Minneord over Stoyan

GARDNOS

Av Torleif Andreassen og Gunnar Mathisen

METEORITTPARK

En steinvenn har gått bort.
Mandag 6. Oktober kom sjokkmeldingen, Stoyan Bratuz var gått bort. Stoyan og Carin hadde
kjøpt seg sitt sommerparadis utafor Karlstad
i Carins hjemland, hvor de skulle nyte alderdommen når den tid kom. Men slik skulle det
ikke gå. Etter et besøk i sommerhuset, sviktet
Stoyans hjerte ved avreise hjem til Hammerfest. Stoyan ble 62 år gammel.
Som navnet sier, var Stoyan en av våre nye
landsmenn, innvandret fra tidligere Jugoslavia.
Mitt første møte med han var på Sørøya. Stoyan
jobbet da for Hammerfest elverk og var stasjonert på Sørøya. I dette mineralparadiset hadde
Stoyan ervervet seg førstehåndskunnskap om
Sørøyas geologi, og samlet inn en mengde geologiske prøver. Ifølge han selv hadde han rundt
70 forskjellige krystaller av ulike mineral fra
øya. Det var ikke fritt for at vi målte hverandre
litt første gangen vi møttes, skolelærdom kontra selvstudier, men det tok ikke lang tid før
tonen var satt. Stoyan presenterte seg i all sin
bredde – kunnskapsrik, romslig, hjelpsom og
med et smittende humør.
Gjennom vår felles interesse for stein, utvidet
vi vårt vennskap gjennom steintreff på Seiland, forskjellige messer og ikke minst reisene
til Apatity, Hamburg og München. Alltid var
Stoyan i sentrum. Han deltok i geologiske diskusjoner med stor tyngde, var først ved kjøkkenbenken når maten skulle tilberedes, var full
av gode historier i sosiale sammenhenger, og
var medmenneske når det trengtes. Og aldri var
Carin, ”guttongan” og ”jentungen” glemt!
Stoyan etterlater seg et stort tomrom og et stort
savn vår lille mineralverden.
Vi lyser fred over Stoyans minne.
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Gardnos Meteorittpark AS
Postboks 14
3541 NESBYEN

En unik naturopplevelse for hele familien, med
spennende geologi på merkede naturstier.

Telefon: +47 32 07 10 70
Mobil:
+47 468 35 778

I vårt informasjonsbygg finner du: Utstilling med ekte
meteoritt, kafé med hjemmelaget mat og suvenirbutikk
med brukskunst laget av Gardnosbreksje.

E-mail:
Web:

post@gardnos.no
www.gardnos.no
www.nesbyen.no

For barna: Bli juniorgeolog, egen natursti hvor vi finner
de forskjellige bergartene. Steinsliping – lag din egen
smykkestein.
Gardnos Meteorittpark ligger ca 10 km nord for Nesbyen,
følg skilt fra riksveg 7.
Åpent alle dager fra 26. juni til 30. august, kl 10.00–17.00.

Gruvevandring i Romsåsen
Bli med på vandring i nikkelgruver fra 1866.
Se den sjeldne kulenoritten, også kalt «potetstein».
Opplev historisk sus og spenning i det indre av Askim.
Klatring og rappellering i unike omgivelser.

Åpningstider: 24. mai - 11. oktober.
Guiding søndager kl. 12:00. I skolens sommerferie
- guiding også torsdager kl. 16:00.
Guiding av grupper etter avtale.
Alle henvendelser gjøres til Askim kommune,
Servicetorget tlf.: 69 81 91 00
www.askim.kommune.no
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