Sliparen och råmatrialet
Av: David 01soo

Det har kommit forfrågningar till NAGS om artiklar om slipning.
Eftersom jag har slipat i snart 25 år och också ar forfattare till boken
«Slipa Stenar» (Kommer ut igjen hos leA-forlaget under våren) så blev
jag tillfrågad om bidrag i amnet. Jag tankte borja med problemet att
skafta råmatrial.
Vad gor man? Hur skall hobbysliparen
komma over någonting riktigt spannande?
Visst vill man slipa annat an bergslagssten, jarnmalm och thulit?
Har finns några tips:
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1. LÅR DIG sA MYCKET
SOM MOjLIGT!
Eftersom jag moter kunder i butiken och
på massorna har jag lart mig en del om
stenfolket. Ofte ar problemet inte att
det inte finns råmaterial utan att kunderna helt enkelt vet for lite for att gora
vettiga kop. Hos 1ngeborgs Stenar hade
vi en bit gem-krysokolla av basta kvalitet
- hård, bra farg, ljusgenomskinlig.
(Egentligen var det kalcidon med krysokollafarg). Biten kostade 15 kronor.
Den låg på bordet i flera år. Ingen kopte.
Till slut tog jag bort den for att slipa sjalv.
Stenen kom trån 1nspiration-gruvan i
Globe, Arizona - nastan den enda plats
i varlden dar sådant matrial finns. Den
kostar idag i Arizona $1000 per kilo.
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Ett par gånger om året drommer jag om
sten. Mina innersta gemmologiska onskningar tar over somnen och jag drommer
om att plocka perfekta, djupblåa, klara
akvamarinkristaller eller någon annan
lackerhet.
Alla slipare, som har hållit på ett tag,
langtar efter vissa matrial som ar så gott
som omojliga att få tag i. Problemet ar
att listan på «drommatrial» blir langre
och langre hela tiden. Och inte ar det'
bara mitt begar som gor listan langre.
Faktum ar att det blir svårare och svårare
att få tag i matrial. Många matrial som
man kopte for trumbling for 20 år sedan
koper man per gram idag! En del mai:rial
går inte att få tag i overhuvudtaget.
Andra matrial finns, men hamnar hos
kapitalstarka uppkjopare från 1darOberstein, Bangkok eller Japan.

2. HÅLL OGONEN OPPNA!
Det galler att titta mycket noga nar man
ar på massorna.
På danska massan nyligen såg jag en bit
citronkvarts for 10 kronor grammet.
1nom en kvart hade jag kopt en storre
och battre bit for 54 ore grammet hos en
annan handlare. Men den dyra handlaren hade också ett mycket bra kop - klar
ljusgron hiddenit for 7 kronor grammet
- vansinnigt billigt!
1bland vet inte handIare heller vardet på
det de saljer. Nar så ar fallet kan man
minsann gora fynd.
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