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ULF GJ ERSTAD

FRA MARKEDSFØRING TIL SMYKKESTEINSLIPING.
Gjennom NAGS-Nytt kan man lett få inntrykk av at de fleste amatcprgeologer er opptatt av meniralogi og teoretisk geologi.
Men et stadig
stcprre antall steininteresserte blir fascinert av de muligheter som smykkesteinsliping og smykkeforming gir.
Brynjulf Gjerstad er en av de som har bidratt mest til å stimulere
skapende virksomhet, knyttet til amatcprgeologien.

denne

Erfaringene fra utlandet og de siste års utvikling her hjemme tyder på at
vi er i ferd med å få en ny utbredt hobby for folk i alle aldre.
Hvem
lar seg ikke fascinere av tanken på å ta en stein man har funnet selv
og slipe det til en glitrende smykkestein, som videre kan innfattes i et
selvlaget smykke?
For Brynjulf Gjerstad var det sykdom og funksjonshemming som fcprte ham
i kontakt med smykkesteinslipingen.
I en alder av 45 år ble han rammet
av slag, med lammelser i venstre side.
På denne tid var han reklamesjef
i et stcprre firma - i det man idag kaller et "ungt dynamisk miljcp"
og hvor det ikke er plass for funksjonshemmede.
Men på grunn av sin
egen ukuelige vilje og inspirasjon fra Beitasteplen Helsesportsenter , hvor
han for fcprste gang mcptte smykkesteinslipingen,
har Brynjulf klart å arbeide seg opp fra rullestolen til å bli en foregangsmann på dette felt.
Da han tok fatt på å slipe sin fcprste stein under Olav Hegges kyndige
veiledning ved Beitosteplen, kunne ingen ane at Brynjulf skulle klare å
gjcpre det ti I noe mer enn en hobby for seg selv.
Men den tidligere
reklamesjef har ikke mistet evnen ti I å komme i kontakt med mennesker
og markedsfcpre den hobby han selv har funnet så mye glede i.
Han har undervist mange hundre kursdeltakere ved kommunale kveldskurs,
skoleelever og lærere.
Bare i Bærum og Asker er det, takket være
Gjerstads innsats, igang 15 slipekurs samtidig som alle er fulltegnet, og
stadig flere skoler kan tilby elevene smykkesteinsliping som formingsfag.
Med sin omfattende erfaring er Brynjulf ofte blitt rådspurt av andre amatcprslipere og undervisningsinstitusj oner når det gj elder valg av sl ipeutstyr .
I noen år var han partner i firmaet
"Norsk Stein-hobby",
men det siste
året har han drevet for seg selv, og er i ferd med å skape seg en ny
levevei.
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Det startet med hans egen geniale slipespindel som 9j~r en nevenyttig
stand ti I å lage seg
amat~r, i besittelse aven gammel elektromotor,
en slipemaskin til noen få hundre kroner.
Men han selger nå stadig
flere kombi-maskiner til ca. 3.000 kroner, med polerskive, slipeskive og
sag, og dessuten har han levert dyrere utstyr ti I en rekke skoler.
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Det viktigste
alltid har tid
stimulere og
fortjeneste at

med Brynjulf er
til å gi. Tross
hjelpe andre enn
steinsliping er i

den service og personlige hjelp som han
sitt handicap har han mer overskudd til å
de fleste.
Det er ikke m inst Brynjulf's
ferd med å bli en alle manns hobby.
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Knut Eldjarn

Brynjulf Gjerstad
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