid i regel ej direkt assimilerbar för växterna, utan 

måste först överföras i salpeter, som är direkt åtkomlig för 
växtorganismen. Denna omvandling av ammoniak till salpeter
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sker, även den, på bakteriologisk väg och. kallas for nitri- 
fikation. Det var den ryske bakteriologen Win o g r a d s k i, som 
omkring år 1890 klargjorde det närmare förloppet vid denna 

process.
Genom Win o g r a d s k is genialiska och epokgörande forsk- 

ningar framgick det, att denna salpeterbildning av ammoniak 
försiggar i två skarpt åtskilda stadier. Genom vissa, överallt 

i jorden förekommande bakterier överföres ammoniaken först 

till nitrit. Dessa bakterier, de s. k. nitritbakterierna, kunna 
ej föra processen vidare, utan en annan grupp, nitratbaklerierna,

x 1000.

Nitrobacter, nitratbakterier. (Efter Win o g r a d s k i.)Fig. 133.

taga nu vid och oxidera nitritet till nitrat.1 2 Dessa båda bakterie

grupper äro varandra väsentligen olika, saväl till utseende som 
till egenskaper. Nitritbakterierna forekomma i form av runda 
celler, försedda med en ofta mycket lang cilie (fig. 132). Nitrat- 
bakterierna åter hava formen av mycket små, korta stavar 

och. sakna cilier, följaktligen även rorelseformåga (fig. 133).

1 Dessa reaktioner ske enligt följande formler:

2 N H3 + 6 O = 3 H2 O + Os 

ammoniak syre vatten salpetersyrlighet 

N2 Os + 2 O = N2 O6 

salpetersyrlighet syre salpetersyra

Dessa båda bakteriegruppers levnadssätt tyckes stå i strid 

mot de fiesta andra bakteriers. I allmanhet måste ju bak-
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terierna, såsom förut är nämnt, hava färdigbildade organiska 
ämnen till sin disposition. Nitrifikationsbakterierna åter 

kunna åtminstone ej i renkultur fördraga närvaron av orga
niska ämnen. De utveckla sig då ej. Sårskilt är nitritbak- 

terierna mycket känsliga i detta avseende, och de salpeter- 
bildande bakterierna renodlas därför i rent oorganiska substrat, 
dar kvävet tillföres dem i form av t. ex. ammoniumsulfat för 
nitritbakterierna och natriumnitrit för nitratbakterierna. Ur 

dessa rent oorganiska lösningar, som därjämte måste innehålla 
kol, t. ex. i form av kalciumkarbonat eller natriumbikarbonat 

(för nitritbakterierna), kolsyrehaltig luft (for nitratbakterierna) 

samt små mangder andra, för alla celler nödvändiga ämnen såsom 
fosforsyra, kali, klornatrium, spår av järn m. rn. formå nu sal- 
peterbakterierna uppbygga sin organiska substans och detta 

till på köpet utan tillhjälp av klorofyll och solljus, vilkatvenne 
faktorer ju äro nödvändiga, för att växterna skola kunna utföra 

samma arbete. Klorofyll äga ju bakterierna ej, och de ut
veckla sig bättre i mörker än i ljus. Men varifrån få de då 
den för assimilationsprocessen, d. v. s. söndersprängningen av 
kolsyremolekylen nödvändiga, ganskabetydande energimangelen? 

Jo, genom ammoniakens och salpetersyrlighetens oxidation, 

varvid i båda fallen alstras betydande värmemängder.
Salpeterbakterierna höra alltså till de autotrofa bakterierna, 

i det de formå uppbygga organisk substans av oorganisk.
De senare årens forskningar hava ej endast kunnat kon- 

statera riktigheten av den forklaring over salpeterbildningen, 

som Win o g r a d s k i uppställt, utan därjämte lyckats förklara 

åtskilligt, som härvidlag ännu tycktes gåtfullt, och i vissa 

delar fullständigat vår kännedom om denna process. Sålunda 
hade Win o g r a d s k i funnit, att nitrit- och nitratbildningen ej 

försiggingo på en gang, utan först när all ammoniak oxiderats 
till nitrit vidtog nitratbildningen. Emellertid forsiggå dessa båda 
processer otvivelaktigt samtidigt i jorden, och denna skenbara 
motsägelse hava fransmännen Bo u l l a n g e r  och Ma s s o l  för- 

klarat. De funno nämligen, att det blott är i laboratorie- 
kulturerna, som processerna forsiggå metabiotiskt, d. v. s. i 
följd. Om man inympar stora mängder nitrifikationsbakterier
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i passande lösningar i kärl, som på ett eller annat sätt ut- 

sättas för en ler af tig luftning, så erhålles en symbiotisk nitri- 

fikation, varvid nitrit- ocli nitratbildning forsiggå samtidigt. 
Härvidlag kommer man alltså tydligen nära de naturliga för- 
liållandena i åkerjorden.

Man har även forvånat sig over, att dessa båda bakterie
grupper, nitrit- och nitratbildare, kunna arbeta tillsammans och 
fullständigt oxidera ammoniaken till nitrat, då ammoniaken är 
mycket skadlig för nitratbakteriernas utveckling ocli då den i vissa 

fall,’ t. ex. vid oxidationsfiltra vid septik-tankanläggningar, liela 

tiden finnes närvarande i ganska betydande mängder. Man fann 
emellertid sedan, att ammoniaken visserligen verkar stärkt 
hämmande på nitratbakteriernas utveckling från början, men 

är denna utveckling blott småningorn kommen i gang, så for

mår ej liingre ammoniaken att inverka all varligt hämmande. 
Detta bevisas bäst därutav att i början bildas mest nitrit, 
men föga nitrat i dylika tiltra, men sedan detta pågått en 

tid och tiltra så att säga kommit i farten, så kan ej längre 
nitrit påvisas, d. v. s. nitrit- ocli nitratbildningen pågår nu- 
niera samtidigt. Det bör även anmärkas, att nitratbakterierna 
äro mycket mindre känsliga för ammoniaksalter, än för fri 
ammoniak. Rörande forhållandena i åker jorden har förf. 

visat, att härvidlag ingen salpeterbildning inträder, förrän alia 

lättlösliga organiska kväveföreningar först sönderdelats till 
ammoniak eller, om det galler kolhydrat, till kolsyra.

För att kunna utföra silt oxidationsarbete måste nitrifika- 
tionsbakterierna naturligtvis hava riklig tillgång till fritt syre 
och en kraftig luftning av jorden befordrar sålunda i hog 

grad salpeterbildningen.

Vid låg temperatur, under +5°, utvecklas ej nitrifikations- 

bakterierna. Deras temperaturoptimum ligger vid 30—37°. I 
sura jordar utveckla de sig ej alls eller dåligt, men om man 

kalkar ordentligt och samtidigt bearbetar (luftar) jorden väl, 
uppstår vanligen genast en kraftig nitrifikation.

Den genom nitrifikationsprocessen bildade salpetersyran 
forenar sig i jorden genast med basiska ämnen, huvudsakligen 
kalk, under bildning av salpeter. Denna salpeter upptages 
16 — B a r th el, Mikroorganismerne!.
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direkt av växterna gen om rötterna och förarbetas i växtcel- 

lerna på nytt till äggviteäinnen, så aft kretsloppet på så sätt 

ständigt fortgår.
Detta kvävets stora kretslopp i naturen kunna vi, såsom 

i fig. 134, schematiskt uttrycka genom de sex grova pilarna, 
som gå från äggvita till ammoniak, från ammoniak till nitrat, 

och från nitrat åter till äggvita. Mellanstadierna vid såval 
äggvitans sönderdelning till ammoniak, som vid dess återupp-

Fig. 134. Schematisk framställning av de viktigaste processerna 
vid kvävets kretslopp i naturen.

byggande ur nitrat utgöras av aminosyror, medan nitrit utgör 

niellanstadiet vid salpeterbildningen av ammoniak.
Dessa omvandlingar äro emellertid ingalunda de enda, som 

kvävet undergår i den organiska naturen; vi skola nu i korthet 
beröra några av de övriga kväveomsättningarne.

Såsom framgår av fig. 134, finnes utom det »stora krets

loppet», som angivits genom grova pilar, även en mindre 
strömning i motsatt riktning, antydd genom de finare pilar, 
som gå från salpeter till ammoniak och darifrån till äggvita. 

Det finnes nämligen vissa mikroorganismer, som hava för- 

mågan att reducera nitrat till ammoniak, medan det åter 
finnes andra, som av ammoniaken kunna återbilda äggvita.
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Denna lilla »motströmning» i kretsloppet åstadkommer ju 
emellertid ingen kväveförlust, då den bildade äggvitan åter 

på den vanliga vägen sönderdelas till ammoniak o. s. v. 
Dessutom är denna reduktion av nitrat till ammoniak prak
tiskt taget av ringa betydenhet.

Direkt kväveförlust kan emellertid uppkomma genom in. 

verkan av ett stort antal olika, i åker jorden talrikt förekom- 
mande bakterier, som liava formågan att av salpetersyra 
genom reduktion, varvid i forstå hand bildas nitrit, avskilja 

tritt kväve i gasform, som då bortgår i luften. Denna pro-

X1000. Kr a l  foto.

Fig. 135. Bact. centropundatum. Ciliefärgning.

cess kalias denitrifikation och den verkar alltså i rakt motsatt 
riktning mot nitrifikationen.1 På vårt lilla schema finnes 

denna process antydd genom en mindre pil, som går från 

salpeter till atmosfærens fria kväve.

1 Vissa bakterier formå blott reducera nitrat till nitrit, andra blott nitrit 

till fritt kväve. Andra bakterier åter reducera forst nitrat till nitrit och där- 

efter detta till fritt kväve.

En stor del av dessa denitrificerande bakterier härstamma 
från ladugårdsgodseln, såsom den i fig. 135 avbildade Bact. 
centropunctatum.

For ett tjugutal år sedan, då denna process gjordes till
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föremal för närmare undersökningar, erhöll man, sårskilt genom 

de tyska forskarne Mæ r c k e r s och P. Wa g n e r s arbeten, den 
uppfattningen, att denitrifikationen spelade en stor roll vid 
jordbruket, och att genom densamma de nyttiga salpeterbak. 

teriernas arbete till stor del oniintetgjordes. De skörderesultat 
vid försöksgödslingar, som bidrogo att befästa denna åsikt 
om denitrifikationens stora betydelse, nämligen dåliga resultat 

i vissa fall av salpetergödsling, bero dock enligt senare under

sökningar av Ge r l a c h och Vo g e l  på en helt annan omstän- 
dighet, nämligen på vissa mikroorganismers formåga att assi- 

milera salpeter och överföra dess kväve till äggvita i likhet 
med de högre växterna. Denna salpeterassimilation betyder 

emellertid egentligen ingen kväveförlust, ty den bildade bak- 
terieäggvitan sonderdel as ju vid bakteriernas död på ny tt till 

ammoniak.
Enligt nyare undersökningar spelar denitrifikationen ej på 

langt när den stora roll i det praktiska jordbruket, som man 
förut velat göra troligt. Då demtrifikationsbakterierna i all- 

mänhet sönderdela salpetern blott vid frånvaro av luft, som 
återigen är nödvändig för salpeterbildningen, och då de för 

sin näring behöva stora mängder organiska ämnen, så kunna 
de egentligen blott verka skadligt, om jordens fuktighetsgrad 
overskrider en viss gräns, så att luften ej får tillträde till 

jordpartiklarne, eller om man tillför jorden sådana ämnen, 
soin äro sårskilt begärliga för demtrifikationsbakterierna, t. ex. 

stora mängder halmblandad, färsk kreatursgödsel. Dylik göd- 

sel innehåller nämligen stora mängder pentosaner, som av 

dessa bakterier kraftigt sönderdelas.
En annan orsak till direkt kväveförlust, som även finnes 

antydd å scliemat, är den, som uppstår genom direkt oxida
tion av ammoniak till vatten och fritt kväve. Det noggrannare 
förloppet vid denna process är emellertid ännu ej utrett.

Om alltså förluster av fritt kväve kunna uppstå på det 
ena eller det andra sättet, så ersättas dessa förluster å andra 

sidan genom direkt tillförsel av kväve ur atmosfärens outtöm- 

liga forråd.
Kvävet är visserligen eft mycket indifferent ämne och för-
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enar sig blott med svårighet med syre. Genom kraftiga elekt
riska urladdningar kan dock en dylik forening till salpeter- 
syrlighet resp. salpetersyra åstadkommas. Harpå grundar sig 
t. ex. den norska tillverkningen av kalksalpeter, som ar av- 
sedd att ersä.tta chilesalpetern. Elektriska urladdningar fore
komma emellertid även som bekant i atmosfären, ocli de små 
mängder salpetersyrlighet ocli salpetersyra, som bildas på detta 
sätt, nedföras (jämte något ammoniak) till jordytan med 
nederbörden.

Enligt Ar r h e n iu s 1 uppgår tillförseln av sålunda bundet 
kväve »till omkring 1,25 g. pr kvm. i Europa och till det 
fyrdubbla i tropikerna. Antager man såsom ett sannolikt 
medeltal 3 g. för hela den fasta jordytan, så motsvarar detta 
3 ton för kvadratkilometern och for den fasta jordytan (136 
mill, kvkm.) omkring 400 mill, ton årligen.»

1 Sv a n t e  Ar r h e n iu s , Världarnas utveckling, s. 118.

Å vårt schema finnes detta ur atmosfären erliållna kväve- 
tillskott antytt genom den lilla pil, som från atmosfärens 
kväve är riktad mot salpetern.

Kvävebindande mikroorganismer. Av vida større betydelse 
för naturens hushållning och specieilt för jordbruket är emel
lertid det direkta bindande av luftens kväve, som åstadkommes 
genom vissa bakterier och som å schemat åskådliggores genom 
den pil, som går från atmosfärens fria kväve till äggvita. 
Dessa kväveassimilerande bakterier kunna allt efter sitt levnads- 
sätt indelas i tvenne stora huvudgrupper, nämligen sådana, 
som leva i symbios med högre växter och sådana, som leva 
fritt i jorden. Till det forrå slaget höra framförallt de be- 
kanta »baljväxtbakterierna», d. v. s. de i leguminosernas rot- 
knölar levande mikroorganismer, vilkas symbiotiska samman
levn  ad med baljväxterna och betydelse för dessas kväveupp- 
tagande först på ett ovederläggligt sätt fastslogs av He l l 
r ie g e l  och WiLFARTH år 1886. Den hollandske bakteriologen 
Be ij e r in c k lyckades år 1888 renodla bakterien i fråga, som 
han benämnde Bact. radicicota. Det är denna bakterie, som
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bildar de knölar, man finner på baljväxternas rötter, når dessa 

utveckla sig under gynnsamma forhållanden.
Dessa rotknölar (fig. 136, 137) betraktades först av bota- 

nisterna icke blott såsom fullkoenligt o nyttiga, utan rent av 
såsom sjukliga bildningar. Nu vet man, att de i sift inre åro 

helt uppfyHda av Bact. radicicola, som inkommit från den 
omgivande jorden. Sedan bakterierna väl inkommit genom 

de fina rothåren på växtrötterna, uppstår genom bakteriernas

Fig. 138. Bact. radicicola från Fig. 139. Bact. radicicola från 
blå lupin. Renkultur på blå lucern. Bakteroider

lupingelatin. fi’än rotknöl.

livliga förökning, som huvudsakligen försiggar i barkskiktet, 
en intensiv celldelning i dessa vävnader, och bär uppkomma 

då de bekanta rotknölarne. I dessa förändras bakteriernas 

gestalt betydligt. Ursprungligen, d. v. s. i jorden, uppträda 
de i form av små fina, blott 1—3 /a långa stavar av ofta 
något böjd form och kornigt innehåll (fig. 138). De äro liv

ligt rörliga medelst, såsom förf har påvisat, 1—6 i ena 
änden fästade cilier. De äro alltså lofotricha. I rotknölarnas 
inre åter overgå de till stora, oregelbundna, ofta Y-formade 

bildningar, som kalias bakteroider (Hg. 139). Dessa har man
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förut ansett vara involutionsformer (se sid. 18), inen seder- 
mera funnit utgöra normala utvecklingsformer av rotknöls- 
bakterierna.

Dessa bakterier äro synnerligen motståndskraftiga mot ut- 
torkning. Sålunda har förf funnit dem vid liv i mer än 
tre år gamla, fullständigt uttorkade j ordkulturer.

I början förhalla sig bakterierna såsom verkliga parasiter 
gentemot värdplantan, i det de taga saväl sin kolhaltiga, 
som sin kvävehaltiga näring från denna. Blir na kvävetill- 
gången för knapp för växten, så avgiver den under sin kväve- 
hunger blott kolhaltig näring åt bakterierna, och dessa maste 
då göra bruk av sin förmäga alt assimilera atmosfäriskt kväve 
och upplagra detsamma i form av bakterieäggvita i rotknö- 
larnes inre, och harifrån tager då i sin ordning värdplantan 
sitt kväve. Parasitismen overgår alltså i en symbios, såsom 
of ta är fallet i naturen.1

1 Körande en annan form av symbios mellan högre växter och mikrosko
piska svampar, s. k. mylcorhiza, hänvisas till en populär uppsats av doc. H. 
Lu n d e g å r d h : »Om svampätande växter» i Populär Naturvetenskaplig Revy, 
1914, s. 72.

I jord, som aldrig förut burit några baljväxter, finnas ej 
de för växterna i fråga anpassade bakterierna, och i dylik jord 
uppstår endast ringa om ens någon knölbildning på rötterna. 
Balj växterna äro då hänvisade till att i likhet med andra 
växter taga sin kvävenäring ur jorden, i form av salpeter. 
Finnas åter de nodvÉindiga baljväxtbakterierna närvarande, så 
utveckla sig baljväxterna yppigt uven på mycket kvävefattiga 
jordar, och det är givetvis häruti, som dessa bakteriers stora 
betydelse för jordbruket ligger. Genom fortsatt odling av en 
baljväxt på en och samma jord får man dock småningom 
knölbildning till stand, även om den i början uteblivit. Man 
får då tänka sig saken så, att i varje jord (som överhuvud 
erbjuder gynnsamma villkor för bakterievegetation) finnes en 
slags neutral urform av Bact. radicicola, som först så små
ningom formår att anpassa sig till och »angripa» en viss 
baljväxt. Har denna anpassning en gang skett för växten i 
fråga, så fonnå dessa baljväxtbakterier endast bilda knölar
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på rötterna av just denna växt och möjligen densamma nar

stående arter, men ej på andra baljväxter. Knölbildande 
bakterier på klöver i. ex. gå ej till på någon aniian leguminos. 
Detsamma är forhållandet vid Phaseolus vulgaris, Soja hispida, 

Vicia faba m. fi. Däremot gå bakterierna på Mélilotus albus 
även på Medicago lupulina och sativa, knölbildarna på Vicia 
saliva bilda även knölar på Pisum arvense o. s. v. Delta för- 
liållande har konstaterats genom användande av tvenne, av 
varandra alldeles oberoende metoder, som därigenom naturligt

vis erhållit ökad beviskraft. Dels har man nämligen inyinpat 
bakterier från en växt på en annan och på så sätt försökt 
få knölbildning till stand, dels har man begagnat sig av de 

moderna serologiska metoderna såsom agglutinations-, preci
pitations- och komplementbindningsreaktioner, och resultaten 

stamina i det stora hela förträffligt overens.
Det är redan nämnt, att om de för en viss baljväxt an- 

passade bakterierna saknas i en jord, så uppstå heller inga 

rotknölar å baljväxten i fråga, som då för ett ganska tynande 

liv, såvida ej kväve tilhores på annat sätt, d. v. s. genoni 
direkt kvävegödsling. Sålunda bildas i de allra fiesta euro- 
peiska kultur jordar, dar ärter förut odlats, knölar på ärt- 
plantans rotter, men i de afrikanska koloniländerna bildas 

inga knölar å denna växt. Sojabönan (Soja hispida), som 

aldrig förut varit odlad i vårt land, växer här utan rotknölar.
Man kan dock tillföra jorden de behövliga knölbakterierna 

endera genom att paföra och inblanda jord från en annan 
åker, som burit baljväxten i fråga, och som alltså innehåller 
de nödvändiga bakterierna, s. k. ympjord, eller också genoni 

att omedelbart fore sådden på fröna eller i jorden inympa en 
renkultur av de för växten i fråga verksamma bakterierna. 

Dylika för praktiken avsedda kulturer, som först framställdes 

redan på 1890-talet av Hil t n e r  och No b b e under namn av 

Nitragin, tillverkas numera i olika lander och under olika 
namn såsom Nitragin, Azotogen, Nitroculture, Farmogerm etc. 
Vissa av dessa preparat äro goda, andra odugliga. Numera 
framställas dylika kulturer även i vårt land, vid Centralan

staltens för jordbruksförsök bakteriologiska avdelning. Bak-

HHMHIB
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A. B.

Fig. 140. Planter av genom- 
snittsstorlek från ett fältför- 
sök i blå lupin. A. Oym- 
pad; B. Ympad med Cen

tralanstaltens kulturer.

terierna äro här, enligt Simo n s me- 
tod, odlade på steriliserad jord så

som näringssubstrat.

Den s. k. gr öng ödslin  g en grundar 
sig just på baljväxtbakteriernas verk- 

samhet. På magra, kvävebehövande 
j ordar odlas, helst under tillforande 
av de nödiga bakterierna, en baljväxt 
med stor växtmassa, t. ex. lupiner. 

Efter blomningen nedplöjes växten 
helt enkelt dar den står, och det 
kväve, som upplagrats i växtmassan, 
kommer jorden till godo.

Om sålunda de i symbios med 

baljväxterna levande, kvävebindande 
bakterierna äro av utpmordentligt stor 
nytta för jordbruket, så är delta ännu 

mera förhallandet med de senate upp- 

täckta och studerade, fritt levande, 
kvävesamlande bakterierna.

Den kande franske kemisten Be r 
t h e l o t  hade redan under åren 1885 
—1894 påvisat, att vanlig jord kan 

binda atmosfäriskt kväve i påtaglig 

mängd, medan steriliserad jord ej för- 

mådde åstadkonnna någon kvävebind- 
ning. Härav drog Be r t h e l o t den 

riktiga slutsatsen, att kvaveassimiia- 

tionen i fråga måste tillskrivas mikro
organismer. Han var dock på villo- 
spår, när lian ansåg att det var vissa 

gröna ocli blågrona, encelliga alger,
som utförde denna kvävebindning.

Win o g r a d s k i, de salpeterbildaude bakteriernas upptäckare, 
lyckades år 1895 ur jord isolera och renodla en fritt levande, 

kvävebindande, anaerob smörsyrebakterie, som han benämnde 
Clostridium Pasteurianum. Sedermera hava andra forskare, såsom
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H a s e l h o f f , H . P r i n g s h e i m  o c h  B r e d e m a n n  p å v i s a t , a t t  

d e n n a  f o r m å g a  a t t b i n d a  a t n io s f ä r e n s  f r i a  k v ä v e  ä r  e n  e g e n 

s k a p , s o m  t i l l k o m m e r s a m t l i g a d e  i n a tu r e n  ö v e r a l l t t a l r i k t  

f ö r e k o m m a n d e  a n a e r o b a  s m ö r s y r e b a k t e r ie r n a ,  v i l k a  a v  B r e d e 

m a n n  s a m m a n f a t t a t s s å s o m  e n  k o l l e k t iv a r t u n d e r  d e t g a n i l a  

n a m n e t Bac. amylobacter. D e n n a  b a k t e r ie  ä r  s t r ä n g t  a n a e r o b .  

A t t d e n  t r o t s  d e t t a  k a n  u t v e c k la  s i g  ä v e n  i j o r d e n s  o v e r s tå ,  

s t ä r k t l u f ta d e  l a g e r , b e r o r  p å  a t t d e n  a l l t id  u p p t r ä d e r  i s ä l l -  

s k a p m e d k r a f t ig a a e r o b e r , s o m  g e n o m  s i n  i n t e n s i v a s y r e -  

f ö r t ä r in g  s k y d d a  Bac. amylobacter f o r  d e t  f r i a  s y r e t . E n  r o r l ig  

f o r m  a v  d e n n a  b a k t e r ie  f i n n e s  v i s s e r l ig e n ,  m e n  d e n  v a n l ig a s t  f ö r e -

x  1 0 0 0 .  O r i g .

F i g . 1 4 1 . Bac. amylobacter u r  j o r d . S p o r e r i d e l v i s  u p p l ö s t a  

s p o r a n g i e r .

k o m n ia n d e  t y p e n  ä r  o r ö r l i g  o c h  b i ld a r  s t o r a , r a k a  s t a v a r  ( f i g .  

1 0 7 ) . D e n  ä r s p o r b i ld a n d e , o c h s p o r e r n a  k v a r l ig g a  o f t a s t i  

d e n  e n a a n d e n a v d e t e l je s t u p p l ö s t a  s p o r a n g i e t s o m  i e n  

i t e n  s t r u t i n e d  t r a s i g a , u p p l ö s t a  k a n t e r . D e t ta  g e r  e n  m y c k e t  

k a r a k t e r i s t i s k  b i ld  ( f i g . 1 4 1 ) .

M e d a v s e e n d e  p å  s i n  k v ä v e b i n d a n d e  f o r m å g a  ö v e r g lä n s a s  

d e s s a s m ö r s y r e b a k t e r ie r d o c k  v i d a a v  e n  a v  B e i j e r i n c k  å r  

1 9 0 1 u p p t ä c k t , s t o r , a é r o b b a k t e r ie , Azotobacter chroococcum. 

M e d a n  n ä m l i g e n  k v ä v e b i n d n i n g s f  ö r m  å g a n  h o s  d e  f ö r u t n ä m n d a  

s m ö r s y r e b a k t e r ie r n a  i r e n k u l t u r e r  u p p g å r  t i l l  j ä m f ö r e l s e v i s  s m å
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mängder, några få mgr. kväve per gr. förjäst kolhydrat, så 
är kvävebindningsförmagan lios Azotobacter mångdubbelt större. 

Det finnes Hera arter av Azotobacter, såsom Azotobacter Beije 
rinckii, Azotobacter Vinetandii in. fl.

Azotobacter chroococcum bildar stora runda, ovala eller i 
bland rent av stavformiga celler. Den vanligaste formen är 
einellertid kort oval, 4—6 ft lang och 3—4 ft tjock, alltså 
ovanligt stora dimensioner for en bakterie. Den forekommer 
of ta i kulturer såsom diplokocker (fig. 142) men även i sar- 

cinaform (fig. 143). Unga celler äro rörliga. Sporer bi] das 

ej. Celhnembranen är ofta tjock och slemmig och färgas väl

X1000. Orig.
Fig. 142. Azotobacter chroo- Fig. 143. Azotobacter chroo

coccum. Diplokocker. coccum. Sarcinaform.

med de vanliga färgningsmetoderna, men det inre av cellen 
förblir nästan ofärgat.

Denna bakterie, som är strängt aerob och mycket motstånds 
kraftig mot uttorkning, utvecklar sig ej under + 5°; dess 
optimumtemperatur ligger vid 28°. Den forekommer talrikt i 
all åkerjord, om blott förliallandena därstädes äro gynnsamma 
för dess utveckling. Härför erf ordras i forstå hand att jorden 
är tillräckligt kalkad, så att dess reaktion är alkalisk eller 

åtminstone neutral. I sura jordar kan den ej Ieva och ofta 
nog anträffas den ej ens i neutrala. Dess beroende av jordens 
reaktion är i själva verket så stort, att den danske jordbak-
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teriologen Ha r a l d R. Ch r is t e n s e n på delta forhållande 
grundat en enkel biologisk reaktion, det s. k. azotobacterprovet1, 
som (jämte undersökning av jordens reaktion) är avsett att 
visa huruvida en jord är i behov av kalkning eller ej.

1 Detta prov utföres så, att en »råkultur» av Azotobacter inympas i en 

för denna bakterie sårskilt passande mannit-näringslösning, i vilken förut 

overforts några gr. av den jord, som skall undersökas. Näringslösningen är 

utbredd i ett tämligen tunt lager för att möjliggöra kraftigt lufttillträde. 

Provet utföres vid 25°. Är jorden i fråga tillräckligt kalkhaltig, bildas på 

ytan efter några dagar en hinna av Azotobacter, i annat fall ej.

Utslaget av detta prov har visat god överensstämmelse med 
i Danmark utförda, direkta fältförsök. I vårt land liar prof. 
M. We ib u l l  vid Alnarp utfört omfattande undersökningar 
over sammanhanget inellan jordens reaktion samt dess kalk- 
halt och bördighet.

Azotobacter fordrar även rikligt med fosforsyra för sin 
trevnad, och kraftig luftning av jorden, ordentlig kalkning 
och fosforsyregödsling äro sålunda de väsentliga villkoren for 
att denna mikroorganism skall kunna göra nytta i jorden 
såsom kvävebindare, förutsatt naturligtvis att tillräckligt med 
organiska näringsämnen i form av kolhydrat finnas tillgängliga.

Utan kolhydrat kunna ej de kvävebindande mikroorga- 
nismerna, av vad slag de vara må, utveckla sin verksamhet. 
A. Ko c h , som underkastat dessa frågor ett ingående stu
dium, fann att dextros, sackaros, stärkelse och mannit voro 
mycket länipliga »kolkällor» för kväveassimilanterna. Till 
att börja med uppstod visserligen alltid en skadlig inverkan 
på grödan vid gödsling av försöksväxterna med ovannämnda 
kolhydrat, men sedermera en tydligt g-ynnsam, när de kväve
bindande bakterierna fått tid på sig att verka. Emellertid 
skulle det ju bliva alldeles för dyrt att i praktiken tillföra 
åkerjorden dessa kolhydrat; senare undersökningar av H. 
Pr ix g s h e im och av A. Ko c h  hava dock visat, att även céllu- 
losa är en mycket användbar kolkälla för kväveassimilanterna, 
om blott de för cellulosans sönderdelning till enklare kol- 
hydrat nödvändiga mikroorganismerna finnas i jorden i fråga 
i tillräcklig mängd. Kreatursgödseln innehåller just stora 
mängder av dylika cellulosajäsare, och genom tillförsel av
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dylik gödsel omvandlas alltså cellulosan i jorden till för 
kväveassimilanterna förjäsbara kolhydrat.

Detta är säkerligen en mycket viktig sida av kreaturs- 
gödselns verkan, vilken man hittilis ej lyckats förklara enbart 
genom inverkan av de med gödseln tillförda växtnäringsäm- 
nena, eller genom dess allmänt jordförbättrande egenskaper. 
Detta förklarar även varför gröngödsling vid närvaro av litet 
staUgödsel verkar bättre än utan. Genom gödseln tillföras 
nämligen stora mängder av de för dessa cellulosamassors sönder- 
delning nödvändiga mikroorganismerna. Vid försök med fint 
sönderdelat papper i jord fann också A. Ko c h , att vid från- 
varo av kreatursgödsel papperet löste sig långsamt och om- 
sättningsprodukterna tilIgodogj ordes av salpetersönderdelande 
bakterier, så att jorden forblev fri från salpeter och gav 
dålig växtlighet. Gen om tillsats av gödsel för jästes däremot 
cellulosan liastigast möjligt, och kväveassimilanterna kunde 
utveckla sig kraftigt.

Försök ha även gjorts att direkt inympa fritt levande, 
kväveassimilerande bakterier i åkerjorden, men med Lögst 
tvivelaktigt resultat. Detta är i själva verket även ganska 
naturligt. De nödiga mikroorganismerna finnas oftast när- 
varande eller tillföras med vinden etc.; det är blott fråga 
om att genom lämplig behandling och gödsling av jorden 
frambringa de betingelser i densamma, som äro nödvändiga 
för de ifrågavarande mikroorganismernas trevnad och utveck- 
ling. Äro blott dessa betingelser en gång för hånden, så 
utveckla sig även kväveassimilanterna yppigt.

Ute i naturen, liksoni f. ö. även i åkerjorden, forses 
Azotobacter med lämpliga kolhydrat även av de lägre gröna 
och blågrona algerna, och sambandet mellan den talrika fore
komsten av dessa alger och en kraftig kvävebindande formåga 
lios jorden kom därför även Be k t h e l o t  (se sid. 250) att an- 
taga, det själva kvävebindningen utfördes av algerna.

Hos mikroorganismer av högre ordning, såsom jäst och 
mögelsvampar samt alger, liar man ej lyckats att med be- 
stämdhet påvisa någon niera nämnvärd förmaga att assiniilera 
atmosfäriskt kväve.



255

Kolets kretslopp.

Fig. 144. Remsor av filtrerpapper (cel- 
lulosa), på väg att upplösas genom anae
roba, cellulosajäsande bakterier. (Efter 

Ome l ia n s k i.)

Cellulosajäsning. Liksom ammoniaken är den form, i vil- 
ken kvävet slutligen överföres för att åter genom växterna 

kunna ingå i det stora kretsloppet, så är Icolsyran den form 
i vilken leolet i den organiska naturen slutligen frigöres ur 
de högre kolföreningarne för att kunna ånyo genom assimila
tionsprocessen införlivas med växtorganismen och på så satt 

fortsätta sitt kretslopp. Slutprodukterna av de kvävefria 
organiska ämnenas söderdelning äro nämligen kolsyra och 

vatten. Kolsyra bildas på mångahanda sätt i naturen, genom 

växternas och djurens andning, genom vulkanisk verksamhet, 
genom förbränning av olika 

bränsle samt sist men icke 

miust genom sönderdelning 

av de stora mängder cellu- 
losa, som i form av växt- 
lämningar ständigt bildas i 
naturen, och om vilkas un- 
danskaffande mikroorganis- 

merna, dessa naturens ren- 
hållningshjon, draga försorg.

Vid cellulosans sönderdel- 
ning på botten av kärr, diken 

o. s. v. utan lufttillträde (anaerobt), varvid bildas bl. a. metan, 
som just härav fått namnet »sumpgas», medverka anaeroba, 
sporbildande bakterier. Dessa jiisning-sprocesser hava stu
derats av Win o g r a d s k is medarbetare Ome l ia n s k i, som fann 

att det liärvidlag rör sig om tvenne olika jäsningsförlopp, 

som äga rum samtidigt, nämligen en vätgas jäsning* av cellu- 

losan, varvid utom vätgas bildas CO2, åtskilliga organiska syror 
m. m., samt en metanjäsning, varvid förutom de nyss upp- 

räknade ämnena i stallet för vätgas bildas metan.

Vid närvaro av nitrat (salpeter) biir förloppet under 
anaeroba forhållanden ett annat. Det forsiggår då en denitri- 
fikationsprocess, varvid cellulosan oxideras på bekostnad av 

nitratets resp. nitritets syre.
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Minst lika viktig, ja måhanda av ännu større betydelse 
än den anaeroba cellulosajäsningen är den a'éroba. Vid denna 
medverka en hel del olika arter av mikroorganismer, såval 
bakterier som aktinomyceter och mögelsvampar. Detta om
råde är f. ö. mycket litet utforskat. Många av dessa mikro
organismer producera bruna och svarta färgämnen, som giva 
den halvsönderdelade cellulosan ett huinusartat utseende.

Vid cellulosans sönderdelning på det ena eller andra sat
tet bildas i forstå liand s. k. cellobios, och. därav sockerarter, 
som sedan raskt för jäsas, of ta av helt andra mikroorganis
mer än de, som angripit själva cellulosan. I de växtätande 
djurens niatsmältningsapparat spela även de cellulosajåsande 
bakterierna en stor roll, såsom vi redan å sid. 127 haft till- 
fälle påpeka. Likaså äro cellulosajäsarna av mycket stor 
betydelse vid gödselns »brinning», vartill vi få Hilf alle åter- 
komma i nästa kapitel. Cellulosasönderdelningen forsiggår 
snart sagt vid alla temperaturer over 0°. Ännu vid 50 an- 
gripes cellulosan kraftigt av bakterier och mögelsvampar.

Stubb och rötter, som kvarbliva åkerjorden, undergå 
naturligtvis även cellulosajäsning och lämna därigenom, jäinte 
den jorden paförda stallgödseln, kolhydrathaltigt material åt 
de kvävebindande bakterierna.

. De mängder kolsyra, som bildas i jorden, dels i form av 
direkt jäsningsprodukt, dels genom mikroorganismernas and- 
ning, äro enligt St o k l a s a s undersökningar högst betydliga, 
och denna kolsyra spelar en viktig roll sårskilt vid fosfor- 
syrans lösliggörande i jorden. St o k l a s a har beräknat, att 
mikroorganismerna i 1 kg. åkerjord till 40 cm. djup på 24 
tinimar avgiva 15 mg. CO2 (vid skogs- och tradgårdsjord om
kring 5 ganger så mycket). Detta gör för 1 har till 40 cm. 
djup 75 kg. CO2 per dag. För det bölimiska klimatet be- 
räknar nu St o k l a s a , att under 200 dagar per år med en 
medeltemperatur av 15" erhållas 7,500,000 liter CO2 per har, 
allså rätt betydande mängder.

Pektinjäsning. De ämnen, som sammankitta cellulosa- 
fibrerna i växterna, utgöras bl. a. av pektinämnen, vilka
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äro liämicellulosan narstående kroppar. Vid de cellulosahal- 
tiga ämnenas sönderdelning i jorden upplösas även dessa 
substanser genom inverkan av olika mikroorganismer. Dessa 
mikroorganismer hava emellertid även teknisk betydelse, eme- 
dan de utföra den process, som benämnes »rötning» av lin 
ocli hampa. För att växtfibrerna här skola kunna åtskiljas, 
måste den mellan dessa fibrer befintliga pektinsubstansen av- 
lägsnas, och detta sker oftast därigenom att linet eller ham
pan får ligga en viss tid i vatten, som innehåller de pektin- 
jäsande mikroorganismerna. Dessa utgöras här av anaeroba, 
sporbildande bakterier av till gruppen Bac. amylobacter (sid. 251) 
hörande former. Men även aéroba pektinjäsare finnas, näm- 
ligen till höbakteriernas grupp hörande, sporbildande stav ar 
samt mögelsvampar. Vid rötning av lin och hampa måste 
processen avbrytas vid en riktig tidpunkt, nämligen när pek
tinjäsningen är fullbordad, men innan själva cellulosan även 
börjar att angripas. Vid pektinjäsningen uppstå jämte gaser 
även organiska syror. Genom att låta rötningen forsiggå i 
rinnande vatten bortskaffas emellertid dessa omsättningspro- 
dukter, som eljest skulle inverka hämmande på själva pektin
jäsningen. Man har även försökt att vid rötningen arbeta 
med ren kulturer av pektin jäsande organismer, men man har 
härvidlag i allmänhet ej kommit över försöksstadiet.

I naturen är pektinjäsningen av särskild betydelse (förutom 
vid växtlämningarnas sönderdelning i allmänhet) vid växt- 
rötternas förmultning och vid »förruttnelsen» av frukt samt 
vid den förruttnelse, som baljväxtfrön under vissa forhållan- 
den kunna undergå i jorden. I sistnämnda fall kan orsaken 
möjligen vara en abnorm ökning av de i jorden befintliga, 
pektinjäsande organismerna.

Även vid kreatursgödselns »brinning» är pektinjäsningen 
av stor betydelse, likaväl som cellulosajäsningen. Härtill 
återkomma vi emellertid senare.

Humus. Under förmultningsprocessen uppstå småningom 
av växt- och djurlämningar mörkfärgade substanser, som med 
ett gemensamt namn kallas humusämnen. Under detta begrepp 
17—Barth el, Mikroorganismerna.
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in r y n im e s e n m å n g f a ld a v o l ik a , d e lv is ä n n u  m y c k e t l i t e t  

u t f o r s k a d e  ä m n e u , s o m  i a l lm ä n h e t h a v a  e n  b o g  k o lh a lt . U r  

jo r d b r u k s s y n p a n k t ä r d e n n a h u m u s a v  u to m  o r d e n tl ig t s to r  

b e ty d e ls e , s å s o m  v a r je l a n tm a n v e t . D e t ä r d e s s a  h u m u s -  

ä m n e n , s o m  g iv a » m y lla n » d e s s f ö r jo r d e n s  f y s ik a li s k a b e -  

s k a f f e n h e t o c l i f ö r v ä x te r n a s n ä r in g  s å  v ik tig a  e g e n s k a p e r .

F ö r f le r ta le t a v jo r d e n s m ik r o o r g a n is m e r u tg ö r a  h u m u s -  

ä m n e n a d e n  f ö r n ä m s ta  n ä r in g s - o c h  k r a f tk ä l la n . G e n o m  d e  

o m s ä t tn in g s p r o d u k te r , s o m  u p p s tå  v id  d e s s a  k r o p p a r s v id a r e  

s ö n d e r d e J n in g , e r h å l la v ä x te r n a e n s to r d e l a v  s in  n ä r in g  i 

e n  f ö r d e m  a s s im i le r b a r  f o r m . D e s s u to m  v e r k a  h u m u s ä m n e n a  

d i r e k t s å s o m  katalysatorer1 v id  jo r d m ik r o o r g a n is n ie r n a s  ä in n e s -  

o m s ä ttn in g ; s å lu n d a  f ö r s ig g a r d e n  f ö r u t b e s k r iv n a  k v ä v e b in d -  

n in g e n g e n o m  Azotobacter, l ik s o m  ä v e n s a lp e te r b i ld n in g e n ,  

L ö g s t a v s e v ä r t k r a f t ig a r e v id n ä r v a r o  a v  h u m u s ä m n e n , o c h  

d e n e n g e ls k e f o r s k a r e n B o t t o m l e y  h a r n y l ig e n  g e n o m  s in a  

f ö r s ö k k o m m it t i l l d e n  u p p f a t tn in g e n , a t t d e  lö s lig a  h u m u s -  

s u b s ta n s e rn a  in n e h å l la  v is s a  ä m n e n ,  s o m  h a n  k a l la r  auximoner, 

o c h s o m  ä r o l ik a  n ö d v ä n d ig a  f ö r v ä x te r n a s  u tv e c k lin g , s o m  

d e  s . k . vitaminerna ä r o  n ö d v ä n d ig a  f ö r d ju r e n s t i l lv ä x t o c h  

h ä ls a .

1 S e  n o te n  å  s id . 3 .

D e n k a n s k e a l lr a s tö r s ta  b e ty d e ls e n  h a  l ik v ä l h u m u s ä m 

n e n a d ä r ig e n o m , a t t d e l e v e r e r a  d e n  ö v e r v ä g a n d e  d e le n  a v  

d e n f ö r v ä x te r n a s a s s im i la t io n s p r o c e s s b e h ö v l ig a k o ls y r e -  

m ä n g d e n . V i h a v a  r e d a n  å  s id . 2 5 6  g e n o m  e t t e x e m p e l p å 

v is a t , h u r u  s to r a  m ä n g d e r k o ls y ra , s o m  g e n o m  m ik r o o r g a n is -  

m e rn a s a n d n in g k u n n a f r ig ö r a s , o c l i h u v u d in a te r ia le t f ö r  

d e n n a  k o ls y r e p r o d u k t io n  u tg ö r e s  ju s t a v  h u m u s ä m n e n a . H ä r -  

t i l l k o m m e r d e s s u to m  d e n  g e n o m  v ä x tr ö t te r n a s  a n d n in g  u t -  

u tv e c k la d e  k o ls y r a n , s o m  ä v e n  u p p g å r t i l l b e ty d l ig a  m ä n g d e r .  

B e ty d e ls e n  a v  d e n  i å k e r  jo r d e n  p r o d u c e r a d e  k o ls y r e k v a n ti te te n  

f r a m g å r b ä s t a v  d e t f o r h å l la n d e t, a t t , e n l ig t b e r ä k n in g a r a v  

S a u s s u r e  o c h  S c h l e i d e n , d e n  g e n o m  m ä n n is k o r n a s o c l i d ju  

r e n s s a m t d e n g e n o m  f ö r b r ä n n in g  a v  k o l o c l i v e d  p r o d u c e 

r a d e  k o ls y r a n  e n d a s t u p p g å r t i l l c :a 7 1 0 a v  ^ e n v ä x te r n a s  

b e h o v  n ö d ig a  k o ls y r e m ä n g d e n .
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Ett overmått av humus är emellertid visst ej alltid nyt
tigt eller önskligt. I sura skogs- och myrjordar, såval som 

i ouppodlade moss jordar, finnas kolossala mängder humus 
upplagrade, utan att därför dessa jordar bruka vara bördiga. 

Orsaken till den ringa bördigheten är här att betingelserna 
saknas för ett kraftigt bakterieliv. I de sura humusjordarna 
utvecklas huvudsakligen högre svampar, hyfomyceter, som 
växa vid sur reaktion, men dessa organismer kunna ej en- 
samma utföra det för växtnäringsämnenas cirkulation nöd- 
vändiga, ytterst mångsidiga omsättningsarbetet. Först när 
genom lämplig behandling av jorden både i fysikaliskt och 

kemiskt hänseende betingelserna för bakterielivet blivit gynn- 
sauima, kan det i den ursprungligen sura humusen upplag

rade växtnäringskapitalet komma riktigt i ornlopp och dar
in ed även de odlade växterna till godo.

Fransmannen Ma il l a r d  har nyligen framkommit med en 

ny teori rörande humusbildningen. Han har nämligen på
visat, att humusämnen kunna uppkomma genom spontan 
forening av aminosyror och kolhydrater, vilken forening 

forsiggår hastigt i varme, långsamt i kold, och varvid kol- 
syra frigöres. Ma il l a r d anser, att mikroorganismerna här- 

vid ej spela någon roll och att humusbildningen forsig

går oberoende av närvaro eller frånvaro av luft. Detta sista 

är dock ej riktigt, ty vid måttligt lufttillträde forsiggår 

humusbildningen avgjort bast, och likaså står det fast att 
bakterier och högre svampar äro delaktiga vid denna pro

cess. Dessutoni medverka emellertid andra faktorer, näm- 
ligen utom rent kemiska omsättningar även lägre och högre 
djur, växternas rotter etc.

Humusbildningen är även av mycket stor betydelse vid 

kreatursgödselns brinning, och med denna gödsel, genom 

komposter etc. tillföres åkerjorden en delvis ersättning för 

det kol- och kvävelialtiga material, som genom skördarna 

bortforts från densamma.
De kolhaltiga ärnnena i humus omsättas betydligt raskare 

än de kvävehaltiga. Enligt Lö h n  is’ beräkning skulle en jord, 
som innehåller 2 % humus, innehålla c:a 40,000 kg. kol och
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4,000 kg. kväve per har. Härav kan under gynnsamma för- 
hållanden c:a 5 % av kolet »mineraliseras», d. v. s. genom 
mikroorganisme™as omsättning göras tillgängligt för växterna, 
av kvävet åter blott 1 %, allt per år beräknat På 10 år 
skulle då forrådet minskas med 20,000 kg. kol och 400 kg. 
kväve. Ersättning för denna förlust tillföres jorden utom 
såsom nyss nämndes genom kreatursgödsel, gröngödsling o. d., 
även genom stubb och växtrötter.

Mikroorganismernas inverkan på mineralämnena i jorden.

De mikrobiologiska omsättningarna i jorden inskränka sig 
ej blott till de organiska ämnena. Även de rent mineraliska 
jordbeståndsdelarna äro utsatta för de oändligt små organis
mernas allt nedbry  tande och förstörande angrepp.

Visserligen sker bergarternas förvittring under vanliga 
forhållanden liuvudsakligen under inverkan av rent fysikaliskt- 
kemiska faktorer, nämligen atmosfärilierna, frosten och de i 
jorden cirkulerande vätskorna, men en ej så obetydlig del 
av delta sönderdelningsarbete sker under mikroorganismernas 
och även under andra, högre organismers medverkan.

Sålunda har Ba s s a l ik  anställt intressanta undersökningar 
rörande den bakteriella sönderdelningen av silikater, sårskilt 
av fältspat (ortoklas), samt rörande den rol], som daggmaskarna 
härvid spela. Vad först dessa senare beträffar, så äro ju dagg
maskarna ytterst talrika i jorden. P. E. Mü l l e k  angiver för 
danska forhållanden ungefär 400,000 stycken per har. Utom 
att de genom sitt grävande uppluckra jorden och sålunda 
underlätta uppkomsten av den för jordens genomluftning 
önskvärda strukturen (en mycket viktig sida av dessa maskars 
betydelse för jordbruket), så passera ju också verkligt bety- 
dande kvantiteter jord maskarnes tarmkanal, och genom de 
olika mineralpartiklarnes gnidning mot varandra i maskarnas 
kraftiga inuskelmage bortnötes det kaolinlager, som omgiver 
var je enskilt fältspatkorn, så att detta får en frisk, för de 
av bakterierna avsöndrade syrorna lättare angripbar yta. 
Ba s s a l ik  fann att många jordbakterier hade en mycket kraf-
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tig lösande inverkan på faltspat. Likaså formådde de an- 
gripa polerad marmor och intränga mellan lamellerna i glim
mer. Sårskilt en av Ba s s a l ik under dessa undersökningar 

ur jord isolerad, ny bakterieart, Bact. extorquens, visade sig 
kunna upplösa ända till ungefär 4 % av det till försöket 

använda, fina fältspatmjölet. Denna bakterie verkar så gott 
som uteslutande genom den av densamma utandade kolsyran. 
Dess andningsenergi är också mycket betydande. Annu lät- 
lare än ortoklas löstes genom denna och andra undersökta bak
terier magnesiaglimmer, nefelin, leucit, kaliglimmer och olivin.

Bakterierna formå emellertid även inverka på minera- 

liska ämnen genom de av dem bildade organiska syrorna 
såsom mjölksyra, ättiksyra, myrsyra o. s. v. Genom dessa 
syrors inverkan på fosfater, kai’bonater och silikater i jorden 

neutraliseras syrorna och de erhållna mjölksyrade, ättiksyrade 

och myrsyrade salterna tjäna åter till näring för mikroorga- 

nismerna.
Det såsom kvävegödselmödel ganska allmänt använda 

kalkkvävets (kalciumcyanamid) omvandling i jorden kan även 
delvis ske genoni medverkan av mikroorganismer. Sönder- 
delningen forsiggår i tre faser. Först sonderfaller kalciunicyan- 

amiden till cyanamid och kalciumhydrat, varefter cyanamiden 

omvandlas i urinämne, som slutligen undergår urinämnesjäs- 

ning, d. v. s. overgår under vattenupptagande i ammonium
karbonat. Bakterierna angripa ej cyanamid, men urinänines- 

bildningen øcli den följande omvandlingen till ammonium- 
karbonat kunna forsiggå under inverkan av mikroorganismer. 

Framförallt kunna emellertid jordkolloider, sårskilt humus- 
ämnen, förmedla omvandlingen av cyanamid till urinämne, 

som darför också kan forsiggå i steriliserad jord.

Den för växtlivet så utom ordentligt viktiga fosforsyrans 

frigörelse i jorden sker enligt St o k l a s a s m. fl. forskares un
dersökningar till stor del genom mikroorganismernas med- 

verkan. Några för denna process specifika mikroorganismer 
finnes det emellertid ej, utan i regel är det de kraftigaste 
syrebildarne, som verka mest lösande på den vatten- och ci- 

tratolösliga fosforsyran.
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Även för svavlets och järnets kretslopp i naturen äro mi- 

kroorganismerna delvis av stor betydelse. Såval svavel som 
järn ingå ju i växternas sammansättning, ocli hithörande 
processer hava sålunda sift intresse ur jordbrukssynpunkt.

„ De s. k. svavelb alder ierna oxidera det vid de
fe organiska ämnenas sönderdelning bildade sva-

r Kl velvätet under frigörande av fritt svavel, som 
w sedan åter kan oxideras till svavelsyra.1 2

1 u2s + o = h 2o  + s
svavelväte syre vatten svavel

H2O + S + 3 O = H2SO4

vatten svavel syre svavelsyra

2 De å avbildningen synliga små körnen utgöras av fritt svavel, upp- 

kommet genom oxidation av svavelväte.

•; k andra sidan kan såval fritt svavel, som

u '■■X fl de genom svavelsyrans forening med alkalier
1 j bildade sulfaterna reduceras. I förra fallet

? IJ bildas liärvid åter svavelväte. Icke endast

ffk H /zz mikroorganismer, utan även rent kemiska 
g nn processer kunna emellertid medverka vid dessa

ü W //g omvandlingar.
Svavelbakterierna utgöras ej av någon sär- 

skild grupp, utan bland dem finnas saväl mi- 
Fig. 145. krokocker och stavar, som spiriller och tråd- 

A." bakferjer pe äro dels färglösa, dels mer 

eller mindre kraftigt rödfärgade (purpurbak

terier). Dessa senare utveckla sig i motsats mot andra bakte

rier bast i Ijuset.
Liksom salpeterbakterierna erhålla den för kolsyreassimi- 

lationen nödvändiga energien genom oxidation av ammoniaken 

och salpetersyrligheten, så fylla svavelbakterierna motsva- 

rande energibehov genom oxidationen av svavelväte. En del 

svavelbakterier kunna sannolikt även täcka sitt kolbehov ur 

organiska kolföreningar, men exempelvis den stora, fast- 

sittande trådbakterien Beggiatoa (fig. 145) forsmår all organisk 

näring, den är sålunda autotrof.
Järnbakterierna (varav fig. 15 visar en trådformig, fast-
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sittande art) förekomma i järn- och manganhaltiga vatten, 
liksom även i våta jordar. De avskilja ur de nämnda metal
lernas salter dessas hydroxider, som de upplagra i sina gallert- 
hyllen, vilka därvid antaga en brungul färg. I vattenlednin- 
gar, dräneringsrör ötc. kunna dessa järn- och mangananhop- 
ningar ibland antaga sådana dimensioner, att de vålla allvar- 
samma obehag. Även bland järnbakterierna finnas såval auto- 
trofa som metatrofa arter. Gentemot avskiljandet och upp- 
lagrandet av järnoxidhydrat står så bildandet av lösliga järn- 
salter. Härvid kunna syrebildande mikroorganismer vara be- 
hjälpliga, men delvis forsiggår deniia process, såval som bil
dandet av de förutnämnda hydroxiderna, även på rent kemisk 
väg.

Mikroorganismerna odi godselvården.

Kreatursgödselns mikroflora. Det är ganska svårt att göra 
sig exakta begrepp om de oerhörda mängder mikroorganismer, 
som finnas i de fasta exkrementen från människan och hus- 
djuren. Vi ha redan förut, å sid. 128, anfört, att 10—20 % 
av exkrementens torrsubstans utgöras av bakteriemassa, och 
att inan räknat till 18,000 millioner tevande mikroorganismer 
pr gr. fasta exkrement, vilket torde motsvara ungefär hälften 
av heia bakteriemassan. Detta är emellerticl i själva exkre- 
menterna. I gödseln, sådan denna fores ut på gödselstaden, 
d. v. s. i form av en blandning av fasta och flytande exkremen- 
ter med strö, är det betydligt svårare att erhålla något så när 
tillfredsställande uppgifter om halten av mikroorganismer, 
men man kan tämligen säkert påstå, att antalet mikroorga
nismer i gödseln åtminstone under de första veckorna är i 
stadig tillväxt. Lö h n is beräknar att 100 kg. kreatursgödsel 
i runt tal innehålla 1—1 kg- levande bakterie- och svamp- 
massa. En gödsling med 40,000 kg. pr har av denna gödsel 
skulle då tillföra åkern 400—600 kg. levande mikroorganismer.

De stora mängder mikroorganismer, som alltså tillföras 
åkerjorden medelst ladugårdsgodseln, måste givetvis vara av 
stor betydelse för jordens bördighet, medan däremot gödselns
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innehåll av växtnäringsämnena kali, fosfor och kväve (undan- 

tagandes ammoniakkvävet) säkert spelar en underordnad roll. 
Genom gödseln tillföras emellertid jorden även mullbildande 

ämnen, och detta är också en sak av stor vikt för jordens 
såval fysikaliska, som kemiska beskaffenhed

Vad beträffar de arter av mikroorganismer, som påtraffas 
i gödseln, så utgöras dessa självfallet, åtminstone i något så 

när färsk gödsel, av tarmbakterier. Sålunda finnas av äggvite- 

sönderdelande bakterier Bact. putriflcus, Bact. vulgare, Bact. 
fluorescens, höbakterier, m. fl.; av bakterier, som sönderdela 

lösliga kolhydrat finnas Bact. coli och Bact aer ogenes, mjölk- 
syrebakterier (såval laktokocker som laktobaciller) samt smör- 
syrebakterier, och de olösliga kolhydratens speciella mikro

organismer representeras av de anaeroba och aeroba cellulosa- 

och pektinjäsarna. Dessutom finnas actinomyceter, jäst- och 

mögelsvampar, högre svampar samt s. k. slemsvampar, Myxo- 
myceter. Allelianda andra mikroorganismer kunna sedermera 

utveckla sig i högre eller mindre grad i gödseln, liksom även 
patogena bakterier såsom tuberkel- och tyfusbaciller, mjält- 
brandsbaciller etc. därstädes länge kunna föra ett latent liv, 
med füllt bibehållande av sin virulens.

Gödselns brinning. Den färska kreatursgödseln duger emel
lertid ej att gödsla med. Den verkar ibland t. o. m. direkt 
skadligt på växtligheten, och detta beror till stor del darpå, 
att de stora mängder lätt sönderdelbara kolhydrat, som man 
med dylik gödsel tillför jorden, i hög grad gynna utveckligen 

av ammoniak- och nitratassimilerande mikroorganismer, och 
i våta jordar, dar luften har föga tillträde, även av denitri- 

ficerande bakterier. Avenså kunna de vid kolhydratens sönder- 
delning bildade organiska syrorna direkt skada växtrötterna. 

I synnerhet äro emellertid de salpeterbildande bakterierna 
känsliga för större mängder otillräckligt brunnen gödsel.

Gödseln måste först undergå en sönderdelningsprocess, den 
måste »brinna», innan den blir tjänlig för sitt ändamal. Denna 
brinning består uti en spjälkning av de organiska bestånds- 

delarne i gödseln till sådana föreningar, som varken kunna 

verka direkt skadligt på växterna eller gynna utvecklingen
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av skadliga bakterier. Denna sönderdelning får emellertid å 
andra sidan ej gå för langt, den skall blott inledas i gödsel- 
staden; den slutliga sönderdelningen bör äga rum i åker
jorden.

Under normala fo/hållanden är gödseln tillräckligt brunnen 
efter c:a sex veckor under den varmare årstiden och efter 
10—12 veckor under den kallare. Härvidlag beror det emeller
tid på, om gödsel vattnet uppsamlas och förvaras för sig; i 
detta fall kraver brinningen av den torra gödseln något längre 
tid.

Under brinningen sker naturligtvis en förlust i torrsubstans, 
som vid en rationell godselvård uppgår till 10—30 %. Detta 
är då under förutsättning, att gödseln är väl sammanpackad 
och fuktig, så att ej luften får för mycket tillträde. Är däre- 
mot gödseln löst lagrad, så att oxidation s jäsningar i större 
utsträckning kunna försigga, bliva förlusterna givetvis betyd- 
ligt större, de kunna då uppgå ända till 60—70 % av torr- 
substansen.

Det forefinnes ganska stora analogier emellan å ena sidan 
gödselns brinning och å den andra den förut å sid. 123—126 
beskrivna insyrningen av fodermedel. I båda fallen galler det 
nämligen, för undvikande av för stora lagringsförluster, att 
väl sammanpacka massan, så att luften så litet som möjligt 
får tillträde, och att genom fast sammanpressning hålla tem
peraturen i massans inre så låg som möjlig.

I löst upplagd, torr gödsel, t. ex. hästgödsel, stiger tem
peraturen under de av mikroorganismerne förmedlade, intensiva 
oxidationsprocesserna ganska lätt ända till 50—70, vilket 
naturligtvis verkar såsom en partiell självsterilisering av göd- 
seln. Denna betydliga värmeutveckling, som ager rum vid 
brinningen av torr gödsel (hästgödsel), begagnar man sig som 
bekant av för uppvärmning av drivbänkar.

De kolhaltiga ämnena i gödseln utgöras till största delen 
av cellulosa och pektinämnen och endast till en mindre del 
av lättare sönderdelbara kolhydrat, såsom stärkelse och socker- 
arter. Vid de i gödselmassans inre rådande, anaeroba forhål- 
landena (vi förutsätta då att gödselmassan har tillräcklig fuk-
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tigliet och att den blivit väl sammanpackad) sker sönderdel- 

ningen av de i gödseln befintliga kolhydraten ganska hastigt 

genom koli- och aérogenesbakterier, smörsyrebakterier samt 
anaéroba cellulosa- och pektinjäsare. De härvid utvecklade 
gaserna bestå till ungefar lika delar av kolsyra oeh metan. 

Vatgas har man i regel ej ku nn at påvisa i någon avsevärd 
mängd, men då denna gas otvivelaktigt bildas i ganska stora 
mängder vid jäsningarne i gödseln, får man väl antaga, att 
större delen redan vid bildandet oxideras av särskilda bak

terier. Att dylika vätgasoxiderande bakterier verklagen finnas, 
är för länge sedan påvisat.

Genom bildandet av dessa gaser i gödselmassan gynnas 
naturligtvis de anaéroba jäsningsprocesserna på de aerobas 
bekostnad, vilket ju f. ö. endast är till nytta för gödselns 

söndelning i rätt riktning. Den vid dessa anaéroba forhållan- 

den skeendc humificeringen i gödseln leder emellertid sam
tidigt till bildning av torvartade substanser, vilka blott lång- 
samt vidare sönderdelas och tillgodogöras i åkerjorden. Dock 

sker denna humificering i gödseln relativt långsamt, och det 

torde endast vara i mycket gammal gödsel, som den fortskridit 
så långt, att gödselns värde därför blivit avsevärt minskat.

Den flytande delen av gödseln, eller gödselvattnet, inne- 
haller med djurens urin avsöndrat urinämne samt hippursyra 
m. m. Vid en ordnad godselvård tillvaratages den flytande 

spillningen i en i gödselstaden befintlig, särskild gödselbrunn, 

som, för att hindra kväveförlust genom ammoniakavclunstning, 

bör vara väl tackt. Urinämnet undergår ytterst lätt s. k. urin- 

änlnesjäsning•, och redan i ladugården spåras denna jäsning 

genom lukten av den därvid frigjorda ammoniaken. ürin- 
ämnesjäsningen försiggar under upptagande av vatten enligt 
följånde formel:

CO(NH2)2 + 2H2O = (NH4)2CO3
. .. ,, ammonium-

unnamno vatten , , 
karbonat

Det bildade ammoniumkarbonatet sonderfaller ytterst lätt 
(dissocieras) i ammoniak, kolsyra och vatten.

Urinämnets sönderdelning forsiggår lika lätt vid lufttill-
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trade som vid frånvaro av luft. Visserligen äro urinämnes- 
bakterierna övervägande aeroba, men det behoves ej någon 

sårdeles kraftig utveckling av dessa bakterier för alt avskilja 

tillräckliga kvantiteter av det enzym, ureas, som utlöser själva 
urinämnesjäsningen/ Den kraftigaste, hittills kända urinäm- 
nesjäsaren är Bad. Pasteuri, som i buljongkultur med en till- 

sats av 10 % urinämne fullständigt förjäser detta på några 

få dagar. Men även Bact. fluorescens, Bact. vulgare, Bact. coli, 
Bact. prodigiosum m. fl. av de i jorden allmänt förekominande 
bakterierna, och även vissa mögelsvampar samt t. o. m. högre 

växter, såsom sojabönan, äro urinämnesjäsare, d. v. s. utrustade 
med enzymet ureas. Humusämnen verka vid denna jäsning, 

liksom vid jäsningar i allmänhet, kraftigt befordrande,-och 
detta både såsom kolkälla för de urinämnesjäsande bakterierna 

och såsom katalysator.
Vid hippursyrans jäsning bildas glykokoll och benzoesyra. 

Glykokollen sönderdelas därefter vidare till ammoniak. Delvis 

äro vid dessa processer samma bakterier verksamma som vid 

urinämnesj äsningen.
Den i gödselvattnet befintliga ammoniaken nitrificeras 

ytterst lätt i jorden av salpeterbakterierna (sid. 238).
Kväveomsättningarna i gödseln äro naturligtvis av mycket 

stor betydelse ur jordbruksekonomisk synpunkt, men tyvärr 

äro dessa processer ännu mycket litet utredda i avseende på 

de mikrobiologiska faktorer, som här spela in. De kvävehal- 
tiga ämnena i gödseln från nötkreatur och hästar uppgå enligt 

Mä r c k e r  i genomsnitt till följande mängder:

Total-N
Ammoniak-N 

Amid-N .

Nötkreatursgödsel 

0,34—0,65 % 

0,04—0,20 » 

0,00—0,08 »

Ilästgödsel 

0,39—0,70 % 

0,0 7—0,3 4 » 

0,00 —0,07 »

De i de fasta exkrementen och ströet ingående kvävehal- 

tiga ämnena utgöras till största delen av sådana äggviteartade 
kroppar och nukleinämnen, vilka endast långsamt sönderdelas 
och i vilka alltså kvävet forekommer i en ganska svartillgäng- 

lig form. Ungefär hälften av totalkravet i de fasta exkre-
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menten utgöres av mikrobsubstans. Härav kan åter ungefär 
hälften antagas vara levande celler, detta kväve är alltså tills 
vidare ur räkningen; den döda cellmassan åter mineraliseras 
blott långsamt och ofullständigt.

De i gödselvattnet befintliga kväveföreningarna åter am- 
monificeras mycket raskt, som vi å sid. 266 framhållit. Redan 
efter 1—2 veckor kan man i gödselvatten, som uppsamlats 
och förvarats för sig, firma 80—90 % av totalkvävet overfort 
i form av ammoniumkarbonat, organiska ammoniaksalter och 
fri ammoniak.

Förvaras ej den flytande spillningen för sig, utan får den 
mer eller mindre fullständigt genomdränka den fasta gödsel- 
ströblandningen, så uppstå kväveförluster genom alt gödsel- 
vattnets amid- och ammoniakkväve delvis assimileras av mikro
organismer och sålunda så aft säga undandrages gödseln. 
Denna process förlöper emellertid betydligt kraftigare vid 
lufttillträde än vid frånvaro av luft, och alltså är det även 
ur denna synpunkt väl värt att taga fasta på den gamla, goda 
regeln att väl packa samman gödseln i gödselstaden. Även 
ströet spelar emellertid här en mycket stor roll. Halm inne- 
håller för de ammoniakassimilerande mikroorganismerna iämp- 
liga kolföreningar, niedan torvströ, som saknar dylika lätt 
sönderdelbara kolf Ören ingar, nedsätter förlusterna genom am
moniakassimilation i högst väsentlig grad. Därtill kommer 
torvströets bekanta formåga att uppsuga och absorbera fly- 
tande och gasformiga ämnen, vilket allt gör torvströet till ett 
utomordentligt gott strömedel.

Det bästa sättet att hindra ammoniak- och amidassimilation 
är emellertid, såsom framgår av det foregående, att förvara 
den flytande spillningen för sig.

Mycket har talats och skrivits om salpeterbildning, nitri- 
fikation, i ladugårdsgodseln, men man torde med största sanno- 
likhet våga påstå, att, i betraktande av de i gödselmassan 
rådande forhållandena (massor av organisk substans, hämmat 
lufttillträde, ammoniakens forekomst såsom ammoniumkarbonat 
eller såsom fri ammoniakgas), nitrifikation knap past kan tänkas 
kunna försigga därstädes. Att salpeter ej kunnat direkt på-
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visas i gödseln utgör ju däremot ej något bevis för att nitri- 

fikation ej ager rum, ty eventuellt bildad salpeter kan ju 
mycket väl tänkas assimilerad eller också sönderdelad av deni- 
trificerande mikroorganismer (sid. 243) så snart den hunnit 

bildas.
Direkta kväveförluster, ehuru sannolikt ej genom denitri- 

fikation, äga emellertid alltid rum i gödseln. Ur gödselmas- 
sans yttre lager bortgår ammoniak i gasform och vidare ske 
med säkerhet även förluster i form av elementärt kväve, ehuru 

man ännu ej vet, huru dessa uppstå, om genom direkt oxida
tion av ammoniak (och möjligen även organiska kväveförenin- 
gar) genom förmedling av vissa, liittills ej närmare kända 
mikroorganismer (se schemat å sid. 242), eller på annat sätt.

Under alla forhållanden måste man räkna med kväveför

luster, som under normala forhållanden uppgå till 20—30 % 

av gödselns totalkväve. Vilka förluster, som härigenom åsam- 

kas vårt lands jordbruk, äro ej lätta att exakt beräkna, men 
säkert är att det är många millioner kronor, som på detta 

sätt årligen »gå upp i rök».
Man har också sedan långa tider tillbaka experimenterat 

med olika metoder för att konserver a gödselkvävet och sårskilt 

det dyrbara ammoniakkvävet. De kemiska konserveringsme- 

toderna ha omfattat alla möjliga (och omöjliga) ämnen, såsom 

kalk, superfosfat, svavelsyra, gips, kalisalt etc., men resultaten 

ha ej just varit vidare uppmuntrande. Av biologiska konser
veringsmetoder åter finnes det huvudsakligen två. Den ena 
är föreslagen av den kände franske agrikulturkemisten De h é - 

r a in , och består helt enkelt däruti, att man vid utförandet 
av gödseln ur gödselstaden kvarlämnar ett bottenlager av 

gammal, väl brunnen gödsel på hoffen. När den färska göd
seln sedan påfores, så kommer denna strax i kraftig jäsning, 
och den bildade kolsyran hindrar ammoniunikarbonatets disso

ciation och därmed även ammoniakens förflyktigande. Den 

andra metoden är föreslagen av förf. och består uti en över- 
gjutning av gödseln redan i ladugården med vassle (2—4 liter 
pr djur och dag). Genom de i gödseln närvarande nijölksyre- 

bildande bakterierna förjäses mjölksockret i vasslen till mjölk-
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syra, som undan för undan binder den bildade ammoniaken 

i form av ammoniumlaktat, vilken sedan lätt nitrificeras i åker

jorden. Metoden har vid fleråriga, praktiska försök vid Central
anstalten för jordbruksförsök visat sig mycket verksam och 
rantabel, men kan naturligtvis blott komma till användning 
på sådana stallen, dar vassle kan erliållas i stora mängder 

och till rimligt pris från närbelägna ysterier, men dar torvströ 
i stället är svårt att erhålla till billigt pris.

Under vanliga forhållanden får man nöja sig med att i 

möjligaste mån nedbringa förlusterna i gödselstaden genom 
en praktisk och andamålsenlig inredning av densamma (oge- 
nomtränglig, murad botten, sidoniurar och tak), noggrann 

sammanpackning av den fasta gödseln, tillvaratagande och 
forvaring av den fiytande spillningen i särskild gödselbrunn, 

försedd med möjligast lufttäta förslutning (begjutning med 

olja eller användande av paraffinerat, taft slutande lock). 
Under sådana forhållanden bliva i alla händelser förlusterna 

nedbringade till ett minimum.

Det måste forst och sist kraftigt betonas, att det är am- 

moniakkvävet, som utgör gödselns värdefullaste beståndsdel ur 
ren gödslingssynpunkt. De i den fasta gödseln ingående, 
kvävehaltiga ämnena tiligodogöras blott ytterst långsamt och 
till en mycket ringa del i jorden. Den fasta gödseln verkar 
huvudsakligen genom de massor av mikroorganismer, som 

genom densamma tillföras jorden, och genom sina inullbil- 

dande egenskaper.
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arsenik, påyisande genom mögel- 

svampar, 56.
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asparagin, 237.
asparaginsyra i ost, 226.
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autoklav, 76.
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» Vinelandii, 252.

azotobacterprovet, 253.
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Bac. acidificans longissimus, 149.
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251.

> anthracis, 120.

> botulinus, 114.

> Buchneri, 147.

> calfactor, 121.

t  > inftatus, 23.

> Hay duckt, 147.

> megatherium, 63.

■ » mesentericus fuscus, 171.
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II, 171.

> mesentericus vulgatus, 171.

> mycoides, 238.

> putrificus, 104.
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> subtilis, 175.
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Bacterium, 17.
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> campestre, 112.
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> centropunctatum, 243.
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> Delbrücki, 149.
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> Pasteuri, 267.

> Pasteurianum, 166.

> prodigiosum, 219.
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> sapoladicum, 208.

> Schützenbachi, 168.

> vulgare, 100.

> xylinoides, 168.
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benzoesyra 74, 118. 
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bittersmakande öl, 144.
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blåsyra, 133. 
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borsyra, 74, 110.
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Brettanomyces, 142.
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buljong, 75.

Biwirör, 84. 

bålvaxter, 10.
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bärnstenssyra, 3, 136. 

bärviner, 162.

Böttchers fuktiga kammare, 89, 94.

camembertost, 227.

Carlsberg under]äst 1 och 2, 36, 140. 

Carlsbergkolv, 95. 

cederolja, 86.

celldelning hos bakterier, 11, 13. 
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20, 27.

cellmembran hos jäst, 31, 33. 

cellobios, 256.

cellulosa, 59. 
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Cephalothecium roseuni, 116.

Chalara mycoderma, 45. 

Chamberlands filter, 134, 223. 

cheddarost, 224.

Chlamydomucor oryzæ, 153. 

chlamydosporer, 47. 

cider, 162. 

ciliater, 231. 

cilier, 14. 

citronsyra, 55.

Cladosporium herbarum, 161.

Clostridium Pasteuriamim, 250.

Coccaceæ, 17. 

coenzym, 134. 

columella, 50. 

Cornets pincett, 90. 

Crenothrix, 18. 

cyanvätesyra, 133.

Dauerhefe, 131.

Dematium pullulans, 46. 

denitrifikation, 243. 

desinfektionsmedel, 70. 

dextros, 38, 122, 131. 

diastas, 61.

difteri, smitta genorn mjölk, 188,190. 

diplokocker, 12.

disackarider, 131. 

droppkultur, Lindners, 95. 

dubbvlöl, 166.

ekvatorial groning, 24.

elektiv kultur, 176.

elektriska strömmar, bakteriedödan- 

de verkan, 72.

elektriskt ljus, bakteriedödande ver

kan, 72.

ellipsoideus-jäst, 157.
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endo- och ektoenzymer, 00.

endosporer hos bakterier, 22, hos 

jäst, 29.

ensilage, 123.

enzymer, 60.

enzyingift, 61, 133.

epifyter, 156.

etylalkohol, 59, 130, 161.

etylkakodyloxid, 56.

Ewmycetes, 10.

fagocytos, 213.

fakultativt anaéroba bakterier, 63.

Farmogerm, 249.

fenol, 237.

fenylaminopropionsyra i ost, 226.

fenylättiksyra, 237.

fett hos mikroorganismer, 20, 27,

31, 33.
fettsyror vid förruttnelsen, 237.

fettsönderdelning i ost, 226.

filbunke. 177, 214.

finkelolja, 151.

fixering, 90.

flagellater, 231.

flambering, 76.

flockbildning hos pressjäst, 155.

fluorammonium, 146.

flussyre förf arandet, 150.

formaldehyd, 73.

fosfatas, 135.

fosfater, betydelse vid alkoholjäs- 

ningen, 133, 135.

fosfater, sönderdelning genom bak 

terier, 256, 261.

fosfates, 135.
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fosforsyra i jäst, 33. 
fraktionnerad renodling, 216. 

fraktionnerad sterilisering, 71.

Freudenreichkolv, 75.

Frohberg, 98.

frukthyfer, 48.

fruktifi kationsorgan, 48.

fruktvin, 161.

fruset kött, 104.

fuchsin, 90.
fuktighet, betydelse för mikroorga- 

nismerna, 62.

Fungi, 10.

Fungi imperfecti, 33, 42.

Fusarium, 47.
färgning av bakterier, 90. 
forgiftning genom konserver, 114. 

förmultning, 67.

förruttnelse, 67, 236.

galaktos, 131.

garvämne i vin, 155.

gelatin, 78.

geléer, 118. 

gem ni or, 47.
generatio spontanea, 1. 

gentianaviolett, 90.

Gioddu, 210.
gipsblock for sporkultur, 96. 

globulin i jäst, 33.
Gloeosporium fructigenum, 116. 

glutaininsyra i jäst, 33, i ost, 226. 

glycerin, 59, 136, 219.

glycin, 237.
glykogen, 20, 31, 33, 130.

glykokoll i ost, 226. 
gorgonzolaost, 226. 

Grams färgning, 91. 

gran ula, 31.

granulös, 20.
groddslang, 48.

groddstav, 24.
groning hos bakteriesporer, 24.

> » j äste vampsporer, 30.

groning hos mögelsvampsporer, 48. 

grumling i öl, 144.

> > ättika, 169.

> » vin, 161.

grönfoder, bakteriehalt. 121.
gröngödeling, 250.

guanidin i ost, 226.

gummiämnen i vin, 155.

gödselns brinning, 264. 

mikroflora 263.

> konservering, 269.

> sammansättning, 2ö7.

halm, bakteriehalt, 121. 
halogener som antiseptika, 74. 

Hanseniaspora valbyensis, 38. 
hexoser, 130.

hippursyra, 266.

hirsöl, 41.

histidin i ost, 226.

homogen immersion, 86. 

homogeniserad grädde, 204.

humus, 257.

Huslanka, 210.

huvudmögel, 50.

hyfer, 48.
hygienisk behandling av mjölk, 182. 

hygienisk mjölkkontroll, 191, 196. 

hålslipat objektglas, 89.

hämicellulosa, 27, 33.

härsknande smör, 219.

hö, bakteriehalt, 121.

höbakterien, 175.

höberedning, 121.

immersionsobjektiv, 86.

indol, 237.
inkokning av frukt och bär, 118.

insyrning av grönsaker, 114.
> > fodermedel, 125.

intorkning av mjölk, 204. 

intramolekylär andning 64. 

invertas, 61.

in vertering, 132.
involutionsfornier, 18.
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iogen, 20. 

iso-amylalkohol, 151.

Jaourt, 210. 

jod, 74. 

jord, bakteriehalt, 232. 

jordtrötthet, 229. 

juverinflammation, 190, 206. 

juverkocker, 172, 

juvertuberkulos, 207. 

järnets kretslopp, 262. 

järnbakterier, 262. 

järnoxid hos jäst, 33. 

jäsande ost, 228. 

jäsning, 67.

jäsningscylinder, 140. 

jäsningsprov för mjölk, 199. 

jäsningsreduktasprov 200. 

jäsningerör, 98. 

jässprund, 163.

jästliknande svampar, 42. 

jästpressaft, 33, 130. 

jästpulver, 171.

jästsaparatorer, 154. 

jästsmakande smör, 221. 

jästsvampar, 10, 27, i mjölk, 181. 

jästtyp, 97.

jättekolonier av jäst, 96.

kadaverin, 226. 

Kahmhefen, 43. 

Kahmhäute, 43. 

kalciumlaktat, 226, 229. 

kalciumcyanamid, 261. 

kaliglimmer, 261. 

kaliunapermanganat, 74. 

kalk hos jäst, 33. 

kalkkväve, 261. 

kalkmjölk, 110. 

kapselbildning, 20. 

karbolfuchsin, 90. 

karbolineum, 234. 

karbolsyra, 74. 

karboxylas, 136.

katalas, 61, i mjölk, 202.

katalasprov, 201.

katalysatorer, 3.

Kefir, 210.

kinesisk jäst, 152, 

kiselsyra i jäst, 33. 

klarningsskepp, 155. 

klor, 74, i jäst, 33.

klorkalk, 74.

kloroform, 74.

klorofyll, 58.

knoppning hos jäst, 28.

knoppningsförband, 29.

Kochs gryta, 76.

koksmak hos mjölk, 194.

» » smör, 220.

kolesterin, 27, 33.

kolets kretslopp, 255. 

kolhydratfosforsyreester, 135. 

kolhydratspjälkade enzymer, 61. 

kolibakterien, 101.

kolloider, 78.

kolonier, 81.

kolonnapparat, 148.

kolsvavla, 234.

kolvmögel, 56.

kompott, 118.

kondenserad mjölk, 204.

konidier, 25, 54.

konservering av fodermedel, 119.

> » frukt och bär, 115.

> » grönsaker, 113.

> » kött, 104.

> » mjölk och grädde,

203.

konservering av rotfrukter och po- 

tatis, 113.

konservering av ägg, 108.

konstjäst, 147.

kontrastfärgning, 91, 189.

korksmak hos vin, 161.

kortstavar, 13.

kraftfoder, bakteriehalt, 121. 

kreolin, 74.
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kresoler, 74.

kryofila bakterier, 65.

kulturjäst, 34.

Kumiss, 210.

kvävets kretslopp, 236.

kvävebindning, 245.

kylskepp, 143.

kärna hos bakterier, 19.

» jäst, 32.

kärning, 218.

kärnmjölk, 214, 215.

kölnan, 137.

Lactobacilline, 213.

Lacto-Pulpe, 125.

ladugårdssmak hos mjölk, 209.

lagerö], 137.

laktas, 61.
laktobaciller, 176, 178.

laktokocker, 176, 177.

laktos, 38, 131.

Leben, 210.

lecitin, 27, 33, 122, 194.

leucin, 33, 151, 226, 237.

leucit, 261.
leukocytprov, Trommsdorffs, 201.

lipas, 61.

lofotricha cilier, 15.

Logos, 98.

lysol, 74.
läiigmjölk, 208.
längmjölksbakterier, 208.

långstavar, 13.

långtidspasteurisering, 194.

lävulos, 131.

löpe, 61, 223.

löpeostar, 221.

magnesiaglimmer, 261.

magnesium i jäst, 33.

maladie de la graisse, 161.

malt, 137.

maltas, 61.

maltos, 38, 131.

maltsocker, 38.

mannit, 59, 

marmelad, 118. 

maskinmjölkning, 186. 

mastitis, 206.

Maya, 213.

Mazun, 210.

metallsalter som antiseptika, 73. 
metatrofa bakterier, 60.

metakromatiska korn, 20, 31. 

metan/59, 255.

metylenblått, 90.
metylviolett, 90.

Micrococcus, 17.

Micrococcus pyogenes aureus,: 207.

Micrococcus Freudenreichii, 208.
mikrokocker, 11.

mikrometerskruv, 87.
mikroskop, 85.

mikrosol, 146.

mjältbrand, 188.

mjöldagg på vindruvor, 159.

mjölk, bakteriehalt, 183.

mjölk, sönderdelning, 205.

mjölkfel, 205.

mjölkkylare, 193.

mjölkmögel, 46, 181.

mjölkrum, 185.

mjölksocker, 38.

injölksyra, teknisk franiställning, 150. 

injölksyrebakterier, 176.

mjölksyrejäsning i mjölk, 176.

Monascus purpureus, 152.

Monilia candida, 44.

» fructigena, 116.

> javanica, 153.

monitricha cilier, 15.

montanin, 146.

mucinämnen i jäst, 33.

Mucor erectus, 52.

> javanicus, 153.

> mucedo, 50.

> racemosus, 52.

i > Rouxii, 52.

mul- och klövsjuka, 188.
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mycelium, 48.

Mycoderma, 43.

Mycomycetes, 48.

myxomyceter, 261.

maltning, 137.

mäskning, 137, 147.

mögelsvampar, 48.

mögligt bröd, 171.

nefelin, 261.

Nitragin, 249.

nitrifikation, 239.

nitrit- och nitratbakterier, 239.

Nitroculture, 249.

nukleinämnen, 27, 33.

näringsämnen för mikroorganismer, 
58.

objektbord, 87.

objektglas, 89.

objektglashållare, 90.

objektiv, 83.

oidier, 46.

Oidium lactis, 46.

» Tuckeri, 159.

olein, 218.

olivin, 261.

oljekakor, bakteriehalt, 121.

oljig smak hos srnör, 220.

oorganiska förruttnelseprodukter,

237.

oren smak hos srnör, 220.

Orla-Jensens, hushållspasteurise- 

ringsapparat, 196.

orléanska ättiksberedningsmetoden, 
166.

ostmognadsprocessen, 222.

oxidaser, GI.

ozon, 74.

oäkta mjölksyrebakterier, 175.

parafenylendiamin, 203.

parakasein, 222.

parasiter, 59.

paratyfusbakterier, 114, 

pasteurisering av rnjölk, 191.

» > vin, 161.

» » ättika, 169.

» * öl, 146.

Pasteurkolv, 5, 95. 

patogena bakterier, 67, 188. 

pektinjäsning, 256. 

pemmican, 105. 

Penicillium brevicaule, 56.

» camemberti, 56.

» glaucum, 54.
» italicum, 116.

» roqueforti, 56. 
penselmögel, 54. 

pentosaner, 59, 224. 
pentoser, 146. 

peptoner, 33, 236. 
perithecier, 57. 

peritricha cilier, 15. 

Pernospora viticola, 159. 

peroxidas, 61. 

peroxidasprovet, 203. 

petriskål, 80. 

Phycomycetes, 48. 

Pichia membranæfaciens, 39. 
pipbildning i ost, 226. 

plasmolys, 20. 

plasmoptys, 20. 

platinatråd, 80. 

polar groning, 24. 

potatisfiingor, 126. 

pressfoder, 123. 

pressjästfabrikation, 153. 

prolin, 226, 237. 

propageringsapparat, 139. 

propionsyrejäsning, 226. 

proteolytiska enzymer, 61. 

Proteus vulgaris, 100. 

protoplasma, 19, 31. 

protozoer i jord, 231. 

Pseudosaccharomyces apiculatus, 38. 

psykrofila bakterier, 65. 

ptyalin, 61,
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putrescin, 226.

pyrodruvsyra, 13G.

rat'finosprovet, 98.

raggi, 153.

Rasse, II, 148, 154.

» XII, 148, 154.

» M, 154.

red aktas, 61, 

reduktasprov, 198.
regenerativpasteur, 193.

rektificering av sprit, 148. 

renodlingsmetoder för bakterier, 80.

» > jäst, 93,

» » mögel, 98.

revolver, 87.

Rhizopus japonicus, 54.

> nigricans, 52.

> oryzae, 54.

> tamari, 152.

> tritici, 152.

rom, 153.

roquefortost. 226.
rovsmak i mjölk, 209.

> > smör, 220.
rotknölar hos leguminoser, 247.

rokning av kött, 105.

Röntgen- och radiumstrålar, 72. 

röta hos potatis, 111.

» i> vindruvor, 159.

Saaz, 98.

Saccharomycetes, 33.

Sacch cerevisiæ, 35.

> ellipsoideus, 37.

> intermedins, 36,

> pastoriamis, 36.

> Saké, 38.

> turbi dans, 37.

> validus, 37.

> Vordermannii, 37.

Saccharomycodes Ludwigii, 39. 
sackaros, 38, 131.

safttillverkiring, 119.

Saké, 152.

salicylsyra, 74.

salpeter i saltlake, 106.

> » ost, 228.

salpeterbakterier, 239.

salpeterbildning i jord, 238.

saltning av kött, 106.

saprofyter, 59.

Sarcina, 12, 17.
scharlakansfeber, smitta genom 

mjölk, 190.

Schizomycetes, 10.
Schizosaccharomyces mellacei, 42.

> octosporus, 42.

> Pornbe, 41.

Schizosaccharomycetes, 33.

schweizerost, 224.

Sclerotinia Fuckeliana 159.

t > Libertiana, 112.

separatorsJain, 187.

septa, 48.

silikater, 260.

silos, 123.

skatol, 237.

skidbakterier, 17.

sklerotier, 55.

skruvbakterier, 17.

slembildning i öl, 144.

» » vin, 161.

y> ■» mjölk, 208.

smutsprov å mjölk, 197.

smör, bakteriehalt, 218.
» sött och syrat, 215.

smörfel, 220.

snällättikfabrikation, 165.

solljusetsbakteriedödande verkan, 71, 

Spirillaceæ, 17.

Spirillum, 17.

» endoparagogicum, 23.

Spirochæte 17.

sporangium, 22, 50.

sporbildning hos bakterier, 22.

» » jäst, 29.

sporbildningsprov på jäst, 145.
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sportyper, 30.
spridningskultur, 81.

spritfabrikation, 146.

stafylokocker, 12.

sterigmer,’ 54.

sterilisator, 140.
sterilisering,76, av mjölk och grädde, 

191, 204.

stickkultur, 82.

stiltonost, 226.

stoloner, 54.

Storchs reaktion, 203.

stout, 142.

streckkultur, 83.

Streptococcus, 17.
Strept. agalactiæ, 207.

» lactis, 177.
» mesenterioides, 21.

streptokocker, 12.

streptokockmastit, 207.

strålsvampar, 17, i mjölk, 181.

stukor, 113.

sul fitavfal Islut, 146.

surbrod, 170.

surdeg, 170.

surfoder, 125.

surhetsgrad i mjölk, 200.

surkålsberedning, 115.

surmjölk, 214.

surmjölksost, 221.
svampig jäsning i ost, 228.

svavelbakterier, 17.

svavelkorn i bakteriecellen, 20.

svavelsyra i jast, 33.

svavelsyrlighet, inverkan på jäst, 161.

svavlets kretslopp, 262.

svavelväte, 237.

svavling av vinfat, 156.

sylter, 118.

»syra», till syrning av grädde, 215. 

syre, betydelse för mikroorganismer, 

63.

syrefasta bakterier, 91.

syreväckare, 216.

syrning av grädde, 217.

syror såsom antiseptika, 74.

system för bakterier, 16.

» > jästsvampar, 33.
säd, bakteriehalt, 121.

talgigt smör, 218.

tarmens bakterieflora, 127, 214.

temperatur, inflytande på mikroorga
nismer, 65.

termoregulator, 85.

tetrader, 12.

Thallophyta, 10.
toluo], 234.

torkning av frukt och bär, 118,

» » kött, 105.

torrsterilisator, 76.

torröta hos potatis, 112.

Torula, 42.

» am ara, 209.

torvströ, 268.

tryck, inverkan på mikroorganis

mer, 72.

trypsin, 61.

tryptofan i ost, 226.

trådbakterier, 17.

tråddragande mjölk, 208.

trädesbruk, 234.

tuberkelbacillen, 189.

s färgning, 189.

tuberkelbacillen, påvisande i mjölk, 

202.

tuberkulos, smitta genom mjölk, 190.

tuschmetod, Burris, 82.

tuschpreparat, 92.

tyfus, smitta genom mjölk, 190.

tyndallisering, 71.

typus bovinus, 190.

t > humanus, 190.
tyrosin, 33, 226, 237.

Tyrothrix, 23.
täckglas, 89.

ulaxsil, 185.

ultratiltrum, 134.
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underjäst, 34. 

underjäst öl, 137, 143. 

ureas, 267.

urinämnesjäsning, 266.

vakuoler, 20, 31.

Warminilchsäurebazillen, 126. 
vassleäggvita, 222. 
vattenglas, 110. 

vattenhalt hos bakterier, 26.

» » jäst, 32.

Weissbier, 137.

Vibrio, 17. 

vildjäst, 34. 

Willia anomala, 40.

» Satwnus, 40. 
viloceller, 47. 

vin tourné, 161.

Vindobona-Pülpe, 125. 

vinjäst, 157, 160, 162. 

vintillverkning, 155. 

vinsyra i druvsaft, 155 
vinättika, 166.

vitaliatiska jäsningsteorin, 2, 129. 

vitaminer, 258.

Wittes pepton, 75. 

vätesnperoxid, 74.

vört som näringssubstrat, 95, 98. 

vörtcylinder, 140.

xantinämnen i jäst, 33.

ympjord, 249.

Yoghurt, 211.

Yoghurtogen, 213.

zygosporer, 50.

zymas, 61, 130.

ädelröta på vindruvor, 159.
äggkonservering, 108.

äggvitekristalloider, 31.

äggviteämnenas sönderdelning, 236.
ättikberedning, 164.

ättikbildare, 165.

ättiksyrebakterier, 155, 161, 166.

ättiksyrejäsning, 164.

ättikäl, 168.

ölsjukdomar, 144.
öltillverkning, 136.

över- och underjäst, åtskillnad, 98.

överjäst öl, 137.

översyrning, 221.
















