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trCttCdCICn grovt punktcrade,glansande,lcd 4-6

i bakre trediedelen flnt punkterade,glansande.

Crcmaster kort rncd 2 narstaende ungeぬ r paral―

lclla,langa,i spctscn tillstukade andtaggar incd l

flnt borst pa va可 e sida och 2 ryggsthnda sidana

(dCSSa sitter dock glcsarc an pa bild 139 av″ .

″′εαc′α i Nordstrё m mf1 1941)samt nagra flna

sma ryggbOrst pl alla bakkroppsleder och l dy‐

likt bakom vattc andhal.

Sven Pallnqvist― in inemoriam

Dcn 2 november 1981,vid nyligcn fyllda 75,av―

lcd Svcn Palinqvist Yngre pcrsoncr har kanske

svart att placcra honom, mcn fOr en hldre
gcneration colcoptcro10gcr var han kand sOm cn

skicklig och intresscrad sanllarc.

Eftcr genomgangcn fё rsta latinring gick han i

sa matto i faderns fotspar, som ocksi han vann

ansthHning vid Allcrs i H,lsingborg,dar han an_

da till pcnsioneringen arbetade som kemigraf.

Intressct for entomologi grundladcs under

sk。laren.Hemstadens omgivningar,i nagon inan

inklusive ёstliga Si,1land,blcv ant framgent hans

brnimsta jaktmarker.Insamlingar bretogs
emencrtid ocksa i andra delar av Skine,darcmOt

knappast norr om landskapsgranscn. under
50-talet deltog han i ratt Omfattandc invente―

ringsarbeten pa Ven.

Sanllingarna blev med tiden ganska vidlyftiga

och utgiorde enligt hans egna berakningar till sist

60 000 svenska och 15 000 utlandska cxemplar.

Dc utgё r en viktig kalla for kunskapcn om delar

av den skanska faunan. I ett 10-tal tryckta upp‐

satser behandlades materialet. Fё r landet nya
arter saknades intc, antalct skanska nyheter
kunde raknas i tiOtal,intrcssanta ckologiska och

etologiska lakttagelser redovisadcs.

Fёr nyblivna skalbaggsintresserade av skilda

lldrar var Svcn Palinqvist en stirnulerande och

kunnig laromastarc,vilkct skrivarCn av dcssa ra―

der garna personligen vitsordar.

1 60-arsaldcrn drabbades han av dc tidiga

symptomen pa den ttukdom,SOm skullc visa sig
fё rё dande for rё rclsefbrmagan och som till sist

skullc bli totalt invalidiscrandc.Till en bё ttan var
intresset fё r inscktcr annu lcvandc och hё ls vid

makt genom attininnesgoda vinner f6raradc h。 _

nom insamlingsrcsultat fran rcsori Svcrigc ener i

frammande linder Allt inonteradcs upp och eti‐
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kctterades ined sanllna pedantiska noggrannhct,

som han tidigare praktiscrat pi sina egna insam‐

lingar

Vi,som hade brmanen kanna sven Palmqvist
undcr hans krafts dagar, nllnns hononl som cn
gencr6s och palitlig Van i ett gastfritt henl,dar fru

SOnia med den aran stOd 6r rusthallet.Mcd kri―

tisk installning, kryddad med en nypa handfast

humor, sag han pa skilda f6rctcclscr och f6r―

summade ogarna tillfhllcn att kasta sig in i dis―

kussioncr―  och lingt ifran cnbart i entomolo―

giska amnen.
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