Kjell Fahlander
Ov.iltat kom budet. alt lektorn i biologi vid htigre allmiinna ldroverket
i Linktiping fil. dr Kjell Fahlander avlidit den 26 september 1964.
Han fiiddes i ostersund den E april 1908. Itfter studentexamen i hemstaden
1926 fortsatte han sina studier i naturvetenskapliga flmnen i Upsala, der
han avlade fil. mag.er. 1931 och disputerade ftir graden 1938 pi ,Beitrdge
zur Anatomie und systematischen Eirrleilung der Chilopoden,. Denna avhandling renderade honom docenlur i zoologi. vilken han innehade iren
193E {0. Bide ftire och efter sin disputation hade Fahlander egnat sig at
liran'erksaurhet och 1941 utnemndes han tilt lektor i Lulei, diir han eftertrldde C. H. Lindroth. I Lulei verkade han till 1951, dA han erhtill transpo
till liroverket i I-inkiiping.
f id sidltn av sin liiraryerksamhel bedrev !'ahlander ett omfatlande vetenskaptigt arbete. Han rar en av de fi entomologer, som iignade siii it studiet
av vira gaddsteklar, i ftirsta hand vespider, sphecider och pompilider. Omfattande lerarverksamhet och kritisk inst lning till sitt vetenskapliga arbete
gjorde, att han icke har publicerat mer An nigra fi men dock vikliga arbeten
om dessa insekter. Sina yiktigaste riin gjorde han under ferierna vid Hille
rtorr om Giiyle. Hrir upptdckte han bl.a. nigra fdr vir fauna nya gaddsteklar.
Sedan itskilliga ir tillbaka samlade l'ahlander uppgifter om ovaundmnda
insekter ftir att fri material till en katakrg iiver deras ftirekomst i virl land.

Genorn egna insaurlingar och genomging av kollegers och n'ruseers sarnlingar
skaffade han sig en utomordentlig kunskap om dem och de nrera intressarlla
fl,nden har han publicerat. Trots sin verksamhet i laldsorten var han synnerligen ir jour med tad som hlnde inom sitt specialomride.
Err annan sak, sorn Fahlander siirskilt intresserade sig ftir. var de liroverket tillh6rande insektsamlingar. vilka hopbragts av en fiiretrEdare i iimnet
nimligen lektor fil. dr G. Adlerz. Fahlander htill pi med deras bestenrnande
och uppordnande och hade iven planer pi en ttirteckning tiver dem.
Fahlander vlr iven intresserad av bl.a. natnrskyddsfregor och var vid sin
horlgring ordfiirande i Ostergtitlands n:r I u rh istoriska fiirening.
Vid sin bortging hade Fahlander icke fyllt 60 ir. Han slod mitt uppe i en
mingskiftande verksamhet. \{an h.rde drirfiir all anledning etskilli{it bl.a.
xv vetenskapligt intresse. Det ir diirftir med djup saknad man tinker pi
den avhSllne liiraren, den skicklige forskaren och den alltid hjfr.lpsamnre
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