Sliparen ggh rdmatrialet
Det har kommit forfrdgningar till N,4GS om artiklar om s!i7ni1S.
Eftersom jag har ittpat i snart 25 dr och ocks.d rir fdrfattare till boken
oslipa Stenir, (Kommer ut igien hos lCA-forlaget under vdren) sd blev
p{tittqragad om bidrag i rimnet. Jag ttinkte boria med problemet att
skaffa rdmatrial.
Vad gor man? Hur skall hobbysliparen
komma over nigonting riktigt spiinnande?
Visst vill man slipa annat 6n bergslagssten, jiirnmalm och thulit?

Hiir finns nigra tips:

r. LliR DIG sA MYcKET
soM MoILIGT!
Eftersom jag moter kunder i butiken och
pA mdssorna har jag liirt mig en del om

stenfolket. Ofte iir problemet inte att
det inte finns rimaterial utan att kunderna helt enkelt vet for lite for att gora
vettiga kop. Hos Ingeborgs Stenar hade
vi en bit gem-krysokolla av biista kvalitet
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- hird, bra fhrg, ljusgenomskinlig.
med kryso(Egentligen var det kalcidon
kollafiirg). Biten kostade 15 kronor.
Den lig pi bordet i flera 6r. Ingen kopte.
Till slut tog jag bort den for att slipa sjiilv.

Ett par ginger om Aret drdmmer jag o_m

Stenen kom frin Inspiration-gruvan i
Globe, Arizona - ndstan den enda plats
i viirlden diir sidant matrial finns' Den
kostar idag i Arizona $1000 per kilo.

sten-. Mina innersta gemmologiska cinsk-

ningar tar dver somnen och jag drommer

om att plocka perfekta, djupblia, klara
akvamarinkristaller eller nigon annan
ldckerhet.

hf,llit
AIla slipare,
-efter som har

z.}lALL OCOXEN Oppxet

pi ett tag,

Det giiller att titta mycket noga ndr man

vissa matrial som dr si gott
liingtar
som omcijliga att fi tag i. Problemet dr
att listan pA "drommatrial> blir lingre
och ldngre hela tiden. Och inte dr det
bara mitt begdr som gor listan liingre.
Faktum dr att det blir svArare och svirare
att fi tag i matrial. Minga matrial som
man kciple fcir trumbling for 20 6rr sedan
koper man per gram idag! En del mai:rial
gii inte att fA tag i <iverhuvudtallet.
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mdssorna.
danska mdssan nyligen sig jag en bit

citronkvarts for 10 kronor grammet.
Inom en kvart hade jag kopt en storre
och biittre bit for 54 cire grammet hos en
annan handlare. Men den dyra handlaren hade ocksA ett mycket bra kop - klar
ljusgron hiddenit for 7 kronor grammet
- vansinnigt billigt!
Ibland vet inte handlare heller viirdet

Andra matrial finns, men hamnar hos
kapitalstarka uppkj<ipare frfln Idar-

pi

det de s2iljer. Niir sA iir fallet kan man
minsann gora fynd.

Oberstein, Bangkok eller JaPan.
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