En opalletares aventyr i

Australien
av Lennart Sdfbom

E

fter 30 timmars
flygresa och ett
spannande
dagsuppehall i Hongkong,
land ade j ag i Brisbane ,
huvud stad i delstaten Que en sland i Australien . En dag gar at
for anpass ning till
tidsskillnaden och den 30gradiga varm en , Sedan koper
jag en begagnad bil , som noga
rusta s och genomgas, samt
ovrig utru stnin g och proviant

Handsiinknin g av
opalgruvsc hakt, Lithning Ridge.
sattes pa harda prav red an fran
borj an , men den visade sig vara
vardig bushen. Den tog mig de
90 milen till Lightning Rid ge
pa 3 dagar trot s skyfall och
oversvammade vagar,
et var har, pa
op alfaltet Lightning
Ridge, som j ag ar
1972 hade borjat mitt liv so m
opalletare. Jag drabbades av
opalfeber, men opalema, den
enda medicinen mot den
febem, var inte latta att hitta.
Pa den tiden gra vde jag mig
ibland ner 20 meter eller mer
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Pa vag mor

opalfy ndigheterna i
Nordvdstra Queensland
till min 2-manaders expedition
dar jag kord e 1300 mil , mest pa
daliga inland svagar,

M

n forsta destination
blev opalfaltet
ightning Ridge i
New South Wales, som mest ar
kant for sina svarta opaler.
Bilen, som kostade c:a 8000:-

glas. Med darr and e hand er och
bult and e hjarta och i stear inIju sets sken, undersokte jag
mitt fynd.En fargskimrande
svart opal hade antlige n hitt ats
efter manaders slit i gruvo rna .
Fynd et gjorde att jag tick
fornya d kraft och rad att grava
vidare en tid i vantan pa det
rikti gt "s tora" fyndet som j ag
"visste" lag och vantade
nagonstans i jorden .
Lightning Ridge gravde
jag nagra ar med vaxlande
frarngang.Jag larde mig
aven konsten att slipa opal er
dar. Da de egna gru voma inte
alltid producerade opal, kund e
jag pa det viset hank a mig fram
geno m att slipa at andra som
haft storre fram gang i gruvo ma .
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en har gangen hade
jag inte tid att stanna
i Lightning Ridge
mer an ett par dagar. Jag
halsade pa hos gamla vanner
och tittade pa vad som fanns
kvar av min a tidi gare gruvo r
och lagerplatser, Nej, jag var
ivrig att komma ivag till mina
nyare inmutningar och gruvor i
nordvastra Queen slands
ode marker.
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Under j ord, Lithning Ridge.
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Gruva vid A-mile fi eld ,
lightni ng Ridge, NSW

med hacka, spade och en enkel
handvinsch for att veva upp
sten och jord med . Jag drev
tunnlar hundratals meter, oftast
utan att hitta nagonting av
varde , Men sa, nagon Iyckli g
dag , kunde det handa att j ag
hackade i nagot som lat som
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Maskine opalbrytnin g ,
Cookeran Field . 1997.

L

ightning Ridge ar i dag
en opalstad dar
tusentals lycksokare
fran hela varlden letar- eller gor

Fran Lightning Ridge.
affarer med opaler eller lever av
olika turistnaringar, Dar finn s
numera affarer, banker, hotell,
ben sinstationer m.m. Man kan
med andra ord leva ganska
komfortabelt dar idag. Nu for
tiden har ocksa opalbrytningen
pa de storre falten i hog grad
mekaniserats .

d sidan av Lightning
Ridge har jag aven
gravt oeh pro vat
lyekan pa manga kanda storre
opalfalt sasom White Cliffs i
New South Wales, Andamooka,
Cober Peedy oeh Mintabie i
South Australia. Dar har jag
huvudsakligen letat efter de
ljusa opalvarianterna. Med aren
har jag dock framforallt kommit att intressera mig for opalfyndigheterna i Queensland.
Dessa fait ar ofta srna oeh
utspridda over valdiga omraden. Harifran kommer de olika
varianterna av boulderopal, en

V:

fardon, oeh hande det, sa
stannade man till oeh talades
vid om vagarnas beskaffenhet
oeh vadret eller var vatten
fanns att fa tag pa. Detta kunde
vara livsviktig information. Jag
har sjalv blivit staende i oknen
oeh nar vattnet tagit slut fatt
drieka bilens rostiga
kylarvatten, samt sliekat dagg
oeh kramat oeh destillerat
vaxtsafter for att overleva.

E

fter att ha besokt en
del mindre
opalgravningar pa
vagen oeh halsat pa hos vanner
oeh gravarkompisar, kom jag sa
en afton antligen fram till min
basta inmutning oeh gruva.Den

Opalfiirande sedimentdr
konglomerat, Anda ooka.

Guld-nu ggets fran Palmer River.
Annat galler for Queenslands
odemarker dit jag nu styrde
kosan. Dar maste jag noga
planera for bade vatten, ben sin
oeh proviant. Pa kartor markerar jag var vatten oeh
fornodenheter kan ga att fa tag
pa oeh jag fyller upp bilen dar
jag kan. Vid tidigare
expeditioner , da jag ibland
varit ensam i manader i
odemarken oeh prospekterat
efter nya opalfyndigheter, har
jag aven fil.tt ta till vara den
foda som den karga naturen
haft att erbjuda, ex vis rep tiler,
fagelagg, frukter, rotter,
gra shoppor, larver etc.

opaltyp som jag tyeker ar
sarskilt spannan de bade att
grava efter oeh att slipa.
Boulderopalen med sina
briljanta farger oeh varierande
monster gor varje sten, efter
slipning helt unik oeh person-

Jig.
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d prospekteringsexp
editioner i Queens
land har jag aven
gjort en del nya fynd av
boulderopal i omraden dar opal
tidigare inte hittats oeh tagit
upp inmutningar dar.Dit var jag
nu pa vag. I flera dagar korde
jag over de odsliga vidder som
ibland kallas "The Outback"
eller "Never Never Land".
Landskapen ar enorma med
vida horisonter oeh stekande
hetta. Jag motte sallan nagot
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Opalfiirande
sandstensformationer North
West Queensland
ligger myeket isolerat till i ett
rott sandstensmassiv.
Gravningarna hade fatt vara i
fred under de fyra ar som gatt
sedan jag senast var dar. Utrustning oeh en del proviant som
jag lam nat kvar var intakt. Efter
att ha rensat gruvgangarna fran

Pd jakt efter Boulder-Opal i
Queensland

Boulder-opal, Bildopal , Little Wounder Mine,
Queensland .

Rd Boulder-opal varianter fra n olika fy ndorter i
Queensland
fladderm oss, ormar och insekter, var det bara att satta igang
att grava vidare dar jag slutat
sist.
enna gruva, som
beIOnat mig med fina
opaler under manga
ar, har jag gett namnet "Lilla
undrets gruva". Har gravde jag
nu intensivt i fyra veckor och
hittade en del bra raopal. Fran
ett 4 meter djupt schakt gravde
jag horisontella gangar i ett
opalforande lerlager.
Adelopalen, som ar en form av
vattenh altig kiselsyra ,
forekomm er har i haligheter
och som sprickfyllnader i
klumpar och noduler, s.k.
"ironstone-boulders" eller

D

ibland som opali serand e fossil,
Lex. musselskal. Har, mitt i de
centr ala australiska oknama,
lag for miljontals ar sedan ett
stort innanhav .
en har gangen gjorde
jag aven ett mycket
markligt nyfynd i
narheten av mina tidigare
gravningar, I sluttningen av en
sandstensformation hittade jag
en opaliserad tradstam som
delvis exponerats av erosionen i
ett horisontellt lerlager i sandstenen. Har drev jag en tunnel
och foljde den opali serade
stammen. Jag brat upp den och
undersokte bitarna i
stearinljusets sken. Har och dar
gnistrade det till av adelopal,
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Boulder opals "Towah nuts" , Yowah opalfield,
Queensland

Opaler fr an olika [yndorter i
Australien.

Boulder opal, "Bildsten", Queensland.
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Eft er nagra mete rs gravning tog
do ck stam men slut.
Uppmuntrad av vad jag funnit
fort satte j ag att hacka mi g
langre in i leran under sandste nsta ket. Plotsli gt slar jag ater
hackan i nagot hart . Jag
arbe tade loss ett stycke och tog
ut det i so lskenet. Det var en
sva rt avlang klump, kan ske
opa lise ra t tra, so m jag slog itu
med hack an . Vilket fy nd! !
Vibr erande regnbagsfarger i
otro liga mon ster. Jag hade
aldrig tidiga re under min a ar
med opaler sett nagot
liknande .Sa annorlunda och
spa nnande och med monster
och farger i rent otroliga
kombination er. Jag gravde fram
sa m ma nlag t ett 40 -ta l klumpar
av detta spec ie lla material.
Bit arn a lag ga nska val samlade,
kan ske hade de hort ihop i en
opaliserad trad stam , Trots
ihardigt gravande lyckades j ag
inte hitta mer av denna
markl iga opa lty p.
ter avs lutat dagsverke
i gruvan gick j ag i
va llninge n upp till
lagerplatsen, so m ar vackert
bel agen ho gt uppe pa en sandstens plata so m hojer sig over
det vidunderl iga landskapet. En
svalka nde vind blaste da r uppe,
so len var pa vag ner och
mal ade himmel , plataberg och
klippor eldroda, De ettriga
flu gorn a fo rsvann, cikadorna
stamde upp sin nattkonsert och
papegoj orn a slogs om de basta
sov p latse rna bland klipporna.
Ensam i stillheten, hundratal s
mil fra n stade rs larm , kunde jag
har fa uppl eva en allde les
specie II kan sla av bade
overklighe t oc h frihe t.
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J

ag till agade min mat vid
lagerelden medan jag
betraktade en gru pp
klippkangurur som sokte sig
bort mot vattenhalet, Sed an sa tt
jag und er Sodra Korset s gn istrand e stjarn himmel. Knappte
pa radi on med nyheter fran en
var ld so m verkade me r
avlagsen an stj arn om a.
Brev oc h kort skrevs i lykt an s
sken till fami lj och vanner pa
andra sida n klotet. Ja g tankte
lange pa mina nyfunna
op alklumpar innan jag somna de
oc h drornde om vi lka
hemligheter som slipningen
senare skulle framlocka ur dess
inr e .

E

fter detta gravuppehall
korde jag norrut mot
guldfalten vid Palmer
River som ligger i
djungel omradena vid Cap e
York i nordliga ste Qu een sland.
Bil en var utrustad med luftkondit ion er ing , vilket var sko nt i
hett an oc h dammet. Bortsett
fra n de vanliga problemen, so m
att jag kor fast , eller ett oc h
annat skorpio n- och insektsb ett,
sa raka r jag har ut for en lite
obe hag ligare handelse, Ja g
hade borj at narrna mi g en stad
so m heter Hugenden och se r da
nagra manniskor pa va gen och
en totalkvaddad bil i diket. Det
ar fe rn ungdomar, chockade,
blodi ga och en av dem med
arme n sondertrasad. Jag stannar
oc h hjalper till med forband sa
go tt det ga r. Nar vi sedan kor
de 6 mil en mot staden hor ja g
fran bak sat et , dar fyra av dem
sitte r, nagon som visk ande
fo res lar att de ska slang a av
m ig oc h ta over bil en. Jag sager
da hogt att jag meddelat var
bel agenhet over radion och att
lak are nu var pa vag for att
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mota os s. Detta fick dem att
lugna ner sig. Men j ag had e
bara bluffat. Jag hade ing en
kommunikationsr adio i bilen. I
stade n tog "flygande doktorn"
oc h polis vid. Den kvaddad e
bilen var stulen.
al fr amme v id Palmer
River vaska de jag
guld ho s Ake, en man
fran Blekinge som vig t sitt liv
at guldg ravandet. Jag hade
traffat honom for sta ga nge n
redan 1980, da jag sjalv
vaskade fram ett halvt kilo guld
vid Palmerfloden . Har far man
inte vara radd for bitande
insekter, ormar eller krokodiler.
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ter manga ens liga mil
soderut var jag Mer i
risbane och pa vag
hem . Bilen, vars dack nu var
utslitna men i ovri gt var i bra
skic k, sa ldes for 500 dollar. Det
var en handel se rik resa med
manga aterseende n av bade
plat ser och vanne r oc h rao pa l
hittade jag for nagra ars
slipa nde . Opalaventyren kan
ateru pplevas ge no m so lhe ta
di abilder i vintermorkre t.
en " nya" opaltyp en
visade sig vid
slipningen hem rna i
Hjortkvarn overtraffa min a
forvantningar, Materialet visade
sig vara sa annorlunda att man
kan ske kan tala om en helt
nyupptackt vari ant av
boulderopal, lite sv ar att besk riva. I en, vanligen mork e ller
svart hard matrix ligger
briljanta spektralfarge r
inb addade, som bildar markliga
fantas ifulla mon ster so m likn ar
bilder elle r tecken , so m ett
slags "o p alko nst",
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