
DET RULLAR PÅ HOS KINN!
Nyhetsmix från Din materialleverantör

Koncernmöte
Vi hade möte på firman, chefen och jag. En resa ner 
till Skåne är väl alltid trevligt och att bekanta sig med 
Kinn.com’s nya webbplattform ingår liksom i fortbildningen. 
Vi skulle också gå igenom förslag till nya produkter och 
skriva den långa ”att göra-listan”. Min lista alltså. 
Chefen hade lovat att bjuda på middag och jag som befa-
rat gatuköket i området  och en tjock grillad med bröd och 
en Pucko, fick faktiskt fel. Han tog riktigt ut svängarna i 
generöst överdåd: MacDonalds!

En genant fadäs!
På något sätt råkade vårt annars så tillförlitliga system 
spåra ur och helt omotiverat skicka ut en stor mängd 
”Betalningspåminnelser” till oskyldiga kunder. Det bekla-
gar vi förstås. Mycket tid har gått åt till att rätta till i 
betalningsregistreringarna.

Kinns nya ”butik”
Nya butiksplattformen är startklar och om ca tre veckor 
ska skiftet ske enligt senaste prognosen. Det innebär en 
mängd extrauppgifter såsom överflyttning av varor och 
varuinformationer, kundregister, e-postadresser, mm - men 
hur som helst tror jag att det kommer att bli ännu bättre för 
dig som kund! Att betala med kort t ex. - sent omsider har 
bossen blivit ”modern”.  Läs mer på sista sidan!

Ny produkt?
Tidigare har Kinn.com haft fler stensorter i sortimentet, 
men varor som samlat damm sattes ut för ett tag sedan. 
Nu har chefen, helt av sig själv, antytt att vi skulle kunna ta 
in t ex. alabaster igen. Schysst! Det är ju liksom lite extra 
med alabaster. 
Ingen skugga över täljstenen dock, det är ett mycket trev-
ligt material att snida i. Om du inte provat än, gör det! 

Läs mer om sten på nästa sida!
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Chefen i distributionen. (Bilden är troligen arrangerad.)

MINA BESÖK på Kinn.com är alltid intressanta. Att 
firmans kunderna kommer i första hand, det ser man 
på chefens kontor. Det blir inte mycket tid över till 
lokalvård där inte. Jag försökte försiktigt föreslå en 
timanställd städhjälp.
– Err dy dum? Trrorr dy ja’ err gjorrd av pengarr?
Sen kom en lång harang om företagsekonomi, så 
jag beslutade mig för att ligga lågt med min egen 
löneförhandling.
Chefen gör bara ett drag med var fot på dörrmattan. 
Han vill inte slita på den. Dörrmattor kostar pengar – 
för att inte tala om skosulor.

DET FINNS TVÅ 
SIDOR TILL



GILLAR 
DU ATT 

JOBBA I 
STEN?

TÄLJSTEN är en mycket mjuk bergart och som namnet 
antyder kan stenen faktiskt bearbetas med kniv. Med 
raspar och filar formar man annars lätt klumparna till för-
ädlade former. De större avverkningarna kan 
göras med vinkelslip - men håll dig utomhus 
och använd munskydd! 
Till ”finliret” är den lilla borrmaskinen (typ: 
Dremel och liknande) helt suverän. Med en 
sliptrissa monterad går det lätt att snida fram 
formerna. Det dammar lätt och så länge du 
kör maskinellt är det bäst att stå ute, i lagom 
vind. 

När du närmar dig finputsen jobbar du lätt 
med nagefilar, de där av papp som finns bland hygienar-
tiklarna i livsmedelsaffären. Stål- och tvålull tar dig ännu 

ett steg till finish – och avslutningsvis: Täljstensolja! Den 
ger den riktiga glansen. (Vill du inte ha den pigga lilla 
kattungen på bilden förresten?)

Meddelande till chefen: Titta vad jag hittade! 

Är det inte ett helt underbart stenhuggarset? 

Snälla! Kan vi inte ta in såna? Jag lovar att 

sköta mig, komma i tid och lyfta på mössan!

Kort om mejslar

EN GÅNG I TIDEN trodde jag att det var den breda mej-
seln som man började med, den som avverkade mest bru-
talt. Men det är faktiskt tvärt om. Det lärde jag mig snabbt. 
Spetsmejseln är den som gör grovjobbet. Den spetsiga 
udden tränger djupare i stenen och spränger loss större 
stycken, medan den breda fördelar kraften från slaget och 
jämnar ut ojämnheterna. Det är med den man arbetar fram 
en slätare yta. 
Den tandade hamnar i en mellanfunktion. Hållen i rätt 
vinkel och med lagom knackande slag, skalar den liksom 
av stenen. Lite träning behövs förstås, som med allting 
annat här i livet.

Håller man sina mejslar skärpta är stenhuggeri inget tidsö-
dande jobb. En gammal stenhuggare med handverktyg,  
säkert borta sedan länge, sa mig att han högg ett bloms-
tertråg i granit på en förmiddag. I och för sig gick de upp 
tidigare på morgnarna då han var verksam. 
Sten är absolut inget oövervinnerligt. Det handlar mest om 
teknik och bra mejslar! (OBS! Jag vet att chefen har såna 
mejslar någonstans, men inte var han gömt dem).

DET FINNS EN 
SIDA TILL



Och så ett boktips!
För den som vill gå djupare i ämnet Gjutformar och gjut-
ning, är ”The Mouldmaker’s Handbook” en ymnig källa till 
kunskap och ”ah-ha-upplevelser”. Boken är på över 150 
sidor och rikligt försett med tydliga illustrationer. Boken 
är förvisso på engelska, men så pass lättfattlig och styck-
euppdelad att de allra flesta kan läsa. De många bilderna 
gör sitt till för att underlätta förståelsen av teknikerna.

Lite ur innehållet:
Basic principles
The model
How to choose a moulding technique
Alginate moulds
Plaster moulding
Silicone rubber moulding
Casting materials
Casting techniques

www.kinn.com - ronny@kinn.com - 042-3818 88 (måndagar 9-15)

LÄRA GAMLA HUNDAR SITTA är svårt, men Hanna på 
Nordisk E-handel i Malmö, är tålamodet personifierat. 
Chefen var dock ytterst alert och verkade som ett barn på 
julafton. Kinn.com’s nya butikssystem erbjuder både för-
enklingar och finesser för oss bakom kulisserna och en 
hel del nya funktioner som vi hoppas ska ge Dig som kund 
en ännu trevligare och bättre Kinn-butik.

Provsida från systemmakarna

Du ska ändå känna igen dig. Det formmässiga upplägget 
(gränssnittet som de stora pojkarna säger) ska vara sig 
likt. Vårt uppskattade sortiment finns kvar och kommer att 
utökas i lagom takt. Direktbetalning med kort ingår, möj-
ligheter för presentkort liksom en förbättrad teknik för att 
hålla reda på allt! (Det du, chefen!) 

Det klarnar, ”peu à peu”.

Kinn.com har inte jättemånga böcker just nu, men som tur 
är har vi denna! Unna dig boken – eller varför inte ge den 
som present till någon kreatör du tycker om?

Med vänlig hälsning

Ronny Lingstam, www.Kinn.com

På ny kurs!


