
Steintreff i Lom 10.-14. september 2003

For femte gang var vi medpil ilrets
steintreff i Lom hos Torgeir T. Garmo og
Freydis E. Rambo, og denne gangen var

treffet utvilsomt det beste vi har vcert
medpd. Turer pil dagtid, preparerings
kurs pil ettermiddagen og kjep, salg og
bytte av mineraler etter en god Brimi-

middag. Det val' i ilr satt opp bare en tur
for hver dag, men til gjengjeld ble det

turer med store naturopplevelser og
sjeldne mineralfunn.

Fredag gikk turen til 1uvvatnet. Ferste stopp
pa turen ble ved Flaklypa. Her studerte vi en
veiskjeering og ved hjelp av Torgeir prevde vi a
resonere oss frem til tidspunkter for hendelser
(hvilke kom forst og sist) i en forkastningssone
med minst 7 hendelser.

Langs veie n kunne vi ogsa se overgange n fra
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Av Beate og Trond Lindseth

1600 mill ar gammel grunnfjellsgneis ti1600 mil
lioner ar gam me l kvartsitt og 450 millioner ar
gammel glimmerskifer, alt pa en strekning pa
noen hundre me ter.

Etter dette bar det til fje lls, mye bakk er da vi
sku lle opp til ca . 1860 meters heyde.

Vel fremme ved parkeringsplassen ble det
igjen litt undervisning av Torgeir, denne gangen
om isbreer og hvorfor steinene innover fjellet la
som de la.

Vi gikk sa til dagens turmal hvor det var mulig
a finne den sje ldne zeo litten, Goosecreekitt. Den
skal bare vrere funnet tre andre stede r i verden
og ble i Norge funnet ferste gang av Torgeir i
1973, men bestemmelsen ble gjort mye senere.
Det ble ogsa funnet stilbitt, epidot , feltspat, stel
leritt pa stedet. Litt kaldt og mye take var det,
men en spennende tur hvor de aller tleste fikk
med seg en preve med goosecreekitt.

Vel nede fra fjellet pa fredag hadde 10m H.
Hurum og Hans Jergen Berg rigget i stand mas
se av sitt utstyr for preparering av min eraler og
foss iler.

Vi ble delt i to grupper, den ene startet hos
10m som gikk gjennom alt det tekniske en kan
bruke bl.a. tlere forskjellige varianter av vibra
sjonspenner. Ultralydpenn ble ogsa demonstrert
med supert resultat, bare synd at denne koster
alt for mye for den van lige ste insamler.

For oss som har prevd a bruke vibrasjonspenn
pa stuffer med krystaller (f.eks. Zirkon og Ve
suvian), har vi sett problemet med at sa mange



rebreen. Selv om dagen ikke ga de store funne
ne, bed den pa en stor naturopplevelse med flot
te hestfarger i sol fra skyfri himmel.

Pa ettermiddagen var det to nye timer med
prepareringskurs. Vi fikk na se resultatene av
koking av mineraler i syrer osv., samt etterbe
handling fer stuffen er klar for steinskapet. Et
ter middagen lerdag var det Jern . H. Hurum
sin tur til a holde foredrag, og dette omhandlet
naturlig nok dinosaurer og var fra ekspedisjo
ner til Gobierkenen i Mongolia.

Etter foredraget var steinsenteret igjen apent
og vi kunne pa ny bytte mineraler, handle i stein
senteret, og se pa den store og flotte mineral
samlingen.

Sondag var det
klart for hjemreise,
det ble satt opp tur
til klebersteins
bruddet pa Hegse
ter i Sel for de som
reiste serover, det
var ogsa planlagt en tur for de som reiste vest
over men denne turen ble det ikke noe avo De
fleste skulle jo kjere langt sa tid til en steintur
matte utga. En trivelig langhelg blant "stein"gode
venner var dermed over. Til neste ar har Tor
geir sagt at opplegget trolig kommer til a bli noe
annerledes, go de
ideer til det vil helt
sikkert mottas med
takk. Vi kommer
uansett og gleder
oss til det allerede.

papiret, slik at det kan komme en bok eller web
side om preparering av mineraler og fossiler pa
norsk.

Etter en treretters Brimi-middag var det Hans
Jergen Bergs tur til a holde et foredrag fra sin
siste tur i Italia. Foredragets tittel var: "Romer
ske ruiner . katolske kirker og vulkaner. Ita
lias forhistorie i et geologisk netteskall ". Et
sveert interessant foredrag om hvordan en kan
lese seg frem til landets geologi ved a studere
bygningsstein i kirker og ruiner. Dette foredra
get burde vrere aktuelt for mange geologiforen
inger. Etter foredraget ble steinsenteret apnet,
og vi kunne bytte mineraler og se pa de flotte
mineralsamlingene.

Lerdag gikk turen til Storebreen i Leirdalen
hvor det var mulighet for a finne mylonitt og
krysokolla. Turen var planlagt a ga til Veslebre
en (som ligger ved siden av Storebreen), men
pa grunn av den store vannforingen i elven vi
matte krysse, valgte Torgeir a ta oss med til Sto-

av krystallene lesner, her fikk vi se lesningen pa
problemet. Steinen ble lagt i smeltet Polyetyleng
Iykol (PEG) som stivnet nar den ble kald. Vi
kunne sa preparere vekk uenskede deler av stei
nen, mens krystallene la avstivet i PEGen. Til
slutt kunne vi legge alt i vann og vente til PEGen
som er vannleselig hadde lest seg opp.

Den andre gruppen var med Hans Jorgen
Berg og gikk gjennom forskjellige syrer og an
dre kjemiske hjelpemiddeler som vi kunne bru
ke til alt fra fjeming av leire, kloritt, lav og plan
terester til det a stabilisere en skjer stuff eller gi
glans til en utydelig fossil. Vi far hape at disse to
karene far satt alt dette de fortalte oss ned pa

17




