Hele den fort
fundet i Trunælling, der knytter sig
et vigtigt af dholm Mose, bidrager til
snit i både ku
med
skabs-historien
ltur- og la
unikke bron . Med udgangspunkt i ndbet vurderes zealderfund, der oven det
ste, vil mantil at være Europas vigtikøstedet samtid som besøgende på fu igudvikling fraigt kunne opleve landskabndistiden og frem
ets
til nu.

Geoparkens kulturhistorie får nyt liv:

Stærke kræfter trækker
Solvognen frem i lyset
Solvognens fundsted skal gøres til en
seværdighed, der respekterer landskabet og naturværdierne, og samtidigt formidler historien om det unikke bronzealderfund og landskabet, så det ikke er
til at komme udenom. Kort sagt en markant attraktion i Geopark Odsherred.
I mange år har flere veje ført til Solvognens fundsted i Trundholm Mose. Lokale kender de ”hemmelige ruter” langs mark og skel - og gæster udefra guides til at sætte bilen på rastepladsen ved
Kirkeåsvejen/Rute 21 eller til at køre fra Odsherredvej (rute 225) i retning af Nykøbing Sjælland og
dreje ned ad Trundholm Mosevej for derefter at gå
det sidste stykke langs en privat lod frem til mindestenen. I perioder har stenen konkurreret om synlighed med meterhøjt græs omkring sig eller stået
i vand, så der skulle langskaftede gummistøvler på
fødderne for at komme helt frem.
Står det til Fonden Geopark Odsherred, Odsherred
Kommune og en række andre samarbejdspartnere
bliver det nu ganske anderledes og lettere at finde
frem.
Lige nu arbejdes der på at realisere planen, udvikle
det helt rigtige projekt og gøre stedet til et af geoparkens store flagskibslokaliteter. Det betyder
fortsat idéudvikling på det forslag, der blev afsløret
for Hendes Majestæt Dronningen i september og
senere var rundt i Odsherred på en vandreudstilling
i SuperBrugsen i Asnæs, Vig og Højby.

Kirkeåsvejen /
Rute 21

I januar 2017 er der taget nye skridt i retning mod
målet med positiv dialog med lodsejerne i området.
Lodsejerne er helt centrale og vigtige i samarbejdet
om at få det ambitiøse projekt gennemført og den
lokale stolthed til at blomstre om kap med interessen udefra.
“Projektet er stadigvæk under udvikling og de to
landskabsarkitektstuderende har udarbejdet nogle
nye skitser, som lodsejerne bliver præsenteret for
på en tur til Nationalmuseet i København, hvor de
også skal se Solvognen udstillet”, fortæller projektleder på Solvognsprojektet, Nina Lemkow.
En målrettet fundraising er samtidigt i fuld gang
for at skaffe de nødvendige antal millioner kroner
til projektet.
Et sted der skal opleves
Under sidste års royale besøg var området omkring
fundstedet markeret med skelpæle i et stort cirkelslag og en markant stabel af egetømmer. Begge
dele for at vise både Dronningen og alle øvrige
besøgende ideen fra modellen og tegnebrættet
om at gøre stedet til et særligt ”rum” for historiefortællingen. Et rum uden mure og lofter, men
alligevel et sted, man træder ind i for at opleve, at
Odsherreds kulturhistorie og landskab har noget
særligt at byde på.
Modellen var tegnet og udviklet af to landskabsarkitektstuderende, Anna Sofia Falkentoft og
Isanoor Nielsen fra Københavns Universitet. De to
studerende var selv med til at fremvise deres projektforslag for Hendes Majestæt Dronningen. Dronningen viste stor interesse og begge studerende er
fortsat meget involveret i den videre proces.

Fundstedet

De to arkitektstuderende bag modellen Solvognens fundsted. Her i
gang med at udvikle ideen | Foto: Ali Roshanzamir

Deres idé til at gentænke fundstedet udspringer af,
at de netop er blandt de besøgende, der har oplevet
at fare vild i Trundhom Mose. Heldigvis endte udflugten ikke bare med et opgivende ”og hvad så?”
Solen skinnede og landskabet var dragende smukt
og de to studerende lod sig inspirere og gik konstruktivt til værks: Hvordan kunne man som landskabsarkitekt få Solvognens fundsted helt frem
i lyset og gøre stedet tillokkende for både lokale
borgere og turister udefra?
Oplevelsen i Trundholm Mose, værktøjerne og de
tilegnede metoder på studiet førte de to studerende frem til et forslag, og deres skitser vandt
genklang hos både bestyrelsen for Fonden Geopark
Odsherred og Odsherred Kommune.

Planen folder sig ud
Udgangspunktet for formidlingsprojektet er som sagt at fortælle
historien på stedet uden at larme
og forstyrre landskabet i Trundholm Mose. Fra en parkeringsplads ledes man som besøgende
igennem moseområdet frem til
fundstedet via en gangbro, og
undervejs på ruten oplever man
landskabet i moseområdet. På
selve fundstedet vises udgravningsfeltet, og historien bliver
nærværende ved en markering af
de enkelte dele af fundet (hesten i bronze, solskiven med guldbelægning og ornamentering, hjul
osv.)
For at realisere hele projektet med
adgangsvej, parkeringsplads, afgrænsning af stedet, sti og gangbro samt øvrigt anlægsarbejde
løber udgifterne samlet op på et
beløb mellem 6 og 9 millioner kr.
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