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Vår gamle van Lennart Thorin har avlidit efter
flera års kamp mot cancern en ålder av 76 år.
Till professionen var han polis och var vid pensjoneringen
chef for Stockholmspolisens
våldsrotel. Som rotelchef ansvarade han for spaningar och
utredninger av många grove
volds brott och fick flere av dem
leda arbetet
massmedias
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strålkastasljus.

egna samlandet utan lade ochså
ner mycket tid och kraft på
foreninglivet och bidrog starkt till spridningen
av intresset for geologi.
Hans mineralsamling, som i dag inryms i ett
sarskilt iordningstallt rum med vackra traskap i
villan i Tyreso, ar mycket omfattanda och innehåller många rariteter. Det masta ar eget inSverige,
samlat material från otaliga resor
Norge och Finland men aven från utomnordiska
resmål som Grekland, England och Kina.
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Hans eget intresse vactes under resor tilsammans med hustrun Inger runt Jamtland och
Gotland dar de gjorde vackra fynd av kalcit
och svart turmalin och fick en ordentlig skjuts
nar han och Inger deltog i en geologikurs på
Stockholms universitet i slutet av 1970-talet.
Kursdeltagarna
bildade efter kursens slut
Stovkholms
mineralklubb
dar Lennart en
period satt i styreisen.
kurstiden

kom han i kontakt

med

SodertOrns Amatorgeologiska Sallskap (SAGS),
blev medlem och tog med naturlig auktoritet och
foreningskansla
over ordforandeskapet 1984.
Det blev några mycket dynamiska år i en verkstark utveckling och
samhet som var stadd
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geologiska Sallskap (SA GS).
Vid den stamma dar sammanslagningen formelIt konstituerades avhOjde Lennart fortsatt
ordforandeskap men satt kvar i
styreisen ytterligare ett år.
Men redan

Hans storafritidsintresse
var
geologi och mineralogi men
han utvecklade inte bara det

Under

Lennart skrev in sig i historieboken som en av de
drivande krafterna bakom en sammanslagning
av de båda foreningarna.
Så
skedde
också
och
1991
bildades Stockholms AmatOr-

1988 bildades

Sveriges AmatOrgeologers Riksforbund (SARF) och Lennart
ingick den inledande interimsstyrelsen och darefter som ledamot i styreisen. Han avgick ur riksforeningens
styrelse vid årsmotet 1994.
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Han var också svensk redaktOr for STEIN Nordisk Magasin for Populærgeologi samt satt
med i redaktionskommitten for Berg och Mineral, SAGS medlemstidning, fram till 2005. Hans
produktion
dar var omfattande
med bl a
debattartiklar, kortare biografier over kanda
samlarprofiler, mineral- och fyndortsbeskrivningar mm.
Med åren breddades intresset. Bergverkshistoria och manniskorna bakom Sveriges framgångar som gruvnation
upptog alltmer av
Lennarts tid. Tillsammans med några gamla
vanner bildades 2002 Sodertorns Kulturgeologiska Sallskap, som till dags dato producerat fYra
"bergverksrelationer"
over gruvfalt, som hittills
saknat en mer sammanhållen historik.
Lennart lamnar efter sig ett stort tomrum
familjen, vankretsen och foreningslivet.
Lennart Silverbark

Ove Torstensson

Geir Henning Wiik
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