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DAVIDS HORNA
Experimentera

Jag har nu bott bland skandinaver
i over 25 ar och de iir ett fint folk.
De iir ordentliga. Och eftersom de
dr ordentliga har de skapat fina,
ordentliga sam hiillen . Men det hiir
med att vara ardentlig iir inte bara
bra. Alit har sitt pris . Jag har
miirkt att Iiingtan efter att vara
ordentlig ofta leder till att mann
letar ef ter ETT ordentlig svar till
sina problem .

Skall man bli duktig pa att slipa sten ar
dett a en dalig utgangspunkt . Det finnes
sallan ETT ratt svar eller ETT ratt satt
att losa probl em. Man maste vaga soka,
prova och experimenter a. Far flere
manader sendan traffade jag tva slipare
som hade kopt fasettmaskiner. Bada tva
hade sluta t slipa. Det gick inte. Resulta
tet blev inte bra. Jag markte ganska snart
att bada slipa rna hade foljt tillverk arens
anvisningar mycket noga. Det var just
det som var problemet.
Jag importerar sjalv Graves-fasettma
skin. Den ar bra och ordentlig etc, etc .
Men jag ar inte riktig glad over den . Den
kunde vara battre . igar upptackte jag att
alit jag inte tycker om med maskinen
kan jag fixa om jag vander !!RR och ner
pa hela fasetthuvudet och gor nagra
andra srna andringar!
Polering - bade nar det galler trumling ,
cabochon och fasettslipning ar ett
bekymmer. Har maste man mer an
nagon annanstans vaga experimentera .
Det finnes sa oandeligt rnanga olika
komb inat ioner av polermedel , polerron
deller , grad av fuktighet, grad av tryck
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etc . Sjalv har jag fatt mycket gladje av att
experimentera med olika ultra-Iapski
vor. En ultra-lapskiva ar en polerskiva
mest avsedd for fasettslipning. Den
utgors av ett tunt plastskikt pa vilken
polermedelet ar inbakat. De finnes med
ceriumoxid , tennoxid , kromoxid och
aluminiumoxid . Man kan skaffa dessa
skivor med lim pa baksidan som ar
avsedda for cabochonslipning. Sjalv
anvander jag de som jag polerar fasettsli
pade stenar med . Nackdelen ar att man
rnaste kora med lagt varvtal och ta det
forsiktigt sa att inte skivan fastnar i ste
nen . Jag har upptackt att ibland ar en
ultralap det enda som kan fa fram en
superfin glans pa en sten - sarskilt stenar
med manga sprickor och orenheter. Den
upptavkten gjorde jag darfor att jag inte
ar ordentlig, utan standigt letar efter nya
losningar . Forsok du med!
David

Polarisering

Han sat ved mikroskopet
og granska lenge , vel ,
ein grasteins reint fan tastiske
spekterfargespel.
- ein u-tal vakre former
- ein orgie i koloritt
som sprengjer aile normer
i fa rgemosaikk.
D et er eit lite tynnslip
av ein valeg gatestein ,
men minner om ei barnesjzel
som feddes rik , - rein .
Bjarne Scebee




