
Erling Kamphaugs
bortgang

Erling er ikke mer i denne
verden. Bare 68 ar gammel
matte han gi tapt for sykdom
men. Og familien, vennene og
det amat!<lrgeologiske milj!<l
hal' mistet en av sine st!<ltter.
Rundt 1970 blomstret interes
sen for geologien opp blant
ivrige amat!<lrer og Erling kom
med i steinmilj!<let fra begyn
nelsen, f!<lrst i Montanus, den
engere gruppen av entusiaster, senere i
Oslo Geologiforening hvor han val' en
av de drivende krefter i styre og stell
sammen med Anne.

Mange av oss viI huske til tilbake til
tiden da Erling deltok pa m!<ltene i foren
ingen og ved tilstelninger i regi av Geo
logisk Museums Venner, og mange viI
huske de mange turene vi hadde
sammen til forskjellige forekomster
rundt om bade i regi av foreningen og
pa privat basis. Erling val' kunnskapsrik
og dyktig med sin hobby og val' pa sin
vennlige og tillferdige mate alltid og
villig til a dele med oss andre av det han
kunne. Etterhvert bygde Anne og Erling
oppe en betydelig samling av mineraler
som det star respekt av og som innehol
del' mange stuffer av beste kvalitet. De
siste arene fikk hans interesse og glede
av naturen ogsa andre utl!<lp, og da ble
det landstedet i Rakkestad som opptok
Anne og Erling mer og mer, og stein-
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turene ble frerre. Og sa
kom plagene med sykdom
men og Erling ble sjeld
nere ase.

Erling val' dyktig nok og
heldig til a lete frem og se
nye og interessante mine
raler, han og fikk dermed
anledning til a yte viktige
bidrag til mineralogien.

Arbeidene med blyforekomsten i Rrelin
gen gay nye mineraler for Norge, men
viktigst val' det at han senere fant og fikk
bestemt et nytt mineral som ble samlet
inn pa den ganske enestaende helvin
forekomsten pa H!<Ittekollen enna f!<lr
den ble fredet. Det viste seg at dette val'
nytt for verden og mineralel fikk navnet
Kamphaugitt-(Y) etter ham.

Det er med vemod at vi tar farvel. Men
vi minnes at han val' et godt menneske
som hadde mye positivt a gi i familien og
i kretsen av venner og kjente, og det er
det beste man kan si om en som forlater
tilvrerelsen for 11 ga over i del store
ukjente.

Minnet om Erling villeve blant oss en
generasjon eller to, men mineralet med
navnet hans villeve historien ut.

Pa vegne av de mange steinvenner.
Hans Vidal' Ellingsen
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