
Er det andre steinsamlere i rundt omkring her
i landet, som ogsa driver med noe tilsvarende,
herer jeg gjeme fra dere!

Jo, men det tok nesten ett
ar. Da var den rette kon
takten der, en erfaren
samler fra Ser-Afrika.
Han hadde en serie pa
4 kort fra Namibia. ft1~~

Gleden var stor,
byttet gikk greit
og kortene
svarte absolutt
til forventnin
gene!

Akvamarin, Namibia
Serien besto av topas, diamant, kvarts og akva

marin.
Hvor langt er jeg sa kommet?
Jeg vet fortsatt ikke hva som finnes og de siste

kort gjer meg litt optimistisk. Jeg har hert at
ogsa Brasil har gjort noen . Tiden vii vise.

Sa ble det grotter,
vulkaner og fossiler og
dinosaurer en stund. Grot
ter finnes det en masse kort av
bl.a. fra Hellas , Slovakia, Brasil ,
Slovenia og Japan . Vulkankort fra
Japan med Fujisawa er det mange av,
men dette kortet fra utbruddet pa
Montserrat i 1996, er bare flott!

Av fossilkort har jeg bare funnet noen ta,men
denne trilobitten fra Tsjekkia er av de flotteste.

TELEKORT

Noen er mer samlegale enn andre .
Tradisjonen med a samle mineraler og fossi

ler parallelt med frimerker, aksjer, gruveutstyr
og baker, har lenge vrert kjent. Men hva med
telefonkort?

Av Thor Sorlie

Interessen for telekort har jeg hatt en stund,
men for et ars tid tilbake slo ideen ned; fin
nes det mange kort med geologiske mo-
tiver?

Jeg tok kontakt med en erfa
ren, uten-Iandsk samlervenn
og svaret kom rask; det
finnes mange kort
med grotter, fjell ,
vulkaner og noen ta
med smy kkes teiner.
Ikke lenge etter haddejeg
mitt farste steinkort.: Opal,
Malaysia

Det viste seg at Malaysia hadde gitt ut en se
rie pa 12 kort, der Diamantkortet
var det aller sjeldneste. Senere
dukket det opp et par kort fra
Kina, men ikke de heIt
spennende.

Skull e det da ikke dukke opp et skikkelig
mineralkort?

Sender deg dennejeg, Thor. Forresten du kan
f a den pa Eidfo ss mot en liten stuff, gre it?

hi/sen Geir
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