
En sten-fard
tillIndien

J september gav sig en norrman
och tva svenskar ivag pa en
sten-fard till Indien. Harald
Kittilsen, ute efter slipad sten,
Berth Kruger och Runa Patel,
ute efter rasten, upplevde tva
veckor fyllda av nya intryck,
nya vanner och sten, sten och
ater sten.
Var resa borjade i Oslo och gick
via London till Bombay. Fore
resan hade vi kontaktat en fir
ma i Bombay som vi handlar
med och talat om att vi skulle
komma. De erbjod sig att hamta
oss pa flygplatsen och aven
boka hotellrum. Vi landade pa
formiddagen och blev mycket
riktigt bade hamtade och
inkvarterade pa eU hotell. Hade
nagon av oss nart en forhopp
ning att fa vila ut efter att ha
suttit pa flygplanet hela natten
och stalla om sig till "aU vara i
Indien" och drygt 30 graders
varrne, sa var det bara att glom
rna. Vi fick en timme att frascha
upp oss pa innan var kontakt
hamtade oss och tog oss med till
sitt kontor for att diskutera sten
affarer...

Berth och Harald kladda i indiska saronger.

Bombay ar en " vasterlandsk" stad med
ett centrum som ar fritt fran kor, getter
och tre-hjul ingar. (Tre-hjulingama ar
en varia nt av rickshaw forsedd a med
mopedm otorer och alltsa ett billigt
transportaltemat iv.) Gatoma i Bomb ay
ar forhallandevis breda , trafikljusen
fungerar och trafiken fiyter relati vt
val. ViII man handla nagot sa finns det
alit fran exklusiva, luftkonditionerade
butiker till de sma standen pa trottoa
rem a. Som i sa manga u-lander dra s
folk fran landsbygden till de storre sta-
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dema och della resu lterar i for sorj 
ningsproblem med ell utbrell tiggeri
som foljd. Bombay var inget undantag
i della fall. Vi var lov ligt byte for tig
ga ma nih vi komm it ett par meter fran
hotel ldorren, likasa varje gan g var taxi
stannade vid ett trafikljus.
Bombay ar en mycket stor stad , inte
bara till antalet innevanare som ar ca
II miljoner, utan aven till ytan. Det
fick vi erfara nar vi gay en adress till
en taxichauffor och akte ivag uta n att
fraga var stallet lag. Vi borde forsta s
ha blivit misstanksamrna nar chauffo
ren vid det forsta trafikljuset lutade sig
over till bilen bredvid, visade var
adress och diskuterade tills det blev
gront Ijus . Nar vi fragade om stallet
var svart att hitt a, fick vi inget svar och
vi fick klart for oss att chauffo ren inte
kunde enge lska. Naval , vi akte vida re i
den trygga forvissningen att adressen
var i Bombay. Nar vi passerat avfarten
till flygplatsen borj ade vi verkligen bli
misstanksamrna, men bestarnde os s for
att hade vi redan akt sa langr sa kunde
de t ju inte vara langt kvar. Men det var
det - vi hamnade ti ll slut i en av de
ytte rsta forstaderna till Bombay, en
resa som vi upp skattar till ca 3 mil.
Firman som vi hamnade hos var en av
de ma nga som tar sin sten ge nom s k
"brookers" , dvs man har av tal med
personer som har sten i lager, koper
stenen forst nar man sjalv har en kopa
reo Mang a upprat tar en prisl ista och
annonserar, ofta intemationell t. Den
har person en tog reda pa vad vi var
intresserade av och skulle kontakta oss
dagen efter. Det gjorde han inte, sa for
utom att vi fick se storre delen av
Bombays forstader gay den langa resan
ingenting nar det gallde sten.
Efter nag ra dagar i Bombay flog vi till
Jaipur. Vi landade pa kvallen och tog
en taxi till det hotell vi hade bokat fran

Bombay. Taxichaufforen var tystlaten
och det var forst nar vi nastan var
framme vid hotellet som han borjade
prata med oss . Da forsokte han tala om
for oss att vi kanske skulle ta in pa .ett
ann at hotell an det vi hade bokat, men
vi stod pa oss. Vi skildes fran honom
efter att ha kommit overens om att han
skulie ta oss runt i Jaipur morgonen
efter sa att vi kunde orientera oss i sta
den. Innan vi lade oss for att soya
kopplade vi av pa ett vara rum och
agnade oss att sla kackerl ackor. Det
gick speciel lt bra med Berths sandal,
me dan Haralds sko var nagot mindre
effekt iv. Till slut bestamde vi oss for
att lata kackerlackoma vara och soya
istall et. Klockan hal v 3 blev jag vackt
av min sambo Berth som ruskade mig
oc h sa att nu var det bara att packa for
vi sku lie darifran. Han hade inse kts bett
-vid insektsbett pa ryggen, pa magen
och pa arm ama. Vad som bitit viss te vi
inte, men vi sag sa sma ningom sma
flygfan som var fyllda av blod . Efter
viss overta lning fick jag Berth att van
ta med att vi skulle ge oss av till de t
blivit Ijust oc h vi somnade igen med
takfl akten pa full fart och alia lampor
tand a.
Morgonen efter packade vi vara vaskor
och lamnade hotellet. Taxichaufforen,
som visade sig heta Singh och som
blev var fasta punkt i till varon, fick
bo rja dag en med att kora oss runt for
att hitt a ett vettigt hotell till bra pri s.
Singh var vanlig nog att avsta fran
andra kommentarer an att tur ister viII
allt id aka till det hotell de har bokat.
Han hade tydligen varit med forr , Vi
hittade ett utmarkt hotel , Meru Palace,
dar lakanen inte bara var rena utan
dessutom strukna och pri set inte hogre
an 200 SEK for ett rum, enkel- saval
som dubbelrum. Tyvarr utbrot det
strejk pa hotellet oc h pa tredje strejk-
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Snidad sten som dekoration papelare . Amber FOr!, Jaipur.

ter, katter oc h hundar. Mitt i a lltihop
finns koma som oberon ligger elle r gih
var som heist. Situat ionen forefo ll oss
till att borja med som ett fullkomligt
kao s, men sa sma ningom markte vi att
det trot s alit fann s en viss ordning: alia
vajer for fotgangare och dju r, darefter
vaje r mindre fordon fo r storre, dvs
cyklister vaje r for alia, cy ke lrickshaws
for alia utom cy klister, tre-hjulingar for
alia utom cy klister och cy kelrickshaws
osv .
Att forsok a kop a ras ten i fasettkvalitet
visade sig vara svarare an beraknat ,
Man slipar hellre upp stenen an saljer

. den som rasten - den perfekta stenen
kan ju finnas med i ett parti . Men var
jakt pa ras tenshandlare fa r i alia fall
anses vara Iyckad. Vi fick t ex kontakt
med en handlare som bland annat hade
till sa lu ett parti pa 50 kg krom-turma
lin och ett parti pa 500 kg ioli t, bada i
fasettkvalit et. Att sedan marknaden i

dagen blev vi ombedda att soka nytt
hotell eftersom ledningen inte langre
ansag sig ku nna ansvara for var saker
het. Singh las tade ta lmo digt in vart
baga ge och korde oss anyo pa en runda
for att soka ett hotel I. Den har ga nge n
hamnade vi pa ett dyrare hotel, ca 300
SEK, men vi kan ga ed pa att lakanen
inte var bytta efte r foregaende gas t, om
ens efter gasten dessforinnan ,
Nav al , den for sta dagen i Jaipur gjorde
vi en liten rundtur. Vi var bland anna t
mycket nyfikna pa " the pink city", den
gamla stade n dar stads m uren oc h alia
hus har samma farg som den roda jor
den i omgivningama. I den gam la sta
den finn s ocksa Johari Bazaar dar
manga stenhandlare hail er till. I trafik 
han seende ar Jaipur raka motsatsen till
Bombay. Det ar ett myller av cy ke l
rick shaw s, tre-hjulingar, ox karror,
karnel-karror, vespor, cy klister, bilar,
lastbilar, bussar, fotgangare, hon s, ge t-
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Skandinavien inte kan svalja den
mangden sten inom overskadlig fram
tid ar bara att beklaga. Vanlig som
handlaren var, fick vi i alla fall kopa
med oss lite .
Velr chauffor Singh undrade en dag om
vi var intresserade av att besoka ett sli
peri och det var faktiskt nagot som ing 
en av oss hade haft nagon ide om var
vi skulle kunna hitta. Vad vi kan fOrstel
hamnade vi pel ett av de storre sliperi
ema i omradet, Sliperiet var gammalt
och drevs nu av sjunde generationen. I
anslutning till kontoret arbetade ett tio
tal slipare enligt "lopande band"-prin
cipen: nagon grovformade, nagon lade
bordet och sel vidare till den siste som
enbart hade hand om poleringen. Totalt
sett sade man sig sysselsatta ett hund
ratal slipare. Storleken pel paketen med
slipad sten gjorde att vi inte tvivlade pel
detta. Det var inte fragan om carat eller
ens gram, utan skulle vi ha vagt dem
hade vi fatt gel pel kilovikt.
En av vara tidigare kontakter brevledes
visade sig vara en ung man som delvis
arbetade med " brookers". Han holl till
i en liten grand i den gamla staden i ett
utrymme som Harald liknade vid
"Alladins hule", trangt, varmt och med
dalig belysning. Vi hade avtalat tid
med honom en dag, berattade del vad vi
var intresserade av och bestamde tid
nasta dag. Nar vi kom tillbaka hade
han plockat fram eget material, men
framforallt kom det en strid strom av
" brookers" som visade sina paket med
slipad sten och partier av rasten. I tim
me efter timme tittade vi, bedomde,
skrev upp priser, svettades och drack
teo Trots den langt ifran fashionabla
omgivningen var det nog har vi gjorde
vara basta inkop.
De tvel sista dagama i Jaipur tog vi
ledigt och agnade oss elt sightseeing. Vi
besokte tvel gamla fastningar, Amber
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Fort och Tiger Fort, som ligger hogst
uppe pel var sitt berg strax utanfor sta
den. Ayen om mycket har blivit for
stort med tiden sel forstar man andel i
vilken prakt maharadjan levde en
gang. Vi besokte ocksa Stadspalatset
dar den nuvarande maharadjan bor. En
stor del av palatset ar upplatet for
besokare och det finn s bland annat ett
par utrymmen som ar omgjorda till
museum. I Stadspalatset finns ocksa
varldens storsta silverarbeten, tvel enor
rna vattenkrus i silver som maharadjan
lat tillverka for att ta med sig Ganges
heliga vatten vid ett besok i England.
Nar vi kom tillbaka till Bombay var
det sista kvallen pel den elva dagar
langa Ganeshotsav, en festival till
guden Ganesh arasom nu genomfor
des for 99 :e gangen. Under festivalens
sista dygn pelgelr en ceremoni dar staty
er av guden Ganesh sanks i havet. Hela
vagen fran flygplatsen stone vi pel pro
cessioner som bestod av folk som dan
sade och sjong kring statyer sam bars
fram eller akte pel flaket till en lastbil.
Ju narmare centrum vi kom desto sva
rare blev det att komma fram och de sto
oftare ropade velr taxichauffor "Ganpa
ti Bappa morya", en hyllning till guden
Ganesh. Enligt tidningen Times of
India sanktes 8 000 statyer i Bombay
varav 5 000 enbart vid stranden nar
mast centrum, dar mellan 600 000 och
1,2 miljoner personer hade samlats.
Det var med blandade kanslor vi lam
nade Indien efter tvel intensiva veckor.
Vi var nojda och belatna med all sten
vi hade med oss och all sten som vi
bestallt, Visst skulle det bli skont att
komma hem. Men samtidigt var det
lite vemodigt nar vi tankte pel de man
niskor vi lart kanna. Vi tankte pel velr
van Singh som gay ass rosengirlanger i
avsked. Singh som ska gifta sig i mars
med en flicka som han efter patryck-



ningar fick sc en enda ga ng innan han
gick med pa gifte rrnalet. Sin gh so m
just nu har taxibilens nummer och Jai
purs flygp lats som sin adress. Vi tankte
pa var van Asif i "Allad ins hule" so m
bjod oss pa middagar oc h gay oss sten
i avskedsgava, As if so m borjade med
stenaffarer som l3 -aring for att betala

sin fars skulder. Asi f som hade sitt ena
nyck e lben brutet pa tva stallen seda n
en manad tillbaka oc h forst nu skulle
aka till Bangkok for att fa ordning pa
de l. Vi tankte pa hur lang tid de t korn
mer att ta innan vi a'tervander till Indi
en och Jaipur igen ...
Runa Patel

Hvordan er din steinsamling?
De f1este har ve l en darli g systema tisk
samling. Her fo lger ende l fors lag pa a
ordne en samling.
Etter min eralgrup pe (blir noye omta lt
ti l slutt )
Etter funns teder (omrader, Lek s. Oslo
fe ltet, Kon gsberg osv.)
Ette r farger
Et mineral (Leks. kva rts)
Det mest vanlige er a sorte re minerale
ne etter deres kjemiske inn ho ld. Vi har
8 hovedgrupper, hvorav ma nge har
undergrupper.
I . Ele me nter (gr unnstoff) ex . gull,
sp iv, kobber, grafitt.
2. Ok syder (oksygen-forbinde lser) ex.
korun d Al20 , og magne titt Fe ,O.
3. Su lfider (svovelforbinde lser) ex.

svovelkis FeS2og blyglan s PbS
4. Su lfater (SOs-forbinde lser) ex. gips
CaSO.2H20 og tung spat BaSO.
5. Fosfater (POAorbinde lse r) ex . apa
titt Caj(PO.)J(F,CI,OH )
6. Halogen ider (F,CI-forbinde lse r) ex .
tlusspat CaF2og steinsa lt NaC l
7. Karbon ater (CO ,-forbindelser) ex.
kalkspat CaCO, og magnesitt MgCO,
8. Sil ikater (SrOi-fo rbinde lser) De fles
te min eralene herer til denne gruppen ,
og det er mange und ergrupper. ex . felt
spat, granat, amfi bo l og pyrok sen .
I de tleste ste inbokene er miner alene
ordnet ette r dett e sys ternet, sa det bur
de veere lett a finn e fram uten a vrere
kjemiker.
Harald Kristiansen.
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Smykkefatninger ekte
og uekte
Cabochoner og tromlet
stein i mange typer og
storrelser
Ferdige smykker
gaveartikler
Agatartikler
Klebersteinsartikler
Etc, etc.
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Ste insliperutstyr
Geologiverktoy

UV-Lamper
Foldeesker

Verktoy
Rastein

Boker
Tr ornlernaskiner

Etc, etc.
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