Skedsmo får landets
første geologiske park
A v Marit C. Anderssen.
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«Geo-parken)) ligger i Skedsmos grustakområde ved Trondheimsveien. Fram under sanden steg et tusen millioner år gammelt
grunnfjell med vakre formasjoner_ Meningen er at sandt~ket skal
bli et attraktivt turistmål, og ikke minst undervisningssted for
både lokale skoler, høyskoler og universitet.
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i Sandforretning og ildsjel i arbeidet med geo-parken, Rolf Lie
Kaaten er stolt av geo-parken:

- Vi oppdaget grunnfjellet i 1982,
og har engasjert mange gode krefter for å få istand denne parken.
Fjellpartiet er nå renset og spylt,
demonstrasjonstavler
er montert
og en parkeringsplass er planert.
Det hele er utført for 20.000 kroner,
bevilget av Skedsmo kommune og
fylket, sier Kaaten.
Etter at man hadde oppdaget
grunnfjellet ble professor Steinar
Skjeseth fra ÅS Landbrukshøgskole kontaktet. Han fant fjellpartiet
så interessant at han foreslo å anlegge Norges første geologiske
park i området. Etter diverse møter
med representanter fra kommunen, fylke, sandforretningen og naboene rundt ble en plan for arbeidet laget. Overingeniør Kaaten har
vært arbeidsutvalgets formann:
- Egentlig skulle jeg gått av med
pensjon i 1982, men dette arbeidet
var så spennende at jeg fortsatte
på halv dag, ler han, og fortsetter:
- For millioner av år siden sto
hele dette området under vann.
Vorma rant forbi og dro med seg
stein fra Skreia og Gudbrandsdalen. Noen svære steiner ble etter-

latt her. En del sjeldne planter som
vanligvis ikke vokser i sør-Norge
finner vi også her. Årsaken til de
vakre formasjonene i fjellet er at
flytende kobberkis etter hvert har
stivnet.
På platået over grunnfjellet er det
støpt en mur hvor man har murt inn
forskjellige steinsorter: mosaikkstein fra Moelv, granitt foldede
gneisarter osv.
-Dessuten lette vi etter vann i
grunnfjellet - og fant vann på 62
meters dyp, forteller Kaaten. Her
har man laget en brønn murt opp
med steiner. Fra denne renner det
vann gjennom sand og ned i et reservoar hvor man har satt opp ei
vannpumpe slik man brukte i gamle dager. Brønnen er murt opp av to
av landets siste steinhoggere, brødrene Kristiansen fra Groruddalen.
- Vi er kun ferdig med første etappe i arbeidet med parken, og det
har blitt svært så billig takket være
masse dugnadsarbeide, bl.a. ved
hjelp av Rotary og Lions i området
, sier Kaaten. Det gjenstår å gresslegge området, lage pene stier og
sette opp benker slik at dette skal
bli et ettertraktet turistmål.
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