In memoriam August Thienemann
Den 22 april 1960 avled Entomologiska ftireningens hedersledamot professor emeritus .\ugust Thienemann. Pltin, i en ilder av 7E ir. Den limnologiska forskningens ledande gestalt sedan decennier har dirmed tiitt ur tiden.

F(idd i Gotha i 'Ihiiringen bedrev Thienemann sina naturvetensklpliga
studier vid universiteten i Greifswald. Innsbruck och Heidelberg. Han disputerade fair doktorsgraden i Greifsrvald rir 1905 pi en avhandling om trichopterpupporn och deras hiokrgi och kom 1907 till \Iiinster, diir han tivertog
ledningen ftir unirersitetets biologiska avdelning ftir fiskeri- och yatletrtiiroreningsl rigor- Docenlrrr ftiljde efter ett par ir.
I)e tio irren Thienemann stannade i lliinster betecknade en period av milmedyelna och intensiva studier inom limnologiens alla omrflden siviil i fiiltet
som i laboraloriet. och redaD under denna tid nidde Thienemaun fram till
de resullat. som skulle visa sig bli av gmndliiggande betydelse fiir den
ntoderua limnologiens utveckling. .{rel 191{ och fiirsta virldskriget blev ett
beklagligt avbrott i 'lhienemanns vetenskapliga bana. IIan srirades svirt vid
slriderr)a kring Reims i september 1.()!-l rnen tillfrisknade. ehuru med ett fdrkorlat beu. och undgick diriiJerrom vidnrc fronttjAnst. I samband med rtt
'l'hicneurann ir 1916 kallades tilt chef ftir Hydrobioloi:iiska anslallen i Pliin
i Holstein frikallades han frin all mililirtjinst och kundc Ater helt iiilna sina
krafter irt siitlattensforskningen. Samlidigt dirmed urderstiilldes Pliin-institutet ,Die Kaiser-\Yilhelm-Gesellschlft zur Fiirdemng der \Yissenscha ften , ,
lilket innebar att dess resurser betydligt iikades. Parallellt med chefskapet
i Pliin ntog sig Thienenrann undervisningen i limnologi vid universitetct i
det nrirbclesna Kiel, diir han l92l nlr)iimndes till ordinarie professor.
I)liiu-institutet utlecklades under Thienemamrs skickliga ledning snabbt
till ett centmm ftir leoretisk limnologisk forskning. Staben utiikades undan
fiir undan med specialisler pi olika omriden. och raden av unga doklornnder
som utarbelade sin:r alhandlini.lnr vid inslitutet vdrte med iren tneu blev
ruldrig piilatlande ling, ty 'l'hienerrrann htill styvt pi en hiig standard. Ilelydelsefulln steg ftir tikande al det internaiionella sanrarbetct trtgjorde 1'hienemanns ijver[agande av redaktiirskapet fiir lidskriften ,-\rchiv liir H]'drobiokrgie,. som pi kort tid blev det centrah organet inom silt fack, sarut inte
ruinst slirrtandet av den lnteru:rtionella Iiirenini:ien fiir teoretisk och tillemprd
linrnologi rir 1922. det senrtre i inliml samlrbele med 'fhienen.rarrns gode viiD.
den svenske limnologen Einar \autnlulr. 'l'hienemann funilerade sour dt'n
intenraiionellrr fiireninilens president I ratrr till 1939 da han
stilld inf0r derr
- triidde tillbaka.
rrriirknande r':irldspolitiska horisonlen -- pi egen iinsknn
I)ettl vur vid kongressen nr I i Sverige slra\ fiire krigsutbrotlet.
'l'hienemann var en rastliist arbetande forskarc som nldri8 tofa ut cn
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niidvindigt fysiska vederkvickelseu frtiu arbetet l'id skrivbord
och mikroskop fann han vid sina otaliga exkursioner. Ingen hade heller en
sidan iiverblick som han iiver Iiuropas olika typer tv sliende och rinnande
vatten och deras fauna. Han levde som han liirde, ly hau underliit aldrigJ att
framhilla hur viktigt det ir fiir biologen att resa sA urycket son mtijligt och
att det i samband dirrned iir lika viktigt att se och ftirsli de olika landskapen
som att samla och giir:r detaljiakttagelser.
I ovanlig grad ftiretridde Thienemann den forsknrlyp som kombinerar
sinne fijr etl outtr6ttligt sludium av de smi detaljernu rrred siDne 16r siikmrdet
efter de generelltr nornler som reglerar orglnismernas existens. Och ingen har
vil gjort mer iin han ftir att visa :rlt limnolosien genom sin kausala grundinstdltning och genom de limniska nrilj6ernas siirart biir betraktas som en
sjilvstiindig gren av ekolo6;ien.
Flertalet nv sina riktiijaste forskningsresultat nridde 'fhietrcntarrlr virr sitt
ingiende kiinnedom om chironomidernt eller fjddemrygi;orna. Detta var
ingen tillfillighet. Redan vid exkursioner pi Iliigcn under Greifsu'ald-iren
fann Thieneur:rnn vid understiktringar ar kellor och b:ickar ftir velenskapen
n1-a chironomidnrler. som riktade hans inlresse p:i denna dittills ur alla synpunkter nestan helt negligerade insektgrupp. Under de fiiljande iren i \Iiinster
ignades ur1'cken tid it studiel av \'iisttvsklands chironomidl auua. Larver
uppfiiddes och puppor klecktes i slor skala. r'arpi de silunda erhillna imagines beskrevs av J. J. Kieffer. Genom Thienemarnns anstriingnin;gar i;ick
kdnnedomen om chironomiderna och deras metamorfos framil med stormsteg och det blev snart klirrt att dennr insektfamilj utgiir den artrikaste djurgruppen i de limniska miljiierna.
^\tt chironomiderna Aven utgiir den viktigaste indikatorgrupper) kunde
Thienemann pe elt eleijant siitt visa rcdan 1913-lir vid siua understiknin5gar
ar- kratersjttarna i Eifel-omridel, dAr det ovnnliga intriiffar att djupa sjiiar
rned niringsfatti{i omgilning ligger niira intill grrrnda sjiiar omgivna av biirdiga ikrar. Bollenfarrnan visade sig vara principiellt olika: i det ftirra fallet
bestod den av srri chirouonridlarter av 'fanvlursus-gruppen, i det senare
fallet ay stora rtida larrer ay sliiklet Chironomus. Orsaksslmuranhanget klarlades genom Thienenranns 1'attenkemiska understikninilar, som visade att
niringsfattiga bottensediurent ir kombinerade med god svrctillgang, neringsrika bottensediment med syrebrist i de djupare valtenskiklen.
Faststillandet av de ekologisk:r sjOtyperna brukar betecknas som upprinnelsen till den moderna limnologien. l)ess bas ldrstrirktes och breddades niir
Naumann stran efterit och oberoende ly 'l'hienemlnn kom till motsyarande
resultat i s1'dsverrskl sjdar efler att hll startat frin nndur rrtgflngspulkter.
ndmligen Iriu plankton och sedimentt)per. Naumann lrcrikade dessutom
aspekten rned sina erfrrenheter uv de nordiska humussjiiarntr. I Pltin med
dess sjiirika omgivniDgar fiirdjuptrdes problemslrillninglnrrra 1'tterligare geDom
omfattallde arbetr'tr ar'-l'hienemann och h:rus liirjungtr. Etr vid spridning fick
dessa resultat nir ThieneDrann lillsirrumans med Ntumirnn strrtade bokserien
,Die Binnengerviisser, . diir 'l'hienenrrnn svarade fiir det Iiirsta bandet: oDie
Binnengerviisser MitteleuroPas, ( 1925).
tr{en efter tio ir i Pliin 6;ick 'l'hienemanns blickar mol vidare horisonter.
De existensekologiska normernit i Iiuropas s,iilvalten kunde iiverblickas. men
hur lig problemen till i lropikernn? Ingenling r.ar kiint on dettlr, som dock
miste vara rv st6rsta principiella betydelse fiir fiirstirelsen ay de st()ra sanl['nlom.l. Is- -irr.8r. ,r.3-t, ,grni
semester. Den
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manhangen. Den av Thienemann och l.ranz Ilutluer under Aren 1928-1929
genomfiirda limnologiska expedilionen till Sumatra, Java och Bali gav utomordentligt rika resultat och har salt djupa spir inom limnologien.
Thienemann hade under irens lopp fiirdelnt sitt inlresse pA mriuga olik:r
problern, bl.a. iiven pri svstematiska och djurgeografiska studier tiver sikfiskarna, ekologisk-djurgeografiska understikningar iiver stityattensplanarier
m.m. Efler iterkomsten frin expedilionen till Insulinde koncentrerade hau
sig emellerlid alltrner pi chironomidema, vars laryer och puppor beskrevs i
en ling rad av arbelen. Han forehg i samband dermed onfattande failt-

arbeten

i

,{lperna och Lappland (Tornetriskomr ldet), varvid mycket nytt

och olentat framkom. Genom dessa studier fiirdjupades hans dverblick iiver
de djurgeografiska pnrblemen alltmer och lg50 utkom hans '\'erbreiIungsgeschichte der Siiss\r'asserlier\yell l')uropas,, etl grundleggande arbete pi tiver
E00 sidor.

Thienemann btirjade nu

bli till iren, och utgivandet av den stora djur-

ell tecken pA hans strivan atl biirja sammanfatta liysyerket. I flera under 1950-talet utkommande b6cker populariserade
han limnologien och dess problemstlllningar och varnade ftir olika former
ay rnisshushillninfi med vattnet. 'Duropas sor11ebarn,, Hans imponerande
arbetsfiirmega manifesterades inyo niir serien ,Die Binnengewiissep ir 195{
pibyggdes med det digra arbetel ,Chirononrus. Leben. \'erbreitung und wirtschaftliche Bedeutung der Chironomiden, (83{ sidor), diir chironomidforskningens allmiinna resultal sanrmanfattades av den ende som kunde {iiira det.
Chironomus-boken var nr .l{0 i Thienemanns produklion. Nr 460, det sista,
blev hans ,Erinnerungen und Tagebuchbliitter eines Biologen,, som utkom
nrigra mrinader ftire hans dtid bch omfatlade 500 sidor. Boken utgtir samtidigt
den europeiska linnologiens historia. S lan har en forskarbana avslutats sa
harmoniskt och konsekrent som fallet var med .{ugust Thieneuranns nir han
samlade si€t till och fullfiiljde sina tre sista slora verk.
Att 'fhienemann bley en central gestalt inom sin forskning berodde inte
entrart pi hans vetenskapliga kvalileter utan i hiig grad ocksi pe hans gedi€lna
och representativa personlighet. Karaktarislisk var hans positiva irstatlning
till andra och hans spontana beredvillighet att biste yn€ire forskare med rid
och did. hans vdnliga sett att uppmunlra. Savel i tal som skrift kritiserade
han mycket slillan andra. Hans fortroende fiir den han litade pi \.ar odelat
och torde sillan ha svikits.
Personligen har jag honom alt tacka ftir mycket.
Lars Rrurulin
geografien kan uppfaltas som
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