
Norsk Ijell blir edle smykker

Tekst: Va/borg Borgan - Foto: Heine SelVa/berg

Norge er da bare grastein ! Hvor
ofte beret vi ikke slike utsagn om

fjellandet vert. Men tinder, topper og
sleipe svaberg til tross - dette landet

er utrolig rikt pa edlere steinsor
ter, hvis en har blikk og kunnskaper
nok til a oppdage det Mor Norge har

gjem t i sin favn.

Fakti sk er Norge det land I Europa
som er rlkest pAsmykkesteiner! Ja
det pastAr lallfall Torgelr Garmo I
Lorn, og han vet mer om norsk
stein enn de fleste. Det han Ikke
vet om stein og bergarter, det tren
ger lallfall ikke almlnnelige folk A
bry seg med. Som mange andre ek
sperter er Torgelr Garmo setvleert.
Vakre, farvesprakende steiner har
ligget der I millioner av ar, men det
er ters t de senere Ar at vi har tun
net mater A utnytte de vakre ste t
nene pa, Smykker av ste in I selv
Innfatnlng er blitt en ettertraktet
Yare. Srerllg flnner turistene nor
ske stelnsmykker Interessante.
Torgelr Garmo I Lorn og kona Frey
dis Rambohar gJort norsk smykke
stein til tevebred. I nyApnet stein
senter like ved Fosshe im turlstho
tell I Lorn star en 300 Ar gamme l
ternrner tave fra VAga. Den rommer
nA verksted, museum, sliperl,
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kunstgalleri og forretn lng - der
salget gAr strykende. Eldre folk I
Lorn murrer Iitt over gammeliAvens
utformlng, og den er sant A sl Iitt
smAfrekk. Inngangspartiet er av
glass, utformet som en berpkry
stall. LAven har fAtt noe kirkelig
over seg, uten A konkurrere med
Lorn stavk lrke.
Steinsenteret I Lorn er blltt en si lk
suksess at Uke-Adressa rnA lnterv
jue Torgelr og Freyd ls pA sklfl. 801·
ger av tu rlster krever stad lg opp
merksomhet.

Steindilla

Torgelr og kona er begge 44 ar,
Han har hatt ste ind illa fra gutteda·
gene, men det var terst da han var
24 Ar at han begynte Asamle syste
rnatlsk, og noen fir senere begynte
A slipe Iitt og selge. Egentlig er
han hotellfagutdannet, tredje ge-



nerasjon Garmo pa Fossheim tu
risthotell. Men det er naturen og
vart ansvar for forvaltningen av de
naturgitte goder som mest har
opptatt Torgeir Garmo.
Hotelldrift i Lorn er sesongbetont
og vintrene ga muligheter til a lese
om flora og fauna - og selvsagt ge
ologi. I 20 ar sprang Torgeir Garmo
rundt i Jotunheimen og registrerte
fortidsminner. Yare forfedre levde
av jakt og fangst, og unge Garmo
jaktet pa det de la igjen til etterti
den. Lorn som andre bygder hadde
sine husmenn, og Garmo interv
juet de siste ter de gikk bort. Slik
samlet han opplysninger om gam
Ie tradisjoner som ellers ville gatt i
gray med dem. Opptegnelsene er
overlatt til Skogbruksmuseet pa
Elverum.

Bok om stein

F0r Torgeir Garmo kom sa langt at
han ble autodidakt spesielt pa nor
ske smykkesteiner hadde han en
periode med altoppslukende inte
resse for fugler. Na er Garmo
gutten ikke helt selvleert i ett og
alt. I voksen alder ble det studert i
geografi ved Universitetet pa Blin
dern, samtidig som han styrte ho
tellet pro telefon. Ved siden av an
dre gj0remal har han skrevet den
eneste skikkelige steinboka om
norske mineraler. Et grundig ar
beid utgitt pa Universitetsforlaget.
I arenes 10P er det blitt 4-5 baker
om naturfag, geologi og geografi.
Steinboka skal revideres forteller
han, ter den kommer i nytt opplag.

Targeir Garma i et hav av smykker av edelt norsk fjell - med kiepelvstne turis
ter sam tilskuere.
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Politikk er han ogsA interessert i,
og er for tiden varamann til storttn
get for Oppland Venstre.

- Ideen bak dette ste lnsenteret,
kursene I geologl og botanikk, orn
vlsnlnger og turer I fjellet, er A lrere
folk hvor vlktlg naturen er. Det er
noe vi har fAtt I gave som vi skal
forvalte for sener slekter, sler Tor
geir Garmo. NA ser det ut til at han
har funnet sltt virkefelt.

Stelnsenteret er reallsert, og store
deler av hans unike ste lnsamllng
fra lnn- og ulland har kommet pA
plass. Gruppert etter funnsteder.
At fjell og stein kan romme sA mye
skjennhet er ufattellg for en som
stort sett ser bare grAsteln. Mye
har fam illen Garmo samlet selv,

noe har de fAtt , noe har de byttet til
seg, og en del er kjept,
Resultatet er et steinmuseum du
mA langt av lei for A tinne maken
til. Hit kan de komme, arnaterer pA
jakt etter stein og gode rad, Tor
gelr Garmo hjelper sA gJerne. Men
den gamle ternrnerlaven rommer
sA mye mer. Foruten en butlkk
hvor en stakkar kan gA amokk i ren
skjannhetsopplevelse er det male
riutstililng, tekstiler, utstill ing av
«Lorn knlpsarlags» gamle Iotoqra
fier, Johan Brun har en fotoutsti l·
ling med motiver fra fje llets tiora
og fauna, materialbilder og veggde
korasjoner av ubehandlet stein, som
en fabrlkkarbelder lengernedeI dalen
lager. Kunstnere - bade stedegne og
langveisfarende - stiller ut sine egne
tlng. Snart skal en marokkaner Igang

S TElN - EN EVt:NTYRLIG DOBBY
VI HAR ALT HVA DU TRENGER

DET NYE DIAMANTSAGBLADET STAR FAMAD 5
Dimantbladet Meteor og Moonglow fra
6" t il 24" pa lager
Diamantslipesklve Krystalite og diamanthjul
Slipebord og sager for kurs og skoler
«Star» 09 «Graves» hobbymaskiner
Rastein, mllneraler, bearbeldet stein,
innfatninger, smykker og gaveartikler
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med produksjon av prydting i mes
sing og stein. Vi prever a knytte til
oss brukskunstnere - heist selvlrerte
- hos dem finner vi seerpreqet. sier
Torgeir Garmo.

OgS8 Trandalaq
Materialer mangler ikke. Lom er
spesielt rik pa smykkestein, saerlig
den vakre, rade thulltt, H010nda og
Lakken-omradet er ogsa svaert rike
pa smykkesteiner, Verdal og Selbu
llkesa, 99,9 prosent av den steinen
vi ser er grastein, men har en leert
seg a se forskjell pa stein, lenner del
seg a lete elter «rarlteter». Torgeir
Garmo vet hvor han kan linne
smykkesteiner, han vet mer om for
kastninger og forstuvninger lor
millioner av ar siden enn de fleste.
Vi skal ikke gi oss ut pa a fortelle
om hva som har skjedd siden det
sannsynligvis var mulig aga torrs
kodd mel10m Granland og Norge .
Men Garmo vet en god del , en vi
ten han gjerne deler med andre .

Hvem av oss vet at det linnes g",n
ne smaragder i Mlnnesund, gra og
red hornfels fra Froland, svart lar
vikkilt, g",nn amasonilt Ira Evje,
red thulitt fra Lom og Leksvik, red
spraglet piedmontitt fra Tafjord,
blagr0nn lazulitt fra Elverum, gul
kvarts Ira Fossheim, g",nn serpen
tin Ira Modum og thulilt fra L0k
ken, rnarkere i farven enn den Ira
Lom, japis fra Lokken i nydelige
marmoreringer og g",nn epidot
leis fra Lakken , for a nevne i lIeng.

Takk til veivesenet
- For a lete elter krystaller ma en
vite noe om bergarter, Torgeir kan
silte a kjere bil i 80 km i timen,
plutselig hiver han bilen ut i vei
kanten og bremser. I en veiskjre
ring har han selt en forkastning
som beerer bud om noe spes ielt ,
forteller kona Freydls. Torgeir er
svaert takknemlig mot veivesenet
som avdekker bergartene lor ham,

STENSLIPING
St ikk innom oss og se vart

store utvalg Iii rimelige priser.

• Slipeutstyr
• Rasten
.Innfalninger
• Mineraler

• Stensmykker
• Presangartikler
• Cabochoner i norsk

sten og mye mer

GEO·HOBBY~
Trondheimsvn . 6 , Oslo 5.

TIr. (02) 37 67 88

Apent : 10.00 - 16.00(13.00)
Mandag stengt.
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Ekteparet Torgeir Garmo og Freydis Rambo med en kjempekrystall - enn brun
- men den blir blank. I bakgrunnen Steinsentret med det originale og kanskje
litt frekke inngangspartiet.
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men er li te begelstret for at kraft
verksutbyggerne tar i bruk full pro
fileringsmaskiner. Det blir bare
subb us igjen. Tenk pa all den ny
deli ge smykkesteln som bllr malt I
stykker!

Fru Fmydis er fra Arendal, og sa
langt fra noen fjellets datter som
det gar an a bl l. Det er en meget
verdensvant dame som deler hus
bondens interesser for ste iner I ai
le regnbuens farver. -Jeg var lrerer
I forrige liv , ler hun - det er lenge
slden (hun er bare 44 ar), A plukke
ste in gjorde hun lenge ter hennes
vei krysset Torge lr Garmos st l,
Stein ga I tarste omgang sarntale
emne. Hun er utdannet fagbibl iote
kar i USA, et arbeid der hun dagllg
omg lkkes forskere pa heyt plan.
Europas hovedsteder og Amerlkas
storbyer var like dagllgdags som
turistt raf ikken i Lom er idag. Men
det hekt iske og stressende Ilvet I
Wash ington DC ble kjedel lg. - Jeg
begynte a stud ere sosialantropolo
gi, og sa meg selv i bushen I Afri·
ka. Det ble Lom istedet. Senere ble
det studler i geografi, dit fikk hun
lokket Torgeir Garmo ogsa. Samtidig
med studiene begynte hun som
gullsmedlrerling, noe som kommer
godt med.

Ste in knyttet de to sammen og var
deres Ilvsgrunnlag - men det holdt
ogsa pa a bli Torgelr Garmos ende
Ilgt. 2. januar I 1980 var Freyd ls og
Torgelr sammen med en venn inne
pa fje llet for a hente stein. Hva
som egentlig gik k galt, er uklart.
Sleden med 250 kg stein 10p lapsk,
og Torge ir ble klemt me110m sle
den og et tre. Fmyd is satt pa sle
den med mannen i fanget, og silk
kom de frem t il folk. Pa Lllleharn 
mer sykehus ble det konstatert
fem kraniebrudd, og legene tore
spei tet Fmydis at om mannen va·
knet ti l bevissthet, vi lle det bll et
liv I rullestol. - Jeg ville Ikke ha en
mann I rullestol, han sku lle pa be
ina igjen. To sterke viljer, selgt pa
gangsmot og talmodlqnet ga reo
sultater. Torgeir Garmo er I dag
fullt rest ituert bortsett fra at neve
topper og sterk varme ikke er noe
for han lenger. Torgeir matte i
praksis lrere alt pa nytt, ga og spl
se bl.a. Held lgvls var hukommel·
sen inntakt. Det er bare dagene
rundt ulykken som er borte fra min
net.

Ulykken satte bom for Fmydis sine
studler. Hun fikk nok med a stable
sin mann pa fote. Hun bodde nos
den legen som tok Imot paslenten,

Send Geologistoff til NAGS-Nytt!
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og gikk pa sykehuset hver dag i
uker. - Det var en grufull tid, men vi
lcerte a sette pris pa hverandre pa
en annen mate. Uten av a skryte av
meg selv - Torgeir ville aldri kom
met opp av rullestolen hvis ikke
jeg hadde statt pa med mine teo
rier om vitaminer og mineraler og
trening. Skal nye celler gro, rna
kroppen tllferes vekstgrunnlag.

- Du har et omflakkende liv bak
deg, hvordan tales det a bo i en
trang fjellbygd? - Da ulykken
skjedde var vi akkurat gift, og jeg
rna lnnrernrne at jeg hverken da el
ler na kan tenke meg a bo fast i

Lom aret rundt. Jeg ma ut og fa
luft under vingene. Jeg begynte i
hovedfag i ekonornlsk geografi og
sa for meg en fylkeskommunal
jobb med naturforvaltning av Jo
tunheimen. Slik gikk det ikke. Jeg
begynte a selge ste insmykker fra
en d0rapning pa Fossheim. Aret
etter utvidet jeg til et bord, videre
t il hele rommet innenfor. Vi oppda
get at smykkesteiner hadde noe
for seg. I lepet av fire ar hadde vi
utvidet til to rom. I ar star den om
bygde Vaga-Iaven her med plass til
steinsamling , verksteder, utsalg
og galleri. Men det er fortsatt for li
te plass. Torgeirs steinsamlinger

Over: Freydis Rambo i et hav av smykker av norsk stein . Det er
hun som har ynglet ideene til utforming og innfatninger. Kvel
dene hos gu//smeden i Oslo kommer godt med.
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er lemmelig plasskrevende for a si
del mild!.

Tegner smykkene selv

Kveldene hos gul lsmeden I Oslo
har kommel godl med. I dag er del
Freydls som legner de flesle
smykkene, men arbeldel selles
bort II I folk som arbeider hjemme
hos seg selv. Fosshe im stelnsen
ler er idag ogsa engrosshandel for
smykkesleiner. Det importeres oq
sa en god del fra India og Italla.
Mesteparten av sll plngen toreqar I
utlande!.

- Jeg har forleng st erkje nt at det
Ikke nyller a vrere den perfekte
husmor ved siden av a vrere yrkes
kvinne og kvinnesakskvlnne. Jeg
ma velge, og jeg ma ut ibland!. Tor
gelr og jeg har felles interesser I
naturforvaltnlng og oko log i, men
de forskjell ige kulturaklivlteter pa
teaterscener og I konsertsaler I

~. I il/1;1J
Innehaver M agnus Svensli

den sto re verden fang er Ikke Tor
geir pa samme mate. Hva gjor ta
millen nAr turistene forsv inner
nedover dalen?
- VI forsoker a fa lill mer lid til yare
to barn, sler Torgelr. - I den verste
tur lslliden blir de mye overlatt til
seg selv. Men vi drar ikke ti l Syden
som andre folk. Nar vi drar dit, le
ver vi med lokalbefolkningen - tra
sker i fjell og ur og leter eller stein.
Et primilivl liv sammen med loka l
befolkningen i Marokko, New Me
xico og Arizona er var ferie . I fjo r
hadde vi barna med og levde sam
men med lokalbefolkningen I Ma·
rokko. Del skal vi gjore Igjen . EI·
lers gar vlnteren med til ldeskap
nin g, nye produkter ma lages, og vi
besoker mlneralme sser I utlande!.
Noe av produktene lages ogsa I
stelnsenteret her. Det vaskes, sll
pes og poleres I kjelleren. Og sa
skal det planlegges kurs og sernl
narer. Lange vinterkvelder egner
seg ogsa utmerket til lesing og
skriving og sa kan Freydls ta seg
en teatertur til London.

SMYKKE - STEN • SLiPING

og utstyr for stensliping
Fasettsliping utfores
Nordnorske mine raler

GRANASEN 11 - N ·8610 GRUBHEI - NORWAV . TELEFON 087 30 436
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