Pressemeddelelse:

Solvognens fundsted skal være en attraktion
Geopark Odsherreds bestyrelse opfordrer Odsherreds kommune til i samarbejde med Geoparkens
ledelse at igangsætte en udvikling af fundstedet for Solvognen i Trundholm Mose. Stedet bør være
en fremtidig hjørnesten i Geoparken
”Solvognen er helt unik. Den er et nationalklenodie og en af grundstenene i Geopark Odsherred. Men i dag
er fundstedet i Trundholm Mose nærmest forvandlet til en hemmelighed og består af en sten og en bænk
med årstallet 1902 – det år Solvognen blev fundet under pløjning. Den miserable tilstand kan vi ikke være
bekendt, og er der er alle muligheder for at skabe et unik oplevelse med moderne fortællemetoder, der vil
kunne tiltrække turister og være til gavn og glæde for alle i Odsherred, siger formanden for Geoparken
Michael Kristiansen.
På et nyligt afholdt bestyrelsesmøde besøgte bestyrelsen fundstedet og diskuterede de mange uudnyttede
muligheder:
”Solvognen er et skatkammer af historier. Fortællinger om den særlige solkult, om raffineret
kunsthåndværk fra tusindvis af år siden, om et Odsherred, der var tæt befolket i bronzealderen, hvilket de
mange gravhøje vidner også om. Oveni fortællinger om landskabets og mosens udvikling og om fundet i
1902, hvor en landmand for første gang pløjer jorden og opdager Solvognen, udtaler Michael Kristiansen.
”Så nu opfodrer bestyrelsen Odsherred Kommune til i samarbejde med Geoparkens ledelse at sætte skub i
udviklingen af fundstedet til en central attraktion i Geoparken. En succesfuld formidling af Solvognens
historie vil utvivlsomt være et stort plus når Unesco skal evaluere Geopark Odsherred i 2018. Det er
selvfølgelig afgørende at formidlingen sker under hensyntagen til naturen og hele områdets særpræg, men
det er jo netop også det der kendertegner Geoparkens løsninger. Vi ser også frem til samarbejdet med
områdets lodsejere som vi forventer en god dialog med, siger Michael Kristiansen.
Han håber at kommunen tager beslutning om udviklingen af Solvognens fundsted dette efterår og at
arbejdet derefter kan gå i gang med kontakt til lodsejere og involvering af Museum Vestsjælland, ligesom
Geoparken allerede har en god kontakt til Nationalmuseet.
Yderligere kommentarer
Bestyrelsesformand Michael Kristiansen 41263810
Direktør for Geoparken Hans Jørgen Olsen 59910888

