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Ernst Wasenius.
* 3 . IX. 1864 t 26. IV. 1949 .

Den 26. IV. 1949 avled Ornitologiska föreningens hedersmedlem,
tandläkaren, dr. Ernst W a s e n i u s. Sjuklighet hade redan en
längre tid hållit honom borta från föreningens möten, som han
förut sällan försummade . Föreningens yngre medlemmar hade icke
fått del av den sol han tidigare i rikt mått spridde i ornitologernas
krets, men alla äldre fågelvänner minnas honom med saknad . Hans
frodiga humor, generösa hjärtlighet och stora intresse för allt som
hade med fåglar att göra gjorde honom till centrum i den krets
där han var med .
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E r nst W asenius * 3 . IX. 1864 t 26. IV . 1949.

Ernst Wasenius föddes den 3. IX. 1864. Wiks ladugård var då i
familjens ägo . För en blivande ornitolog var uppväxtmiljön idealisk, man kan säga klassisk. Fåglarna voro icke Ernst Wasenius
enda intresse i den levande naturen . Han var ivrig fiskare och
under tidigare år även biodlare ; men fåglarna blevo det dominerande intresset vid sidan av hans yrkesverksamhet .
Sin främsta insats som ornitolog gjorde Wasenius som äggsamlare . Långa tider var hans samling utan konkurrens vårt lands
främsta privata .
Oologin har icke åtnjutit större anseende bland fackbiologer som
form för vetenskapligt amatörintresse och dess dom i djurskyddskretsar har varit sträng. Orsakerna ha varit nära liggande och
omdömena i stor utsträckning berättigade . Men det måste sägas
ut, att vederhäftigt sammanbragta äggsamlingar alltid komma att
ha sitt självfallna vetenskapliga värde ; man torde våga påstå att
den biologiska vetenskapen ännu inte har fullt fått upp ögonen
för den problemforskning som äggsamlingarna kunna lämna material till.
För Wasenius stod det fullt klart att han ville tjäna vetenskapen
med sin samling. Ett vittne därom är den intressanta uppsats om
Finlands gökäggtyper och deras utbredning som han publicerade i
Ornis Fennica 13, 1936. Ett ännu mera övertygande vittnesbörd
bära de minutiösa och noggrannt katalogiserade mätningar av alla
sina kullar som han med stor flit verkställde . Han lät även påbörja
en matematiskt-statistisk bearbetning av vissa måttserier, men denna
blev aldrig slutförd. Överlåtelsen av hans samling till Helsingfors
Universitets Zoologiska museum, trots fördelaktigare erbjudanden
gjorda från utländskt håll, kommer för all framtid att stå som ett
monument över Ernst Wasenius ornitologiska intresse och vetenskapliga ansvarskänsla .
Pontus Palmgren .

