
Agatkommers i oknen

Sten Nikla sson

Mineralletning i
Mexiko

Ieepen stannade med eft olycksbiidande
skrammel. Ur dammolnet plirade ett par

misstiinksamma ligon fran fiirarsiitet.
- "Buenos dias, senor. Vi iir

mineralsamlare fran Sverige och letar ef ter
en opalgru va, som heter "La Carbonera".

- "La Carbonera? Det ar fiir langt att ga
till fots i hettan. Jag ager en gruva nagra
kilometer harifran, Hoppa in sa skall jag

visa er runt"

Cigaretten und er den
obliga toriska

mexikanska mustasc hen
vippade till och indikerade
ett bakre lastutrymme fyllt
med verktyg och dynamit
lador. Det var dessutom
uppfyllt av en stor hund , som
morrande och med bakat
strukna oron klart visade sin
asikt om sallskapet.

Omtocknade av dieselav
gaser och orden tligt morbult
ade anlande vi efter nagon
halvtimme till gruvan . Jeep
ens fard over vaglosa bergs
kammar, ofta med ett hjul fritt
spinnande over gamla
overgivna schakt, tillhor det
man heIst viII glornma.

Tiotalet arbetare i gru
van, vilkas anleten var
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som klippta ur "Viva
Zapata", avlonades genom ett
outgrundligt vinstandels
system. Skyddsutrustning i
form av hjalmar, hand skar
osv. ansags formodligen
oforenlig med machoidealet.
Gru van , som drevs med
museifardiga handdiesel
aggregat i hori sontella orter
fran berg ssidan, saknade
ventilation. Efter skott



skrotades tak och vaggar med
hand spett, sedan det varsta
dammet lagt sig . Da opal-
erna, som ofta ar av god
smyc kekvalitet, ligger in
badd ade i hard rhyolit, ar
sprangning nodvandig. Detta
medfor att atskilliga stenar
skadas .

Sedan alla fatt klart for sig
att vi inte var vanliga nord
amerikanska gringos, tinade

stamningen upp, och man
visade stolt upp dagens
opalskord. Gru vagaren bjod
pa Mexi-C ola och poetiska
historier om sina moten med
UFO s uppe pa berget. Till
och med hunden slutade visa
tanderna.

Nar rnorkret foll , aterfann
vi var egen bil vid foten av
berget. Den hade bade hjul
och vindrutetorkare kvar, och
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i bagageutrymmet lastade vi
bl.a . en vit opal stor som en
hand , samt smarre stycken av
adlare slag.

A tt kora bi! i Mexiko
.L-\.kraver forutseende,

fantas i och ett matt av
bravado. Huvud vagnatet ar
av utmarkt kvalitet. Det kan
man inte saga om resten.
Vagan slagen racker ofta inte



till broar med tva korfalt, Om
tva bilar narmar sig en smal
bro fran var sin sida, anser
sig den som for st blinkar
med stralkastam a ha ratt till
fore trade. Det samma galler
den som tutar forst och
Ijudligast med signalhornet i
vagkorsningar, Prestigen i
trafiken ar viktigare an
sakerheten. Skyltar med
texten "Cuidado con el
ganado", dvs "Se upp for
boskap", ar vanli ga.
Kreaturslik och bilvrak langs
vagarna ger uppmaningen en
viss tyngd.

Har och dar pa land sbygd
en hanger bla plastpasar i
traden. Det ar faller avsedda
for en aggressiv art av bi,
som invaderat Mexiko
soderifran, och som tranger

Stenknacking
under
rosepeppartriiden
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ut det mera beskedli ga
honungsbiet. Da jag vande pa
ett stenblock i oknen norr om
Guanajuato , attac kerades jag
blixtsnabbt och med stor
precision av ett sadant bi. Det
smartsamma sticket i nasan
overtygade mig om det
valbetankta i denn a kampanj.
Skallerormarna lyste daremot
med sin franvaro ,

M exiko ar kant for sina
agater, rnanga med

fantasifulla handelsnamn som
"Bird of paradise",
"Confetti", "Fisheye'' ,

Mimetitt fra Mexico. arkivfoto
STEIN



Stenskadin g hos
Sr Lopez i
Tepatate

Inget for kiinsliga magar

Hemimorphit i limonit, Mapin i
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"Crazy laze" och "High
Fidelity" . Vi hittade en kulle
vid namn Tula, ca 60 km
soder om staden San Luis
Potosi, dar det enligt uppgift
skulle finnas en botryoidal
kalcedon med inslag av
limonite, kallad eldagat. Hela
kullen visade sig vara
bestrodd med agater, och
efter en halvtimme hade vi
fyllt alla rimliga samlar
behov.

En pojke till hast hade foljt
vara forehavanden pa
avstand. Da vi inledde vand
ringen tillbaka, mottes vi av
pojkens slaktingar, som ville
salja hela hinkar med agater
for en blygsam summa.
Insikten om svarigheten att
forsorja sig i det ofruktbara
ornradet fick oss att kopa mer
an vi behovde.

I de sydligare delarna av
Mexiko har ortnarnnen

ofta mayaindianskt ursprung.
Det ar forenat med vissa
svarigheter att fraga efter vagen
till platser, vars namn ar sa gott



Perfekt topaskri stall, ca 5 em, Tepetate

som outtalbara, sasom
Telixtlahuaca,
Cacahuamilpa eller
Teotihuacan. Vi hade
betydligtlattareatt finna
framtill den lilla byn
Tepetate uppe pa
centralplatan, i vars narhet
flera gruvor brutits pa topas.

Som vanligt utgjorde
byns kafe motesplats och
kommunikationscentrum.
Nar vi kIev in, hade det
lokala elektricitetsbolaget
uppbord, och de flesta
byinnevanarna var dar for
att med flottiga pesossedlar
sakerstalla framtida leve
ranser av den livsviktiga
strommen. Da vi framforde
vart arende, forklarade en
man att hans far hade
arbetat i en av gruvoma
och kunde hjalpaoss.

Sr Lopez var lika liten och
tunn, som hans fru var stor och
fradig. Med sedvanlig mexi
kansk gastfrihet bjods vi in i
familjens hus, som hade jord
och betonggol v och fon ster
utan glas. Snart plockades
lador med topaser fram och
vaganvisningar lamnades.
Efter en stunds gemytligt
samsprak drag Sr Lopez mig
avsides. Under sangen fann s
en lada, ur vilken frambragtes
en magnifik, ca tio em lang,
danburitekri stall. Den ingar
numera i samlingen.

I Fresnillo, Zacateca s,
oppnades den forsta

silvergruvan i mitten av
1500-talet. Silvret, som bl. a.

Forfattaren med en adelopal

for ekommer i fo rm av
pyrargyrite , praustite och
arge ntite finns i nagon meter
breda malmgangar,
Hu vudmineralen ar
ga lena oc h
marmatite.
Silverhalten ar i
ge no ms nitt 200 gr per
ton maIm. De
jattelika varpama
berakn as inn eh all a 30
miljo ner ton material.
De ar dock helt
ointressanta for
samlare av
sil vermineral.

V i kunde efter
sa mta l med

gruvgeologema ta
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med oss goda stuffer
hamtade direkt fran malm
vagnama. Nagra av dessa
stuffer innehaller ocksa
stephanite och polybasite.

Kullarna runt Zacatecas ar
genomborrade av gruvhal. I
varparna kunde vi utan
svarighet hitta vackert
kristalliserad chalcopyrite,
datolite och ett flertal
zeoliter.

Bland Mexikos
manga fyndplatser for

mineral intar Ojuelagruvan
nara Mapimi i Durango, en
sarstallning. Namnet betyder
"Det lilla ogat" och hanfor
sig till ett litet hal i kalk
stenen pa toppen av berget
Bufa. Under detta berg finns
300 km gruvgangar, i vilka
guld, silver och bly brutits
under flera hundra ar. Mal
men, huvudsakligen
silverforande galena,
arsenopyrite, pyrite och



Danburit. Tva sammanviixta XX bestriidda tned kalcit XX

spha leri te, forekommer i
vertikala ror, som tranger upp
genom dolomitisk kalksten.
De vackrast kristalliserade

Eldopal, San Jua n del Rio

mineralen aterfinns i drusrum
i goethite. Adamite, mimetite,
hernirnorphite, ofta i forening
med bindheimite, rosasite
och plattnerite till hor denna
kategori. Bland
sallsyntheterna aterfinns
carminite, murdockite och
den kanariegula legranditen.

M anga ornraden i
Mexiko ar mine

ralogiskt outforskade. Bland
dem so m vi planerar att
besoka nagon gang i framtid
en finns Oaxaca i sodra
delen av landet. I samba nd
med arkeolog iska
utgravningar har atskill iga
stora, helt ororda pegmatiter
patraffats, Tyvarr ror det sig
om omraden, som bara ar
tillgangliga pa ha stryg gen.
Ett liknande ornrade ar det
tropiska Chiapas, som for
till fall et utgor centrum for
orolighe ter mellan indian 
befolkningen och
myndigh et ema. Det
rapporte ras om betydande
vas kfy nd av guld och
adelste na r i flodbaddarna
och fossi lfo rande barnsten i
klumpar storre an ett mans
huvud. Att fardas i denna
delstat maste vara so m att
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resa i historien. Har bor 1,5
miljoner mayaattlingar som
fortfarande talar nagot av de
fyra mayaspraken, Tzotzil,
Tzeltal, Chol och Tojolobal
med ett femtiotal skiIda
dialekter.

Det kan forutsattas att
flera nya namn kom

mer att laggas till listan over
mineral som uppkallats efter
mexikanska lokaliteter. Den
listan innefattar redan t.ex.
alamosite, cocinerite,
cosalite, cristobalite,
durangite, guadalcazarite,
guanajualite, hidalgoite,
jalpaite, lucianite,
valencianite, xalostocite och
xonotlite.

Faktaruta

M exico har en yta pa
knappt tva miljoner

km -, dv s. drygt tre ganger
Frankrikes. Folkmangden, 90
miljoner, bestar av 30 %
indianer, 15% vita och 55 %
mestiser.

V limatet ar mestadels
fttropiskt plataklimat

med stora temperatur
skillnader mellan natt och
dag. Bara ku stema och
halvon Yucatan har tropiskt
laglandsklimat med
djungelvegetation.

D nbergskedja
Dmed namnen Sierra

Madre Occidental och Sierra
Madre del Sur stracker sig
fran norr till soder och



Hematitiserad
kalcit med
enstaka klara
kristallindivider
i limonit,
Mapini

Dette er en fu gl som
{Innes i Mexico, men

ingen steinskve tt
(red. anm . og fo to)

dominerar med hojder pa ca
3000 meter den vastra delen
av landet. I oster reser sig i
samma riktning Sierra Madre
Oriental.

P oderna har i mak tiga
1500 meter djupa

raviner skurit sig ner genom
de oversta eruptivlagren till
lagre belagna prekambriska,
plaeozoiska och mesoziska
bergarter och har ocksa har
och dar blottat intru siva
graniter, ande siter och
dioriter.

M exiko delas i ost 
vastlig riktning fran

Capo Corientes till Vera Cru z
av en akti v vulkankedja, som
markerar ursprunget till
landets manga
jordbavningar, Norr om detta
vulkaniska balte ligger den

Fran opalgruvan
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Aven eft bladlost trii erbjuder lite skugg a

hog a centralplatan med
vids trackta oke nomraden.
Platan domineras av veckade

krit- och tertiarlager, som
overtackts av lavabaddar
med vulkaniska bergarter

sasom andesit, rhyolit och
dacit.
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