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3,1 mio. kr. til Solvognens fundsted
Med Nordea-fondens bevilling af 21 mio. kr. til etablering af Istidsruten Nordvestsjælland, er der
samtidig sikret 3,1 mio. til realisering af Solvognens fundsted i Trundholm mose.
Ét af Geopark Odsherreds store mål har i flere år været at bringe Solvognens fundsted til ære og
værdighed. For 2 år siden blev der udarbejdet et skitseprojekt og der har været løbende dialog
med både Odsherred kommune og mosens lodsejere om projektet.
Nu er en vigtig forudsætning opfyldt; nemlig finansieringen. Nordea-fonden har nemlig besluttet at
støtte realiseringen med 3,1 mio. kr. Dette er sket samtidig med at man har bevilget 21 mio. kr. til
etablering af en Istids-cykelrute, der løber gennem kommunerne Holbæk, Lejre, Sorø, Kalundborg
og Odsherred.
Åbning i efteråret 2019
Geopark Odsherred håber på, at kunne åbne Solvognens fundsted i slutningen af 2019, og i
Geopark-sekretariatet glæder man sig til at komme i gang med projektet:
-

Vi har over en længere periode haft en meget fin dialog med Nordea-fonden, som fra start
kunne se en idé i at koble fundstedet på den kommende Istidsrute. Samtidig har Odsherred
kommune afsat midler til jordkøb og forbedring af tilkørselsforholdene. Med midlerne fra
Nordea-fonden har vi nu et fuldt finansieret projekt, udtaler Hans-Jørgen Olsen, direktør i
Geopark Odsherred

Så snart alle detaljer omkring bevillingen er på plads, vil man fra Geoparkens side gå i gang med
at detailprojektere projektet.
Arkitektstuderende skabte udgangspunktet
I 2016 – i forbindelse med Dronningens besøg i Odsherred – kunne man afsløre en projektskitse
for fundstedet. Den blev udarbejdet af de to landskabsarkitekt-studerende fra Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Skitsen vil være udgangspunktet
for den videre udvikling af projektet, men der skal nu udformes helt konkrete løsninger til
ankomstplads, stiføring, formidling og drift. Dette arbejde vil blive påbegyndt henover sommeren,
idet der skal sikres at projektudvikling og køb af jord hos berørte lodsejere hænger sammen.
Vigtigt stop på Istidsruten
Fundstedet i Trundholm mose bliver et af de mest markante stop på den kommende Istidsrute. Her
kan nemlig både formidles landskabsudvikling og kulturhistorie. Solvognen er et helt enestående
fund fra bronzealderen og et vigtigt vidnesbyrd om datidens sol-kult. Samtidig er mosens udvikling
fra stenalderen og frem til i dag en spændende historie, der bl.a. kan kobles til nutidens Korevler
ved Sejerø Bugt.
Hvis alt går vel, er der en forventning om, at det første spadestik kan tages ultimo 2018 og at
stedet kan åbnes for besøgende i slutningen af 2019.
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