kunne montere micromounts som Jan. Som tannlege var han oppltert til noyakt ighet og kvalit et.
Disse egenskapene brukte han ogsa nar han monterte micromount s. Selv solgte Jan aldri et mineraI, men han var svrert generes med gayer og ved
bytting.
Jan var i det hele tatt en romslig og omgje ngelig
perso n. Han hadde en lun hum or, med blant annet
stor sans for de svenske revyartistene «Hasse og
Tage», Det var alltid hyggelig a vtere tilstede der
Jan var.
For oss som har kjent Jan i en halv mennes kealder, er det som om vi har mistet en i familien. Yare
tanker og dypeste medfelelse gar til Tove og deres
to barn .
Vi Iyser fred over Jan Haug s minn e.

Til minne
Jan Haug (1934-1 998)
En av yare aller fremste
mineralsamlere, Jan Haug
pa Eidsvo ll, ded e bran den
17. septembe r 1998. Med
dette sjokkerende budskap
har vi mistet en god venn
og kamerat , og det er enna
ufattelig at det har skjedd.
Jan var en av de ste rste
ama te rm ine ra loge ne i
Norge i moderne tid . Hans
kunn skaper om fattet ikke
bare norske mineraler, men ogsa utenlandske.
Jan var alltid oppt att av kvalit et, noe hans ege n
samling bar preg avo Han var microm ount samler
pa sin hals, og vel en av de forste i Norge pa dette
ornradet.
Hans spes ialfelt var mineralogien pa Gjerdingen og pa Byrud . Han bygde opp samlinger av
de ulike mineralene, til glede for seg selv, Mineralogisk-Geologisk Museum og Geologisk Museums Venner (GMV).
I 1983 ble Jan hedret med et nytt mineral: janhaugitt - et Na-M n-Ti -silik at, fra Gjerdingen
(Raade & Mladeck 1983), sa abso lutt fortjent med
den nitidige registrering han hadde gjor t av Gjerdingen-miner aler gje nnom mange ar. Gunnar
Raade og Jan skrev for evr ig flere artikler om
disse mineralene.
I tillegg til mineralo gi, var Jan meget kunnskapsrik nar det gjaldt astronomi og botanikk.
Han var dessuten en meget habil orkide-dyrker.
Jan Haug var med i GMV helt fra starten avo
Allerede i 1980 var han forretningsferer for et
konsortium som var satt samm en for a redde den
berernte elbaittstuffen pa museet fra a bli byttet
bort. Dette konsortiet var forlep eren til det som i
dag er GMY. Jan satt i styret helt fram til 1988.
Hele tiden har Jan vrert en av de ivrigste til a
delta pa GMV-arrangementer. Han var med pa
de fleste kurs, met er, dugn ader og turer. Den siste
turen i GMV-regi var bare II dager f0r han ded e.
Jan la ned et betyd eli g arbe id i a montere
lok alitet ssam linger fr a Byru d og Gj erdin gen .
Samlingene ble solgt til inntekt for GMY. Ingen

Roy Kristiansen
Lars Olav Kvam sdal
Knut Eldja rn Arne ASheim
Alf Ola v Larsen

Overt annl ege Jan Steinar Haug, Eid svoll , gikk
bort bratt og uventet 17. september i ar. Han ville
ha fy lt 64 ar 27. november. Han etterlater seg hustru (Tove) og to barn (Inger Johanne og Jon Harald ) samt mange gode venner. En hedersmann er
gatt bort. Han vii bli dypt savnet.
Jan var uhyre kunn skap srik, var interessert i astronomi (lage t stjernekikkerter), botanikk (dyrket
orkideer) og ikke minst i mineralogi. Det er her pa
sin plass a trekke frem hans innsats pa dette siste
ornradet.
Jeg har kjent Jan i 33 ar, fra den gang han var
tannl ege i Valer i Soler (han flyttet til Eidsvoll i
1967). Jan var den gang 30 ar, jeg var 2 1. Ved siden av studiene Ieverte jeg geologiske samlinge r
til landets skoler gjennom Museenes Skoletjeneste
ved Geol ogisk Museum . Jan hadde sett en slik samling som var levert til ungdom sskolen i Valero Han
var blitt interessert i hvordan berggrunnen pavirket plantelivet , skrev til Skol etjenesten for a bestille prover og ble henvi st til meg. Derm ed begynte et bekjentskap som utvikl et seg til et varmt
vennskap.
Vi hadd e gje nno m are ne mange mi ner alturer.
Szerlig konsentrerte vi oss om mikromin eralene fra
Gjerdingen-ekeritten i Nordmarka. Gjennom flere
sommere drev vi systematisk innsamling av prover
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,
ner (GMV) og Jan var forretningsferer, Da heIe
redningsaksjonen var avsluttet, fant jeg pa a gje noppl ive GMV som en lukket vennefo rening . Jan
var med ogsa her. Han stilte alltid opp, sa sant
han kunn e, pa aile dugnader og medlernsmoter.
Det siste arra nge mentet han var med pa, var en
GM V-ekskur sjon til Modum 6. septe mber i ar, kort
tid fer han dede (se bildet).
Vi hadd e gje nnom arene man ge og lange samtaler om mangt og meget. Jan hadde stor sans for
hum or og utpreget selviro ni. For meg personli g
var han en stor ste tte i vanskelige period er i mitt
liv og jeg har svrert mye a takke Jan for.
Dersom Jan hadde fatt sitte tiden ut i sin stilling som overtannle ge, hadde han kommet til, etter det han fort alte meg, a avslutt e sitt virke med
ord ene

over hel e ornrade t. Jan kn akket opp materialet ,
undersekt e det i mikroskopet , merk et av med piler
de mest interessa nte mineralene og leverte pre vene
til meg for re ntge nbestemmelse. De sje ldne mineralen e neighb oritt og dal yitt ble funnet pa denn e
maten, Det mest sensasjonelle funne t var det som
viste seg a vtere et helt nytt mineral, som ble beskrevet i 1983 med navnet janha ugi tt. Det er et
nat rium-man gan-t itan- sil ikar. Krystal lstrukturen
ble beskrevet i 1985. Jeg er glad for at det pa denne
maten star igjen et varig minne om det gode samarbeide t vi hadd e pa dette omrade t. Jan var en meget beskjeden person, - lenge etter at det nye mineralet var godkjen t, fort satte han a kalle det for «det
redbrune mineral et ». Han var nok noe bekymr et
for at and re samlere skulle synes at en slik heder
ikke var fortjent.
Ogsa smaragd-forekomsten pa Byrud ble gjenstand for et lignend e samarbeide. Der dukket det
ogsa opp et meget interessant mineral som erma
ikke er ferdig undersekt. Jan var sa ivrig og rask til
a bearbeide innsam let materiale. Av og til kom det
sa mange prover til meg pa en ga ng at jeg ikke
klarte a ta dem unna, og jeg har fremde les materiale liggend e ubearbeidet, merket med Jans piler.
Samme n publi serte vi fire artikler om mineraler
(se nedenfor). Det foreg ikk pa den maten at vi hadde
et me te hvor vi satte opp en disposisjon av stoffe t.
Sa skrev Jan et fe rste utkast som deretter ble bearbeidet av meg til en ferdi g artikke l. Det var en utmerket form for samarbeide.
Jan skulle ha gatt av med pensjon I. oktober i ar.
Jeg tror han gledet seg til a fa mer tid til sine mange
interes ser. Jeg hadd e planl agt a skaffe ham en arbeid splass ved Geologisk Mu seum , slik at vi kunn e
ha fortsatt yare felles undersekelser av mineraler.
Det er trist at det ikke gikk slik.
Jan var en forgrunnsfigur i Geol ogisk Museum s
Venner. Det kan ha interesse a redegjere for start en
pa det hele. Jeg var i 1979-80 Humboldt -stipendiat
ved Universitat Karlsruhe. Pa en av mine turer i
hjeml andet ble jeg klar over at det hold t pa a skje
en skandale ved Geologisk Museum . For a finan siere kjep et av en gullstuff fra Bernl o, var det besluttet a kvitte seg med en prakt stu ff av turmalin
fra Elba. Jan og jeg var eni ge om at dette matte vi
forhindre . Det ble av oss og en del andre gitt et
rentefri tt Ian til museet slik at gullstuffen kunne
anskaffes uten at turmalinen ble ofret. Som navn
pa foretage ndet valgte vi Geologisk Museum s Ven-

Feci quod potui, fa ciant meliora potentes.
Gunnar Raade
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