OPLEV SOLVOGNENS FUNDSTED
Solvognen er et af de mest betydningsfulde levn fra bronzealderen. Den blev fundet i Trundholm Mose i
Odsherred i 1902. En af de gængse tolkninger er, at Solvognen blev ofret til guderne for omkring 3.400 år
siden. Den blev et symbol på storheden i Danmarks forhistorie, og arkæologisk giver den et indblik i
bronzealderens før-kristne religion.
Solvognen er 1 ud af 29 punkter i den danske historiekanon og skal derfor være en del af grundskolens
undervisning.
FAG
Historie: Eleven har viden om kanonpunkter / Kronologi, brud og kontinuitet / Kildeanalyse
KLASSETRIN 4.-6. klasse
VARRIGHED 30-40 min til hver aktivitet. Totalt 1,5 time inkl. pause og skift
INDHOLD
I disse aktiviteter vil eleverne få et indblik i livet under bronzealderen. De vil få en grundig introduktion til
Solvognens Fundsted samt viden om soldyrkelse og ofringer I Danmark for omkring 3.500 år siden.
FORBEREDELSE
Det anbefales, at denne aktivitet er en del at et længere forløb om bronzealderen eller specifikt om
Solvognen. Få mere viden og inspiration til at arbejde med Solvognen
Solvognens Fundsted ligger i Geopark Odsherred. Læs mere om kulturhistorien i Geoparken
Sørg for at eleverne har hentet app’en ”Tidslommen”.
SÅDAN GØR I
Klassen deles i to hold. Hold 1 arbejder med Tidslommen, hold 2 skal lytte til en podcast. Grupperne bytter
derefter.
TIDSLOMMEN
Del hold 1 op i mindre grupper af 2-4 elever.
Ved indgangsportalen åbnes app’en ”Tidslommen”. Sørg for at
lokalitetstjenester er slået til. Find ikonet for det spil, der hedder
”Solens Magt”. App’en vil åbne et spil, der vil guide eleverne rundt
på området.
Eleverne vil gå på opdagelse på stedet, hvor Solvognen blev fundet
og spille sig igennem livet i bronzealderen. De møder pigen Pil,
som de skal hjælpe med at pløje, så og høste marken. De kommer
også med ind i helligdomshuset og får lov at være med til solritualet
– men pludselig sker der noget uventet!

SE TRAILER TIL SPILLET

PODCAST-TUR
Hold 2, eleverne går individuelt med podcast i ørene.
De skal via QR-koden åbne en podcast om Solvognens Fundsted. Den ligger
også på www.geoparkodsherred.dk/podcast
Fortællingen vil guide eleverne igennem det store billede ved indgangsportalen,
videre til den store væg inden fundstedet samt ad stien rundt om Solvognens
fundsted og tilbage til indgangsportalen.

Figur 1Kort over podcast-rute ved Solvognens Fundsted

Eleverne kan evt. svare på nogle spørgsmål undervejs.





Hvad fortæller det store billede på indgangsportalen?
Hvorfor har man i bronzealderens religion tillagt solen en særlig betydning?
Giv eksempler på figurer der optræder på den store væg lige inden fundstedet
Hvorfor blev solvognen lagt ned i en mose?

MATERIALER
Mobiltelefoner og høretelefoner
Evt. clipboard, papir og kuglepen (til noter eller svare på spørgsmål)
Tag evt. fotos undervejs af stederne og landskabet

DET VIDERE ARBEJDE
Tilbage på skolen kan I arbejde videre med temaet om Solvognen og ved f.eks. at lave jeres egne
illustrationer/tegninger/collager af solens rejse over himlen om dagen og gennem underverdens mørke om
natten. I kan også dykke ned i kildekritik og tage fat på fortællinger om hvordan Solvognen gik i stykker.
Hvilken en er mest plausibel? Hvorfor?

Figur 2 Illustration af solens rejse på væggen ved indgangen til Solvognens Fundsted

FIND VEJ
Se Solvognens Fundsted i google maps
Fra Nykøbing Sjælland kan I cykle af Istidsruten til Trundholm Mose. Der er ca. 10 km fra Nykøbing Sjælland
St. Få gode råd til at tage din skoleklasse med på cykeltur på Istidsrutens hjemmeside.
Hent app’en ”Istidsruten” for at se cykelruten.

