En anderledes steinsamling
Synes du at mineralsamlingen tar for stor plass? Er du lei av a dra pa
kilovis med stein fra forekomster langt inne i urskogen ? Folg m ed, fo r
her skal berettes om en enesuiende mulighet til a sam Ie mineraler og hele
!Jell, fra godstolen og uten at det tar mer pla ss en et fotoalbum. Bli
frimerkesamlerl Du kan fa tak i de vak reste am etyster og smaragder fra
Zambia, praktfull Rapaviki-granitt fra Finland, og spansk e dryppsteinshuler, uten at det koster en formue eller f yller hele garasjen.
stuffer, slipte smykkeste iner sammen
med sine ubearbeidede kolleger , fossiler , og spesielle &eologiske strukturer.
Det er nok mulig a bygge opp en rikholdig mineralsamling, med alt fra forskjellige typer kvart s til eksotiske miner aler
som safir og gyrolitt.
Begynner man a se pa geologiske struktur er og prosesser , er det nesten ikke
gre nser for hva man kan finne avbildet
pa frimerker. A lfred Wegener 's kontinentaldrift-teori ,
de n
fantastiske
Giants's Causeway i Ant rim i Nord Irland , utviklingen av vulkaneyen Surt sey pa Island , dryppsteinsh uler i Frankrike , sandstein sformasjoner i Australias
er ke nornr ader , og selvsagt noe sa ntert
som dan nelsen av Norge s landformer
under istiden e.
Det er ikke bar e pa selve frimerkene
man kan finne geo logiske motiver. Som
et apropos til neste ars NAGS-messe her
i Kongsberg kan de t nevnes at de fleste
slike messer fra 1981 av har fatt sitt eget
poststempel , med en bergkrystall, en
rubin eller lagdeling i mot ivet. Hva med
en gedigen se lvstuff som neste ars
motiv?
Disse stemp lene er egentlig bare et
pafunn for a skaffe initativtagern e, som
oftest den lokale frimerkeklubb , penger
i kassen , og de tjen er ikke noe eget postalt formal. Men i de siste aren e har det
dukket opp spesielle motivstempler i forbindelse med sterre turistattraksjoner ,
som Nordkapp, Svartisen og TroIlveggen , og disse stemplene benyttes istedet
for «vanlige» poststempler, selvsagt i
propagandamessig eyerned.
En annen type stempelavtrykk er de som
lages av frank eringsmaskiner , og her

Frimerker var i mange ar bare «kjedelige
srna lapper» med konge- eller dro nningportrett pa. De skulle jo bare vrere en
kvittering for betalt avgift , og nye frimerk er ble bare utgitt i forbinde lse med
por toendringer eller stat slede rskifte.
Forst i meIlomkrigstiden ble det vanlig
med andre typer motiver , og med frimerkeutgi velser i forbindelse med spesielle
begivenheter/jubileer. Etterhvert har
frimerk et blitt en mate a repr esent er e
utgiverlandet pa , dets natur og kultur.
Blant vitenskapsmenn og kun stner e ,
flora og fauna , bygningsskikk er og samferd sel, har sa geologiske moti ver fatt
plass. Mineraler, bergarter, vulkaner ,
isbreer og geologer finne s ette rhvert pa
de fleste lands frimerk er. Som naturlig
kan veere , finner man flere isbreer og
fjelltopper pa norske enn pa dan ske merker, og samtidig atskillig flere geologimerker fra Ungarn enn fra Sverige . En
motivsamler, uansett valgt motiv , har
det rene eldorado spesielt blant de esteuropeiske og afrikanske landenes frimerker. Her utgis gjerne 10-20 ganger sa
mange frimerker som i Norge hvert ar ,
og sterstedelen av disse merkene er
motivmerker. Her finner man mineral-
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sjonene enda sterre. Jan Mayen pa den
midtatlantiske rygg hu ser Norges eneste
aktive vulkan (sist e utbrudd i 1970) , og
det vulkanske komplekset hever seg fra
en havbunn pa ne sten 3000 meters dyp
opp til Beerenbergs kraterrand 2277
moh o Kullgruvedriften pa Svalbard har
ogsa fatt egne frimerker.
Fire av yare mest kjente geologer ble
hedret i 1974. W. C. Bregger, Th .Kjerulf, V. M . Goldschmidt og J. H . L.
Vogt la aile ned banebrytende arbeid
innen de geologiske displiner, paleontologi , stratigrafi , tektonikk , petrografi og
geokjemi, og spesielt Bregger og Kjerulf
gjorde pionerarbeide nar det gjelder den
geo logiske kartlegging av Norge.
Lurer du fortsatt pa hva du ska l gjere i
de lange vinterkvelder nar Gruvasen er
-dekket av sne og is og temperaturen ute
kryper ned mot - 30?
Jan Thorsen

ben ytt es svzert oft e en reklametekst i
ti11egg til det obligatoriske datostempelet. H er kan man finne mye interessant
bare man hold er ey ne ne oppe og ka ster
mer enn et ove rfladisk blikk pa konvolutt en . Blant annet tyske be rgve rksbe drifter er flinke til a marked sfere seg pa
de nne maten.
Ti lbake til selve frimerkene, og norske
merke r spesielt. En min er alsaml er finner ikke ra re gre iene her , og selv bergarter er sparso mt representert. Derimot
har fje ll og fjorde r vzert popultere motiv.
Rondan e , Gl itt ertind , Fin senuten , Gaustadtoppen og Hurrungan e ha r vsert
avbi ldet , det samme har bad e Lindesnes
og Nordkapp. Jreren s sa ndblaste kyst og
den dr am at iske Pr ek estolen i Lysefjorden illust re re r de sto re for skjellene som
kan finnes inn enfor ett og samme fylke .
U tenfor fastlands-Norge blir varia-

Trond Glad
7 900 R0RVIK

17

