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Till minnet av Thure Palm

Thure Palm har slutat sina dagar. Den 2 maj gick
han bort 93 ir gammal, efter ett liv som varit upp-
fyllt av entomologisk verksamhet in i det sista.
Anda upp i sin hoga Alder var Thure osedvanligt
vital och kapabel. Hans kroppsliga spanst var na-
turligtvis de sista eren inte helt vad den varit iinnu
i S0-irsildern men det var inte verre sta[t en att
Thure planerade en utrikes insamlingsresa ocksi
pa sitt 94:e ir. Aldern hade sent omsider borjat
siitta sina spir i Thures fysik. Hans aktionsradie i
markerna hade blivit mer miirkbart begriinsad och
han styrde stegen alltmer liings de lattare stigarna.
De mest mikroskopiska baggarna Iick viil heller
inte samma minutiosa preparering som i foma da-
gar. Likvhl var hans andliga spiinst och formAga
fullstdndigt intakt. S& fdreligger till detta hafte av

Entomologisk Tidskrift ett sista opus, viisentligen
av hans egen hand, en fortsatt redovisning av skal-
baggsstudier pe Sicilien.

Att har pa ett par sidor rattvist och allsidigt sum-
mera och virdera Thures personlighet och livsin-
sats som entomolog iir en omtijlighet. Vi skall inte
forsrika. Mycket av vad som borde sagas vore upp-
repningar av vad som redan ir littitkomligt redo-
visat, dels genom Tord Nyholms hyllningsartikel i
samband med Thures 90-irsdag (Ent. Tidskr. 105:

90-92), dels vad Thure sj v meddelat i sina ento-
mologiska kortmemoarer (Ent. Tidskr. 103: 45-
49), dels for snart 25 ir sedan av Carl H. Lindroth
med anledning av 70-irsdagen (Opusc. Ent. 29: l-
3). Som goda viinner pA niira hill har vi haft ftir-
menen att fdlja de sista decennierna av Thures liv
och vi ser det som en bjudande plikt att dela med
oss av vira intryck.

Tillet oss forst att skissartat berdra Thure Palms
entomologiska forfattarskap. Ndr man overblic-
kar detta slAs man av att mangden och variationen

av titlar lingt ifrin beror bara av de ovanligt
mAnga decennier det f6runnades Thure att arbeta
med sina kiira skalbaggar. Tvirtom erfar man och
imponeras av hans starka vilja att inte bara soka
ny kunskap utan ocksi snabbt, effektivt och gene-

rost g6ra den kend fdr den entomologiska omviirl-
den - en sann forskardygd som kunde tinskas lika
viilutvecklad hos mingen yrkesentomolog. Thure
Palms storre arbeten utgdrs av tvi monografier
over vedskalbaggar pi svenska lovtrad (1951 och
1959), bearbetningen av jiittefamiljen Staphylin-
idae i Svensk Insektfauna (7 haften 194&1972)
samt ett arbete om Skandinaviens elateridlarver
(1972). Dartill kommer lengt 6ver 200 uppsatser i
skilda entomologiska tidskrifter. Thure var san-
nerligen produktiv. En skattning av omfinget av

hans samlade skrifter nir ca 3 400 sidor. Bara
Thures bidrag i Entomologisk Tidskrift frin 1930

och fram till detta senaste hiifte utgtir omkring
1 370 sidor, vilket ju skulle fylla bra minga ordi-
nlra irgingar. Till allt detta kommer si hans en-
orma korrespondens, som nu f<irvaras vid Lunds
universitet, diir ocksi huvuddelen av hans sam-

lingar finns bevarade.
Thure Palms publikationslista demonstrerar en
sant pedagogisk lidelse att pi alla de sett hjalpa
fram nya skalbaggsentusiaster. En basal och sjilv-
klar strategi var di att bana viig i den taxonomiska
snirskogen. Minga iir de sliikten och kritiska art-
komplex ddr Thure med sin systematiska skarpsyn
bringat klarhet. Vidare har han veckt intresse fdr
minga olika naturmiljoer i skilda landsiindar hiir
hemma och pi minga hill ute i virlden och pekat
ut deras coleopterologiska fdrtjiinster och m<ijlig-
heter. Han har utmalat livsmiljtierna ftir mf;nga
ovanliga och krisna arter. Han har lyft fram i lju-
set f6r mlngder av skalbaggar deras ftirdolda till-
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varo ftire imagostadict. Han har pekat pi givande
och varierande insamlingsmetoder, odlings- och
kliickningsfdrfarandcn. Han har haft synpunkter
pa preparering och han har informerat om sin mo-
dell f<ir att hilla reda pa fynddata och litteraturin-
formation.

En annan sida av Thures <ippna och utatvanda
hillning nir det giiller entomologin var hans star-
ka engagemang i de entomologrska fcireningarna.
Minga var hans resor till Naturhistoriska riksmu-
seet for att ndrvara vid stockholmsfdreningens
moten. Ner Entomologiska foreningen i Uppland
startade 1975 stillde Thure villigt upp som drag-
plflster vid det fdrsta motet och lett raknade ir de
sammankomstcr och exkursioner sedan dess da
Thure inte varit med. Aven hir var det sjiilvklart
for Thure att pa alla sett dela med sig av sin erfa-
renhet och entusiasm. Han hade ofta fynd och ex-
kursionsupplevelser att ufcirligt meddela; med-
delanden som ofta utvecklade sig till uppskattade
ftiredrag. Han deltog intresserat i alla diskussio-
ner och blev en given centralpunkt vid eftersitsar-
na runt kaffe och hembakta bullar.

Inte minst var Thure glad nar han fick tillfille
att ge ut av sin kunskap till frireningens yngsta ny-
bcirjare. Den ibland 85-iriga ildersskillnaden roa-
de honom uppenbart. Thure instiftade 1984 "Ma-
ria och Thure Palms uppliindska stipendiefond",
som har till uppgift att stodja intresserade ungdo-
mar i entomologiska och arachnologiska studier.
Thure var angeliigen om att det skulle vara just
skolungdom och unga hrigskolestuderande som
skulle fA stod.

Thure rubricerade sig envist genom Aren som
amatOrentomolog. Liksom minga andra entomo-
loger hade han visserligen insektstudierna vid si
dan av ett forvarvsarbete, men siviil under den 30
ir linga tiden efter pensioneringen frAn jiigmiis-
tartjansten som under de yrkesverksamma eren
utgjorde dock insekterna huvudintresset. Parat
med gedigen kunskap forde detta honom fram till
det renommd, som gjorde honom siillsynt viilfrir-
tjent av det hedersdoklorat han tilldelades i Lund.

Under sina sista 50 ir gjorde Thure utlandsresor
till niir och fj iirran for att inventera och beskriva
skalbaggsfaunan. I fallfiille-. ljusfdlle- och sell-
ningsfingst fr6n senare resor fanns ocksA en

mengd andra insekter, vilka som icke monterat
material donerades till Entomologiska museet i
Uppsala. De sista 20 eren utnyttjade Thure fram-
for allt cykeln som fortskaffningsmedel, ndr han
hemmavid gjorde insamlingsturer till Uppsalas
komposthogar och till den gamla tallskogen pi
Kronisen. Detsamma var ocksa fallet nar han
1986 flyttat till sin syster i Skine. Sommaren till-
bringades i Bjiirred, dar han snart fann tvi vind-
fiillda jiittepilar, som omedelbart blev friremil frir
ingAende undersrikningar.

Ndr Thure efter avslutad inventering av en
mAnghundrairig gammal hogstubbe av ek under
FAn<i-exkursionen 1985 (foto ovan: se aven Ent.
Tidskr. i07: 1!u20) befann sig pi itermarsch ge-
nom den 350-ariga ekall6n tillsammans med den
<ivriga gruppen, stannade man fdr att undersdka
nigra tickor. Thure sade di: "Jag gir fore er. Jag
gir ju inte sA fort numera." Efter nigra minuter,
nir tickorna var invenlerade, var Thure halwigs
bort i den kilometerlAnga alldn. Kunskap, intres-
se. sp,inst och obindig vilja karakteriserade Thu-
re.

I-ars Hedstrom & Sten Jon^sson


