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I november 1993 avled professor Lars Brundin, tidigare fbrestdndare fdr Riksmuse-

ets entomologiska avdelning och ordfdrande i Entomologiska fdreningen i Stock-

holm (1952-1977), vid en dlder av 86 dr. Lars Brundin var den internationellt mest

ryktbare fdretriidaren fdr syensk entomologi under detta sekel. Hans berdmmelse

och stora vetenskapliga insats vilar i fdrsta hand pd hans epokgdrande studier av
sfuiktskapsrelationerna hos grupper av fjddermyggor inom den sydligt tempererade

zonen runt Antarktis. De eyolutionshistoriska (Jylogenetiska) mdnster, som han diir-
vid lyckades rekonstruera, mojliggjorde fi)r fdrsta gdngen en vetenskapligt hdllbar
analys och tolkning av de biogeografiska sambanden mellanfaunorna i Sydafrika,
sddra Sydamerika, Australien och Nya Zeeland, ett problemomrdde som tidigare
varit fdremdl fdr mycken spekulation. Han var htir pioniiir i att tilliimpa den tyske

entomologen Willi Hennigs teorier och metod fdr rekonstruktion av fylogenetisk
sldktskap och blev dtirigenom den som bidrog till denfylogenetiska systematikens

genombrott och dess revolution av den biologiska systematiken.

I ett efterldmnat manuskript, vilket htir dterges i sin helhet, berdttar Lars Brundin
om sin bana som forskare. Detta utgt)r ett fascinerande dokument iiver en stillsynt

framgdngsrik och helgjuten forskargrirning. Det rir sannolikt nedskrivet 1985 och

tir en modifierad yersion ay ett fbredrag hdllet av Brundin detta dr i Kungliga
Vetenskapsakademien i serien " 50 dr med vetenskapen" . I fbrordet till fdredrags-
manuskriptet skriver han bl.a. att detta pd stitt och vis utgdr hans vetenskapliga
memoarer i koncentreradform. Han hoppas att detframgdr "att det ena projektet

fogats titl det andra med viss konsekvens och att detta lett mot horisonter som undan

fdr undan vidgats" .

Korrespondens: Per Lindskog, Sektionen fdr entomologi, Naturhistoriska riksnuseet, Box

50007. S-104 05 Stockholm, Sweden.

Inledning
Mitt intresse fcir fjiidermyggorna eller chironomi- ka arters levnadssiitt, vilket i sin tur ledde till en

dema vaknade pA ett tiimligen sent stadium. Under cikande fcirstAelse fbr artgrdnser och individuell
skoltidens exkursioner i den smAl?indska hembyg- vanatlon.

den tillsammans med min far, biotogilektor vid Dessa erfarenheter kom vel till pass niir jag, ef-

Viixjci liroverk och kunnig botanist och fiiltzoolog ter studenten i Viixjd, pe hdsten 1925 bcirjade mina

med fjiirilar som specialitet. iignade jag mig med naturvetenskapliga studier vid universitetet i Lund

iver et studiet av skalbaggama och bcirjade tidigt med entomologi som specialdmne. En viktig hiin-

med den effektiva sAllningsmetoden, vilket resul- delse intriiffade pA vAren 1927 ndr jag av min

teradeifyndavetskilligarariteter.Skoltidenssys- entomologiliirare docenten Simon Bengtsson pA

selsettning under sommarferiema med f[ltarbeten initiativ av professor Yngve Sjcistedt pe Riksmu-

och artbestiimningar efter tillgiinglig litteratur seet tillfrAgades om jag ville pAbdrja en invente-

skiirpte blicken frir morfologiska detaljer och oli- ring av insektsfaunan inom Abisko nationalpark.
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Det var ju ingen tvekan om svaret, och under tvA
somrar insamlades i fiirsta hand skalbaggar och
fjiirilar inom detta av naturen sA gynnade fjiillom-
r[de. Resultaten av detta inledande arbete fick iiran
att publiceras i K.V.A:s Skrifter i natur-
skyddsiirenden. Emellertid hade jag i Abisko liirt
kiinna flera av Sveriges ledande botanister och via
dem fAtt kontakt med vdxtsociologin, ett dA

mycket aktuellt tema, vartill grunden lagts framfcir
allt genom studier av den nlistan opiverkade vege-
tationen inom Skandinaviens fjiillomrAden. Detta
lockade till en ingAende underscikning av insekter-
nas kvalitativa och kvantitativa fcirdelning inom de
viktigaste, viil karaktiiriserade vdxtsamhiillena
inom bjcirkregionen och den triidlcisa arktiska re-
gionen, varvid de artrikt fciretriidda skalbaggarna
anvdndes som indikatorgrupp. Resultatet blev en
doktorsavhandling med titeln "Die Coleopteren
des Tornetrdskgebietes. Ein Beitrag zur Okologie
und Geschichte der Kiiferwelt in Schwedish-Lapp-
land" (1934). Betyget blev blygsamt, kanske del-
vis diirfcir att emnet var sA nytt. Jag var viil ocksA
tiimligen grcin vid denna tidpunkt.

Efter disputationen fcirdjupade jag mig i taxo-
nomiska studier av det stcirsta skalbaggsliiktet
Athe ta bland staphyliniderna (kortvingarna), an-
sett som den svAraste skalbaggsgruppen och diir
jag dittills varit helt beroende av specialister, vil-
ket klindes som en utmaning. Med en frirbiittrad
metod fcir genitalunderscikningar gick det emeller-
tid raskt framAt och ett flertal revisioner av de pa-
learktiska artema inom olika Atheta-grupper med
beskrivning av ett flertal nya arter s6g dagens ljus,
den senaste 1953.

De svenska sjiiarnas fjfldermyggor som
ekologiska indikatorer
Vad som ovan skildrats utgiorde bakgrunden till
den drastiska fcirdndring som intriidde niir jag
1936 blev fiskeristipendiat och Aret diirpA labora-
tor vid det statliga Sdtvattenslaboratoriet i Drott-
ningholm. Hiir kom jag frir fcirsta gAngen i niir-
mare kontakt med limnologin, den kausalt inrik-
tade ekologiska sdtvattensforskning som under de
nermast fcireglende tvfl decennierna gjort sA snab-
ba framsteg med Einar Neumann i Lund och Au-
gust Thienemann i Plcin som inspirerande ledare.

Det var under en lycklig stjiirna jag kom till
Drottningholm, och de 20 Lren vid laboratoriet un-
der fcirstAende chefer som Gunnar Alm och Sven
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Runnstrcim blev en period av mAlmedvetet forsk-
ningsarbete som kunde iignas At studiet av de
svenska sjciarnas bottenfauna och dess beroende
av olika miljrifaktorer. Givetvis tog det tid att ar-
beta sig in i litteraturen och orientera sig om aktu-
ella problemliisningar. Men redan 1936-39 kom
jag i kontakt med chironomiderna, niirmast larver-
na, i samband med uppdraget att undersdka fisk-
och bottenfaunan i vissa jiimtliindska sjciar. Resul-
taten framlades i "Zur Limnologie jiimtliindischer
Seen" (1942). Men en niirmare diskussion av des-
sa sjciars relationer till Thienemanns sjcityper var
av flera skiil ej mrijlig.

Vid denna tidpunkt arbetade limnologema iinnu
allmiint med "larvtyper" hos chironomidema, un-
der den optimistiska fcirestiillningen att en larvtyp,
trots att den ofta fciretriidde mer dn en art, var ur
ekologisk synpunkt enhetlig. Detta ledde ofta till
missfcirst[nd och felaktiga generaliseringar. Det
fdrbisAgs ocksA allmiint att Thienemans sjcityper
var baserade pA den djupbottenlevande (profun-
dala) chironomidfaunan i stabilt skiktade sjciar.
Fciljden hade blivit uppstAllande av en mdngd nya
sjdtyper inom olika delar av Europa, ej minst i
Fennoskandien, dAr djupbottenfaunan uppvisade
andra aspekter iin i Thienemanns klassiska huvud-
typer. I sjAlva verket hade man ofta laborerat med
instabilt skiktade sjciar med relativt varmt botten-
vatten i djupzonen, som tilliit invasion av mer eller
mindre brett temperaturtoleranta element frAn
strandzonen (littoralen). Nu niimnda svagheter
giillde ocksi fcir de bottenfaunaunderscikningar
som giorts i de genom Naumanns alg- och
sedimentanalyser klassiska sjciama i Aneboda-
omrAdet norr om Viixjci.

Mot denna bakgrund bestiimde jag mig frir att
fcirscika genomfcira ett stdrre projekt som skulle gA

ut pe att inom Aneboda-Vtixjci-omrAdet utviilja
nlgra typsjciar, vars chironomidfauna skulle un-
derkastas en allsidig underscikning, och att resul-
taten diirifrin sedan skulle jiimfciras med prov frAn
sjciar i andra delar av Sverige. Fiiltarbetet pAbcirja-
des 1942 och bestod, jiimte provtagningar med
Ekman-huggare liings vissa profiler under olika
Arstider, av hAvning av pupphudar pe vattenytan,
fAngst av kliickande puppor i trattfiillor river olika
djup, hAvning av imagines pfl vegetationen vid
strdnderna, samt i kliickning av imagines frAn
utvuxna larver. Som mina typsjriar fungerade den
stabilt skiktade, extremt polyhumcisa Sphagnum-
tjiimen Grimsgril, den stabilt skiktade polyhumcisa



Ent. Tidskr. 116 (1995)

Skarshultsjdn, den metastabilt skiktade, mflttligt
humcisa Sraken, den instabilt skiktade oligohu-
mcisa Innaren och den stabilt skiktade oligohum<i-
sa Skiiren. Denna typsjciserie demonstrerade sAv[l
de kvalitativa och kvantitativa konsekvenserna pA

bottenfaunan vid rikande humusstandard som

sambandet mellan skiktningsfcirhAllandena och

djupbottenfaunans kv alitativa asPekt.

En styrka var att de kausala analyserna konse-

kvent kunde byggas pA till arten identifierat
chironomidmaterial, liksom att jag sjiilv hade pi-
tagit mig alla detaljer i underscikningsarbetet, i
fiiltet och i laboratoriet. Den stdrsta tillfredsstiil-
lelsen beredde mig nog den lilla Sphagnum-tjtir-
nen Grimsg<il med sitt konjaksfiirgade vatten.

Trots den ytterst artfattiga chironomidfaunan (37

arter mot Innarens 140!) visade den sig positivt
karaktiiriserad genom nAgra fcir polyhumcisa mil-
jcier speciella arter, diiribland en obeskriven och

liin ge efterly s t C h i r o n o mu s, niiml ige n arten t e n u i -

srylus Brundin, med larver av plumosus-typ-

Dessa indikatorarter Aterfanns iiven i Skdrshult-
sjiin. Grimsg<il utg6r otvivelaktigt en i sitt slag

idealisk typsjti.
De allmiinna konklusionemas bdrkraft under-

s<iktes efter hand genom prov frAn ett stort antal
jiimfcirelsesjtiar, frAn SkAne till norra Jiimtland.
EfterT Ars arbete kunde resultaten publiceras i en

riitt diger volym med titeln "Chironomiden und

andere Bodentiere der sildschwedischen Urge-
birgsseen" (1949). Dessfcirinnan hade ett betydan-
de antal fdr Sverige eller vetenskaPen nya arter
meddelats respektive beskrivits i ett par arbeten
(1947, t948).

Studiet av chironomidmaterial frin Jiimtlands
djupa sjciar hade antytt att i varje fall de nedre de-

larna av deras djupbottenzon representerade en

miljd av betydligt liigre trofistandard iin den i Syd-

sveriges harmoniskt oligotrofa och grundare sjciar,

och att den dominerande arten vN Heterotris-
socladius subpilosus, en orthocladiin som tidi-
gare var kiind frAn VAttems djupbottnar. Komplet-
terande underscikningar 1952 och 1955 i sjriar

ovan triidgr[nsen i norra Lappland (Katterjaure)

och Jotunheimen visade att djupzonen diir iir helt
dominerad av Heterotrissocladius subpilosus,

ehuru i individfattiga populationer (undantag den

glaciArmatade sjcin Juvvatnet, 1837 m ti.h., Nord-
euoropas hrigst beliigna sjti!) Med hiinsyn till fcire-

liggande indikationer syntes det mig berettigat att

infcira begreppel Heterotrissocladius subpilosus-
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Fig. l. Lars Brundin arhetande i laboratoriet vid expe-
ditionsbasen vid Lago Villarica, Chile, under den

Svenska Limnologiska Expeditionen till Sydamerika
1953-1954. Foto: L. Brundin 1953.

L. Brundin at work in the laboratory at the expedition
base at Lago Villarica, Chile, during the Swedish
Limnological Expedition to South America 1953-1954.

sjriar och till dem knyta begreppet ultraoligotrofi
(1956, 1958). Frirhandenvaron av dessa sjdar tvArs
dver den nordamerikanska kontinenten kunde jag
sjiilv senare konstatera, llt vara att subpilosus en-
ligt Saether (1975) diir motsvaras av tvA ytterst li-
ka arter, som av honom benAmnas starkt oligotro-
fa,/ultraoligotrofa. Att ultraoligotrofa miljtier ska-
pas dven i den tempererade zonens humusfattiga
sjdar sammanhiinger uppenbarligen med att
planktondetritus i de djupaste sj<iama pt sin v?ig

mot bottnen hinner nedbrytas sA starkt att tillfcir-
seln av niiring till bottensedimenten blir extremt
lag.

Sydkontinenternas fjidermyggor - limnolo-
giska expeditionen till Sydamerika f95!1954
Under arbetet med de svenska sjciarna och deras

chironomider kom jag d[ och di in pA tanken att
sjiiarna i sydkontinenternas tempererade zon er-
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bjiid helt oltista problem med hiinsyn till botten-
faunan. Vilka motsvarigheter finns det diir till de
chironomider som befolkar vAra sjdars djupzoner?
Intet var bekant om detta. SmAningom mognade
planen attjag sjdlv borde resa ut och frirstika finna
ett svar. Blicken hade framftir allt riktats mot sjii-
omrAdet i Sydchile, diir en ling rad av sjriar
strdckte sig in mot Andernas utldpare. Planen att
utrusta en liten expedition till det chilenska sjci-
omrAdet tog allt fastare form, och efter ett par ers
anstriingningar lyckades jag frln olika fonder upp-
bringa en summa som borde riicka frir tre deltaga-
res resor och uppeh[lle under ca l0 mlnader, va-
rav den mesta tiden skulle iignas At de chilenska
sjciama och nlgra av deras motsvarigheter pfl den
argentinska sidan, resten lt hcigandina sjriar i
Peru. Mina reskamrater blev H. Lciffler, Wien,
vattenkemist och zooplanktolog, och K. Thomas-
son, Uppsala, vdxtplanktolog. Pi generrisa rese-
villkor l?imnade vi Giiteborg med en Johnson-bflt i
slutet av juli 1953 med en stbr utrustning och be-
fann oss den I september i Santiago de Chile, men
det iir betecknande ftir all den tidsspillan som fcir-
orsakas av formaliteter och siivlig livsrytm i
Latinamerika att vi frirst efter 5 veckor i Santiago
blev klara att med vAr gamla amerikanska militiir-
jeep starta flirden sciderut mot sjOarna. Det skulle
emellertid fcira alldeles fcir lflngt att hiir gA in pl
vAra vidare mcidor och eventyr. Men arbetspro-
grammet kunde i stort sett genomfciras, trots ofta
primitiva fcirhillanden som dock kompenserades
av fcirmAnen att fA arbeta i de skiina chilenska
sjdlandskapen diir stAtliga vulkankiiglor vanligen
dominerade utsikten (Fig. l-2). De stora och
djupa chilenska och argentinska sjciarna visade sig
vara harmoniskt oligotrofa-mesotrofa. Djupbott-
nama befolkades av bl.a. Tanytarsus-arter, en
M onodi ame sa-art och en Se rge ntia-sliikting, alla
endemiska chironomider men dock direkta mot-
svarigheter till nordliga sj<iars indikatorarter. En
motsvari ghet till H e t e ro t r i s s o c I adius sciktes diire-
mot fcirgdves. Mycket pifallande var civerhuvud
artfattigdomen i de sydandina sjriarnas chirono-
midfauna. I fr[ga om det totala artantalet kunde de
knappast miita sig med den arktiska sjcin Kat-
terjaure uppe vid Riksgr?insen som har ca 60 arter.
Annu extremare var i detta avseende de hcigandina
sjciama i Peru. Den visserligen mycket hcigt be-
liigna sjrin Rinconada norr om Titicaca (3 km lAng,
22 m djup, 4680 m ci.h.) hade en rik littoral-
vegetation men befolkades av endast 3 chiro-
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nomidarter, diiribland till min dverraskning en
Chironomus-ant med larver av plumosus-typ i
djupzonen. Fr[n sjiin Titicaca (3815 m <i.h.) kunde
bara pAvisas 9 arter (Brundin 1956b). De tropiska
hiigandina sjdarnas chironomidfauna fijrefaller
vara mycket ung.

De rinnande vattnens fjidermyggor och den
andra resan till Sydamerika 1959

Det starkaste intrycket vid bearbetningen av
chironomiderna efter hemkomsten sommaren
1954 gforde emellertid det material som insamlats
mera tillfiilligtsvis med hlvning liings striindema
av de rinnande vattnen, siirskilt i Sydchile-Argen-
tina. Med de evolutionsmiissiga synpunkter som
jag vid denna tid btirjat anliigga, insAg jag au det
hiir rdrde sig om ett material av stort fylogenetiskt
intresse, som dessutom antydde att tempererade
Sydamerikas rinnande vatten befolkades av en
chironomidfauna som var lingt artrikare och av i
princip htigre flder iin den i sjtiarna.

I och med dessa insikter fick min vetenskapliga
verksamhet en ny inriktning. Men ehuru Andernas
bergsbiickar ropade pi en noggrann underscikning,
stod det klart att jag fcirst mlste biittre liira kiinna
nordkontinentemas rheofi la (striimlevande) chiro-
nomidfauna, frdmst den stora underfamiljen Ortho-
cladiinae med dess talrika rheofila arter. Ett omfat-
tande material insamlades 1955 i SkAne, Smflland,
Lappland och Jotunheimen-Dovre. Ftir iindamAlet
hade jag konstruerat hflvar som frirankrades llings
biickstriinderna fcir att uppfAnga den biologiska
driften som medfrirde kldckande chironomidima-
gines, deras puppor och pupphudar. De visade sig
synnerligen effektiva och fcirblev sedan dess mina
standardredskap. Samtidigt reviderades och diag-
nosticerades de europeiska sliiktena av Orthocla-
diinae med hiinsyn till imagostadiet, varvid det vi-

Fig. 2. Volcan Osorno (2.660 m) i Chile. I centrum av
bilden Lago Llanquihue, den storsta sjdn i det chilenska
sjddistriktet. L. Brundin insamlode prover av fjridermyg-
gor frdn denna sjd periodvis mellan slutet ov december
1953 till bdrjan avfebruori 1954. Foto: L. Brundin.

VolcanOsorno (2.660 m),Chile.ln the centre of the pic-
ture, Lago Llanquihue, the biggest lake in the lake di-
strict of Chile. L. Brundin collected samples of
chironomids from this lake periodically between end of
December 1953 until beginning of February 1954.
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sade sig att de talrika och delvis drastiska inkon-
gruenserna mellan de gAllande imagosliiktena och
Thienemanns larv- och puppsliikten ej existerade
och att de senare i stor utstr[ckning meste gella
iiven fcir imagostadiet. Resultaten kunde redovisas
i ett arbete I 956(a).

Niista frirberedelse ftir resa nr tvfl till Sydame-
rika blev en fiird med bil under april-september
1957 genom Nordamerika som gick vAsterut ge-
nom Canada till Vancouver Island, sciderut via
Kaskadbergen och Sierra Nevada och tillbaka <ist-

erut genom U.S.A. F?iltarbetena koncentrerades
till de viil bevarade vildmarkema i de stora natio-
nalparkema och andra reservat. Erfarenhetema
frin den preliminiira bearbetningen 1957-58 av de
mAnga proven frln Nordamerikas rinnande vatten
blev en mycket viirdefull bakgrund till de viin-
tande uppgiftema lAngt sciderut. Fdre Nordame-
rika-resan hade jag den I januari 1957 tilltriitt pro-
fessuren i entomologi vid Naturhistoriska Riks-
museet.

Den liinge fcirberedda andra resan till Sydame-
rika genomfcirdes under bcirjan av 1959 och iigna-
des helt at provtagningar i bergsbiickar och andra
rinnande vatten inom det chilensk-argentinska
sjtiomrldet, i provinsen Magellanes (Fig. 3), pfl
Eldslandet och i Bolivias Cordillera Real. Resul-
taten dvertraffade ftirviintningama. Artantalet av
chironomider var betydande liksom antalet nya
sliikten och arter och av stort intresse, bl.a. de ka-
raktiiristiska ftiretriidama fcir en ny underfamilj,
Aphroteniinae. Hrigst plfallande var att under-
familjen Podonominae, som i Holarktis spelar en
s[ underordnad roll, i Sydandema tiivlar med
Orthocladiinae i artantal.

I samband med bearbetningen av det nya Syd-
amerika-materialet hade vissa ideer viickts som
resulterade i samarbete med limnologen Dr. Vida
Stout i Christchurch, Nya Zeeland. Sedan nlgra
s.k. Brundin-hivar siints ner, hade hon viinlighe-
ten att gdra provtagningar i ett antal biickar pl
Sydtin och skicka mig proven. Entusiasmen blev
stor ndr jag dar fann fdretriidare fcir flera av de
endemiska grupper som jag dA bara kiinde frln
Sydamerika.

Ett biogeografiskt nyckelproblem
Jag hade d[rmed fett kontakt med ett av bio-
geografiens nyckelproblem, kanske det viktigaste,
dArfcir att helhetssynen pA livets historia sedan
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mellersta mesozoikum blir starkt beroende av den
fcirklaring man vill ge till det faktum att de sydliga
delarna av sydkontinenten kring Antarktis befol-
kats av talrika djur- och vAxtgrupper, vilkas del-
grupper pA de olika kontinenterna (och det konti-
nentala Nya Zeeland) verkar vara niirmare slilkt
med varandra iin med nflgon grupp pA nord-
kontinenterna.

Annu pl 1950-talet var meningarna mycket de-
lade. Flertalet biogeografer syntes ha underskattat
de aktuella gruppemas Alder och utgick frAn en
of<iriindrad kartbild samt sag fcirklaringen i sprid-
ning sdderut frAn ursprungscentra pl nordkonti-
nentema, eventuellt kombinerad med sekunddr
slumpspridning civer de sydliga havsvidderna. An-
dra diiremot ville se frirklaringen i stora geogra-
fiska fciriindringar i form av fordom existerande
interkontinentala landbryggor. Ett fAtal hiinvisade
till Wegeners teori om kontinentalfcirskjutningar
och den tidigare existensen av ett stort sydligt
kontinentblock, Gondwanaland, som inkluderade
alla sydkontinentema men som senare brutits scin-
der, varigenom ocksl enhetliga biotiska utbred-
ningsarealer splittrats och de vikariansmcinster
uppkommit som fascinerat biogeografema alltse-
dan Hooker och Wallace.

Det stod klart att vad som saknades i de dittills
frirda biologiska diskussionerna civer detta pro-
blem var <ivertygande fylogenetiska (sliiktskaps-
historiska) argument. En biogeograf mAste alltid
arbeta med monofyletiska grupper, d.v.s. sAdana
som innefattar samtliga arter som hiirstammar frin
en gemensam ursprungsart, och s<ika fastst[lla
graden av den sliiktskap som rAder mellan de vi-
karierande delgruppema av en stcirre grupp. Annu
hade dessa krav inte tillgodosetts vid fcirsciken att
analysera biogeografiska problem. Men metodi-
ken fanns lyckligtvis tillhands niir jag behrivde
den, med logisk skiirpa utarbetad av Willi Hennig i
ett stdrre arbete av 1950 och med kompletteringar
i ett par mindre skrifter (1953, 1957). Hiir bara
nAgra antydningar: Eftersom nya arter i princip
uppkommer genom klyvning av en stamart, har
under evolutionens gAng formats en unik hierarki,
som 6nnu iir ofullstiindigt kiind. Aktuella delar av
denna kan dock rekonstrueras genom att man star-
tar frAn de recenta arterna och arbetar sig tillbaka
genom att stegvis faststiilla s.k. systerarter och
systergrupper, alltsl den nermast besliiktade arten/
gruppen med gemensam stamart. Utslagsgivande
f<ir faststiillande av sliiktskap iir diirvid synapo-
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morher, d.v.s. gemensamt agande av relativt deri-
verade, specialiserade egenskaper (i relation till
det ursprungliga tillstAndet), om mcijligt unika.
Gemensamt iigande av relativt primitiva egenska-
per, symplesiomorfier, kan ddremot ej anviindas

som argument.
Hennigs epokgcirande ideer fcirblev i stort sett

obeaktade under en fciljd av fu, men ftir min del
fanns det ingen tvekan om att jag hiir hade det

verktyg som behrivdes ftir att med utsikt till fram-
gAng kunna attackera historien bakom vikarians-
ema kring Antarktis. Chironomidema borde dess-

utom vara en frir fylogenetisk analys tacksam

grupp, bl.a. diirfcir att de hcir till de holometabola
och att deras imagines, puppor och larver uppvisar
morfologiska siirdrag som kan testas mot varan-

dra.

"Gondwanaprojektet" och dess fullbordan

Projektet som jag nu planerade fcirutsatte emeller-

tid ytterligare fiiltarbeten av betydande omfatt-
ning. Genom gynnsamma omstiindigheter blev jag

i stAnd att 1961 bescika Tahiti, Nya Kaledonien,

Nord- och Sydtin pA Nya Zeeland, Tasmanien,

Nya Syd Wales (Fig. 4-5) och scidra Queensland
samt att pA hemvligen i de djupa dalama nedanfcir

Darjeeling sAtta ut mina hAvar i de bergsfloder
som medfcirde smdltvatten frAn Kangschenjunga,
detta fdr att se om mina "antarktiska" grupper

kunde spiras i ristra Himalaya. Avslutningsvis
reste jag 1963 till Sydafrika, diir provtagningar i
bergsbiickar glordes liings sydkusten, frdmst inom

de begriinsade ursprungliga skogar som dnnu

finns kvar. De sista proven togs p[ Drakbergens

sluttningar mot Indiska Oceanen. Resan till Syd-

afrika tjrinade viil sitt ?indamil, ty redan i fiilt
kunde jag konstatera att ett par ytterst viktiga
luckor i helhetsbilden diirmed utfylldes.

Ett mycket omfattande chironomidmaterial ha-

de diirmed insamlats. Bearbetningen hade fortgitt
mellan resoma, men redan 1961 stod det klart att

min livstid ej skulle riicka till fcir en fullstlindig
bearbetning. Jag besliit diirfcir att utesluta de

svArdversk6dli ga underfamiljerna Orthocladiinae
och Chironominae och koncentrera den slutliga
bearbetningen till tre underfamitjer, Podonominae
(Fig. 6), Aphroteniinae och Diamesinae, tre

monofyletiska grupper som uppenbarligen var av

sydligt ursprung och diirfcir av speciellt intresse.

Detritus med inbiiddat chironomidmaterial som

Frdn Grimsgbl till Gondwanaland

uppsamlats av biickhAvama hade hemfcirts i plast-
burkar konserverad i formalinlcisning. Utplock-
ningen av insekterna under preparermikroskopet
tog naturligtvis sin rundliga tid men kunde ej
dverlAtas p[ nlgon annan, b[.a. diirftjr att ett urval
hela tiden miste g<iras pA grund av den stora
individrikedomen. Men det var samtidigt ett spiin-
nande arbete fyllt av intressanta civerraskningar.

Sedan ocksA alla erforderliga beskrivningar och
figurer avklarats (8OVo av arterna var n.spp.), kun-
de den fylogenetiska analysen plbiirjas pA basen

av den komparativa morfologiska civerblick som
sllunda erhlllits. En betydande fond av lsikter
och id6er om plesiomorfa (primitiva) och apomor-
fa (deriverade) egenskaper samt trendriktningar
inom Chironomidae och liigre Diptera i allmiinhet
fanns redan redovisad i litteraturen. Jag behiivde
diirfiir ingalunda starta frAn scratch. Pi basen av
vad jag hrill f<ir att vara synapomorfier och konse-
kvent frAgande efter systergruppen och var den le-
ver, arbetade jag ut de hierarkier som bildades av

artema inom respektive Podonominae, Aphrote-
niinae och Diamesinae (i ftirsta hand Heptagyi-
ini). Det hela blev naturligtvis hypotetiskt. Men
liiget fciriindrades drastiskt niir de tre sAlunda upp-
rettade hierarkierna jiimfcirdes med varandra och
hiinsyn togs iiven till de geografiska utbrednings-
bilderna. Det visade sig niimligen d[ att mellan de

tre underfamiljema A ena sidan och alla deras vi-
karierande delgrupper A den andra rAdde samma
relationer mellan geografisk vikarians och graden

av fylogenetisk sldktskap. Det framtriidde med an-
dra ord ett ordnat mdnster som vittnade om en de-
finierbar historia, bl.a. innebdrande att de nu av
stora havsvidder separerade delgrupperna skiljts
frln varandra i en bestiimd tidsftiljd. Dessa resul-
tat, som inte gema kunde bero pA tillftilligheter,
visade att de fylogenetiska rekonstruktionema
borde vara i stort sett riktiga. Detta upplevdes som
en stor framgAng.

De biogeografiska slutsatserna och den
internationella reaktionen

Vad de fylogenetiska analyserna visade var bl.a.
ftiljande: l) Var och en av underfamiljema har re-
presentanter fcir en grupp i Sydafrika som iir sys-
tergrupp till en monofyletisk grupp omfattande al-
la representanter f6r respektive underfamilj i
Sydamerika, Australien-Tasmanien och Nya Zee-
land. Detta visar att de sydafrikanska grupperna
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skildes frAn sambandet med sina sydliga sliik-
tingar pl ett mycket tidigt stadium. 2) De
nyzeeliindska gruppema har alla sina ndrmaste
sliiktingar, systergrupper, i Sydamerika och iir i
flera fall klart plesiomorfa (primitiva); vissa av
gruppema visar markerade siirdrag som tyder p[
llng isolering. 3) De australiska gruppema har
ocksA alla sina niirmaste sliiktingar i Sydamerika,
men de iir alla systergrupper till en underordnad
delgrupp av en dldre grupp i Sydamerika och iir
alla relativt apomorfa (m.a.o. fylogenetiskt
yngre). Detta indikerar att sambandet (via Ost-
antarktis) mellan chironomidfaunan i Australien
och den i Sydamerika brcits relativt sent och att de

australiska grupperna alla iir derivat av sydameri-
kanska grupper.

Niir jag startade undersdkningarna kring Antark-
tis var det ftir mig som icke-geolog en <ippen frlga
om Wegeners teori om kontinentfcirskjutningar var
acceptabel eller inte. Niir mina resultat salnman-
stiilldes, hade emellertid si mlnga nya indicier
framkommit som stiidde niimnda teori och diirmed
den tidigare existensen av ett stort sydligt kon-
tinentblock, Gondwanaland, att jag ej behcivde tve-
ka. Den sekvens fcir sydkontinentemas separationer
som vitsordades av geofysiker och geologer stiimde
ju <iverens med den sekvens i utvecklingen av syd-
liga chironomidgruppers vikariansmcinster som
kunnat demonstreras p[ rent biologiska grunder.

Att Antarktis spelat en betydande roll i den

Fig. 3. Magellan-territoriet, Cerro Paine omrddet,
Chile. Hdgsta bergstoppen i bakgrunden till vtinster
(delvis slqmd av moln) 3 050 m. Foto: L. Brundin 17.2

1959.

Magellanic Territory, Cerro Paine area, Chile. Highest
peak (partly wrapped in clouds) in the left background,
3 050 m.

Fig.4. Rutherford Creek, skogsbtick vid sluttningen av
Brown Mountains, syddst om Cooma, Nya Sydwales.

Djup ravin medfuktig Eucalyptus-skog med mdngo trdd-
ormbunkar..En insamlingslokol fdr L. Brundin (bdckhd'

var) under hans resa till PaciJiken och Australasien,
l96L Foto: L. Brundin, ll.ll 196l .

Rutherford Creek,forest stream at the slopes of Brown
Mountains, SE Cooma, New Southwales. Deep ravine
with moist Eucalyptus forest and numerous tree ferns.
Collecting locality of L. Brundin (stream-nets) during
his trip to the Pacific and Australasia in 1961 .
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gondwaniska organismvArldens tidiga evolutions-
historia kan ej betvivlas. Men mitt antagande att
familjen Chironomidae varit en av konstituen-
terna i denna process kan kanske fiirefalla djiirvt,
dA detta fcirutsiitter att chironomiderna iir en
mycket gammal grupp som existerade redan under
Juraperioden fdr 140-180 millioner ir sedan. Fci-
reglngare till de av mig analyserade chironomid-
grupperna antages ju av mig ha varit med redan
niir Sydafrika skildes frAn Ostantarktis i civersta
Jura, och chironomiderna maste ftirutsettas ha va-
rit mycket avancerade och diversifierade niir Nya
Zeeland separerades frAn Viistantarktis i dvre
Krita fdr ca 80 millioner Ar sedan. Det direkta be-
viset fiir chironomidernas hiiga ilder kom emel-
lertid si smlningom, genom ett klarleggande fos-
silfynd (se nedan).

I ljuset av detta finns det diirfcir anledning riikna
med att flera vdxt- och djurgrupper med sydliga
vikariansmOnster homologa med dem hos chiro-
nomiderna er betydligt iildre iin vad som antagits
och haft en motsvarande historia.

Tilliiggas kan att de aktuella chironomidgrup-
pemas transantarktiska relationer bestdmt tyder pA

att OsG och Viistantarktis fungerat som tvi skilda
biogeografiska provinser, innebiirande att Syd-
amerika via Patagonien varit i fcirbindelse med
Australien via Ostantarktis och att Nya Z,eeland
varit i fcirbindelse med andina Sydamerika via
Viistantarktis. Detta bestyrkes av att Ost- och
Vestantarktis utg6r tvenne skilda geologiska pro-
vinser. Geologerna rdknar numera ocksl med att
Viistantarktis rcirt sig oberoende av Ostantarktis.

Resultaten av "Gondwanaprojektet" kunde
framliiggas 1966 i en sttirre avhandling med titeln
"Transantarctic relationships and their significan-
ce, as evidenced by chironomid midges. With a

monograph of the subfamilies Podonominae,
Aphroteniinae and the austral Heptagyiae".

I och med publicerandet av detta arbete varjag
ute i den intemationella hetluften. Lovord blanda-
des med viss kritik frAn den gamla skolans bio-
geografer, fijr vilka Hennig var en okdnd storhet
eller en stdrande revolutioniir. Den skarpaste kriti-
ken kom inte ovenht frAn den kiinde biogeografen
Philip Darlington, vars Aret innan (1965) utkomna
bok "Biogeography of the southem end of the
world" hade hArt kritiserats av mig. Enligt Dar-
lington hade jag bl.a. starkt civerskattat chiro-
nomidernas Alder och underskattat luftspridning-
ens betydelse ftir uppkomsten av de vikarianser
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Fig. 5. L. Brundin under insamling med btickhdvar
(Brundin-hdvar) vid Mt. Kosciusko, Nya Sydwales, Au-
stralien, under resan till Pocifiken och Australosien,
196I . Foto: D. H. Colless, november 1961.

L. Brundin collecting with stream-nets (Brundin-nets) at
Mt. Kosciusko, New South Wales, during his trip to the
Pacific and Australasia, 1961.

jag behandlat. I mitt svar (1972) kunde jag emel-
lertid hiinvisa till att en relativt avancerad chiro-
nomid av underfamiljen Podonominae, som er
mycket niira besliiktad med en nu levande art, ny-
ligen antrdffats i bemsten frAn nedersta nedre
Krita (alltsA pe grensen till Jura) i Libanons berg.
Detta ca 130 millioner ir gamla fossil bevisar att
chironomidemas evolution var lAngt framskriden
ndr Gondwanaland btirjade splittras upp i <ivre
Jura-nedre Krita. Och slumpspridning dver haven
ter sig som en oncidig spekulation i de hiir aktuella
sammanhangen. Det racker med att hiinvisa till de
enhetliga utbredningsbilderna och till det faktum
att de analyserade grupperna pA Nya Zeeland och i
Australien alla har sina ndrmaste sliiktingar pA an-
dra sidan jordklotet i Sydamerika. Tasmanska sjcin
iir dock ej mer iin 1600 km bred.

Aven Hennig rAkade i blAsviider nlir hans bok
om den fylogenetiska systematikens principer och
metoder 1966 kom ut i en ny upplaga och pl eng-
elska som giorde den allmiint liisbar. Ofta basera-
des den kritiken pA ontidiga missftirstAnd frAn
deras sida som utan fog betraktade sig som sak-
kunniga, eller ocksA rcirde det sig om Hennigs lo-
giska slutsats att endast ett strikt fylogenetiskt
system kan tjiina som ett allmiint biologiskt refe-
renssystem.

Sedan 1966 harjag pA konferenser och som in-
bjuden ftireliisare i olika liinder och ej minst i
U.S.A. och Canada fAtt tillfiille att frirklara och
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F i g. 6. F j tid e r my g g a n Ze landoc hlus latip alpis B r u nd i n,
en art med kraftigt reducerade vingar frdn Sydbn, Nya
Zeeland, beskriven av L. Brundin 1966 under ett nytt
sltikte. Arten tillhdr tribus Podonomini inom under-

familjen Podonominoe, vars arter uppvisar talrika
vikariansmdnster mellan kontinenterna inom den syd-
ligt tempererade zonen kring Antarktis. Teckning av L.
B rundin (frdn B rundin, 1966, fie. 3 5 ).

Zelandochlus btipalpis Brundin, a chironomid species
with strongly reduced wings from South Island, New
Zealand, described by L. Brundin in 1966 in a new ge-
nus. This species belongs in the tribe Podonomini
among lhe Podonominae which display numerous
vicariance patterns among the continents of the south
temperate zone of the circum-Antarctic area. Drawing
by L. Brundin (from Brundin, 1966,fig.35).

frirsvara Hennigs tankebyggnad och att betona
ncidviindigheten av att hans principer och metoder
tilliimpas, siirskilt i biogeografiska sammanhang,
vilket min egen forskning visat. Aven i en serie
skrifter behandlade jag samma tema (1968, 1970,
1972, 1974, 1975a, 1975b, l98l). Det iir med
gledje jag nu kan konstatera att fiirstlelsen fcir
dessa ting har 6kat snabbt under senare er. Siirskilt
gdller detta fcir U.S.A., diir American Museum of
Natural History i New York blivit ett livaktigt cen-
trum ftir vidare utveckling.
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Epilog
Sammanfattningsvis fcirtjiinar det understrykas att
den betydelse chironomidema har som ekologiska
indikatorer tillfullo motsvaras av den som tillkom-
mer dem som biogeografiska indikatorer. Fjiider-
myggorna iir en miirklig insektgrupp vars utforsk-
ning miijliggtir breda inblickar i livets existens-
villkor och historia i tid och rum. Bland de

evolutionsbiologiska aspekter som diirvid fram-
kommit vill jag som slutvinjett tillfoga foljande
tankegAng (Brundin 1974) som vitaliserats genom

studiet av chironomiderna.
Sedan sin start pe jorden har livet genom en

kontinuerlig evolutionsprocess kunnat framtriida i
en svindlande mAngd av olika former. Betydelse-
fullt zir i detta sammanhang det faktum att den viil-
diga "horisontala" hierarki av viixt- och djurarter
som nu omger oss utgdr en spegelbild, ehuru ej
komplett, av den "vertikala" hierarki som utveck-
lats genom Armillionerna. Vi ser omkring oss en

imponerande serie av olika organisationstyper,
alltifrfln ytterst primitiva organismer utan diffe-
rentierad klima fram till de mest avancerade
vertebraterna. Det omfattande kvarblivandet av
primitiva organismer dr av stor betydelse, inte
minst fcir att diirigenom skapats basala niirings-
reservoarer fcir miingder av konsumenter. Men den
konservativa trenden spelar en vital roll iiven
inom artbildningsprocessen, diir livet stiindigt ex-
perimenterat med fijrscik till fciriindring och an-
passning till nya miljcier. Niir en isolerad delpo-
pulation av en art triiffas av mutationer blir resul-
tatet visserligen ofta cidesdigert, men podngen 5r
att moderpopulationen lever kvar och att nya ex-
periment kan komma till stAnd. Med en lyckad ut-
gAng blir resultatet ett artpar ddr den ena arten er
relativt primitiv, den andra relativt derivativ. Vd
den fylogenetiska analysen miiter man oupphcir-
ligt exempel pl denna divergens mellan de tv6 al-
ternativ som stlr evolutionen till buds.

Den universella aktiviteten hos den dubbla tren-
den mot konservatism och fiiriindring understryks
om vi betiinker dess djupa ingrepp iiven i miinsk-
lighetens tillvaro, nu och tidigare. Inom de olika
civilisationerna har det alltid funnits ett motsats-

fcirhAllande mellan traditioner och nya ideer, mel-
lan konservatism och strevan efter fciriindringar.
Emellertid, ndr denna spiinning lett till politiska
och sociala oroligheter, har mdnniskoma Ater och

Ater fAtt erfara att en fullstiindig brytning med tra-
ditioner och tidigare generationers erfarenheter

Frdn Grimsgt)l till Gondwanaland

inte iir mdjlig, att experiment och fciriindringar liitt
blir katastrofala om de iir alltfrir djiirva och alltfcir
radikala och att - niir allt kommer omkring - ett
balanserat samspel mellan de tv6 alternativen 6r
av stdrsta vikt fcir en harmonisk samexistens. Men
bAda altemativen behcivs. Liksom chironomidema
6r mdnniskoma underkastade livets ledande prin-
clper.
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Summary
In a manuscript left after him, the eminent Swe-
dish systematist and student of chironomid mid-
ges and circum-Antarctic biogeography, the late
Professor Lars Z. Brundin, gives a condensed
autobiographic account of his long and eventful
career as scientist. An English translation was
published in Cladistics 9:357-367 (1993).

Efterskrift
Lars Brundin fctddes i Torstuna den 30.5 1907 och
avled i Stocksund den 18.11.1993. Han tog stu-
dentexamen vid Viixjd liiroverk 1925 och btirjade
sina studier vid Lunds universitet samma Ar, vilket
ledde fram till doktorsdisputation 1934. Under
stcirre delen av studietiden tjiinstgiorde han som
amanuens vid entomologiska museet i Lund. Han
var Lantbruksstyrelsens stipendiat 1936-1937 och
blev e.o. laborator vid Scitvattenslaboratoriet i
Drottningholm 1937 och ordinarie 1943. Han ut-
nAmndes till docent vid Stockholms Hrigskola
1952 och blev den I januari 1957 professor och

t2

Ent. Tidskr. 116 (1995)

fdrestAndare fdr entomologiska avdelningen vid
Naturhistoriska riksmuseet fram tilI pensione-
ringen 1973. Under perioden 1952-1977 var Lars
Brundin ordfrirande i Entomologiska fcireningen i
Stockholm. Han invaldes i Kungliga Vetenskaps-
akademins sjunde klass (d6varande zoologiklas-
sen) 1969. Han belcinades med den stora Linn6-
medaljen i guld 1984. Lars Brundin var hedersle-
damot i flera utliindska vetenskapliga siillskap,
bl a Society of Systematic Biology. Hans niirmast
efterliimnade iir makan Dagny, f d liiroverksad-
junkt, och tre bam.

Lars Brundin har med sin uppsats sjiilv sam-
manfattat milstolparna i sitt liv och uttryckt hur
han ser pA sina forskningsinsatser. Det finns hAr
ingen anledning att ytterligare utveckla detta. Man
kan konstatera att Brundin p[ ett ovanligt lyckligt
siitt kombinerade speciella talanger fcir den typ av
biologisk forskning han h2ingivet iignade hela sitt
verksamma liv. Det rika mAtt av fysisk spenst och
seghet som utmerkte hans krafts dagar upp till hiig
ilder var siikert till fcirdel under fdltarbeten under
kriivande naturbetingelser, det mA vara Nuolja i
Abisko eller de chilenska Anderna. I motsvarande
m6n visade han en ovanlig uthAllighet och kon-
centrationsfcirmAga vid mikroskop och skrivbord.
Hans teckningar av strukturella detaljer hos sina
studieobjekt vittnar om en utomordentlig artistisk
fdrmAga, negot som tidigast kommer till uttryck i
de klassiska genitalieillustrationema i hans taxo-
nomiska arbeten river kortvingesliiktet Atheta.
Brundins skrifter utmiirks av logisk stringens och
glasklart spr6k. Ett uttryck fcir hans hciga krav pA

exakthet i framstiillningen var att han alltid liiste
sina vetenskapliga fiiredrag innantill frAn nog-
grant utmejslade manuskript. Detta fcirhillande,
kombinerat med en viss ovilja att delta i mer fria
muntliga diskussioner, kunde skiinka Brundin en
air av orubblighet i den vetenskapliga argumente-
ringen. Hans friimsta medium fcir vetenskaplig
diskussion var i skrift, diir han pA ett skarpt siitt
kunde bemcita sina vetenskapliga motstAndare. I
arrdra sociala sammanhang kom den karakteris-
tiskt riittframma och ynglingam2issigt entusias-
tiska sidan hos Brundin biittre till sin riitt och hans
intresse av att diskutera bAde biologiska och andra
frAgor, liksom att dela med sig av sina stora kun-
skaper.

Per Lindskog


