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I de gamle mesteres fotspor

I Vikingskipsmusdets
kjel ler har en ung
amerikansk kvinne
blitt kjent med norske
tres kj a rertra d isj on e rs
in nerste
hemmeligheter.

Sammen med den
gamle mesteren Erik
Fridstrsm har Deborah
Mil ls gjenskapt den
over 800 6r gamle
inngansportalen t i l  Al
stavkirke. Originalen
skal sendes t i l  en
omfattende utstil l ing i
Pa ris i  a pri l  .

Tekst og foto: Bjorz llIohoAt

D.,r. er bare helt fantastisk,
sier en himmelfallen Deborah
pi narmest pcrfekt norsk,
stryker en kjelcn hind over
den tjerebrente originalen,
som med sin detdjrikdom og
visuelle kraft er et unikt
ekse mpe I  p l  norsk
middelalderkunst. Like ved
ligger den ptbegrnte kopien,
overdrynset med utskjerings-
jern i forskjellige stsrrelser.

Drsmmen ble til virkelighet
- Fsler at jeg pl en mltc glr i
dc gamle mcstcres fotspor,
fortsetter Deborah, som er
med og avsluner arbcidet mcd

- Irette flr jeg

muskle av, ler

amerikanske

Itcborah t|ill+

sammcn mcd

trcckjanurmceter

Erik Fridstrrm

ponalkopien. Den blir et av har i den forbindelse fraveket

NorgesbidragdlEuroparidea regelen om ikke e sende

utstilling "Viking og originaler ut av landet, men

hvitekristriParisdennevlrcn. sikrer seg ved t lage en kopi.

UniversitetetsOldsakssamling Treskjerermester Erik

Fr idstrom st i r  for  detre
arbeidet, med god hjelp fra
Deborah.

Deborah kom dl Norge for
fire ir siden, fordi hennes
mann fikk jobb her. Selv er
hun utdannet treskulptor ved
fut Srudents League i New
York, og begynte strals igjore
seg kjent med lokale forhold
ved i ta kontakt med mus€er
og norske treskjarere.
Etter et etti.rig sprikkurs gikk
hun e rr  i r  p i  mobel-
snekkerli n j en ved Elvebakken
videregiende skole. - Da jeg
var trygg pi spri.ker tok jeg
mot r i l  meg og oppsokre
treskjarerverksreder ved
Vikingskipshuset pi Bygdoy i
Oslo. Min store drom var i f)
arbeide der, smiler f)eborah.

Eget sprik
Der ble hun engasjert som
hospitant. - Der var nesren
ikke til i rro, fortserrer hun.

- Som skulptor er det alltid
brukskunsr som har opptart
meg, kunst som kan brukes,
tas pi om du vil. Det fineste
jeg vet er slitte tremobler, som
man kan se og fole har vart
brukt opp gjennom genera-
sjoner.  Det gir  en egen
tilfredsstillelse i se ar tingene
dine blir anvendt...
Arbeidet med Al-portalen er

omfattende, men med Erik
Fridstrom (74) ved sin side
har hun en person som har
gjort  det  mesre pi  det te
omridet. Oslo-mannen, som
ble hentet  f ra s in
pensjonist t i lverelse t i l
Oldsalasamlingen for ny dyst,
har blant anner kopiert en
rekke stavkirkeportaler,  i
t i l le gg t i l  hele Borgund
stavkirke. Denne kopien er
idag i finne i Rapid Ciry i Sor-
Dakota i USA.
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