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NYSKAPNING Mer variasjon på kirkegårdene

b Gita S. Norheim og Turid Uldal             
designer og får produsert gravsteiner i 
syrefast stål.
b Søstrene har fått positive reaksjoner 
på den første gravsteinen de skapte. Den 
står på Borgestad kirkegård.   

b Ingar Holte i Kulturbiz i Porsgrunn er 
mentor for de to bildekunstnerne og   
hjelper dem til å tenke forretning.
b Noen steinhoggere ser dem som kon-
kurrenter, mens andre vil samarbeide.

Kultur 42-43 b

Gravminner 
i syrefritt stål

 FOTO: FREDRIK PEDERSEN

I valget lovet et politisk 
flertall i Skien at det skal 
bli gratis for klubber og 
foreninger. Nå startet job-
ben med å innfri løftene. 

Sport 26-27 b

VALGLØFTER INNFRIS

Det blir  
gratis å leie 
idrettshall

Hvis kommunen legger ned 
demenskollektivet for å 
spare penger, kan det ende 
med en regning på flere mil-
lioner kroner fra Husbanken. 
Det kom fram i Drangedal 
kommunestyre i går. 

Nyheter 7 b

DRANGEDAL

Flytter ikke 
demente

Takket være hånd-
teringen fra skolens 
og  politiets side brøt 
ikke panikken løs.  
 
Marit Schulstok

Leder 2 b

Helgen
er bedre
med meny
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ord. pris 199,00/kg

SPAR
25%

Ferske reker
fra fiskedisken

Et trygt valg
– hele livet

www.skien.bbl.no
Tlf.: 35 50 45 00
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KULTUR

Billedkunstnerne 
Gita S. Norheim og 
Turid Uldal lanserer 
gravsteiner i syre-
fast stål. Tre er satt 
ut på kirkegårder.

b PORSGRUNN

De to søstrene har startet firma-
et Formium og presenterer seg 
foreløpig med brosjyrer og egen 
nettside, gravminne.org. Grav-
steinene har fått navnet «Gjen-
skinn» og de har tre modeller 
med forskjellige ornamenter for-
an og med et hjerte, kors eller 
stjerne bak. Det er et åpent rom 
med plass til lys og med en nav-
neplate skrudd fast i front. Man 
kan velge platen som syrefast 
stål eller som laminert herdet 
glass. Med den sistnevnte blir 
det et eget skinn fra lys plassert 
i gravsteinene.

Gravminne – gravstein?
De to søstrene trår varsomt fram. 
Det er mange hensyn å ta. De ka-
ler det et gravminne, for er det 
en gravstein? Gravminnet må 
også ha tyngde i bunn og såle, 
som en gravstein må. Til den før-
ste de plasserte ut, på Borgestad 
kirkegård, er det betong i bunn. 
Nå bruker de sort eller grå gra-
nitt gravstein, dermed er det vel 
en gravstein?

Ser dem som konkurrenter
– Vi har hatt samarbeid med Ter-
je Viken i gravferdsetaten i Skien 
for å tilpasse oss alle lover og for-
skrifter. Han var både positiv, en-
tusiastisk og veldig dyktig. Vi er 
også veldig glade for at vi har 
kommet inn i mentorordningen 
Kulturbiz i Porsgrunn og mentor 
Ingar Holte, forteller de to.

De er avhengig av steinhogge-
re både til sokkelsteinen og til 

montering på kirkegården.
– Noen steinhoggere har vært 

klare på at de ikke vil samarbei-
de med oss, fordi vi blir direkte 
konkurrenter. Mens andre synes 
det er spennende med noe nytt   
og vil vise at de er nytenkende 
som firma. Mange begravelses-
byrå er heller ikke interessert 
fordi de har klare avtaler med 
steinhoggere, sier Turid Uldal.

Begynte med familien
Første gang søstrene samarbei-
det om noe liknende var en 
landsdekkende konkurranse om 
å utvikle nye gravminner. De to 
har også skapt skulpturen i me-
tall og stål ved inngangen til Ski-
en kulturskole. 

– Så døde min svigermor og vi 
fant ut at det kunne være spen-
nende å lage et gravminne av en 
annen kvalitet og en annen måte 
å tenke på, forteller Turid Uldal. 

Gravsteinen står på Borgestad 
kirkegård, og alle positive tilba-
kemeldingene fikk de til å vurde-
re å gjøre noe mer ut av det. 

Blir produsert i Bergen
Et annet familiemedlem, grav-
lagt i Sandnes, har også et slikt 
gravminne. Den tredje står i 
Grimstad. En enke med små 
barn fant nettsiden deres. Man-
nen hadde vært musiker og hun 
ønsket et eget design. De laget et 
med noter som de nå har valgt å 
ha fast i sitt utvalg.

Steinene blir produsert av et 
mekanisk verksted i Bergen, 
hvor Turid Uldal bor. Hun gjør 
polishen etterpå, noe som skin-
ner tydelig og klart på flatene.

Gita og Turid, og Marit Benthe 
Norheim, er døtre til billedkun-
ster Meta Norheim i Skien.

Gita og Turid har arbeidet mye 
i sfæren mellom kunst og design, 
gravsteinene kaller de først og 
fremst design.  

b Helge Ottesen
helge.ottesen@varden.no

Kunstnere skaper grav steiner i stål

NOE NYTT: Gravstein i 3 mm syrefast stål. Ornamentene lages med vannjet, etter at Gita S. Norheim i Porsgrunn (t.v.) har         sendt designet over på en fil. Søsteren Turid Uldal bor i Bergen og gjør sluttfinishen med polering.   
 ALLE FOTO: FREDRIK PEDERSEN 

GRAVMINNE: Gravstøtten på Borgestad kirkegård sett fra siden. Med 
rom til både lys, planter eller andre minner. 

Ingar Holte er mentor for Gita 
S. Norheim og Turid Uldals 
«Forium»-bedrift.

b PORSGRUNN

– Det er noen terskler som skal 
passeres. Hvordan tenke forret-
ning? Markedsføring, økonomi, 
priser og kontakt med folk. De er 
veldig gode på det de driver med,   
utrolig kvalitetsbevisste på det 
de skaper, men de er kanskje litt 
for vare i det forretningsmessige, 
sier Holte. Det som trigget ham 

til å bli mentor var både det ny-
skapende og at det ligger en del 
utfordringer i møtet med en kon-
servativ bransje.

Ingar Holte har sin bakgrunn 
fra ulike selskaper innenfor Te-
lenor. Kulturbiz i Porsgrunn 
kommune kobler mentorer og 
aktører som vil skape kulturbe-
drifter. Man må søke om å kom-
me med i ordningen, og det er 
fem slike i gang nå. 

Tidsrammen er ca. et år. 
Takt og tone, og språkbruk, er 

et stikkord. Hvor og hvordan kan 
man markedsføre slike produkt, 

som gravsteiner, via facebook for 
eksempel? Ingar Holte hjelper 
dem til å tenke mer markedsret-
tet.

Han jobber nå med en avtale 
med Innovasjon Norge for å få 
økonomisk støtte til lage ferdige 
modeller, som kan stilles ut hos 
begravelsesbyråer. Søstrene har 
i dag modellene sine hos fire be-
gravelsesbyråer i Oslo, pluss et i 
Bergen. Jølstad begravelsesbyrå, 
en kjede med over tretti byråer, 
er en av dem.

Prismessig ligger «Gjenskinn»-
gravsteinene i det øvre sjiktet av 

Hjelper dem til å tenke forr etning

b BØ Laurdag og sundag er 
det klart for den årlege jule-
messa på Oterholt i regi av 
Bø Museum.

– Ti kvinner har vore i sving 
på Folkestad skule i desse 
haustvekene og baka tradi-
sjonelle småkaker, opplyser 

Lise Bergskås og Inger Lie 
Jørgensen i støttegruppa for 
museet.  

På tidlegare marknader 
har desse kakene vore svært 
populære. Derfor blir baksten 
fordelt på dei to messeda-
gane, slik at alle interesserte 

skal få høve til å kjøpe. Som 
vanleg skjer dette salet i 
Åsestugo.

 På «Polen» er det kafé 
med servering av ris- og rjo-
megraut på laurdag og tradi-
sjonell kjøtsuppe på sundag 
- retten som bøheringane 

kallar for spa. 
Tore Torsdalen sel gamle 

ting på Åheim landhandel 
som også byr på julegaver.

 Eit nytt opplag av Bø-soga 
er no tilgjengeleg, og det er 
også Bø-kalenderen 2016 
med foto frå eldre tider.

Byr på god julebakst
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KULTUR

Kunstnere skaper grav steiner i stål

NOE NYTT: Gravstein i 3 mm syrefast stål. Ornamentene lages med vannjet, etter at Gita S. Norheim i Porsgrunn (t.v.) har         sendt designet over på en fil. Søsteren Turid Uldal bor i Bergen og gjør sluttfinishen med polering.   
 ALLE FOTO: FREDRIK PEDERSEN 

Hjelper dem til å tenke forr etning
de vanlige gravsteinene. 

De nye gravsteinene i syrefast 
stål har et åpent rom mellom 
veggene hvor man kan plassere 
lus og annet. Noen legger bilder 
der også. 

En gryende idé hos Gita S. 
Norheim og Turid Uldal er å 
plassere en QR-kode på gravstei-
nen, kanskje inne i hulrommet. 
Den kan via mobilen lede rett til 
en minneside med fotografier og 
det man måtte ønske. 

b Helge Ottesen
helge.ottesen@varden.no

MØTER: Mentor Ingar Holte med Gita Norheim og søsteren Turid Uldal. 
De har hatt 4–5 møter siden i sommer og utvekslet mange e-poster.

Den nye krimhelten Rigmor 
Stark baner seg vei i Oslos 
bekmørke underverden. Og 
hun kan konkurrere med 
hvem det skal være!

ANMELDELSE

Helle Stensbak, sjeføkonom i 
YS, debuterer i høst med krimi-
nalromanen «Monopol». For-
fatteren har også bakgrunn 
som rockemusiker. 

Ikke unaturlig da å kombine-
re banderfaring og tallforståel-
se i en drapssak i hovedstadens 
musikkmiljø.

Den store rockestjerna Sally 
Hov blir funnet drept etter en 
konsert på Rockefeller. Politi-
førstebetjent Rigmor Stark og 
hennes kolleger blir satt på sa-
ken. Den er selvfølgelig langt 
mer komplisert å nøste opp i 
enn firkanta overordnede på 
politistasjonen evner å forstå.

 Rigmor Stark en kul og sta 
dame med hang til blomstrete 
kjoler og skikkelig politiarbeid. 
Hun forsøker å balansere livet 
mellom jobben, tenåringsdat-
teren og sin gamle mor. 

Som etterforsker følger hun 
pengestrømmen i en pill råtten 
musikkbransje – på kryss og 
tvers i selskaper og over lande-
grenser. Det er ikke helt ufarlig 
verken for henne eller familien.

Med både en spritsmugler-
bande, russisk mafia og sleske 
bakmenn i musikkbransjen i 
hælene, akter vår nye krimhelt 
å komme helt til bunns i saken.

Helle Stensbak bobler av for-
tellerglede. Universet i «Mono-
pol» er originalt og troverdig, 
leseren fornemmer også en stor 
kjærlighet til tigerstaden. 
Språklig har boken samme 
virkning som gammeldags 
drops – her er så mange deilige 

formuleringer at leseren ikke 
vil at det skal ta slutt. Det er 
ikke hverdagskost i denne sjan-
geren.

Dette dropset varer heldigvis 
lenge. Boken er på snaue 500 
sider – inkludert vakre stem-
ningsfulle sort/hvitt fotografi-
er tatt av May-Iren Aasen. 

 Jeg ser for meg at forfatteren 
er like geskjeftig og egenrådig 
som sin krimhelt. Hun må ha 
gått noen runder med forlaget 
for å få konsulentene med på å 
utgi en illustrert krimkriminal-
roman. Det var det verdt!

Måtte Rigmor Stark få flere 
tunge saker å rydde opp i! 

Helle Stensbak
«Monopol»
kriminalroman, 497 sider
Illustrert med foto 
av May-Irene Aasen
Gyldendal 4        
b Sølvi Rui Fedog
solvi.rui.fedog@varden.no

Ny norsk,  
herlig krimhelt

DEBUTANT: Helle Stensbaks kriminalroman «Monopol» gir  
mersmak.   FOTO: ERIK NORRUD

 «MONOPOL»: Ny norsk  
kriminalroman.

b OSLO Den franske distributø-
ren Memento Film Distribution 
endrer tittelen til Joacim Triers 
«Louder Than Bombs» etter ter-
roren som rammet Paris forrige 
fredag.

Den kritikerroste filmen skal nå 
hete «Back Home».

– Det er ikke en film om angre-
pene, som den tidligere tittelen 
kunne lede folk til å tro, eller en 
militant film, men snarere en me-
lankolsk film. Vi ville finne en tit-
tel som er gladere, og framfor alt 
mer positiv etter fredagens hen-
delser, uttaler direktør Alexandre 

Mallet-Guy til Screen Daily.
Endringen av tittelen til den 

norske regissørens film sammen-
faller med en rekke avlyste galla-
premierer og pressekonferanser i 
Paris, skriver Montages.

«Back Home» har fransk kino-
premiere den 9. desember.

Internasjonalt beholder «Lou-
der Than Bombs» sin tittel, som 
Trier har uttalt overfor det dan-
ske nettstedet Ekko at er lånt fra 
det britiske bandet The Smiths 
berømte album fra 1987 med 
samme navn. 

(NTB)

Triers film endrer navn etter Paris-terroren


