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Pa r a fr a se ov er Bay euxta p e t e t e r e n b i l l e d f r i s e
b e s tå e n d e a f 9 0 k o b b e r ætsninger som Susanne Thea
h a r a r b e j d et på i m e r e e n d
3 år . Teknikken er stregæ t s n i n g , a k vat i n t e , k o l d n å l ,
fl a dbid, burin. Ætsningerne
m å ler 20x80 c m , og den sa mlede l ængde er mer e end 70 m ,
s va r e n d e t i l l æ n g d e n p å d e t
o r i g i n a l e B a y e u x - ta p e t e t.
L i v et e r e n pa r a f r a s e
Her er tale om en fri fortolkning – En billedfortælling over det berømte Bayeux Tapet, der i
billeder genfortæller slaget ved Hastings 1066.
Der er konger, vikingeskibe, fabeldyr og soldater
med skjold og spyd, slotte, borge, kirker, krig
og fred på Susanne Theas billedfrise, men der er
også hede elskovsscener, kornfede præster, overjordiske væsner og mange flere kvinder, end der
nogen sinde har været på Bayeux Tapetet. Der
er mere dybde i motiverne, figurernes ansigter
har fået liv og mennesket bag soldaten træder i
karakter på frisen.
Susanne Thea sår tvivl om, hvem der er
forræder, og hvem der er helgen i den drabelige
historie. Hun skildrerkrigens konsekvenser og
drager paralleller til nutiden og menneskets
uforanderlige søgen efter en gunstig tilværelse.
»Livet er en parafrase. Vi går planken ud og
håber på at gøre en forskel undervejs«, fortæller
Susanne Thea. »Vi søger alle efter en bedre tilværelse og skyr ingen midler. Vilhelm Erobreren
oprustede sin hær med løfter om økonomisk
fremgang og sejrsfryd, og sceneriet kan vi jo
sagtens genkende i nutidens verden.«

H i s t o r i e n b a g ta p e t e t
Historien som den berettes af samtidige franske
kilder: Englands aldrende konge Edward sender
sin svoger jarlen af Wessex Harald Godwinson

til Normandiet for at stadfæste overfor Hertug
Vilhelm, at denne skal arve Edwards krone. Harald rejser og ankommer ved Ponthieu, hvor han
tages til fange af Grev Guy, der udleverer ham til
hertug Vilhelm. De to bliver venner, og Harald
sværger troskabsed til hertugen.
Kort tid efter Haralds tilbagekomst dør Edward, og Harald udråbes til konge af England.
Vilhelm informeres om Haralds løftebrud og
bygger en flåde, som fragter hær og heste over
Kanalen, hvor de møder den engelske hær nord
for Hastings.
Normannernes moderne kampteknik med
brug af bueskytter og kampheste giver dem
sejren over englænderne og Harald dør under
slaget. Vilhelm udråbes til konge af England og
krones juledag 1066 for 940 år siden.
Det originale Bayeux-tapet anses ofte for at
understøtte denne historie, men er nøgternt
set åben for at der findes andre versioner af
historien.
Parafrasen fortæller i billeder den sande
historie bag slaget ved Hastings 1066 og sammen med hendes nyudkomne bog »Parafrase
over Bayeux tapetet – Paraphrase over Bayeux
tapetet« afdækkes alle konspirationer, med
kunstnerisk frihed.

Udstillet over hele verden
Parafrase over Bayeux Tapetet har været udstillet
i Rundetårn, på National Printing Museum i
Dublin og på Museum for Printing History
i Houston, Texas. Et udsnit af Parafrasen er
udstillet permanent på Fiji Museum, Suva Fiji.
Parafrasen har skabt international bevågenhed
og stor interesse for hendes arbejder og Susanne
Thea er præsenteret på museer verden over.
Parafrase over Bayeux tapetet skal udstilles
på The Bayeux Tapestry Museum, Centre Guillaume Le Conquérant i Bayeux.
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Kong Edward. Hvor Harald, englændernes jarl, og hans ledsagere rider til Bosham. Kirken. Her sejlede Harald på havet og kom for fulde sejl til grev
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Guys område. Harald. Her greb Guy Harald og førte ham til Beaurain og holdt ham dér. Hvor Harald og Guy taler sammen. Hvor hertug Vilhelms
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bud-bringere kom til Guy. Turold. Vilhelms budbringere. Her kom budbringeren til hertug Vilhelm. Her førte Guy Harald til Vilhelm, normannernes
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hertug. Her kommer hertug Vilhelm med Harald til sit palads. Hvor en vis klerk og Ælfgifu. Her kom Vilhelm og hans hær til Mont Saint Michel. Og
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her gik de over floden Cuesnon. Her trak jarl Harald dem ud af sandet. Og de kom til Dol, og Conan flygtede. Rennes. Her kæmper hertug Vilhelms
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soldater mod indbyggerne i Dinan, og Conan rakte nøglerne frem. Her gav Vilhelm Harald våben. Her kom Vilhelm til Bayeux. Hvor Harald aflagde ed
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til hertug Vilhelm. Her vendte jarl Harald hjem til England. Og kom til kong Edward. Her bæres kong Edwards lig til apostlen Sankt Peters kirke. Her
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taler kong Edward i sengen til sine trofaste. Og her døde han. Her gav de Harald kongekronen. Her troner Harald, englændernes konge. Ærkebiskop
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Stigand. Disse forundrer sig over stjernen. Harald. Her kom et engelsk skib til hertug Vilhelms land. Her befalede hertug Vilhelm at bygge skibe. Her
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Øverst: 25. Grev Conan
overmandes ved byen Dinan. Han kapitulerer og giver byens nøgler til hertug
Vilhelm. Kampscenen ser
drabelig ud, men det siges,
at der ikke blev krummet et
hår. Vilhelms mænd tænder ild til fæstningen, sværd
og lanser svinges, spyddene
flyver i luften – mon ikke,
der trods alt blev krummet
et par hår. Hvad der skete
med Conan og hans hær,
ved man ikke. Formålet var
at hylde Vilhelms styrke
og sejr.

hest. Kavaleriet med de
lange kastespyd overmander angelsakserne.
Forsiden: 83. Kong
Haralds mænd står stadig
skulder ved skulder, men
er trængte fra alle sider.
Normannerne er i kampens
hede røget helt frem på
halsen af deres heste,
men kæmper trods den
akavede stilling videre.
Angelsakserne beskytter
sig med deres lange skjolde
og normannernes pile har
ringe efffekt. Vilhelm beordrer sine bueskytter til at
skyde deres pile op i luften,
så de som en tæt regn slår
ned over fodfolket, der nu
falder som fluer.

Nederst: 76. Selvom fodfolket står tæt i en klynge
så normannerne har svært
ved at komme helt ind på
dem, bliver de fanget fra
alle sider. Med sin lange
Citaterne er fra bogen
daneøkse, fælder angelsak- Parafrase over Bayeux
seren normanneren og hans tapetet af Susanne Thea.
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trækker de skibene til havet. Disse bærer våben til skibene. Og her trækker de en kærre med vin og våben. (Her krydsede hertug Vilhelm på et stort) skib
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over havet og kom til Pevensey. Her går hestene fra borde, og her har soldaterne skyndt sig til Hastings for at rekvirere proviant. Her er Wadard. Her

Arbejdet med frisen
Susanne Thea gør sig fri for at blive fanget i en
stil men har sit helt eget unikke og finurlige
billedsprog hvor humor og erotik overlever i selv
de mest dramatiske kampscener.
Hun arbejder frit og eksperimenterende og
gør brug af de mere end 400 år gamle grafiske
teknikker i sine kobberætsninger, træsnit og
monotypier og finder derigennem frem til det
præcist ønskede udtryk, som netop understrejer
og former hver enkelt del i billedet.
Det er et meget tidskrævende og passioneret
arbejde. Bordet fanger, så en stor del af processen ligger i beslutningen om, hvor og hvordan
og hvorhen.
Hendes detaljerede billeder tiltrækker ens
opmærksomhed gennem sine fine streg, humor

og at blive inviteret indenfor er som en rejse i
uendeligheden. Der er konstant nye områder at
gå på opdagelse i.
»Jeg inviterer til en verbal og nonverbal dialog.
Det er hvad det sande billede er for mig: En dialog! – storytelling er for mig det vigtigste element
i mit kunstneriske virke.«
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koges kød. Og her vartede tjenerne op. Her lavede de frokost. Og her velsigner bispen mad og drikke. Biskop Odo. Vilhelm. Robert. Denne befalede, at
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der skulle graves en skanse ved Hastings. Her meldes til Vilhelm om Harald. Her antændes et hus. Her forlod soldaterne Hastings og gik til kamp mod
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kong Harald. Her spørger hertug Vilhelm Vital, om han har set Haralds hær. Denne mand melder kong Harald om Hertug Vilhelms hær. Her opfordrer
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hertug Vilhelm sine soldater til at forberede sig mandigt og klogt til kampen mod englændernes hær. Her faldt Leofwin og Gyrd, kong Haralds brødre.
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Her faldt englændere og franskmænd samtidig i slaget. Her opmuntrer biskop Odo med en stav i hånd sine svende. Her er hertug Vilhelm. Eustace. Her
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kæmper franskmændene. Og de, der var med Harald, faldt. Her blev kong Harald dræbt. Og englænderne flygtede.
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