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Till minne av Jon loman 
17 augusti 1949-20 april 2019 

Under året 2019 avled två av svensk herpetologis förgrundsgestalter: Jon Loman i 
april och Richard Wahlgren i oktober. De var drivande krafter inom det tidiga SHR 
och tillika ett par av mina bästa vänner. Tillsammans med några av Jons vänner har 
jag sammanställt ett urval av våra minnen. De är ägnade att hylla en gammal vän 
och betydande forskare men förblir en otillräcklig tribut. 

Thomas Håkansson 

J on växte upp i Lund där hans mamma var bib
liotekarie. Jag lärde känna Jon genom Rich
ard Wahlgren som en dag 1972 var på Lunds 

stadsbiblioteket och kopierade papper rörande 
SHR. En bibliotekare som visade sig vara Jons 
mamma uppmärksammade detta och satte de två i 
kontakt med varandra. Inom ett år flyttade han till 
en gammal lägenhet på Nygatan i centrala Lund 
där stadens herpare ofta träffades för studiecirklar, 
ormdissektioner, och för att njuta av Jons udda 
matlagning som t.ex. burksoppor tillagade med 
filmjölk, jätteköttbullar med ris, och läfsor! 

Han började intressera sig för herptiler redan 
som liten och hade fördelen att bo nära Enderleins 
Ringelrike som han ofta bevistade, och hjälpte till 
med skötsel och forevisningar för besökarna. Hans 
herpetologiska intresse fokuserades på grodorna 
men för hans forskarutbildning och avhandling 
blev han tilldelad kråkans ekologi som uppgift. 
Efter disputationen 1980 till sin död förblev han 
en aktiv forskare och genomrorde många ekolo~ 
ka projekt om grodor och andra vertebrater i Skån
ska landskapsmiljöer. Under 80- till 90-ralen var 
han också handledare Ris; tv4,dt:>ktorsavhandlingar 
av Thomas Madsen 9,ch Bjöm"'Lardner, samt 
Fil Lie av Ralph Tramo: 
publikationslista är omfatta 

Jag kommer att sakna våra,,,Jlfrutflykter til 
hans oltka-1projekt i grodda~~ar på den skånska 
l~~ Han var --

För en del år sedan fick han för sig att kombinera 
dykning, fotografering och paddscudier varför vi 
lastade in våtdräkten i hans gamla skraltiga Volvo 
herr-gårdsvagn och körde till en damm där Jon 
med våtdräkt och kamera plumsade i vattnet för 
att fotografera paddornas lek underifrån. Jons bilar 
är ett fascinerande kapitel for sig. Han körde med 
förkärlek skrotbilar som ingen begrep hur han fick 
igenom besiktningen. 

Jon reste mycket runt om i världen i jakt på herp
tiler och andra djur. Under de senaste decennierna 
oftast med sin sambo Bodil Enoksson som också är 
biolog och entusiastisk ornitolog. Jag kommer att 
sakna kvällar med god mat och bildvisning från 
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Jon Loman på grodexkursion i maj 2015. Foto: Björn Lardner 

någon av deras resor. En av hans sista resor var ett 
besök med familjen hos oss i Kalifornien 2017 då 
vi reste till södra Arizona för att herpa. Jon fick se 
tre skallerormsarter och ett antal andra herptiler 
så jag förmodar att han var ganska nöjd. Som är 
brukligt när Jon var inblandad kunde dråpliga 
situationer uppkomma. Jon, hans son Torkel och 
jag körde en kväll förbi några hus när Jon ropade 
"stopp" utanför en garageuppkörsel. Där såg vi ett 
vit-svart randigt däggdjur jaga en tarantula. Jon 
och Torkel rusade ut och jag blev stel av fasa. Det 
var en skunk! Jag skrek till dem att de måste akta 
sig och om djuret sprayar får de gå till hotellet! Eft
ersom Jon var en, orädd människa ignorerade han 
varningarna och jagade skunk och tarantula med 
sin kamera tills båda hade rorsvunnit i buskarna. 
Som tur var hände ingen olycka. Det är tomt efter 
honom. 

Tyvärr kan jag in 
jag för första 
måste ha varit på 

rarieförenings möte 
ordförande. Efter 

Jo 

t datum på när 
de Jon, men det 
av Malmö Ter
• där jagc.lå var 

Jag var Jons första doktorand och hans in
flytande över min doktorsavhandling kan sam
manfattas med vad jag skrev i mitt förord: "I do 
believe that the findings ofLysenko have dismissed 
far to carelessly. I am a statistically insignificant 
- bur biologically very relevant - sample of the 
phenomenon that dramatic genotypical alterations 
can take place in an individual if the selective force 
is of a sufficiently overwhelming character. The 
gradual change in my genome from a pure herpe
tologist to an ecologist is a result of such a selective 
force, Jon Loman, and to him I want express my 
sincere thanks." (Ni som inte vet vem Lysenko var, 
Googla honom!). 

Jon var synnerligen logisk vilket ibland ledde till 
en del underligeheter. När Jon själv var doktorand 
i mitten på 70-talet och bodde i en lägenhet på Ny
gatan i Lund så bjöd han mig, Thomas Håkansson 
och Göran Nilson på middag. Meny? Köttbullar, 
men till skillnad från mig, som gjorde köttbullar 
med en diameter på cirka tre cm så var Jons köttb
ullar gigantiska, varje köttbulle hade en diameter 
på cirka 15 cm. Mycket logiskt och mycket enklare 
att tillaga! Till detta serverade han kokt ris, ingen 
sås, och som måltidsdryck 96% sprit utspädd till 
cirka 40% och smaksatt men en bananlikörses

m ~s i vanliga dricksglas. En av 
mina mest minnesvärda måltider! 

När jag jobbade för Kenyas national museum 
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1983 gjorde vi reptilinventering av "Kora game 
reserve" och Jon kom ner och hjälpte till med fålc
arbecec. Etc av problemen med inventeringen var 
att George Adamson här släppte fångenskapsfödda 
lejon från zoologiska trädgårdar i hela världen. 
Dessa lejon kunde inte jaga så George körde ut 
med kamelkadaver som fika för lejonen. Vidare 
var lejonen inte rädda för människor och det med
förde att vår "camp" var omgärdad av ett "lion 
proof fence". På grund av detta var vi alltid cvugna 
att ha med oss en beväpnad "game ranger" när vi 
letade efter reptiler. Jag sade till Jon att vad George 
höll på med var vansinnigt! Nåväl, en dag när Jon 
och jag letade reptiler hittade jag en lejonskit i vilk
en låg en skjorta! Jag sa till Jon, där ser du, de här 
lejonen är verkligen livsfarliga! Jons svar; "men det 
är ju omöjligt!" Jag frågade då Jon hur f-n kan en 
skjorta komma in i en lejonskit, han medgav att 
detta var bekymmersamt! 

Jon och jag har gjort massor med fålrarbete till
sammans och i Kora undersökte vi agamers sociala 
liv och jag saknar Jon helt otroligt mycket! 

%ornat 5/rtuMCn 
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J ag träffade Jon för 30 år sedan. Redan vid 
vårt första möte utsåg jag honom - utan hans 
vetskap - till min framtida handledare inom 

ekologiutbildningen. Valet berodde förvisso främst 
på att han var den enda herperologen på Ekologi
huset i Lund som vid den tidpunkten kunde ta sig 
an studenter, men det kom med tiden att visa sig 
vara ett ypperligt handledarval även i social men
ing. En omtänksammare och snällare person än 
Jon är svårt att hitta. 

Jon var nog också den mest logiska person jag 
någonsin träffat. Ett uttryck för detta var att han 
i det längsta undvek att använda Microsoft Win
dows som operativsytstem på sin PC. "Varför ha 
ett operativsystem som speglar någon annans tän
kande när man kan uppnå allt man önskar, snabbt 
och logiskt, genom att skriva in texrkommandon i 
DOS?" rycks ha varit hans resonemang. Och det 
fungerade; han hade memorerat sin hierarkiska 
mappstrukrur och knappade fram de filer han 
sökte efter på no.l,lcid! H~ skrev även en manual 
till statistikpro~ SYSTAT, vilken kom 
till användning bl~ :kollegor på institutionen i 

L. und. (D. en v .. a~b~.· _ än m~n.· .u· ... alen som kom med 
programmet.) . orrniflp kom även till nytta 
lschaqu~de; :. obby bli delade med yngsta 
sonett TorkeL 

Man kan förledas att t 



Jon inventerar och väger huggorm i Smygehuk 2015. 
Foto: Björn Lardner 

skulle ha svårare inom praktisk-fysiska områden 
som sport och hantverk. Dock var Jon en entusias
tisk målvakt i korpfotbollslaget "Darwins Dräng
ar" på tiden det begav sig. Han var också en skick
lig bilmekaniker. Det kom väl tillpass eftersom 
han hade en förkärlek till gamla bilar, däribland en 
tvåtakts SAAB från 60-talet. Med hjälp av ståltråd, 
tape och sparade glasspinnar - jo, glasspinnar! -
reparerade han dessa pensionsmässiga skrothögar 
(förlåt, Jon!) så till den grad att de passerade bil
besiktningen och uppnådde skattemässig veteran
bilsstatus. Filosofin att inte kasta saker innan de 
är fullkomligt uttjänta applicerades även på trätof
flor. Det var väl nästan bara när Jon var ute i fålt 
på jakt efter grodor eller rådjur - de sistnämnda 
avsedda för matlagning - som han bytte till gum
mistövlar. Och någon slips har jag aldrig sett Jon 
bära. Vid festligare rillfälletJ)l'brukade han istället 
ha en tröja med färgglatt herptilmotiv; mer sällan 
en manchesterkavaj so modligen inhandlats 
då 60-talet övergick i 7 I. _}hn hade kunnat 
vara en affischpojke för jöorganisations 
återbruk~nj. 

Som så många av 
ekologiskt fotavt 
ran länder i jakt 
med Bodil och 
av de konti 
äldsta son 

så anammade Jon relativt snabbt den digitala kam
eratekniken. Diaprojektorn byttes ut mot en digi
tal takmonterad projektor. Vid varje middagsbjud
ning visades, efter inmundigande av viltkött och 
ett gott rödvin, djur- och resebilder från de senaste 
äventyren. 

Vi något yngre herpetologer tänker nog på Jon 
som en klockren herperolog. Visst, grodor och an
dra herptiler var de organismer som intresserade 
honom mest. Bland de 89 vetenskapliga uppsat
ser han författade eller medförfattade handlar ett 
femtiotal om brungrodor eller andra herptiler, 
däribland kameleonter, agamer, huggormar och 
paddor. Dock var ämnet för hans doktorsarbete 
kråkor, och han publicerade även arbeten om 
bland annat dvärgmöss, skogsmöss, och rent 
teoretiska populationsdynamiska modeller. Mel
lan 2002 och 2016 författade han också många 
herptilinventeringsrapporter åt kommuner och 
myndigheter inom ramen för företaget Rana Kon
sult. Dessa, liksom en stor samling svenska herp
tilrapporter av andra författare, finns ännu (tidigt 
2021) tillgängliga att ladda ner via Jons websida, 
www.rana.se. 

Grodorna har blivit en beskyddare fattigare, och 
vi herpetologer har mist en man med ett varmt 
hjärta. 

!l/Jörn Zordru-r 

J ag träffade Jon första gången på ett möte med 
Malmö Terrarieförening i Malmö tidigt 1972 
och till skillnad från många andra i förening

en utmärkte han sig genom ett stort skägg och inte 
minst ett beundransvärt lugn. Han var bekymrad 
över att någon av hans ödlor uppvisade ett föga till
talande "gult moj" i munnen, något som många 
av oss var bekanta med som munröta. Efter detta 
pysslade vi en del med att delta i inledandet av 
huggormsobservationerna i det nu världsberömda 
Smygehuk men hade också ofta som många andra 
under 70-talet debatter om svensk reptilhållning 
oi;;h vidhängande lagstiftning, ofta i hans lägenhet 
i Lund där det också inmundigades "hefse-slefsor", 
d.v.s. estlan.dakfsor, och te. 

Jons lägenhet -låg bara några meter från järn
vägsspåren Malmö-Lund vilket kanske var en an

e helt fel med tanke påjins 
te var begrem,et "joniserat" 

upp, möjligen här, niffl det kommer 
alltid att vara kopplat till Jönzd har blivit fast 
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rotat som en beskrivning av ett fulle korrekt men 
inte helt enkelt eller tydligt uttalande. Ett exempel 
är Jons kommentar till myndigheternas import
cillscåndsförfarande: "Det har inte getts så många 
tillstånd som borde avslagits". 

En kväll på sensommaren 1974 satt vi och drack 
te och mitt i en annan diskussion frågade han "Ska 
du följa med till Kamerun?". Visst, och i november 
stack vi och bilade och tältade oss runt under tre 
veckor, stolt hemförande bland annat en Calabaria 
reinhardtii och en ung Dendroaspis j. jamesoni. 
Den senare uppvisades vid en cerrarieucscällning 
i Palais d'Ask i Lund där Jon, efter att ambitiöst 
ha målat terrarier, mer eller mindre fick bäras ut i 
Lundagård med Krautoxinförgifming. 

Efter 1970-calet träffade jag Jon nästan utes
lutande i samband med födelsedagar och sista 
gången jag träffade honom i Sverige var vid SHR:s 
40-årsjubileum i södra Skåne 2011. Som alla vet 
var Jon en hängiven grodfantast och den relativt 
korta bilturen hem i mörker och regn tog väl runt 
sju timmar eftersom han konstant och tämligen 
högljutt och med ett mått av irritation påminde 
mig att "Akta grodorna!" 

Lyckligtvis sågs vi igen våren 2018 när Jon och 
Bodil besökte oss på Korfu och jag fick en sista 
chans att leta "puggor" ihop med vännen med det 
joniserade skägget. 

!?JoStUk 

F ör inte så länge sedan undrade Bodil om 
jag ville titta igenom Jons särtryckssam
ling på Biologiska institutionen i Lund och 

rädda en del från återvinning. När jag drar ut den 
första lådan i det stora dokumentskåpet förstår jag 
att det kommer att ta tid. Jon var zooekolog och 
hans intresse därmed brett, men förkärleken f'ör 
grodor och paddor lyser ändå tydligt igenom. Som 
tidigare beskrivits handledde Jon de aspirerande 
herpetologerna Thomas Madsen, Björn Lardner 
och Ralph Tramontano. Jon sparade på alla deras 
arbeten; från de tidiga, trevande uppsatserna till 
licentiat- och doktorsavhandlingar och senare ar
tiklar. Dessutom hjälpte Jon många andra ~eras 
forskning och jag överväldigas avialla uttryck för 
tacksamhet som går att läsa på många av trycken. 

,Även ~itt eget examen~bete om kameleontens 
~nde natur finns i 
sommaren i ·•·.S.O Fernando 
förtjusning. JQf/hqdledde via så kallad "fast te,-
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efoni" och "elektronisk post" med den äran och 
vi löste diverse utmaningar som exempelvis när 
den telemetriska utrustningen bestämde sig för 
att somna in. Men den spanske handledarens och 
mina meningsskiljaktigheter var däremot en svåra
re nöt att knäcka och Jon beklagade sina tillkorta
kommanden med denna surdeg många år senare. 
Den bördan kunde jag dock lätta honom från, för 
Jon var den hyggligaste människa jag har träffat. 
Snäll i ordets allra finaste bemärkelse. 

I detta minnenas dokumentskåp finns också en 
artikel om grodlarvernas reaktion vid uttorkn
ing beroende på vilken miljö de härstammar från 
och där står jag som medförfattare. Visserligen 
oförtjänt, men jag hade lite valhänt hjälpt till med 
de praktiska försöken på Stensoffa Fältstation un
der några vårveckor. Det var sannerligen oväntat 
när det långt senare ringde på dörren och där 
stod Jon med något vilt i blicken, en flaska bubbel 
i ena handen och den accepterade artikeln i den 
andra. Kanske pratade vi mellan skålarna om vårt 
gemensamma bokintresse och hur jag i min ung
dom hängde på en beställning av Coggers Repciles 
and Amphibians of Australia varpå stackars Jon 
terroriserades per telefon under det halvår det tog 
för boken att transporteras från Sydney. Kanske 
spekulerade vi över kameleonten Oskars öde som 
Jon hade fått överta och som sedermera förvann 
under mystiska omständigheter i trädgården i 
Sjöstorp. Kanske trissade jag honom för hans LP
samling med ångloksljud för det brukade jag göra. 
Jag minns inte riktig. 

En artikel som saknas i samlingen är den om 
stinkpaddor. Men så länge Jon orkade fortsatte 
han envist sitt arbete med att följa dessa djur på 
Revingefåltet och när krafterna till sist tröt, hjälpte 
både Otto och jag till med denna studie över tid. 
Kanske kände Jon ati·om bara arbetet får forcsäcca, 
finns det hopp. 

Vid mitt besö~.på.~H····• ice var Jon mycket med
tagen. Innan vijdU . • t så ursäktade han sig för 
att det ~e blev my; et sagt. Det gör inget vi får 
prata mer n~g'.yila nu k:l!ejotf: 

När vi träffas på Stensoffa Fältstation någon 
Jitell kameleont av lera 
buketter 



Jon väger huggorm i Smygehuk 2015. 
Foto: Thomas Håkansson 

S om Thomas Håkansson skriver "upptäcktes" 
Jon Loman av Richard Wahlgren och tack 
vare Sveriges Herpetologiska Riksförening! 

Informationen som söktes rörde naturligtvis her
petologi varpå bibliotekarien utbrast: Min son Jon 
är också intresserad av detta. Han är doktorand i 
zoologi. Honom borde ni träffa. Sålunda gjorde 
Jon enen~ i SHR som en herpetolog på hög kvali
fikationsnivå. Då han var vänlig, hjälpsam, kam
ratlig och alltid tänkte klart och logiskt, blev han 
en mycket uppskattad och värdefull tillgång för 
många av oss inom fören~en.jons far var profes
sor i svenska språht vid Åbo Akademi i Finland 
varest det talas en s a som är finare och bät-
tre än i Sverige. Jon vä ':l.PP med vetskapen att 
språket är konkretiserin ken. Därför ut-
tryckte han sig alltid myc med 
skärpa.Med sitt matema tion 
med en goclportion humor var1,Miipu~ le-
ktuellt nöje att lysslla på liioho 
kretsar berömd {gr. 
"Joniserade uttryck" 
inte vara tillåtet,: 
ett annat tillfälle 
självmord ut-µJ. 

~t 

Mitt eget 20-poängsarbete i zoologi handlade om 
endoparasiter hos vanlig groda och åkergroda. Jon 
och Agneta Rehn hjälpte mig med att samla in des
sa grodor vid Lunds Universitets ekologiska fältsta
tion Stensoffa på Revingehed. Hade jag inte bytt 
forskningsfä!t till marinbiologi utan fortsatt med 
grodor inom ramen för mitt doktorandprogram 
hade jag gjort allt för att få Jon som handledare. 

Jag tillhör den priviligierade del av jordens be
folkning som fått följa med Jon på fältarbete. Hans 
bilar hade förmågan att kunna skramla också då de 
stod helt stilla och de gav för det mesta hisnande 
upplevelser av mycket hög fart redan vid måttliga 
hastigheter. Man får inte vara mörkrädd eller hysa 
fruktan för spöken. Det är fullt tillräckligt att bli 
jagad av arga tjurar i nattens mörker. Jon visste att 
många av de finaste dammarna för grodor finns i 
betesmarker. 

Jon var alltid hugstor och dristig samt rådig och 
handlingskraftig. Detta manifesterades i särdeles 
hög grad då han skulle baka kakor i sin lägenhet på 
Nygatan i Lund. Kakor innehåller tre ingredienser 
hade han tänkt ut alldeles själv, nämligen vetemjöl, 
socker och vatten. Efter det att ingredienserna med 
den sorgfälligaste grannlagenhet hade homogenis
erats blev de under lång tid och vid mycket hög 
temperatur härdade i en ugn. Inte ens efter att 
ha legat i kaffe under en stor del av förmiddagen 
var det möjligt att med sina tänder göra märken i 
dem. Vi funderade på om kakorna kunde få någon 
användning inom Krigsmakten. Med tiden ut
vecklades Jons gastronomiska färdigheter och den 
lasagne han lagade, med egenhändigt skjutet vilds
vin som en av ingredienserna, hör till det bästa jag 
smakat. 

Jon - ett fantastiskt gott föredöme - lämnar 
ett stort och ekande tomrum efter sig. Jag saknar 
honom och kommer att minnas honom med värme 
och tacksamhet så länge jag lever. 
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