Pressemeddelelse
Jim Lyngvild vækker vikingetidens konger
og dronninger til live
Jim Lyngvild inviterer os i sin nye bog, Alverdens vikinger, indenfor i
en verden af fyrster i pelsbesatte dragter, konger i guldbroderede rober
og dronninger smykket med både silke og oltidsfund. Målet er at give
læseren inspiration til selv at søge viden om vikingetiden.
Vi ved næsten intet om, hvordan vikingerne så ud, eller hvordan de gik klædt. De skriftlige
kilder og fundmateriale er langt fra nok til at genskabe et helt kostume, hvor alt fra smyk
ker over frisure og til klædedragt kan kaldes fuldstændig historisk korrekt. På trods af disse
benspænd har Jim Lyngvild valgt at give sit bud på, hvordan 83 vikingeherskere fra både
Danmark, Norge, Sverige, England og det østlige Gardarige i nutidens Ukraine kunne have
set ud. Resultatet kan ses i Alverdens vikinger.
Bogens portrætter er kreative og legende, men altid baseret på omhyggelig research og
med så stort afsæt som muligt i arkæologiske fund. Jim Lyngvild ved dog godt, at hans
fotografier ikke viser vikingerne i historisk korrekte dragter. Det kan slet ikke lade sig gøre.
Formålet med bogen er derfor et helt andet, fortæller han:

»

Når vi møder vikingerne – vores forfædre – ansigt til ansigt, ser vi mennesker ligesom os
selv. Forhåbentlig vil mine fotografier inspirere læseren til at lære mere og til selv at gå på
opdagelse i de ubeskriveligt mange spændende kilder, der fortæller om denne tid.«
Sammen med hvert portræt præsenteres en kort beskrivelse af den pågældende konges
eller dronnings liv. Bogen indleder desuden med et smukt illustreret introduktionsmateriale
om vikingernes verden og en beskrivelse af Lyngvilds store projekt.
Alverdens vikinger udkommer i forlængelse af Nationalmuseets opdaterede vikingeud
stilling, skabt i samarbejde med Jim Lyngvild, og som både medførte stor debat og stor
publikumsfremgang for museet.
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Forord af Jeanette Varberg,
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