Vikingernes billedfortællinger
Når borgere og bønder samles om ilden i byhøvdingens store hus i Ripa for at holde ting, kan de på hallens malede vægge opleve
historien om byens grundlæggelse. Lige fra de første kampe mod frisiske købmænd, som havde lagt beslag på vadestedet over Ripa
Å, til danernes organisering af en velfungerende markedsplads langs åen og bygningen af de første lerklinede huse i Ripa By.
I vikingetiden havde man tradition for at fastholde sagn
og store begivenheder i digtning og på billedfriser.
Billederne kunne være broderede, vævede, udskåret i træ,
hugget i sten eller måske malet på de lerklinede vægge.
Man kan kalde disse billedfortællinger for ”vikingetidens
tegneserier”.
I 2010 i anledning af 1300-året for Ribes grundlæggelse
genskabte Ribe VikingeCenter fortællingen om Ribes
tilblivelse som en billedfrise på væggene i det fornemste af vore rekonstruerede byhuse, Tinghuset. Det er i
dette langhus fra ca. år 825, at vi forestiller os, at byens
høvding har boet. Huset er i sæsonen udgangspunkt for
Ribe VikingeCenters børneaktiviteter, ligesom det også er
centrum for vores skoletjeneste.
Som inspiration til at arbejde med vikingernes billedfortællinger, har vi udsendt fem forskellige opgavesæt.
Det første sæt tager udgangspunkt i Bayeux-tapetet, et mere end 70 meter langt billedtæppe fra slutningen af 1000-årene.
Motiverne er broderet med uldgarn på hørstof, og de viser i detaljer baggrunden for og historien om ”Slaget ved Hastings” i
1066 - året der siges at markere vikingetidens afslutning.

Bayeux Tapetet
Kong Edward Bekenderen ligger for døden i England, og det er hans ønske, at hertug Wilhelm fra Normandiet (Nordvest-frankrig) skal
arve den engelske trone efter ham. Imidlertid er Edward gift med en søster til Harald, der har kongeligt vikingeblod i årerne – og Harald
synes bestemt, at det er ham selv, der bør overtage den engelske trone! Så da Edward er død, lader Harald sig krone til konge over England.
Spioner fortæller dette til Hertug Wilhelm i Normandiet, og Wilhelm bygger en invasionsflåde og sejler over kanalen til England. I året
1066 mødes Haralds og Wilhelms hære i et drabeligt slag ved byen Hastings. Wilhelm vinder kampen og bliver herefter kaldt Wilhelm
Erobreren. Harald dør i kampen, efter at være blevet ramt af en pil i øjet.
Året 1066 siges at markere afslutningen på vikingetiden, dels fordi Haralds hær taber slaget mod normannerne, dels fordi den norske
vikingekonge Harald Hårderåde har tabt et stort slag i Nordengland tidligere samme år.
Nogle år efter ”Slaget ved Hastings” broderes et 50 cm højt og mere end 70 meter langt billedtæppe, der udførligt fortæller om
begivenhederne før og under konflikten. Billedtæppet kaldes ”Bayeux-tapetet” efter det sted, hvor det er blevet fundet – og hvor det
sandsynligvis også er blevet fremstillet.

Opgave 1: Læg farver på et stykke af Bayeux Tapetet
Du kan måske også selv tegne fabeldyr eller detaljer fra kampen langs kanterne øverst og nederst.

Kampen raser imellem kong Haralds fodfolk og hertug Wilhelms ryttere.

Opgave 2: Hvad siger hertug Wilhelms mænd? Skriv i talefelterne.

Vin og våben bæres ombord på skibene

Opgave 3: a) Lav en tegneserie, der viser hvad kvinderne laver, mens mændene gør klar til at sejle
		 over kanalen for at angrive England.
b) Lav en tegneserie om en anden historisk begivenhed.

Tips og gode idéer
Viden

Et godt sted at hente let tilgængelig viden om Bayeux-tapetet: http://www.laer-it.dk/fag/his/eks/bayeux/temaer/temaer.htm
Bayeux-tapetet er tydeligvis sejrherrens beskrivelse af en konflikt og dens løsning.
En anden beskrivelse af begivenhederne kan f.eks. læses på http://da.wikipedia.org/wiki/Bayeux-tapetet

Læsestof

”Dværgen fra Normandiet” af Lars-Henrik Olsen er en historisk roman for børn og voksne, der egner sig fortrinligt til højtlæsning,
mens klassen arbejder med inspirationsmaterialet
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