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H.M. Dronningen deltager i åbningen af Solvognens Fundsted  
 

Lørdag den 12. september deltager H.M. Dronningen i åbningen af den nye kultur- og 

naturattraktion ved Solvognens fundsted i Trundholm Mose i Odsherred.  

 
Ved H.M. Dronningens seneste besøg i Odsherred Kommune i september 2016 hørte Majestæten 

om UNESCO Global Geopark Odsherreds planer for en ny kultur- og naturattraktion ved 

Solvognens fundsted i Trundholm Mose. Attraktionen er nu klar til at åbne den 12. september 2020, 
og Dronningen har takket ja til invitationen fra Odsherred Kommune om at deltage i markeringen af 

den historiske begivenhed.  
 

Borgmester i Odsherred Kommune Thomas Adelskov glæder sig meget til Dronningens besøg.  

 
- Vi er meget glade for og beærede over, at Dronningen vil være med til at markere åbningen af 

fundstedet. Solvognen er et ikon og et af de mest betydningsfulde bronzealderfund i både Danmark 
og Europa. Den er samtidig det mest unikke udtryk for Geopark Odsherreds rige kulturhistorie. Vi 

glæder os til igen at vise Majestæten det unikke landskab og ikke mindst den nye flotte attraktion, 

siger Thomas Adelskov. 
 

Åbningen vil som følge af COVID-19-situationen være et lukket arrangement med inviterede 
gæster. Der vil være taler af bestyrelsesformand for Fonden Geopark Odsherred Michael 

Kristiansen, borgmester Thomas Adelsskov, Nordea-fondens direktør Henrik Lehmann Andersen, 

museumsinspektør for Nationalmuseet Flemming Kaul og arkitekt Uffe Kurtzweil. Dronningen vil 
få fremvist fundstedet og blive introduceret for Solvognen som bronzealderfund i Danmark og til de 

arkæologiske udgravninger i Trundholm Mose. 
 

For pressen 
Pressen har mulighed for at dække Dronningens besøg ved Solvognens fundsted ved forudgående 

tilmelding til programmet. Grundet COVID-19-relaterede afstandskrav og forsamlingsforbuddets 

begrænsninger er antallet af pressepladser begrænset.   
 

Presseakkrediteringen åbner den 3. september 2020, hvor der på Odsherred Kommunes hjemmeside 
offentliggøres nærmere oplysninger om presseprogram m.v. Interessetilkendegivelser fra pressen 

sendes senest 8. september kl. 12.00 til teamkoordinator Kåre Ghisler Fuglsbjerg, Odsherred 

Kommune: kagfu@odsherred.dk 
 

Geopark Odsherred stiller fotos fra åbningen til fri afbenyttelse umiddelbart efter besøget. 
 

Om den nye kultur- og naturattraktion ved Solvognens fundsted 

Gæsterne føres ind i landskabet af en åben port og et snoet stisystem, der er inspireret af skiven på 
Solvognen, samt via en træbro der fører gæster tørskoede til stedet, hvor Frederik Willumsen i 1902 

gjorde et af Europas allervigtigste bronzealderfund. Selve landskabs- og kunstinstallationen består 
af et cirkulært hegn med egepæle og stål-portaler med relieffer om bronzealderens kosmologi. Man 

ser bl.a. bronzealderens soldyrkelse og optoget, der ofrer Solvognen. 

 
 

http://www.geopark-odsherred.dk/
https://www.odsherred.dk/nyheder/hm-dronningen-deltager-i-aabningen-af-solvognens-fundsted
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Projektet er ejet af UNESCO Global Geopark Odsherred og er muliggjort af en bevilling fra 

Nordea-fonden og af Odsherred Kommune.  

 
 

Yderligere information 
 

 Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune, mob. 2979 7993 

 Morten Egeskov, direktør i Geopark Odsherred, mob. 3031 6178 

http://www.geopark-odsherred.dk/

