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Fra mineralmessen i Aix -en-Pro vence

var uventet a se frambudt sa mange
slike av enestaende kvalitet. Vi fikk
ikke tak i nevaktiq hvor de var fun
net, men det er kjent at slike finnes
ca. 40 km. nord for Aix i Luberon
fjellene , ncermere bestemt Cereste.
Her skal en ved veien D31 kunne se
slike kalkleier i en veiskjcering, men
eieren av terrenget har forbudt uttak.
Likevel skal det kunne finnes fine
fossiler bade av fisk , fugl og planter i
skogene omkring i flere kilometers
omkrets.

Vi sikret oss en vakkert radierende
azuritt med sma f ine malakittrosetter
f ra Cap Garonne og et kart over f ran
ske geologiske severdigheter, som
ble f rambudt ved inngangen sam
men med annen geologisk litteratur.
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Cap Garonne er utvilsomt den
mest kjente kopper- og blygruve i
Provence, ute ved kysten like est for
Toulon, og har i senere ar veert et
ettertraktet mal for samlere. Over 60
mineraler er konstatert, hvorav
mange er sjeldne. Vakre bilder i
magasinet «Monde et Mineraux» har
vist noen av dem, sa som sammen 
setninger av azuritt, cerussitt og
brochantitt , olivinitt, azurit t og mala
kitt, baryt t og azuritt , cyanotrikitt,
mim etitt, farmakosideritt, m.fl. Pa
gangen pa forekomstene har veert sa
sto r at de na er lukket og bare til 
gjengelige etter spesiell t illatelse. Det
var derfor overraskende og interes
sant a se flere av disse framlagt pa
messen.

Fiskefoss ilene, Smerdis Macruru
fra midten av oligocene , var Iikevel
de mest fr apperende. Provence har
kjente forekomster av slike, men det
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En mineralmesse i Frankrike kalles
gjerne «bourse». Vi besekte var
ferste i Aix 26. april i ar.

Den var meget vakker, tett sam
mentrengt, men godt belyst, rikhol
dig og med fine stuffer og smykker.
Bortsett fra kjente mineraler , var det
scerlig tre grupper som fanget blik
ket o Den ene inneholdt rnastodont 
tenner fra Nederland - 10-15 cm .
hove og 25-30 cm i omkrets. Den
andre noe uvanlige var fiskefossiler
fra Provence, og den tredje mineraler
fra Cap Garonne, de to siste altsa fra
ornradet.




