Istidskæmpe besøger Geopark Odsherred
Når Tour de France-feltet stryger igennem Odsherred den 2. juli, sker det med udsigt til en
mammutskulptur, der fra sin plads tæt på Høve Stræde troner flot over Sejerø Bugt.

Istid og mammut hænger ufravigeligt sammen. Derfor er det ikke uden grund, at Istidsruten valgte netop
mammutten, som rutens logo. Og heller ikke uden grund, at Istidsruten bevilligede midler til et landmark
der, på Geopark Odsherreds foranledning, skulle tage sig ud som en mammut.
Således vil Odsherred i nogle uger hen over sommeren få fornemt besøg fra forne tiders mammutsteppe,
hvor den elefantstore istidskæmpe vil stå placeret på et velvalgt spot, tæt på Tour de France-ruten.
Når folk tænker på mammutter, tænker de fleste nok på Ice Age-filmene, hvor uldhårede kæmper vandrer
rundt side om side med dovendyr, dronter og dinosaurer. ’Vi holder den lidt mere jordnær og dropper
dinoerne’, udtaler Geopark Odsherreds formidlingsleder Jakob Walløe Hansen, idémand til mammutten og
dens udseende, og fortsætter: ’Vi mangler en istidskæmpe til at sætte fokus på områdets foranderlighed og
ikke mindst årets Tour de France. Så i anledning af tourens besøg, iklæder vi mammutten en prikket
bjergtrøje. Geoparken må også gerne være sjov’.
Mammutskulpturen skal bygges af bådebygger Bjørn-Erik Svenlin efter skitsetegning af kunstneren Clara
Trier og skal placeres på skråningen nedenfor Høve, på Lone og Claus Wallebos ejendom. ’Vi har valgt en
bæredygtig tilgang til konstruktion og materialevalg og selv om det på nogle punkter kan være en svær
øvelse, tror jeg på udtrykket bliver helt unikt’ siger Jakob Walløe Hansen, der slutter af med at understrege
at når man skal have besøg fra fortiden, er det en fælles indsats at få det til at lykkedes – og at geoparken
takker alle involverede parter for deres støtte til projektet.
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