
SARF-
Den sorgliga historien om
riksorganisationens uppgimg och
fall

Av Lennart Thorin
Den 8 oktober 1988 hade Ostra Varmlands Mine

ralsa llskap (som borjat sin verksamhet ett par ar ti
digare) kallat till mote i Langban for att diskutera
bildandet av en riksorganisation for amatorgeologer,
Till motet hade infunnit sig representanter for ett
tiotal geologiska foreningar, Motesdeltagama beslot
att bilda en riksorganisation och till interimsstyrel
se valdes Rolf Linden, Holger Buentke, Karl-Ivar
Grusell, Ingemar Johansson och Lennart Thorin.
Interimstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta forslag
till stadgar, verksamhetsomrade, namn pa organisa
tione n, kostnadsforslag etc.

Den 27 maj 1989 avholls i Langban den forsta
riksstarnman varvid man efter interimsstyrelsens
forslag dopte organisationen till Sveriges Amator
geologers Riksforbund. Vid starnman godkandes
aven de forslag till stadgar, medlemsavgifter mm som
interimstyrelsen utarbetat. Till ordforande for en tid
av tva ar valdes Rolf Linden, tillstyrelseledamoter
for en tid av ett ar valdes Ingemar Johansson, Lennart
Thorin och Birgitta Karlsson

och till ledamoter for en tid av tva ar valdes Hol
ger Buentke, Karl-Ivar Grusell och Lennart Werner.

Ja, det var sa det hela borjade, lden med en riks
organisation foll i god jord och inom ett par ar hade
ett tjugotal av landets geologiska foreningar och sall
skap anslutit sig till SARF. Tanken bakom en riks
organisation var att ta tillvara gemensamma intres 
sen, att verka fOr ett gott samarbete med markaga
re, gruvagare och staten, att verka for en utveckling
av kunnandet inom mineralogi, paleontologi och
geobotanik, att samarbeta med andra landers for-
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bund, att sprida kannedom om fyndplatser och nya
mineral och att vidarebefordra nya ron inom olika
verksamhetsornraden till de anslutna foreningama..
Syftet med riksforbundet var saledes gott och sa har
langt var alia anslutna foreningar overens.

Snart nog borjade det dock knarra i leden. En av
foreni ngarna ansag att det blev allde les for dyrt med
en uttaxering till SARF pa 15 kronor per ar for
varje medlem. Att en medlem daremot kunde erlag
ga 2-3000 kr per ar till sin golfklubb fann man tyd
ligen norrnalt. Att SARF aven forsag varje forening
med 2 ex av den utomordentliga tidskriften Stein
glomde man bort Fran en annan forening klagades
over att styrelsen vid sina sammantraden kombine
rade dessa med en exkursion i all enkelhet. Gnidig
het och smasinthet har saledes dykt upp till och fran .
Trots detta har riksforbundet traget arbetat vidare.
Bland det forsta mangjorde var att utarbeta en he
derskodex med etiska regler for arnatorgeo loger,
Forhoppningsvis har dessa regler foljts av flertalet
mineralsamlare aven om det finns sorgliga undan
tag . Man har ocksa upprattat ett register over sven 
ska mineral, man har sokt samordna tidpunkten for
olika mineralmassor, man har upprattat forteckning
over gamla varphogar och forekomsten av mineral i
dessa och man har sokt samarbete med lansstyrel
serna och andra organ for att ta tips om kommande
eller pagaende gruvbrytningar eller stenbrott etc.
Tillsammans med SGU och andra intressenter hade
man aven borjat planera fOr en Geologins dag, vil
kenocksa agde rum den 25 augusti 200 I.

Ambitionerna har saledes varit hoga men att man
ej natt upp till de mal man satt har bottnat dels i
forbundets skrala ekonomi och dels i de langa av
standen i vart land. Detta har man sokt bot fOr genom
att for lagga riksstamman till olika platser sasorn
Stockholm, Falun, Husqvarna, Vasteras, Sundsvall,
Orebro etc . Under

de forsta tio aren fungerade riksorganisationen
forhallandevis bra men efterhand borjade det knaka
i fogarna . Personliga motsattningar ledde till att riks
forundet definitivt kollapsade vid arsmotet i Var
utrask den 2 juni 2000.

Protokollet fran denna riksstamma ar en sorglig
lasning. Den person som var en av initiativtagarna
till att bilda riksforbundet var nu den som utdelade
dodsstoten at samma forbund. Kort sagt, Varutrasl
motet slutade i rent kaos, ett resultat som helt tar
lastas den som satt ordforande vid motet.



Eftersom man vid Varutraskrnotet inte ens fullfol 
jt den uppsatta dagordningen tick riksstarnrnan ate
rupptas

och vid den fortsatta riksstamrnan i Kopparberg
den 16 juni 200 I beslots att upplosa riksforbundet.

Det har redan skissats pa nagon ny form av orga
niserat samarbete mellan de svenska geologiska fore
ningama men hur detta ar tankt och hur det kommer
att fungera ar i skrivande stund oklart . Det ar bara

Fra landsrnetet i Norske
arnaterqeoloqers sammenslutning

Til Foreningene
Greaker, 21.05 .01
I. NAGS' Landsmote i Sarpsborg 11.03.01
Arran gementet var pa aile mater vellykket. Ved-

lagt felger referat fra selve motet og for gruppear
beidene, samt deltagerliste, regnskap og revisjons
beretning. Vedtekte ne ble endret pa land smotet.
Ajo urforte vedtekter folger vedlagt.

2. Her ing: Samleretiske regler for NAGS .
Det ene gruppearbeidet under landsmotet hadde

dette som tema. Resultatet av gruppearbeidet gar na
ut pa bering til foreningene. Utkastet , sammen med
et forklarende skriv fra Knut Edvard er vedlagt.

3. Ny hjemmeside pa Intemelt
Med god hjelp fra Atle Michalsen , Fredrikstad har

vi fatt laget en heIt ny hjemm eside. Ansvarlig fra
landsstyret har veert Thor Sorlie. Adressen er som
for: www.nags.net. Ta en titt, og kom gjeme med
kommentarer, innspill og andre bidrag!

4. Magasinet STEIN as
Sondag 12.03.01 var det generalforsamling i Ma

gas inet STEIN as. Referat fra delte fe lger ogsa, med
folgende vedlegg: Deltagerliste, regnskap, revisjons
beretning og arsberetning.

5.3. NAGS' Steintreff pa Eidsfoss, 20. - 22. juli
200 1.

Fjorarets steintreffvar en suksess, i ar blir det nytt

att beklaga alt
en parapl yorganisation som Sveriges Arnatorgeo 

logers Riksforbund som startade med goda ambit i
oner pa delta salt har torpederats genom simpel agi
tation fran vissa personer. Av ren barmh artighet har
jag undvikit att naruna nagra namn i denna artikel .
Har vederborande nagon hederskansla kvar bor de
dock skamrnas for sitt beteende.

treff som vi haper skal bli enda bedre. Brosjyre og
plakat er vedlagt.

6. Konting ent for 200 I
Blankett for innbetaling av kont ingent er vedlagt.

Kassereren papeker at det er meget viktig at det be
tales innen fristen , som er satt til 30. juni!

7. Adresse- og telefonliste for forenin gene
Vi sender med en liste over foreningene . Som de

re ser er det en del opp lysninger vi mangler. For at
listen skal veere noe verd, ber vi forening ene se etter
om oppferingene stemmer, og sende inn opplysnin
gene som skal rettes eller feyes til Knut Edvard.
Adressen hans star i brevhode t.

8. Stuffer til NAGS-tombola
NA GS skal ogsa i ar holde tombol a pa Steintref

fet. Foren ingene oppfordres til a levere tombol astuf
fer pa treffet , evt. sende dem til Knut Edvard .

Vennlig hilsen for NAGS ' landsstyre, Jan Strebel ,
sekreteer

Fra re feratet
Landsmotet i NAGS
Tilst ede: Fra NAGS' landsstyre :Knut Edva rd

Larsen,leder-Thor Sorlie, nestleder-Niels 1. Abild
gaard , kasserer-0mulf L. Nordli ,styremedlem-Jan
Strebel.sekreteer-Fra foreningene : 20 de legater,14
foreninger var representert.

NAGS' leder Knut Edvard Larsen apnet motet,
onsket velkommen og leste fra "Askeladden og de
gode hjelpeme". Han orienterte ogsa om papirene
som var lagt ut til delegatene, samt konvolutt med
steinfrimerker og forstedagsstempel og to stuffer
(staurolitt og rhodizitt fra Madagaskar ) som hver
delegat fikk som gave. Sa var det over til dagsor
den:

1,2,3 Innkalling og dagsor den ble godkjent. Knut
Edvard ble valgt til meteleder og undertegnede til
referen t.

4. Landsstyrets arsberetning for 2000 ble lest
opp av Jan Strebel. "Formann" og "nestformann"
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