
Helbredelse

Dagsrevyen 26. november 1995: Inn pa syke
stua (Aker sykehus i Oslo) sjokker en mann,
slar om takten og skrider sa videre bort til en
syk kvinnes seng , hilser pent pa pasienten og
heller en bette stein utover magen og brystet pa
den syke . Danderer det fargerike felleskapet
som steinene utgjer en smule , og lar steinene
overta helbredelsen for en stund. Sykehuset
tillater denne virksomheten 0) , og vi viI ikke
mene sa mye om det i dag. Vi tar det som nok et
tegn pa aftenlandenes, muligens neert forests-

ende moralske og ideologiske sammenbrudd.
Denne litt depressive og lettere "medisinske"

innledning var egentlig bare et paskudd for a
fortelle yare lesere en gledelig nyhet: Tidligere
redaktor av NAGS-nytt (STEIN), men stadig
messereferende utsendt medarbeider og na
avtroppende president i Den norske legefore
ning, Knut Eldjam, tiltrer redaksjonen fra ars
skiftet. Lesere av Knuts artikler viI vite at dette
vii fore til en betydelig kompetansehevning for
STEIN. am andre endringer i det redaksjonelle ;
se "Nytt fra forbundene".

Det blir et, - Godt nytt ar!
g llw

Smaragd - Byrud
leg viser til «Smaragdens historie og syrnbolikk» i STEIN 3/1995.
Det blir her presentert en liste over mineral ene pa Byrud : Siden denne lista, fra 1991 ble knyttet til

mitt navn, vii jeg korrigere noen feil og mangl er ved den .
Skjetten 15.6.95. Lars 0. Kvam sdal
Forevrig er Lars O. ikke medlem av Gjevik-foreningen, men leder av steinklubben i Oslo. GHW var

bare ansvarlig for teksten pa s. 157, forfatter pa selve hovedteksten har vi ikke fatt opplyst. red.

Foigende mineraler er kjent fra Byrud:
Mineral
Albitt
Apatitt
Bavenitt
Beryll
Var.Smaragd
Flusspat
Gersdorffitt
Gips
Grossular
Ilmenorutil
Kalkspat
Kvarts
Lepidolitt
«L im on itt»
Magnetkis
Mikroklin
Muskovitt
Svovelkis
Thorianitt
Thoritt
Titanitt
Topas
Turmalin

Farge,
Hvit,
BUi,
Hvit,
Gra-gul,
Gronn,
Fiolett,
Metallisk,hvit,
Hvit,
Lys brun,
Sort,
Hvit,
Gnl
Rosa,
Brun,
Gul-hvit,
Hvit-gul,
Mange farger,
Gul-hvit,
Brun,
Brun,
Brun,
Gul-hvit,
Sort,

mengde, tlierknad
vanlig
sjelden
silkeglans,sjelden,fibrig
ganske vanlig
ganske vanlig
gronn.vanlig
meget sj e ld e n,m ikro
vanlig i gruva
sjelden, massiv
ganske vanlig,mikro
sjelden
meget vanlig
meget sjelden, mm-stor
ganske vanlig « Rust»
ganske vanlig
meget vanlig
meget vanlig
ganske vanlig
meget sjelden
meget sjelden, mm-stor
sjelden
ganske vanlig
sjelden

I sidebergartene er det pavist vesuv ian og andalusitt . Det er ogsa funnet wollastonitt i
omradet.
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