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Sekreterarrapport fran SARF riksstamrn a 11-12 maj
1996 Falkangen Hall ekis

Lord agen II maj borj ade med samling pa Falk angen
for exkursionss tart . Dagens exkur sion leddes av
Holger D Buentke som besokt e «Stora Brottet- dar
mojli ghet till fossilfynd fanns. Man far dock inte bryta
eller gora averkan pa fast klyft utan man far hall a sig
till nedfallna rasmassor. Det rapporterade s efterat bl. a.
om trilobitfynd .

Skaraborgs Geologiska Sallskap med makarna Gunnar
o Sandra Hallgren stod for utdelning av 01 0 smorgas i
pausen fran fossi lletande t. Det var givetvis en
uppskattad begivenhet. Vadret var dock mindre re
spektfullt 0 bjod pa en 0 annan regnskur forut om
kyligheten.

KI. 15 samlades styrelsen i Folkets Hus Falkangen for
mote 0 genomgang av dagordningen for Riks stamman,

Kl 16 var det dag s for Riksstamman som holls i
samma lokal. Rolf oppnade stamman med ett
hal sningsanforande dar upplasning av en geologisk
text for Vestergotland ur Hisingers Handbok for mine
raloger under resor i Sverige fran I840-talet. Jamfort
med en del andra land skaps text var den synnerligen
kort fattad. Nag ot som var en paradox del s med tanke
pa vad land skapet verkligen innehaller 0 jarnfort med
Hisingers tidigare bok «Samling till en Mineralogisk
Geografi ofver Sverige 1808». Allt sa tidigare an den
uppl asta texten. Hel a 16 sidor jamfort med den end a
sidan i den senare boken . Han tyckte kanske han sagt
for mycket i den tidig are boken.

Forut om detta sa avtackades Skaraborgs Geologiska
Sall skap for ett gott vardskap 0 val arrangerat mote .
Ett speci ellt tack riktades till Sandra Hallgren for de
praktiska insatserna gallande det lek aml iga
innefattande ett vackert blomsterarrangemang .

En hjartl ig halsning 0 tack fran Svend V Solver till
foren ingarn a meddelades genom Rolf Linden. Darefter
foljdes de sedvanliga motesrutinerna m. bl. a. omval
for samtliga styrelsemedlemmar som stod i tur att
avga. Nytillkommen styrelsemedlem blev Emil
Gregori fran den nyligen anslutna foreningen Tun a
bygdens Geol. Forening.
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En valberedning kom till stand med tre medlemmar
Kerstin Jun gkunz, All an Ekberg 0 Frieda Lubkow itz
dar Frieda blev sammankallande.

Stamman antog de ekonomiska- 0 verksamhetsplan
erna. Gunnar Hallgren redogjorde for den kollektiva
olycksfallsforsakring som tecknats som skydd vid
exkursioner.

Fran Vasterbottens Amatorgeologer had e inkommit en
motion gallande Internet 0 «Webben» . Stamrnan gay
styre lsen i uppd rag att undersoka de ekonomi ska
mojli gheterna for en anslutning.

Gastri ke-Halsinge Geol. Sall skap hade inkommit med
en mot ion dar de framholl riksorganisationens
betydel se. De hade bl. a. fatt pengar till en bok som
handlar om stenbrott 0 kommer ut nu i var. De pengar
som staten gay till detta forskningsuppdrag hade aldrig
kommit till stand om de inte varit anslutna till en
riksorganisation, i detta fall SARF.

Ove Torsten sson redogjorde i tal 0 skri ft hur Alu
projektet fyndortsbeskriv ningar fortl opt . Arbetet ser
lovande ut speciellt i en eventuell sammankoppling
med PC-atlasen . Ytterligar e arbete behover till foras 0

till detta samtyckte starnman.

Till nasta ars stamma tid 0 plats fore slo gs Borlange
under ledning av Tunabygdens Geol. Forening .? Emil
Gregori . Pre liminar tidpunkt 24-25 maj 1997. Aven
denna gang en tvadagars stamma, Responsen for dessa
tvadagars-moten som borjade forra are t i Sundsvall har
vari t synnerligen god. I ar var II foreningar
representerade 0 min st 34 personer pa stamman. Totalt
var vi betydligt flera , bl. a. delt og en busslast
medl emmar fran VAGS .

Ovriga inbjudna var Dagu-representanten Mogens K
Hansen, Hans Vidar Ellingsen Nags samman med
Astrid Haugen. Hedersledamoten Lennart Verner,
Ingrid 0 Karl-Ivar Grusell hade lamnat aterbud. Till
sist men inte minst alias var «farbror Pelle» med maka
Dagmar bada Iystrande till namnet Lundegardh. I
geologiska kretsar ett mycket valkant namn. Pelle



anfortrodde ocksa att snart kommer han ut med en ny
bok. Nagot som vi alla ser fram mot.

Motet forklarades avslutat 0 Rolf inbjod till midd ag kl
19. Han forklarade att «var vinsponsor- Lennart Verner
bjod pa middagens yin, en gava som ronte stor
uppskattning. Kvallen forlopt e darefter vidare i tecken
av god mat 0 trevlig social samvaro .

Asa kom soud an 12 maj med skon varme 0 sol, ej ails
lik gardagen. Det hela begynte aven idag med officiell
samling vid Falk angen kIlO. I praktiken samlades vi
tidigare bada dagam a. De flest a overnattade ju pa
denna plats.

Idag var det Gunnar Hallgren som pa ort 0 stalle,
Falkangen, holl ett mindre foredrag fore
exkursionsstart . Forsta hallpl atsen blev
«Munkangarna» som har representanter for Sveriges
lovtradsfauna inkluderande aven valnot strad , Vi
parkerade vara fordon 0 gick i saml ad trupp genom
Munkangarna 0 mot Morkeklevs grotta belagen hogt
uppe i raukbranten. En stor algko skramdes upp av oss
under var gangtur, Algar iir mycket sparsamt
forekommande pa Kinekulle. Daremot ar det
synnerligen gott om radjur 0 mest hjortar.

Den sammanlagda tiden for rundan blev ca 3 timmar
med flera uppehall. Vid varje uppehall holl Gunnar ett
mindre foredrag, geologiskt, historiskt 0 kulturellt. Det
var mycket vi fick lara oss bI. a. om den tidiga
invandringen 0 bosattningen pa Kinnekulle. Omradet
ar fyllt av bI. a. gamla kyrkor 0 en del mycket gamla.
Totalt sett 19 st kyrk or pa Kinnekulleornradet.

Under samma tid som var utflykt pagick en annan i
Lugnasomradet med dess kvam stensberg 0 fossila
avtryck ledd av Holger D Buentke. Han har samm an
med Frit s De Roos framtagit en trevli g 0 larori k
exkursionsguide over Vastergotlands kambro-silur vid
Lugnasberget 0 Kinnekulle. Denna guide har delats ut
till deltagama.

Upplosningen av motet skedde som ofta brukas
successivt 0 var avslutad frampa eftermiddagen. An en
gang tack till Skaraborgs GeoI. Sall skap 0 i ovrigt
personliga insatser som gay oss ett par oforglomliga
dagar.

Vintro sa 15 maj 1996

Tore Steen sekr. SARF

Rapport fran SARF-sekreteraren 22 april 1996

Lordagen 30 mars 1996 bildades en svensk lokalred
aktion for den Norska skri ften STEI N. Motet agde
rum i Orebro pa Scandic Grand pa initiativ av
Redaktor Geir Henn ing Wiik . Den svenska redakt
ionen kom att besta av for narv, 7 st medarbetare.

Motet borjade med att Geir holl ett historiskt sam
mand rag av NAGS/STEIN. Forhallandet mellan de
norska 0 svenska riksforbunden 0 tidskrift en Stein
belystes ocksa,

Stein har en uppl aga av 4.500 ex. Abonnentantalet i
Sverige ar for narvarande 177 st. nagot som
forhoppningsvis kommer snabbt att oka, Stein ar en
serios skrift som tillhor Norsk fackpress. Skriften
utges utan vinstintre ssen utan eventuella overskott
gar Mer till Stein for att astadkomma forbattringar
etc.

Lordagen 13 april 1996 mitt under Goteborgamas
mineralmassa sa samlades Sarf- styrelsen till mote.
Under detta mote behandlades framfor allt program
met 0 dagordn ingen till den komm ande arsstamman
pa Falkangen Kinekull e den 11-12 maj 1996. Ord f.
Rolf Linden rapp orterade till styrelsen om den fond
han dragit igang till Svend V Solvers 85-arsdag.
Fonden kommer att halla detta namn . Avkastningen
fran fonden skall anvandas for mineralinkop etc . till
Bergskolans samlingar i Filipstad. En sa fin 0

valskott samling som den Bergskolan forfogar over ar
till stor del Svend V SOlvers fortjan st. Samlingen ar
en stor tillgang for oss alla «stenvanner».

Vidare rapporterade Rolf om de «hotbilder» en del
varph ogar inom for narvarande S, T, U, 0 X-Ian kom
mer att utsattas for genom overt ackande,
Naturvardsverket har en omfattande planering inom
dessa Ian. Det ar darfor onskvart att fa snabb infor
mation om vilka varphogar som iir i farozonen sa att
referensmateri al fran dessa kan raddas innan det iir
forsent. Detta ref.-material kan sedan komma att
forvaras pa Berg skolan. Det ar vikti gt att pa detta satt
radd a geologi sk kunskap i form av mineral 0 bergar
ter innan de Mer nedgravs,

Nar det galler Alu-projektet for uppd atering av fynd
lokalbeskrivnin gama sa kommer information att
finn as tillganglig pa arssramman. Infer arsstarnman
holls genorngang i ovrigt av vad dagordningen tar
upp . Holger D Buentke presenterade en trevlig guide
over Vastergotlands kambro-silur som han tagit fram
samman med Frit s De Roos . I ovrigt iir det att
rekommendera foreningsmedlemmama att komma
till arssramman 0 det trevliga programmet 11-12 maj .
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Vintrosa som ovan Tore Steen sekr. SARF



Til aile foreninger i NAGS

Innkalling til Messemete under Nordisk
stein og mineralmesse 1996, Oppdal den
3. august 1996 klokka 1200

Dagsorden
1. Valg av moteleder og referent
2. Virksomheten innen NAGS siden arsmlll

tet 1996 vi H.V. Ellingsen
3. Forslag fra Moss og Omegn geologi

forening.
- Mossemessa som eget punkt pa dagsorden

pa landsmerene.
- Opprette en arrangementsgruppe i NAGS.
- Opprette en komite for samarbeid i forb in-

delse med messer.
4. Ordet fritt

Messekollisjon
NAGS-styret beklager at det blitt sammen

fall i datoer for NAGS/Oppdalitten
messa og Langbansmessa.

Sa langt mulig vii en arbei de for a unnga
liknen de for framtida.

Det blir en stormesse pa
Oppdal. Aile bord er
bortbestillt. Alt tyder pa at det
blir en bra messe.
Vi sees pa Oppdal!

Beste bilsen fra
Arrangerene
Hematitt, Oppdal

Klokker
Raste in
Mikroskop
Ste inknekkere
Mineraler
Bokstetter
Termometere
Penneholdere

Telefon6112 58 10
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