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I den serestre enden av det store innlandshavet Vdnem ligger Kinne-
viken med byen Lidkiiping. Pa den estre bredden ligger Kinnekulle som

er Sveriges mest interessante omriide for de geologene - amaterer og
profesjonelle - som er opptatt av fossiler. Her er ogsa det stedet der
Sveriges ferste bosetninger etter istiden kan ha ligget. Et vakkert og
storslagent kulturlandskap med mange minnesmerker og spor etter

fortidens menneskelige aktiviteter.
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Her i Hallekis arrangerte SARF
(Sveriges Amatorgeologers
Riksforbund) - arets riksmote i regi
av Skaraborgs Geologiska Siillskap
11. - 12. Mai 1996. NAGS hadde
fatt vennlig innbydelse til arrange
mentet, og det samme hadde Dansk
Amatorgeologisk Unions - DAGUs,
Mogens Hansen fatt. Dette gav oss
anledning til a avholde arets f¢rste
mete i var fellesnordiske NSGA,
Nordisk Samarbeidsgruppe for
Amatergeologer:

NSGA
Samarbeidsgruppen har som malsetning a

arbeide for felles interesser og utveksling av
informasjon innen de nordiske land, og konkret a
arrangere fellesnordiske symposier eller konfe
ranser for de respektive medlemsforeningene. Av
de nordiske organisasjonene var Danmark,
Sverige og Norge representert, men ikke Finland.

Etter henholdsvis SARFs og NAGSs
formannsskap de to siste arene. var det
nu DAGU's tur til a overta formanns
skapet.

Hverken SARF eller NAGS var i de
foregaende ar blitt funnet verdig til
ekonomisk stotte fra Nordisk Rads
Kulturfond. De nordiske politikere har
ikke oppfattet var virksomhet som
kultur, selv om vi organiserer flere
tusen mennesker i virksomhet som har
med jordklodens og menneskenes mest
fundamentale forhold a gjore. Vi er vel
altfor lite merkverdige og «vanlige» til
a fortjene stette fra noe sa eksotisk
som Kulturfondet.

Men NAGS forsekte likevel a arran
gere et symposium i 1995 i forbindelse
med Mossemessa i september. Dess
verre ble arrangementet et tungt l¢ft
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uten ekonomisk: ste tte, slik at deltakerne
fra de nordiske land uteble - med unntak
av fi nnene som stilte opp med entusiasme.

Etter dreftelsene i NSGA ble vi enige
om fortsatt a holde Samarbeidsgruppen
aktiv, og forsa ke oss med andre sponsorer
- i [erste rekke fra industrien - for a f a
frem arrangementer: I utgangspunktet ble
det fo reslatt a delta pa en tilstelning i regi
av DAGU som skulle finne sted pa Fur i
Limfjorden den 1. Juni dette ar. Dette var
ikke kunngjort i STEIN, og det ble litt kort
tid til a ordne seg. Undertegn ede syntes
imidlertid at opplegget fristet nok til a
delta pd privat basis.

Vi ser frem til videre utspillfra DAGU's
side.

SARF
SARFs riksmete ble avviklet under

sikker ledelse av formannen Rolf Linden,
og gikk greit unna etter den oppsatte
dagsorden. Det antas at ledelsen i SARF
vil referere motet pd behorig vis.

Det fo rela et forslag fra Ydsterbotten
Amatorgeologer om a etablere egen
hjemmeside pa Intern et for a spre infor
masjon om SARFs virksomhet. Riksmetet
avslo dette i denn e omgang med begrun
nelsen at det ville koste for meget, og at
tiden ennd ikke var moden for et slikt
opplegg hos de enkelte foreninger: Under
tegnede synes at forslaget er svasrt interes
sant, og at et slikt opplegg utvilsomt vil
vcere aktuelt i fremtiden, ogsa for oss i
NAGS og andre lignende interesseorgani
sasjoner. Det er bare et spersmal om tuir
tiden er inne til a rettferdiggjore kostna
dene.

Ove Torstensson fra Stockholm rede
gjorde for et interessant prosjekt som ble
kaldt «Fyndortsbeskrivningsp rosjektet»,
som man hadde fatt arbeidsmarkedsmidler
til a gjennomfere. Hensikten er a legge inn
SARFs lokalitetsbeskrivelser pa et data
sys tem kaldt «Sve riges National Atlas»,
eller kort PC -Atla sen. Dette er et omfat
tende sys tem for handtering av nasjonal
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geografi sk informasjon med 17 temabind,
og det kan kjepes sam komplett pakke eller
i enkelte de ler. Det omfatter blant annet
Sveriges kart, Skogen, Befolkningen,
Miljeet o.s.v. og altsa heriblant geo log iske
funnsteder: Pro dato er ca 100 beskrivelser
lagt inn, eksempe lvis: Bastniis. La inijaur
m.m. Beskrivels ene inneholder blant ann et
historikk, geolog isk beskrivelse, min eraler
m.m.

Det var lagt opp til fl ere turer; bade
geo logiske og kulturelle . Kinn ekulle er
virkelig et sted det er verdt a beseke.
Opplegget var velorganisert med mulighet
for ove rnatting i de gamle bygningene i
Hiill ekis, hvor det ogsa var etablert
forskjelli ge verkstede r og butikker f or
brukskunst og lignende. Et museum viser
et utsnitt av fossiler som er blitt funnet der.

Berggrunnen i Kinn ekulle bestar av
avsetninger helt fra kambrium til perm . De
forskjellige lagene inneholder f ossiler av
mange slag, og det var spenn ende a lete i
de tildels enorme bruddene som var anlagt
i tidligere tider. Virksomheten var basert
pa brenning av kalk fra de store avsetnin
gene. Til a begynn e med ble brenn ingen
utfert med brensel fra skogene, inntil man
[ant pa a benytte alunskiferen som brensel.
Denn e inneholder olje nok til a fy re opp
under kalken, og veldige, rustrede slagg
hau ger ligger igjen etter denn e virksomhe
ten. Under krigen forsynte alunskiferen
den svenske flaten med olje til fremdriften.

Ellers er det fascinerende a vatidre
rundt i omradet, ikke minst i et stort
skogsomrade som har vcert fredet fra
1910. Den kalkholdige jorden gir god
fruktbarh et, og eikeskogen var den mest
imponerende jeg har sett . Her i denn e
skoge n ble det sagt at alle lovtrcer som
finnes i Sverige ogsd vokste her. Fugle- og
dyrelivet er rikholdig, og vi sa bade rddyr
og elg pa vandringen.

En vdrdagsvandring her er helsebot
for sjel og kropp.




