
Nytt fra
foreiningane

Roald Busch , fedt 4. 10. 1928
-mangearig lei ar i «Bergkrys tallen» - Volda og 0rst a

Geologiforening deydde bratt av hjart esvikt 27 . mars dette
aret, 67 ar gamal.

I minneord i medlemsbladet Krystallposte n skildrar Inger
Arflo t medlemmene sine kjen sler ved den avhaldne leiare n
sin bortgang.

Roald Busch til minne

Det vart stille mellom oss da bodet kom om at Roald Busch val' borte.
Vi kjende vi hadde mist ein veil.
Po. sill stille og rolege mate val' han ein fill leiar i Volda og (t}rstad geologi

forening «Bergkrystallen»
Da geologiforeninga kom i gang i 1982 vart Roald vald som sekreuer, og hal'

sidan vore med i styret, dei siste aue dra som leiar.
Han s store intere sse for stein og mineral vart til stor glede og nytte for oss

alle. Til Roald kunne vi kom e ndr vi undra oss over ukjende funn, og han
visste oftast svaret. Po. slipekursa foreininga hadde, val' han ein tolmodig
kerar, og ga trest og oppmuntring ndr vanskane melde seg.
Roald Bu sch val' ogsii ein fin turkamerat pa dei mange turane vi hadde i lag.

Som oftast val' kona Gudrun med, og vi fikk mange rike, humoristiske, kose
lege og ikkje minst lcererike stunder i fiut fellesskap.

Ord vert sa fattige niir vi skal takke for alt Roald val'for oss. Ei takk vi vonar
han ogsa kjende medan han levde.

Dei gode, rike minna vil alltid leve i oss, og dei villyse del' vi gar vidare.
Vi vil alltid takke for at Roald Bu sch val' til.

Oslo
og omegn gf har hatt arsmete og har fatt ny

formann etter Mag ne Heyberget.
00 har na 170 medlemmer, 22 av disse var

tilstede pa arsm0tet.
0 0 har fe lgende grupper : Bibliotekgruppe,

turgruppe, huskommite, mineralsamlingen,
foss ilgruppe, fest/rnetekomite, redaksjon
(OO-nytt) .

150

Et lotteri med loddbeker er satt igang i
1996, svrert gode stuffer er premiene,
inntektene ska l brukes til a kje pe nytt
binokular (stereomikroskop).

Liv Prian skriver om dugnaden I. februar:
Bettebaletten ankom Bjernebo rundt klokka

1900, medbringende varmt vann pa kan ner
(kapas iteten til a varme vann er noe for liten i



Sommerens turer: Pinsetur til Kragere
omradet, Skuterudasen i Modum 2/6 ,
Drammensmarka 9/6 , Solumsasen mm 25/8.

Steinmosaikk-kurs starter opp 25/9

det underjordiske), pluss alt av nod vendig og demontert. Innmaten avsle rte seg som det
vaskeutstyr. svarteste av alt svart. Etter at det som det

!6 villige sje ler motte opp for a gikk an a skru av var kas tet i den innleide
gjere en innsats . I lepet av et ar ----O-G--1-9-7-2-----. containeren, ble pla stsekker tredd over
samler det seg bade stev og en CJ uhyret og fire par hender tok skikkelig tak
del rusk og rask som kan kastes. Z opp aile trappene. Det som ble liggende
Det trengs en skikkelig vask og Z igjen utover gulvet var et tykt lag kopisverte.
opprydning fra ende til annen, Det verste ble tatt med den gamle stevsuge-
dvs si fra toalettet til trappeopp- ren , dette ble dens siste jobb, for etterpa
gangen . matte den kastes . I det vi slo av knappen ga

En gje st fra Stavanger geologi- den fra seg en merkelig Iyd, som et siste
forening kom pa besek for a se farvel.
hvordan vi hadde det og han Etter adski llige better med varmt sapevann
kom sannelig midt oppi det, men han tok det kunne vi kalle gulvet rent. Na var kaffe-
pent og ble med pa dansen og svingte kosten kakepause velfortjent.
i takt med oss andre. Sa var det a sette meblene pa plass, fa r vi

Den sterste utfordringen denne gangen var laste derene i et Bje rnebo som na kunne
den gamle kopieringsmaskinen som har start enske velkommen til rekefesten og varen
en del ar i hjernet ved inngangen til "stua ". uten a skamme seg.
Avgjerelsen var tatt , den skulle pa fyllinga..
Problemet var bare at maskinen var steintung
og i dreyeste laget selv for fire mann. Jon
fikk ideen om at den burde plukkes fra
hverandre for a gjeres lettere. Det ble skrudd

Geologisk samling * Galleri * Gruvehistorikk * Mineralleting
Norges eldste jerngruve * Kate

Apningstider
Fra 27.oktober kun museet
sendag 12.00- 16.00

Vi lager
skreddersydde
opplegg for
foreninger.
Ta kontakt
med oss for
ruermere avtale:

Postboks 83, 2742 Grua,
tif.61 32 5099
eller tif. 61 32 10 80

HADELAND
BERGVERKSlVIVSElJ1VI
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Referat fra steinklubbturen 2. juni 1996.

Sondag 2. ju ni dro vi til
Byrud ved Minnesund far og
finne Smaragder.

Vi dro 15 biler i samlet flokk
fra Olavsgard hotell og ut til
garden. Da vi korn dit fikk vi
en arientering av hun sam eide
gruvene. Hun fortalte ass am
de sa m startet gruvene pa
slutten av 1800 tallet og viste
ass hvilke mineraler vi kunne
finne der.

Vi gikk 700 meter fra parkeringsplassen og
bart til gruvene. Da vi kam bart til gruvene
ble vi mett av en mann sa m viste ass en star
Smaragdk rystall sa m han hadde funnet far
14 dager siden. Han forklarte ass hvor og
hvordan vi skulle lete. Noen var alt begynt
og «vaske stein».

Vi fant en del sma Smaragder ganske mye
Fluspat og masse Beryl!. Noen gikk inn i

gruvene . Til tross far at de var flotte kunne
de ogsa v&re ganske skumle, med hull sam

var mange meter dype. Noen
begynte og utfor ske dem ogsa.

En gutt sam het Henrik Hage 
bakken fant en star Beryll-krystall .
Det var forholdsvist ganske lett og
finne enten Smaragder eller Beryll .
Lars stod der berett til og hjelpe
aile sam trengte det.

Det var ogsa mange sam hadde
med seg mat og sam satte seg
innenfor eller utenfor gruvene ag

spiste.
Det var noen sam drev og dykket etter

Smaragder.

Vi syntes det var en marsam og spennende
tur,

Strommen , den 5. juni 1996

Janne C.0. Laver

Klokker - Hastein - Mikroskop - Steinknekkere - Minerale r - Bokstetter -
Termometere - Penneholdere Telefon 61125810
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