Sella itt i Font Sante
A v J ohan Herm an Paxal
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Font Sante er et stort f ransk fl usspatbrudd nord for Frejus og vest for
Cannes. Omtrent midtveis mellom
de to byer tar man av fra vei N7
nordover til les Adrets og videre ned
mot motorveien Aix-Nice. Men 1
km. fl2lr man nar motorveien tar en
vei av t il hevre, merket SECME, og
gar under mo torveien t il Font Sante.
Vi var varslet om at her var sellaitt,
men ble likevel forbauset da ingenil2lr
J. Dufour, som tok imot 055 , fortalte
at de nettopp drev pa en are med
18 % sellaitt . Det var full drift og reykskyen sto fra knuseriet. Altsa
ingen adgang til denne are, men
etter en hyggelig samtale ble vi invitert til a komme tilbake en senere
dag sa han kunne fa sikret 055 prever.

Vi fikk vite at driften snart skulie
legges ned fordi fo rekomsten na tar
slutt. Over to millioner tonn er til na
tatt ut. Tidligere gikk produktet til
USA til stafindustrien som flussm iddel. Sellaitten gikk da med i samme
slengen. Men senere er produksjonen nyttet i fransk kjemisk indust ri, og produktet ma vaere rent . Sellaitten er altsa na en forurensning og
tas bort ved flot asjo nsprosessen.
Det finnes en rekke andre mineraler av interesse for samleren, barvtt,
blyglans , chalcopyritt, arsenopyritt,
marcasitt og rosenkvarts , men sellaitten er den mest interessante og
sjeldne. Originalf unn-st edet er Gebroulaz-morenen i Savoy i Frankrike,
og sellaitten ble oppdaget i materiale
derfra, sa i 1887 gjennfunnet pa ste -
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det av A. Sella, senn av den kjente
it alienske mineralog Quintino Sella,
som m ineralet (MmF ) er oppkalt
etter. Det er ellers funnet i vulkansk
materiale pa Vesuv og Etna, i hulrom
i Carrara-marmoren , i Schwartzwald
og som mikrokrystaller ved Gjerdingen i Norge. Det regnes som
uhyre sjeldent, og Font Sante er
sannsynligvis den rikeste forekomsten .
J . Dufour fortalte at sellaitten
kunne kjennes pa fargen . Selvom
den er farqeles og gjennomsiktig i
seg selv, gir den en brunfarge i en
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Innehaver Magnus Svensli

flusspat-sellaitt-are. srerlig tydelig er
dette i regnvrer da sellaitten kan
virke nesten sjokoladebrun. Han
holdt en preve under vann og viste
hvordan den merknet. Med en med brakt UV-Iampe Iyste sellaitten sterkt
gult - i motsetning til den fiolett- og
blatt fluoriserende flusspat. De prever vi fikk fosforiserer ogsa.
Det er ellers en rekke gamle flusspatbrudd nord for Frejus, men jeg
har ikke kunnet finne noe om sellaitt i
litteraturen om disse forekomster.
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