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Thure Palln 90 ar

Da Thure Palm dcn 30 ianuari 1984り lde 90 ar,

kunde han sc tillbaka pa ett langt liv av utomor―

dcntligt framgangsrik entomologisk verksamhet.

Han har sialV fOrra areti denna tidskrift bcrattat,

hur det tidigt vaknadc naturintressct snart nog

kom att inriktas pa insekterna fё r att sa sma_

ningom  koncentreras till  skalbaggarna,  den

grupp han sedan trogct hallit fast vid och vars

studiunl blev hans stora livsintresse.

1920‐ talet var fё r Thurc Palln en larotid, da

han pa allvar upptog sin entomologiska verksam―

het och bade mcd hialp av mera erfarna skal‐

baggskannarc,framst Anton Jansson,och genom

ctt malincdvctct Studium pa egen hand myckct
snabbt forvarvade en ingiendc kunskap om de

svenska skalbaggarnas taxonomi och om dc olika

metoderna fOr dcras insamling. De fё rsta resul‐

taten av hans verksamhet sonl koleopterolog
visadc sig i tryck ar 1930 med cn rapport onl ctt

antal fёr Sverigc nya Coleoptera och,karakteris‐

tiskt nog fё r hans redan fran borian ek010giskt

inriktade skalbaggsstudium,ettrneddelande om i

Typhas bladslidor levande arter.Rcdan aret dar_

pa kom hans forsta stё rre uppsats,behandlandc

Ombcrgstraktens coleopterfauna,och de narmas_

te aren fё ljde artiklar om svcnska Coleoptcra i en

iamn Strё m,taxonomiska utredningar,faunisti‐

ska notiser och iakttagelser ёver ollka arters bio‐

logi och lcvnadssatt.Nar iag fёrsta gangen traffa_

de Thurc Palin, vid det femtc nordiska cnto―

mologmё teti Lund 1936,var han redan cn auk‐

toritet,sonl vi yngre sag upp till mcd rcspekt och

beundran Vid detta tillfallc grundlades ocksa

dcn vanskap oss cmellan,som bestatt gCnom de

manga aren sedan dcss

Att Thurc kom att valia lagmastarcns yrke blcv

av dcn stё rsta bctydelse fё r hans entomologiska

studier Han ick tillbringa en stor dcl av sin tid i

skog och mark med talrika tillfallcn att utnyttia

sin stora bcgavning SOm faltentOm01og.Han hade

ocksa lyCkan att fa sin verksamhct f6rlagd till

cntomologiskt sarskilt intrcssanta omraden. Ef‐

ter Ombcrg foljde placering i GrOnsinka och dar‐

efteri Bispfors Under aren i Grё nsinka upptack―

te och utforskade han urskogsomradct pa ёarna i

nedrc Dalalven med manga hё gSt inarkliga fynd

och iakttagclscr som resultat och i Bispfors・ agna‐

dcs bl a dcn lavrika granurskogens Coleoptcra ctt

ingacndc studium
Gcnom undersё kningarna vid Dalalven Och i

Jamtland kOm Thures intrcssc att alltmer inriktas

pa tradskalbaggarnas biologi och ekologi Undcr―

sё kningarna utstracktes till andra omraden med

rester av orё rd skog,fran Skaralid,Halltorp och

HornsO― Strёmserum i sё dcr til1 0verkalix och

Abisko langst i nOrr. Nar Thurc 1951 ick sin

tianstgё ringおrlagd till Domanstyrclsen i Stock‐

holin, fann han i Malaromradcts rester av ur―

sprunglig adcl16vskog annu ett givandc arbets―

falt.

Resultaten av sina forskningar ёver lё vtradens

skalbaggar  sanlmanstalldc  han,  eftcr  flcra

spccialartiklar,i tva avhandlingar,I)ic Holz― und
Rindenkafer der nOrdsch、 vedischcn Laubbaume

(1951)och Dic Holz‐ und Rindenkafer der mit‐

tcl― und sidschwedischen Laubbaumc(1959),bか
daimponerande verk genom sin五 kcdonl pa fakta

om dc bchandladc artcrnas saval naHngs‐  och
utvccklingsbiologi som ekologi,till alldclcs ёvcr―

vagandc dcl grundade pa fё rfattarcns cgna mal―

medvetna och skickligt genomfё rda undersё k―

ningar i falt Och henllna vid klackningskarlen.

Ett hOgst v1lfortiant crkannande fOr sina
vetcnskapliga insatser ick Thure Palin tva ar cト

tcr publiceringen av det f6rsta av dc bada nySS

namnda vcrkcn, da han 1953 krceradcs till
hcdcrsdoktor i Lund.

Utёvcr sina forskningar om tradens skalbaggar

har Thure hunnit mcd ctt stort antal andra under‐

sёkningar.Sin lcdiga tid har han anvanttill att bere‐

sa stora dclar av vart land pa iakt cftcr givande

skalbaggslokaler, fran hemprovinsen Skane till

de nordligastc lapplandsfiaHcn.Bearbetningen av

det insamlade materialct har lett till upptack―

ten av ёvcr 200 for landct nya artcr och avcn ctt

tiugOtalれ οック
`,′

ιεブ′S. Men an viktigare var de

rё n som giordes betraffandc diurenS levnadssatt

Resultatcn publiccrades i en lang rad artiklar i

Entomologisk Tidskrift och Opuscula ento―
mologica,bl a serierna Antcckningar oln svcnska

skalbaggar I―XVHI(1943-67)och Bidrag till
kannedOmen om svcnska skalbaggars biologi och

systematik l‐ 56(1954-64)

Utrynllnet incdgcr intc att narmare ga in pa de

olika undersё kningarna och dcras rcsultat.Blott

som ctt cxcmpel ma namnas artikeln om cn
strandangs10kal宙 d Arlёv(Opusc.ent 28:111‐
120).Dcn宙 sar vad cn faltentOmolog med Thures

kapacitct och med utvccklingsbiologisk intresse―

inriktning kan fa ut aven av cn till synes tamligcn



trivial, starkt kulturpavcrkad lokal.(Dverhuvud

tagct ar det pafallandc hur Thure giOrt intrcssan―

ta fynd varhclst han satt in sitt sё kande.Uppen―

barligcn ar han utrustad med ett spccicnt
kolcopterologiskt sparsinnc.

Jamsidcs ined sina forskningar Over vara c。 le。 _

ptcrers biologi och ckologi har Thure intensivt

bcdrivit taxononliska undersё kningar Om hans
stora kvaliflkationcr ocksa sonl taxonom vittnar

en rad uppsatser,som bchandlar slakten Och art―

gruppcrinom de mcst skilda familicr・ SOm exem―

pel pa mcra Omfattande utrcdningar kan namnas

den omスルοε力α′α(1946)och om E′αた′(1947)
Dct verkliga kraftprovct blev hans behandling av

staphyliniderna i Svensk lnscktfauna l siu haften

frin 1948 ti11 1972,omね ttandc sammanlagt 987

sidor + 28 planschcr, har han givit de nordiska

kolcoptcrologerna ett ovarderligt standardverk
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Ovcr var stё rsta och svaraste skalbaggsfamili

Åven utanfor Nordcn har Palms staphylinidar―

bete,trots att det ar skrivet pa svenska,rё nt stor

uppskattning,Inycket tack varc de goda bilderna

av taxonomiskt viktiga karaktarer,till stёrsta dc―

lcn originaligurer.Arbetct ar ingalunda bara cn

med mё nstergill noggrannhet och stringens utar‐

bctad bestamningsbok. Lika vardcfulla som bc―

stamningStabellcr och bcskrivningar ar de fё r var‐

ie art givna uppgifterna om utbrcdning och lcv―
nadssatt,grundade pa fё rfattarens egna crfarcn―

hetcr och ett grundligt litteraturstudium

Åvcn i fraga om utvccklingsstadiernas taxono‐

mi har Thurc i hё g grad bidragittill att ёka vart vc_

tandc Ett flertal f6rut bristf01ligt kanda eller hclt

Okanda larvcr har han beskrivit,bl a dcn av ho―

nom upptackta larven till sagodiuret P力 rygα″ο―

′あゴルs″ι′εο′′お(FabHcius).Sarsklltぉ rtianar har

Thure Palm i Thailand 1979 Foto:Å ke HOlm
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hans saminanfattande arbete ёver de skandinavis‐

ka elateridcrnas iarver(1972)att namnas.

Redan tidigt bё riade Thure brlagga en del
insanllingsresor utonllands.Bortsett fran ett kort

bcs6k i Estland 1938,vid vilket han hann konsta‐

tera 15 fOr iandct nya arter, har resorna gatt

sOderut Det var sarskilt dc delar av Medelhavs‐

。mradet,dar han kunde inna omradcn incd rela‐

tivt or6rda skogar,som lockade honom Harkun_
dc han komplettera sina studier av tradens skal_

baggar och utvidga dem till att omfatta for honom

nya arter Ett sarskilt omnamnande brtianar
iakttagclserna i Bulgarien ёver den myrmeko■ la

endomychiden Pragα 49ρ力οr“s bi,ρ Jκοstt Hampe
och dess fё rhallande till vardmyran Lα sJ′sわ′ン4‐

れ
`“

s(Latreille)

I mitten av 60-talct bё riade Thure sina studier

av skalbaggsfaunan pa KanarieOarna och Madei‐

ra.Med sedvanlig energi och med utnyttiande av

sitt cnlinenta skalbaggskunnandc hittadc han

aven har snart de ratta biOtOperna och gjorde sig

pa kort tid fortrogen med den franllnande fau‐

nan Redan 1967 kunde han i Entomologisk Tid‐

skrift lamna en mycket innehallsrik rcdog6relse

for sina tva fёrsta rcsor till Teneriffa.Samman―

lagt fёretog han undcr tiden 1964-78 24 resor till

KanaricOarna och 5 till Madeira. Resultatet av

undersё kningarna blev bl a upptackten av at‐

skiniga for vetenskapen nya arter,pa Kanarieё ar‐

na 27(+4 underartcr),pa Madeira 8,宙 lka be‐

skrivits i en serie artiklar i Entomologisk Tid―

skrift och Entomologica scandinavica,dar ocksa

vissa slaktcn taxononliskt bchandlats.

Aven till mcr cxotiska lander stalldes kOsan

understundonl: Kenya, Thailand, Malaysia. Sin

85‐arsdag firade Thure pa Mount Elgon Fran
dessa resor,liksonl frin de tidigarc till olika lan‐

der i Medelhavsomradet, kan intressanta skild―

ringar lasas i Entonoologisk Tidskrift.

Thure har varit cn nastan Otr01igt flitig skribent

med hittills 240 utgivna skriftcr, hans talrika

rcccnsioner ei mcdraknade.Denna produkt市 itet

har mёjliggjorts,fё rutom genom rikedomen pa
amnen att bchandla och hans ambition att se sina

rёn publiccradc, genom hans stora latthet att

skriva, vare sig det gant vetenskapliga utred‐

ningar eller mcra populart hanna artiklar. Han

hade ocksa turen att ha sin verksaminaste tid

forlagd till de lyckliga dcccnnicr,da SvcrigC hadc

tva goda entomologiska tidskrifter ёppna for sa‐

val faunistiska, biologiska och ckologiska som

taxononliska bidrag.

Detinte ininstimponerandc rcsultatet av Thu―

rcs koleopterologiska vcrksamhct ar hans sam_

lingar.Enligt hans egen ungefarliga uppskattning

omfattar hans samling av imagines ёver 500 000

ex.av atminstone 10 000 arter,forvisso dcn stOrs‐

ta skalbaggssamling som hopbragts av en cnskild

nordisk koleopterolog.An lner unik ar hans sam‐

ling av larver, torrpreparerade enligt cn metod

som bcskrivsi Opusc ent.1968.Denna samling,

som till st6rsta delcn ar bestamd,omfattar om‐

kring 7 000 cx.

Ъ ure Palms bctydelse fё r svensk koleoptero―

logi kan svarligCn ёverskattas. Genom sina
publikationer har han givit yngre skalbaggsentu‐

siaster ovarderlig vaglcdning och stimulans.Sialv

har iag Thure att tacka bl a br min karlck till

slaktet B′
`′

j“s, grundlagd i Vcns backafan, dit

iag 10Ckats av hans uppsats om ёns skalbaggar.

Han har ocksa antid beredvilligt varit bchialplig

med bestamningar och utlaning av material Sar‐

skilt ar deti hёg grad hans brtianst attintresset br

skalbaggarnas,i synncrhet de tradlevande arternas,

biologi och ck010gi blivit sa utbrett hos oss undcr

de senaste artiondena.Han kan gladia sig at tal_

rika efterお ljarc,som fOr hans vcrk vidare.

Fё r Entomologiska F6reningen i Stockholln

har Thure likaledes bctytt inycket,inte ininst som

en av de flitigaste skribenterna i dess tidskrift

Han tillhёrde fёreningens styrelse i tiugO ar,tills

han avbёjde atcrval 1972,och han har bidragit till

behaliningen av fё rcningssammantradena mcd
fёrcdrag, talrika demonstrationer och diskus―

slonsinlagg.sin omtankc om den entomologiska
atervaxten visade Thurc gcnon■  en storartad
donation till Entomologiska Fё rcningen 1978,
sonl lcdde till instiftandet av Maria och Thurc

Palins stipendiefond, vars avkastning skall ut―

dclas till yngrc entomologer som vill agna sig at

sialvstandiga undersёkningar om insekter

Nar Thure nu vid gladiandC gOd halsa och annu

fylld av vcrksamhetsiust gatt in i sitt tionde dc∝ nni―

unl, 6nskar honom SveHges entomologer, i stor

tacksamhct fё r vad han utrattat fё rinsektforskning‐

cn i vartland,allframgang i pabё ttade och planera―

dc arbeten och gott utbyte av nya resor tillin― och
utlandska laktmarker.
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