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Till minne av Kjell Ehnbom

Mringa av Sveriges äldre lepidopterologer känner
vördnad och respekt inför' namnet Kjell Ehnbom.
Han föddes i Ortofta en mil norr om Lr.rnd och tog
studentexamen i Lund 1928. Under doktorandtiden
på den entomologiska avdelningen vid Lur-rds r.rni-
versitet tjänstgjorde han bl.a. som amanuens och var
dessutom sekreterare i Entomologiska sällskapet i
Lund. Kjell var en mycket framstående entomolog.
Om detta finns vittnesbörd i flera vetenskapliga pu-
blikationer It.ex.: Ehnborn, K. 193 1. Mithvmna
imbecilla i Skåne. Ent. Tidskr. 52:210, och Ehnbom.
K. 1936-1938. Notiser till svenska fjärillaunan.
Opusc. Ent. l: 3l-35; 2: ll2-lll; 3: 25-28; 3: 95-
991. Kjells mycket ingående kunskaper om fjäril-
lrrrnan i Skåne och speciellt den i Örtolta ar speelas
även i Fritiof Nordströms och medarbetares publika-
tioner över storfjäriiarnas utbredning i Fenno-
skandien. Där finns åtskilliga intressanta fynd an-
givna såsom "Örtofta (EBO)". 19218 erhöll Kjell
Ehnbom filosofie doktorsgraden på avhandlingen
"Studies on the central and sympathetic nervous sys-
tem and some sense organs in the head of
neuropteroid insects" [Opusc. E,nt. suppl. 81. Två år
senare startade Kjell en mångårig gärning som lärare
för blivande lärare, nämligen som lektor och fbre-
ståndare för den biologiska institutionen vid
Annedals fblkskoleseminarium, som senare oflicellt
kom att benämnas lärarhögskola. Kjell verkade så
att entomologin här fick en framträdande ställning.
De "seminarister". som fick f'örmånen att under
Kjells ledning delta i biologiinstitutionens exkursio-
ner till Oland, har oförglömliga minnen och kunska-
per tack vare Kjells smittande entusiasm, starka ut-
strålning, pedagogiska skicklighet och djupa kun-
skaper i entomologi, ornitologi, botanik, allmän bio-
logi och naturvård. Kjell och hans hustru Gerd var
nära våinner till prof'essor Georg Borgström. Kjell
agerade själv kraftfullt men lät också vännen Georg
Borgström på lektionstid - redan 1952 - skaka om
lärarkandidaterna med de fakta och budskap sorn
snart blev boken "Jorden - vårt öde" och därefter en
lång rad andra böcker. Många är de lärarkandidater
och andra som tack vare Kjell Ehnbom kom att ägna
sig åt natur- och miljövård, entomologisk forskning,
biologisk undervisning eller liknande. Under sin tid
:om melodiklektor i biologi vrr Kjell ordlörunde i

västra kretsen ar biologilärarnas lörenirrg. Ar l966
fick han i uppdrag att bygga upp den biologiska in-
stitutionen vid "Sveriges modernaste lärarhög-
skola", d.v.s. Kenya Science Teachers' College i
Nairobi. Efter sin pensionering företog Kjell tillsam-
mans med sin älskade hustru och medresenär omfat-
tande resor i tropikerna. I samband med sitt engage-
mang för tropisk naturvård kom Kjell att bli en
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mycket orntyckt ordf'örande i Travellers Club i Göte-
borg. Han föreläste även i tropisk ekologi, bl.a. som
gästprofessor vid amerikanska universitet.

Kjell insamlade ett omfattande entomologiskl
material, huvudsakligen storiJärilar, både i Sverige
(fi.a. Skåne) och i tropikerna (fi.a. Kenya och Mada-
gaskar). En de1 av de svenska fjärilarna skänkte
Kjell til1 en av undertecknade (TJ). Det övriga mate-
rialet finns på Naturhistoriska museet i Göteborg där
Kjell organiselat en betydande del av samlingarna
av Macrolepidoptera.

Den 17 januari 1997 avled Kjell Ehnbom i sitt
hem på Thulehem i Lund, 88 år gammal. Många av
de studenter och andra som fick förmånen att möta
Kjell förblev därefter hans nära vänner livet ut. Vi
minns hans vidsträckta kunskaper inom biologi och
miljövård men också hans djupa intresse 1'ör huma-
nistiska ämnen, och han var som person en humanist
i djupaste mening. Kjell Ehnbom fick leva ett 1ångt,
rikt och mångfacetterat liv som in i det sista prägla-
des av klarhet, humanitet och stor aktivitet. Många
entomologer, biologilärare och allmänt natur-
intresserade har förvisso blivit starkt berikade av
Kjel1s liv och gärning.
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