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Eric Holmqvist
Den 18 december 1945 avled i Helsingfors en intresserad naturvän, droghandlare Eric Holmqvist. Han var ett barn av Åbo; född
den 19 september 1905 och hade redan som helt ung varit i till
fälle att följa med det rika fågellivet kring de grunda igenväxande
havsvikarna vid Aura ås mynning. Detta hade till följd att han
alltmer kom att ägna intresse åt ornithologien. I denna tidskrift
har han publicerat en värdefull uppsats om den av de flesta ornithologer föga kända järnsparvens häckningsbiologi . Denna uppsats är
ett vackert bevis över en osedvanlig iakttagelseförmåga .
. De talrika exkursionerna på det natursköna och i många hänseenden för våra förhållanden enastående Runsala invid Åbo ledde
Eric Holmqvists intresse in på insektvärlden, särskilt skalbaggarna .
Han visade sig vara en utomordentlig samlare med en enastående
förmåga att  intuitivt" leta reda på de, stora sällsyntheter ekskogen
där härbärgerade .
Eric Holmqvist deltog i vartdera av våra krig ; 1941 som sanitär vid de trupper som voro förlagda på Hangö udd . Under utövandet av sitt arbete där blev han den 17 - augusti genomborrad
av ett bukskott, som svårt skadade tarmarna . Därpå följde årslånga
lidanden, vistelse å månatal på sjukhus, upprepade operativa ingrepp,
men däremellan tider med bättre hälsa, då han kunde ägna sig åt
sina älsklingssysselsättningar, åt fåglar och insekterna . Slutligen,
följde döden, säkerligen som en befriare från alla lidanden .
.
Eric Holmqvist var en allvarlig, tyst och inbunden människa .
Han levde i sin värld, nästan som en enstöring, men en enstöring
med många intressen. Få torde känna till att i honom bodde något
av en konstnär . Han snickrade och smidade, sysslade med läderplastik och åt dessa små konstnärliga intressen offrade han i sin
verkstad många långa nätter . Få kände honom närmare, men alla
hyste stor aktning för den anspråkslösa och tillbakadragna mannen.

