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I man ge ar drev han sin virkso mhe t med
postordresalg alene, men i 1982 apnet han egen
forretning i Brerum sammen med sin kone. Fra
1988 har "Stenboden" vrert en av de fargerike
butikker i de gamle arbeiderboligene ved Brerum
Verk senter i Lommedalen i Brerum.. Med tiden

har ogsa datteren Gina, som
utdanner seg til gullsmed, og
svigersennen Magne tatt aktivt
del i driften. Da Brynjul f Gjer
stad ble alvorlig syk igjen, var
det en stor glede for ham a se
at neste generasjon sto klar til
a overta og viderefere hans
livsverk. "Stenboden" pa Bte
rums Verk og B. Gjerstad aJs
fortsetter a betjene gamle og
nye kunder med de sa mme
produkt er som tidligere.

slipekurs og klarte a tenne interessen hos mange
som senere har hatt amatergeologi og steinsliping
som en kjser hobb y. Han konstruerte ogsa en ge
nial spindel som kan brukes til a lage utstyr for
steinsliping med hjelp av gamle motorer. Senere
utviklet han slipebord og gjennom sitt eget firma
begynte han a forh andle ogsa mer profesjonelt
utstyr for steinsliping.

Brynjulf Gjerstad til minne

Norsk stein-hobby har mistet en av sine pio
nerer. Etter lengre tids sykdom dede Brynjul f
Gjerstad pa Radiumhospitalet 16. mars. Han
ble 68 ar gammel. Gjennom mange ar med
sykdom og uforhet viste han en utroli g evne
til a hjelpe bade seg selv og andre til et rikere
liv. Hans store interess e for stein og steinsli
ping var en vese ntlig del av dette. Han var
preget av sitt pagangsmot, sin entusiasme og
en ukuelig optimisme til det siste.

Brynjulf Gjerstad ble fedt i r:========~~~=~
Odda i 1926, men kom tidlig
til Oslo og gjor de karriere
innen salg og markedsforing i
bilgumm ibransjen. Han hadde
alItid lett for a komme i kon
takt med mennesker og til a
skape tillit. En vanlig dag pa
kontoret i 1970 skulIe ble et
vendepunkt i hans liv. Han ble
rammet av et alvorlig hjerne
slag og kom hjem i rullestol
med lammel se r og afasi
(sprakfors tyrrelser) , Han har

selv beskrevet sin sykdom og Brynjulf Gjerstad vii bli
den lange rehabiliteringsfasen sav net av mange, ogsa i det
hvor han var godt hjulpet av norske amatergeologiske mil-
sin kone Rilda som er fysiote- 1,,;;;~~~~~~iiOiiiiiiiOiiiii jeet. Hans entusiasme og evne

rapeut. Det var i denne tiden han under et trenings- til a inspirere og begeistre har vist veien for mange
opphold pa Beitostelen fikk sitt fers te mete med inn i mineralenes og smykkesteinenes fascine-
smykkesteiner og steinsliping. Dette ga ham in- rende verden. Han var ogsa et varmt og levende
spirasjo n til a finne en ny mening med livet og menne ske som alltid viste interesse og omtanke
nye interes ser som han utviklet til et levebrod for for andre. Brynjulf Gjerstads liv var en inspira-
seg og familien. Olav Hegge pa Beitostelen lrerte sjon og et forbild e for mange.
ham hvordan stein fra norsk natur kan formes til
vakre smykker. Det var steininteressen og det
mere nab oskapet i Brerum so m brakte oss
sammen, og det var en star glede a ha Brynju lf
som venn og interessefrende gjennom mange ar.

For Brynjul f Gjerstad var det ikke nok med
steinslip ing og smykkeproduksjo n som tidsfor
driv for seg selv. Han ensket a bringe denne in
teressen til andre, og sa ogsa de forretningsmes
sige muligheter som la i dette. Han holdt en rekke
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