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Endast ringa eftertanke egna vi i allmänhet åt de före
teelser, hvilka vi dagligen äro i tillfälle att i akt taga. Knappt
finnes det väl något mer hvardagligt än den omständighet
att träd, buskar och örter enligt regeln växa uppåt, under det
deras rötter tränga nedåt i jorden, men huru mången icke
botaniker har väl någonsin funnit detta annat än högst na
turligt och sjelffallet, huru mången har tänkt sig möjlighe
ten af att det kunde vara annorlunda, huru mången kan
berömma sig af att hafva öfvertänkt, hvilka de krafter mån
de vara, som bestämma den olika rigtningen af olika växt
delar. Och likvisst måste man vid närmare eftersinnande
medgifva, att detta skenbart så enkla förhållande är ganska
märkvärdigt och väl förtjenar att närmare studeras.
Men det har icke heller från fackmännens sida lyckats
tillvinna sig någon allmännare uppmärksamhet, ty bland hela
den ofantliga skaran af botaniske författare finnas knappt
mer än några tiotal, hvilka sökt besvara frågan, hvarför olika
växtdelar växa i olika rigtningar och särskildt hvarför roten
växer nedåt och stammen uppåt.
Som bekant innehåller fröets embryo anlaget till roten
och till stammen; det är vid groningen som dessa anlag,
lillroten och stamknoppen, begynna att tillväxa och utveckla
sig. Den förmodan ligger då mycket nära till hands att
dessa organ under sin vidare utbildning skola bibehålla sam
ma rigtning, som de redan i fröet* innehade. Betänker man
nu, att det i de allra flesta fall är slumpen, som afgör hvad
l
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läge ett frö kommer att intaga då det fallit till jorden, att
sannolikheten är lika stor för att lillroten skall vara rigtad
nedåt som uppåt, så måste man erkänna, att det ligger nå
got öfverraskande i den regelmessighet, hvarmed i naturen
roten växer nedåt och stammen uppåt.
Den förste, som häri såg något märkvärdigt,!var frans
mannen Do d a r t 1). För att komma till full visshet om att
groddplantans uppräta växt är oberoende af fröets läge anstälde han följande försök. Han utsådde bönor i olika lä
gen; hos några var mikropyle rigtad nedåt, hos andra upp
åt, andra åter lades på tvären, men hos alla de ur dessa
frön uppvuxna plantorna voro stammen och roten lika orien
terade. Då t. ex. mikropyle varit rigtad uppåt och roten,
efter hvad man skulle tycka, bort växa i samma rigtning,
hade den, omedelbart efter sitt utträde från fröet, böjt sig
nedåt tills den kommit i lodrätt läge, i hvilket den växte vi
dare. Den unga stammen erhöll åter genom en böjning åt
motsatt håll sitt normala, uppräta läge. —• Och detta inträf
far lika väl när groningen för sig går i fria luften som un
der jordytan.
Ett annat försök var ännu mer egnadt att visa, huruledes roten ständigt sträfvar att växa nedåt. Åtskilliga ek
ollon utplanterades med mikropyle uppåt; de grodde i detta
läge och dervid växte liksom vid de föregående försöken ro
ten omedelbart efter sitt utträde ur fröet lodrätt nedåt. Nu
omplanterades ollonen så att rotspetsen vardt rigtad uppåt:
följden häraf var en skarp böjning af rotänden, hvarigenom
spetsen ånyo vändes nedåt, i hvilken rigtning den växte
vidare.
*) Sur 1’affectation de la perpendiculaire, remarquable dans toutes
les tiges, dans plusieurs racines et autant qu’il est possible dans toutes
les branches des plantes. Histoire de 1’académie royale des Sciences, 1700.
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Vidare anför Dodart, att på träd och örter, hvilka af
en eller annan anledning blifvit bragta från sitt normala
läge, spetsarne böja sig uppåt, tills de varda vertikala.
Dodart medgifver, att allt detta är mycket nyttigt och
nödvändigt för växten, men han frågar sig på hvad sätt
dessa böjningar komma till stånd, hvad orsaken egentligen
månde vara till att roten växer nedåt och stammen uppåt.
Han säger öppet, att han icke tror sig kunna besvara detta
spörsmål, men meddelar en hypotes i frågan. Man kan, me
nar han, antaga, att de fibrer, som bilda stammen, äro så
beskaffade att de sammandraga sig på solsidan till följd af
den starkare vätske-afdunstning, som här eger rum, under
det de deremot förlänga sig på den mot jorden vända sidan
till följd af de uppstigande vattenångorna. Följden häraf
vore, att en stam, som blifvit bragt i snedt läge, måste böja
sig uppåt; då den på detta sätt blifvit ånyo vertikal, så verka
jordens fuktighet och solvärmen lika på alla sidor så att ingen
anledning förefinnes till nya krökningar: den växer vertikalt
vidare. — För rotens fibrer måste man åter antaga mot
satta egenskaper.
Dessa sina förklaringsförsök betraktade Dodart sjelf
som högst otillfredsställande, men honom tillhör i alla fall
förtjensten att först hafva rigtat vetenskapsmännens upp
märksamhet på i fråga varande företeelse. Också finna vi
att en och annan af adertonde seklets naturforskare be
handla problemet.
A s tr u c !) sökte förklara, hvarför grenarne böja sig
uppåt („pourquoi les branches se redressent“). Till följd af
sin egen tyngd, så resonnerade han, måste saften i dem sam
la sig på undra sidan. Denna får alltså mera näring och*)
*) Citerad efter Duhamel, Physique des arbres II. s. 139.
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varder derför längre än den andra sidan, hvaraf med nöd
vändighet följer en böjning uppåt.
Äfven för de la H i r e 1) var denna näringssaftens egen
tyngd af betydelse. Den förmodade han vara orsaken till
att rötterna växa nedåt. Att stammen åter skjuter uppåt
beror helt enkelt derpå att dess näringssaft är „plus fin et
plus volatiltt, så att den, såsom ju ångor göra, stiger uppåt,
i följd hvaraf äfven stammen gör så.
En liknande åsigt, hvad rötterna beträffar, uttalades äf
ven af B a z in 2).
Alla dessa förklaringar skärskådas och vederläggas af
D uham el i hans stora arbete, Physique des arbres3). Origtigheten af Dodarts hypotes å daga lägger han genom att låta
frön gro i mörker, dels mellan fuktiga svampar, upphängda
i ett slutet rum, dels i midten af med jord fylda lådor. I
hvardera fallet kunde man rimligtvis icke tala om en oliksidig inverkan af solvärmen och af de från jorden uppsti
gande ångorna, men resultatet var detsamma som förut:
roten växte nedåt och stammen uppåt, oberoende af hvilket
läge än fröna ursprungligen hade.
Mot Astruc invänder Duhamel, att på en stam eller
gren, som man ställer lodrät med spetsen nedåt, i hvilket
fall näringssaften ju måste vara lika fördelad på begge si
dor, toppen likväl böjer sig uppåt.
De la Hire åter affärdas med en anmärkning om huru
osäkra hans premisser äro.
Duhamels egen ståndpunkt i frågan synes bäst af föl
jande uttalande: „Si nous ne pouvons parvenir å découvrir
') Historie de Pacadémie royale des Sciences, 1708 s. 231.
2) Enligt Duhamel, Physique des arbres I s. 140.
3) Physique des arbres (1758). Livre IV.
rection des tiges et des racines.

Chap. VI.

Sur la di-
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la cause de la différente direction des racines et des tiges,
frappés de la singularité de cet effet, essayons d’examiner
les circonstances qui l’accompagnent“. Trogen denna tan
ke, vederläde han de tidigare hypoteserna, men satte icke i
deras ställe någon ny; dock var han böjd att tillskrifva stor
betydelse åt „la direction des vapeurs, tant celles qui sont
contenues dans les vaisseaux des plantes, que celles qui
sont répandus dans le milieu ou elles sont placéesa, ehuruväl hans försök för att bevisa detta icke kröntes af fram
gång.
Ett nytt uppslag i frågan gaf år 1806 Thom as An
drew K n ig h t1) genom sina sinnrika rotationsförsök, hvilka
i all sin enkelhet säkert höra till de intressantaste, som nå
gonsin blifvit anstälda inom fysiologin.
Enligt Knights eget yttrande hade några naturforskare
uppstält den hypotes att rotens nedåt- och stammens upp
åtväxande vore en verkan af gravitationen. Härmed åsyf
tas troligen de la Hire och hans anhängare; mig åtminstone
är från den hithörande literaturen ingen annan förfäktare
af liknande åsigter bekant. Vare härmed huru som helst;
skälen för och emot denna hypotes tyckas hafva varit gan
ska svaga. Knight löste emellertid frågan på experimen
tell väg. — Som undersökningsobjekt använde han uteslu
tande groende frön.
Antager man, detta var hans tankegång, tyngdkraften
vara orsaken till att roten växer nedåt och stammen uppåt,
den må sedan inverka omedelbart på bildningen af växtens
fibrer och kärl eller på safternas rörelse och fördelning samt
derigenom på näringen, så måste man fasthålla, att en groddl) On the direction of the radicle and germen during the vegeta
tion of seeds.

Philosophical Transactions 1806.

Part I, s. 99.
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planta, å hvilken vi i naturen i akt taga denna företeelse,
ständigt intager samma ställning i förhållande till lodlinien,
d. v. s. i förhållande till tyngdkraftens resultant. Är den i
fråga varande företeelsen orsakad af tyngdkraften, så hör
denna krafts verkan kunna upphäfvas genom ständig och ha
stig förändring af groddplantans läge i förhållande till densam
mas resultant, ja, den bör till och med kunna ersättas genom
centrifugalkraften. För att utröna detta gjordes följande
försök: På omkretsen af ett hjul, elfva tum i diameter, hvilket genom vattenkraft bragtes i rotation kring en horisontal
axel med en hastighet af omkring 150 slag i minuten, fästades i olika lägen en mängd bönor, som fått suga sig fulla
med vatten. I den fuktiga luft, hvari fröna befunno sig,
grodde de inom några dagar och dervid inträffade att alla
rötterna växte utåt ifrån periferien i nästan radiär rigtning,
under det stammarne växte inåt mot hjulets medelpunkt, oberoende af det läge fröet innehade. På trenne exemplar,
som fingo växa längre tid än de öfriga, sköt stammen öfver
medelpunkten, men böjde sig på alla tillbaka, så att de ånyo
möttes i centrum.
Knight förnyade experimentet med den förändring, att
han lät rotationen för sig gå i horisontalplanet, kring en
vertikal axel. Vid denna anordning inverkar tyngdkraften
på den unga plantan på samma sätt som under normala för
hållanden d. v. s. ständigt i samma rigtning, längs lodlinien,
men derjemte uppträder äfven, liksom i föregående försök,
centrifugalkraften. När hjulet, som äfven i detta fall hade
en diameter af elfva tum, roterade med en hastighet af om
kring 250 hvarf i minuten, växte groddplantorna fullkomligt
horisontalt med roten rigtad utåt, stammen inåt mot medel
punkten. Allt efter som rotationshastigheten minskades
närmade sig plantans läge till det normala: vid en rotations-
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hastighet af 80 slag bildade den en vinkel af ungefär 45°
med lodlinien.
Det första försöket visar tydligen, att centrifugalkraften
verkar såsom en rigtkraft på groddplantan, sålunda att ro
ten växer i denna krafts rigtning, stammen i motsatt di
rektion.
Men hvad som gäller för centrifugalkraften gäller äfven för den andra centralkraften, centripetalkraften, alltså
äfven för tyngdkraften. Den rigtning, i hvilken denna ver
kar, angifves af lodlinien. Att roten växer lodrät nedåt,
stammen lodrät uppåt, är alltså en verkan af tyngdkraf
ten, och det andra försöket å daga lägger huruledes
denna kraft kan sammansättas med centrifugalkraften. Då
hjulet gjorde 250 hvarf i minuten var centrifugalkraften så
stark att dess rigtning ensam blef bestämmande för grodd
plantan. Med aftagande rotationshastighet d. v. s. med aftagande centrifugalkraft inslogo plantorna under den kombinerade
inverkan af denna kraft och tyngdkraften rigtningar, som
mer och mer närmade sig lodlinien, tills de slutligen, vid
hastigheten noll, under tyngdkraftens inverkan växte full
komligt vertikalt.
Då groddplantan bildade en 45° vinkel med lodlinien
voro tydligen centrifugalkraften och tyngdkraften lika stora.
Beräkningen ger för centrifugalkraftens acceleration 9,7 meter i
stället för 9,8, en skilnad som är anmärkningsvärdt liten då
man tager i betraktande ofullkomligheten hos apparaten,
som säkerligen icke medgaf en likformig rotation, samt den
endast approximativa vinkelafläsningen. Noggranna qvantitativa bestämningar torde aldrig hafva blifvit anstälda till
följd af de svårigheter, som, åtminstone i ett botaniskt la
boratorium, äro förbundna med åstadkommande af en likfor
mig, hastig rotation under längre tid.
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Till dessa försök af Knight ansluter sig naturligt ett
från nyare tid af S a c h s 1). Utgående från den engelske
forskarens grundtanke, att genom rotation undandraga fröna
tyngdkraftens inverkan, lät Sachs groddplantor rotera i ver
tikalt plan kring en horisontal axel, men så långsamt, en
dast 3—6 hvarf i timmen, att någon centrifugalkraft icke
alstrades. Vid en dylik anordning kunde groddplantorna fås
att växa i hvilken rigtning som helst, beroende af det läge,
man vid försökets början gifvit fröna 2).
Så mycket stod då fast, att det är tyngdkraften, som
är orsaken till att roten växer nedåt och stammen uppåt,
men ett vidt fält var ännu öppet för hypoteser rörande ar
ten af dennas inverkan. Det är ju i sjelfva verket ett gan
ska besynnerligt förhållande, att samma kraft, som rigtar ro
ten mot jordens medelpunkt, bringar stammen att växa i dia
metralt motsatt rigtning.
Knight trodde sig för förklaringen häraf hafva funnit
en hållpunkt i det olika sätt hvarpå roten och stammen till
växa i längd. Den förra tillväxer endast i spetsen och den
na måste sjunka nedåt till följd af sin böjliga och mjuka
beskaffenhet och tyngden af den uppifrån tillströmmande saf
ten. Hvad stammen åter beträffar, så tillväxer den i längd
genom sträckning af förut bildade delar. Aflänkas den från
sitt normala, lodräta läge, så samlar sig saften på undra
sidan, som derigenom kommer att växa hastigare än den
D Verhandlungen der phys.-med. Gesellschaft in Wiirzburg, 1872.
— Ett försök med långsam rotation, som Hunter i äldre tider skall haf
va anstält, känner jag endast genom Dutrochet (Se Sachs, Arbeiten
des botan. Instit. in Wiirzburg B, II s. 211.)
2) Jemför Sachs, Lehrbuch der Botanik, 4 uppl., s. 740. — Då
denna bok i det följande citeras åsyftas fjerde upplagan, så framt icke
annorlunda säges.
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andra. Om t. ex. ett träd lutar öfver åt ena sidan, så dra
gés det nedåt genom sin egen tyngd, men den samtidigt
verkade anhopningen af saft på undra sidan vållar en star
kare tillväxt på denna sida, med ty åtföljande böjning uppåt
till lodrätt läge.
Knight undersökte som sagdt endast groddplantor; de
å dessa vunna resultaten utsträckte han genom en till fullo
berättigad generalisation till äldre växter, såväl örter som
träd.
En svår stöt erhöll Knights teori genom ett försök af
J o h n s o n 1). En groddplanta af Phaseolus fixerades så att
roten låg vågrät eller uppåtrigtad. Vid dess fria spets fästades en tråd, som lopp öfver en rulle och i hvars andra
ände en 10 grans vigt var fästad. Oaktadt denna motvigt
var ganska betydlig i jemförelse med vigten af rotspetsen,
så hade den dock efter två dagar blifvit höjd genom att
spetsen böjt sig nedåt.
Kort derefter uppgaf P i n o t 2) att han låtit frön af
Lathyrus odoratus gro på en qvicksilfveryta och att dervid
roten vuxit lodrät nedåt och inträngt i qvicksilfret. Dessa
försök voro länge föremål för meningsskiljaktighet. D u tro ch et bestred genast deras rigtighet. M ulder erhöll derq The Edinburgh new philosophical Journal 1828—29 s. 312 en
ligt Linnsea Band 6 (1830) s. 145 i Literaturöfversigten.
2) Samstämmigt uppgifves Pinots uppsats såsom intagen i An
nales des Sciences naturelles XVII (1829) s. 94; i det exemplar af denna
tidskrift, som förvaras å universitets-biblioteket härstädes har det icke
varit mig möjligt att upptäcka någon afhandling af Pinot. — Den öfriga literaturen i fråga: Dutrochet, Journal de pharmacie 1830 p. 28
(enligt De Candolle, Phys. végét.), Comptes rendus XX (1845) s. 1257;
Mulder, Bydragen tot de naturkundige Wetenschappen, vierde Deel (1829)
(enligt Linnsea 1. c. s. 191); Payer, Comptes rendus XVIII (1844) s. 993;
Durand, C. r. XX (1845) s. 861.
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emot samma resultat som Pinot; likaså P ay er. D u ra n d
faststälde omsider, att roten verkligen vid groningen växer
nedåt i qvicksilfret, om sjelfva fröet på ett eller annat sätt
är fixeradt.
Liksom Johnsons ofvan anförda försök bevisa dessa
experiment, att rotens växande nedåt icke är en följd af dess
egen tyngd. Huru i så fall förklara, att den intränger i en
vätska sådan som qvicksilfret, hvars specifika vigt är så
ofantligt mycket högre än dess egen, och att den förmår
böja sig nedåt oaktadt en betydande motvigt.
I ett sammanhang behandlades frågan om rotens och
stammens olika rigtning åter af D u tr o c h e tl). Ehuruväl
denne kände till Knights försök, ansåg han sig dock böra
undersöka huruvida det icke förefanns „une tendance entre
1’atmosphére et la tige, entre la terre humide et la racine,
tendance de laquelle résulterait 1’ascension de la tige et le
mouvement descendant de la racine“, ett arbete, som ur veten
skaplig synpunkt var temligen öfverflödigt, då det ju redan
var bevisadt, att de i fråga varande företeelserna äro orsa
kade af tyngdkraften, men som likvisst var egnadt att till
bakavisa en åsigt, som vid första betraktandet kunde synas
berättigad. I bottnen af en med jord fyld låda anbragtes
åtskilliga hål, i hvilka några frön inpraktiserades; derefter
upphängdes lådan så att den sväfvade fritt i luften. Hade den
ofvan antydda åsigten varit rigtig, så hade rötterna bort
växa uppåt för att komma in i jorden, stammen åter nedåt
genom hålen i lådans botten. Men just motsatsen inträf
fade. Stammen sköt uppåt i den jordfylda lådan, under det
rötterna växte nedåt och snart förtorkade i luften.
Drifven af begär att öfverallt spåra verkningar af den
!) Mémoires pour servir å Phistoire anatomique et physiologique
des végétaux et des animaux (1837).
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af honom upptäckta endosmosen, uppstälde Dutrochet för
att förklara den i fråga varande företeelsen en fullkomligt
ny teori.
Så invecklad den än är och ehuru den på samma sätt
som de föregående teorierna måste betraktas som en öfvervunnen ståndpunkt, förtjenar den dock att i sina hufvuddrag
angifvas, stödd som den är på en af växtfysiologins för
nämsta auktoriteter.
Den mikroskopiska undersökningen af växternas axel
organ visar, att de äro bildade af celler, hvilkas diameter i
den centrala delen (systéme central) aftager inifrån utåt,
medan den åter i den periferiska (systéme cortical) tilltager
i samma rigtning. En väfnad, som består af celler, hvilkas
diameter aftager från den ena sidan till den andra, måste,
då dessa celler bringas att endosmotiskt upptaga vatten,
böja sig så att den sidan varder konvex, der de största cel
lerna ligga, emedan dessa upptaga mest vatten. En vatten
fråndragande vätska — vid försöken sockerlösning — gör
åter den nämnda sidan konkav. Till följd af sin anatomiska
struktur och de endosmotiska lagarne sträfva alltså de begge
systemen att böja sig i motsatt rigtning; under normala
förhållanden kommer emellertid ingen böjning till stånd till
följd af deras symmetriska anordning och saftens likformiga
fördelning. Men rubbas jemvigten på något sätt, så måste
en böjning inträda, hvarvid rigtningen bestämmes af det sy
stem som öfverväger. Nu är att märka, att i stammen förherskar det centrala systemet, i roten det kortikala. Tänka
vi oss en upprät planta försatt i vågrätt läge, så kommer nä
ringssaften till följd af de i densamma upplösta ämnenas
egen tyngd att varda mer koncentrerad i såväl stammens
som rotens undra hälft än i den öfra, der den varder starkt
vattenhaltig; cellerna i den undra hälften äro då omgifna

12
af en saft, som ungefär har samma koncentration som deras
egen; de komma derför att hvarken upptaga eller afgifva
något vatten. Cellerhe i den öfra hälften deremot upptaga
endosmotiskt vatten och varda längre; och detta eger rum
i öfra hälftens såväl centrala som kortikala del. Denna oliksidiga förlängning af organet föranleder en böjning, hvarvid
den undra hälften helt passivt böjes med. För att förutsäga
rigtningen af denna böjning behöfva vi derför endast be
trakta hvad som försiggår i den öfre, aktiva delen. Betraktom
först stammen. Alldenstund i denna det centrala systemet
öfverväger och emedan dettas celler äro störst på inre sidan,
så varder denna sida konvex — och följaktligen måste stam
men i sin helhet böja sig uppåt. För roten gäller det om
vända.
Så konstrikt uttänkt denna teori än måste medgifvas vara,
så kan den dock icke antagas af det skäl att dess premisser
icke äro rigtiga. Utom att den förutsätter tillvaran af en
särskild intercellulär näringssaft, som nyare forskningar icke
varit i stånd att uppdaga, tillskrifver den växternas axelorgan
en anatomisk struktur och särskildt en regelbundenhet, som
endast i enskilda fall påträffas i naturen.
Förtjensten af att hafva framhållit denna senare om
ständighet tillhör W ig a n d 1). Han var äfven den förste,
som påpekade att Dutrochets teori icke är användbar för
encelliga organ, hvilka hafva egenskapen att växa i en be
stämd riktning i förhållande till tyngdkraftens resultant, all
denstund denna teori förutsätter att organet består af flere
celHager. — Mirbel hade redan i akt tagit, att, om man
utsår groddskifvor af Marchantia polymorpha, de encelliga
rothåren utbildas på dessas undersida och växa nedåt, samt
Botanische Untersuchungen (1854).
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att, om man vänder om groddskifvorna, rothåren icke desto
mindre ånyo böja sig nedåt. Wigand fann att äfven de en
celliga rothåren hos ormbunkarnes och skafgräsens prothallier ständigt växa lodrätt nedåt, hvad läge än sjelfva prothalliet innehar. — Till dessa exempel hafva senare kommit en
mängd andra. Så veta vi t. ex. genom Hofmeister att internodierna hos Nitella och fruktskaften hos Mucor mucedo (och
äfven andra Mucorinéer) böja sig uppåt, då de aflänkas från
sitt lodräta läge, under det att Characéernes rhizoider och
Mucorinéernas mycelium sträfvar att växa nedåt i likhet med
de högre växternas rötter.
Wigand återupptog och varierade äfven Knights rotationsförsök, bland annat på följande sätt: På en horisontal
skifva fästades en mängd frön på olika afstånd från medel
punkten; skifvan försattes i rotation kring en vertikal axel
med en hastighet af 288 hvarf i minuten. Vid groningen
inträffade nu, att roten å de frön, som legat i sjelfva medel
punkten, växte lodrät nedåt, men ju längre från densamma
fröna varit placerade desto mer växte den i rigtning snedt
utåt för att vid ett afstånd af 42 par. lin. växa fullkomligt
horisontalt.
För öfrigt bekräftade Wigand genom en mängd pä olika
sätt varierade försök rigtigheten af den genom Duhamel
grundlagda åsigten, att hvarken ljuset eller jordens fuktighet
vore orsaken till att roten växer nedåt. I sin teoretiska
uppfattning af frågan närmar han sig hufvudsakligen till
Knight.
Det sista försöket till en mekanisk förklaring af de i
fråga varande företeelserna gjordes af H o f m e is te r 1). Han
1)

W. Hofmeister, Ueber die durch die Schwerkraft bestimmten

Eichtungen von Pflanzentheilen i Berichte uber die Verbandlungen der kö-
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hade närmare studerat den spänning („Gewebespannung“), som
eger rum mellan de olika väfnader, hvaraf växten och särskildt
dess axelorgan bestå, och från de resultat, som dervid vunnits,
utgick han vid sin förklaring af de „geocentriska uppåt- och nedåtböjningarnatt. Saken förhåller sig i korthet som följer: Om
man å en ung, växande stjelk, hvars längd man uppmätt,
isolerar märgen och likaledes isolerar epidermis, så visar
det sig, att den isolerade märgen är betydligt längre än den
ursprungliga stjelken, den isolerade epidermis åter något
kortare. I den växande stjelken eger alltså en spänning rum
mellan märgen, som sträfvar att förlänga sig, och epidermis
(i allmänhet de periferiska lagren), som af densamma pas
sivt uttänjes; detta är orsaken till att de begge längdhalfvorna å en klufven stjelk böja sig utåt. Denna spänning
emellan väfnaderna är emellertid egen endast för stammen;
i roten är det omöjligt att upptäcka någon dylik tension,
och häri ligger orsaken till att de begge organen växa i
olika rigtningar. Rotspetsen — här träffa vi åter AstrucKnights gamla teori — förhåller sig såsom en tjockflytande
vätska1) eller såsom en degig massa2), hvilken till följd af
sin egen tyngd passivt sjunker nedåt, på samma sätt som
spetsen af en horisontalt liggande lackstång3), då densamma
uppvärmes nära änden. Denna nedåtböjning är fullkomligt
passiv. Den „geocentriska uppåtböjningen“ är deremot aktiv
och beror på märgens sträfvan att utvidga sig; dervid utnigl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.physische Classe 1860, äfven aftryckt i Jahrbiicher fur wissenschaftliche
Botanik III; originalarbetet har jag genom professor V. B. Wittrocks i
Stockholm vänliga tillmötesgående satts i tillfälle att begagna.
*) Hofmeister 1. c. s. 200.
2) Sachs, Experimental-physiologie s. 92.
3) Sachs, 1. c.
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vecklas en icke obetydlig kraft, såsom man i naturen ofta är
i tillfälle att öfvertyga sig om. Om man närmare] analyse
rar förloppet vid uppåtböjningen, så inser man att den
beror på att organets undra sida förlänger sig starkare
än; den öfra; detta åter har sin grund i en ökad tänjbarhet
af cellmembranerna i undersidans epidermis eller i allmän
het uttryckt i de väfnader i organets undra hälft, hvilka eljest
hindra märgen att sträcka sig. Då nu genom den ökade
tänjbarheten detta hinder minskas på ena sidan, så är mär
gen på denna sida i tillfälle att utvidga sig mer än på den
andra; följaktligen varder denna sida konvex. Den ökade
tänjbarheten af cellmembranerna på undra sidan beror slut
ligen derpå att dessa till följd af det större tryck, som de
röna från ofvan, upptaga mer vatten (imbibitions-vatten) än
de i öfra hälften. — I ett senare arbete j) anser Hofmeister
att uppåtböjningen i vissa fall å väga bringas genom en steg
ring af expansionsförmågan hos märgen i stammens undra
hälft, äfven denna orsakad af rikligare vattentillgång.
Som man ser är denna teori föga något annat än en
med lärda uttryck smyckad omskrifning af Knights. Den
väckte emellertid stort uppseende, åtminstone i Tyskland, och
adopterades äfven i en något förändrad form af Sachs i
hans Experimental-fysiologi2).
Under det han vidhåller Hofmeisters åsigt om den geocentriska nedåtböjningen, modifierar Sachs dennes uppfattning
af uppåtböjningen så till vida att han anser densamma bero
icke på en förökad tänjbarhet af de passiva lagren, utan på
att dessa, såsom man genom mätningar kan uppvisa, växa
Handbuch der physiologischen Botanik.

Erster Band (1867)

Die Lehre von der Pflanzenzelle s. 287.
2)
92 o. f.

Handbnch der Experimental-Physiologie der Pflanzen (1865) s.
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hastigare än de öfra och derigenom tillåta märgen att en
sidigt utvidga sig. Framhållas måste dock, att skilnaden
mellan tänjbarhet och tillväxt i den betydelse de begge författarne begagna dessa uttryck är nästan illusorisk.
I sin förra del var den redan vederlagd genom John
sons samt Pinots och Mulders ofvan omnämnda försök
(sid. 9); det förstnämnda tyckes Hofmeister icke hafva
känt, de begge senare frånkänner han bevisande kraft.
Genom nya försök å daga lade emellertid F ra n k till
förlitligheten af de äldre uppgifterna och äfven Sachs från
gick sedermera 2) sin åsigt på grund af undersökningar öfver
rötternas nedåtböjning och sedan han funnit, att när- eller
frånvaran af väfnadsspänning hos ett organ icke sammanfaller
med dess växande uppåt eller nedåt.
Ett experiment, som F rank3) och efter honom Sachs 4)
anstälde, är särdeles egnadt att gifva en klar föreställning
om arten af den geocentriska nedåtböjningen. Hofmeister
hade uppgifvit, att om man låter en rot växa på ett hori
sontalt underlag, den alls icke undergår några krökningar,
utan växer tätt tryckt till underlaget, såsom ju dess egen
skap af „degig“ också fordrar. Vid Franks och i synnerhet
Sachs’ noggranna försök visade sig emellertid att så endast
undantagsvis är förhållandet, men att enligt regeln äfven i
detta fall en böjning nära rotspetsen inträder, hvars konkavitet är vänd nedåt. Under vanliga omständigheter skulle
rotspetsen genom denna böjning sänkas, men då densamma
genom underlaget är hindrad att göra detta, så måste i stäl
let den närmast liggande delen af roten höjas. Detta och*)
*) Beiträge zur Pflanzenphysiologie (1868).
2) Lehrbuch, 3 uppl. s. 755.
3) Beiträge s. 29.
4) Arbeiten des botanischen Instituts in Wiirzburg. B. I. s. 447.
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de ofvan nämnda försöken från äldre tider bevisa, att rotens
böjning nedåt är af lika aktiv natur som stammens böjning uppåt.
Frank var, så vidt jag vet, den förste, hvilken uttryck
ligen framhöll, att de företeelser hos roten och stammen,
hvilka vi sysselsätta oss med, endast uppträda så länge dessa
organ hålla på att tillväxa i längd *) och att de i fråga va
rande böjningarna ega rum inom den växande sträckan 2) samt
bero på att organets olika sidor växa med olika hastighet3).
Föreställom oss för större klarhets skull en vertikalt växande
groddplanta. Lägga vi den horisontalt, så böjer sig roten
nedåt och stammen uppåt. Att i hvardera fallet den konvexa sidan är längre än den konkava är en matematisk nöd
vändighet, som äfven varit insedd af de äldste forskarne, men
frågan har just varit, hvarpå denna olika längd berott. Ge
nom Knights försök veta vi, att den yttre kraft, som härvid
är verksam, är den allmänna tyngdkraften i form af jordens
attraktion och nu kunna vi redan gå ett litet steg längre
och påstå, att tyngdkraften verkar på den växande stammen
så att dennes undra sida växer hastigare än den öfra, på den
växande roten åter så att den öfra sidan växer hastigare 4).
Huru och på hvad sätt tyngdkraften verkar denna förändring
i organens tillväxt, hurudan den inre struktur månde vara, som
J) Beiträge s. 86. — I hvad mån Graminéernas leder bilda ett
undantag från denna regel, se t. ex. Sachs, Lehrbuch s. 823.
2) 1.

c., s. 34.

3) 1.

c., s. 42, 73.

4) Genom

Sachs’ noggrannaundersökningar och mätningar

(Ar-

beiten etc. B. I. s. 193,
s.
461;Flora1873,s.321)
har
stäldt att under sjelfva böjningen den konvexa sidan växer lika hastigt
eller hastigare, den konkava deremot långsammare än de göra under nor
mala förhållanden, då organet är lodrätt. — Huru de särskilda cell-lagren
förhålla sig vid böjningen veta vi ej ,* Frank vill göra troligt att tillväxt
hastigheten aftager konstant från den konvexa sidan till den konkava.
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bestämmer, att roten och stammen reagera på alldeles mot
satt sätt emot samma yttre kraft, derom kunna vi för när
varande icke ens göra oss en aflägsen föreställning. I sin
allra enklaste form se vi denna tyngdkraftens inverkan hos
de encelliga organen. Hos den af en enda cell bestående
Mucor t. ex. verkar tyngdkraften annorlunda på fruktskaftet
än på myceliitrådarne (se s. 13). Och detta exempel visar
oss just, huru oändligt aflägsna vi ännu äro från en meka
nisk lösning af problemet.
En liknande inverkan har äfven ljuset på växterna.
Det gifves organ, hvilka hafva egenskapen att ställa sig i
det infallande ljusets rigtning. En del, de positivt heliotropiska, växa emot ljuskällan, andra, de negativt heliotropiska,
ifrån densamma. Förklara detta kunna vi ej, icke ens un
gefärligen angifva, hvilka de processer äro, som komma till
stånd genom eteroscillationernas utlösning i den lefvande väx
ten. Men ett faktum är, att sådana organ gifvas. Med ett
gemensamt namn kallas de i vetenskapen heliotropiska och
tillskrifvas egenskapen heliotropi ')• På samma sätt be
nämnde Frank2) växtdelars egenskap att under tyngdkraf
tens inflytande ställa sig i lodliniens rigtning geotropi och
han särskilj de emellan positiv och negativ geotropi allt efter
som organet i fråga växer i tyngdkraftens rigtning d. v. s.
mot jordens medelpunkt eller i motsatt direktion.

Vi hafva tills vidare endast sysselsatt oss med de af
växtens organ, hufvudroten och stammen, för hvilka den lod
räta rigtningen måste anses såsom typisk. Vi hafva så gjort
*) De tyske författarenes „heliotropismus“ och „geotropismus“ sy
nas mig alltför långsläpiga.
2) Beiträge s. 85.
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emedan det varit dessa organ, hvilka nästan uteslutande och
intill senaste tid studerats af växtfysiologerne, och hvilkas
förhållande lagts till grund för uppfattningen af de långt
talrikare växtdelar, som intaga ett snedt läge i förhållande
till lodlinien. Till dessa höra, som bekant, det vida vägnar
största antalet af axelförgreningar, birötter och grenar, samt
blad. Vi skola söka i korthet tillse på hvad sätt man velat
förklara deras sneda läge.
Ungefär femtio år efter det D odart!) till först afhandlat rotens och stammens lodräta läge fäste B o n n e t2), som
det tyckes vägledd af Calandrini, uppmärksamheten på att
äfven bladen hos de flesta växter intaga en bestämd ställ
ning, så att deras ena sida ständigt är vänd uppåt, emot
himmelen. Vid talrika försök fann han bekräftadt, att dylika
blad, när de bringas ifrån sitt normala läge, återtaga det
samma. Vidare observerade Bonnet, att växter vid ensidig
belysning böja sig emot ljuset; de plantor, som visade detta
förhållande benämnde Duhamel „plantes heliotropestt. Att
dessa begge företeelser sedermera visades bero af ljuset, icke
af värmet, som Bonnet hade antagit, kunna vi här endast
omnämna och likaså blott antyda Knights upptäckt att vissa
växtdelar fly ljuset. Här hafva vi endast velat påpeka att
man redan tidigt kände, att ljusets rigtning var af bestäm
mande inflytande på åtskilliga växtdelars läge.
I sammanhang med sina ofvan nämnda rotationsförsök
fann sig K night föranlåten att anmärka, det å ett träd en
dast få grenar växa lodrätt och att äfven rötterna sprida sig
horisontalt. Han ansåg detta bero derpå att grenarne och
!) I Histoire de Pacad. royale des Sciences, 1699, s. 60 finnes antecknadt att Dodart i akt tagit, det grenarne å åtskilliga träd växa parallelt med den underliggande marken.
J) Recherches sur Fusage des feuilles dans les plantes (1754). Mém. 2.
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birötterna äro mindre rika på saft än hufvudaxeln och derför i mindre grad än denna röna inflytande af tyngdkraften l) ;
för rötterna vore äfven fuktighets- och värmeförhållandena
i jorden af bestämmande inflytande. Grenarnes hängande
läge hos åtskilliga trädformer ansåg han åter härröra af
deras egen tyngd. Bladen undersökte Knight icke.
De yttre omständigheter, som bestämma dessas läge,
studerades närmare af D u tr o c h e t2), som efter att hafva kon
staterat, att de i allmänhet vända den ena af sina sidor mot
ljuset, kom till det resultat, att detta beror på bladskaftens
egenskap att i likhet med stammarne, under tyngdkraftens
inflytande resa sig uppåt, då de blifvit böjda mot jor
den, äfvensom på deras förmåga att i öfverensstämmelse
med de heliotropiska stammarne böja sig emot ljuset, lik
visst endast då detta träffar deras undersida. Bladskifvan
är vid dessa rörelser fullkomligt passiv. Slokträdens gre
nar tillskref Dutrochet förmåga att fly ljuset.
Särskildt anmärkningsvärda för mitt syfte äro Dutrochets uttalanden3) om några underjordiska växtdelar. „Rötternas läge är icke alltid lodrätt; många af dem växa hori
sontalt. Detta har sin grund i att kortikal- och central
systemet (se ofvan sid. 11) hos dem är lika starkt utveckladt.a
Vidare „det är under deras första utveckling som dessa röt
ters rigtning bestämmes; en gång gifven kan den ej mer
förändras. Horisontalt under jorden växa också rotstockarne
hos Nymphaea, Iris, Ruscus aculeatus m. fl. växter; dessa äro
fullkomligt oförmögna att inslå någon bestämd rigtning. De
sträfva hvarken att böja sig uppåt eller nedåt, utan växa horison
talt, emedan de ursprungligen blifvit anlagda i denna rigtning^.
!) Jemför ofvan (sid. 8) hans åsigt om näringssaftens betydelse.
2) Mémoires II. s. 60.
3) 1. c., s. 3*2, 37.
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Orsaken härtill finner Dutrochet deri, att såväl kortikal- som
centralsystemet är bildadt af isodiametriska celler.
I förbigående egnar äfven H o f m e is te r 1) några ord
åt de horisontalt krypande, underjordiska stolonerna af Typha, Sparganium och Equisetum. Orsaken till dessas våg
räta läge finner han i den omständigheten att de ursprung
ligen utväxa vinkelrätt emot moderplantans stam och att de
sedermera, under en längre eller kortare sträcka, af den omgifvande jorden hindras att böja sig uppåt. Att detta senare
är fallet sluter Hofmeister deraf, att om man låter de nämnda
stolonerna utveckla sig i vatten eller luft, de då icke växa
horisontalt, utan omedelbart böja sig uppåt och bilda nya
plantor. Detsamma inträffar då hufvudstammen dör, eme
dan de i detta fall börja växa kraftigare. — Till denna fråga
återkomma vi längre fram.
Om öfriga snedt växande organ yttrar sig Hofmei
ster2): „Auf dem Zusammenwirken von positiven Heliotropismus, von Belastung von der Lothlinie abweichender Sprossen durch das kriimmungsunfähige Endstiick und von geocentrischen Kriimmungen beruhen die mannigfachen, specifisch verschiedenen und charakteristischen Richtungen seitlicher Auszweigungen von Bäumen und Sträucherntt.
Af denna öfversigt synes att de horisontalt och snedt
växande organen icke lyckats i någon högre grad tillvinna
sig forskarnes i äldre tider uppmärksamhet. I allra nyaste
tid hafva deremot de i fråga varande organen varit föremål för
ganska omfattande undersökningar, hufvudsakligen af F ra n k 3)*)

*) Ueber die durch die Schwerkraft o. s. v., s. 205 o. f.
2) Pflanzenzelle s. 286.
3) Frank, Die natiirliche wagerechte Richtung von Pflanzentheilen
und ihre Abhängigheit vom Lichte und von der Gravitation (1870\

22
och De V r i e s 1), hvilka emellertid kommit till ganska
olika åsigter rörande orsakerna till de af dem studerade fö
reteelserna. Att här ingå på en fullständig redogörelse för
den vidlyftiga polemiken mellan dessa tvenne författare kan
icke komma i fråga, så mycket mindre som deras uppgifter
i flere punkter motsäga hvarandra, så att nya, omfattande
experimentella undersökningar äro af nöden innan alla detal
jer kunna anses klarstälda. Jag inskränker mig derför till
en kort karakteristik af deras olika åskådningssätt, belyst
genom några exempel.
Frank undersökte flere växter med nedliggande stam och
bland andra Polygonum aviculare. Han fann att stjelken hos
denna art i fullkomligt mörker växer lodrät uppåt och alltså i
likhet med de flesta andra stammar är negativt geotropisk. I
det fria växer den emellertid tryckt till marken. Detta må
ste tydligen vara en verkan af ljuset. För att komma på
det klara med huru detta inverkar fixerade Frank vid basen
åtskilliga stammar så att de fria ändarne stodo lodrätt, en
del med spetsen nedåt, andra med spetsen uppåt. Efter nå
gra dagar hade hos alla de unga ändarne antagit ett hori
sontalt läge. Man är äfven i naturen i tillfälle att i akt taga,
huruledes stjelken hos denna planta, då den växer invid en
afsats, icke följer denne åt, utan växer ut öfver kanten, sväfvande horisontalt i luften; den böjes nedåt först då den fritt
sväfvande delen erhållit en så betydlig längd, att den icke för
mår uppbära sin egen tyngd. — Häraf sluter Frank, att lju
set i detta fall har förmågan att upphäfva tyngdkraftens in
verkan och åstadkomma rörelser, genom hvilka stammen
bringas i vågrätt läge. I motsats mot de flesta stammar,
l) De Yries, Ueber einige Ursachen der Richtung bilateral-symmetrischen Pflanzentheile i Arbeiten des botanischen Instituts in Wiirzburg B I. h. 2 (1872).
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hvilka äro positivt heliotropiska, har alltså stjelken hos Po
lygonum aviculare m. fl. växter förmågan att ställa sig vin
kelrätt emot ljusets rigtning. De växtdelar, hvilka denna
egenskap tillkommer, benämner Frank transversal-heliotropisJca.
Sådana äro, utom de redan nämnda, nedliggande stammarne *), de flesta blad, vidare Marchantiéernas bålstam samt
åtskilliga andra lefvermossor.
Likaledes gifves det transversal-geotropisha organ. Till
denna kategori höra de vågrätt växande grenarne af en mängd
barr- och löfträd samt buskar. Man må bringa dem i hvilken ställning som helst, ständigt återtager den växande
spetsen antingen genom torsion eller böjning sitt ursprung
liga, horisontala läge med den morfologiska öfversidan uppåt.
Då detta inträffar lika väl i när- som frånvara af ljus sluter
Frank att de i fråga varande växtdelarne hafva egenskapen
att ställa sig vågrätt med den morfologiska öfversidan uppåt.
I fyra kategoriskt hållna satser sammanfattar Frank slutli
gen de transversal-geotropiska och heliotropiska organens för
hållande och för att finna detta begripligt antager han att de
molekyler, af hvilka deras cellmembraner bestå, äro på ett
egendomligt sätt polariserade, i motsats mot hvad förhållan
det skulle vara hos de i vanlig mening geotropiska och he
liotropiska organen. Utan att göra sig skyldig till öfverdrift kan man påstå, att Frank i hög grad förringat det gynsannna intrycket af många i hans bok upptagna intressanta
naturobservationer och i allmänhet mer skadat än gagnat
sin sak genom detta förhastade teoretiserande och frågans
l) Dock icke alla; stjelken hos Lysimachia nummularia är äfven
den negativt geotropisk, men dess krypande läge betingas af att den
tillika är negativt heliotropisk, såsom man finner deraf att den noga
följer alla markens fördjupningar och afsatser.
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öfverförande till molekularfysikens område, innan en klar
insigt vunnits i sjelfva växandets natur.
Också se vi att han i De Yries erhöll en särdeles ifrig mot
ståndare. Antagandet af ett nytt slags heliotropi och geotropi är
fullkomligt obefogadt och onödigt, emedan man mycket väl
kan förklara de vågräta organens läge utan att tillskrifva
dem andra heliotropiska och geotropiska egenskaper än man
förut känt. Men väl måste man taga i betraktande, att de
i fråga varande organen äro bilaterala, att deras öfver- och
undersida äro olika och att särskildt den ena sidan har
egenskapen att växa starkare än den andra. Om man t. ex.
å ett växande blad genom två skarpa snitt isolerar medel
nerven, så bibehåller den icke sin form, utan kröker sig så
att dess öfra sida varder konvex. I nerven förefinnes alltså
en spänning mellan öfra och undra sidan, beroende derpå
att den öfra sträfvar att förlänga sig mer än den undra
eller med andra ord derpå att den förra växer hasti
gare än den senare; under normala förhållanden kan
ingen krökning inträffa, emedan bladskifvan verkar hindran
de. De organ, som hafva denna egenskap att växa starkare
på öfra sidan, kallar De Yries epinastisJca. Hit höra de
flesta bladnerver och bladskaft.
För att å daga lägga huru epinastin verkar i kombination
med geotropin gjorde De Yries en serie försök på följande sätt.
Han utvalde t. ex. två växande, raka bladskaft af samma art,
som voro hvarandra så lika som möjligt. Dessa afskuros och lä
des horisontalt i en sluten låda, der luften hölls fuktig, det ena
(det normala) med öfra sidan uppåt, det andra (det inversa) omvändt, med undra sidan uppåt. Efter vidpass ett dygn un
dersöktes försöksobjekten; de voro då icke mer raka. Krökningsradierna uppmättes och jemfördes, sedan man först ge
nom mätning öfvertygat sig om att de begge bladskaften
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vuxit lika mycket under försöket. På detta sätt behandla
des isolerade bladnerver och bladskaft af flere tiotal arter.
Dervid visade det normala och det inversa exemplaret bety
dande olikhet. Det inversa hade alltid böjt sig uppåt. Det
normala hade deremot antingen böjt sig nedåt eller bibe
hållit sitt ursprungliga läge eller böjt sig uppåt äfven det,
men vida lindrigare än det motsvarande inversa (så t. ex.
hade det inversa bladskaftet hos Aquilegia speciosa böjt sig
uppåt, så att dess krökningsradie var 4 centim., under det
att densamma hos det normala utgjorde 12 ctin.). — Detta
är lätt förklarligt om man antager, att de i fråga varande
bladskaften och nerverne äro 1) negativt geotropiska och
2) epinastiska d. ä. att deras morfologiska öfversida har
egenskapen att växa starkare än den undra. Man bör nemligen komma i håg, att den negativa geotropin sträfvar att
förlänga den sida af det horisontala organet, som är vänd
mot jorden, den så att säga fysikaliska undersidan, medan
epinastin alltid verkar en förlängning af en och samma sida,
den morfologiska öfversidan. Är nu vid ett försök denna
morfologiska öfversida vänd nedåt, så sammanverka geotropi
och epinasti i att förlänga densamma, hvaraf en stark böjning
uppåt måste följa. Om åter vid försöket den morfologiska
öfversidan är vänd uppåt, så sträfvar denna sida att förlänga
sig till följd af epinastin, under det att tyngdkraften verkar
en förlängning af den motsatta undra sidan. Är nu epina
stin starkare än geotropin, så måste organet böja sig nedåt,
öfverväger åter geotropins inflytande måste böjningen äga
rum uppåt; äro begge lika starka inträder ingen krökning.
Liknande försök öfver ljusets inflytande gåfvo analoga
resultat, dem De Vries ansåg enklast kunna förklaras ge
nom att tillskrifva de undersökta organen positiv heliotropi
och epinasti, hvilka verka kombinerade.
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Detta gäller för de vida vägnar flesta bilaterala växt
delar. Några nerver och flere grenar visade sig emellertid
vara hyponastiska d. v. s. deras undra sida växte starkare
än den öfra. Huru hyponastin kombineras med heliotropi
och geotropi är lätt att föreställa sig med ledning af det
ofvan sagda.
Vidare gjorde De Vries försök, hvaraf han sluter att
ett organs egen tyngd i vida högre grad än hvad man i all
mänhet tänkt sig bidrager till bestämmande af dess rigtning.
För att slutligen å några konkreta exempel visa olik
heten emellan Franks och De Vries’ åskådningssätt må till
först den vågräta stammen af Polygonum aviculare ännu
en gång komma till tals. Frank säger att den är transversal-heliotropisk och att dess negativa geotropi genom
ljuset förhindras att göra sig gällande. De Vries åter hål
ler för, att dess negativa geotropi motverkas af negativ he
liotropi; den förra sträfvar att göra undra sidan längre, den
senare verkar på samma sätt på öfra sidan. Då dessa begge antogonistiska sträfvanden äro lika starka, så blir orga
net vågrätt. — Ett annat exempel äro bladen. Frank säger
att de äro transversal-heliotropiska och sträfva att ställa sig
så att ljuset faller vinkelrätt mot deras öfversida. De Vries
anser deremot, att bladets läge i hufvudsak bestämmes af
nervens epinasti samt dess negativa geotropi och positiva
heliotropi, hvilka begge senare tillsammantagna motväga den
förra; vänder man upp och ned på ett blad så att ljuset
träffar dess undra sida, inträder en skarp böjning uppåt,
emedan i detta fall epinasti, geotropi och heliotropi verka
i samma rigtning. — Som allmän grundsats uppställer De
Vries, att en organs läge beror på en samverkan af flere
yttre och inre krafter, under det Frank tillskrifver en yttre
kraft det bestämmande inflytandet.

27
Sådana äro i korthet de begge författarenes åsigter.
De Vries anses i allmänhet hafva utgått som segrare ur po
lemiken; hans sista uttalande1) „die Hypothese des Transversal-Geotropismus darf als endgultig widerlegt betrachtet
werden” har icke framkallat något svar från Franks sida och
hans uppfattning har äfven adopterats af samtidens tongifvande fysiolog, Sachs, i dennes klassiska „Lehrbuch”.
Såsom en brist syntes mig emellertid, att hvarken Frank
eller De Yries vid sina undersökningar egnat de vågrätt vä
xande, underjordiska organen någon uppmärksamhet. Som
bekant gifves det en stor mängd sådana, särskildt rotstoc
kar. Ehuru Dutrochet (se s. 20) hade frånkänt dem alla
geotropiska egenskaper ansåg jag, betviflande riktigheten
häraf, att en undersökning af dessa organ borde vara af
särskildt intresse, emedan man vid efterforskande af de or
saker, som bestämma deras läge, endast behöfver taga hän
syn till den ena af de två faktorer, hvilka i främsta rum
met bestämma de öfver jordytan växande organens läge,
tyngdkraften och ljuset. Jag ansåg det vara så mycket större
skäl att undersöka tyngdkraftens inverkan på vågräta växt
delar, hvilka under vanliga förhållanden äro undandragna
ljusets inflytande, som jag icke var fullt öfvertygad om att
de företeelser, hvilka man i akt tager på växter, medan de be
finna sig i konstgjordt mörker, utan vidare få öfverföras på
deras normala tillstånd.
Efterföljande försök utförde jag under våren och som
maren 1879 i botaniska institutet vid universitetet i Wiirzburg. Det är mig en kär pligt att offentligen få betyga
dess föreståndare, herr professor J. v. Sachs min tacksam-

») Flora 1873,

b.

314.
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het för den förekommande välvilja, hvarmed han understöd
de mina arbeten.
Frågan gälde alltså att undersöka, huru rotstockar,
hvilka i naturen växa horisontalt, förhålla sig, då de bringas
från detta sitt vanliga läge. För att med lätthet kunna i
akt taga de i fråga varande organen under förhållanden,
hvilka så mycket som möjligt öfverensstämma med dem, un
der hvilka de växa i det fria, använde jag hufvudsakligen
den kulturmetod, som Sachs infört vid sina försök öfver
rötterna *). Jag begagnade lådor af zinkbleck, å hvilka en
eller tvenne sidor blifvit ersatta af glasskifvor. I dessa lå
dor inplanterades unga, kraftiga exemplar af försöksplantorna
så att rhizomen kommo att ligga omedelbart invid glasväg
gen, hvilket lätt låter sig göras med någon försigtighet vid
påfyllningen af mullen; såsom sådan användes endast god
och kraftig trädgårdsjord. Genom talrika hål i lådans bot
ten och zink-väggar var sörj dt för lufttillträde. Under för
sökets förlopp växa rhizomen omedelbart bakom glasskifvan,
så att man kan observera dem utan att på något sätt rubba
sjelfva plantan. Jemnsides med dessa försök i akt tog jag
en stor mängd i krukor planterade exemplar.
Till studium utvalde jag rotstockarne af Heleocharis
palustris, Sparganium ramosum och Scirpus maritimus, eme
dan dessa plantor i ymnighet stodo mig till buds.
Innan jag går att beskrifva de med dessa rhizom anstälda försöken torde några antydningar vara på sin plats
om deras anatomiska struktur. De äro bildade af tre kon
centriskt anordnade väfnads-system. Innerst en central cy
linder, i hvilken de slutna kärlknipporna ligga. Denna omgifves af svampigt stjernparenkym, bildadt af ytterst tunn*) Arbeiten des botan. Inst. in Wiirzburg.

B. I. h. 3.
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väggiga celler. Det yttre ringformiga lagret slutligen be
står af merendels med hvarandra sammanflytande strängar
af temligen svagt förtjockade sklerenkymceller. Ytterst be
gränsas det hela af en enkel epidermis.
Särdeles lätt att kultivera och derigenom lämplig för
undersökning visade sig Heleocharis vara. Under gynsamma
förhållanden uppnår dess rhizom en längd af några deci
meter och en mindre gåspennas tjocklek. Dess internodier
äro vanligen 2—3 centimeter långa; hvarje dylikt ger
upphof åt en knippa birötter och en uppåt växande, kloro
fyll förande säfstjelk. Dessa säfstjelkar uppstå från den
horisontala axeln med en merendels ganska tydligt utpräg
lad divergens af */3. De äro negativt geotropiska; anlagda
än på rotstockens öfra, än på dess undra sida, än på
flankerna växa de alltid uppåt; slutligen utvecklas å dem
fröredningsorganen.
Jag hade önskat kunna närmare angifva det sätt, på
hvilket rotstocken tillväxer i längd: den växande regionens
längd och det afstånd från spetsen, vid hvilket den hasti
gaste tillväxten äger rum, men de fjällika bladen kring vegetationspunkten omöjliggöra anbringandet af märken på
sjelfva stammen och derigenom äfven alla mätningar. Så
mycket är likvisst säkert, att organets tillväxt, i likhet med
hufvudrötternas, är utprägladt apikal och att ett nytt inter
nodium icke utvecklas förr än det näst-äldres sträckning re
dan är i det allra närmaste afslutad.
På ofvan angifvet sätt planterades unga, kraftiga Releocharis-rhizom i olika lägen. En del fingo behålla sitt
normala, vågräta läge, andra sattes med spetsen nedåt,
andra åter med spetsen uppåt och en del slutligen horison
talt men med öfra sidan nedåt (dessa om 180° kring sin
egen axel vridna rotstockar benämnas för korthetens skull

30
i det följande inversa). Rotstockens längd och läge vid för
sökets början angafs i hvarje fall genom tuschmärken å glas
väggens yttre sida, i en del fall äfven genom teckning. För
att utesluta hvarje inverkan af ljuset betäcktes glasväggarna
med pappskifvor. Lådorna stäldes i det fria och sökte jag
genom riklig, flere gånger dagligen förnyad begjutning sörja
för att de förhållanden, under hvilka försöksplantorna växte,
skulle så litet som möjligt skilja sig från de normala. Väx
terna trifdes också synbarligen ganska bra i mina kulturer;
å många af dem utvecklades äfven blommor. De flesta af
mina försök gjordes i senare hälften af maj och i juni; vid
tillräckligt hög temperatur är för hvarje enskildt fall 10—14
dagar nog för vinnande af fullt tydliga resultat.
Vid dessa försök visade det sig, att de rotstockar, som
blifvit utplanterade i sitt normala, horisontala läge, växte vi
dare i samma rigtning som förut, utan några böjningar: äf
ven detta ett bevis för att plantorna i mina kulturer befunno sig i ganska normala förhållanden. Hvad åter beträffar
de rhizom, hvilkas spets varit rigtad nedåt, så är först att
märka, att de äldre, fullvuxna internodierna icke undergått
några krökningar och detsamma var äfven fallet med de
internodier, som vid försökets början ännu icke erhållit sin
fulla längd; de hade förlängt sig i sin ursprungliga rigtning.
De internodier deremot, som under försöket vuxit
till, lågo alla horisontalt och det ganska noga, så att den
största afvikning från vattenlinien jag under mina talrika
försök anträffade icke öfversteg 5 grader. Var t. ex. spetsen
vid försökets början rigtad lodrät nedåt, så bildade de ny-tillväxta internodierna ett skarpt knä om en rät vinkel med de
äldre delarne. På samma sätt förhöllo sig de rotstockar,
som utplanterats med spetsen uppåt: de nya internodierna
hade vuxit fullkomligt horisontalt.
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Å de inversa rhizomen hade inga böjningar inträffat.
De äldre internodierna innehade sitt vågräta läge och de
nya hade alla vuxit i samma rigtning som de i sin ursprung
liga ställning skulle hafva gjort. Härvid måste skildt fram
hållas en vigtig omständighet. Såsom redan förut blifvit
omnämndt, uppstå säfstjelkarne från rotstocken med divergensen V3 . Detsamma är äfven fallet hos de inversa rhi
zomen eller noggrannare uttryckt: de säfstjelkar, hvilka
uppstått från den del af rotstocken, som tillvuxit efter in
versionen, voro äfven anordnade efter divergensen */3 och
anslöto sig omedelbart till de äldre, så att den tredje säfstjelken, som uppstått efter inversionen, stod på samma sida
af rotstocken som den yngsta, hvil ken utvuxit före den
samma. På detta sätt förhöllo sig äfven de med spetsen
uppåt eller nedåt planterade rhizomen; jag har omnämnt
denna omständighet i sammanhang med de inversa, emedan
den i detta fall är af skildt intresse, såsom framdeles skall
visas.
Till förtydligande af det sagda må bilderne 1 och 2
tjena. Pilarne i dessa och i de följande bilderne angifva
tyngdkraftens rigtning d. v. s. rigtningen af en fallande
kropp. Den i bilden 1 med ab betecknade delen af rotstocken
hade under normala förhållanden i det fria vuxit horisontalt,
såsom den deremot rigtade pilen utvisar. Dess spets var vid
a. Denna rotstock planterades med spetsen nedåt, så att
den bildade en ungefär 45° vinkel med lodlinien och sålunda
att öfversidan var rigtad nedåt. Tvenne veckor senare hade
rhizomet det i figuren afbildade utseendet. Spetsen hade vu
xit från a till c och derunder hade tre nya internodier bil
dats, hvilka alla, såsom pilen utvisar, stodo vinkelrätt emot
tyngdkraftens resultant d. v. s. fullkomligt horisontalt. Äfven
ser man att divergensen Va är bibehållen, i ty att säfstjelkarne s3,
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bildad efter omsvängningen, och s0, vuxen före densamma,
motsvara hvarandra.
Å den i bild 2 afritade rotstocken varsnar man
tre delar ab, bc och cd, hvilka alla hvar för sig vuxit vin
kelrätt emot lodlinien. Vid försökets början stäldes spet
sen, som då var vid 6, lodrät uppåt. Efter att i detta läge
tre horisontala internodier tillvuxit, stäldes lådan med plan
torna, utan att dessa för öfrigt rubbades, så att rotstocken,
hvars spets nu var vid c, gjorde en vinkel om ungefär 45°
med lodlinien; man ser att äfven i detta läge de nya internodierna växte vågrätt. Divergensen xk är likaledes oför
ändrad. Som denna sista bild utvisar, kan man, genom att
då och då förändra rhizomets läge, åstadkomma krökningar
af nästan godtycklig form.
Ömtåligare objekt än Heleocharis voro de underjordiska
rhizomen eller stolonerna af Sparganium ramosum och Scirpus
maritimus. Den yttre likheten af de i fråga varande organen
hos dessa begge arter och de öfverensstämmande resultaten
af försöken göra att jag kommer att behandla dem begge i
ett sammanhang. Om man om våren undersöker en från
vattnet upptagen planta, så finner man nästan alltid en eller
flere spetsiga knoppar, hvilka genomborrat bladslidorna vid
den lindrigt uppsvälda stambasen. Dessa knoppar utveck
las till trinda, såsom unga benhvita och ganska sköra, le
dade stoloner, hvilka mycket hastigt växa horisontalt fram
i bottenslammet, och dervid uppnå en ganska betydlig längd.
Jag träffade enstaka stoloner, som voro ända till xk meter
långa; den vanligaste längden är omkring 20 centimeter;
tjockleken öfverskrider sällan fem millimeter. Inom kort
böjer sig spetsen uppåt och växer till en ny planta, som
slår rötter, förtjockas vid basen och i sin tur kan gifva upphof åt nya stoloner och nya plantor.
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Till en början sökte jag låta dessa stoloner utveckla
sig i vatten för att med största möjliga lätthet kunna iakt
taga dem, men då det snart visade sig, att de på detta sätt
icke kommo till kraftig utveckling, planterade jag mina försöksväxter i jord, en del på ofvan beskrifvet sätt i lådor
med glasväggar, andra i blomkrukor, i hvilket fall den un
ga stolonens längd och läge vid försökets början noga an
tecknades. I hvardera fallet sörjdes för riklig vattentillgång.
En längd sådan som den här ofvan uppgifna maximala,
hvilken äfven i naturen endast sällan anträffas, uppnådde stolonerna aldrig vid mina odlingar; den varierade mellan 5 och
20 centimeter.
Här kan jag ej underlåta att göra uppmärksam på en
omständighet, som till en början vållade mig någon förlä
genhet. Då jag vid planteringen af mina växter önskade
bringa en stolon i ett visst läge, t. ex. med öfversidan eller
med spetsen nedåt, hände det ganska ofta, att jag för att så
beqvämt som möjligt åstadkomma detta, bröt eller ganska
skarpt böjde sjelfva moder-stammen. Å alla sålunda be
handlade exemplar växte rhizomen alls icke i längd, utan
deras spetsar böjde sig genast tvärt uppåt, slogo rötter och
alstrade nya plantor. Professor Sachs gjorde mig uppmärk
sam på den analogi som förefinnes mellan detta fall och
hvad man förut hade sig bekant angående förhållandet emel
lan hufvudrot och birot samt mellan stam och gren !). —
0 Afhugges toppen å ett träd med hufvudstam, så böja sig en el
ler flere af de förut snedt växande grenarne uppåt och öfvertaga, så att
säga, hufvudstammens rol; liknande inträffar då hufvudroten stympas.
Orsaken härtill är obekant. Man har länge velat finna förklaringen deri,
att grenarne genom hufvudaxelns borttagande få mera näring än förut och
derför växa kraftigare; men hvarför de just börja växa lodrätt är svårt
att förstå.

Sachs är af den åsigt att sjelfva hufvudaxeln utöfvar infly3
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Det är klart att jag efter att hafva gjort denna erfarenhet
undvek att tillfoga mina plantor något yttre våld.
I det stora hela förhålla sig dessa stoloner på samma
sätt som Heleocharis-rhizomen. Det bör dock genast anmär
kas, att de hvarken i naturen eller i mina kulturer växte så
noga vågrätt som dessa; dock anträffades endast sällan afvikningar från vattenlinien, hvilka uppnådde 25°.
De inversa rhizomen växte horisontalt vidare. Såsom ett
särdeles lärorikt fall förtjenar det i bild 3 afritade att framhål
las. Bilden visar oss tvenne stoloner af Scirpus maritimus, hvil
ka utvuxit omedelbart invid hvarandra från samma stam. Af des
sa hade den med A betecknade vid försökets början (den 26 maj)
längden ab, den andra B endast längden ac. Vänder man
upp och ned på taflan så att de mot ab och ac rigtade pilarnes spetsar äro vända mot åskådaren, så får man en fö
reställning om stolonernes läge före försöket. A var då be
lägen under B . I och för försöket inverterades emellertid
plantan så att A kom att ligga öfver B. Och nu visade
det sig (den 10 juni), att stolonen B efter inversionen hade
vuxit i alldeles samma rigtning (stycket cd) som stolonen
A under normala förhållanden.
De rhizom, som blifvit planterade med spetsen uppåt
eller nedåt, återtogo sitt normala, horisontala läge; böjningen
för sig gick icke så skarpt som hos Heleocharis, utan i en
stor båge, hvilket utan tvifvel beror derpå att den växande
regionen här är längre. — Bild 4 är afsedd att förtydliga
detta. Den 9 juli hade ett exemplar af Sparganium ramo
sum blifvit så planteradt att den 1 ctm. långa stolonen A
tande på rigtningen af sidoskotten, hvilka då denna axel aflägsnas växa
lodrätt till följd af sin geotropi (Se Arbeiten des botanischen Inst. in
Wiirzburg, B. II. h. 2 s. 280).

35
var rigtad snedt nedåt. Tre veckor derefter var denna sto
lon fullt utvecklad, men den hade icke vuxit i sin ursprung
liga rigtning, utan var temligen horisontal. Från stammens
motsatta sida hade åter utväxt en annan, vid försökets bör
jan icke märkbar stolon, som äfven den icke var vinkelrät
mot stammen, utan låg horisontal.
Af dessa försök framgår tydligen, att Dutrochets på
stående (se s. 20) om de underjordiska, horisontalt växande
organens fullkomliga oförmåga att inslå någon bestämd rigt
ning åtminstone för de af mig undersökta växterna icke hål
ler streck. Jag är mycket böjd för att antaga att så äfven
är fallet med många andra, kanske alla rotstockar, i syn
nerhet som Dutrochet behandlar frågan i största allmänhet
och icke tyckes hafva gjort några bestämda försök till stö
dande af sitt påstående.
Att icke heller Hofmeisters åsigt (sid. 21) är rigtig se
vi deraf, att de i fråga varande organen utföra böjningar så
väl uppåt som nedåt i jorden och hafva ett bestämdt jemvigtsläge.
Yi skola nu söka tillse i hvad mån De Vries’ åskåd
ningssätt kan göra de funna fakta begripliga. Vi böra fasthålla, att de i fråga varande organen under normala förhållan
den sträfva att växa vågrätt, att detta läge således är deras
jemvigtsläge. Hvilka egenskaper hos organet kunna bestäm
ma detta läge? Hvarje tanke på heliotropi är naturligt
vis utesluten; ej heller kan i detta fall någon betydelse tillskrifvas åt organets egen tyngd, om denna också vid fritt
sväfvande växtdelar kan erkännas vara af inflytande. Åter
stå alltså positiv geotropi, negativ geotropi, epinasti och hyponasti. De enda kombinationer, som härvid äro möjliga,
äro antingen negativ geotropi och epinasti, eller positiv geotropi
och hyponasti, hvarvid de begge antagonistiska sträfvandena
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måste antagas vara lika starka (jemför det ofvan s. 26 om
Polygonum sagda). Vore de i fråga varande organen sam
tidigt negativt geotropiska och epinastiska, borde de i inverst
läge böja sig uppåt, emedan geotropin och epinastin då verka
liksidigt. T det andra fallet åter borde af samma orsak en
böjning nedåt ega rum. Hvarken det ena eller andra inträf
far emellertid; de inversa rhizomen växa fullkomligt hori
sontalt, utan böjning uppåt eller nedåt. Följaktligen är De
Vries’ åskådningssätt icke giltigt för de i fråga varande rotstockarne.
De kunna sägas vara hvarken positivt geotropiska eller
negativt geotropiska eller epinastiska eller hyponastiska. Vi
måste helt enkelt tillerkänna dem förmågan att ställa sig
vågrätt.
Nu måste visserligen å ena sidan medgifvas, att De
Vries endast undersökt utpregladt bilaterala växtdelar och
endast velat förklara hvarför dessa växa snedt, samt å den
andra, att de af mig studerade rotstockarne icke kunna
kallas bilaterala, då man med detta namn betecknar organ,
hvilka genom ett, men endast ett längdsnitt kunna delas i
två symmetriska hälfter; de i fråga varande organen äro tyd
ligen multilaterala. Sachs !) har emellertid velat göra den
åsigt gällande, att i allmänhet taget de organ, som växa snedt
eller horisontalt, också hafva en bilateral struktur och så
som sådana äro antingen epinastiska eller hyponastiska.
Exempel på att äfven multilaterala organ kunna växa snedt
erbjuda endast birötterna af högre ordning, hvilka alls icke
hafva några geotropiska egenskaper, samt hufvudroten, hvilken genom beröring med en fuktig yta kan aflänkas från
sin normala lodräta rigtning. Att de af mig studerade mul-*)
*) Lehrbuch, Drittes Buch §§ 21, 22.
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tilaterala rhizomen växa vågrätt är ett enligt denna uppfatt
ning oförklarligt faktum. Vi skola emellertid söka tillse,
huruvida detsamma möjligen kan tolkas i öfverensstämmelse
med de åsigter, hvilka Sachs i allra nyaste tid uttalat an
gående orsakerna till de snedt växande organens rigtning i
sin i mer än ett hänseende anmärkningsvärda afhandling
„Ueber orthotrope und plagiotrope Pflanzentheile“ !).
Under det han fortfarande ger De Vries rätt emot
Frank och i hufvudsak håller sig på den förres ståndpunkt,
gör han frågan om hvarför en del växtdelar i naturen växa
lodrätt, andra snedt, eller för att begagna hans eget uttryck,
hvarför en del äro orthotropa, andra plagiotropa till föremål
för ganska intressanta teoretiska betraktelser och ställer den
i närmare sammanhang än hvad någon författare förut gjort
med frågan om dessa delars inre struktur eller, noggrannare
uttryckt, deras förmåga att reagera emot yttre krafter, särskildt emot tyngdkraften och ljuset.
Om ett organ är orthotropt eller plagiotropt beror i
främsta rummet på huruvida detsamma är radiärt eller dorsiventralt.
Med ett radiärt organ förstår Sachs ett sådant, som är
symmetriskt bygdt i afseende på sin längdaxel, så att det på
alla sidor förhåller sig på samma sätt gentemot yttre kraf
ter. Exempel härpå är en upprätt växande, cylindrisk stam;
lägges den horisontalt, så böjer den sig uppåt, likgiltigt hvilken sida som legat nedåt; och på samma sätt böjer den sig
emot ljuset, hvilken sida man än må belysa.
Dorsiventrala organ åter äro icke allsidigt symmetri
ska; de hafva, såsom namnet säger, en olika utbildad rygg-*)
*) Arbeiten des botanischen Instituts in Wiirzburg, Band II heft.
2 (1879).
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och buksida eller, för att begagna ett inom botaniken all
männare uttryckssätt, en morfologisk öfversida och en un
dersida. De äro alltså bilaterala. Men — detta må i för
bigående anmärkas — icke alla bilaterala organ äro dorsiventrala; de svärdformiga Im-bladen t. ex. anser Sachs icke
vara dorsiventrala, emedan de begge bladytorna äro lika or
ganiserade. Ett dorsiventralt organs begge sidor förhålla
sig olika emot yttre krafter; så verkar t. ex. hos den af Sachs
närmare studerade JfarcAa^m-bålstammen liksom äfven hos
de undersökta utpregladt bilaterala fanerogam-bladen ljuset
alldeles olika, allt efter som det träffar öfra eller undra
sidan (se sid. 26). — Som typer för detta slags organ kunna
just de nämnda växtdelarne anses.
Hvad dessa dorsiventrala organ beträffar så äro de nöd
vändigtvis plagiotropa. För att finna att så måste vara, behöfver man blott tänka sig ett dylikt organ stäldt vertikalt
och erinra sig, att t. ex. ljuset i detta läge verkar olika på
de begge sidorna.
Ett radiärt organ åter måste varda orthotropt, emedan
det på alla sidor reagerar lika emot tyngdkraften och ljuset,
och derför i allmänhet sträfvar att ställa sig symmetriskt i
anseende till dessa krafter. — Undantag äro likväl teoretiskt
möjliga och äfven bekanta. Så är till exempel den radiära
stammen hos Tropaeolum majus plagiotrop, emedan den på engång är negativt geotropisk och negativt heliotropisk. Verkade
tyngdkraften ensam skulle organet i fråga växa lodrätt uppåt,
vore det åter utsatt endast för ljusets inflytande, skulle det
växa nedåt, ifrån ljuset; då begge krafterna verka samtidigt
kommer det att intaga ett visst medelläge: det varder
plagiotropt.
Ett annat fall äro de snedt nedåt växande birötterna.

39
Vid detta måste vi något längre uppehålla oss, emedan en
rigtig uppfattning deraf är af vigt för en följande diskussion.
Till först måste betydelsen af uttrycket „den vinkel som
ett organ gör med lodlinientt närmare fastställas. Dermed
bör förstås vinkeln emellan en fallande stens rigtning och
organets längdaxel, räknad i rigtning emot spetsen. Enligt
denna öfverenskommelse gör alltså en vertikal rot vinkeln
0° med lodlinien, en upprät stam deremot vinkeln 180°.
Såsom Sachs först har visat1) växa birötterna under
normala förhållanden i allmänhet snedt nedåt, görande en
bestämd vinkel med lodlinien (den geotropiska gräns vinkeln).
Oaktadt de sålunda icke växa lodrätt såsom de öfriga organ,
hvilkas rigtning uteslutande bestämmes af tyngdkraften, så
är dock deras sneda läge orsakadt af denna kraft, såsom
man ser deraf att de återtaga detsamma, då de läggas ho
risontalt eller med spetsen uppåt eller, i allmänhet uttryckt,
i ett sådant läge att den vinkel de bilda med lodlinien (lutningsvinkeln) är större än den geotropiska gränsvinkeln; sät
tes åter organet i ett sådant läge att lutningsvinkeln är
mindre än gränsvinkeln, inträder ingen krökning. Detta för
klarar Sachs2) genom ett antagande, som står i fullkomlig
öfverensstämmelse med hans allmänna uppfattning af geotropin. Han antager, att tyngdkraftens inverkan, som be
visligen 3) är störst, då organets lutningsvinkel mot lodlinien
J) Ueber das Wachsthum der Haupt- und Nebenwurzeln i Arbeit.
d. botan. Inst. Wurzburg, Band I. h. 4.
2) Ueber orthotr. u. plagiotr. Pflanzentheile s. 240.
3) Vid undersökning af såväl negativt som positivt geotropiska
organ, har det visat sig, att den hastigaste och kraftigaste krökningen
inträffar då organet gör en rät vinkel med tyngdkraftens resultant.

Ut

gående från denna observation, har Sachs lyckats förklara den olika form,
som krökningen har hos samma organ allt efter som det ursprungliga
läget varit olika.
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är en rät, och noll då denna vinkel är 0° eller 180°, att
denna inverkan ifrån sitt maximum aftager hastigare än si
nus för lutningsvinkeln, så att den redan är noll vid en viss
gränsvinkel, hvars storlek kan vara olika för olika organ.
Hos vanliga orthotropa stammar och rötter är denna gräns
vinkel ytterst liten, högst 5°—10°, så man lätt förbiser den
samma, men för de i fråga varande birötterna har den en
ansenlig storlek (20°-—60°).
I allmänhet äro alltså radiära organ orthotropa, men
de varda plagiotropa, då de på en gång äro negativt heliotropiska och negativt geotropiska samt i det fall att tyngd
kraftens inverkan upphör, då organet gör en viss gränsvin
kel med lodlinien.
Dorsiventrala organ åter äro alltid plagiotropa.
Huru öfverensstämmer nu detta betraktelsesätt med de
funna fakta? De af mig undersökta rhizomen äro plagiotropa.
Vore de derjemte dorsiventrala, så vore ingenting att an
märka emot teorin. Men de måste anses vara radiära.
De äro först och främst cylindriska och bestå af kon
centriskt anordnade väfnader. Vidare uppstå de ortho
tropa säfstjelkarne (hos Heleocharis) på organets alla si
dor; dessa måste således anses vara på samma sätt utbil
dade. Af mina försök framgår äfven, att man ej kan sär
skilja någon morfologisk öfver- och undersida hos de i fråga va
rande organen, hvarvid särskildt deras förhållande i inverst
läge är af intresse (sid. 31 och 35). Annorlunda förhålla
sig de plagiotropa organ, som varit föremål för undersökning.
Horisontala inflorescensgrenar af Atropa belladonna t. ex.
som Sachs *) satte i mörker med öfra sidan nedåt, böjde sig
i en skarp båge så att denna sida åter kom uppåt. Vågrätt vä!) Ueber ortothr. und plagiotrope Pflanzentheile s. 264.
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xande grenar af åtskilliga barr- och löfträd, hvilka Frank
behandlade på samma sätt, visade åter torsioner, förmedelst
hvilka det normala läget, med den morfologiska öfversidan
uppåt, återstäldes '). Allt förenar sig sålunda att karakte
risera de i fråga varande rotstockarne såsom radiära. Och
likväl äro de plagiotropa.
Kan då detta fall hänföras till någondera af de tvenne
kategorier, i hvilka Sachs indelar de organ, som på en
gång äro radiära och plagiotropa?
En samverkan af negativ geotropi och negativ heliotropi är naturligtvis utesluten.
En viss likhet erbjuder detta fall vid första betraktan
det med de snedt nedåt växande birötterna i så måtto att
organen i begge fallen göra en viss vinkel med lodlinien.
Men denna likhet är endast ytlig. Ty under det birötterna
— i enlighet med det af Sachs gjorda antagandet — verk
ligen hunna kallas positivt geotropiska, så måste man, hvad de
af mig undersökta rhizomen beträffar, resonnera på följande
sätt. Är organets spets vänd nedåt, så är detsamma nega
tivt geotropiskt och kröker sig uppåt ända tills det varder våg
rätt, är åter spetsen rigtad uppåt är det positivt geotropiskt,
men tyngdkraften verkar endast till dess organet ligger hori
sontalt — hvilket icke allenast skulle klinga högst under
bart, utan äfven fullkomligt strida emot hvad man har sig
bekant om tyngdkraftens inverkan på positivt och negativt
geotropiska organ, att densamma nemligen vore störst då
organet ligger vågrätt.
Oss återstår då ingenting annat än att medgifva, att
l) Läran om torsioner är för resten ett af de allra dunklaste ka
pitlen i växtfysiologin, men det är mer än sannolikt att De Vries (1. c.)
har orätt, då han anser oliksidig belastning genom blad vara orsaken
till de af honom undersökta grenarnes torsioner.
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det äfven gifves radiära, på alla sidor lika reagerande organ,
som hafva egenskapen att medan de växa ställa sig vågrätt d. v.
s. vinkelrätt mot tyngdkraftens resultant. Uttryckligen måste
dock framhållas, att de af mig undersökta rotstockarne, oaktadt
de hafva den nämnda egenskapen, icke kunna kallas transversal-geotropiska i den betydelse Frank ursprungligen fästat
vid denna term, i ty att de icke hafva en morfologisk öfversida, hvilken de sträfva att ställa uppåt
Att det verkligen är tyngdkraften, som är orsaken här
till, ligger för öppen dag. Rotationsförsök har jag väl icke
varit i tillfälle att anställa, men lika litet som man för hvarje
särskild rot eller stam, som växer lodrätt, behöfver upprepa
dessa försök för att kunna påstå att de äro geotropiska, se
dan det en gång i några enskilda fall blifvit faststäldt att
tyngdkraften är orsaken till rotens och stammens verti
kala läge, lika litet behöfver man för hvarje växtdel, hvil
ken ständigt sträfvar att intaga samma ställning i förhål
lande till tyngdkraftens resultant, genom rotationsförsök be
visa, att det just är denna kraft, som är orsaken till dess
läge, sedan man känner att den öfver hufvud verkar som
rigtkraft på växtdelar.
Att söka förklara detta genom antagandet af en »pola
risation af cellväggarnas molekyler“, eller genom hvilken
annan hypotes som helst angående organens molekular-struktur, synes mig i hög grad förhastadt, då växtens hela inre
i) Strängt taget är jag berättigad att påstå detta endast om Heleocharis, alldenstund jag för stolonerna af Sparganium och Scirpus icke

kunnat kontrollera det inga torsioner egt rum med syfte att bringa en
viss sida af organet uppåt. Men så vidt vi af ett organs yttre utseende
och anatomiska struktur kunna sluta till, finnes icke den ringaste anled
ning att tillskrifva de i fråga varande stolonerna bilateralitet; och en
dast för bilaterala
gäller.

organ är det ju som Franks transversal-geotropi
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struktur och specielt lagarne för sjelfva växandet äro så
ytterst ofullkomligt kända som de det äro.

Utom de horisontala rotstockarne gifves det äfven an
dra underjordiska organ, som växa vågrätt. Sachs har till
först uppgifvit]), att de birötter, som uppstå närmast under
rothalsen, växa ungefär horisontalt eller till och med något
uppåt. Hufvudsakligen upptagen af att undersöka de snedt
nedåt växande birötterna egnade han de vågräta endast flyk
tig uppmärksamhet. De äro enligt Sachs geotropiska i lik
het med öfriga birötter och derjemte hyponastiska.
Efter att hafva studerat rotstockarne, gjorde jag åtskil
liga försök med horisontalt växande birötter, hufvudsakligen
af Cucurbita, hvilka jag odlade och i akt tog efter den af
Sachs (1. c.) angifna metoden. Dervid lyckades jag fastställa att
de af Sachs å hans Figg. 26 b, 31 c, 32 a, c, d afbildade
fallen i hufvudsak äro af allmän giltighet för de i fråga va
rande organen. Men hans tolkning af dem synes mig ej
vara rigtig.
Vänder man upp och ned på lådan med försöksplantorna, med iakttagande af nödiga försigtighetsmått, så borde
enligt antagandet af positiv geotropi och hyponasti en stark
krökning nedåt inträffa; så händer emellertid icke, utan de
horisontala eller ungefär horisontala birötterna växa vidare
i samma rigtning som förut. — Ställes lådan så, att rot
spetsen varder rigtad lodrätt uppåt, så inträder en krökning
i den växande änden, hvarigenom denne återfår sitt förra,
vågräta läge. I fig. 32 a har Sachs afbildat en dylik krök
ning, hvars konkavitet ligger på birotens öfversida. Han anx) Arbeiten, B. I. s. 602 o. f.
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ser att egentligen ingen krökning borde hafva inträffat, men
att den i detta fall, blifvit inledd genom hyponastin. Min
Fig. 5 visar dock att denna böjning äfven kan inträffa åt
andra sidan. — Rigtas slutligen rotspetsen nedåt, så inträf
far ingen böjning, utan roten växer vidare i den åt den
samma gifna rigtningen. — Till förtydligande häraf tjenar
Fig. 5, som torde förstås utan vidare förklaring.
Detta fall är intressant nog, såsom visande oss ett nytt
exempel på att ett organ kan vara plagiotropt, utan att låta
inpassa sig i det af Sachs uppstälda schemat. Att de i fråga
varande birötterna icke äro dorsiventrala finner man deraf,
att de kunna växa lodrätt (se s. 38). I sin egenskap
af radiära kunna de visserligen varda plagiotropa, om tyngd
kraften endast inverkar så länge som vinkeln mellan lodlinien och organet är af en viss storlek. Detta måste medgifvas vara fallet i förevarande exempel, men just den om
ständighet att den geotropiska gränsvinkeln är en rät eller
åtminstone skiljer sig mycket litet från 90° lär oss att vi
ej få tillskrifva dessa birötter vanlig positiv geotropi. Såsom
förut blifvit framhållet (sid. 39), är tyngdkraftens inverkan
på positivt geotropiska organ störst då organet gör en rät
vinkel med lodlinien. Tänka vi oss nu en dylik birot
stäld lodrät med spetsen uppåt, så är dess lutningsvinkel
180°. Strängt taget borde då, som Sachs sjelf säger, ingen
krökning inträffa, men dels emedan man ej kan ställa orga
net fullkomligt vertikalt, dels till följd af nutation (?) eller hyponasti (?) varder tyngdkraften likväl i tillfälle att verka under
en mycket spetsig vinkel: en krökning inträder å den starkast
växande sträckan, hvarigenom änden kommer att stå snedt!).
Detta nya läge är gynsammare för tyngdkraftens inverkan, så att
organet kröker sig vidare, hvarvid det kommer i allt gynsammare
!) Jemför Sachs, Lehrbuch s. 820 o. f.
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läge, ju mer det närmar sig det vågräta. I detta läge är
tyngdkraftens inverkan störst — organet borde således vid
kännas en synnerligen skarp böjning — men, som ofvan är
sagdt, detta inträffar alls icke, utan det växer vidare i ho
risontal rigtning. Det är uppenbart att ett dylikt resonnement är falskt. Yi måste tillstå att vi i de vågräta biröt
terna hafva att göra med organ, som icke äro positivt geotropiska i samma mening som hufvudroten.

Då jag genom dessa nu omnämnda försök blifvit öfvertygad om tillvaran af växtdelar med egenskapen att ställa sig
vinkelrätt emot tyngdkraftens resultant, ansåg jag mig böra
pröfva, huruvida icke andra organ funnes, hvilka vi måste
tillskrifva samma egenskap med afseende å ljuset.
Såsom af den historiska framställningen synes (s. 22 o. f.)
tillskref Frank bladen en dylik transversal-heliotropi, som
likvisst på det bestämdaste förnekades af De Yries.
Mina försök inskränkte sig till bladen af en enda art,
men för denna synas de mig vara bevisande. Å ett ungt,
kraftigt, i kruka växande exemplar af Cucurbita pepo fixera
des ett ännu icke fullt utslaget blad, hvilket helt en
kelt skedde medelst en i jorden instucken träkäpp, hvars
öfre klufna ände tjenade som skrufstäd, omfattande blad
skaftet omedelbart vid skifvans bas. Vid en dylik anord
ning kunde jag bringa bladskifvan i hvilket läge jag önskade,
utan att skaftets starka geotropi verkade störande. Krukan
med försöksplantan vändes upp och ned och stäldes på ett
litet, för liknande försök inrättadt bord, som var försedt med
hål i midten, så att plantan utan att skadas kunde ställas
med spetsen nedåt; härvid var naturligtvis sörjdt för att för
hindra jorden i krukan att falla ut. Genom särskilda skyd-
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dande omhöljen var allt ljus uppifrån och från sidorna utestängdt. Under plantan stäldes åter en stor spegel, som re
flekterade ljuset så att detsamma föll i det närmaste lodrätt
nedifrån uppåt.
Detta försök afgör huruvida Frank eller De Yries har
rätt. Enligt Franks uppfattning bör det fixerade bladet ställa
sig vinkelrätt emot ljuset. Vore åter De Vries’ uppfattning
rigtig att ett blads normala läge är en följd deraf att dess
epinasti är lika stark som dess negativa geotropi och posi
tiva heliotropi tillsamman, så borde i detta fall en uppåt
böjning inträffa, emedan epinastin och geotropin verka i samma
rigtning och endast motverkas af heliotropin.
Efter inemot en vecka hade det fixerade bladet till
vuxit så att dess yta var ungefär tre gånger så stor som vid
försökets början. Det stod fullkomligt vågrätt, alltså vinkel
rätt emot ljusets rigtning. Detta försök upprepade jag flere
gånger och alltid med samma resultat.
Häraf framgår alltså att de Vries teori i detta fall icke är
rigtig. Det enda vi med stöd af försöken och växtens förhållande
i det fria kunna påstå är att dess blad sträfva att intaga
ett sådant läge, att ljuset faller vinkelrätt mot deras öfra
sida, att de med andra ord äro transversal-heliotropiska i
Franks mening. Att bladnerven är negativt geotropisk är
troligt, åtminstone talar derför den omständigheten att jag
vid mina försök ofta tidigt om morgnarne i akt tog en lin
drig uppåtböjning af bladskifyan, hvilken dock senare på dagen
fullkomligt försvann under ljusets inflytande. Säkert är emel
lertid att denna geotropi fullkomligt paralyseras af ljuset.
Allt detta gäller naturligtvis tillsvidare endast för Cu
curbita, men mer än osannolikt synes det mig vara, att bla
den af allenast denna art skulle vara transversal-heliotro
piska. Kommande undersökningar skola väl utröna, i hvad
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mån tyngdkrafteu möjligen inverkar på bladskifvans läge
hos andra arter.
Anmärkningsvärdt är att detta faktum, ehuru oförklar
ligt enligt De Vries’ teori står i fullkomlig öfverensstämmelse med Sachs’ uppfattning af de plagiotropa organen, om
man blott medgifver att det uteslutande är ljuset, som be
stämmer bladets rigtning *). Detta en gång medgifvet sam
manfaller Sachs5 plagiotropi fullständigt med Franks transversal-heliotropi, om man afser från den senares teoretiska
spekulationer.

Med afsigt har jag i den föregående framställningen
underlåtit att behandla frågan om växtdelarnes olika lägen
ur biologisk synpunkt. Redan Dodart sade: on voit assez
qu’il faut que les plantes soient droites et å plomb pour se
soutenir plus aisement et pour porter leurs fruits; mais il
s’agit de scavoir, non pour quelle fin cela se fait, mais comment et par quelles causes”. Klarligen är det till nytta för
växten att dess rot under normala förhållanden växer ned
åt, alldenstund dennas funktion är att upptaga näring ur
jorden och gifva stöd åt de öfriga delarne; likaså uppfylla
bladen sin bestämmelse som assimilationsorgan bäst då lju
set träffar dem vinkelrätt. Och då Heleocharis nu en gång
är en växt med krypande rotstock, så är det tydligen för
arten fördelaktigast, att denna rotstock ständigt söker att
l) Ist ein Organ so gebiidet, dass es auf der einen Seite änders als
auf der gegeniiberliegenden gegen äussere, das Wachsthum beeinflussende
Kräfte reagirt, so kann es, auch wenn diese Kräfte einzeln oder combinirt in derselben Richtung wirken, nicht in derselben Richtung seine
Gleichgewichtslage finden und geradeaus wachsen; vielmehr wird es sich
zu jener Richtung schief oder selbst rechtwinkelig stellen (Ueber orthotr.
u. plagiotr. Pflanzentheile s. 277).
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växa horisontalt. Till dylika påståenden vore man nästan
frestad att förfalla vid betraktande af den oändliga mång
falden och ändamålsenligheten i naturen och det är väl just
dessa omständigheter som förmått t. ex. den italienske morfologen Caruel till uttalandet att plantorna växa uppåt „di
una sua idiosincrasiatt. Dermed är egentligen ingenting
sagdt. Ej heller kan jag tillsvidare anse det vara annat än
ett talesätt, då Frank förmenar att groddplantorna ursprung
ligen vuxit i alla möjliga rigtningar, men att i kampen för
tillvaran de blifvit urvalda, hos hvilka stammen vuxit uppåt
och roten nedåt. Utgående från dylika principer hade man
väl aldrig kommit till någon djupare insigt i sjelfva före
teelsen. Att roten växer nedåt, stammen uppåt är under
vanliga förhållanden till nytta för plantan, men t. ex. vid
Dutrochets ofvan å sid. 10 anförda försök är denna deras
egenskap växten till allt annat än gagn. Vi hafva här att
göra med en strängt lagbunden företeelse, som inträffar obe
roende af den skada eller nytta den medför. Och den yttre
kraft, som är orsaken härtill, hade väl aldrig genom biolo
giska studier eller nyttighets-resonnement kunnat uppdagas.
Detta måste ske genom experiment.
Jag har sökt lemna en framställning af Thomas An
drew Knights upptäckt, af de försök och hypoteser, som föregingo densamma, samt af de bemödanden, som efteråt
gjorts för att förklara tyngdkraftens olika inverkan på olika
växtdelar.
Vi hafva sett huru otillfredsställande dessa försök utfal
lit. Lika litet som någon fysiker på Knights tid på grund af
växtens anatomiska bygnad och med stöd af hvad man hade sig
bekant om tyngdkraftens verkningar i öfrigt kunnat härleda,
att det just är denna kraft, som vållar att roten växer ned
åt, stammen uppåt, lika litet äro vi den dag som är i stånd
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att från den nu mera kända yttre orsaken annat än antydningsvis sluta till de förändringar i den lefvande cellen,
hvaraf företeelsen närmast beror. Man har för ögonblicket
kommit till den punkt att man insett, att hvad som i frågan
behöfves är icke nya teorier, utan nya fakta; man har åtnöjt sig med att införa termerna negativ och positiv geotropi, lemnande åt framtiden den närmare förklaringen häraf.
Dylikt inträffar i alla vetenskaper. Man inför, så att
säga, i sina kalkyler ett
hvars värde man icke känner,
men med hvilket man kan räkna vidare. Men liksom det
ligger vigt på att betydelsen af detta x från början noga
fastställes, så måste man äfven tillse att egenskapen posi
tiv, resp. negativ geotropi ständigt tages i samma bety
delse och icke tillerkännes andra växtdelar än dem. hvilka
den bevisligen tillkommer.
Vi hafva sett att man företrädesvis undersökt tyngd
kraftens inverkan på hufvudroten och stammen och att det
varit vid studiet af dessa lodrätt växande organ, som be
greppen negativ och positiv geotropi utbildats och fixerats.
Då man sedan rigtade sin uppmärksamhet på de snedt vä
xande organen fann man att äfven dessas läge är beroende
af tyngdkraften och, drifven af ett naturligt begär att gene
ralisera, tillskref man dem samma geotropiska egenskaper
som de uppåt växande. Med andra ord, man antog att alla
växtens organ, för så vidt deras läge bestämmes af tyngd
kraften, sträfva att växa vertikalt, antingen uppåt eller
nedåt. Att de under normala förhållanden icke kom
ma att intaga detta läge vore en följd af åtskilliga om
ständigheter, deras egen tyngd, ljusets inflytande och fram
för allt inre orsaker fepinasti, hyponasti). Detta må nu i
en del, kanske många fall vara rigtigt, men jag tror mig i
det föregående hafva ådagalagt att det finnes bilaterala or4
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gan, hvilka äro „transversal-heliotropiska“ samt att det äfven
gifves radiära organ, som hafva egenskapen att medan de
växa ställa sig vågrätt, alltså vinkelrätt mot tyngdkraftens re
sultant och på intet sätt kunna tillskrifvas negativ eller posi
tiv geotropi.
I sammanhang härmed tror jag mig hafva uppvisat att
den uppfattning, som Sachs velat göra gällande i afseende å
de radiära och plagiotropa (bilaterala) organens olika sätt
att reagera emot yttre krafter och deras deraf beroende
olika läge, är alltför schematisk om den också i de flesta
hittills kända fall håller streck. Vi måste medgifva, att lika
väl som det finnes radiära organ, hvilka genom tyngdkraf
tens inverkan växa lodrätt, det äfven gifves andra radiärt
bygda växtdelar, hvilka hafva egenskapen att under inflytan
de af samma yttre kraft växa vågrätt. Det ena kunna vi
för ögonblicket lika litet förklara som det andra. Men det
synes mig att begreppet geotropi hädanefter bör tagas i en
vidsträcktare mening än hittills. Då nämligen en del organ
med lodlinien göra en vinkel 0° (positivt geotropiska), andra
en vinkel 180° (negativt geotropiska) och vi nu hafva öfvertygat oss om att det äfven finnes växtdelar, som dermed
göra vinkeln 90 °, så tyckes det mig vara naturligt, att man,
särskildt med de snedt växande birötterna för ögonen, be
traktar det läge, som en positivt geotropisk rot och det, som
en negativt geotropisk stam intager, endast som tvenne gräns
fall af de rigtningar, hvilka växtdelar öfver hufvud kunna
intaga genom tyngdkraftens inverkan. Med geotropi bör
alltså förstås ett organs egenskap icke att ställa sig i tyngd
kraftens rigtning, utan att under denna krafts inverkan in
taga ett bestämdt läge i förhållande till lodlinien. Vid ett
dylikt betraktelsesätt tyckes problemets lösning vara skjuten
ännu längre bort än tillförene, då det endast gälde att för-
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klara hvarför en del växtdelar växa lodrätt uppåt, andra
lodrätt nedåt. Men kanske antyder misslyckandet af de hit
tills gjorda förklaringsförsöken att frågans lösning i framti
den står att vinnas på en helt annan väg än man tänkt sig.
Att vi i sista instans hafva att göra med ännu okända egen
skaper, med en egendomlig irritabilitet hos protoplasmat,
lifvets substrat, torde väl knappast kunna betviflas, så myc
ket mindre som redan uppgifter föreligga om geotropi hos
de af endast protoplasma bestående Myxomyceterne *).
>) R o s a n of f , De 1’influence de 1’attraction terrestre sur la direction des plasmodia des Myxomycetes (Mémoires de la soc. imp. des Sci
ences de Cherbourg, T. XIV).
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