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Historien bag kalkmaleriet i Tinghuset i Ripa
Af arkæolog Maiken Munch Bjørnholt
Høvdingen Bjarni af Ripa har truffet aftale med den omrejsende maler, Svala om, at hun skal udsmykke væggene i hans bolig
med et kæmpestort kalkmaleri. Bjarni vil have, at kalkmaleriet fylder to lange vægge i hans hjem. Midt i kalkmaleriet skal der
være et flot billede af ham selv. På billedet skal man tydeligt kunne se, at han modtager gaver og afgifter fra alle de købmænd
og håndværkere, som gerne vil sælge deres varer på hans markedsplads. Samtidig skal det i billedet også være tydeligt for enhver, at han er gavmild og uddeler gaver til sin hird og ansætter folk til opbygning og vedligehold af byen Ripa. Det er jo Bjarni,
ham selv og hans slægt, der har udviklet Ripa til den driftige og berygtede handelsby, som den jo er.
Fortællingen starter i rummets sydøstlige hjørne og forsætter fra venstre mod højre.

Året er ca. 710, ca. 100 år før det tidspunkt, hvor Svala laver kalkmaleriet. Her ses flokke af frisiske købmænd og krigere komme
sejlende i skibe. De skal alle til markedspladsen i Ripa. Man kan se, at friserne er anderledes klædt på end vikingerne. Deres
dragter er umoderne med kraftigt ternede kapper, og deres frisurer er voldsomme og strittende. Og prøv lige at se ham med
de bare tæer.
Ude på åbent hav bliver friserne mødt af danernes leder Angantyr og hans krigere. Angantyr er en dygtig leder, og han har sørget for, at krigerne har ordenligt udstyr på. De bærer hjelme, sværd og skjolde. Han har også bueskytterne klar på strandbredden som affyrer pile i frisernes retning. Angantyr har blotet til Odin og Thor inden han drog til vands. Vølven står i den hellige
lund med asketræer rundt om sig. På denne måde har danerne de bedste kort på hånden, og friserne jages bort.
Angantyr får udbygget og forbedret markedspladsen. Han får inddelt markedspladsen i mindre dele, som han mod betaling
låner ud til håndværkere og handelsfamilier, der gerne vil gøre en god handel her. Angantyr er en rigtig dygtig forretningsmand og dygtig til at styre markedspladsen, så den giver rigelig overskud af rigdom.
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Fortællingen forsætter overfor i rummets nordvestlige hjørne og forsætter fra venstre mod højre.

Mange håndværkere og handelsfolk fra danernes land og fra fjernere lande kommer til markedspladsen i Ripa. Alle medbringer
gaver eller afgifter til byens høvding. I et af skibene sidder en gravid kvinde. Mon hun når at komme til markedspladsen inden
hun føder sit barn? Det er tydeligt at se, at hun holder sig på den store runde mave. Veerne er gået i gang, og der er stadig et
godt stykke vej inden, de ankommer til markedspladsen.
Året er 825. I den fornemme høvdingestol sidder Angantyrs efterfølger, den nuværende høvding af Ripa på Svalas tid. Svala
har malet ham flot. Bjarni er tilfreds. Man ser ham sidde i et fornemt langhus. Her sidder han og modtager afgifter fra håndværkere og andre tilrejsende. Svala har gjort sig umage med at vise, at Bjarni ikke bruger alt sin rigdom på sig selv. På billedet
viser han sig som en gavmild høvding af Ripa ved at uddele sine rigdomme til gavn for byens trivsel og udvikling. For eksempel
får bygmesteren en pung fyldt med mønter. Det er ham, der skal gøre Ripa større og flottere. For enden af kalkmaleriet ses
bygmesterens folk i gang med opbygningsarbejdet af Ripa. Der bliver fældet træer, tilhugget planker og bygget huse til glæde
for indbyggerne af Ripa.

Kunstneren bag kalkmaleriet
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