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Rolf Øidvin foran sitt tusenårsmonument i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke 

 

 
 

Kunstneren skriver om oppdraget han fikk av "tusenårskomiteen": 

 
"Det var et ønske at monumentet skulle være i stein, og i tillegg skulle man kunne plassere et skrin 

med ting fra vår tid i monumentet - et såkalt tusenårsskrin. Ideen om et solur ble lagt fram, uten at man 

skulle føle seg bundet av dette. 

 
Jeg gikk i gang med å lage mange små tegneskisser og etter hvert også små modeller i modellpapp. 

Jeg forsøkte meg fram med mange små og store variasjoner i formen. Jeg ønsket å å løsrive 

skulpturen fra solurets klokkeform, men ville likevel holde på at det skulle være en markering av tid i 

en mer symbolsk form. Skulpturen og sollyset skulle vise en overgang i tid, men også gi en opplevelse 

av overgang som en mental tilstand. Det skulle være mulighet for å kunne oppleve skulpturen på flere 

plan. I det utkastet som omsider komiteen og jeg gikk inn for, var det tenkt at sollyset skulle skinne på 

en bestemt tid (kl. 12) mellom to store søyler og ned på en steinhelle, som skulle ligge over 

tusenårsskrinet, og videre til en tredje søyle. 

 
Jeg ønsket at skulpturen skulle "føre en samtale" med de mange kvaliteter som er på stedet, kunne 

uttrykke noe av den atmosfære og "ånd" som finnes der. Kirkene, fjellene, trærne, fjorden, lyset osv; 

jeg ønsket å finne frem til en form som kunne reflektere og fremheve det jeg opplevde ved dette vakre 

stedet. 

 
Jeg fotograferte stedet og jeg fotograferte modellene med digitalt kamera. Så la jeg bildene inn på 

PC'en i Adobe Photoshop, og la videre bilder av modellene inn i landskapet. Det ga både komiteen 

og meg selv et ganske livaktig inntrykk av hvordan det hele kom til å bli. 

 
Møre Steinindustri på Eide hadde granittblokker som var store nok, og skar de enkelte delene av 

skulpturen ut på sagen. De gjorde et fint og presist arbeid etter mine tegninger og modell. Så da 

skulpturen ble montert på plass på en sokkel vi i mellomtiden hadde støpt, passet alle delene på 

millimeteren til hverandre. 

 
Skulpturen ble avduket 13. august 2000 kl. 13.00 (kl. 12.00 normal tid). Sola lyste sterk, ned mellom 

søylene og bort på steinhella og den tredje søylen, akkurat slik vi hadde tenkt det." 
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