GRUVDRIFT OVAN
MOLNEN
Av Sfel1 Niklassol1
De m&nga blomsterprydda
korsen langs den smala
bergsvagen vittnade grymt 0111
trafikdodens m&nga offer. Varje
mote med de fullpackade. och
sedan Hinge skrotfardiga. lokalbussarna innebar risk aU
lfangas lit Deh stOrta ncr i
avgrunden. Nar vi nadde
molnbasen,

bOljade regnet, oeh

vi tvangs Oera g~nger lit ur
bilen fOr alt raja vagcn efler
slued.

Farden hade stanat i Lima,
huvudstad i Peru, Deh malet val'

en gruva p& drygt 5000 meters
hojd. inte s& I&ngt fran den
gamla Incastaden Machupicchu. V&r lilla delegation
bestod av m\gra industri- Deh
gruvexperter fran Sverige samt
en ledsagare fran svenska

.... men lamatransporterna skedde met! siikra steg.

oeh eljest solbranda anleten
bleka som vetemjol. De
indianska gruvarbetarna, som
s&g ut att i rakt nedSligande led
harstamma fran Incas, tittade
overseende pa oss, men
platschefen. som sjalv kom fr&n
kusten, visade stor fOrstaelse.
For ovrigt, berattade han, fiek
de som bodde och verkade p&
dessa hojder stora problem i
form av smartor oeh svullnader
vid tillfalliga besok i l&glandet.

Under en rundvandring i byn

am bassaden.

visades dispensaren oeh skolan
upp med sarskild stolthet.
Dessa lokaler var till skillnad
fdill flertalet ovriga hus
utrustade med moderna gaskaminer. Hur de 150 invanarna
klarade koldnatter oeh
snostormar i sina enkla hus,
byggda av kringliggande sten.
framgiek inte.
Ett sarskilt patetiskt intryck
gjorde begravningsplatsen.
Eftersom omradet saknade
jordlager, oeh endast ett tunt
erosionsskikt av block oeh grus

AGAs lokalkontor hade
utrustat ass med syrgas i sma
barbara tuber, trots vara Iika

sjalvsakra sam okunniga
avbojanden. Redan p& 3500
meters hojd b6rjade den tunna
luften g6ra sig pamind i form
av huvudvark oeh latt
illamaende. Varre skulle del
bli.
Val framme i den lilla
gruvbyn. till synes
slumpmassigt utkastad i det
tradlosa och karga landskapel.
r6rde vi ass langsamt oeh under
betydande andnod.
Taltrangdhelcll val' minimal,
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minuet om t!ess offel:

Blekansikten vid grt/van
Hickle det fasta berget, lades de
dada direkt pa marken, varpa
Uiekning skedde med sten.
PMallande mrmga gravhogar
sag nygjorda ut, och det visade
sig sa smaningom aU olyekor
med dOdlig utgang bland gruvarbetarna var vanliga. Delvis
berodde delta pa den
rasbrytningsmetod som
anvandes i gruvan, men
undermalig utrustning oeh
dalig sakerhetsdisciplin bidrog
oeksa.

Efter nagra rejala sug ur
syrgastubema gay vi oss, ifOrda
lanad utrustning, ner i gruvan,
sam drevs pa bly oeh koppar.
Dieselangorna fran
handaggregaten var tata och
Im·met oronbedovande. Malmen drogs ut fran brytorterna i
vagnar med hjalp av etl primitivt linsystem. Personbefordran
mellan olika nivaer skedde pa
rangliga stegar av tra. Trots,
eller mojligen tack Yare, ett alit

intensivare syresugande,
bOljade nagra vitansikten aU
kanna sig vimmelkantiga. Jag
hade turen att befinna mig
overst pa stegen, nar var
fOljeslagare fran ambassaden
bOljade krakas valdsamt.
Men sa plotsligt befann vi ass
i ett stbrre, del vis bearbetat,
brytrum. Belysningen var ur
funktion, oeh nar vi tat vara
lampor spela, uppenbarade sig
en mineralogisk sagogrotta.
Det del vis oskrotade taket var
helt kWtt med decimeterstora
kvartskristaller, mel Ian vilka
perfekta pyritkuber glanste i det
sipprande vattnet. Pa
kvadratmeterstora ytor i
vaggarna upptriidde vackert
kristalliserad blyglans. GDlvet
var tackt av IOsa kristaller oeh
mineralstyeken , som krasade
under vara stovlar. Vi stod
mallosa infOr denna naturprakt,
Dch till Dch med de mest
hojdsjuka glomde fOr en slund
sina besviir.
Val uppe, hade syrgasen Dch
Iattnaden over att slippa
kliittrandet gjort oss tiimligen
pladdriga.
AffiirsfOrhandlingarna blev
diirfOr mer uppsluppna an
vanligt. Nar vi ski Ides fran
gruvledningen var vi basta
vanner, oeh nar platsehefen
erbjod oss en stor tral5da med
SO kilo krislallstuffer var Iyckan
fullsttindig, atminstone tills vi
borjade fundera pa hur vi skulle
ordna transporten hem.
Aret var 1972, Deh det var i
borjan av mitt livslfmga
mineralintresse. Det hade
vackts i Canada tva ar tidigare.
Men det iir en annan historia.

Beg ravll ingsplatsen

Hdgsta haumode i gruvbyll.
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