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 – Jeg var veldig glad i svigermoren min, Lalla Da-
lene. Da hun døde i 2013, ønsket vi å lage et vak-
kert gravminne til henne, men følte at en tradisjo-
nell gravstein ville være litt for tung og traust, for-
teller billedkunstner Turid Uldal.

Sammen med søster og kollega, Gita Synnøve 
Norheim, utgjør hun Formium som står bak en 
rekke kunstprosjekter i det offentlige rom. 

– Svigermor hadde en letthet og varhet i seg og 
var veldig opptatt av blomster. Vi hadde allerede 
jobbet med syrefast stål og erfart at det er et mate-
riale med store muligheter for utskjæringer. Der-
for var det spennende å videreføre disse erfarin-
gene til et gravminne, og jeg tror svigermor hadde 
satt veldig stor pris på utformingen, smiler Uldal.  

nå står gravminnet til Lalla Dalene på Borgestad 
kirkegård. Et lys er plassert i det åpne buerommet, 
og i tussmørket skinner det ut gjennom utskjærin-
ger av planteornamenter og en stjerne. 

– Hovedideen var lyset. Det har blitt en viktig 
tradisjon å tenne lys på kirkegården. Her står lys 
eller lykter skjermet for vind og skaper en stem-
ningsfull effekt, forklarer kunstnerne 

Metallet reflekterer omgivelsene og får i dagslys 
gjenskinn av lys og himmel. 

– Vi fikk så mange positive tilbakemeldinger at 
vi bestemte oss for å tilby andre muligheten til å 
velge en alternativ gravstein. Det er klart at utfor-
mingen ikke appellerer til alle, men samtaler vi 
har hatt her på kirkegården viser at mange er åpne 
for noe litt annerledes. 

ulDal og Norheim har etablert firmaet «Gjen-
skinn gravminner» med base i Porsgrunn.  Forelø-
pig har de utarbeidet tre ulike design med stjerne, 
hjerte og noter, men flere er på gang. 

– Det er en gammel tradisjon å bruke metall i 
gravstøtter, men i dag kan vi ta i bruk moderne 
teknologi for å skjære i materialet. Det gir helt nye 
muligheter, forklarer Uldal. 

Stein har en tydelig flate, mens styrken i stålet 
gjør det mulig å bøye materialet og forme åpnin-
ger. 

– Det skaper en letthet som vi tror gjenspeiler 
minnene. For når den første tunge sorgen er over, 
blir som regel minnene lettere, og da kan det være 
godt å ha et gravsted å gå til hvor 
man møter den samme stemnin-
gen, tror Uldal. 

Kunstnerne har møtt på ut-
fordringer i forhold til lovverket 
som kun forholder seg til grav-
steiner, og det har vært et møy-
sommelig arbeid å tilpasse utfor-
mingen alle tekniske spesifikasjo-
ner. 

Responsen fra begravelsesbyråer har variert. 
Mange velger å holde seg til de tradisjonelle stei-
nene mens andre synes det er spennende med nye 
tanker. 

– Vi hadde et interessant møte med Pia Cyren 
som driver et nytt begravelsesbyrå i Oslo. Hun har 
snakket med mennesker med kort tid igjen å leve 
om deres egen begravelse. Det som har overrasket 
henne, er at de fleste ønsker en lys og fargerik be-
gravelse, i motsetning til hvordan begravelser 
vanligvis markeres. Det er en ny vri som også våre 
gravminner bærer i seg, mener Uldal. 

når billeDKunstnerne jobber med kunst i of-
fentlig rom, står funksjon i fokus. De starter alltid 
med å lytte og forstå hvilke behov og ønsker som 
ligger til grunn for oppdraget. Det samme gjelder 
for utformingen av gravminner. 

– Vi har begge et nært forhold til kirkegårder og 
synes det er fint å komme hit for å minnes dem 
som har levd før oss, forteller Norheim.  

– Jeg har for eksempel et sterkt forhold til beste-
fars gravstein, og gjennom arbeidet med gravmin-
nene opplever jeg at vi også jobber med historie og 
slekt. 

Mange har behov for å pynte gravstedene til sin 
kjære, og kunstnerne ser at folk benytter gravmin-
nene fra «Gjenskinn» på måter de ikke hadde fore-
stilt seg. 

I Grimstad bruker en mor og barna hennes ikke 
bare rommet i gravminnet til lys. De plasserer bil-
der og ting der som minner om faren. På den må-
ten fungerer det som et halvprivat rom. 

– Det er veldig fint å se hvordan de har gjort 
gravminnet mer fleksibelt og «pusha» grensene 
for mulighetene det bærer på et hakk videre, un-
derstreker Uldal. 

samarbeiDet mellom søstrene startet da Tu-
rid fikk et oppdrag og trengte Gitas ekspertise. Det 
fungerte så godt at de fortsatte. 

– Når vi jobber sammen, er vi så trygge på hver-
andre at vi både kan kaste ut alt av ideer og avise 
dem som ikke fungerer. Det er en veldig god pro-
sess for begge og medfører også en bredde i hva 
slags oppdrag vi kan utføre. 

I Porsgrunn og Bamble står duoen blant annet 
bak skulpturen «Kulturell» foran 
Brevik Kulturhus og utsmyknin-
gen av Rønholt barnehage i Bam-
ble. De vil fortsette å jobbe paral-
lelt med andre prosjekter og ten-
ker langsiktig. 

– Men på sikt håper vi at «Gjen-
skinn» kan ta mer og mer plass. 

                                          TeksT og foTo:  
                                     CharloTTe Nagell

Vil få minnene 
til å skinne 
De står bak utsmykninger i barnehager, 

rundkjøringer og kulturhus. Nå lager søstrene  
gravminner med rom for lys.

BildeTeksT

Billedkunstnerne Gita S. Norheim 
og Turid Uldal er utdannet fra 
Kunsthøyskolen i Oslo og Bergen 
og jobber tverrfaglig med skulptur, 
tegning og grafisk design. De 
samarbeider om kunst- og 
designprosjekter og gravminner 
i syrefast stål. Det er tre design i 
gravminne-serien og flere under 
arbeid. Gravminnene ligner den 
klassiske gravsteinen i form og 
størrelse og har tradisjonsrike 
ornamenter og symboler skåret ut i 
stålformen. De har rom for å sette 
inn lys og sokkel av granitt. 

gjenskinn gravminner
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1 Gita Synnøve norheim oG turid uldal deSiGner Gravminner i SyrefaSt Stål. 2 KunStnerne Står baK en reKKe 
utSmyKninGer i det offentliGe rom. blant annet foran breviK KulturhuS. 3 rønholt barnehaGe i bamble. 4 SKien 
KulturSKole.
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