
Et bes0k hos en av Sveriges eldste
steinbutikker

Her hal' Uif og Kerstin bes¢k av en klubb med veteranbiler

Vi er pa vei far a bes¢ke ta av de sam har halclt pa lengst innen stein ag
mineraler i Sverige, Kerstin ag Ulf Klang i Riinnelanda i Dalsland. Her har
de haldt til siden 1980 i en tidligere landhandel.

Her er butikk, mineralutstilling og verksted
for bade s91lvsmedarbeider og smykkestein
produksjon under samme tak.

Hvordan begynte det hele sp91r vi.
Det begynte for hele 42 ar siden, i 1965. Den
gangen bodde vi litt syd for Stockholm. En av
naboene var David Olson og kona Gun som vi
ble gode venner med. Bade David og jeg tjente
darlig med penger pa den tiden. En dag vi sitter
og drikker kaffe sier David: vi ma finne pa
noe a tjene pengel' pa, noen ingen andre driver
med. Men hva det val' visste vi ikke del' og da.
Noe senere kommer David og sier. Vi begyn
ner a slipe stein. Stein, mener du gravsteiner
eller hva? Nei smykkesteiner sier David, som
opprinnelig kom fra USA og kjente til stein
milj91et der. Som sagt sa gjort. David bestilte
hjem litt rastein fra USA. Hjemme pa kj91kken
benken ble rasteinen festet i en skrutvinge og
ved hjelp av diamantpasta og en 191vsag saget
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vi skiver for hand, vi hadde ikke rad til maski
ner.

Nar skivene val' klare, reiste vi til S91Ppelfyl
lingen. Den gangen endte gamle biler pa s91p
pelfylling. Vi fant det vi trengte for a bygge
en slipemaskin, med motor fra en vaskema
skin og akslinger, remskiver og remer fra kas
serte biler. I en skrotet Jaguar val' det skinnse
tel', del' skar vi ut lreret som ble perfekt a
polere steinene pa. Sa val' vi i gang med
smykkesteinproduksjonen. Vi og David job
bet sammen en 6-7 iir. Under tiden val' jeg
blitt kjent med en s91lvsmed. Han ville gjerne
lrere a slipe. Sa han foreslo at jeg kunne lrere
ham a slipe sa skulle han lrere meg s91lvsmed
yrket, og slik ble det, sier Ulf.

Etterhvert flyttet vi til Htigsater. 11973 apnen
Kerstin og jeg butikken Stenboden i sentrum
av Htigsater. I 1980 kom vi over denne gamle
landhandelen og flyttet hit til Rannelanda.
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Er dere ute a leter selv?
Ja fremdeles sa blir det noen turer, men ikke
sa mye som f¢r. Vi hal' etter hvert blitt godt
kjent med gamle gruver og brudd i omradet
her. Vi hal' funnet mye bra rastein til sliping
og tromling. En og annen godstuff hal' det
ogsa blitt. Dere hal' jo selv vrert her med
Fredrikstad Geologiforening f1ere ganger, sier
Vlf.

Jo, Fredrikstad Geologiforening hal' hatt noen
overnattingsturer hit med Vlf som guide og
Kerstin som kokke. Det ble mange gode funn
og mye god mat pa de turene. Vlf er raus med
tips om steinturer du kan ta i Dalsland hvis du
stikker innom butikken.

Du lager bade steinsmykker og ting i s¢lv.

Ja, her kan folk bestille det de vii ha. leg hal'
blant annet laget ny brudekrone til kirken her
i Hbgsater etter at den gam Ie ble stjalet av en
guttunge. Mens Vlf prater i vei, gar han og
henter et bilde han hal' laget av stein. Dette
hal' jeg laget pa bestilling, sier Vlf, mens han
viser frem bildet som hal' et bibelsk motiv.
Kunden kommer for a hente det pa I¢rdag,jeg
hal' nettopp giort det Ferdig.

I sommersesongen far vi mange busslaster
med turister hit til butikken, forteller Vlf, da
kan det bli ganske hektisk her. la, det vet du
vel selv du hal' jo hjelpt meg en gang med et
slikt bussbes¢k.

Vi kan absolutt anbefale et bes¢k i Stenboden
hvis du er pa de kanter av verden. Den enkles-
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Kjersli og Uif !/{Ir en egen IlIs/Willg (IV Dalslandsmineraler.

te veien er a kjl'lre til Uddevalla og ta av pa vei
172 mot Bengtfors, pa veien kommer dll til
Hogsater. Der er del skiltet til Rannelanda (7
km). Ulf og Kerstins blltikk ligger i et vei
kryss. Del finnes en mye kortere vei via
Halden og Kornsjl'l, men den er for mennes
ker som synes lIkjenle, kronglete sandveier er
fin ekstremsport.
Men ta gjerne en telefon pa for
hand.Stenboden har tlf. nr. +46 528 50 101 fra
Norge, i Sverige er nr. 0528 50 101.
Eller noen timer med kaffe og kaker og mye
prat om all del som har hendt i de 28 arene vi
har kjent hverandre, sier vi takk for oss og
drar hjem til Ed.
Bj¢,."

Malaki,! slip! (IV UIf, lit; i ltfstillillgen.
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