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”Drottning Matildas tapet” står det vid 
ingången till museet i Bayeux. I musei-
bokhandeln kan man emellertid finna 
dokumentation som påstår att konst-

verkets upphov är någon helt annan än 
Vilhelm Erövrarens hustru. 

”De tittar på stjärnan” lyder den latinska texten 
vid det avsnitt där Halleys komet är återgiven. 
Människorna i den lilla gruppen ser undrande 
ut. Vad ont kan detta tecken i skyn föra med sig? 
Den engelske kungen, Harald (Harold), sitter 
längst till höger i bilden och blir underrättad av 
en budbärare om kometens uppträdande på 
himlen. Kungen ser bekymrad ut. Det har han 
anledning till. Han kommer snart att vara död. 
Inte direkt på grund av kometen, utan av det 
kalla stålet på slagfältet vid Hastings. av Björn Stenholm (text och bild)

Halleys komet finns dokumenterad långt bak i 
tiden, till och med flera århundarden före vår 
tideräknings början. Den har i vart fall observe

rats vid varje passage sedan år 240 f.v.t. och den åter
kommer med c:a 76 års mellanrum. Det finns även en 
del historiska avbildningar av den. jag tänker nu skriva 
något om den bild av denna himlakropp som finns på 
Bayeuxtapeten, det berömda broderi från tiohundratalet 
som även kallats världens äldsta tecknade serie.

Halleys komet hette naturligtvis inte så vid Bayeux
tapetens tillkomst. Det var ju först sedan den brittiske 
astronomen Edmond Halley hade identifierat en komet 
från år 1682 som periodiskt återkommande (för första 
gången). Detta kunde bekräftas 1758 (långt efter Halleys 
död), och denna komet kom sedan att bära hans namn.

Vid några tillfällen har Halleys komet kommit att bli 
särdeles ljus och så var fallet 1066. Det finns observa
tioner nedtecknade av kometen från den 1 april till och 

med den 7 juni det året. samma år, den 14 oktober, 
inträffade en annan historisk händelse: slaget vid Has
tings, där den nyinsatte engelske kungen Harald God
winsson dödades av de invaderande normanderna under 
Vilhelm Erövrarens ledning. Dessa båda händelser knyts 
samman på Bayeuxtapeten.

Den historiska bakgrunden är följande: Den fromme 
anglosaxaren Edvard Bekännaren blev kung av England 
1042, men hans styre var svagt. Han sökte då stöd från 
normandie (på nuvarande Frankrikes fastland rakt söder 
om England) och utsåg även hertigen av normandie, 
Vilhelm (kallad Bastarden av sina motståndare, han var 
född utom äktenskapet) till tronarvinge. Det fanns inga 
naturliga arvingar till Edvard.

Däremot fanns det emellertid fler som trängtade 
efter den engelska tronen, så när Edvard avled i början 
av 1066 bemäktigade sig Harald Godwinsson tronen. 
Han hade redan 1053 ärvt ställningen som Englands 
mäktigaste man. ironiskt är emellertid att det var Harald 
som vid ett besök 1051 i normandie, på kung Edvards 
uppdrag, hade underrättat Vilhelm att han skulle få ärva 
Englands krona. Vilhelm accepterade detta.

Normandie i Frankrike är för dagens turist 
mest känt som platsen för de allierades inva
sion under andra världskriget. Men 900 år 
tidigare ägde en annan invasion rum här, 
fast den gick i andra riktningen, från Nor
mandie mot England. En sedermera berömd 
komet spelade en roll i detta sammanhang.

man kan därför förstå att Vilhelm inte direkt uppskat
tade att Harald snodde den engelska kronan mitt framför 
näsan på honom. Detta ledde till krig mellan England 
och normandie. Den 14 oktober 1066 mötte den eng
elska hären under ledning av Harald Godwins son den 
normandiska invasionsstyrkan under Vilhelms befäl vid 
Hastings. De båda styrkorna bedömdes som jämbördiga, 
men den engelska hären flydde sedan Harald dödats i 
striden. på juldagen 1066 kröntes Vilhelm till kung över 
England. Vilhelm Bastarden hade blivit Vilhelm Erövra
ren.

Bayeuxtapeten berättar denna historia. tapeten själv 
består av en linnevävnad, drygt 70 meter lång och en 
halv meter hög, som i 72 scener broderade i ullgarn 
berättar omständigheterna kring Vilhelms erövring av 
England. Den slutar med det berömda slaget.

men det astronomiskt intressanta i sammanhanget 
är naturligtvis att den innehåller en av de äldsta avbild
ningarna av Halleys komet, se bilderna ovan. Kometer  
betraktades på den tiden (och för lång tid framåt, för 
övrigt) som järtecken, tecken i skyn som förutspådde 
viktiga och vanligtvis olyckliga händelser. i scenen som 
föregår den ovan återgivna ser man den nykrönte kung 
Harald med krona på huvudet och spira i handen sit
tande på den engelska tronen. Han ser grymt mäktig ut, 
rak i ryggen. men han känner till att kronan lovats till 
en annan. i scenen ovan får han beskedet om kometen. 
Han har då suttit på tronen endast några månader. Han 
verkar genast inse att hans dagar är räknade.

men hur kom denna bildserie till? Därom har det 
tvistats åtskilligt. Det förefaller uppenbart att tapeten 
utfördes relativt kort efter det att händelserna utspelats, 
troligtvis redan på 1070talet. länge hävdades det att det 
var Vilhelms hustru, matilda, som då både var drottning 

av England och hertiginna av normandie, som hade 
tagit initiativet till arbetet och kanske t.o.m. själv medver
kat i broderiet tillsammans med ett antal hovdamer. men 
hon fanns mestadels i rouen, och då borde tapeten ha 
hamnat där istället för i Bayeux.

En senare teori är att det istället var biskopen i 
Bayeux, odo, som beställde tapeten i England för att 
dekorera den nyuppförda katedralen i Bayeux. odo, som 
dessutom var halvbror till Vilhelm, blev efter erövringen 
av England earl av Kent och så småningom Englands 
störste jordägare vid sidan av kungen själv. så han hade 
all anledning att uppmärksamma sin välgörares heroiska 
bedrifter. Kännare anser dessutom att broderiet bär 
tydliga anglosaxiska drag, och i Canterbury fanns en 
skola för konstnärligt broderi. Där kan biskopen, som 
för övrigt själv figurerar på flera ställen på tapeten, ha 
beställt den till sin nya katedral. 

Det är ett under att konstverket överlevt till våra 
dagar. under franska revolutionen var den en hårsmån 
från att stryka med, men räddades i absolut sista stund 
från förgängligheten. under napoleontiden flyttades 
tapeten till paris för en tid. sedan dess har den befun
nit sig på många ställen, såväl utställd som lagrad. nu 
hänger den till allmänt beskådande i det forna biskops
palatset i Bayeux, nu Centre Guillaume le Conquerant.

Bayeuxtapeten har även satt sina spår i skönlittera
turen. 1988 utkom i italien romanen Att uppfinna san
ningen (på svenska 1999) av marta morazzoni. Den 
beskriver hur tapeten tillkom med hjälp av 300 brodöser 
från rouen och omgivande land under fast ledning av 
Vilhelm Erövrarens hustru, drottning matilda. alltså den 
version av tapetens upphov som nu anses vara mindre 
trolig. romanen är emellertid läsvärd ändå, den har avse
värda litterära kvalitéer.                                                 ♦


