Torgeir T. Garmo
Formidleren og inspiratoren
Av Astrid Haugen
I januar 1980 begynte jeg i ny jobb som
bestyrer av et nyopprettet filialapotek i Lom.
Overgangen fra Svolvær til et turiststille Lom
var stor. En av grunnene til at jeg valgte å flytte
til Lom var fasinasjonen for fjellheimen. Etter
noen fotturer i Jotunheimen i begynnelsen
på 70-tallet var min interesse for fjellheimen
vekket.
Min interesse for mineraler bestod av en
samling hvit kvarts utstilt i en vinduskarm, og
disse prøvene ble ikke med på flyttelasset til
Lom.
For å bli bedre kjent i nærmiljøet meldte jeg med
derfor på Soleggen-kurset sommeren 1980. En
av foreleserne her var Torgeir T. Siden jeg bodde
i Lom, pendlet jeg opp til Soleggen hverdag og
de dagene Torgeir hadde forelesninger fikk han
sitte på. Slik ble jeg kjent med Torgeir. Første
forelesningen var å se på boplasser og geologi
langs Tesse. Torgeirs begeistring da jeg fant en
kvartsitt som var bearbeidet til redskap, vakte
jo en ekstra glede hos finneren. Vi besøkte også
de relativt nye tippene ved Tesse kraftstasjon.
Her fant vi bl.a. små anatas. Anatas var på det
tidspunktet stort sett kjent fra forekomsten på
Hardangervidda. Funnene på Tesse var derfor
stort for en nybegynner.

dem med hva Torgeir hadde i sine lokalitetssamlinger og se om en kunne gjenkjenne noen
av mineralene. Hvis ikke stilte Torgeir alltid
velvillig opp og fortalte. Dette var en unik måte
å lære seg både geologi og mineralogi på.
Det ble også til at jeg hjalp til litt i verkstedet
og bidro litt med barnepass da det var på denne
tiden Silje og Geir kom.
Hvert år arrangerte Torgeir steintreff, her var det
alltid turer og en fin anledning til å bli kjent med
steininteresserte fra mange steder. Alle som har
vært med på disse turene opp gjennom årene
sitter igjen med utallige gode minner. Ingen har
unngått å se den pedagogiske veiskjæringen
ved Flåklypa, se grensen mellom de ulike
bergartene, lære om skyvedekket og samle
mylonitt i Leirdalen, se på sekundærmineraler
ved Sulheim. Ingen glemmer rastene hvor vi

Etter hvert ble det mange turer i fjellheimen
med Torgeir, nye steder, en ny forståelse og
nysgjerrighet omkring geologien i området ble
skapt, nye mineraler og mange ukjente navn
dukket opp.
Etter hvert vanket jeg titt og ofte på Fossheim.
Når jeg selv hadde vært i fjellet, var det
spennende å ta med seg sine funn, sammenligne
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skulle fyre opp bål og koke kaffe på den store
bedehuskaffekjelen, at det ikke var særlig med
ved i fjellheimen var bare en liten utfordring vi
løste. Ingen klagde over vær og vind, alle syntes
det var like spennende å være med Torgeir på
tur bl.a. for hans fantastiske fortellerevne og
humor.

Etter at jeg flyttet fra Lom i 1982 har det blitt
mange besøk, nesten hvert år må vi en tur til
Lom. Da jeg i de neste to årene jobbet som
vikar på ulike apotek rundt omkring i Norge,
ble det mange telefoner til Torgeir for å høre
hva som var å finne i det området jeg befant
meg.

Noen av de store mineralturene jeg husker
er, granatfunnet ved Storjuvbreen, 15-20
cm lange Klinozoisitt (som vel er epidot)
ved Helstugubreen, utallige turer til
kvartsforekomsten i Bøverdalen hvor jeg var
med Torgeir og tok ut utrolige grupper, og ikke
minst en tunneltur til Tafjortunnelen mens den
var under bygging. Dette var utrolig spennende
for en nybegynner.

Han har en ufattelig oversikt over norske
lokaliteter. Den mest interessante lokaliteten
ble nok Tennvatn, hvor jeg var første gang
i begynnelsen på åttitallet. En lokalitet med
mange spennende funn av mineraler som er
førstegangsfunn for Norge, men som kan
presenteres i en egen artikkel.

I de to årene jeg bodde i Lom ble min interesse
for geologi og mineraler skapt takket være
Torgeir. En hobby jeg har dyrket i snart 30 år.
At jeg på en av disse turen også traff andre med
samme interesse fikk jo følger for framtiden,
det var her jeg møtte Vidar.

Det er fortsatt like spennende å besøke
steinsentret, og ikke minst dra på tur med
Torgeir. En god prat, spennende å høre nytt fra
landet rundt og ikke minst de gode historiene
er der fortsatt. En stor og varm takk til Torgeir
for det du har lært meg oppgjennom årene.
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