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In Memoriam Isaac Birger Ericson

Den 23
sten Maart 1921 overleed te Hindis bij Gothenburg

de bekende Zweedsche entomoloog I. B. ERICSON, die zich

vooral door zijne studie van de familie der Trickopterygidae
,

waartoe de kleinste Coleoptera behooren, bekend gemaakt

heeft. ERICSON is eerst op gevorderden leeftijd, toen hij

de vijftig naderde, begonnen, zich aan de studie der Coleoptera

te wijden. Met buitengewone energie wist hij in enkele jaren

tijds de kennis der Scandinavische Coleoptera niet alleen

onder de knie te krijgen, doch ook te verrijken en zoodoende

Thomson’s werk voort te zetten.

In 1907 verscheen van zijn hand een nieuwe lijst van de

in Zweden en Noorwegen voorkomende Coleoptera. Ver-

scheidene nieuwe soorten werden door hem beschreven. Zijn

scherp oog en groote nauwkeurigheid betrapten menigen

collega op vergissingen en zijn strijdvaardige pen bracht

hem meermalen in conflict met officieele dienaren der weten-

schap, die voor zich het monopolie der kennis opeischten.

Meestal kwam hij echter als overwinnaar uit den strijd. Op
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het gebied der Trichopterygidae wist hij zich tot specialiteit

met onbetwiste autoriteit te bekwamen en verwierf hij ook

in het buitenland een grooten naam. Zijn drukke werkkring

als directeur van een groote oliefabriek te Mölndal liet hem
aanvankelijk geen tijd om de resultaten van zijn studie in

een omvangrijke monografie vast te leggen. Toen hij in 191
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gepensioneerd werd, hoopte hij zijn levenswerk te voltooien.

Het heeft zoo niet mogen zijn. Al spoedig openbaarden zich

de symptonen van de kwaal, die hem na een lang lijden

ten grave zou slepen, en die zijn werkkracht dermate sloopte,

dat van zijn monografie slechts talrijke losse beschrijvingen

en teekeningen aanwezig zijn. Het is te hopen, dat deze in

bevoegde handen zullen komen en door deze bewerkt worden,

opdat EriCSON’s verdienstelijke arbeid niet voor het nageslacht

verloren ga.

Ericson uras een bewonderenswaardig veelzijdig autodidact.

De hulpmiddelen voor zijn studie, zooals bijv. microscopen,

vervaardigde hij zelf en het entomologisch microscoop van

Leitz, vroeger in dit tijdschrift beschreven, is door hem
ontworpen.

Ook aan zijn persoonlijke vriendschap zal steller dezes de

aangenaamste herinnering behouden.

Requiescat in pace.

Rotterdam, 30 Maart 1921. UVTTENBOOGAART.

Bijdrage tot de kennis der parasieten en

hyperparasieten van de Gestreepte Dennenrups
(Panolis griseovariegata Göze).

In de jaren 1918 en 1919 zijn in verschillende deelen

van ons land, niet het minst op de Veluwe, de grove

dennenbosschen geweldig door de Gestreepte Dennenrups,

Panolis griseovariegata GöZE (= piniperda Panz.), geteisterd.

In mijne onmiddellijke omgeving, ja op eigen terrein

(„Grindhorst”), is aanzienlijke schade aangericht, en wel in

die mate, dat het vellen van verscheidene bosschen niet

achterwege kon blijven, aangezien het percentage der boomen,

dat allengs te gronde ging, meestal zóó groot was, dat het-


