
I vakkert vårvær tok Lom oss i mot! Her skulle 
det jubileres, for 25 år var gått siden Frøydis 
og Torgeir T på Fossheim Steinsenter åpnet 
dørene for publikum. Her skal det feires!

Invitasjon til det 25. steintreffet var gått ut og 
mange hadde meldt seg på. De første dukket opp 
allerede på onsdag med besøk i steinsenteret og 
steinprat utover kvelden.

Torsdag var den offi sielle jubileumsdagen med 
åpning av Tidsaksen. Detaljer rundt den fi nner 
du i en egen skrivelse. 

Etter at Tidsaksen var åpnet, vandret en stor 
folkemengde den kilometerlange runden 
før vi endte opp ved Steinsenteret og noen 
avsluttende ord fra Torgeir. Her fi kk også 
Jørn Hurum overrakt et maleri av kunstneren 
Ida Sperstad. Det viste en humoristisk variant 
av Ida, som pekte nese. Så fortsatte jubileet 
inne på Fossheim hotell med en treretters 

middag. Middagen ble avsluttet med taler. 
Representanter fra kommune og fylke holdt 
sine lykkeønskinger, før en rekke sambygdinger 
og steinvenner priset Frøydis, Torgeir, Silje og 
Geir for hva de hadde klart å få til på Lom.

På fredag startet steintreffet med turer og 
foredrag. Takket være mye snø i fjellet var det 
noe begrenset hvilke forekomster som kunne 
besøkes. En tur med hovedfokus på geologien 
i området gikk oppover Bøverdalen. Underveis 
fortalte Torgeir, godt hjulpet av medreisende 
geologer, om hvilke geologiske prosesser som 
hadde skjedd i områder, og det ble stoppet fl ere 
steder hvor det var mulig å lete etter stein.
 
En annen tur gikk til fossillokaliteten ved 
Høgsetra med Jørn Hurum som guide. Her ble 
det arbeidet hardt og fl ere interessante funn ble 
gjort og gitt til Paleontologisk Museum.

Da vi kom tilbake fra turene, serverte Anna Rust 
vafl er og sveler til stor jubel, før tiden var inne 
for middag. På kvelden holdt Rune Selbekk 
et interessant foredrag om Eyjafjallajökull-
vulkanen og Island.

Lørdag var turprogrammet ganske likt 
fredagens og mange byttet tursted og andre 
valgte private løsninger. Etter middag var det 
tid for nye foredrag. 

Søndag var det mulig å besøke en lokalitet eller 
to til og thulittlokaliteten i Søre Lia var en av 
dem.

Deretter satt steintreffets deltakere hjem hver 
til sitt, og Frøydis og Torgeir T kunne se tilbake 
på et nytt vellykket arrangement sammen med 
glade steinvenner.

Håpet er også at steintrefftradisjonene vil leve 
videre, enten på Lom eller på et annet geologisk 
spennende sted. Det er Torgeir åpen for, og la 
oss håpe at dette vil skje, for vi steinsamlere 
og geologiinteresserte har ikke så mange steder 
for felles hygge i løpet av året.

Vel blåst, Frøydis og Torgeir.

Jubileum og Steintreff på Lom
Av Thor Sørlie
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