GIA - en utbildningsorganisation
Runa Patel

GIA, Gemological Institute of America, ar en icke vinstdri vande organisation som forser adelstens- och guldsmedsbranschen med utbildning. GIA grundades 1931 av Robert M. Shipley som i samband med
20-talets fOrvirring inom omradet (med bl a nyfunna adelstenar, syntetiska material, odlade parlor) borjat hall a forelasningar kring adelstenar. Ar 1940 kom Richard T. Liddicoat (som fatt en variant av turmalin uppkallad efter sig) till GIA och anses som den person som
byggde upp organisationen.
Under de 60 ar som gatt sedan GIA startade har verksamheten utok ats betydligt.
Visserligen ar utbildnin gen fortfa rande det
huvudsakliga omradet, men det har fort
med sig mycket annat. Man har ett bibliotek och informationsce ntrum med ca 20
tusen verk och ett storre antal tidskrifter
inom branschen, man har en valsorterad
bokhandel samt ger sjalva ut tidskr iften
Gems & Gemology. Dessutom har det
utvecklats ett par mer specialinriktade
underorganisationer. En av dessa ar GIA
Gem Trade Laboratory Inc. som agnar sig
at gradering av diamanter och identifiering
av adelstenar med laboratorier i New York
och Santa Monica och filialer i Tokyo och
London. En andra underor ganisation ar
GIA Gem Instruments Corporation som tar
fram och saljer kvalitetsinstrum ent for skilda behov inom branschen.
Infe r var resa till massan i Tucson hade vi
avtalat ett mote med Dennis Foltz, som ar
vice president for den totala utbildningsverksamheten, och Michae l Allbritton, som
ar ansvari g for heltidsutbildningen, for att
fa lite mer information om framforallt
GIA 's utbildningar.
De utbildningar som GIA ger idag har tva
inriktningar. Dels ger man utbildning inom
gemmologi, dels utbildnin g inom guldsmide (och har ingar bl a utbildn ing i fasett-

slipning) . Den hogsta utbildn ingen inom
gemmologi leder till Grad uate Gemologist
Diploma (G.G.) som narmast ar ja mforbar
med Storbritanniens FGA . Bade Denn is
Foltz och Michael Allbritton menade att
den framsta skillnaden mellan dessa utbildningar ar att GIA 's utbildnin g ar mer praktiskt inriktad och Storbritanniens FGA mer
teoretiskt inriktad. Den hogsta utbildningen inom guldsmide leder till Graduate
Jeweler Diploma, men har hade vi svarigheter att hitta jamforelser med den kompetens som GIA 's utbildning ge r.
Det kanske mest intressanta med GIA 's
utbildnin gar ar att de genomfors pa olika
satt vilket gor att det finns mer an en mojlighet att delta alit utifran den tid man har
att disponera. Ett satt ar att studera heltid
vid huvudortem a Santa Monica eller New
York. Av samtliga heltidsstuderande kommer ca 49 % fran andra lander an USA. Ett
annat satt att studera ar via distansutbildning, dvs man studerar hemm a med telefonkontakter med lararen och tillfalliga
traffar pa nago n av huvudortema. I det har
sammanhanget erbj uder GIA ocksa nagot
som man kallar Doorstep Workrooms. Det
inneba r att GIA, med utrustning och larare/exam inatorer, aker till elva strategiska
stader i USA och Canada vid vissa tidpunk ter och ger mojlighet till laboratoriearbeten, forelasningar och examination sa
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att de som stude rar inte behover aka sa
langt fran hem orten. Dessutom skra ddarsyr
man kurse r till o lika fore tag varlden ove r
som efterfragar specialise rad perso nalutbildni ng .
Nar vi anda traffade Dennis Foltz och
Michael Allbritton passade vi pa att fraga
hur man kunde fa en egen fase ttslipning
bedomd efte rso m vi vet att det finns ett
visst intresse for del. Den mojli ghet som
angavs var att lata den akt uella stenen delta

i AGTA 's (The Amer ican Gem Trade
Association) tavling for fase ttslipade stenar
som i ar agde rum for andra gangen , De
stenar som vunnit 199 1 stalldes ut i T ucso n
Con vent ion Center under massan . I ar
skulle anma lan vara AGTA tiIlhand a i maj
oc h lar ligga vid ungefar samma tidpunkt
ave n 1993. Det som eve ntuellt kan vara ett
problem for nagon som onska r delt a ar ett
antal v illkor, bl a att de stenar som sands in
till tavlingen maste kunna returner as till en
adress i USA .

Prospektering med
ovantat resultat
Ake Helen

En dag i somras kom min gode van Olle Gronvall hem till mig med ett
par stuffer som verkade synnerligen intressanta. Vad man kunde se
med blotta ogat var det kvartsit med inslag av kopparkis och pyrit.
Efter nagon vecka gjorde vi sa llska p till fyndplatsen. Den lag vid en
relati vt nyupptagen skogsvag.
Fynde t lag pa tva stallen sa langt vi kunde
se oc h bestod av kro ssade block . Vi plock ade med oss en bra laddning som man brukar go ra oc h alia stuffe rna inneholl kopp arkis oc h pyrit.
Oll e hade skaffat sig ett s k guldspjut. Med
ett sada nt kan man testa om det finns guld i
backar och grunda sj oar oc h liven i stuffe r.
A lltnog , Olle fick for sig att testa en stuff.
Han kom over till mig oc h dem onstrerade.
Jag trodd e inte mi na ogon och oron! Det
tutade i lurarn a och blinka de for guld i
e lektroniklada n pa spj utel. Vi tittade pa
varandra oc h borjade se Ijust pa framtiden.
All tnog , Oll e skickade en stuff till Mineraljakten oc h jag hade moj lighet att fa en
bit analyserad pa Enasens laboratorium.
Jag fick mitt svar fors t: 2,75 gra m guld per

ton. Det hela borjade utveck la sig pa ett
satt som gjo rde oss ganska knasvaga.
Sedan kom Olles svar fran Minera ljakten :
3, 1 gram per ton!
Nu blev Bolid en intresserat oc h vi bestam de en dag for att tillsamm ans titta pa fyndel. Vi kom dit oc h det blev forstas ett valdig t diskut erand e linda tills nago n hittade
en stuff med ett hal vt borrhal i. Borrhalet
var av den dime nsionen att det inte kund e
ha gjo rts pa platsen . Vi akte hem med en
del fragetecken. Efter en tids detek tivarbete konstaterad es att man kort tva lass fran
gruva n i Enase n till den har vags tumpen.
Ingen kan fork lara varfo r.
Sic tran sit gloria mu ndi! Olle oc h jag blev
inte rika den har gangen. Men vi karnpar
vidare .
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