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Steintreffi Lom
Av Dr. Gerhardt Niedennayr

Det tradisjoneUe steintreffet iLomfant i ar sted9. -12. september. Denne
gangen harvifdttenavdeprominenteutenlandskegjestertildgisineinnirykk
fro deltakelsen. Dr. Gerhard Niedennayr erkonservator vedWien naturhis
toriskemuseum, ogsomstidan naturlignokspesieltinieressertialpingeologi,
somstedvisogsti er representerl i Norge.

Innlegget er oversatt avH.V.EUingsen.

Kveldenfer: Opptaktenvaret felleskvelds
maltid for steinleterne p~ Fossheim Hotel.
Insiderne vet ~ sette pris p~ Norges beste
kokk Arne Brimi, som hadde satt sammen
menyen. Torgeir T. Garmo - innehaverenav
FossheimSteinsenter, fagbokforfatter, enga
sjert museurnsinnehaverog gjennomde siste
15ararrangeravstetntrefft Lorn-gavetterpa
en oversikt over nestedags tur tilStorbreeni
Jotunheimen nasjonalpark. Geologiensamt
stuffer og mineraler som man kanforvente~
finne,bleanskueliggjortogkommentertmed
hjelpavmuseetsmangeobjekterogsarnlings
stuffer.

Ferste dag er det kaldt, men szerdeles pent
hestveer! Ved ferste stopp i en veiskja:ring
vedSulheimiBeverdalenpresentererturleder
Garmooppbyggingenav Norgeskaledonske
fjcllkjede-overskyvningenavdepaleozoiske
kvartsitter og fyllittiske glimmerskifre pli
prekambrisk gneis. S~ gar det videre inn
Leirdalen hvor oppstigningen til Storbreen
starter.

Mineralogiskerdenne turenikkeseerligrik.
Likeveler turdeltakernetilfredse: forutende
interressante steinene i dette omradet, som
eksempelvismigmatiskgneis, herligutviklet
mylonitt savel som gabbroideog syenittiske

steiner, blir det funnet krokidolitt, epidot,
kalsitt, stilbitt i smale spalter samt
kobberrnineraliseringen med gedigent kob
ber, malakitt og krysokoll som opptrer her.

Om kvelden ble det presentert et foredrag
om dealpinekleftmineralenei 0stalpene,en
sammenligningmedde alpinedannelser ide
kaledonskefjellene i Norge.

Deltakerantallethar i mellomtidenekt be
traktelig, og en rekke nye funn ble vist frem,
som eksempelvis kalsitt i eiendommelige,
scepteraktigeforvoksningerfra S0r-Trende
lag, dypfiolettametyst i en for dette mineral
uvanlig, steilromboedriskhabitus fra Nord
mere, et typisk vindusraykkvartsscepter fra
Nord-Trendelagsamt en rekke andre rarite
ter.

Lerdagenvar veermessig sett lik fredagens
med kald, k1ar luft og sprakende farger i
hestsolen, Det gikk parallelle turer til
Smiugjeletmot Glittertindog til kvartsfore
kornsten p~ Nettoseter. Den ferste brakte
funn av en rekke pegmatittmineraler med
f.ekshornblendeigodekrystallersamt etgult
mineral som ma undersekes nsermere.
Nettoseterturengay smatt utbytte etter iher
dig jobbing i det som en gang var en av
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Norges beste forekomster av kvarts. Men
det ble en fin tur!

Kveldsarrangementet var foredrag om
stein tur til Kola, Iandet med de mange og
merkverdigesjeldenhetene fra alkalimas
sivene Lovozero og Khibni. Litt tid til
sosialt samveer og steinprat med nye
bekjentskaper ble det ogsa.

Sendagen spredte deltakeme seg i aIle
retninger pii tur hjemover. En rekke fore
komster som Iii hendig til pii veien ble
oppse kt av de enkelte deltakergruppene
fra de ulike Iandsdeler.

Kommen tarer fra oversetteren:
Steintreffet i Lom merkes tidlig av i ka
lenderen. Det er en begivenhet som ikke

mli forsemmes. Ikke sli myefor mulighe
tene til Ii finne stuffer og mineraler som
for de unike muligheter for fjellturer og
for anledningen til Ii treffe likesinnede
fra andre deler av vdrt vidstrakte land.
Det virker imidlertid nu som om den
form steintreffet har haft i aile disse
drene kanskje trenger en fornyelse, noe
som ogsli arrangeren selv villig innrem
mer. I forstlielse med Torgeir inviterer vi
derfor hermed til forslag og nye ideer
som kan legges til grunnfor felgende drs
arrangementer. Hvordan kan de mange
som har besekt eller gjerne vil beseke
steintreffettenkesegarrangementetgjen
nomf¢rt?? Kom med dine meninger og
ideer i STEIN!
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Produksjon og salg av smykker og pyntegjenstander i stei n og selv.
Gravering i stein og and re materialer.
Kurs i steinsliping og innfaring i geologi.
Steinturer i vakkert fjellterreng.
Alt innen maskiner og utstyr for steinsliping.
Veikro med god hjernmelaqet mat.
Rimelig overnatting i tersteklasses hytter.
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