Torgeir T. Garmo
En stor inspirator, mentor og venn
Av Rune S. Selbekk
dem. En av de første turene jeg ble med på,
var til Søre Ilåbreen med Astrid Haugen og Ole
Nashoug. De fleste kjenner til Astrid og Hans
Vidar Ellingsen’ engasjement i GMV, og Ole
sitt Mammuthus på Vang i Hedemark.
Etter noen år med årlige besøk i Lom,
tilbød Torgeir meg jobb som ”steingutt” på
steinsenteret sommeren 1986. Jeg tror ikke
han viste hva han gjorde, for det skulle ta 9
år før han ble kvitt meg. Hvis jeg regner om
antall måneder jeg jobbet hos Torgeir til et
sammenhengende arbeidsforhold, kommer jeg
til 2,7 år.

Etter at jeg hadde startet med geologi valgfag
på ungdomskolen på Ugla i Trondheim med
Gisle Rø som lærer i 1982, var jeg fullstendig
bitt av geologi- og mineralogibasillen. Et
naturlig resultat da var å overbevise familien
om at ferieturen 1983 måtte gå til Lom; Norges
mineralsamlermekka på grunn av Torgeir T.
Garmo. Det første møtet medførte litt bytting av
mineraler. En stor opplevelse for en som aldri
tidligere hadde sett en så stor mineralrikdom.
De neste årene kjørte mine foreldre meg ned
til Lom ei helg, innkvarterte meg på Lom
camping, og hentet meg ei uke senere om
sommeren. Dette medførte at jeg ble kjent med
en del samlere og ikke minst ”steingutter” som
jobbet hos Torgeir. Det var her jeg møtte Stig
Larsen, Geir Skaret og Terje Osnes. Torgeir
mente også at jeg måtte komme meg ut på tur
når jeg var i Lom, så når det var steinsamlere
i butikken ble jeg gjerne sendt ut på tur med
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Det å jobbe for Torgeir var og er en
fantastisk mulighet til å bli kjent med norske
mineralsamlere, få tilgang til opplysninger
om mange mineralforekomster mm. Her ble
grunnlaget for dagens kontaktnett lagt. Torgeir
og Frøydis ga meg også tillit, så etter hvert
fikk jeg tildelt oppgaver innen det meste ved
steinsenteret. Jeg fikk prøve meg som ”sjef”
med ansvar for kassaoppgjør, vaktlister,
bestillinger osv når Torgeir og Frøydis ikke var
tilstede. Viktige og gode erfaring i forhold til
hva jeg skulle få bruk for senere i livet.
Det skal tilstås at mye av lønna forsvant i kjøp
av mineraler, men Torgeir ga hyggelige priser,
så det ble fortsatt noe igjen etter en sommer
med mye arbeid. I tillegg hadde jeg fordelen
å være blant de første til å få plukke ut prøver
til egen samlingen så snart Torgeir hadde fått
sine. Jeg måtte selvfølgelig kjempe mot andre
steingutter og ikke minst ”sjefsulvsassistenten”
(Kjell Gunnulfsen). Noe som medførte at jeg
fikk en finslipt teknikk i skulder- og albuebruk,
smekk på labben og annet for å holde de andre
ulvene på avstand.

Det ble også en del steinturer, som for
eksempel
til
Nord-Norge,
Vestlandet,
Telemark mm. i løpet av årene hos Torgeir.
På disse turene ble det noen godfunn som
jeg fortsatt har i samlingen. De beste prøvene
blir nå donert til Naturhistorisk museum.
Overraskelsesmomentet på disse steinturene
var alltid Torgeirs matkasse. Noe årgangsmat,
men også mye godt som Torgeir elsker å
tilbrede på primusen eller bålet. Oppigjennom
årene har det også blitt mange mineralmesser,
hvor Torgeir og ”steinguttene” møtes. Eidsfoss,
Hamburg, München og Kongsbergseminaret
har blitt årlige møteplasser.
Siste arbeidsår på Steinsenteret var i 1995.
Den offisielle sluttårsaken var at det ble for
lite mobbing på arbeidsplassen (bør ikke
misforstås), men realiteten var starten på
doktorgradsstudiet i Tromsø. Torgeir har som
vanlig laget en god arbeidsattest, inklusive
skriftlig beskjed om at jeg har god humor.
Det er ikke alle som kan vise til slike ting i
forbindelse med en arbeidsattest. En del av
sannheten er at Torgeir har stor sans for britisk
tørr humor. Det medførte at det var mange
samlere som ikke kjenner Torgeir som lurte
på hva denne skjeggete karen pratet om, mens
alle vi andre som satt rundt bordet eller grillen
hadde problemer med å holde oss fra å le. I det

hele tatt var det godt arbeidsmiljø, med mye
moro og mange morsomme påfunn. Jobben
på Steinsenteret og vennskapet til Torgeir har
inspirert ikke bare undertegnede, men også
mange andre til å fortsette med mineraler.
For meg har han vært en inspirasjonskilde og
”mentor” for videre studier innen mineralogi,
petrologi og geokjemi. I tillegg har familien
Garmo behandlet meg som en sønn i huset.
Jeg er alltid velkommen, og det er bestandig
en stor gjestfrihet i det huset. Noe som både
jeg, steingutter og andre steinsamlere setter
stor pris på. Arbeidsforholdet har for mitt
vedkommende også gitt et godt vennskap som
er like bra i dag som den gangen jeg jobbet for
Torgeir og Frøydis.
Det ser ut til at det ble folk av de fleste som
jobbet på Steinsenteret i Lom. Steinguttene
som har jobbet på steinsenteret har endt opp
innen IT, logistikk, politijurist, kirurg og
kanskje det verste tilfellet; som konservator
ved Naturhistorisk museum. Ikke dårlig at det
startet med valgfag i geologi, jobb på Fossheim
Steinsenter og så med å få betalt for å drive
med hobbyen sin på heltid. Og Torgeir er
fortsatt en mentor, inspirator og ikke minst god
venn etter nesten 30 år. Jeg ser frem til mange
hyggelige steinturer, mineralmesser og besøk
på Steinsenteret i Lom mange år fremover.
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Tromlet stein
Cabochoner
Krystaller
Smykker
Gaveartikler
Smykkefatninger
Norske gaveartikler i stein

Skiferklokker
Healingstein
Mineraler
Råstein
Kleberstein
Detalj og engros
Vi sender over hele landet
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