Skedsmo far landets
terste geologiske park
Av Marit C. Anderssen. Foto: Kay Stenshjemmet.
Fra Akershus Arbeiderblad 23/8-85
«Geo-parken» ligger i Skedsmos grustakomrade ved Trondheimsveien. Fram under sanden steg et tusen millioner ar gam melt
grunnfjell med vakre formasjoner. Meningen er at sandtaket skal
bli et attraktivt turlstrnal, og ikke minst undervisningssted for
bade lokale skoler, heyskoler og universitet.

Tidligere styreformann i Sandforretn ing og ildsjel i arbeidet med geo-parken , Rolf Lie
Kaaten er stolt av geo-parken:
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- VI oppdaget grunnljellet i 1982.
og har engas jert mange gode krel·
ter l or A IA Istand denne parken.
Fjellpartlet er na renset og spylt,
demonstrasjonstavler er montert
og en parkerlngsp lass er planert.
Det hele er uttert lor 20.000 kroner .
bevllget av Skedsmo kommune og
Iylket, sler Kaaten .

,

Etter at man hadde oppdaget
grunnljellet ble prolessor Stelnar
Skjeseth Ira As LandbruksheqskoIe kontaktet. Han lant Ijellpartlet
sA interessant at han loreslo A anlegge Norges lerste geologlske
park I ornradet. Etter diverse meter
med represen tarite r Ira kornrnunen, Iylke , sandlorretn lngen og naboene rundt ble en plan l or arbeldet laget. Overlngenler Kaaten har
vrert arbeldsutvalgets lormann:
- Egentlig skulle jeg gAtt av med
pension i 1982, men dette arbeidet
var sA spennende at jeg lortsatte
pA halv dag, ler han, og lortsetter:
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- For millioner av Ar slden sto
hele dette omrAdet under vann.
Vorma rant lorbi og dro med seg
stein Ira Skrela og Gudbrandsdalen. Noen sveere ste iner ble ette r-

latt her. En del sjeldne planter som
vanllgvls Ikke vokser I ser-Norqe
IInner vi ogsA her. Arsaken til de
vakre lormasjonene i Ijellet er at
lIytende kobberkis etter hvert har
stlvnet.
PA platAet over grunnljellet er det
stept en mur hvor man har murt Inn
lorskjelilge stelnsorter: mosalkk·
stein Ira Moelv, granltt loldede
gnelsarter osv.
-Dessuten lette vi etter vann I
grunnljellet . og lant vann pA 62
meters dyp, lorteller Kaaten . Her
har man laget en brenn murt opp
med ste iner. Fra denne renner det
vann gjennom sand og ned I et reservoar hvor man har satt opp ei
vannpumpe silk man brukte I gam·
Ie dager . Brennen er murt opp av to
av landets slste ste lnhoggere. bredrene Kristiansen Ira Groruddalen.
- VI er kun lerdlg med terste etappe I arbeldet med parken, og det
har blltt sveert sA blllig takket veere
masse dugnadsarbelde, bl.a. ved
hjelp av Rotary og Lions i omrAdet
, sler Kaaten . Det gjenstAr A gress·
legge omradet, lage pene stier og
sette opp benker silk at dette skal
bll et ettertraktet turlstrnal.
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