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FORORD

D

enne bog handler om Rosenborgs tolv vævede tapeter -

eller gobeliner som de oftest i

daglig tale kaldes - med billedfremstillinger af begivenheder i den skaanske krig ( 167 5-

79). De har før været afbildede i anden sammenhæng og omtalte i kataloger og tidsskriftartikler. Men de udgør en serie af saa stor interesse for dansk historie og kunsthistorie, at det ikke
vil være urimeligt engang at give dem en samlet behandling og ofre dem en særlig publikation.
Vi har i Danmark meget faa billeder af ældre tiders historiske begivenheder; den skaanske
krig er det første afsnit af vor historie, hvortil der nu eksisterer et mere omfattende samtidigt
illustrationsmateriale, og i dette spiller Rosenborg-tapeterne en hovedrolle. Af den store
mængde vævede tapeter, som i ældre tid har smykket danske slotte og herregaarde, er i det
hele kun en beskeden part endnu i behold; en stor tapet-serie som den, Christian IV lod fremstille i Holland til Frederiksborgs riddersal, med fremstillinger af kroningen 1596 og af kampene under Kalmarkrigen, gik saaledes tabt ved Frederiksborgs brand 1859. Blandt de bevarede er lykkeligvis to historiske billedserier, der for os har den særlige interesse at være tilvirket i Danmark. Højest i kunstnerisk henseende af disse staar den (ganske vist ufuldstændigt
bevarede) berømte lange række af kongetapeter, som Frederik II lod Hans Knieper udføre
til Kronborgs riddersal, hver med een eller et par enkelte kongeskikkelser i et frodigt landskab
med træer og blomster, undertiden med en jagt- eller kampfremstilling eller et byprospekt i
baggrunden. Af en ganske anden karakter er Christian V's Rosenborg-tapeter med deres
mange figurer og de store fl.aadebilleder; i kunstnerisk henseende er de hverken paa højde med
de 100 aar ældre Knieper'ske eller de samtidige udenlandske tapeter, der har været deres forbilleder. Dog ejer disse mørke vævninger en charme, hvorom denne bogs billeder kun kan give
et svagt begreb.
De har desuden haft en særlig værdi som led i en større kunstnerisk helhed, der nu er
sprængt, men bør genskabes. Ophængte paa den plads, hvortil de var vævet, var de med til
at gøre Rosenborgs riddersal til Danmarks magtfuldeste barokinteriør. For den, der daglig
savner dem her, maatte det blive en naturlig opgave at uddybe og udbrede kendskabet til
deres tilkomst og historie - og derfor en glæde at modtage et tilbud fra J. Jørgensen & Co.s
bogtrykkeri om at udgive dette skrift.
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Den følgende fremstilling vil behandle tapeterne baade som historiske illustrationer og
som kunstneriske frembringelser. Som indledning til denne behandling gives et rids af den
skaanske krigs historie; det vil bidrage til forstaaelsen af de enkelte tapeters billedlige indhold og til at forklare, hvorfor netop de paagældende begivenheder er blevet valgt som særlig
mindeværdige til gengivelse paa tapeterne.
Derefter følger en gennemgang af tapeterne med beskrivelser af dem og redegørelse for
hver enkelt billedfremstilling. I dette afsnit er tapeterne delt i to grupper, eftersom de giver
landmilitære eller maritime fremstillinger, idet kommitteret ved flaadens modelsamling,
orlogskaptajn Preben Holck, trods den korte tid, der i det hele har staaet til raadighed til
værkets udarbejdelse, har paataget sig at give en analyse af disse sidste fra marinehistorisk
synspunkt. - Et følgende afsnit behandler tapeternes tilblivelse, deres forbilleder og deres
skabere, malere og vævere, og endelig gives til slut en oversigt over tapeternes senere skæbne.
Fru Elisabeth Schmedes, der gennem mange aars ledelse af deres restaurering er blevet
fortrolig med dem som ingen anden, har især ved udarbejdelsen af dette afsnit ydet mig
megen hjælp ved behandlingen af tekniske forhold. Museumsdirektør Otto Andrup har vist
mig den venlighed at gennemlæse en del af manuskriptet.

Rosenborg i maj 1949.

GUDMUND BOESEN

I.
Kong Christian V med sin stab.
Udsnit af Rosenborg-tapetet Damgartens indtagelse.

DEN SKAANSKE KRIG

""{ Ted freden i Roskilde i 1658 havde Danmark mistet de skaanske landskaber, og trods den

V heldige afvisning af Karl Gustavs fornyede

angreb lykkedes det ikke ved freden i 1660

at generhverve diss~ provinser. Det var den rigeste af Danmarks tre gamle hoveddele, der dermed var gaaet tabt-som det skulde vise sig for altid. For samtiden stod det ikke som den endelige afgørelse. Fra Københavns volde kunde man se det tabte land og saaledes daglig erindres
om, at hovedstaden nu laa i en udkant af riget, og at »arvefjendens« fremskudte poster var rykket
den ganske nær. Sundet, Københavns adgang til de store have, Nordens vigtigste søtrafikaare,
var ikke længere alene under dansk herredømme. Og hinsid~s sundet var en stor dansk befolkning under fremmed herredømme; i hvert fald landbefolkningen bevarede længe troskaben
mod den danske konge; talrige familieforbindelser knyttedes stadig mellem Københavnere og
Skaaninger; endnu et halvt aarhundrede efter landets afstaaelse kom en femtedel af Københavns befolkningstilvækst fra Skaane. Mange danske adelsmænd besad ogsaa stadig godser i de
afstaaede landsdele. Det var derfor ganske naturligt, at man i Danmark ikke kunde forsone sig
med tabet, og at mange ventede paa en mulighed for at generobre det røvede. Ikke mindst
gjaldt det Kongen.
I det tiaar Frederik III levede efter krigens ophør og enevældens indførelse sattes alle kræfter ind paa at organisere og befæste den nye enevældige kongemagt. Et moderne administrationsapparat grundlagdes, der i langt højere grad end før samlede traadene i København; her
oprettedes en række kollegier (raad af høje embedsmænd), der hver især varetog ledelsen af en
bestemt gren af landets styre. Medens en stor del af kronens godser afhændedes til betaling af
statens gæld, paabegyndtes indførelsen af et mere moderne skattesystem til styrkelse af statsfinanserne. Gennem en økonomisk politik, der prægedes af omfattende indblanding i erhvervslivet fra statsmagtens side - den politik der senere er betegnet som merkantilisme og fandt sit
store forbillede i samtidens Frankrig - søgte man at ophjælpe landets økonomi; det blev først
og fremmest til en støtte for handel og industri og en favorisering af hovedstaden som det naturligste centrum herfor. Kongemagten søgte ogsaa at styrke sin stilling ved udbygningen af en
stærk militærmagt; atter her blev Københavns centrale stilling mere iøjnefaldende. Som rigets
hovedfæstning udbyggedes den ved anlæg af nye befæstninger, først og fremmest Kastellet,
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under ledelse af Henrik Ruse (senere baron af Ri.isensten). En betydelig staaende hær organiseredes af feltherren greve Hans Schack med København som den største garnisonsby. Ogsaa
flaaden gennemgik en omfattende reorganisation; nye og mere moderne skibe byggedes paa
Holmen; ledende var her Cort Adeler og Niels Juel.
Hele dette arbejde var i fuld gang og fortsattes med uformindsket kraft, da Christian V
1670 blev konge ved sin faders død. Medens Frederik III var forsigtig og ret indesluttet, præget af sin interesse for videnskabelige sysler, var den 24aarige nye konge et mere primitivt og
aabent gemyt; han var en dygtig rytter og jæger og interesserede sig mest for sport og militærvæsen; aandeligt arbejde laa ham fjernt. Han havde en meget udpræget følelse for kongemagtens værdighed, og han nærede utvivlsomt et stærkt ønske om at vise den nye kongemagts styrke
gennem en sejrrig krig og genoprette det tab, hans fader havde lidt ved afstaaelsen aflandskaberne øst for Øresund.
I tiden omkring Christian V's tronbestigelse var det vigtigste foreliggende udenrigspolitiske
spørgsmaal for Danmark arvefølgen i Oldenburg, hvor den regerende greve var død barnløs
1667. Kongen gjorde krav paa dette kongehusets gamle stamland, men en proces derom var
indledet ved den tyske rigskammerret i Wien. Som rival havde Kongen bl. a. hertugen af Gottorp, og det trak derfor op til nye stridigheder med denne fyrste, der under Danmarks foregaaende krige med Sverige havde været dette lands forbundsfælle. Sverige havde fra Trediveaarskrigen store nordtyske besiddelser (Bremen, Wismar, Ri.igen og en stor del af Pommern) og
var derfor rede til at støtte hertugen i at holde Danmark borte fra indflydelse i dette omraade.
Saaledes var man atter udsat for muligheden af et angreb paa to fronter. I den danske regering
var man i tvivl om, hvorvidt man skulde søge udenrigspolitisk støtte hos sin gamle forbundsfælle Nederlandene, der var nært knyttet til den tyske kejser og Brandenburg, eller hos Frankrig, hvor Ludvig XIV netop i disse aar nærmede sig højdepunktet af sin magt. Medens Christian V's halvbroder Ulrik Frederik Gyldenløve, der var statholder i Norge, var ivrig for en
tilslutning til Nederlandene, var Peder Schumacher tilhænger af en orientering mod Frankrig.
Ludvig XIV, der var i færd med at forberede et overfald paa Nederlandene, sluttede imidlertid
i april 1672 et forbund med Sverige, der siden Gustav Adolphs dage stadig betragtedes som
Nordens betydeligste militærmagt, og samme efteraar gik han til angreb mod Nederlandene.
Over for udsigten til en almindelig europæisk krig havde Danmark intet andet valg end at
slutte sig til Frankrigs modstandere for paa den maade at skaffe sig økonomisk støtte - subsidier som det benævntes i datidens sprogbrug - til den nødvendige oprustning. Endnu i 1672
tiltraadte den danske regering et nordtysk forbund (bl.a. med Brandenburg og kejseren), og
i 1674 sluttedes en traktat med kejseren, Spanien og Nederlandene. Peder Schumacher, hvis
indflydelse i disse aar var i stadig stigning og som nu var blevet adlet og 1673 blev rigskansler
og greve af Griffenfeld, stræbte dog stadig at holde Danmark uden for krigen og holde vejen
IO

Damgartens indtagelse de11 6. oktober 1675. Tapet vievet til Rosenborgs riddersal. Restaureret.
lforgru11den kong Christian V med sin stab; udsigt mod Damgarten og vejen dertil.

aaben for en senere tilslutning til Frankrig. Saa længe Sverige ikke var krigsdeltager, kunde
en saadan henholdende politik ogsaa gennemføres, skønt Kongen og hærens officerer nu ønskede
krigen. 1675 rykkede imidlertid en svensk hær ind paa brandenburgsk omraade; dermed
traadte Danmarks forbundsforpligtelser i kraft og der var ingen vej uden om krigen. Griffenfeld haabede dog stadig paa at kunne undgaa et brud med Frankrig ved kun at kæmpe med
Sverige, og faktisk holdt Danmark foreløbig en venskabelig forbindelse vedlige med den franske
regering tildels bag forbundsfællernes ryg.
Over for Sverige gik man derimod aktivt til værks. Efter at hertugen af Gottorp ved et kup
var blevet tvunget til midlertidig at overlade sine tropper og sine fæstninger til Christian V, gik
den danske hær i september 167 5 ind i Mecklenburg for at angribe de svenske besiddelser i
Nordtyskland og derved sikre sig mod et svensk angreb sydfra som under Torstensson- og Karl
Gustav-Krigene.
II

Den danske hær var i aarene før krigen blevet overordentlig velorganiseret. Den bestod dels
af hvervede, dels af udskrevne nationale regimenter. Hærens chef var feltherren Greve Hans
Schack, men han var syg ved krigsudbruddet og døde 1676 uden at have deltaget i felttoget.
Den højestkommanderende ved hæren var da feltmarskalløjtnant Adam Weyher. De vigtigste
af de øvrige befalingshavende var general Carl Arenstorff, hans broder generalløjtnant Frederik Arenstorff og generalmajorerne Niels Rosenkrantz, Jochim Schack, Anders Sandberg,
Jacob Duncan og Hans Walter, samt hertug Bernhard af Plon, der i oktober ogsaa udnævntes til generalmajor. Stor indflydelse havde generalauditøren Herman Meier, der var sekretær
i krigskollegiet, hærens højeste forvaltningsorgan. Kongen fulgte selv med hæren, og i hans omgivelser var hans broder prins Jørgen, Gri:ffenfeld, samt Kongens yndlinge overjægermesteren
Vincens Hahn og kammerjunker Adam Levin Knuth.
I Gadebusch traf Kongen sammen med kurfyrsten af Brandenburg, der et par maaneder
i forvejen ved Fehrbellin til almindelig overraskelse havde vundet en sejr over den berømte
svenske hær. Nu var det hans ønske, at danskerne skulde bistaa ham med at kaste svenskerne
helt ud af Pommern, deres hovedbesiddelse i Nordtyskland. Det havde været den danske plan
først at indtage Wismar, inden man rykkede saa langt frem som til Pommern, men mod Griffenfelds raad fik kurfyrsten overtalt Christian V til at marchere forbi denne fæstning og kun
efterlade en mindre afdeling for at holde den under observation; svenskerne fik derved tid til
at forberede dens forsvar.
Ved grænsen til Pommern stødte den danske hær første gang paa svensk modstand. Grænsen dannes af floden Reckenitz, der flyder gennem et sumpet dalstrøg mellem lave højder. Den
vej, ad hvilken hovedhæren marcherede frem, fører over floden paa en dæmning, der er lagt
gennem mosedraget frem til den lille by Damgarten paa flodens østlige bred. Overgangen forsvaredes af en gammel skanse og et taarn; her og paa flodbredden omkring Damgarten stod
en svensk hærstyrke under feltmarskalløjtnant greve Konigsmark. For at komme over mosen
uden om skansen maatte man nu gaa i gang med at lægge en vej af faskiner. Hermed gik en
fjorten dages tid, medens man samtidig forgæves forsøgte med mindre afdelinger at gaa over
baade højere oppe og længere nede ad floden. Den 6. oktober gav Kongen ordre til storm, skønt
faskinlægningen ikke var tilendebragt. Det viste sig nu, at greve Konigsmark netop samme dags
morgen havde trukket sig tilbage og kun efterladt en lille besætning, der hurtigt blev kastet
tilbage; skansen og taarnet blev erobret tillige med fire kanoner, der var efterladt der. Hæren
kunde derefter uden hindringer fortsætte sin march gennem Damgarten ind i Pommern.
Greve Konigsmark havde opgivet stillingen ved Damgarten, da han havde faaet meddelelse om, at kurfyrsten af Brandenburg var gaaet ind i Pommern fra syd, havde trængt den der
staaende svenske hærstyrke tilbage og nu truede med at afskære hans tilbagetogslinje til Stralsund, den svenske hovedfæstning i Forpommern. En uge senere mødtes den danske og den
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Wismars indtagelse den 13. december 1675. Tapet vævet til Rosenborgs riddersal. Restaureret.
/forgrunden til venstre modtager kong Christian V byens Qvergivelse; til højre nedenfor bakken dronning Charlotte Amalie i en vogn. I baggrunden byen Wismar.

brandenburgske hær foran Stralsund, der beskyttede overgangen til øen Rugen, hvortil størstedelen af de svenske tropper var overført. Da der nu ikke var mulighed for at levere et afgørende
slag mod svenskerne, nægtede Christian V at deltage i en belejring af Stralsund. Han overlod
kurfyrsten de videre operationer i Pommern og vendte med den danske hær tilbage til Wismar
for at erobre denne fæstning.
Den gamle hansestad Wismar ligger ved den sydlige ende af en af Østersøens smalle fjorde,
omgivet af et sumpet terræn, hvorover tre veje førte frem til byens porte, mod nordvest den
lybske port, mod nordøst den polske port og mod syd den mecklenburgske port. Byen var omgivet af en ringmur og uden om denne volde med bastioner; foran hver af portene laa mindre
værker og i sumpene sydøst for byen lige uden for ringmuren et nyanlagt kastel, »Carolusburg«,
med fem bastioner. Fæstningen forsvaredes af svenske tropper og en borgervæbning; dens guvernør var feltmarskalløjtnant Gustav Wrangel, der var fast besluttet paa forsvar til det yderste.
Den 23. oktober 1675 var den danske hær samlet foran Wismar. To dage senere holdtes i
hovedkvarteret et krigsraad for at fastlægge angrebsplanen. Det besluttedes, at hovedangrebet
skulde føres fra syd mod den mecklenburgske port og kastellet; kommandoen her fik Niels
Rosenkrantz, der samme dag udnævntes til generalløjtnant. Samtidig skulde der dog føres
skinangreb mod de to andre porte; paa disse to afsnit fik generalmajorernejochim Schack og
Bernhard af Plan ledelsen. Rosenkrantz begyndte med at befæste den højt beliggende galgebakke syd for byen; snart aabnedes herfra og fra batterier paa de andre fronter ilden mod byen,
hvor der opstod flere ildebrande. Fra de befæstede punkter arbejdede man sig med løbegrave
frem mod og langs med sumpene. Den 2. november ankom Dronningen ledsaget af sin slægtning prinsesse Charlotte Amalie Tremoi1le til lejren; man havde haabet at kunne fejre dronningens ankomst ved allerede nu at storme fæstningen, men det maatte opgives. Tværtimod
skred belejringsarbejderne kun langsomt frem. Soldaterne led stærkt under efteraarets kulde
og fugtighed; efterhaanden var en stor del af dem, muligvis omkring halvdelen af hæren utjenstdygtige paa grund af sygdom. Løbegravene fyldtes med vand. Det viste sig, at det vilde blive
meget vanskeligt at komme frem over sumpene, og man maatte begynde at anlægge faskindæmninger; paa grund af beskydningen fra fæstningen kunde der kun arbejdes derpaa om
natten. Der maatte konstrueres lange kurveflettede broer, der ved stormen kunde føres frem
og lægges over de vandfyldte grave om fæstningen. Som belejringen trak ud, blev en stor del
af officererne betænkelige og mistvivlede om muligheden af paa denne aarstid at gennemføre
en storm med de medtagne tropper. Men Griffenfeld krævede, at erobringen maatte gennemføres; det var nødvendigt at vise udlandet, specielt Frankrig, hvad den danske hær evnede.
Forberedelserne til en storm blev derfor fortsat, og omsider var man saa langt fremme, at angrebet blev fastsat til natten mellem den 12. og 13. december.
Henad morgenstunden, da stormen skulde begynde, blev det et forrygende vejr med

Slaget ved Øland den I .juni r676. Tapet v,evet til Rosenborgs riddersal. Under restaurering ( ca.
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yderst til hver side urestaureret).

I forgrunden synker det svenske admiralskib Stora Kronan.

regn og sne, der varede under hele kampen. Bernhard af Plon indledte med et angreb paa
den polske port, men blev slaaet tilbage; hovedangrebet mod kastellet blev sinket paa grund
af vanskeligheden ved at faa den kurve bro paa plads, over hvilken stormen skulde foregaa.
Henved kl. 1 o lykkedes det dog de første danske tropper efter en haard kamp at faa fodfæste paa kastellets volde, og i løbet af ret kort tid erobredes hele kastellet. Da borgerne i
byen saa det, forlod de for en stor del voldene, og den svenske guvernør blev nødt til at indlede forhandlinger om overgivelse. Den 16. december holdt Christian V og Dronningen deres
indtog i Wismar, hvor der blev sunget tedeum i kirken og aflagt hyldningsed til Kongen af
borgerskabet. Dagen sluttede med en fest paa raadhuset, hvor Kongen udbragte Griffenfelds
skaal med ordene »Uden ham var vi ikke her«.
Umiddelbart efter Wismars erobring gik hæren i vinterkvarter, medens Kongen og hans
nærmeste tog til København. I løbet af vinteren forberedtes her næste aars felttog. Det var
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planen nu at rette stødet over sundet; krigens maal var jo dog først og fremmest generobringen af de skaanske provinser. For at denne invasionsplan skulde lykkes, maatte den danske
:flaade beherske havet. Der blev derfor i lige grad arbejdet paa en styrkelse af hæren og :flaaden. I februar 1676 døde feltherren greve Hans Schack, men allerede en maaned før var hertug Johan Adolf af Plon, en mand med stor krigserfaring fra kampe i udlandet, blevet udnævnt til overfeltmarskal og stillet i spidsen for hæren. Flaadens chef generaladmiral Cort
Adeler var allerede død i november 1675; Niels Juel havde med god grund kunnet vente at
blive hans efterfølger, men i stedet for blev det besluttet at indkalde den berømte hollandske admiral Cornelius Tromp. I marts styrtedes Griffenfeld, der stadig havde vedligeholdt
forbindelsen med Frankrig; hans fald skyldtes flere forskellige grunde, men gav utvivlsomt
de militære ledere friere spillerum.
I foraarets løb samledes de tropper, der skulde foretage landgangen i Skaane, i en stor
lejr paa terrænet mellem Lyngby og Dyrehaven. Fra Sjælland, Fyn og de mindre øer blev der
udskrevet en stor transport:flaade af skibe af alle mulige arter og størrelser, der under dækning af et mindre antal orlogsskibe skulde overføre invasionshæren. For at Svenskerne ikke
skulde vide noget om alt dette, blev al skibsforbindelse over sundet forbudt; dog vedblev trods
krigstilstanden postbaaden at gaa mellem Helsingør og Helsingborg, men maatte kun overføre kongelige og visse diplomatiske forsendelser.
Medens disse forberedelser foregik paa Sjælland, var :flaaden stukket i søen, foreløbig under Niels J uels kommando. I slutningen af april erobrede han Gotland. En maanedstid senere
stødte han sammen med den svenske :flaade, der var løbet ud for at søge at fordrive danskerne
fra Østersøen og saaledes maaske beskytte landet mod den truende invasion. Det kom dog
foreløbig ikke til alvorlig kamp. Men efter at en hollandsk eskadre havde forenet sig med den
danske :flaade og Tromp taget overkommandoen, kom man paany i kontakt med svenskerne,
og den 1. juni 1676 led disse et afgørende nederlag i slaget ved Øland. Hermed var det danske herredømme paa Østersøen foreløbig sikret.
Nu kunde den danske landgang i Skaane iværksættes. For at lede Svenskerne paa vildspor blev en mindre styrke sendt med :flaaden til Ystad, hvor den gik i land den 27. juni
og fordrev den lille svenske besætning. Den ~venske hær med kong Karl XI i spidsen laa omkring Malmø og stod netop i begreb med at gaa mod Ystad, da den danske hovedinvasion
kom. Om morgenen den 29. juni gik den store transport:flaade til ankers ud for fiskerlejet
Raa syd for Helsingborg. Soldaterne var i færd med at ro i land i smaabaade, da der pludselig
viste sig svenske ryttere ved stranden. Et øjeblik blev man betænkelig om bord, men da kom
en kone løbende ned mod vandet og raabte: »Kom kun nærmere. Her finder I ingen modstand. Hele den fjendtlige magt er gaaet til Ystad.« I løbet af kort tid blev hele hæren da
udskibet. Med over
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mand stod Danmarks konge atter i det gamle danske land.

II.
Indtagelsen af Marstrand og Karlsten den 23. juli 1677.
Tapet vævet til Rosenborgs riddersal. I midten U. F. Gyldenlove.

Landgangen ved Raa den 29. juni r676. Tapet vævet til Rosenborg riddersal. Ikke restaureret.
I forgrunden transportflaaden med landsætningsbaade, bagved (nærmest land) til begge sider de eskorterende orlogsskibe; i baggrunden Skaanes kyst.

Med Kongen fulgte hans broder prins Jørgen, de to fremtrædende hofmænd overjægermester Vincens Hahn og overkammerjunker Adam Levin Knuth, samt af regeringen storkansleren Frederik Ahlefeldt, rigsmarsken Joh. Christoph v. Korbitz og geheimeraad Corfitz
Trolle. Hærens chef var overfeltmarskallen hertug Johan Adolf og dens højeste officerer iøvrigt feltmarskalløjtnant Adam Weyher og generalløjtnanterne Fr. Arenstorff og Niels Rosenkrantz samt generalmajorerne Duncan, Rantzau, Sandberg og Jochim Schack.
Straks efter landgangen udstedte Kongen et manifest til skaaningerne om, at han som
deres arveherre var kommet for at befri dem for det svenske aag. Overalt sluttede da ogsaa
i den følgende tid især bønderne sig med glæde til danskerne og hjalp den danske hær paa
alle maader; flokke af bevæbnede bønder, især fra Gønge herred, de saakaldte snaphaner,
gjorde mange steder vejene farlige for de svenske tropper.
Foreløbig gik den danske hær mod Helsingborg, medens den svenske hovedhær trak sig
tilbage over mod Christianstad. Den svenske kommandant i Helsingborg rømmede straks
byen og trak sig tilbage til slottet. Den 2. juli begyndte danske kanoner at beskyde dette;
allerede den følgende dag faldt en bombe i et af dets krudtmagasiner, og der indtraf en voldsom eksplosion, hvorved bl. a. slottets vandforsyning blev ødelagt. Samme aften kapitulerede
kommandanten derefter betingelsesløst; kort forinden var paa dansk side generalløjtnant
Niels Rosenkrantz faldet, da han var steget op paa et brystværn for bedre at kunne iagttage
beskydningen af slottet.
Efter at Helsingborg havde faaet en dansk garnison, brød hæren den 6. juli op for at angribe Landskrona, der dengang betragtedes som Sveriges stærkeste fæstning. Selve byens
volde og grave var ganske vist i daarlig stand, men det gamle faste slot var ved store nye
udenværker blevet udbygget til et moderne kastel ved kysten i byens nordvestlige udkant.
Gennem byens volde førtes hovedvejene ind i byen ad en port mod nord og en mod øst. Straks
under den danske hærs fremrykning kom en afdeling rytteri i kamp med en mindre svensk
styrke uden for byen og naaede under forfølgelse af denne ganske tæt ind under den nordre
port, hvor de danske soldater da gravede sig ned. I de følgende dage gik man ved anlæg af
andre løbegrave ogsaa frem mod den østre port, medens der midt imellem de to angrebslinjer
anlagdes et batteri, der allerede d. 8. juli begyndte at beskyde byen. Under et forsøg paa at
rydde en palisadespærring foran den østre port kom de danske tropper i løbegravene der den
1 1. juli om morgenen i kamp med svenskerne; under striden lykkedes det dem at trænge ind
i byen, hvorfra svenskerne efter en kort gadekamp maatte trække sig tilbage til kastellet.
Man tog nu fat paa en belejring af dette stærke anlæg. Batterier anlagdes bl.a. paa byens
volde; samtidig førtes en løbegrav frem paa kastellets østside, og en storm forberedtes med
en stormbro til at lægge over graven. Artilleribeskydningen af slottet kulminerede den 2. august, og slottets kommandant, der med rette ansaa dette for et tegn paa, at stormen var nær

18

HelsingborgJ indtagelse den 3. juli r676. Tapet vævet til Rosenborgs riddersal. Delvis odelagt
ved gammelt restaureringsforsog. I forgrunden til hojre kong Christian V; over ham ses
Helsingborg slots taarn ( under rogen), til venstre over sundet Kronborg.

forestaaende, og ikke troede sig i stand til at afslaa den, sendte da kl. 6 om eftermiddagen en
trompeter op paa volden for at blæse »chamade« (signal til overgivelse).
Kongen, overfeltmarskallen hertugJohan Adolf og feltmarskalløjtnant Weyher ankom netop til byen fra den danske lejr for at overvære stormen, der var fastsat til kl. 3 den følgende
nat. Der aabnedes nu kapitulationsforhandlinger, og næste eftermiddag afmarcherede den
svenske besætning fra fæstningen med fuld honnør.
Den 4. august holdtes der et dansk krigsraad. Man havde netop erfaret, at Karl XI med
den svenske hær stod ved Christianstad, og det besluttedes nu at marchere mod øst tværs over
Skaane for at opsøge og forsøge at slaa denne hær. Dog blev generalmajor Duncan sendt mod
nord med ca. 3000 mand for at erobre fæstningen Halmstad og saaledes støtte det pres, som
samtidig Gyldenløve med den norske hær nordfra rettede mod Goteborg. I hastigt tempo
marcherede hovedhæren østpaa; den 10. august stod Christian V med ca. 10000 mand ved Væ

nogle faa kilometer fra Christianstad - men den svenske hær var allerede borte, havde trukket sig tilbage mod nord op i Smaaland. Paa en forfølgelse op i disse uvejsomme egne opgav
man straks at tænke, og i stedet besluttedes det ved en hurtig storm at søge at indtage
Christianstad.
Denne by, der som bekendt er anlagt af Christian IV og havde en udmærket befæstning
fra hans tid, ligger omgivet af vand og mosestrækninger; den »lange bro«, der sydfra førte til
byen, var afbrudt; kun nordfra var der en fast vej til byen gennem sumpet terræn. Angrebet
kom imidlertid som en overraskelse for den svenske besætning; uden nogen forudgaaende belejring gik danske afdelinger natten mellem den 14. og 15. august til storm; takket være den
hjælp, der ydedes de danske tropper af beboerne i de omliggende landsbyer, lykkedes det
stormkolonnerne at naa frem over moserne og den brede Helgeaa uden at blive opdaget; først
da de forreste angribere klatrede op ad voldskraaningerne, blev der slaaet alarm i fæstningen.
Efter 1 ½ times haardnakket modstand maatte den svenske besætning overgive sig; endnu en
af de vigtige skaanske fæstninger var faldet i danske hænder.
Hidtil havde heldet udelukkende fulgt Christian V. Det saa virkelig ud til, at generabringen af det gamle danske land skulde lykkes hurtigere og lettere end man kunde have ventet.
Af de vigtigere befæstede byer var endnu kun Malmø i svensk besiddelse. Foreløbig vilde man
dog lade denne fæstning ligge, og hæren gik mod nordvest for at forene sig med Duncans styrke ved Halmstad og støtte Gyldenløves angreb fra Norge. Da indtraf under marchen meddelelsen om den første modgang, der havde mødt danske stridskræfter i denne krig. Karl XI,
om hvis bevægelser nordpaa man kun havde været daarligt underrettet, havde den 17. august
ved Fylle bro syd for Halmstad overrasket og fuldstændig knust Duncans korps. Selvom det
ikke var noget afgørende slag for den danske hær, hvis hovedstyrke var intakt, betegner dette
slag dog standsningen af det danske sejrstag, og det gav svenskerne nyt mod. Foreløbig blev
danskerne staaende i Sydhalland for at afvente forstærkninger og trak sig sluttelig tilbage til
det nordlige Skaane for at gaa i vinterkvarter omkring Helsingborg og Engelholm.
Kort efter brød svenskerne imidlertid i oktober fra Markaryd i Smaaland ind i Skaane.
Deres fremrykning vanskeliggjordes paa mangfoldige maader af snaphanerne, og den danske
hær rykkede atter i felten fra sit kvarter. Det kom til et efteraarsfelttog i det vestlige Skaane,
hvor begge hære led under alvorlige besværligheder som følge af vejret og tilførselsvanskeligheder; de sidste generede især svenskerne, i hvis lejr der efterhaanden blev alvorlig mangel paa
fødevarer. Under smaafægtninger trak begge hære mod syd under gensidig søgen efter en gunstig stilling for udkæmpelse af et slag. Paa begge sider fulgte kongerne hæren; paa dansk side
var feltmarskalløjtnant Weyher død i oktober og hertugJohan Adolf tog sin afsked som overfeltmarskal i november; den højeste danske officer var derefter general Carl Arenstorff. I begyndelsen af december blev det frostvejr, og natten til den 4. december gik Karl XI over
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Landskronas indtagelse den II. juli r676. Tapet Vtl!vet til Rosenborgs riddersal. Restaureret.
I forgrunden kong Christian V med sin stab. Udsigt over Landskrona by og Øresund.

Kævlingeaaen nord for Lund, hvor det den følgende dag kom til et af de blodigste slag i Nordens historie. Efter mange omskiftelser maatte den danske hær med store tab trække sig tilbage
til Landskrona, hvorfra størstedelen af soldaterne overførtes til Sjælland, for at hæren kunde
reorganiseres. I København døde faa dage efter general Carl Arenstorff af saar, han havde
faaet i slaget.
Svenskerne havde fra nu af atter fast fod i Skaane, og inden aarets udgang tilbageerobrede
de Helsingborg; men de øvrige erobrede fæstninger var stadig paa danske hænder. I maj 1677
kom Christian V tilbage med en ny hær. Medens Karl XI maatte trække sig op i Nordskaane,
begyndtes en belejring af Malmø. Den 1. juni besejrede Niels Juel i et søslag under Møen den
svenske kattegateskadre, men da nu en overlegen svensk flaade nærmede sig fra Østersøen og
den lovede hollandske hjælpeflaade stadig udeblev, blev Christian V bange for at miste herredømmet til søs, inden han havde erobret Malmø. Før belejringen var tilstrækkelig fremskreden,
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forsøgte han derfor den 26. juni at storme byen, men blev slaaet og maatte trække sig tilbage,
da Karl XI nu nærmede sig med en undsætningshær. Faa dage efter gjorde Niels Juel den
1. juli kongens frygt til skamme ved sejren i Køge bugt, den danske flaades største bedrift i den
nyere tids historie. Selvom herredømmet til søs og dermed den uhindrede forbindelse mellem
Sjælland og Skaane derved var sikret for resten af krigen, var landhæren saa svækket efter den
mislykkede storm paa Malmø, at den 14 dage senere led et nyt nederlag i et slag ved Landskrona. Felttoget i Skaane 1677 endte da med, at danskerne igen som ved aarets begyndelse
kun besad de to fæstninger Landskrona og Christianstad.
Derimod havde Gyldenløve haft held med sig paa sit felttog i Bohuslen. I begyndelsen af
juli havde han vendt sig mod Marstrand for at erobre denne by med dens fortrinlige orlogshavn. Marstrand ligger paa en ø i skærgaarden og forsvaredes af flere fæstningsværker, hvoraf
det vigtigste var Karlsten, der ansaas for uindtagelig med sit mægtige taarn højt paa en klippe
oven for byen. Ved indløbet til havnen laa paa to smaaholme skanserne Malepert og Hedvigsholm. Gyldenløve landsatte sine tropper paa den store ø Koøen lige over for byen og slog lejr
her; med batterier begyndte han at beskyde de to skanser. Den 13.juli lykkedes det at erobre
Malepert, og den 15. juli maatte svenskerne opgive Hedvigsholm og trække sig tilbage til
Marstrand. Fem dage senere erobredes ogsaa selve byen, og kun indtagelsen af Karlsten stod
tilbage. Ved hjælp af lange mastetræer lykkedes det under Gyldenløves personlige ledelse at
faa et par kartover hejst op paa en klippe, hvorfra de kunde kaste bomber ind i fæstningen.
Samtidig blev den beskudt med kanoner, der navnlig rettedes mod kanonerne i taarnet, saa
deres mandskab blev gjort ukampdygtigt; soldater blev desuden sendt op paa klipperne for at
forberede en storm. Under dette haarde pres kapitulerede fæstningens kommandant den 23.
juli mod at faa fri afmarch.
Endnu en heldig bedrift blev udført i 1677. I september landsattes en dansk hær paa Rugen, og i løbet af en maaneds tid erobredes størstedelen af denne svenske besiddelse. Ved aarets
udgang var stillingen derfor, trods modgangen i Skaane, ret gunstig for de danske vaaben.
Straks i begyndelsen af 1678 blev Riigen imidlertid tilbageerobret af svenskerne, og det
danske korps faldt i fangenskab. I foraaret gik en ny hær til Skaane, hvor det lykkedes igen
at erobre Helsingborg. Men en undsætningsekspedition til Christianstad, som Karl XI havde
belejret gennem mange maaneder, mislykkedes, og den 5. august maatte fæstningen kapitulere; paany endte en sommers felttog i Skaane med, at danskerne kun sad tilbage med to fæstninger. Samtidig havde den skaanske befolkning nu efterhaanden opgivet troen paa en dansk
sejr og havde slaaet sig til ro med det svenske herredømme. Derimod havde en dansk landgangsekspedition held til i september paany at erobre Riigen; da den brandenburgske kurfyrste samtidig indtogfæstningen Stralsund, havde Sverige nu mistet alle sine tyske besiddelser.
Det følgende aar bragte endelig freden, som efterhaanden alle længtes efter, og hvorom der
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Indtagelsen af Landskronas kastel d. 4. august r676.
Malet karton (nu paa Frederiksborg) til Rosenborg-tapetet med samme motiv (gengivet side 33).

længe havde været forhandlet. Nu viste det sig, hvor meget det betød for Sverige at være
Frankrigs allierede. Skønt Danmark dog sad inde med baade Helsingborg, Landskrona, Bohuslen, Gotland, Wismar og Rugen, og Brandenburgerne havde besat de øvrige svenske besiddelser i Tyskland, vilde Ludvig XIV ikke tillade, at hans forbundsfælle led noget tab. For
sent opdagede man, at Griffenfeld havde ført den rigtigste politik over for Frankrig. Da det
endogsaa truede med et fransk angreb paa Oldenburg, der nu var i dansk besiddelse, maatte
Christian V ved freden med Frankrig i Fontainebleau i august 1679 gaa ind paa at rømme
alle de erobrede svenske besiddelser. Den 26. september besegledes aftalen herom ved freden
med Sverige i Lund. Oven paa den haarde krig indlededes her desuden forhandlinger om et
nordisk forbund, der bl. a. skulde styrkes ved et ægteskab mellem Karl XI og Christian V's
søster Ulrikke Eleonora. Hvordan disse gode hensigter om skandinavisk samvirke den gang
som saa ofte senere desværre opløstes i intet - det er en anden historie.
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TAPETERNE

D

e tolv vævede tapeter, der tilhører De danske Kongers kronologiske Samling paa Rosenborg, giver en billedfremstilling af følgende episoder i den skaanske krig (nævnt i kronologisk rækkefølge): Damgartens indtagelse, Wismars indtagelse, slaget ved Øland (s), landgangen ved Raa(s), Helsingborgsindtagelse,Landskronas indtagelse, indtagelsen afLandskronas
kastel, Christianstads indtagelse, slaget under Møen (s), slaget i Køge bugt (s), indtagelsen af
Marstrand og Karlsten, landgangen paa Rugen (s). I det følgende gives en beskrivelse af
hvert enkelt tapet med en redegørelse for dets historiske fremstilling; de med (s) betegnede tapeter med søkrigshistoriske billeder er behandlede for sig i et særligt afsnit efter de øvrige.
Fælles for alle tapeterne er, at de er ca. 390 cm høje. De er vævede paa rendegarn af uld med
islæt dels af uld (især i de større enkeltheder som dragterne, forgrundens jordsmon etc. ), dels
af silke (i de finere detailler og luften) samt guld- og sølvtraade i mindre partier (især i dragter). Rendegarnstraadenes tæthed er Io pr. cm.

BORTERNE

Paa alle tapeterne indrammes billedfladen af en 40-45 cm bred bort. Midt paa det øverste
stykke af borten ses et kronet rigsvaaben omslynget af elefantordenens blaa baand med vedhængende elefant; dette vaaben bryder rammens kant og rager med sin underste del et stykke
ned paa selve billedfladen. Midt paa den underste bort er en indskriftplade i en ramme, der
paa de maritime tapeter smykkes af akantus-ornamenter og en musling, paa de øvrige er mere
enkel med forkrøpninger og rulleværk. Selve tavlen er blaa med sølvbogstaver; inskriptionerne,
der er versificerede og skrevne paa tysk, gengives i det følgende ved beskrivelsen af de enkelte
tapeter. Midt paa hver sidebort findes en kronet fliget rulleværkskartouche med Christian V's
kronede spejlmonogram i gult paa en rød oval. I de fire hjørner er gulbrune ornamenter, foroven en slags akantus-palmetter, forneden snarere en slags rulleværkskartoucher med akantus;
i hvert af disse ornamenter er fremstillet en indfattet blaa sten, der paa de øverste er cabochonformet, forneden til venstre slebet som rose og til højre som taffelsten.

Detail af bort rmd væverens signatur, de tre taarnefra Københavns byvaaben og C. H., det vil sige Capen Hagen.
Nederste hojre hjørne af Rosenborg-tapetet Wismars indtagelse.

Resten af borternes ornamentale udsmykning bestaar af en broget samling krigstrofæer
og krigeriske »redskaber«. Sideborterne er overalt ens, saaledes at den højre er en spejlvendt
gentagelse af den venstre. Deres nederste halvdel domineres af et stort dannebrogsflag, der
delvis skjuler et harnisk; bag flaget ses bøsseløb og et bælte eller lignende behængt med
forskellige krudthorn. Over den kronede navnekartouche er grupperet spyd, hellebarder med
mere under en hjelm med broget fjerbusk. De vandrette borter er varierede dels af hensyn til
tapetets længde, dels - for den nederste borts vedkommende - saaledes at de gengivne redskaber er af henholdsvis landmilitær eller maritim karakter svarende til tapetets billedfremstilling. Foroven ses især trommer og horn, skydevaaben, samt pistoltasker, faner og standarter
med Christian V's monogram i forskellige former; ( disse tapeter giver saaledes gennem deres
borter ligesaavel som gennem selve billedfremstillingernes gengivelse af sadler, pistoltasker etc.
et rigt materiale til studium af det arbejde, der i baroktiden - vistnok som i ingen anden tid
- blev gjort med en kunstnerisk udformning af monogrammer). Paa den underste bort er
afbildet forskellige haandvaaben, krudttønder og kanonkugler, samt kanoner; der er tydeligt
gjort forskel paa svære skibskanoner og lettere feltkanoner; endvidere er der paa de maritime
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tapeter gengivet rød-hvide aareblade, ankre, kompas osv. og paa de landmilitære stykker
blandt andet trommer og harniskdele.
Hele borten, hvis bund er brunlig, har yderst en mørkeblaa kant. Forneden til højre findes
i denne blaa kant paa alle tapeterne indvævet en signatur bestaaende af navnet BERNT .
VON . DER . EICHEN (med mindre afvigelser i stavemaaden) efterfulgt af tre taarne og
C. H. eller K. H.

DE LANDMILITÆRE TAPETER

De syv tapeter med billeder af Christian V's sejrvindinger til lands forestiller alle indtagelsen af en by eller fæstning. Paa dem alle ses i forgrunden sejrherren (paa et af dem er det
ikke Kongen personlig, men hans halvbroder, Norges statholder Ulrik Frederik Gyldenløve)
til hest eller til fods sammen med sin stab; bag dem ser man ud over slagmarken med den
omstridte by eller fæstning fjernt i baggrunden. Paa de fleste tapeter skildres flere begivenheder i den paagældende kamps udvikling, som om de var foregaaet samtidigt. »Paa disse tapeter ere alle vigtige personer,ja selv enkelte betjente, portraiter«, siger en forfatter, der for øvrigt
kun gentager en stadig forekommende opfattelse. Dette er ogsaa højst sandsynligt; men skal
man forsøge at bestemme, hvem disse portrætter forestiller, opstaar der svære vanskeligheder.
Først og fremmest viser en sammenligning mellem den eneste bevarede af kartonerne til disse
tapeter (indtagelsen af Landskronas kastel) og det tilsvarende tapet, at vævningens grovere virkemidler har forenklet de malede ansigter meget, forgrovet personkarakteristikken og
sikkert betydeligt formindsket ligheden. Man kan ud fra den historiske viden om begivenhederne saa nogenlunde regne ud, hvilken kreds af personer de afbildede kan antages at tilhøre. Kun af en del af disse personer kender man portrætter andetsteds, men det vil efter det
sagte tilmed være yderst vanskeligt at drage sikre sammenligninger mellem vævernes kopier
af kartonmalerens portrætter og portrætter malede af andre kunstnere. Selvom man har nogen
vejledning i de portrætteredes ordensdekorationer, er det derfor kun i enkelte tilfælde lykkedes
med en vis sandsynlighed at gennemføre en identifikation af andre end Kongen, hans broder
prins Jørgen og halvbroderen Ulrik Frederik Gyldenløves billeder.
De afbildede personer er alle iført enten den snævre langskødede kjortel, der var paa mode
fra ca. 1670 eller en køllert af samme facon, undertiden med ærmer af andet (farvet eller broderet) stof end selve køllerten. Over køllerterne bæres ofte brystharnisk med eller uden armskinner. Især kongens og prins Jørgens kjortler er paa flere af tapeterne fint broderede i et
hele fladen dækkende mønster so.m det kendes fra Christian V's bevarede karruseldragter paa
Rosenborg; paa samme maade er de to kongelige personers sadler og pistoltasker rigt broderede. De øvrige tilstedeværendes dragter er i reglen mørkt ensfarvede, ofte besat med en agra-

man langs sømmene; de har næsten alle farvet for og ærmeopslag. Alle de portrætterede bærer
kort nedhængende kniplingshalsklud, nogle desuden en tværsløjfe (som et butterfly) af silke
i en eller anden oftest stærk farve (især rødt). I enkelte tilfælde ses et farvet skærf bundet om
livet. Alle bærer langt haar eller (vistnok de fleste) stor paryk; overalt bærer Kongen hat med
fjer, medens hans omgivelser er barhovede. Saa godt som alle har ogsaa lange kravestøvler
og kravehandsker (tit med frynser).
Christian V's stærkt fremtrædende interesse for heste og ridesport er ovenfor omtalt; paa
Rosenborg hænger fra hans tid en serie billeder af rideskolens forskellige øvelser, tildels
med kongen selv paa hesteryggen. Det er sikkert med hensigt, naar man i rytterbillederne af Kongen paa de fire af tapeterne paa samme maade ser ham ride sin hest i forskellige gangarter, i en stadig stigende linje: holdende i »parade« paa Wismar-tapetet, jævnt
ridende i »passage« ved Damgarten, løftende hesten i »levade« foran Landskrona og stejlende
i »pesade« under angrebet paa Christianstad. Kongens hest har (som paa de omtalte Rosenborg-billeder) kongeligt monogram indbrændt paa højre laar.

Damgartens indtagelse den 6. oktober 1675

(billeder side
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og 29, farvetavlerne I og IV).

Bredde: 520 cm. Restaureret 1939-42.
Inskription (med versaler undtagen ordet anno) :
Anno 1675 d 6 october.
Hie sahe man zuerst die palm vnd seigeszechen,
Die Pommern vns ge bahr; es mvste Damgart sehn
Die erste heldenprob und die beschiitzer weichen,
Da kaum das schwert geziickt, must schon der feind vergen.

Tapetet giver et billede af krigens første sammenstød mellem danske og svenske tropper i
kampen om overgangen over floden Reckenitz ved den lille by Damgarten. I billedets forgrund holder Kongen til hest paa en bakke, omgivet af officerer.Yderst til venstre ligger under
højdedraget byen Ribnitz ved den Østersøbugt, hvori Reckenitz udmunder. Bag bugten staar
træerne med efteraarsfarvet løv. Med sin kommandostav peger kongen ud over floddalen mod
Damgarten, der ses i baggrunden med sit kirkespir og det svære krenellerede fæstningstaarn.
Man ser vejen, der paa en dæmning fører igennem den sumpede dal, og midt ude i dalen den
skanse, der forsvarede broen over floden. Lange kolonner af danske soldater marcherer ud ad
vejen - de forreste forsvinder netop ind gennem skansens port. Det maa være situationen i
det øjeblik, da skansen den 6. oktober 1675 var blevet erobret efter en kort kamp med den
tilbageværende besætning; vejen ligger nu aaben for den danske hær gennem Damgarten ind
i det svenske Pommern - og fremrykningen begynder. I mellemgrunden ses nogle telte i den
danske lejr og et batteri kanoner i stilling, vendt mod den modsatte flodbred. Omkring lejren
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er en mængde soldater ved at begive sig paa march; uden at kunne skelne detailler i uniformerne faar man her et indtryk af den ensartede iklædning af hver enkelt afdeling; for første
gang gik her den danske hær i krig med regulært uniformerede regimenter.
Kongen selv er i en rød kjortel med guldbroderede kroner og bærer brystharnisk med elefantordenens blaa baand. Af rytterne i hans gruppe har kun den hilsende officer længst til
venstre (i en blaa kjole, der oprindelig har været violet) dannebrogsordenens hvide baand;
maaske er det hærens højeste officer feltmarskalløjtnant Adam Weyher. Rytteren, der holder
nærmest bag kongen, genkendes paa flere af de andre tapeter; han bærer her intet ordensbaand, men har derimod det hvide baand paa billedet af Christianstads indtagelse det følgende aar; muligvis er det general Carl Arenstorff, hærens næsthøjeste officer, der netop i
167 5 blev hvid ridder. Begge disse høje officerer døde under krigen og ingen portrætter af dem er
ellers kendt. I en mindre ryttergruppe til højre holder helt i forgrunden prinsJørgen med det
blaa baandogmed broderetmonogram (G, d.v.s. Georg, d.s.s.Jørgen ) paasaddelogpistoltaske.

Wismars indtagelse den Ij. december I675

{billede side 13, sml. stikket side 69).

Bredde: 640 cm. Restaureret 1928-32.
Inskription (med versaler) :
Anno 1675 den 13 december.
Schaw hier die rechte prob der tapferkeit und glitte
Des grossen Christians, es tobe, poche, wiitte
Die feste Wismar stadt, dennoch er sie ersteigt
Und mitten in dem sturm sich gnådig ihr erzeigt.

I forgrunden holder Kongen til hest med sin stab paa galgebakken syd for byen, udgangspunktet for det danske hovedangreb. Et nøgent træ tilhøjre viser, at det er blevet vinter. I baggrunden har man Wismars silhuet, yderst til venstre den lybske ports tvillingtaarne, nærmere
midten (lige til højre for Kongens fjerprydede hat) St. Georgs-kirken (med højt skib og lavt
taarn) og lidt til højre for midten byens hovedkirke, Marie-kirken, der i 1661 havde mistet sit
spir. Op over byen staar røgen fra flere brande, en dramatisering af de virkelige forhold, fire
større brande til forskellig tid i løbet af belejringens syv uger. Yderst til højre ligger kastellet
indhyllet i røgskyer under stormen paa dette byens hovedforsvarsværk. Desværre er mellemgrunden stærkt ødelagt, og mange detailler har ikke kunnet konstateres under restaureringen.
Man aner dog (over hovederne af de i forgrunden staaende to mænd ) sik-sak-linjer, der angiver
de løbegrave, gennem hvilke de danske tropper rykkede frem mod kastellet til højre og den
mecklenburgske port omtrent ved Marie-kirkens østende; den over kastelsgraven udlagte
stormbro, der ses paa det til tapetet svarende kobberstik, er derimod helt forsvundet ved ødelæggelserne i tapetet. Til venstre for de staaende mænds hoved fyrer et kanonbatteri mod fæstningen, og helt ovre i tapetets venstre side ses løbegrave fulde af soldater.

Et kun lidt restaureret udsnit af Rosenborg-tapetet Damgartens erobring den 6. oktober 1675.

Medens baggrunden saaledes skildrer forskellige episoder af belejringen og stormen, fremstilles i forgrunden selve byens overgivelse. Her holder Kongen (i guldbroderet gullig køllert
med hvidt brocheret silkefor, røde bukser og rødt broderet skærf samt det blaa baand) paa en
hvid hest og strækker sin kommandostav ned mod to udsendinge, der bøjer sig ydmygt for
sejrherren, en svensk officer (oberst Tungel) og en gejstlig repræsentant for byens borgerskab.
Til højre for Kongen holder prinsJørgen og mellem dem ses den officer, der i omtalen afDamgarten-tapetet forsøgsvis er identificeret som general Carl Arenstorff. En rytter til venstre for
Kongen (lige bag den bukkende gejstlige) bærer det hvide baand - udover de to kongelige
brødre den eneste med ordensbaand; maaske er det hærens højeste officer, feltmarskalløjtnant
A. Weyher. Lidt nede paa bakken til højre kører to damer i en aaben guldornamenteret vogn
med kalesche (foret med rødt); det er dronning Charlotte Amalie og prinsessen af Tarent,
Charlotte Amalie de Tremonle.

Helsingborgs indtagelse den 3. Juli 1676

(billeder side 19 og 87, sml. stikket side 71).

Bredde: 390 cm. Ikke restaureret (men delvis ødelagt ved restaureringsforsøg 1835).
Inskription (med frakturskrift):
Anno 1676 D. 3 July.
Die Veste Helsingburg mit ihren hohen Wållen
Vndt altem dicken Turm sich heute muste stellen
Den Dahnen Zum Geboht: Der grosse Christian
Auf Gnade diess Casteel am dritten tag gewan.

Tapetet viser Christian V med staben staaende paa en højde med ryggen til Helsingborg,
der ses i baggrunden: til venstre nogle af byens bygninger, til højre slottet med sit svære taarn
(»Karnan«) indhyllet i røgen af den eksplosion i et krudtkammer, der gav anledning til slottets overgivelse. Bag slottet og byen ligger sundet med et par store skibe, og paa den anden
side vandet til venstre Kronborg og Helsingør. I mellemgrunden ses til venstre nogle marcherende soldater, men iøvrigt er i denne del af tapetet næsten alle detailler forsvundet ved en
gammel reparation med grov stopning.
I forgrundens gruppe til højre staar Kongen (i rigt guldbroderet rød kjortel med det blaa
elefantordensbaand og med røde og hvide fjer i hatten) og ved hans side (til højre) prins Jørgen
(ligeledes med det blaa baand - over en guldbroderet graa kjortel). Til venstre staar en officer
med hatten i haanden foran sin hest, ligesom parat til at ride af sted ud i kampen. Han har et
lille overskæg og bærer det hvide baand. Er det generalløjtnant Niels Rosenkrantz, der faldt
foran Helsingborg faa timer før fæstningen overgav sig? Ved siden af Weyher og Fr. Arenstorff var han den eneste af officererne ved Helsingborg, der var hvid ridder. Hans portræt (paa
Ryegaard, malet af Wuchters) modsiger i al fald ikke identifikationen.
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To herrer tager sig en pris tobak. Udsnit af Rosenborg-tapetet Indtagelsen af Landskronas kastel den 4. august 1676. Ikke restaureret.
Væveren har modelleret med mange nuancer af samme farve (f.eks. 6 i halskluden) eller tonet ved skravering.
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Landskronas indtagelse den

II.

juli I676

(billede side 21) .

Bredde 506 cm. Restaureret 1935-39.
Inskription (med versaler undtagen ordet anno):
Anno 1676 den II jvly.
Kavm wahr die waszer krohn der wellen raub geworden,
Als auch des landes krohn dem feinde ward entwand;
Zwey krohnen avf einmahl besiegte unser norden
Durch flvht vnd tapfres schwert zu waszer vnd zu land.

Inskriptionen hentyder ved sit ordspil til »Stora Kronans« undergang i søslaget ved Øland
den 1. juni 1676, en god maaneds tid før hæren vendte sig mod Landskrona. Tapetet viser en
udsigt over den belejrede by set fra nordøst. Bagved ligger Øresund med mange skibe. Op over
byens lave huse bag voldene rager kirken med sit gavlkronede taarn, og til højre skimtes halvvejs bag ved byen det gamle slot ved kysten. Man ser de sik-sak tegnede løbegrave, der fra et
batteri i mellemgrunden strækker sig frem dels mod den nordre port (noget til højre for kirken )
dels mod den østre port helt ude til venstre, hvor der skimtes flere store militærafdelinger maaske er det angrebet, der førte til byens erobring, der lige er ved at udvikle sig; det var
i al fald netop her man trængte ind i byen. Ogsaa nærmere forgrunden ses afdelinger af uniformerede soldater, og helt fremme rider Kongen selv forrest i en større gruppe ryttere fra
højre, pegende ud mod Landskrona. Han bærer det blaa baand paa et brystharnisk over en
guldbroderet køllert med rødt for og opslag. Længere til højre i samme gruppe ses prinsJørgen
halvt fra ryggen, ligeledes med det blaa baand over skulderen, i rigt guldbroderet rød kjortel
og gule bukser. Mellem Kongen og hans broder er tre ryttere. Nærmest Kongen rider den officer, der paa de foregaaende tapeter forsøgsvis er identificeret som general Carl Arenstorff;
han bærer det hvide baand; i virkeligheden var han ikke til stede ved Landskrona, men indtraf først noget senere ved hæren i Skaane. Det er dog meget muligt, at kunstneren flere aar
efter ikke har taget dette saa nøje; blandt de personer, der faktisk vides at have været med
ved Landskrona, kan der i al fald ikke findes saa mange hvide riddere, som her er til stede
paa tapetbilledet. Om den rytter, der ses som nr. 2 til højre for Kongen, har baaret hvidt
baand, kan ganske vist ikke afgøres - det blaa (der skal hænge over venstre skulder) har
han i al fald ikke. Han synes elegant (rød - nu falmet-kjole; blaa halssløjfe) og ser snarere ud til at være en af de medfølgende hofmænd end en officer - , maaske er det den Kongen
nærstaaende overjægermester Vincens Hahn, der 1676 var hvid ridder (sml. beskrivelsen af
det følgende tapet). Den tredie rytter, lige til venstre for prins Jørgen, bærer det blaa baand;
det er utvivlsomt overfeltmarskallen Johan Adolf af Plon. Den yderste rytter til højre i samme
gruppe og en rytter med ryggen halvt til beskueren forrest i en gruppe paa tre til venstre i
billedet har begge det hvide baand; de bærer begge brystharnisk, er vel officerer; det maa
da være A. Weyher og Fr. Arenstorff (sikkert rytteren til højre med glat mørkt haar ).
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Indtagelsen af Landskronas kastel. Tapet fra Rosenborgs riddersal.

Indtagelsen af Landskronas kastel den 4. august 1676

(billede herover, sml. side 31, 23 og 99).

Bredde: 430 cm. Ikke restaureret.
Inskription (med versaler undtagen ordet anno):
Anno 1676. d. 4. augusty.
Landscronen stoltzes schloss fur den siegreichen stiicken
Des grossen Christians sich endtlich auch mus biicken;
Als es drei wochen sich mit grosen lob gewehrt,
Verzweiflend an succurs hat es accord begehrt.

Kongen og hans omgivelser er paa dette tapet placeret til fods paa et højereliggende
punkt i selve Landskrona by, hvorfra der er udsigt mod kastellet midt i baggrunden; fra slottet staar en røgsky i vejret - vel resultat af den voldsomme beskydning de sidste dage før
overgivelsen; et af de danske batterier med belejringsskyts (og med dansk flag) skimtes lige
foran slottet. Bag det ligger sundet og i det fjerne tegner sig til venstre i billedet Københavns
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silhuet. I mellemgrunden ses til begge sider nogle af de yderste bygninger i byen. Paa det høje
punkt, hvor Kongen opholder sig, findes sønderbrudte rester af et eller andet træstillads (byled
eller lignende?) . I midten staar her Kongen pegende ud mod kastellet med venstre haand
(iført guldbroderet graa kjortel med røde opslag og med det blaa baand) og til højre for ham
overfeltmarskallen Johan Adolf af Plon (i lignende dragt med det blaa baand) med stok i haanden seende frem mod beskueren. Bag ham til højre ser en hvid ridder med glat mørkt haar
frem over hans skulder-vistnok generalløjtnant Fr. Arenstorff-og til højre for ham staar vendt
i profil mod kongen endnu en hvid ridder, der maa antages at være feltmarskalløjtnant
A. Weyher. Til venstre bag kongen ses profilen af prins Jørgen. Videre mod venstre følger derefter en mand med ryggen til beskueren og derefter en høj mand, der ligner overkammerjunker Adam Levin Knuth (især naar man ser paa portrættet paa den bevarede karton ). Han
er halvt skjult af en anden elegant udseende herre, der bærer det blaa baand; det er vistnok
overjægermester Vincens Hahn, der ganske vist først fik elefanten 1679; det er imidlertid en
anakronisme, som man næsten maatte vente af en maler, der i 168o'erne skulde give et portræt af denne fornemme mand. En jagthund lige foran ham kunde maaske ogsaa tyde paa, at
det er overjægermesteren. Længst ude til venstre er endnu en hvid ridder ved at tage en pris
tobak af en daase, som bydes ham af en anden - disse mænd kan ikke engang forsøgsvis identificeres. - Lige bag de højtstaaende herrer ses en mængde soldater - og helt foran til højre
et lille genrebillede af et par soldater, der er kommet i totterne paa hinanden.
Christianstads indtagelse den 15. august 1676 (billede side 35, sml. stikket side 73).
Bredde: 690 cm. Restaureret 1924- 28.
Inskription (med versaler) :
Anno 1676 den 15 avgvsti.
Die kvhne kraft des selbst anwesenden monarchen
Giebt seinen Dahnen mvth, das kein kartavnen schnarchen
Gefahrlich ihnen scheint, dies Christianstad spvhrt,
Die mit dem degen in der favst wirdt emportiert.

I tapetets baggrund ligger til venstre byen Christianstad, set fra en højde et stykke syd
for byen. Christian IV's Trefoldighedskirke med sit slanke spir og tre sidegavle rager højt op
over byens huse og volde. Foran byen strækker sig de lave mosestrækninger og Helgeaaens
vandflade; den afbrudte »lange bro« ses imellem hovedet af Kongens hest og rytteren midt i
tapetet. I mellemgrunden rykker soldater frem mod byen, medens den straalende opgaaende
sol i nordøst (til højre i billedet) antyder det tidlige tidspunkt - faktisk før dagen var brudt
frem -, da angrebet foregik. Fra højre rider Kongen paa en stejlende sort hest mod billedets
midte; han bærer det blaa baand paa et brystharnisk over en rød kjortel (med gult for) overbroderet med guldblomster, der minder stærkt om de van Haven'ske mønstertegninger i kob-
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berstiksamlingen (kopierede i denne bogs omslagspapir); bukserne er ogsaa røde, og om livet
har han et snoet rødt, blaat og gult skærf med guldfrynser. Bag Kongen følger længst til højre
i tapetet prins Jørgen; mellem dem ses hoveder af nogle ryttere, af hvilke den ene med glattere mørkt haar nærmest bag Kongen har det hvide baand og formentlig er Fr. Arenstorff,
medens en anden nærmest prins Jørgen (i samtale med denne) har det blaa baand og maa
være hertug Johan Adolf. Længst til venstre holder en lille gruppe paa fire ryttere, af hvilke
den yderste mod højre er den samme mand, der tidligere er forsøgt identificeret med Carl
Arenstorff; han bærer her det hvide baand. I tapetets midte ses en rytter (hvid ridder Weyher?) med ryggen mod beskueren vekslende ord med kongen.

Indtagelsen af Marstrand og Karlsten den 23. juli 1677

(farvetavle II, sml. billederne side 75 og 77).

Bredde: 305 cm. Restaureret I g 17-21.
Inskription (med frakturskrift):
Anno 1677 d 23 julii.
Uniiberwindlich war vorhin des Marstrands Veste,
Ihr felsigtes Casteel vndt ihre steile neste
Dem siegenden Monarch, dem grossen Christian
Der tapfre Giildenlow dennoch an heiit gewan.

Fra en højde inde paa Koøen ser man ud over skærgaarden, mod Marstrand. Neden for
højden ses paa selve Koøen norske troppeafdelinger og telte og helt ude ved vandet to batterier,
der fyrer mod to forter paa smaaholme i sundet foran Marstrand, Malepert til højre og Hedvigsholm omtrent midt i billedet. Midt imellem disse holme ligger et par krigsskibe. Højt over
byen Marstrand (til venstre paa øen i baggrunden) ses paa klippen Karlstens mægtige taarn
og en anden bygning, omgivet af en høj mur. Fra en anden klippe til højre beskydes fæstningen med kanoner. Helt i forgrunden staar Norges statholder Ulrik Frederik Gyldenløve med
elefantordenen paa brystharnisket over en køllert med guldbroderede ærmer; han har rød
halssløjfe og brun hat med røde fjer. Bag ham til venstre ses to officerer ved et par høje naaletræer, og foran dem overrækker en mand bukkende et brev til Gyldenløve. - Tapetet afbilder
saaledes paa en gang flere episoder i kampen om Marstrand; beskydningen af Malepert og
Hedvigsholm ligger forud for indtagelsen af disse fæstningsanlæg den 13. og den 15. juli, medens kanonilden fra klippen over for Karlsten først aabnedes d. 22. juli; endelig er det brev,
der i forgrunden overrækkes Gyldenløve med saa stor underdanighed, vel snarest kapitulationsbrevet den 23. juli.

DE MARITIME TAPETER
Af PREBEN HOLCK

I den række imponerende tapeter, som skulde kaste glans over enevoldsmagten og forherlige den skaanske krigs berømmelige sejre, maatte de store søkrigsbegivenheder, der med
eet havde skabt ry om den danske :flaade og hævet Danmark til den førende sønation i Norden, faa en fremtrædende plads.
Sammenholdt med de tilsvarende landmilitære krigsoperationer frembød de maritime
fremstillinger den vanskelighed, at kunstneren maatte savne den landskabelige ramme, som
umiddelbart stillede begivenheden i det rette historiske relief og paa afgørende maade appellerede til beskuerens forestillingsevne. Ved landoperationerne havde kunstneren det i sin
magt, indenfor et begrænset felt, billedligt at stedfæste begivenhederne i terrainet i forhold
til angrebsobjektet, kendte bygninger, bakkedrag, skove, aaløb og lignende, hvor kanonstillinger, løbegrave og troppeformationer nøje kunde indtegnes, saaledes at beskueren paa een
gang kunde faa et anskueligt billede af den militære opmarch tillige med dennes forløb og
det endelige resultat.
Ganske anderledes stiller forholdene sig paa søen. Her udspilles aktionen som oftest i
aabent farvand uden direkte tilknytning til kendt landomraade og over meget betydelige distancer, som ikke kan indeholdes i et og samme billede. Operationerne har billedligt set
hverken begyndelse eller afslutning. De opsejlende :flaadestyrker dukker op i horizonten, manøvrerer ind mod hinanden uden at efterlade sig synlige spor i vandet og engagerer i nærkamp,
hvor situationen skifter fra minut til minut, indtil den tabende part tager flugten, hvorefter
sejrherren enten optager forfølgelsen eller forlader kampomraadet, der derefter atter bliver
en besiddelsesløs valplads i det aabne hav, hvor alt bliver som før.
Kunstneren, der saaledes er afskaaret fra indenfor rammen af et og samme billede at
gengive aktionen i hele dens forløb, maa derfor for løbende fægtningers vedkommende vælge
et af søslagets højdepunkter eller hovedbegivenheder og udfra sin kunstneriske kompositionsevne skildre saadanne dramatiske enkeltepisoder, som umiddelbart sætter beskuerens fantasi
i bevægelse, og understrege det fortællende indhold med saa effektfulde, maleriske virkemidler
som havarister med sønderskudte rejsninger, synkende orlogsskibe, brændende vrag og tililende baade, samt vraggods, alt grupperet om det sejrende admiralskib, medens det øvrige
fortoner sig eller skjules bag den drivende krudtrøg.
En gennemgang af existerende tidligere marinebilleder (malerier, tegninger, kobberstik
og tapeter) viser, at to forskellige udtryksformer havde dannet skole.
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Ved den ene skildres et og samme søslag gennem en række samhørende billeder, der illustrerer de forskellige faser under slagets forløb, navnlig opsejlingen, aktionens hovedbegivenheder og den endelige afslutning. Det fornemste exempel herpaa er vel de berømte tapeter
af den spanske armadas ødelæggelse, udført efter udkast af den fremragende hollandske marinemaler Henry Cornelius Vroom (1566-1640), hvilke desværre gik tabt ved det engelske
parlaments brand i 1836 og nu kun kendes fra kobberstikkeren John Pine's stik (1743 ). Begivenhederne er set i fugleperspektiv, og episoderne er nærmest en taktisk udredning med
stereotype skibsgengivelser i lille bestik, placeret midt i billedet uden effektfulde forgrundsdetailler til at fange interessen.
Det blev hollænderne Willem van der Velde (fader og søn), bedst kendt herhjemme fra
de ypperlige gengivelser af slaget i Øresund 29.10.1658 og den hollandske flaade paa Københavns red, der formaaede at give den stereotype, stillestaaende skildring liv og fortællende
indhold. Allerede van der Velde d. æ.s tegninger af admiral Pros Mund's nederlag i Femerbælt 13. 10. 1644 i 3 faser (Skokloster ved Stockholm) viser en mere realistisk opfattelse, der
tyder paa personlige iagttagelser og lader formode, at kunstneren selv overværede søslaget
paa den svensk-hollandske hjælpeflaade. Horizonten er ret lav, flere skibe er trukket frem i
forgrunden med udpensling af agterspejlenes fine, dekorative detailler. Under de første engelsk-hollandske krige fulgte fader og søn flaaderne paa eget skib og skabte en række billeder af saadant ry, at de i 1673 kaldtes til England for som statsansatte at udføre historiske
marinebilleder.
Uden at nogen kom paa højde med dem, fik de dog mange efterlignere, hvorved deres
stil kom til at sætte præg paa adskillige af datidens kobberstik, saaledes ogsaa i nogen grad
paa et desværre usigneret hollandsk stik af søslaget under Øland 1. 6. 1676 i 3 faser, hvor der
er flugt og bevægelse i de lange skibskolonner.
Ved den anden fremstillingsmaade saa man bort fra helhedsbilledet og valgte et udsnit
af søslaget med dramatiske situationer og rig anvendelse af effektfuld staffage, hvorved man
undgik omfattende historiske studier for at rekonstruere begivenheden i hele dens omfang.
Adskillige af disse marinebilleder er udført efter skitser optagne under selve kampen og
er derfor meget realistiske. Saaledes sendtes malerne Peder Coecke og J ehan Vermayen, ogsaa
kaldet Juan el Mayo (Jan Cornelisz Vermeyen) med den udrustede spanske flaadeexpedition
til Tunis i 1535 for at forevige kamphandlingerne. Vermeyen udførte kartonnen til de berømte Madrid-tapeter, udført af Wilhelm Pannemaker (størrelse 5 x g meter) og udstillet i
London I 554 inden afleveringen til Spanien, hvor skibs billederne fra Goletta's belejring giver
enestaaende oplysninger om datidens orlogsskibe, saavel karakker som galejer.
Paa lignende maade kunde Delfter-tapeterne med motiver fra Kalmar-krigen og udført

Søslaget ved Møen den

I.

juni 1677. Tapet fra Rosenborgs riddersal. Restaureret.

1619 efter udkast af Karel van Mander have givet meget værdifulde oplysninger om Christian
IV's orlogsflaade, saafremt de ikke var gaaet tabt ved Frederiksborg slots brand, idet Kongen
havde ladet kunstneren besøge Holmen og slagpladserne fra krigen.
Uovertrufne er- som allerede nævnt - van der Velde's mange skibstegninger og slagbilleder, saavel i komposition som i den detailmæssige udførelse, skildret med mesterlig dygtighed og en næsten »fotografisk« nøjagtighed. Desværre er de fleste af hans danske skibsbilleder
gaaet til udlandet, hvor adskillige antagelig skjuler sig som ukendte, fordi landet fattedes
penge i de strenge krigsaar under Svenskekrigen, hvor han virkede i Danmark og fulgte de
hollandske hjælpeflaader.
Rosenborg-tapeterne, der fremstiller de 3 store søslag fra den skaanske krig, er i kompositionen noget for sig selv, idet den ukendte kunstner i dem har samarbejdet de to her skildrede
fremstillingsmaader til et samlet helhedsbillede. Han har valgt aktionens højdepunkt som
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forgrundsbillede med gengivelse af de vigtigste skibe i stort format, medens søslagets øvrige
faser foregaar i mellem- og baggrunden i stærkt perspektivisk formindskelse.
Billedet er saaledes til en vis grad komponeret efter højden for at holde det indenfor
tapetets givne ramme og undgaa den langstrakte panoramavirkning, som ikke tillader at udarbejde enkelt-episoder i saa stort format som ønskeligt. Denne løsning har imidlertid nødvendiggjort valget af to øjepunkter, det ene nærlig i højde med forgrundens skibsdæk og det
andet i meget betydelig højde, der hæver horizonten og giver en udstrakt vandflade for placering af de bagved liggende skibe. Herved har kunstneren i et billede kunnet samle de væsentligste begivenheder under slaget, men han har maattet gøre vold mod den naturtro
redegørelse og bragt forstyrrelse i den kronologiske rækkefølge. Billedet bliver samtidigt uroligt, ikke alene paa grund af det uvante dobbeltperspektiv, men ogsaa fordi fremstillingen er
usynkroniseret, idet enkelte skibsgrupper præsenterer beskueren for en tidlig episode under
søslaget, medens andre beretter om, hvad der er sket adskillige timer senere.
For at bøde herpaa er der lagt vægt paa forgrundens fortællende indhold, som umiddelbart fanger og fastholder blikket, der tvinges til at følge billedets vandrette linie, da øjet ikke
paa nærmere hold formaar at omfatte billedet i hele dets bredde. Baggrunden fortoner sig
med udpræget fjernvirkning ved anvendelsen af et stærkt nuanceret farveperspektiv, saaledes
at den ogsaa set paa længere afstand ikke forstyrrer helhedsindtrykket mere end højst nødvendigt, og først kommer til orde, naar beskueren har gjort sig færdig med sine forgrundsiagttagelser og hæver blikket for at gøre sig bekendt med billedets øvrige indhold.
Denne særlige teknik synes at være af ny dato og findes mig bekendt ikke tidligere anvendt andetsteds end paa de nærlig samtidige tapeter i Hampton Court af søslaget i Solebay
1672. Ligheden mellem fremstillingen af dette berømte søslag og søslaget i K øge bugt 1677
er saa paafaldende, at det lader formode, at der muligvis er en vis forbindelse mellem vor
ukendte kunstner og den engelske.
De tre søkrigstapeter har ikke den samme faste, rolige og værdige holdning som de tilsvarende landmilitære stykker, den kraftige farvevirkning gør sig i tapeternes nuværende tilstand egentlig kun gældende i forgrundsskibene og disses dominerende sejlføring, medens det
betydelige og nu ret farveløse vandfladeareal ikke afbalanceres af en modsvarende himmel
med den farvekontrast, som skaber luft og højde over mastetoppene. Det er i nogen grad
kun tapeternes brede indramningsbort med de maritime krigstrofæer, aareblade og nautiske
instrumenter, som viser samhørigheden med de landmilitære krigstildragelser. De større skibe
er blevet mærkelig undersætsige og tunge, og de bag ved liggende skibe sejler som silhuetter
paa en underlig spøgelsesagtig maade henover en død flade uden egentlig formaal. Dette
skyldes tidens blegning, som har udvisket kanonilden og den drivende krudtrøg, alt det som
giver liv og karakter og motiverer bevægelsen i billedet.

Saadan har det selvfølgelig ikke været fra begyndelsen, da tapetet stod med sine friske
farvetoner, hvor skibe og sejl traadte naturligt frem fra den farvelagte baggrund, men de anvendte farvenuancer har ikke været lige modstandsdygtige overfor lysets blegende virkning,
og store dele af tapetet er nu praktisk talt affarvet. Dengang stod tapetet i al sin farvepragt
og talte til samtiden om de store begivenheder, der nys havde fundet sted, og hvis episoder
var kendt af hele det fornemme selskab, der kom ved hove. Man nikkede genkendende til
de stolte skibe, der havde indskrevet deres navne i Nordens historie, og var fuldt ud fortrolig
med søslagets forløb i alle dets enkeltheder. Man lod sig næppe forstyrre af den egenartede
komposition, som man rimeligvis fandt baade original og underholdende.
Nu har forholdet ændret sig betydeligt, meget af det, som alle vidste dengang, er siden
gaaet i glemmebogen. Tidens patina har lagt et slør over saavel begivenheder som den maleriske gengivelse, hvor man nu næppe kan skelne ven fra fjende og ikke altid kan afgøre, om
de afblegede flag er danske eller svenske, hvorfor man ikke uden nærmere forklaring eller
særligt kendskab til aktionen og dens forløb kan faa det fulde udbytte af det skildrede.
Foruden de tre søslags-tapeter findes endnu to tapeter med landgangene ved Raa og paa
Rugen, hvor operationerne var af saa stationær karakter, at kunstneren ikke behøvede at
ændre situationerne.

Slaget ved Øland den

I.

juni 1676

(billede side 15, sml. side 61 og 67).

Bredde: 520 cm. Under restaurering fra 1942.
Indskrift (med initialer):
Anno 1676 den I Juny.
Dies war die erste prob, da selbst die Cron must fallen,
Das Schwerdt zerstiicket ward, der Apfel auf den sand,
Der Schweden macht zerstreiit durch unsrer stiicke knallen,
So zeugt der Dæhnen muht luft, himmel, wasser, land.

Medens den danske flaades operationer i 1675 i det væsentligste havde indskrænket sig
til i forbindelse med en hollandsk auxiliærflaade at opfylde de traktatmæssige forpligtelser
overfor Brandenburg ved at opretholde en blokade i Østersøen for at hindre svenske troppeoverførsler til Pommern, blev i 1676 alle kræfter sat ind paa krigens hovedformaal at tilbageerobre de skaanske provinser og genvinde herredømmet i Østersøen.
I April 1676 afsejlede admiral Niels Juel med en mindre flaadestyrke til Gotland, hvor
han foretog landgang og 1. mai erobrede øen, saaledes at denne strategiske nøglestilling
atter kom paa danske hænder. Da han et par uger senere fik underretning om, at den svenske
hovedflaade paa ca. 40 orlogsskibe og fregatter under Lorentz Creutz laa sejlklar i den stockholmske skærgaard og kunde ventes i søen, hvad dag det skulde være, indtog han den beordrede station mellem Bornholm og Rugen. Paa vejen hertil modtog han 17. mai forstærkning
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af den hollandske auxiliærflaade paa g orlogsskibe under admiral Allemonde og to dage senere
af en dansk eskadre under admiral Jens Rodsten, der bragte den samlede styrke op paa 28
større skibe. Samtidig fik Niels Juel den endelige meddelelse om, at de indledede forhandlinger med den berømte hollandske admiral Cornelius Tromp var resulteret i, at denne skulde
overtage den øverste flaadeledelse som general-admiral.
Udfor Riigen fik man 25. 5. den svenske flaade i sigte, og NielsJuel skulde ifølge instruksen
trække sig tilbage til Sundet for en overmagt; men det maa formodes, at han netop efter Tromps
udnævnelse ikke vilde kvittere søen uden modstand, hvor han havde lejlighed til at bedømme
fjendens styrke, og med de herskende vindforhold var retræten fri, saa han havde det i sin
magt naar som helst at afbryde en kamp. Niels J uel, der var i læ, fandt lejlighed til at bryde
gennem den svenske linie og afskære de 5 agterste svenske skibe, men mørkets indtræden forhindrede ham i at udnytte denne fordel, og da forholdene ikke stillede sig gunstigt under fægtningen den følgende dag, afbrød han kampen og gik til ankers indenfor Falsterbo.
General-admiral Tromp overtog 28. 5. kommandoen over flaaden, der nu talte 25 orlogsskibe og 10 fregatter foruden brandere og nogle smaafartøjer. Han hejste sit flag paa »Christianus Quintus« og afsejlede to dage senere fra Falsterbo.31. 5. fik han den overlegne svenske
flaade paa 50 skibe, store og smaa i sigte og optog straks forfølgelsen under force af sejl, da
admiral Creutz trak sig tilbage for om muligt at lokke danskerne efter sig op til skærgaarden nord for Øland.
Ved middagstid den 1. juni havde flaaden indhentet den svenske ved Ølands sydpynt,
begge i spredt orden som følge afjagten, og her lykkedes det NielsJuel, der førte avantgarden,
at komme til luvart ved at knibe ganske tæt til kysten indenom den svenske.
Admiral Uggla, der førte den svenske avantgarde, gav nu signal til samling, men Creutz
misforstod signalet og gav ordre til vending. I den haarde kuling krængede hans flagskib
»Kronan« (ogsaa kaldet Riks-Kronan eller Stora Kronan), der førte fulde sejl, over, og da de
underste kanonporte ikke i skyndingen var blevet lukkede og kanonerne fastsurrede, strømmede vandet ind, og skibet kæntrede udfor Hultersta kirke paa Øland. Samtidig foraarsagede
en tændt luntestok en brand, der hurtigt forplantede sig til krudtmagasinet, og kort tid efter
sprang den stolte tredækker i luften med nærlig hele besætningen, omkring 800 mand.
Under den opstaaede forvirring sattes angrebet ind, Tromp og Niels Juel lagde sig paa
hver side af Ugglas flagskib »Svardet«, der efter en heltemodig kamp paa henved to timer
maatte stryge, efter at stormasten var skudt overbord. En hollandsk brander, der ikke havde

observeret, at skibet havde overgivet sig, sejlede trods ivrige raab fra begge admiralskibe op
langs siden af det svenske flagskib, som hurtigt kom i brand overalt i den stormende kuling
og sprang i luften med de fleste af besætningen. »N eptunus« blev erobret af det hollandske orlogsskib »Gideon« og »Jarnvågen« af »Anna Sophia«, kaptajn Hans Hardenbroek. Under

Slaget i Koge bugt den r.juli 1677. Tapet fra Rosenborg riddersal. Restaureret.

den svenske fl.aades flugt for at naa indenskærs erobredes jagten »Enhorning«, medens tre
svenske skibe sattes paa land ved Ølands nordende, hvor det senere lykkedes svenskerne
at tage dem af grunden.
V ed indsejlingen til skærgaarden tog det store orlogsskib »Åpplet« et undersøisk skær og
sank, saaledes at svenskerne ved denne lejlighed mistede de tre store regalieskibe: »Kronan«,
»Svardet« og »Applet«, hvilket blev taget som et ilde varsel. Niels Juel og hans skibe forfulgte
fjenden til skærene, hvor de fik 4 skibe i sigte, men maatte indstille jagten, da de ikke turde
hasardere skibene i et ukendt og farligt farvand.
Rosenborg-tapetet stiller straks beskueren overfor Ølandsslagets hovedbegivenhed,
»Stora Kronans« undergang, medens den lange og enerverende jagt fra Ystad til Øland
selvfølgelig er udeladt.
Dette Nordens største og kun 5 aar gamle orlogsskib, Sveriges stolthed paa 128 kanoner,
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ligger overkrænget og synkende for snart efter at forsvinde fra havets overflade paa nær en
del af styrbords sidebord, da det lagde sig til hvile paa havbunden, saaledes at mange af
skibets besætning vilde have haft mulighed for at redde sig der, hvis det ikke umiddelbart
efter var sprunget i luften.
Kunstneren har skabt en kontrastvirkning midt i billedet mellem de to førende :flagskibe,
det svenske som med forblæste sejl er kastet hjælpeløst om paa siden, og det danske »Christianus
Quintus« der med bugnende sejlfylde og vajende flag sejler een fribaarent imøde. Havde han
vidst, at det svenske :flagskib var en tredækker, havde han næppe undladt at vise dette.
I højre side af billedet indgaar »Christianus Quintus« samtidigt i en skibsgruppe paa 4
skibe; det er beretningen om »Svardet«s ødelæggelse, der skildres. Indeklemt imellem Tromps
og Niels J uels :flagskibe har det udholdt den næsten to timer lange kamp, nu er dets sekundanter flygtet, stormasten er faldet, og uden manøvreevne er det prisgivet. Den hollandske
brander er allerede i lys lue langs skibssiden, og flammerne blæser i stormen henover skib
og rejsning, den totale ødelæggelse er uundgaaelig, men kunstneren har forsømt at vise, at
flaget paa dette tidspunkt var strøget.
Det siger sig selv, at situationen ikke er rigtig gengivet, en dublering af det svenske admiralskib kan ikke foregaa paa modgaaende kurser, og afstanden mellem skibene er saa faretruende ringe, at de næppe kunde undgaa alle at blive et bytte for den hollandske branders blussende :flammehav.
Billedet afbalanceres til venstre af et synkende svensk skib, der ikke kan været andet
end »Åpplet«, og kunstneren har sikkert villet sammenfatte tabet af de tre regalieskibe, skønt
der baade var en betydelig afstand i tid og sted, og det er muligvis derfor, at »Åpplet« kun
diskret stikker forskibet indenfor tapetets ramme. I mellemgrunden ses til venstre »Neptunus« i kamp med »Gideon«, og nær midten »Jarnvågen«, der besejres af »Anna Sophia«.
Et synkende skibsvrag til højre maa tilskrives de dengang noget overdrevne beretninger om
den svenske :flaades skibstab.
Til venstre ret langt tilbage nær tapetets ramme vises pynten af Øland, hvor en baad
landsætter skibbrudne, medens den svenske :flaade i baggrunden er paa flugt for de danske
skibe. Som staffage i forgrunden tre baade, der bjerger svenske søfolk, som springer i
søen for at redde livet. I betragtning af det stormfulde vejr er søen paafaldende rolig, hvilket
kunstneren kan tillade sig, da aktionen foregaar i læ af Øland i ca. en dansk mils afstand,
men skibene burde med den store sejlføring have en ret betydelig krængning.

Landgangen ved Raa den 29. Juni 1676

(billeder side 17, 51 og 57).

Bredde 550 cm. Ikke restaureret.
Inskription (med versaler undtagen ordet junij):
Anno 1676 den 29 junij.
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Rie steigt der Dåhnen macht mit tapfern mvth avf Schonen,
Der feinde macht zergieng, nichts mochte widerstehn;
Es freute sich das land, vnd die darinnen wohnen,
Den grossen Christian, der sie befreyt, zv sehn.

Med Gotlands erobring og sejren under Øland var der sikret et foreløbigt herredømme
til søs, som tillod at iværksætte den planlagte landgangsekspedition til Skaane. En eskadre
sendtes til Kattegat for at blokere den svenske flaadestyrke ved Gøteborg, og hovedflaaden
under general-admiral Tromp og Niels J uel gik til Ystad for at bortlede den svenske hærs
opmærksomhed fra landgangsoperationens egentlige maal. Foruden g danske og 2 hollandske
orlogsskibe samt 2 defensionsskibe, der skulde sikre expeditionens flanker, var der samlet en
transportflaade paa 314 større og mindre fartøjer til overførsel af 14.487 mand med artilleri
og et meget betydeligt antal heste.
Den 24. juni var armeen indskibet, og om aftenen den 28. gik Kongen ombord i admiral
Marquor Rodsten's flagskib »Tre Kroner«, hvorefter hele flaaden gik under sejl, og kl. 2 om
eftermiddagen den følgende dag fandt landgangen sted udfor Raa tæt syd for Helsingborg.
To timer senere var fodfolket landsat uden at møde modstand, og udskibningen af rytteri
og artilleri var praktisk talt tilendebragt ved syvtiden fra fladbundede baade og pramme, der
med slisker var indrettet til dette formaal.
Tapetet giver et livligt og indholdsrigt billede af den stort anlagte og vel gennemførte
operation. Under land ses til venstre den nordlige gruppe orlogsskibe: »Hummeren«, »Københavns Vaaben«, »Tiger«, »Chalep«, »København« og »Tre Løver«, og til højre: »Tre
Kroner«, »Christianus Quartus«, »Klein Frisia«, »Jægeren« (eller »St. Maria« ), »Charlotte«,
» Wandhunden« og »Store Pram«.
Hele expeditionen er endnu under sejl, og billedet er fyldt med en vrimmel af skibe og
fartøjer, som under forskellige kurser holder ind mod kysten. Foruden baade og pramme er
der gengivet over I oo større og mindre sejlskibe, der alle er velplacerede i billedet; en ikke
ringe kunstnerisk præstation.
De mange soldaterfyldte baade i forgrunden og mellem skibene fortæller, at udskibningen for at fremskynde landsætningen mest muligt allerede var paabegyndt, da flaaden for
slappe og delvis opgivne sejl i det rolige sommervejr stod ind mod ankerpladsen.
Til venstre i forgrunden ses en smakke med en pram paa siden, hvori er udskibet tre
heste, medens en fjerde hænger i selen under nedfiring fra storraaen. Adskillige baade og
pramme har allerede naaet strandkanten og landsat en del fodfolk og ryttere, der mønstres
inden afmarchen mod Helsingborg, medens en rytterpatrouille er paa rekognoscering ind i
terrainet. En del baade ligger i strandkanten og landsætter folk, der vader i land, medens
hestene fra de nærmeste skibe simpelthen er kastet i vandet og svømmer ind mod kysten.
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Den desværre meget medtagne karton viser mangfoldige detailler, som nu formedelst
tidens tand er gaaet tabt i tapetet. Fine farvenuancer og en god fordeling af lys og skygge
giver skibe og baade deres skibsmæssige fylde og konstruktive linier; man kan se, at det er
rummelige og robuste koffardiskibe, som dog er sødygtige og velmanøvrerende med enkel
og praktisk sejlføring, der kræver mindst muligt mandskab. Baadene ligger godt paa vandet,
og selv om de er overfyldte til trængsel, rummer de dog de indtagne soldater og klarer sig
med faa aarer, saaledes som det under lignende forhold maa praktiseres den dag i dag. For
den, der vil studere datidens mange og forskelligartede skibstyper med deres bygningsform,
ornamentering og sejlføring, er kartonnen en sand guldgrube.

Søslaget ved Møen den I.juni 1677 (i inventarfortegnelser fra 18. aarh. kaldet Slaget paa
Colherger Heide). Billede side 39.
Bredde 510 cm. Restaureret 1932-35.
Inskription (med versaler):
Anno 1677 d I juny.
Aus Gothenburg der feind war durch den Belt gekommen,
Bey Rostock wart ertapt und tapfer ihm genommen
Vier capitale schief nebenst selbst den admiral;
Auch sanck Calmar Castel, der rest entkam diesmahl.

Da de planlagte krigsoperationer til lands stadig i højeste grad var afhængige af søherredømmet i Østersøen, udfoldede begge lande de største anstrengelser for at faa de udrustede
flaadestyrker i søen saa tidligt som muligt i foraaret 1677.
I februar sendtes general-admiral Tramp til Holland for at fremskynde udrustningen af
auxiliærflaaden og gøre sin indflydelse gældende for at opnaa en forøgelse af dennes styrke.
I Sverige ønskede man en forening mellem hovedflaaden i Østersøen og Gøteborgeskadren
for at kunne mønstre den størst mulige samlede force, inden hollænderne kunde naa frem,
og da Danmark ikke turde blotte Sundet ved afsendelse af en blokadestyrke til Kattegat,
kunde admiral Erik Sjoblad 20. mai forlade Gøteborg med en eskadre paa 3 orlogsskibe og
5 store armerede koffardiskibe samt nogle mindre fartøjer for gennem Store Belt at søge den
svenske flaade i Østersøen.
Da efterretningen herom naaede København, sendtes Niels Juel, der laa under Møen,
med en overlegen styrke paa I I orlogsskibe og 2 brandere sønden om øerne for at hindre
dette. Den 30. mai fik man om eftermiddagen svenskerne i sigte til ankers 3 mil fra Rostock,
men kunde paa grund af stille vejr og modgaaende strøm ikke komme dem nærmere.
Med opfriskende vind af nord-nord-vest den følgende morgen lod Sjoblad ankertovene

kappe og søgte ved samtidigt at bugsere skibene med skibsbaadene at undfly. NielsJuel optog
straks forfølgelsen, idet han ogsaa brugte baadene til bugsering, og ved aftenstid kom man
paa langt skudhold, da vinden løjede af. Henimod midnat lykkedes det dog »Eenighed«, kaptajn Andreas Dreyer at komme paa siden af» Wrangels Palais« og erobre dette skib.
Ved daggry den 1. juni friskede vinden op af sydost, og Niels J uel gav signal, at »enhver skulde gøre sit bedste og indfalde i fjendens flaade«. Selv var han med sit flagskib
»Christianus Quintus« og et par fregatter et godt stykke forud for de øvrige danske skibe og
sejlede ret ind i en gruppe paa 6 fjendtlige skibe, hvilke han beskød for at gøre dem
reddeløse, d. v. s. at tilføje dem saa megen skade paa skrog og rejsning, at de ikke kunde
undvige. Efter at have bragt forvirring i deres formation og skudt »Calmar Castel«s mesanmast overbord lagde han paa siden af Sjoblads flagskib »Amarante«, hvis forstang var nedskudt, og tvang det til at stryge flaget efter to timers haardnakket fægtning. Derefter engagerede han »Engelen«, der ligeledes maatte overgive sig. Herunder var »Eenighed« kommet
op og beskød de øvrige skibe, der flygtede. Da »Christianus Quintus« havde faaet betydelig
skade paa rejsningen og efter 12 timers uafbrudt kamp ikke kunde optage forfølgelsen, gav
Niels J uel signal til flaaden om at sætte efter de flygtende skibe, uden at dette blev forstaaet.
»Churprinsen«, viceadmiral Bielke, engagerede det havarerede »Calmar Castel«, som efter
en haard fægtning blev tvunget til at stryge ved 4-tiden, men da det havde faaet flere grundskud maatte det sættes paa grund og kunde ikke senere bjerges. >>Churprinsen«, der havde
faaet stormasten forskudt, kunde ikke prange sejl og deltage i forfølgelsen. En time senere
erobrede »Lindormen«, kaptajn C. de Witt »Havfruen«, som allerede havde lidt megen
skade ved at være beskudt af »Christianus Quintus«.
Efter kampen klagede Niels Juel over, at flere skibschefer ikke havde efterkommet signalordren eller fulgt hans eksempel at jage de flygtende skibe, men givet sig i lag med de skibe,
der laa reddeløse, og hvis skæbne allerede var beseglet; ellers vilde ikke et eneste svensk
skib være kommet derfra. Af de flygtende skibe blev »Diana« og »Venus« erobret af den
danske fregat »Svenske Falk«, da de søgte at redde sig nord paa gennem Sundet.
Paa Rosenborg-tapetet er Niels J uels flagskib »Christianus Quintus« anbragt centralt i billedet i nærkamp med det svenske flagskib »Amarante«, der faar det fulde styrbords lag ind,
medens »Engelen« beskydes af stevnkanonerne. Yderst til højre ses »Eenighed« komme opsejlende for at sekundere Niels J uel og yderst til venstre størstedelen af »Churprinsen«, der sender fartøj over til vraget af det synkende »Calmar Castel,« medens »Lindormen« ses bagved og delvis skjult af »Engelen«. Kunstneren har dermed gjort rede for alle de danske
skibe, ·der indlagde sig fortjeneste i slaget ved at erobre fjendtlige skibe, men han har ikke
bestræbt sig for skildre de forskellige kampsituationer.
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I baggrunden flygter de svenske skibe, der holder op langs kysten af Møen, skarpt
forfulgt af de danske, og optæller man samtlige skibe finder man, at alle 18 større skibe, der
deltog i slaget, er gengivet tillige med nogle smaafartøjer.
Efter slaget blev det paastaaet, at »Calmar Castel«s chef, kaptajn C. Tiessen, efter at have
strøget flaget, mod sædvanlig krigsbrug lod bakse to kanoner hen til storlugen, hvor de gennemskød skibets bund for at hindre, at det blev dansk bytte, men det kunde ikke bevises ved
den nedsatte krigsret. Dette forhold har kunstneren søgt at skildre; et fartøj med officerer
og mandskab fra det synkende vrag bliver mødt med utilsløret mistillid af »Churprinsen«s fartøj
der er paa vej for at tage prisen i besiddelse. Skønt det svenske flag paa vraget holdes ud
over skansen for at tilkende fuldstændig overgivelse, og der fra fartøjet ved trompetsignal,
opstrakte hænder og andre frygtsomme tegn lægges for dagen, at man har overgivet sig paa
naade og unaade, ros »Churprinsen«s fartøj frem i forceret tempo med en skarpskytte med
gevær i anslag i stevnen, medens den kommanderende officer raaber en ordre til de besejrede,
som man ikke lider paa.
Det ligger nær at sammenligne dette slagbillede med det nærlig samtidige maleri af Chr.
Morholt paa Frederiksborg. Situationen er næsten den samme, »Christianus Quintus« ligger
paa siden af »Amarante«, men paa medgaaende kurser, hvad der har større sandsynlighed for
sig, da Niels Juel engagerede dette skib under forfølgelse. Til højre ses »Churprinsen« under
passagekamp med »Calmar Castel«, hvis sejlrejsning endnu ikke er forskudt, de øvrige skibe
kan ikke identificeres med sikkerhed.
I kompositionen er tapetet af en mere storladen virkning. Den aabne vandflade i forgrunden giver en passende afstandsvirkning og bedre dybde i perspektivet. Skibene ligger
ganske godt paa vandet, omend noget tungt, men de krænger ikke over for sejlpresset og
synes ikke at gøre fart, skønt sejlene er godt fulde i den friske kuling. Der er et iøjnefaldende
misforhold mellem flagene, der smelder for vinden og den dovne sø med de tilsyneladende
ubevægelige skibe.
Maleriet er til gengæld alt for uroligt. Morholt mangler rutine i søens behandling, der
er ingen luft mellem skibene, og disse savner den nødvendige manøvreplads. Gengivelsen
af selve skibene er derimod mere gennemarbejdet end paa tapetet, men de ligger for højt
paa vandet, det svære barkholt, der løber under det underste batteri, skal netop slæbe i
vandgangen. Derved bliver underskrogets agterspejl usandsynligt højt, skibet syner for smalt
og giver ikke indtryk af stabilitet og sødygtighed, ligesom sejlene gennemgaaende er for
smalle i forhold til højden.
Ogsaa maleriets gengivelse af skibenes dekorative udsmykning vidner om nøjere iagttagelser og turde være nøjagtigere end tapetet, ligesom forskellen i spejlornamenterne viser,
at ikke begge kunstnere kan have lagt direkte modelstudier til grund for udarbejdelsen.

Udsnit af den lzojre side af det restaurerede Rosenborg-tapet Slaget i Koge bugt den I.juli r677.
Til venstre det svenske orlogsskib »Mars«, i midten ( længere tilbage) » Tre Lover«.
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Slaget i Køge Bugt, den

I. juli

1677

(billeder side 43 og 49).

Bredde 500 cm. Restaureret 1921-24.
Inskription (med frakturskrift):
Anno 1677 D I July.
Alss Schweden wuste, wie von Holland solte kommen
Succurs den Dahnen zu, ward schlei.inigst unternommen
Die hiesig Falster Schlacht; dennoch mit tapfer Hand
Der Nord Monarch den Feind ohn Hi.ilffe i.iberwand.

Efter slaget ved Møen gik flaaden til Køge bugt og de havarerede skibe sendtes til København for reparation; her var man tillige travlt beskæftiget med at udruste de øvrige skibe
for at bringe flaaden op paa den størst mulige styrke. Da man vidste, at den svenske hovedflaade snart kunde ventes, imødesaa man med længsel den hollandske auxiliærflaades ankomst, idet hele felttoget i Skaane afhang af, at man kunde opretholde herredømmet i Østersøen. Efterretningerne fra Holland tegnede ikke godt, og g. 6. skrev rigsadmiral Bielke i
et brev til kongen, at hollændernes udeblivelse nok maatte tilskrives, at de gerne undte den
danske flaade et knæk.
19. juni rapporteredes, at den svenske flaade var observeret under Bornholm med kurs
mod Falsterbo, og 28. 6. sejlede den danske flaade under Niels Juel ud fra Køge bugt og ankrede under Stevns. Den følgende dag afholdt flaaden formationsøvelser først med skibsbaadene og senere med selve skibene, 30. 6. afholdtes atter flaademanøvrer, og om eftermiddagen observeredes den svenske flaade paa 36 orlogsskibe og fregatter foruden mindre skibe.
Niels Juel, der kun kunde mønstre 25 orlogsskibe og fregatter og havde ordre til ikke inden
hollændernes ankomst at hasardere flaaden overfor en overmagt, holdt gaaende for smaa
sejl hele natten igennem.
Da den svenske flaade under admiralgeneral Henrik Horn ved daggry den følgende
morgen, søndag den I. juli kom ansejlende for en sydvestlig kuling, besluttede Niels J uel, der
havde faaet underretning om, at den hollandske auxiliærflaade var i Kattegat, at optage
kampen. Et svensk branderangreb, der blev sat ind mod det danske centrum, blev lykkeligt
afværget, og paa parallele kurser stod flaaderne under heftig skydning over mod Stevns, hvor
de vendte og holdt sydost over. Det svenske skib »Draken«, der var blevet saa ilde tilredt, at
det ikke kunde klare kalkgrunden ved Stevns fra sig, ragede paa grund, og admiralgeneral
Horn, som regnede med sin overlegenhed i skibstal, detacherede derfor 6 skibe til dets assistance, hvorefter Niels Juel beordrede arrieregarden ( 1 ste eskadre) under admiral Marquor
Rodsten til at angribe denne gruppe.
»Draken« maatte hurtigt give op overfor »Fredericus Tertius«, kaptajn Iver Hoppe og to
andre danske skibe, og skibet blev derefter besat af strandvagten paa Stevns. Af dens sekun-

Udsnit cif den delvis odelagte karton paa Rosenborg til Rosenborg-tapetet
Landgangen ved Raa; svarende til partiet til hojre for tapetets midte

( tapetet spejlvendt ved vttvningen).

dan ter erobredes »Cesar« af »Churprinsen«, viceadmiral Chr. Bielke, hvorefter de øvrige flygtede. »Mercurius«, »Hieronimus« og det meget medtagne »Calmar« søgte nord paa gennem
Flinterenden uden at blive forfulgt, da man vidste, at de ikke kunde undgaa den hollandske
hjælpeflaade, medens »Mars« og »Flygande Vargen« satte kursen sønden om Falsterbo.
Her løb »Flygande Vargen« paa grund og blev den følgende nat erobret af »Charitas«, kaptajn Jan Fock van Emden, der tillige med to andre skibe var paa vej til flaaden som forstærkning fra København.
Da vinden efterhaanden var drejet om i vest og senere i nordvest, fik Niels J uel, der oprindelig havde været i læ paa strækket sydost-over, en luv position, og da han nu saa admiral
Rodstens skibe for fulde sejl komme hastigt nærmere for at forene sig med hovedflaaden efter
den afsluttende kamp under Stevns, foretog han et dristigt gennembrud af den svenske flaadelinie og afskar de 7 agterste skibe. I det derved opstaaede melee blev Niels J uels flagskib »Christianus Quintus« en tid lang angrebet af 6 svenske skibe, hvorunder det led saa stor skade, at
det maatte trække sig ud af kampen og afgaa til København. Niels J uel flyttede sit flag til
»Fredericus Tertius«, der netop kom fra kampen under Stevns. Det svenske skib» Mars«, der efter
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kampen ved Stevns søgte den svenske flaade, blev engageret af» Tre Løver«, schoutbynacht
Floris Carstensen og maatte overgive sig.
Umiddelbart efter at svenskerne havde observeret, at Niels J uel var gaaet ombord i »Fredericus Tertius«, blev dette middelmaadige og i forvejen ret medtagne skib ligeledes angrebet
af en stor overmagt og fik flere grundskud, hvorefter Niels J uel flyttede sit flag til »Charlotte
Amalia«. Ogsaa de svenske skibe led betydelig skade, »Saturnus« kom i brand, og da tre andre
skibe ikke kunde holde stand, flygtede den svenske flaade henimod 4-tiden om eftermiddagen
i vild uorden, begunstiget af haarde byger med regn, der forringede sigtbarheden, og ved
mørkets frembrud ophørte kampen. Under forfølgelsen lykkedes det den velsejlende » Eenighed«,
kaptajn Andreas Dreyer at erobre »Svenska Lejonet« en mils vej fra Møen.
De tre skibe, der søgte at undløbe nord paa gennem Sundet, undgik ikke deres skæbne.
Medens slaget endnu rasede i Køge bugt, stod den hollandske auxiliærflaade Sundet ind og
gik to dage senere i angreb paa de svenske skibe, der havde søgt ind under Malmøs kanoner.
Fra den skaanske kyst kunde kongen iagttage kampen, der medførte, at »Hieronimus« og »Mercurius« efter et tappert forsvar maatte overgive sig, medens » Calmar« blev stukket i brand af
sin egen besætning.
Foruden de større orlogsskibe mistede svenskerne i dette slag ogsaa nogle mindre skibe
og jagter, medens intet dansk skib gik tabt.
Rosenborg-tapetet skildrer det danske gennembrud af den svenske linie, hvilket medfører at Niels Juels flagskib »Christianus Quintus« midt i billedets forgrund er delvis skjult af
det foran liggende svenske skib »Mars«, saaledes at kun forskibet med sprydrejsning og fokkemast samt en del af storrejsningen med vimplen paa toppen er synlig foran dettes stevn.
Til venstre ses »Norske Løve« med nedskudt storrejsning i kamp med et svensk skib og
yderst til venstre agterspejlet af det svenske skib »Crono-Solen«. Foran stevnen af»Norske Løve«
ses en brander i lys lue, medens vragene af to udbrændte brandere, der stadig ryger, er vist
i mellemgrunden.
Hovedopmærksomheden fanges imidlertid af skibsgruppen til højre i billedet, hvor
orlogsskibet »Tre Løver« efter endt nærkamp med »Mars« (nærlig midt i billedet) border det
erobrede skib med et fartøj for at tage det i besiddelse. Naar kunstneren har lagt særlig
vægt paa denne episode, skyldes det det symbolske i, at »Sveriges Mars« netop blev besejret
af »Danmark«, eftersom skibsnavnet »Tre Løver« repræsenterer de heraldiske løver i det

danske rigsvaaben.
» Tre Løvers« agterspejl har saa stor lighed med »Christianus Quintus«, at en forveksling er
nærliggende, da begge skibe fører vimplen fra stortoppen. Ornamentspejlene er prydet med
billede af kongen til hest, men paa »Christianus Quintus« er rytterfiguren halvt frontal i rolig
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gangart, medens den her ses fra siden i galop, ligesom underspejlet har 4 arkeliporte mod 2
i førstnævnte skib.
I mellemgrunden til højre ses Stevns klint med den der kæmpende skibsgruppe og den
bagved liggende Fakse bugt, medens det synkende vrag af et svensk skib, formentlig»Jupiter«,
er vist noget nærmere beskueren. I midten »Eenigheden«s kamp med »Svenska Lejonet« og bag
disse det brændende »Saturnus«, til venstre det paa Falsterbo rev grundstødte »Flygande Vargen« i kamp med »Charitas«, medens svenske skibe i baggrunden under forfølgelse tager flugten
langs Skaanes sydkyst.
Da der ikke foreligger nogen egentlig rapport om slagets gang, idet mundtlig beretning
blev afgivet til admiralitetet af løjtnant Mathias von Paulsen, der fra »Christianus Quintus«
sendtes til København, er det ikke muligt at give nogen nøjere redegørelse for de enkelte
episoder, saa meget mere som kun yderst faa skibe gennem deres spejldekoration kan identi. ficeres paa det medtagne tapet, og svenskerne bestrider de fra dansk side opgivne tab af
sunkne skibe.

Landgangen paa Rugen den 17. september 1677

(farvetavle III og billede side 55).

Bredde: 380 cm. Restaureret 1928.
Inskription (med versaler undtagen ordet anno):
Anno 1677 d 17 september.
Ein sitz der tapferkeit das weltbekandte Rugen,
Das noch in seiner asch von nordens helden zeiigt,
Wirdt hie mit groser macht und gleichen gliick hestigen
Vnd spiihret, das an muht die zucht den ahnen gleicht.

Niels J uels berømmelige sejr i Køge bugt blev et vendepunkt for krigsførelsen til søs. Den
svenske flaade havde lidt saa følelige tab, at den ikke foreløbig kunde gøre sig gældende i
Østersøen, men var nødsaget til kun at operere lokalt i nærheden af sine baser, hvor den holdtes blokeret af Niels J uel med en del af hovedflaaden.
Frigørelsen af en betydelig del af den danske flaade muliggjorde derved iværksættelsen
af den allerede forrige aar planlagte erobring af Rugen. I København udrustedes under general-admiral Tromp en landgangsflaade paa 6 orlogsskibe og 34 transportfartøjer, som 1. 9.
indtog 4.600 mand tropper. 3. 9. gik Kongen og prins Georg ombord paa »Fredericus Tertius«,
hvorefter expeditionen afsejlede, men maatte ankre op ved Dragør paa grund af vejret. 6. g.
afsejlede den hollandske auxiliærflaade under admiralløjtnant Bastianz med IO orlogsskibe,
og den samlede flaade satte nu kursen mod Rugen, hvortil den kom om aftenen og ankrede
for natten i Trompervig.
Den følgende morgen den 7. september lettede flaaden og stod syd paa ind i den østlige
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bugt Proervig, hvor landsætningen fandt sted. Dette kom overraskende for svenskerne, som
havde anset Proervig for uegnet til landgang og derfor havde opkastet skanseanlæg ved Wittau, hvor de havde deres styrker samlet. Da man saa den danske flaade staa syd paa, sendte
oberst Tiesenhausen 150 ryttere og 50 dragoner langs kysten for at imødegaa landsætningen,
men disse blev splittede af skibenes ild og kastet paa flugt af oberst Keller.
Da man havde faaet en urigtig meddelelse om, at feltmarskalløjtnant Konigsmark raadede over 4000 ryttere, besluttede Kongen at anmode kurfyrsten af Brandenburg om hjælp,
hvorfor han lod opkaste skanseanlæg ved Heidkrug og opslog sit hovedkvarter i J asmund.
General-admiral Tromp, geheimeraad Buchwald, den kurfyrstelige resident Brandt med flere
afsejlede 10. g. medfregatterne»Jægeren«, »Enhjørningen« og en jagt til Swinemiinde, hvorfra
de begav sig til lejren ved Stettin og vendte tilbage til flaaden 17. g. med tilsagn om bistand.
I mellemtiden afsejlede Kongen 13. g. med »Fredericus Tertius« og nogle andre skibe til
København efter forstærkninger og vendte tilbage med disse 27. g., hvorefter de landsattes
samme sted. En mindre flaadestyrke sendtes til Peenemiinde, hvor de samme dag indskibede
den brandenburgske hjælpestyrke paa henved 1000 ryttere, som landsattes paa Rugen 2. 10.,
hvorefter fremrykningen begyndte og stort set medførte øens erobring en uge senere.
Paa tapetet ses landgangsexpeditionen til ankers i en smal fjord omgivet af højdedrag.
Flaadens skibe er delt i to grupper langs begge fjordbredder, hvorved der skabes en rolig balance i billedet, og udskibningen er i fuld gang. Et betydeligt antal baade ror ind i fjordens
bund, hvor de første styrker er kastet i land og forfølger de vigende fjendtlige ryttere.
I forgrunden ses Kongens skib »Fredericus Tertius« som det mellemste af de tre skibe i
højre side afbilledet. Til venstre ses i forreste række »Neldebladet« med det holstenske vaaben
og »Prins Jørgen« (synonymt med Prins Georg), hvorfra general-admiral Tromps stander
vajer. Denne, der er rød med hvidt kors, fremtræder her med hvide skakfelter, hvilket skyldes,
at lyset i tidens løb har bleget de lyse nuancer i den røde dug. Bagved ses »Delmenhorst« og
»Svanen«, medens de øvrige skibe, hvoraf flere var hollandske, ikke kan identificeres.
Kompositionen har været stærkt bundet af tapetets kvadratiske form, der skulde passe
til det bestemte vægfelt; kunstneren har derfor ikke haft anden udvej end at placere skibene
i en trang vig, hvorved han opnaar en stor perspektivisk dybdevirkning og kan gøre rede
for det store opbud af orlogsskibe, men disse kommer derved til at ligge ret skematisk uden
frihed til at svaje.
Det kan sikkert heller ikke bebrejdes ham, at der er et betydeligt misforhold mellem ski-

benes og baadenes størrelse, da tapetet jo skulde afstemmes efter de andre i serien, hvor tapeternes større bredde tillod at operere med forgrundsmotiver af en mere iøjnefaldende størrelsesorden. Saadant saa man vel ofte stort paa, naar der skulde opnaas en bestemt kunstnerisk
virkning. Det afgørende har sikkert været at skabe liv og farver i billedet, og derfor maa sol-
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Udsnit af venstre side af det restaurerede Rosenborg-tapet Landgangen paa Riigen den 17. september 1677.
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daterne i deres røde kapper med de hvide bandolerer blive dobbelt saa store som naturligt,
hvis det hele ikke skal blive for smaat og uanseligt, og i denne forbindelse maa det erindres,
at de skibe, han skulde gengive, ikke var flaadens største, som dominerer de øvrige tapeter,
men hovedsagelig mindre orlogsskibe og fregatter med tilsvarende smaa rofartøjer. Ogsaa de
mange flag skal vises, de blæser ud til siden, saaledes at skibene ikke ligger vindret, hvad de
ellers maa gøre i en strømfri fjord. Dette misforhold har kunstneren, omend noget ubehjælpsomt, søgt at bøde paa ved at lade søen kruses af krappe bølger, der synes at toppe op formedelst modgaaende strøm.
Topografisk stemmer tapetet ikke med de stedlige forhold. Proervig er en aaben bugt af
nærlig samme facon som Køge bugt og har kun en liden indskæring: Cholste i den sydlige
del, men dennes størrelse og dybdeforhold tillader slet ikke orlogsskibene at komme ind, og
efter alt, hvad der foreligger, fandt landgangen sted i bugtens nordlige del paa kysten mellem J asmund og Heidkrug.
Tapetets datering: den 1 7. september maa være efter ny tidsregning, svarende til dansk
tid den 7. september, og forklaringen herpaa maa være, at operationerne paa Rugen var koordinerede med de brandenburgske troppebevægelser, hvorfor korrespondance og beretninger
ofte benytter ny tidsregning, et forhold som historikerne ikke altid har kunnet udrede. Kongens ordrer til flaaden, sammenholdt med Niels Juels besvarelser, giver en saa sikker datering,
at der ikke kan være nogen tvivl om, at landgangen fandt sted den 7. september dansk tid, og
dette fremgaar tillige af skibsjournalerne for de danske orlogsskibe »Jægeren« og »Svenske
Løve«, som deltog i operationen.
Der kan heller ikke herske tvivl om, at tapetet fremstiller den første landgang, thi det
var den eneste, der mødte modstand, saaledes som det tydeligt er vist paa tapetet, alle senere
indtrufne forstærkninger skete paa den af hæren besatte kyststrækning, hvorfor de historisk
set langt fra havde samme betydning som den første. Ydermere var »Fredericus Tertius« og
flere af de ved første landgang værende orlogsskibe slet ikke ved Rugen den 1 7., men i København, og Tromp vendte først tilbage fra Swinemunde denne dag, hvor et par skibe var
detacheret til Nydyb ved øen Ruden.
Billedet lider desværre ogsaa af andre unøjagtigheder. I fjorden ses 2 1 orlogsskibe, medens styrken i beretningerne kun opgives til 16. Om to afde.gengivneorlogsskibe:»Neldebladet« og »Delmenhorst« kan det med sikkerhed dokumenteres, at de ikke deltog i operationen
den 7. september og heller ikke var ved Rugen Io dage senere. Disse skibe hørte begge til
Nielsjuels flaadeafdeling under Gotland. 15. g. beordrede Niels Juel schoutbynacht Pihl med
5 skibe, hvoriblandt »Neldebladet«, til med første føjelige vind at afsejle fra Vestergarn havn
paa Gotland til København. Hertil var de endnu ikke ankommet den 18., da Kongen underskrev en ordre til Niels Juel om at dirigere 14 af dennes underhavende skibe, heriblandt

III.
Landgangen paa Riigen den r7. september r677.
Tapet vævet til Rosenborgs riddersal.

Udsnit af tapetet med fremstilling af landgangen ved Raa. Man ser landsatte tropper paa kysten,
landgangsbaade og svommende heste.

baade »Neldebladet« og »Delmenhorst« til Proervig, hvor de vilde finde den hollandske auxiliærflaade samt de skibe, Kongen nu havde med sig i København. Paa skibene skulde foruden alle de i Holland hvervede matroser sættes de 2 batailloner af livregimentet og Prins
Christians regiment, der skulde overføres til Rugen.
Kunstneren har endvidere udeladt hele transportflaaden, som ogsaa vanskeligt kunde
indeholdes i billedet uden at overfylde dette og forstyrre helhedsvirkningen, men det maa
beklages, at han har taget for mange orlogsskibe med; den plads kunde vi have ønsket sparet
til fordel for de to galejer, der deltog i expeditionen, da denne fartøjstype kun yderst sjældent
gengives, saaledes at vi gerne havde set disse skibe afbildet her.

De maritime tapeter. Afsluttende bemærkninger.
Hvor meget man end kan glæde sig over den storslaaede holdning, der præger disse
tapeter, kan det dog ikke s~jules, at deres værdi til bedømmelse og konstatering af begivenhedernes gang kun er middelmaadig, uagtet kompositionen hviler paa historiske kendsgerninger. Det er allerede omtalt, at opgaven krævede en meget fri behandling for i de enkelte
billeder at sammenfatte de mange enkeltepisoder til et virkningsfuldt hele, men allerede en
indbyrdes sammenligning mellem de forskellige tapeter viser saa mange uoverensstemmelser,
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at kunstneren næppe kan have lagt synderlig vægt paa at gengive selv de vigtigste orlogsskibe med større nøjagtighed.
Hvad grunden hertil kan være er ikke let at forklare. Det skulde synes selvfølgeligt, at
kunstneren har haft uhindret adgang til at studere de fornemste orlogsskibe, som han skulde
gengive, og som paa et enkelt nær, nemlig »Norske Løve«, endnu fandtes i flaaden, da kartonnerne blev fremstillet, men udførelsen tyder ikke paa, at han har gjort synderlig brug
deraf, eller at han har benyttet eksisterende konstruktions- og ornamenttegninger.
Det er paafaldende, at de mange koffardiskibe, der optræder ved landgangen ved Raa,
er langt bedre opfattede end orlogsskibene fra søslagene. De ligger bedre paa vandet, deres
linier og skibsmæssige facon er naturligere, og sejlføringen er rigtigere. Der er ligeledes gjort
mere ud af ornamenteringen, ikke alene for smaaskibenes vedkommende, men ogsaa for
defensionsskibenes spejldekoration.
Kunstneren har saaledes ikke manglet evne til under forskellige synsvinkler at tegne skibe
i det rette forhold og gøre rede for ornamentale enkeltheder og disses samhørighed med selve
skibskonstruktionen. Han har uden tvivl gjort :flittige studier i havnen og iagttaget de indog udgaaende skibe, thi typerne er saa forskellige og virkelighedstro, at han maa have haft
selve skibene for øje. Det er muligt, at de er tegnede af en rutineret kunstner, som var fortrolig med livet paa søen, men som ikke har haft lejlighed til paa samme maade at iagttage
større orlogsskibe under sejl. Disse sejlede jo ikke daglig gennem havnen, men varpede eller
bugseredes ud paa Københavns red til søtønderne udenfor Stubbegrunden, hvor de satte
sejl og holdt saa langt fra land, som deres dybgaaende fordrede.
Ikke desto mindre maa man undre sig over, at kunstneren har haft saa ringe fornemmelse af orlogsskibenes stevnkonstruktion med den markante og fint udskaarne løve, hvorfra
de elegant svungne galionsregeler løber op agten for ankerkranbjælken med skaarne ornamenter eller slutter sig til skibets boug. I rig forgyldning og farvemættet staffering var
det en prydelse, som ikke kunde undgaa at vække opmærksomhed og dermed appellere til
en udpenslet gengivelse for at understrege karakteren af forskibet. Ej heller har han haft
den rette forstaaelse af agterskibets konstruktion med ornamentspejl og sidegallerier, de
slutter sig vel tilsyneladende harmonisk til skibet, men deres anbringelse er ikke korrekt, de
følger hverken dækkenes eller skibets linier og tvinger dermed kunstneren til at gøre højdeafstanden mellem batterierne unormal stor eller kanonportene for smaa.
Det kunde synes, som om kunstneren til at begynde med kun har haft lejlighed til at
iagttage orlogsskibene paa længere afstand, f. eks. tværs over havnen til deres fortøjningspladser efter togt. Her, hvor de som regel var tomme for gods, laa de ikke paa deres rette
vandlinie, og skroget synede derfor betydelig højere, end naar skibene ellers var udrustede
med alt, hvad de kunde indtage.

Slaget ved Solebay r672. Tapet paa Hampton Court, udfort af Francis Poyntz. i London mellem r673 og 1688.
Gengivet med tilladelse fra The Controller of His Britannic Majesty's Stationery Ofjice.

Sammenligner man de tre tapeter af søslagene i rækkefølge, virker det paafaldende, at
det første: Ølandsslaget kun viser os spejlene af de svenske orlogsskibe, medens de danske
forgrundsskibe præsenteres med stevnen eller bredsiden mod beskueren, da det dog skulde
synes en selvfølgelighed for en dansk k~nstner at gengive i hvert fald nogle af de danske
orlogsskibe med deres smukkeste prydelse. Her er vort fornemste :flagskib, der endog bærer
kongenavnet »Christianus Quintus«, afbildet med en besynderlig skødesløshed. Stevnen er
ganske fortegnet, galionsløven er blevet til en klatrende kat, hvis hoved ganske umotiveret
er skjult af sejlet under blinderaaen, og de lette galionsregeler er blevet klodsede tømmerlister. Det underste batteris kanonporte følger bougens runding helt ud til stevnen, hvad der
er ganske i modstrid med virkeligheden, da der ikke findes den nødvendige manøvreplads
for kanonen, ligesom der er en kanonport for meget i laget.
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Til gengæld savnes to kanonporte paa øverste batteri, hvor de tværskibs porte i bakken
mangler totalt og ikke kan gives den nødvendige skydefrihed over galionsregelerne. Ankerkranbjælken kan efter sin placering ikke bringe ankeret fri af skibssiden, og regelerne ender
her i en overdimensioneret buste af en kriger, hvor man i Danmark efter 1650 altid anvendte
mindre billedskærerarbejde.
Sejlrejsningen er ikke bedre bevendt. Stormastens top er næppe højere over dækket end
skroget over vandet, medens det rette forhold skulde være over 2 ½ gange, og for storstangens
vedkommende er fejlen endnu større. Som følge heraf faar sejlene en unaturlig fylde, og
merssejlene, der var skibenes højeste sejl, kan skønt de er i top ikke strækkes, men bugner ud
som om de »føres paa rand«.
Alt dette medfører, at skibet bliver mærkelig undersætsigt og tungt uden at finde tilsvarende hvile paa vandet, og det maa derfor skønnes, at kunstneren har udført kartonnen helt
paa egen haand uden at søge oplysninger eller bistand ved henvendelse til folk indenfor :flaaden.
Paa det følgende tapet, Slaget ved Møen, er fejlene mindre dominerende, her ses »Christianus Quintus« agterfra med ret detailleret redegørelse for spejlornamenteringen, men af ret
gammeldags, hollandsk facon med stærkt aftagende bredde opefter, skønt det af skibets
konstruktionstegning fremgaar, at skibssidens indfald opefter var ganske ringe. Sejlrejsningen
er højere, merssejlene kan strækkes, og røsterne for vantene er rigtigt anbragt i forhold til
skibets hoveddæk. Det synes, som om kunstneren har mødt en kritik, og at han har søgt at
rette de begaaede fejl i den udstrækning, som det lod sig gøre, uden at det nye billede kom til
at staa i al for skrigende modsætning til det forrige, som det skulde harmonere med.
I det sidste - Køge bugt - er skridtet gjort fuldt ud. Forgrundsskibet »Mars« har en
næsten normal sejlføring, skibet har bedre linier med naturligt spring fra stevnen til det
højere agterskib, galionsregelerne er lette og Sv'ungne, og hjørnefigurerne mindre.
»Tre Løvers« spejl er bedre gennemarbejdet, sidegalleri og gilling er bragt ned i den rette
dækshøjde, øverste sidegalleri har tilstrækkelig højde til, at man kan staa oprejst derinde.
Figurerne mellem vinduerne, spejlets flankerende hukmænd og topstykket er detailbehandlet,
og den ejendommelighed, at dette skib i modsætning til alle andre deltagende skibe havde
4 spejlkanoner, er vist.
Disse ændringer har imidlertid medført, at forgrundsskibene har maattet trækkes længere
frem i billedet, samtidigt med at kunstneren har været nødsaget til at gøre dem mindre. Den
paavirkning, som kunstneren øjensynlig har været udsat for udefra, har grebet meget forstyrrende ind i hans kompositionsevne. Uden store og magtfulde skibe som dominerende forgrundsmotiver har han med den høje horizont ikke magtet opgaven, billedet er blevet uroligt
uden samlende hvilepunkter for øjet, og hvad der er vundet i marine-arkitektonisk henseende er i dette billede gaaet tabt i monumental holdning og værdighed.
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Soslaget ved Øland den I.juni 1676. Til venstre springer det synkende »Stora Kronan« i leflen.
Maleri af Claus a Moinichen i audienssalen paa Frederiksborg.

De tre billeder viser en anden ejendommelighed, som det er vanskeligt at finde en forklaring paa. Medens alle svenske skibe viser fuld sejlføring, gengives saa godt som alle danske
skibe uden bramsejl og med strøgne bramstænger. Dette er saa meget mærkeligere, som det
er en historisk kendsgerning, at de to første søslag indlededes efter en hidsig og anstrengende
jagt, hvor det maa have været en forudsætning, at alle sejl, som kunde bæres, ogsaa blev sat
til, og fra »Christianias« skibsjournal vides, at saavel dette skib som »Fredericus Tertius« førte
bramsejl, uden at de kunde holde farten med flaadens øvrige skibe. Som forholdet var i Køge
bugt, maa det ogsaa anses for sandsynligt, at de danske skibe havde bramsejlene klar til
øjeblikkelig brug, for at man enten kunde trække sig ud af kampen for overmagten, eller
forfølge fjenden, hvis han maatte vige.
Det maa ligeledes beklages, at man ikke kan fæste lid til vimpelføringen, der ofte synes
ret vilkaarlig, et forhold som gør sig gældende i nærlig alle datidens billeder, hvorved de
unddrager eftertiden en viden om dette vigtige spørgsmaal. Fra slaget i Køge bugt vides,
at skibene i de tre eskadrer førte vimplen fra hver sin mastetop, men det maa anses for givet,
at flagskibene havde deres særlige distinktionstegn, der kunde ses over krudtrøgen og tilkendegive de underhavende skibe, hvor kommandoledelsen var, særlig naar den kommanderende maatte forlade sit skib og vælge et andet kommandoskib. Men dette er ikke vist paa
tapeterne ligesaa lidt som blodflaget, der ifølge overleveringen hejstes som signal for kampens
begyndelse og forblev vajende til slagets ophør.

TAPETERNES TILBLIVELSE
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sultatet af den skaanske krig var blevet bestemt ikke saa meget af krigsbegivenhederne

som af den franske konges politiske indgriben til fordel for sin svenske forbundsfælle.
Men det var ikke alene i politik, Frankrig paa dette tidspunkt var førende i Europa. Fra alle

europæiske hoffer saa man hen til Versailles-hoffet som det store forbillede. Dets etikette og
dets moder gav tonen an. Som ingensinde før traadte i datidens Frankrig kunsten i fyrstens
tjeneste for at hylde solkongen Ludvig XIV og udbasunere hans ry og omgive hans person
og hans hof med skønhed.
Som paa alle andre omraader greb statsstyrelsen ogsaa regulerende ind her. Forholdet
mellem stat og kunst hørte til de vidtstrakte omraader, som sorterede under Ludvig XIV's
mægtige minister Colbert. »Overalt bør kongen prises«, var rettesnoren, hvorefter der administreredes. Det gjaldt malerkunst og skulptur saavel som bygningskunsten. Som videnskaberne centraliseredes ogsaa kunstens arbejde gennem akademier. De dekorative kunster kom
i endnu højere grad end de frie direkte under statsadministration. Colbert ledede Frankrigs
økonomiske politik ud fra ønsket om at gøre landet selvforsynende med varer og rigere igennem en stor eksport; derfor støttede staten industrielle foretagender. Som et led baade i denne
politik og i den almindelige kunstpolitik maa man se oprettelsen i 1662 af den berømte Manufacture Royale des Meubles de la Couronne, der først og fremmest fik til opgave at forsyne
de kongelige slotte med møbler, tapeter, broncer, sølvtøj osv., men blev toneangivende inden
for fransk kunsthaandværk. I kunsthaandværket kan man med rette tale om en Ludvig XIV's
stil. Den centrale figur i dets historie i denne tid blev direktøren for denne M anufacture
Royale, den fremragende »kunstadministrator« maleren Charles Le Brun, der tillige var direktør for malerakademiet og for de hastigt voksende kongelige kunstsamlinger. En af Manufacture Royales vigtigste afdelinger var tapetvæverierne, flere forskellige værksteder, der alle
fik til huse i et gammelt farveri, som efter sine tidligere ejere bar navnet Les Gobelins. Her
vævedes i 166o'erne og 7o'erne en række pragtfulde serier af tapeter; de berømteste var to
serier, der begge indirekte og direkte tjente til kongens glorifikation, nemlig tapeterne med
fremstillingen af Alexander den Stores historie og den række, der kaldes L'Histoire du Roi.
Den første serie udførtes efter malerier af Le Brun; til den anden lavede Le Brun udkast i

samarbejde med bataillemaleren Van der Meulen, der havde fulgt Ludvig XIV paa hans
krigstog; efter disse udkast maledes af forskellige kunstnere kartoner (malede forbilleder i fuld
størrelse ) til brug for væverne. Serien L'Histoire du Roi omfatter 14 tapeter med billeder af
begivenheder fra tiden 1654-68; Le Brun begyndte at forberede dens fremstilling allerede i
1662, og 1665 tog man fat paa vævningen af det første tapet; 14 aar senere forelaa de alle 14
færdige. Her er billeder af Ludvig XIV's kroning og bryllup, hans møder med fremmede fyrster og statsmænd og hans besøg i La Manufacture Royale's værksteder; ikke mindre end
halvdelen af tapeterne fremstiller krigsbegivenheder (alle til lands, da kongen ikke deltog
personlig i søkrigsførelsen) ; paa de fem ses kongen til hest i forgrunden, paa de øvrige to er
han afbildet til fods i en løbegrav under belejringer. Borten er forskellig om de forskellige tapeter, men har vistnok overalt vaabenet med de tre liljer i midten foroven, og forneden en indskrifttavle med en kort forklaring til billedfremstillingen; i regelen findes kongens navnetræk
et sted i begge sideborterne.
Le Bruns Alexander-billeder blev i 167o'erne flere gange gengivet i kobberstik bl. a. af
Edelinck og G. Audran, og paa grundlag af disse stik begyndte snart de store tapetvæverier i
Brabant at udføre efterligninger efter Pariser-gobelinerne. Af Ludvig XIV's historie vides i al
fald fire tapeter at være stukket af Sebastian Le Clerc kort efter seriens fuldførelse, deraf tre
militære fremstillinger 1680, 1682 og 1683. I væverierne i Bruxelles udførtes i aarhundredets
slutning serier med krigsbilleder af lignende komposition, men uden henførelse til bestemte
begivenheder eller personer. I 169o'erne vævedes under ledelse af P. Mercier i Berlin en serie
tapeter med den store kurfyrstes sejre over svenskerne i 167o'erne, ligeledes utvivlsomt inspirerede (baade med hensyn til emne og komposition ) af de franske gobeliner. Mest interesse i
vor sammenhæng har jo imidlertid den rolle, de franske forbilleder ganske utvivlsomt har
spillet for Christian V's tapeter.
I Danmark som andetsteds søgte man efter evne at kopiere det franske ho( Fra Paris indforskrev kongefamilien allehaande modeartikler, og man kopierede franske dragter. Nye mø•

beltyper indførtes efter fransk forbillede, og Christian V's børn havde en »frarn;aise« som
barnepige. Selve Jean Berain blev taget paa raad under forberedelserne til en stor karussel
1685. I sin ungdom havde Christian V selv tilbragt vinteren 1662-63 i Paris, og naar han
som konge med stærk omhu for sin kongelige værdighed lagde saa stor vægt paa, hvad der
kunde tjene »Os og vort Hof til større Lustre«, var det sikkert tit med Versailles i tankerne.
Allerede hans fader havde syslet med planer om at opføre et nyt residensslot, der bedre svarede til tidens og den enevældige kongemagts krav end det gamle Københavns Slot. Disse tanker tog Christian V op, og to gange lod han udarbejde planer til en saadan moderne residens,
uden at det dog som bekendt lykkedes at føre planerne ud i livet. Derimod blev en del rum
paa andre slotte helt nyudsmykkede, for at kongen dog kunde have tidssvarende festlokaler.

Paa selve Københavns Slot blev der 1674 opført et lille nyt porthus, men senere blev der her
øjensynlig ikke foretaget større forandringer, hvilket vel var ret naturligt, naar man tænkte
paa at erstatte slottet med et andet. Paa Rosenborg fuldførtes i Christian V's første aar den
af faderen paabegyndte indretning af Marmorgemakket, der første gang brugtes som ramme
om den højtidelige indstiftelse af Danebrogsordenen i 1671. Det er det første kendte interiør i
Danmark, der er præget af fransk barok.
Samme aar udnævnte Christian V Lambert van Haven til »Generalbygmester i vort Rige
Danmark« og »Inspector over Pictura og Sculptura og alle didhen hørende Konster«. Det
var øjensynlig en stilling, der mindede om Le Bruns i Frankrig. Lambert van Haven var da
41 aar; uddannet som maler havde han allerede i sin ungdom været paa et par studierejser
i udlandet (især Italien) og var nu netop vendt hjem fra en tredie toaarig rejse, hvor han i
højere grad havde studeret arkitektur; han havde ogsaa gjort indkøb til kongens kunstsamlinger og bl.a. hjembragt store mængder af kobberstik, et af de vigtigste studiematerialer for
datidens kunstnere. Atter paa denne rejse havde han tilbragt den længste tid i Italien, men
tillige i en maaned studeret seværdighederne i Paris og omegn.
Medens der under krigen i 167o'ernes sidste halvdel ikke foregik større byggevirksomhed,
fik van Haven i 1681 en stor opgave paa Frederiksborg. I aarene indtil ca. 1689 skabtes her
under hans ledelse de to pragtfulde barokinteriører, der lykkeligvis undgik ødelæggelsen ved
slottets brand i 1859, den lange lyse konseilgang og for enden af denne audienssalen med det
kuplede loft. Audienssalen er afgjort præget af fransk interiørkunst, som van Haven altsaa
kendte af selvsyn. Beckett har som en slags forbillede for den peget paa »Ambassadørernes
trappe« i Versailles, om hvis rumvirkning og udstyr salen har adskillige mindelser. Trapperummet i Versailles blev prydet af Van der Meulens malerier fra Ludvig XIV's krige. I audienssalen paa Frederiksborg smykkes felterne mellem vinduerne af legemsstore portrætter af
Christian V selv (med sine sønner) og hans forgængere af det oldenborgske hus; over kongens
eget billede og over vinduerne er anbragt ti malerier med emner fra den skaanske krig: Wismars erobring, søslaget ved Øland, landgangen ved Raa, indtagelsen af Helsingborg, Landskrona, Landskronas kastel og Christianstad, søslagene ved Møen og i Køge bugt samt Marstrands erobring. Billederne sidder ikke i kronologisk orden. De er ifølge regnskaberne malede
1686-88 af en ellers ikke meget bekendt maler Claus a Møinichen, de to dog af Christian
Morholt, der synes at have været en slags underordnet medhjælper hos maleren Peder Andersen. Paa samme tid malede Peder Andersen selv allegoriske loftsbilleder til audienssalen~
ligesom han arbejdede med andre dekorative billeder til Frederiksborgs udsmykning.
Slagbillederne paa Frederiksborg er ikke af nogen høj kunstnerisk kvalitet, navnlig er hesteog personfremstillingerne i forgrunden ringe. De er da heller ikke originalbilleder - i al
fald for de fire af kampene til lands er det tydeligt, at de er kopierede efter kobberstik.

IV.
Detail af Rosenborg-tapetet Damgartens indtagelse.
I forgrunden paa den hvide hest prins Jorgen.

Ludvig X/V's indtog i Dunkerque 1662.
Tapet af serien L'Histoire du Roi. Vævet paa Les Gobelins i Paris 1668-71.

Under de europæiske stridigheder i det 17. aarhundredes senere del spillede kobberstik en
betydelig rolle som propagandamiddel. Ikke mindst Nederlandenes statholder, Vilhelm III
af Oranien, vel Ludvig XIV's betydeligste modst_ander, forstod at udnytte dette; en lang
række kobberstukne slagbilleder bragte kendskabet til hans sejre over franskmændene ud i
Europa, et flertal af dem udført af den dygtige og meget produktive hollandske kobberstikker
Romeyn de Hooghe.
I Danmark dukkede de første kobberstik af Christian V's sejre op allerede kort efter begivenhederne. I det københavnske nyheds-tidsskrift »Extraordinaires maanedlige Relationer«
fremkom som bilag nogle kobberstik af den temmelig middelmaadige danske grafiker Johan
Husman - mest ganske simple oversigtsfremstillinger i fugleperspektiv. Dog stak Husman
ogsaa et par billeder af søslagene ved Øland og i Køge bugt med en komposition, der kan
minde om de fremstillinger af søslag den berømte Willem van der V elde havde udført under

sit ophold her i landet under den foregaaende svenskekrig; trods Husmans tørre streg og hele
ringe teknik er de dog ganske virkningsfulde. Medens Christian V endnu laa ved Landskrona i
1676, lod han den 5. august udbetale 20 rigsdaler til »en kobersticker, som ofverlefverte Kongl.
Maj. nogle koberstøcker om søeslaget«. Det er sikkert Johan Husman, der saaledes kun et
par maaneder efter slaget ved Øland præsenterede sin fremstilling af denne sejr (gengivet
paa side 67) for Majestæten.
Kongen har imidlertid øjensynlig ikke villet nøjes med de stik, Husman paa egen haand
fremstillede. Paa Rosenborg har fra gammel tid været opbevaret graverede kobberplader til
fremstillinger af Wismars erobring, landgangen ved Raa samt indtagelsen af Helsingborg og
Christianstad. Billedet af landgangen ved Raa er saa stort, at det er stukket paa to plader; det
er ikke klart, hvem kunstneren er; stikket er ret tørt og kedeligt. Derimod kan der ikke være
tvivl om, at de øvrige tre stik er udførte af den før omtalte hollandske kobberstikker Romeyn
de Hooghe- det fremgaar med sikkerhed af en sammenligning med signerede arbejder af denne.
Foruden de stik, hvortil pladerne findes paa Rosenborg, kendes der desuden et gammelt tryk
af et stik fra samme tid, forestillende erobringen afMarstrand og Karlsten. Dette stik er signeret: Romanus de Hooghe Amstlobatavus. Det maa have været særlig populært i samtiden,
maaske fordi der gik saa stort ry af indtagelsen af Karlsten, der nød almindelig europæisk
anseelse som en uindtagelig fæstning. I al fald er billedet blevet kopieret i et efterstik af B. Stoependael, en anden hollandsk kobberstikker, der samtidig med de Hooghe udførte talrige blade
med tilsvarende emner som dennes (men i en ret forskellig teknik). - I de kongelige kammerregnskaber finder man under 6. september 1679 en udgiftspostpaa 14origsdaler til»kammerjuncker Liidtzou til en plade, hvorpaa den skånske landgang er stucket« (kammerjunker
Henning Ulrik Liitzow findes i disse regnskaber ofte opført som mellemmand ved udbetalinger
til kunstnere o.a.). Selvom der kun nævnes een plade, drejer denne udgiftspost sig sikkert om det
nævnte kobberstik aflandgangen ved Raa. To dage efter udbetaltes der 200 rigsdaler til »Conterfeir Gelton paa haanden for nogen koberstycker at forskrifve fra Holland« -og 12.januar
1682 fik maleren Peder Andersen 84 rigsdaler 4 mark 4 skilling efter regnskab »til noget, som
endnu resterer for blibilleder sampt koberplader och ellers anden omkostning i Holland«.
Man maa antage, at Christian V har ladet sende en eller anden slags tegnede eller malede
forlæg til Holland til Romeyn de Hooghe, for at han derefter kunde stikke billeder af de danske sejre, der var kongen og emnet mere værdige end dem, der kunde laves herhjemme. Det
er meget muligt, at den nævnte regnskabspost vedrørende »Conterfeir Gelton« har tilknytning til denne sag. Maleren Toussaint Gelton fungerede oftere som kongens kommissionær
~ed indkøb af kunst o. a. i Holland. Hans navn faar imidlertid særlig interesse i denne forbindelse, naar man i Rosenborgs inventarfortegnelse fra 1696 finder opregnet en række miniature-stykker i sorte rammer med glas malede af Gelton og med følgende emner: belejringen
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»for« Wismar, Christianstad, landingen ved Ystad, to bataille-stykker bagpaa mærkede nr. 4
og 8, en landgang nr. 6, et dito (miniature-stykke?, landgangsbillede?) nr. 5, og et »om
Negocien, bag paa staaer No. 7«. Bortset fra eventuelle fejl i slotsforvalterens benævnelse af de
enkelte stykker, ser det ud til, at vi her staar over for de ældste kendte fremstillinger af nogle
af de begivenheder, vi her beskæftiger os med; Gelton døde nemlig 1680 (-derforvilde der
heller ikke være noget urimeligt i at antage, at Peder Andersen overtog hans kommissioner i
Holland, om man tænker sig at henføre den anden anførte regnskabspost til samme sag). Har
vi maaske her endogsaa nogle af kobberstikkerens forlæg? Spørgsmaalet lader sig ikke besvare,
da Geltons miniature-stykker (sikkert smaa gouache-malerier, af hvilke der kendes flere fra
hans haand) desværre forlængst er forsvundne. At de Hooghe maa have arbejdet med tilsendte

forlæg maa man tænke sig, bl. a. fordi ikke alene de militære, men ogsaa de topografiske fremstillinger, saa vidt det lader sig kontrollere, svarer ret nøje til de virkelige forhold, selvom der
selvfølgelig kan forekomme smaafejl (f.eks. er Kronborg i baggrunden af billedet afHelsingborgs erobring fremstillet meget forenklet ). Det kunde være fristende at tænke sig, at Christian
V havde haft en kunstner med sig under felttoget - paa samme maade som V an der Meulen
fulgte Ludvig XIV - for at sikre sig fremstillinger, der kunde tjene ham til »gloire«. Noget
saadant lader sig dog ikke paavise. Gelton kunde i hvert tilfælde ikke komme i betragtning,
da han fra 1674 til 1677 var i Tyskland og Holland. Men en kunstner, hvem det nu har været,
maa have besøgt et flertal af slagpladserne for at skaffe sig rigtige topografiske fremstillinger;
tidligere topografiske stik, der kan have tjent som forbilleder, er i intet tilfælde fundet. Paa
samme maade sendte Christian IV i 1616 Karel van Mander (II ) paa en rejse til Kalmarkrigens valpladser, før han gik i lag med tapeterne til Frederiksborgs riddersal. - Naar stikkene
er blevet til, kan ikke med bestemthed siges; en udtalelse fra 1687 af den svenske arkitekt Nicodemus Tessin d. Y., der vil blive citeret i det følgende, viser, at de i al fald forelaa paa dette
tidspunkt; men sandsynligheden taler for, at de er udført meget snart efter krigen.
Sammenligner man de Hooghes nævnte fire stik af kampe til lands med malerierne af
samme begivenheder i audienssalen paa Frederiksborg, er det klart, at det er ganske samme
fremstilling, der gaar igen begge steder (sml. f.eks. gengivelserne s. 75 og 77). Man kunde
tænke sig, at de havde fælles forlæg, men snarere er det dog stikkene, der har tjent som forbillede for malerierne. F. eks. findes den fejlagtige »forenklede« fremstilling af Kronborg ogsaa
paa maleriet af Helsingborgs erobring. Medens det er meget forstaaeligt, at den hollandske
kobberstikker har kunnet misforstaa detailler i et tilsendt forlæg, maa maleren paa Frederiksborg have kendt Kronborg saa godt, at hans gentagelse af fejlen kun kan forklares som
direkte kopiering efter den udenlandske kunstner. Da malerierne paa Frederiksborg er ret
ensartede (bortset fra forskellen mellem de to maleres teknik), kan man tænke sig, at der ogsaa
maa have eksisteret stik, der kan have tjent som forbillede for de øvrige billeder; det er ikke
helt usandsynligt, at saadanne stik senere kan være totalt forsvundet- af de bevarede kendes
som nævnt det ene for øjeblikket kun i eet eksemplar.
Allerede før malerierne paa Frederiksborg blev malede, havde kongen ladet paabegynde
udførelsen af den store serie tapeter, vi her særlig beskæftiger os med; den omfatter fremstillinger af de samme ti begivenheder som maleriserien, suppleret med yderligere to (Damgartens erobring og landgangen paa Rugen ).
Den første skriftlige oplysning om tapeternes tilblivelse findes i de kongelige kammerregnskaber, hvor der under 23. juni 1684 anføres en udgift paa 232 rigsdaler til »En tapetmager
reisepenge fra Hanouer og til Itzehou, nok fra ltzehou og til Brabant at hendte svenne«. Kongen opholdt sig paa dette tidspunkt i Itzehoe; her er tapetmageren kommet til ham for at
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træffe aftale om iværksættelse af et arbejde, hvortil der krævedes flere svendes hjælp. Hvorledes
man er kommet i forbindelse med denne tapetmager, og hvorfor han er kommet fra Hannover, hvor der paa dette tidspunkt ikke var nogen tapettilvirkning, har det ikke været muligt
at udfinde. At han straks rejste til Brabant for at hente svende, kunde tyde paa, at han selv
hørte hjemme der; han omtales da ogsaa snart efter som den brabanske tapetmager. Hans
navn, Berent (Bærnt) van der Eichen (Eicke ), nævnes først senere i regnskaberne. Den tyske
forsker Heinrich Gobel har fremsat den formodning, at han maaske har tilhørt en gammel
væverslægt van den Ecke (van der Eecken) fra Oudenaarde. I august 1684 maa han have
været i København, for den 20. i denne maaned fik han »paa regnskab« 200 rigsdaler. Den
15. november udbetaltes derefter til den før omtalte kammerjunker Henning Liitzow 500 rigsdaler »til de brabanske tapetmagere«; nu maa værkstedet øjensynlig være etableret med flere
vævere - og i de følgende aar udbetaltes aarlig store beløb til »tapetmageriet«, altid gennem

Liitzow, der paa kongens vegne maa have ført tilsyn med tapetvæveriet eller i al fald dets
regnskab. 1685 fik han 1700 rigsdaler, i de følgende tre aar aarlig 2500 rigsdaler, derefter i
1689 2000, i 1690 3500, 1691 1000 og januar 1692 endnu 1000 rigsdaler. Herudover betaltes
der af kongens kasse 1685 for silke og traad og endnu 1693 for silke og garn »forhen til tapetmageriet leveret« ialt 1158 rigsdaler, samt 1692 til »arbejdsfolkenes avance (forskud) og smaatøj ved tapetmageriet« og til smaaposter ialt 350 rigsdaler. 10. februar 1693 fik 3 tapetmagersvende rejsepenge, og 24. maj samme aar fik endelig »tapetmager Bernt« 61 rigsdaler I mark,
»som hannem vid endelig slutede regnskab til dato tilkom baade for de nye tapeter, saa oc
for it støcke han hafde forbedrit«. Inden for perioden 1684- 93 er altsaa tapeterne med billederne fra den skaanske krig blevet fremstillet - det arbejde, hvortil v. d. Eichen maa være
blevet indkaldt. Som indledning til arbejdet har han dog maattet udføre et prøvestykke; det
skal have været almindelig skik, at tapetvæverne saaledes maatte give et bevis paa deres dygtighed, inden en fyrste sluttede endelig kontrakt med dem; det var f. eks. ogsaa tilfældet med
Pierre Mercier, der o. 1686 kom til Berlin for at udføre den tidligere nævnte serie tapeter for den
store kurfyrste. 1696 hang i et taarnværelse paa 2. sal paa Rosenborg (»Kammeret ved Tronen«) 3 stykker »Tapetserier af Alexandri Magni Historie, gjorde af von der Eichen til Prøve
paa de, som hænge paa den lange Sahl.« De kan følges gennem Rosenborgs inventariefortegnelser lige til 1824, da de udgik; formentlig er de blevet lagt paa loftet ell. lign., for senere i
aarhundredet (vistnok ved Worsaaes ordning af samlingen i 186o'erne) blev tre saadanne
tapeter ophængt i et værelse paa første sal, hvor de endnu findes, uden at det kan ses, hvorfra
de er kommet. Disse tapeter er kopier efter tre af Le Bruns før omtalte fremstillinger af Alexanders historie. »Scenerne er udført efter kobberstikkene, men figurerne fylder mindre af billedfladen, og omkring dem vokser en frodig og afvekslende vegetation af træer og planter, medens rige frugtgehæng og cameagtige medailloner danner karakteristiske bryssler borter. Tegnemaaden er mere haandværksmæssig end den akademisk skolede i Les Gobelins og følger,
ligesom farverne, hvor mørkegrønt og -blaat og graat er fremtrædende, helt de gamle traditioner i flamsk billedvævning« (Slomann).
Efter udførelsen af denne prøveserie tog v. d. Eichen og hans svende fat paa selve krigstapeterne. Gennem hen imod et par aarhundreder er disse (og efter dem mange vævede tapeter rundt paa danske herregaarde) blevet kaldt Køge-tapeter. Bering Liisberg har for længst
paavist urigtigheden af denne benævnelse; Køge nævnes første gang som tapeternes tilvirkningssted afThura i hans »Danske Vitruvius« 1746, men findes ikke omtalt nogetsteds i samtidige kilder; derimod viser tapeternes signatur med de tre taarne og bogstaverne C. H. eller
K. H. (dvs. Copen Hagen, Kopen Hagen ) tydeligt, at værkstedet maa have ligget i København. Hertil kan føjes, at Nic. Tessin d. Y. i nogle optegnelser om sit besøg i København 1687
fortæller, at han der besøgte værkstedet: Von Tapetten dess itzigen Konigs Actionen, so ich
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auch gesehn, wo sie gearbeitet werden, seijendt 7 st. fertig, eins wird zu Micheli, dreije wahren
noch unter handen undt die 12: te mahlet Benedix an, seijndt sl[echt] 7 ellen hoch undt von
7 biss 12 ellen lang«. Samme aar, den 29. juli, fik Liitzow udbetalt 385 rigsdaler »til tapetmagerhusenes reparation«. Det er den eneste oplysning, regnskaberne giver om dette værksted;
af en bevaret fortegnelse over dets inventar ses, at det rummede fem store tapetvæve og en
»lille dito« (jfr. notes. 99); men hvor i byen det har ligget, lader sig faktisk ikke afgøre.
I løbet af 1692 maa vel arbejdet med de 12 tapeter have været afsluttet; (om Tessin har
ret i, at de 7 allerede var færdige 1687, eller om dette tal ikke snarere beror paa en misforstaaelse eller fejlhuskning, faar staa hen ). Tre af tapetmagersvendene rejste derefter som anført
bort; men v. d. Eichen blev og fortsatte med andet arbejde. Fra 1692 fik han fast løn af kongens kasse (500 rdlr. aarligt ). Formentlig skulde han overtage de pligter med hensyn til tilsyn
med og reparation af tapeterne paa de kongelige slotte, som fra 1661 var blevet varetaget af
tre medlemmer af Aubusson-væverfamilien Barraban efter hinanden; den tredie af disse, Jean
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Barraban, døde 1693. V. d. Eichen restaurerede da i de følgende aar en hel del gamle tapeter,
bl.a. de berømte kongetapeter fra Kronborg, som formentlig af den grund derefter i en aarrække blev opbevarede paa Rosenborg. Men desuden fremgaar det af de kgl. regnskaber, at
han i maj 1695 fik betaling for to tapeter udførte til Jægersborg og i oktober samme aar for
fire andre nye tapeter. Af andre vævninger udførte for kongen fandtes 1718 i Rosenborgs
riddersal »Eet foed Teppe, tilforn ved Tronen, uden Sølf og Guld, giort af forbemelte von der
Eichen«, og i 1737 i Kunstkammeret »Et Crucifix i Tapetzerie meget skiøn virket af Berent
von der Eichen A 1691 «; medens fodtæppet paa Rosenborg for længst er forsvundet, findes
tapetet med korsfæstelsen endnu paa Nationalmuseet. - 1686 havde v. d. Eichen faaet borgerbrev med lige frihed med silkemanufakturerne, hvilket maa betyde, at han ogsaa udførte
tapetvævning til forhandling til andre end kongen. 1694 blev denne ret yderligere bekræftet,
men i december 1698 fik han pas til udlandet med tilladelse til at medtage nogle af sine egne
tapeter, som han vel altsaa ikke havde faaet solgt her. Først godt et aar senere synes han at
have forladt landet; den 17. januar 1700 skænkede Frederik IV ham 30 rigsdaler i rejsepenge.
Ved fremstillingen af billedtapeter skelner man som bekendt mellem haute-lisse vævning
paa opretstaaendevævog basse-lissevævningpaa vandret væv. Den sidstnævnte metode er den
hurtigste og følgelig billigste - og det maa ogsaa have været den, v. d. Eichen og hans vævere
har brugt ved fremstillingen af de store krigstapeter til Christian V. Et fingerpeg i den retning
giver allerede det morsomme forhold, at man ved tapeternes restaurering i vor tid flere gange
har fundet blonde menneskehaar indvævet med silken i tapeterne; man ser for sig de flamske
vævere klø sig i haar eller skæg, mens de bøjer sig over den vandrette væv. Nok saa vigtigt er
det dog, at tapeterne gengiver de malede kartoner spejlvendt, hvilket anses for et af de sikreste tegn paa, at et tapet er udført paa basse-lisse væv. Vi er nemlig i det heldige tilfælde, at
enkelte af de originale kartoner er bevarede. Sandsynligvis er de fulgt med tapeterne til Rosenborg i 169o'erne-i al fald laa de her, da der i 1718 og 1731 blev optaget fortegnelser over
slottets inventar; i 1731 noteredes det, at de laa oprullede paa loftet; 17 58 afleveredes de fra
Rosenborg til Christiansborg, men i slutningen af aarhundredet var de havnet paa Kronborg;
de maa have været benyttede til ophængning, for ved et syn 1844 omtales nogle adskilte forgyldte rammer henhørende til disse »skilderier«. Medens der hidtil stadig var blevet nævnt
12, oplyses det ved dette syn, at der nu manglede tre, og at der af de resterende ni var nogle,
der var aldeles ubrugelige til videre afbenyttelse. Kort efter synets afholdelse fik Kronborg
slotsforvaltning ordre til at udlevere kartonerne til Rosenborg. Havde man her tænkt sig at
0

anvende dem til ophængning, maa tanken i al fald snart være opgivet, og de blev liggende i
et magasin. Da Frederiksborgmuseet stiftedes i slutningen af 187o'erne, maa man atter være
kommet i tanker om de store lærreder, der maaske kunde restaureres og da maatte være velegnede til at udfylde nogle af de mange tomme vægge i det nye museum. En del af dem (vist-
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nok 6) blev afgivet formentlig først i 188o'erne. Paa Frederiksborg findes nu kun en af disse
kartoner i restaureret tilstand, forestillende indtagelsen af Landskronas kastel (afb. s. 23); de
øvrige er sporløst forsvundne. I et forslag fra brygger J. C.Jacobsen, dateret 22. maj 1884, om
fordeling af billeder i museet (i Frederiksborgmuseets arkiv) omtales under skildringer fra
Christian V's og Frederik IV's tid »billeder af de store tapeter forsaavidt de ere ved at restaureres«. Nu vides det, at flere Frederiksborgmuseet tilhørende malerier brændte i konservator
Petersens værksted paa Christiansborg ved slotsbranden i oktober 1884. Det maa da antages,
at de fem forsvundne kartoner ved den lejlighed er blevet luernes bytte. Tilbage paa Rosenborg
er endnu tre kartoner, formentlig de mest medtagne, som man ikke har ment at kunne restaurere til brug for Frederiksborgmuseet. Alle tre er maritime fremstillinger, nemlig landgangen
ved Raa (udsnitgengivet s. 5-1), slaget ved Øland og slaget i Køge bugt.
Disse kartoner er malede paa lærred i samme format som tapeternes billedflade. Farven
er oliefarve; der er malet direkte paa lærredet uden at dette først er grundet, - paa samme
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maade som man vistnok i almindelighed maler teaterdekorationer. Kartonerne var jo ikke
beregnede for at skulle have en længere levetid. Søstykkerne er som sagt meget ødelagte, men
af bevarede detailler ses det, at de maa skyldes en anden maler end Landskrona billedet paa
Frederiksborg; paa skibsskrogene spiller lyset ganske let og nydeligt, penselføringen synes delikatere end paa Frederiksborgbilledet, hvis malemaade virker bredere og tungere og tillige
mere sværtet. I alle fire kartoner er koloritten nedstemt, holdt i en ganske smuk helhedstone,
der domineres af brunt og graat med detailler i dæmpet rødt, blaat, graagult og mørkegrønt.
Farvevirkningen og den stærke markering af lys og skygge giver billederne et hollandsk præg,
som har svaret ganske godt til de krav, der kunde honoreres af den traditionelle :flamske billedvævekunst. Ved gengivelsen i vævning er forbillederne da øjensynlig ogsaa nøje fulgt. Falmning af farverne har nok i nogen grad stemt farverne yderligere sammen i en mørk og alvorlig
helhed; paa bagsiden af tapeterne kan man i visse ufalmede partier se anvendt en dristigere
farveskala, hvori bl. a. indgaar en kraftig violet farve, der nu paa forsiden er falmet til blaat
(f. eks. i en af rytternes dragter til venstre paa Damgarten-tapetet, gengivet paa bogens første
farvetavle). Endvidere har anvendelsen af guld- og sølvtraad især i dragterne givet en betydelig mere straalende effekt end man kan ane nu, da metaltraadene er mørknede. I tapetet
med landgangen paa Riigen dominerer det røde langt mere end paa noget af de andre
tapeter - her synes i det hele farverne mindre afstemte end ellers.
I selve billedfremstillingen er der som allerede nævnt den forskel paa kartonerne og tapeterne, at disse sidste gengiver de malede forbilleder spejlvendt. Dette har imidlertid været
taget i betragtning ved kartonernes udførelse; lettest ses det paa fremstillingen af Landskrona
kastels indtagelse, hvor ordensbaand og sidevaaben er anbragt paa den gale side paa alle de
portrætterede personer, saaledes at placeringen er blevet rigtig ved billedets spejlvending.
Hvad iøvrigt kompositionen som helhed angaar, skiller søstykkerne sig naturligt fra de
landmilitære billeder. Fælles for dem alle er dog en meget højtliggende horisontlinje, der
gør det muligt at fylde tapetets billedflade med detailler; de muligheder, en luftbaggrund
f.eks. giver en maler for at arbejde med gengivelsen af atmosfære og lysvirkninger, lader sig ikke
saa godt udnytte i billedvævningen med dens særlige stofvirkning. I søstykkerne er billedet
set i en slags halvt fugleperspektiv; der er allerede i et tidligere afsnit gjort opmærksom paa
den forskel, der her er mellem tapeternes fremstilling og de marinebilleder, som Willem van
der Velde en snes aar tidligere havde udført under sit ophold i København; ikke desto mindre
gaar ogsaa tapeternes komposition sikkert tilbage til van der Velde, der menes at have udført

kartonerne til den serie paa seks tapeter af søslaget ved Solebay 1672, der nu hænger paa
Hampton Court. Disse tapeter er udført mellem 1673 og 1688 (arbejdet var i hvert fald i fuld
gang 1678) paa Francis Poyntz' atelier i London. Det er de eneste marine-tapeter, der kendes fra
tiden nærmest før de danske; ligheden i komposition mellem de to serier er saa stor, at det
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næsten er utænkeligt, at den maler, der udførte de danske kartoner, ikke skulde have kendt
Solebay-tapeterne - enten af selvsyn eller gennem tegninger (jfr. billedes. 59). Utvivlsomt
har man fra dansk side under forberedelserne til tapetfremstillingen søgt at skaffe sig kendskab til alle mulige udenlandske forbilleder; højst sandsynligt har ogsaa van der V elde fra sit
ophold her i landet omkring 1660 haft forbindelse med danske kunstnere, hvoriblandt jo var
flere af hans hollandske landsmænd.
Paa tapeterne med de landmilitære fremstillinger er billedet ·overalt domineret af store
figurer, der fylder en meget stor del af billedfladen. Det er Kongen (i Marstrand-tapetet Gyldenløve ), der til hest eller til fods og omgivet af sin stab fra et højdedrag helt i forgrunden
skuer ud over kamppladsen med den erobrede by i horisonten. Her er forbilledet for fremstillingsformen saa ganske øjensynligt krigsscenerne i de franske tapeter af serien »L'histoire du
Roi«, som i 168o'ernes begyndelse kan være kendt ogsaa i Danmark gennem de omtalte kobberstik. Kartonmalerens særlige indsats har her været udførelsen af de store figurer; hvor vel
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det er lykkedes for ham ses baade paa Landskrona-kartonen med de staaende mænd, men
ogsaa paa tapeternes rytterbilleder. Der er over kong Christian og hans høje officerer ikke
den elegance, som præger de franske billeder af Ludvig XIV og hans mænd, men det er i høj
grad lykkedes maleren at give sine figurer det heroiske præg, der var tidens ideal; der er en
betydelig værdighed over de tunge, alvorlige figurer. Ogsaa grupperingen, der tillader det
fornødne udsyn over kamppladsen, er lykkedes helt godt. - Ved gengivelsen af baggrunden
har maleren benyttet Romeyn de Hooghes kobberstik (eller deres forlæg?); hvor det af hensyn til tapetets forudbestemte maal var nødvendigt (Marstrand, Helsingborg), er gengivelsen
sammentrængt i bredden. Paa de to tapeter fra Landskrona finder vi samme topografiske
skildring som paa de tilsvarende malerier i audienssalen paa Frederiksborg; selvom der nu
ikke kendes kobberstik, der her kan have tjent som forbillede, maa der i al fald have eksisteret
et fælles forlæg. Endelig er fremstillingen af landgangen paa Rugen og Damgartens erobring
ikke kendt andetsteds fra; det er et spørgsmaal, om der i disse to tilfælde er tale om andet end
prospekter konstruerede ud fra et kort, og fra hvad man vidste om stedet og begivenheden.
Hvem er nu maleren eller malerne, der har udført kartonerne? Nogen gammel overlevering herom findes øjensynlig ikke. Da tapeterne første gang omtaltes i videre sammenhæng
af J. G. Burman Becker i 1863, oplyste han, at »maleren Peder Andersen leverede Cartons der
endnu for en Deel ere til«. Denne kunstners navn er intet sted tidligere fundet nævnt i forbindelse med tapeterne; hvorfra Burman Becker har sin viden, oplyser han ikke. Indtil videre
maa det vist formodes, at det i virkeligheden kun drejer sig om en tilskrivning ud fra en almindelig viden om, at Peder Andersen var den, der i Christian V's tid leverede de store kompositionsstykker til slottene. Peder Andersen havde imidlertid især studeret i Rom, hvad der
tydeligt præger de store arbejder især paa Frederiksborg, der med sikkerhed vides at være udført af ham. Med deres lyse og rene, lidt blege farver og de store linjer uden særlig detaillering
afviger de stærkt fra det hollandske præg i kartonen af Landskrona kastels indtagelse. I
168o'erne boede Peder Andersen mest ved Frederiksborg, hvor han udførte saa mange store
dekorationsstykker til slottet, at det næsten er uforstaaeligt, at han samtidig skulde have magtet den store opgave, som kartonernes udførelse maa have været. I dansk kunsthistorie har
han dog siden Burman Beckers tid gaaet for at være kartonernes mester, og derudfra har man
tilskrevet ham en række andre billeder (bl.a. paa Rosenborg), uden at man egentlig nogensinde har faaet dem til at harmonere særlig godt med de italienskprægede billeder, der var
udført samtidigt.

Imidlertid findes der fra selve tiden en kilde, der giver hidtil upaaagtede oplysninger om
tapeternes kartonmaler. I det foregaaende er allerede et par gange refereret til den store svenske arkitekt Nicodemus Tessin d. Y. og givet et citat fra en optegnelse af ham om hans besøg
i København 1687. I sin rejsedagbog fortæller han om det samme besøg yderligere bl.a.: Beij

Erobringen af Marstrand og Karlsten den 23. juli 1677. Maleri af Chr. Morholt i audienssalen paa Frederiksborg.

Steinwinckels bruder dem Mahler haben wir die Schildereijen gesehen lebensgrosse von des
Konigs Actionen, dheren 12 werden gemacht mitt den 4 Seebattalien gerechnet, so einander
mahlet, beij diesem haben wir gesehen die actionen beij Elsingborg, Halmstadt, Wismar etc.
Die Descente beij Fiinen soli er auch mahlen. Sie seijndt alle in Taperzerejen unter hånden,
die platen seijndt darvon gestochen. Er hat 600 Rdhl. pension«.
Efter denne oplysning synes der ikke at kunne være nogen tvivl om, at Anton Steenwinkel
har været mester for et flertal af kartonerne. Han hørte til den kendte hollandsk-danske kunstnerslægt og var vistnok allerede 1670 hofmaler. Gennem 167o'erne og 168o'erne fik han gentagne gange af Kongen særlig betaling for malerier, hvoraf mange leveredes til Rosenborg uden
at deres emner i regelen angives; saaledes fik han 1680 200 rigsdaler for »et stort skilderi paa
Rosenborgs sal«. Fra 1681 fik han en aarlig løn paa 400 rigsdaler, der 1685 forhøjedes til
600 rigsdaler (det tal Tessin opgiver). Paa Rosenborg hang der i 1696 et Karnevalstykke og
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et maleri af Venus med en satyr, begge udførte af Anton Steenwinkel. Vigtigere er det dog i
vor forbindelse, at der blandt de til kongen leverede billeder to gange nævnes hestebilleder;
i hans bo fandtes ogsaa en skitse af kongen til hest. Af portrætter var der blandt hans efterladenskaber desuden to af generalerne Fuchs og »Wits«; et par andre af hans portrætter (af
Elisabeth Scheffer og P. H. Resen) er stukket af Hubert Schaten, de eneste sikre vidnesbyrd
om hans kunst, der hidtil har været kendt. »Stikkene viser en kraftig bred pensel med stærk
markering af lys og mørke i udpræget hollandsk stil, og billederne er nok saa karakterfulde
som]. Conings portrætter« (0. Andrup). I hans bo var der foruden hundreder af kobberstik
og tegninger (26 blade tegnede landskaber) ogsaa mange bøger, hvoriblandt nævnes store
folier (illustrerede?) om »Krigs-Practique«, »Forti:ficatio« og »Niederlandsche Kriegshandlung«. - Det billede af Anton Steenwinkel, man ad anden vej kan danne sig, stemmer saaledes tilsyneladende ikke daarligt med, hvad man maatte vente af den maler, der har malet
tapetkartonerne.
Tessin skrev i 1687, at Steenwinkel ogsaa skulde male »Die Descente beij Fiinen«. Om
nogen landgang paa Fyn kan der nu vel ikke have været tale - det maa sikkert være en forveksling med Rugen (ligesom Halmstadt maa være en misforstaaelse f. eks. af Christianstad).
1688 døde imidlertid Steenwinkel, og det blev en anden, der kom til at male denne karton.

Den 24. januar 1690 fik maleren Wilcken Ribolt af kongens kasse udbetalt 180 rigsdaler »for
it st. til tapetmageriet om landingen paa Rygen, saa oc nogle teigninger paa Rosnburg«.
Det er allerede anført, hvorledes dette tapet afviger fra de andre ved sin mere brogede farveholdning; ogsaa behandlingen af skibene, maaden de placeres paa og gengivelsen af skibenes
søfolk og soldater, der er forholdsvis alt for store, er saa forskellig fra de øvrige søstykker, at
Ribolt ikke kan tænkes at have malet disses kartoner. Hvem marinemaleren har været, er det
imidlertid for øjeblikket umuligt at sige. I den tidligere citerede optegnelse afTessin noterede
denne, at Benedix malede paa den tolvte karton; man maa ved dette navn tænke paa maleren
Bendix Grodtschilling, søn af Frederik III's kunstkammerforvalter. Oplysningen lader sig
imidlertid daarligt forene med det foran sagte. Det kan dog maaske tænkes, at Grodtschilling
i 1687 har arbejdet i Steenwinkels Atelier (han var da 32 aar gammel). Der kendes fra hans
haand nu kun et portræt af hans fader, men det vides, at han ogsaa har malet et rytterbillede
af Christian V, hvad der maaske kunde tyde paa, at han har været elev af hestemaleren Steenwinkel. Det er jo overordentlig sandsynligt, at denne har maattet have assistance ved udførelsen af de mange store kartoner. At Grodtschilling skulde have givet sig af med at male marinebilleder, er der intet, der tyder paa, selvom man ved overmaade lidt om hans virksomhedsom i det hele taget om tidens malere.
Faa aar efter fuldendelsen af Christian V's tapeter lod den svenske konge udføre en lignende, men mindre serie af sine sejre over danskerne i den samme krig (Landskronas tilbage-
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Blad med udkast til vaabenskjolde, maaske af Lambert v. Haven. Kobberstiksamlingen.
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erobring, kampen ved Malmo og slaget ved Lund). Disse tapeter blev vævet i Paris og indtager i europæisk tapetvævnings historie en betydelig mere fremskudt plads end Christian V's
danske sejrstæpper. For nylig har en svensk forsker udredet det grundige forberedende arbejde,
der blev gjort alene med tegningen af borterne til den svenske konges tapeter. Borterne
om de danske tapeter er betydelig mere traditionelle; anvendelsen af krigstrofæer var et almindeligt træk i tidens ornamentik. Af de føromtalte Solebay-tapeter vævedes samtidig med
de danske en gentagelse med trofæ-bort med Jakob II's monogram, og borter af samme art
kendes fra værksteder i Bryssel. Men sikkert har der været udført særlige kartoner ogsaa til
borterne paa de danske tapeter. For denne rent dekorative opgave var ingen mere egnet end
selve generalbygmesteren Lambert van Haven, som vi saaledes atter vender tilbage til. Det
er næsten utænkeligt, at Christian V i 168o'ernes begyndelse skulde have planlagt udførelsen
af en saadan række tapeter, oven i købet i den hensigt med dem at skabe et helt nyt interiør,
som det vil blive omtalt i det følgende, uden at generalbygmesteren i det hele taget har deltaget i planlæggelsen. Det vides, at han har tegnet mønstre til ornamentale silketapeter til Frederiksborg, og en række udkast hertil er bevaret i Kobberstiksamlingen. Nogle af dem viser
Christian V's monogram i forskellige former og farver afvekslende med blomsterornamenter;
paa andre er tegnet grupper af vaaben og krigstrofæer af lignende type som dem, der er anvendt paa krigstapeternes borter. I samme mappe som disse tegninger, der sikkert udgør en
del af en stor mængde skitser og kobberstik, kongen vides at have købt fra Lambert van Havens bo 1696, ligger imidlertid ogsaa nogle udkast til forskellige skjolde med monogrammer og
vaaben. En række smaa blyantskitser er nedridsede paa et enkelt blad; paa et par andre er tre
udkast µdført i større maalestok med farver. Paa det ene af disse blade, der synes at have
gaaet gennem flere hænder end de øvrige, er malet et dansk rigsvaaben, der ganske svarer til
det, der findes foroven paa tapeternes borter. Vaabenets inddeling i felter er den hyppigst anvendte i Christian V's tid; hvad der er specielt for dette vaaben er, at det omgives af elefantordenens blaa baand med vedhængende elefant under vaabenskjoldet. I vaabenets farver
(tinkturer) er der imidlertid et par afvigelser fra det normale, idet Slesvigs vaaben er gengi-

•

vet med gyldne løver paa blaa grund i stedet for blaa løver paa guldgrund, og Delmenhorsts
vaaben har hvidt kors paa rød grund, medens det normalt skulde have guldkors paa blaa
grund. I bortens vaaben er farverne de normale. Men ved nærmere eftersyn viser det sig,
at et parti af vaabenet paa alle tapeterne er udført særskilt og syet paa - og det er netop
Slesvigs og Delmenhorsts samt det derimellem siddende oldenborgske vaaben. Dette paa-

syede parti er udført i en finere vævning end det øvrige tapet (14 rendegarnstraade pr. cm
mod de normale Io). V ed at sprætte det af finder man underneden den oprindelige vævning
med netop de samme forkerte tinkturer som paa tegningen; (muligvis har der ogsaa været en
vævefejl i det oldenborgske vaaben, hvilket ikke kan afgøres helt sikkert paa det vaaben, der

Bo

er undersøgt-); utvivlsomt hører da tegningen til forarbejderne til borten. Lambert van
Haven (hvis det er ham, der har lavet udkastet, hvad der altsaa er en vis sandsynlighed for)
har haft en undskyldning for sin misforstaaelse; han har nemlig sikkert ved vaabenets farvelægning siddet med datidens nyeste heraldiske værk foran sig, Speners Opus heraldicum fra
I 680; heri findes et stærkt sammensat dansk rigsvaaben med tinkturangivelser, der netop har
de i tegningen anvendte forkerte farver i Slesvigs og Delmenhorsts vaaben. Fejlen maa være
blevet opdaget meget snart efter at hele serien af tapeter var blevet færdig og forevist første
gang. Den 12. maj 1694 fik v. d. Eichen af kongens kasse 21 rigsdaler 3 mark 6 skilling »for
guld oc andit efter regenskab til vaabnerne, som blef omgiort i de nye tapeter«.

Farvelagt tegning af det danske rigsvaaben til borten paa
Rosenborg-tapeterne, maaske af Lambert v. Haven.
Kobberstiksamlingen.
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TAPETERNES SENERE HISTORIE
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o aar efter at Bernt v. d. Eichen havde modtaget betaling for tapeternes færdiggørelse
ved rettelsen i bortens vaabenfremstilling forfattede slotsforvalteren paa Rosenborg
Hans Koch 1696 en ny fortegnelse over slottets inventar. I den lange sal nævnes her »Tolv
Stykker store Tapetserier som hænger paa Væggene, med Guld og Sølv indvævede, og gjorde
af Tapetmageren von der Eichen«. Det angives i kronologisk rækkefølge ganske kort hvad
hvert af tapeterne forestiller. To aar senere, 18. maj 1698, noterede hoffureren i sin journal,
at kongen ved middagstid kørte til Rosenborg, hvor han spiste til middag i dronningens
gemak. »Om eftermiddagen besaa Hans Majestæt de ophængte tapeter.«
I Christian den Femtes senere aar har tapeterne altsaa haft deres plads i Rosenborgs
riddersal, hvorfra de først blev fjernede i 1917. Denne sal er 8,5 m bred og ca. 45 m lang;
af langvæggene er den vestlige gennembrudt af 1 1 vinduer (og en dør), medens den østlige
kun har 5 vinduer (og tre døre). Tapeterne var opsat paa disse to vægge, seks paa hver,
saaledes at de dækkede et af vinduerne paa østvæggen, men fem af dem paa vestvæggen.
Hver væg kom saaledes til at bestaa af seks større eller mindre flader mellem syv vindues- og
døraabninger. Tapeternes indbyrdes placering var ikke kronologisk. Paa østvæggen hang
(naar opregningen begyndes fra nord) : Erobringen af Wismar og af Landskronas kastel, Søslaget ved Møen (Kolberg Heide), Erobringen af Marstrand, Landgangen ved Raa og Søslaget ved Øland; paa vestvæggen (ligeledes begyndende fra nord) : Landskronas erobring,
Søslaget i Køge bugt, Damgartens erobring, Landgangen paa Rugen, samt Indtagelsen af
Christianstad og Helsingborg.
Om denne anbringelse af tapeterne har en forfatter udtalt: »For at skaffe plads til tapeterne, der skulde forevige hans sejrvindinger i Skaanske Krig, begik Christian V den vandalisme at tildække 6 af salens vinduer.« Bag denne opfattelse laa en formodning om, at tapeterne
ikke var udførte med udsmykningen af den lange sal paa Rosenborg, men maaske snarere

med det dengang paatænkte nye residensslot i København for øje. At de ikke var udførte til
Rosenborg syntes at fremgaa af deres størrelse, idet de naaede fra salens gesims omtrent til
dens gulv og ved deres bredde dækkede over syv vinduer, hvorved salens oprindelige »smukke
og harmoniske lysforhold« ganske blev forrykket.

I disse overvejelser er der set bort fra den kendsgerning, at tapeterne nøjagtigt passer i
maalene til de pladser, hvorpaa de var anbragte i Rosenborgs riddersal. De vægflader, der
opstod ved tildækning af de nævnte vinduer, var gennemgaaende kun ganske faa centimeter
bredere end de paa dem ophængte tapeter. Det maa synes mere end en tilfældighed, at de i
bredden stærkt varierende tapeter netop har kunnet anbringes saaledes paa dette sted. Hvad
angaar væggenes højde fra gulv til gesims har den sikkert været større i Christian V's tid end
nu, idet den nuværende meget kraftige gesims først er blevet til ved opsætningen af stukloftet
i Frederik IV's tid; hvordan loftskonstruktionen før den tid har været, vides ikke. Af det residensslot, som Christian V i 168o'erne paatænkte at opføre, og hvortil han lod Lambert van
Haven udføre tegninger og model, kendes et grundrids; det viser ikke nogen sal, hvortil disse
tapeter vilde passe. Heller ikke er det tilfældet med det af Tessin i 1 690' erne planlagde residensslot. Man kan derfor vistnok med sikkerhed hævde, at tapeterne (som det ogsaa før er
nævnt i denne bog) er vævet til Rosenborgs riddersal - ganske som de Knieperske tapeter i
Frederik II's tid til riddersalen paa Kronborg og van Manders under Christian IV til den tilsvarende sal paa Frederiksborg.
Det er nu ogsaa meget tvivlsomt, om de oprindelige lysforhold i salen paa Rosenborg
har forekommet baroktiden særlig harmoniske. Christian IV's lange sal var set efter dens dominerende længdeakse omtrent saa usymmetrisk som muligt. Den helt uligelige vinduesfordeling i de to langvægge har været i afgørende modstrid med tidens sans for regularitet og
symmetri, for »det uniformes pragtfulde massevirkning«. Ved tapeternes ophængning og den
deraf følgende tildækning af en del navnlig af vestsidens forholdsvis alt for talrige vinduer opnaaede man en ensartet opdeling af begge langvægge i store rolige flader. Denne »barokisering« af salen fuldendtes, da Frederik IV 1706-09 lod opsætte det endnu eksisterende pragtfulde stukloft. Der var nu ved samspillet mellem de mørke massive vægge og det lange lysende
let tøndehvælvede loft skabt en helt ny rumvirkning af en overordentlig helstøbt og pompøs
karakter - vel Danmarks prægtigste barokinteriør.
Udfyldende mellemrummet mellem tapeterne paa begge sider af døren midt i vestvæggen
var allerede før 1696 over døren blevet anbragt et marmorrelief med Christian V's portræt.
Riddersalens vindueslysninger fik en ny dekoration svarende til salens øvrige barokke præg enten det nu skete i Christian V's tid eller først samtidig med opsætningen af loftet; fra Christian IV's tid havde de været smykkede af broget malede stukrelieffer, der nu fjernedes undtagen fra nogle af de af tapeterne skjulte vinduer; i stedet blev lysningerne pudsede og marmorerede (ligesom f. eks. i audienssalen paa Frederiksborg).
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maa salen have været saa nogenlunde i orden efter arbejdet med loftets opsætning,
idet tapetserer Peder Mogens Funck da fik betaling for at have syet maller i de 12 tapeter paa
salen og ophængt dem. Senere tider var mindre omhyggelig med ophængningen, idet man

simpelthen sømmede tapeterne til væggene; om dette er sket allerede i det 18. aarhundrede maaske samtidig med opsætningen af perlegraa malede træpaneler over den omtalte marmorering - eller senere, f. eks. i 1863, da disse paneler atter fjernedes, lader sig nu ikke sige.
En anden ting havde man derimod ikke været omhyggelig med: De af tapeterne dækkede
vinduer blev ikke ordentlig blændede; i begyndelsen af dette aarhundrede skal der i de paagældende vinduer have været nogle »papirskodder«, der dog kun i ringe grad dæmpede sollyset, som daglig brændte tapeternes bagside; om der altid havdeværet saadanne skodder, vides
ikke. Worsaae omtaler, at ved hans tiltræden som leder af Rosenborg-samlingen i 1858 var
tapeterne i den ene side af salen meget stærkt afblegede paa grund af mangel paa ordentlige
rullegardiner; ogsaa denne afblegning har selvfølgelig skørnet tapeterne, men betydelig stærkere maa paavirkningen have været paa de bagsider, der var udspændt mindre end en halv
meter fra vinduernes glasflade, næsten som i et drivhus. Endnu værre var det dog, at de
ublændede vinduer gav fri adgang for trækvinden; ved vestlige vinde stod fire af salens tapeter udspilede »som svulmende mærssejl«. Det maatte nødvendigvis efterhaanden faa vævningernes traade til at briste. Endelig var det selvfølgelig uheldigt for tapeternes bevaring, at de
var ophængt direkte paa muren uden nogen isolerende bagklædning. I det oftest uopvarmede
slot kunde ydervæggene endnu ind i dette aarhundrede især ved foraarstide være drivvaade.
Allerede mellem 1718 og 1731, kun en menneskealder efter tapeternes ophængning i salen,
noteredes det i Rosenborgs inventariefortegnelse om tapetet med Christianstads erobring, at
det var beskadiget ( 173 1 : »meget møer og brøstfældig«) ; det er ganske betegnende, at det er
dette tapet, der først begyndte at ødelægges; det var nemlig ophængt saaledes, at det dækkede
over to vinduer mod vest, medens tapeterne med Landskronas og Helsingborgs erobring og
slaget i Køge bugt hver skjulte et af vestvinduerne og det med søslaget ved Møen et østvindue.
I inventariefortegnelsen fra 1781 (nogen fortegnelse fra tiden mellem 1731 og I 781 er ikke
bevaret) siges det derefter om samtlige 12 tapeter: »Disse Stykker ere alle brøstfældige«. Allerede 1734 har det været forsøgt at udbedre nogle af skaderne - tapetserer Urban Fribert fik
da 14 rigsdaler 4 mark for reparation af 12 stk. tapeter i den store sal og andet tapetsererarbejde sammesteds. Ved denne og andre reparationer, der maa antages at have fundet sted i
det 18. aarhundrede og senere, har man kun tænkt paa at holde sammen paa stumperne. Man
har syet større og mindre lapper af groft lærred paa bagsiden af tapeterne og med grove traade
syet store sting gennem disse lapper og tværs over rendegarnstraadene, der i regelen havde
holdt sig bedre end islætten. I et tilfælde har der i den lyse del af aarerne i borten om et af
søslagstapeterne været indsat stykker af groft stof, saaledes at de medtagne partier her var helt
fjernede; i et andet tilfælde var der ligeledes i borten indsat et med olie paa lærred malet ornament i stedet for det ødelagte.
1835 har man, øjensynlig paa initiativ af Rosenborgs daværende meget interesserede og

Rosenborgs riddersal med tapeterne paa deres oprindelige plads. Fotografi fra r86o'erne.

initiativrige kommandant og slotsforvalter oberstløjtnant C. H. Sommer, overvejet muligheden af en generalistandsættelse. Den 22. marts 1835 indsendte han til overhofmarskallatet et
overslag over bekostningerne ved tapeternes reparation, og i et brev af 25. maj gav derefter
overhofmarskal Hauch kommandanten paalæg om at udlevere til tapetmager Borrebye et af
de mest beskadigede tapeter for at det som et forsøg kunde repareres paq. den foreslaaede
maade. Den 24. sept. 1836 indsendte Sommer til overhofmarskallen tapetmagerens regning for
den af ham som et forsøg foretagne reparation af et af tapeterne. »Desværre svarer Arbeidets
Udførelse, som Deres Excellence Selv behageligst har bemærket, ingenlunde til de Forventninger, man i saa Henseende nærede; og det vil desaarsag neppe være raadeligt at lade flere
af disse kostelige Tapeter komme under Borrebyes Hænder«. Kommandanten tilføjer, man
tør maaske sige, i snørklet kancellistil: »Betalingen angaaende, maa jeg aldeles henstille det
til Deres Excellences eget Forgodtbefindende, om den, i Betragtning af det vistnok tidspildende Arbeide, Manden, det hensigtsmæssige i Behandlingen uagtet, har havt med dette af alle maaskee mest medtagne - Tapet, skal tilstaaes ham.«

Der kan ikke være nogen tvivl om, at det tapet, der har været underkastet tapetmager
Borrebyes uhensigtsmæssige behandling, er det, der forestiller Helsingborgs erobring. Det hører til de paa vestvæggen foran et vindue ophængte tapeter. Medens de store forgrundsfigurer
i hovedtrækkene er bevarede i den gamle vævning, er en stor del af mellemgrunden, men ogsaa detailler i og omkring figurerne og i borten totalt forsvundet ved »istandsættelsen«. Denne
er foregaaet ved at man paa de medtagne steder har stoppet ganske jævnt frem og tilbage,
saaledes at stoppegarnet erstatter islætten, medens rendegarnet er bevaret. Da stoppegarnet
er ensfarvet (nu mørkegraat) uldgarn, er der opstaaet store mørke flader uden nogle detailler.
Selvom man vilde pille stopningen op, maa det befrygtes, at alle rester af den oprindelige
islæt er forsvundet ved det omhyggeligt og grundigt gennemførte reparationsarbejde; en
fremtidig istandsættelse af tapetet vil derfor være saa godt som umulig, selvom den sikkert bør
forsøges. Mærkeligt nok har den lyse himmel, der i vore dage paa de andre tapeter har hørt
til de mest medtagne partier, øjensynlig i 1835 endnu været saa nogenlunde uskadt, saa den
har undgaaet restaureringens ødelæggelser.
Efter dette mislykkede restaureringsforsøg hengik der et halvt hundrede aar, før man igen
foretog sig noget større. I 1887-88 underkastedes tapetet med slaget ved Øland en istandsættelse efter en ny metode. Det var denne gang ikke et af de for vinduerne ophængte tapeter,
men det sydligste paa østvæggen, der har været særlig udsat for kraftigt sollys baade fra gavlvinduet mod syd og det over for siddende vindue i vestvæggen. I disse aar hen imod det 19.
aarhundredes slutning »konserveredes« en række tekstiler paa Rosenborg, baade væg- og
møbelbetræk, ved opklistring paa nyt sto( Paa samme maade behandledes det nævnte tapet
ved at klistres paa en bagklædning af groft lærred. Herved styrkedes det ganske vist, saa det
ikke var saa udsat for de brist, selve tapetets vægt tid efter anden bevirkede i de skøre lodrette
traade (islætten), ligesom bagklædningen ogsaa ydede beskyttelse mod væggens tidvise fugtighed. Men ved opklæbningen var det umuligt at faa de lasede partier til at ligge rigtigt de mange løse traade hang fast i klisteret i ganske tilfældig orden, saa detaillerne i disse partier var og blev udviskede. Nogle steder opstod store skjolder ved, at klisteret slog igennem
vævningen. Efterhaanden som tapetet her og der »gik op i limingen«, var det ogsaa endnu
vanskeligere at reparere end før. Der maa heller ikke have været større tilfredshed med resultatet i samtiden, for forsøget indskrænkede sig atter nu til et enkelt tapet.
Efter aarhundredskiftet blev paa museer og andre steder herhjemme og i udlandet nye
metoder til restaurering af gamle vævede tapeter taget i brug, som bedre svarede til materialets karakter. Tapeter paa Frederiksborgmuseet, Nationalmuseet og Universitetet blev restaurerede af fru Dagmar Olrik, der var uddannet som tapetvæverske under studieophold i Italien
og Frankrig, og som 1902 ogsaa - forgæves - fremsatte et tilbud om at restaurere Rosenborgtapeterne. I endnu større stil var en istandsættelse af den svenske stats store samlinger af
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Detaille af Rosenborg-tapetet Helsingborgs indtagelse ( i midten portræt af prins Jørgen). Billedet viser, hvorledes en
ældre restaurering (vistnok 1835) ved en jævn og omhyggelig u<!ført stopning har ødelagt en del af tapetets enkeltheder.

tapeter paa de kongelige slotte, som hofintendent John Bottiger tog initiativet til og ledede.
I sommeren 1916 lod Rosenborgsamlingens direktør greve Brockenhuus Schack daværende
slotsforvalter Bering Liisberg rejse til Stockholm for ved selvsyn at studere dette arbejde. Hofintendent Bottiger toges med paa raad angaaende Rosenborg-tapeternes behandling. For at
undgaa videre ødelæggelse af dem besluttedes det at tage dem alle ned, og i efteraaret afgav
Bottiger en udførlig promemoria vedrørende deres oprulning og behandling ved en magasinering, indtil en istandsættelse kunde ske. Nedtagelsen skete først paa aaret 1917, og allerede i
november s. a. tog man fat paa forsøg med en restaurering. Lederen af dette blev den hidtilværende lærerinde ved Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder frk. Elisabeth Garde; efter
Bottigers raad knyttedes en kunstnerisk tilsynsførende til arbejdet - det blev forstanderen for
den nævnte skole, maleren Jørgen Storck. Frk. Garde fandt gennem forsøgene frem til en teknik, der syntes særlig velegnet for de beskadigelser, hvorunder Rosenborg-tapeterne led, men
fik forøvrigt ogsaa lejlighed til at studere de fremgangsmaader, der anvendtes i Stockholm paa
slottet og ved et privat værksted. Paa finansloven 1919-20 bevilgedes et statstilskud til forsøgets fortsættelse, og i 1920 var det første tapet (Marstrands erobring) færdigrestaureret. Resultatet forekom saa vellykket, at det besluttedes at gaa videre med arbejdet; midler dertil
bevilgedes paa finansloven, og siden da har restaureringen kunnet fortsættes, takket være de
bevilgende myndigheders forstaaelse for dets betydning. For øjeblikket ( I 949) arbejdes der
paa færdiggørelsen af det niende tapet. Leder af restaureringen er stadig fru Elisabeth Schmedes, født Garde; hun bistaas ved dette meget krævende arbejde af en række dygtige damer,
hvoraf flere har været med fra de første aar. Efter Jørgen Storck var i en aarrække maleren
Alfred Larsen kunstnerisk konsulent til sin død.
Værkstedet findes i et taarnværelse paa Rosenborg. Den første proces ved istandsættelsen
er fjernelsen af tilføjelser fra tidligere restaureringer. Oftest har det drejet sig om de førnævnte bagpaa paasyede lapper, ved hvis aftagelse en mængde støv og snavs og smaa garnrester falder af - skønt tapeterne før deres oprulning og magasinering (i støvtætte hylstre ) i
1917 var blevet omhyggeligt støvsugede under gaze-filter. Det omtalte opklistrede tapet maatte løsnes fra den paasatte bagklædning ved hjælp af en diastaseopløsning, der blødgjorde klisteret, saa det kunde skylles af i destilleret vand.
Efter fjernelsen af nyere tilføjelser faar hele tapetet paasyet en bagklædning afkløtsel (en
art svært appreteret hørlærred) til at støtte og holde sammen paa den hele skøre gamle vævning. Det saaledes forede tapet anbringes nu over en bom, der kan hejses op og ned; paa hver

side af den stilles rammer, der hviler paa fire ben, og over disse udspændes tapetet stykke for
stykke, medens restaureringen foregaar. Her fjernes først de før omtalte store sting fra tidligere restaureringer, hvorved mange fine enkeltheder træder frem, der var dækket af de grove
traade. Samtidig ordnes alle løse rendegarnstraade og sys omhyggeligt paa plads med ganske
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smaa sting. De arbejdende damer syr med en haand over og en under tapetet, saaledes at
stingene sys gennem baade dette og den nye underforing. Saa godt som alle beskadigelser skyldes, at islætten af silke er bristet, tildels smuldret hen, saa den tit næsten kun sidder tilbage som
støv paa rendegarnstraadene; disse kan undertiden være sprunget, men er dog oftest velbevarede ligesom den islæt, der er af uld. Ved at rendegarnet bliver syet paa plads, træder efterhaanden mange detailler i billedfremstillingen frem, takket være de rester af islættraadene,
der sidder tilbage paa det. Hvor smaa rester af den oprindelige vævning er tilbage, fæstnes de,
saa de kan bevares. Hvor billedet kun tegnes af smaapartikler af islætten, der tit forsvinder
ved en naals berøring, bliver det syet op med tætte fine sting over hver enkelt rendegarnstraad. En særlig vanskelighed frembød det tidligere opklistrede tapet, hvor mange af smaadetaillerne forsvandt ved rensningen; dog sad der ogsaa her vejledende rester tilbage, som det
fremgaar af hosstaaende billeder af forløbet af restaureringen af et lille parti af dette tapet.
Ogsaa en række detailfotografier af tapetet, optaget før dets rensning for klister, var her til
nytte. I enkelte tilfælde har man ved restaureringen tillige kunnet drage nytte af de bevarede
kartoner til nogle af tapeterne.
Medens det ved restaurering af tapeter ellers i regelen er et princip, at man bevarer, hvad
der findes af den oprindelige billedvævning, men udfylder eventuelle huller o. 1. med ensfarvede reparationer uden at søge at konstruere noget nyt parti af billedet, drejer det sig ved
Rosenborg-tapeterne altsaa i virkeligheden for en del om en genfremstilling af billedet. Den
maa dog anses for fuldt forsvarlig ved disse meget medtagne tapeter, idet man kun genfremstiller paa grundlag af, hvad der tydeligt fremgaar af de bevarede partikler (eller i undtagelsestilfælde altsaa kartonerne, som væverne ses at have fulgt meget nøje) ; selve disse partikler
kan ikke fæstnes, og hvis man ikke nu genfremstillede, hvad de viser, vilde store dele afbilledfremstillingen totalt forsvinde.
Det materiale, der anvendes ved syningen, er silke, der faas fra Frankrig i raa ufarvet
tilstand. Silken farves paa Rosenborg i en farvesuppe, der udvindes ved kogning af forskellige
planter som birk, valnød, enebær, padderok, lyng osv. Der anvendes ialt over 100 farver, som
næsten alle er fo_rskellige nuancer af graagrønt og gulgrønt, afstemte efter de paa tapeternes
retside siddende rester.
Da de første tapeter var blevet restaurerede, rejste der sig for Rosenborgsamlingens ledelse
spørgsmaalet om formen for deres hensigtsmæssige opbevaring eller eventuelle ophængning.
At ophænge saadanne enkelte tapeter i riddersalen fandt man øjensynlig mindre heldigt for
salens udseende. Væggene her var efter tapeternes nedtagelse blevet beklædt med hessian, indfarvet i en rød farve; man mente, at dette farvede stof sammen med de derover ophængte
kongeportrætters guldrammer kunde frembringe en virkning, der ikke var meget forskellig
fra den, som forgyldningen paa de gamle røde lædertapeter havde frembragt i det 17. aar-
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R.estaurering af et særlig laset partiforoven til venstre paa tapetet Slaget ved Øland.
I

(øverst): laserne.

2

(forneden): rendegarnstraadene er ordnet og syet fast paa tapetets nye underforing.

3-4: samme parti som

1 (2

er ved en fejlfotograferet i maalestok

1/1,

viser derfor et mindre parti end de ovrige, der er i maaleslok 4/5).

Ved syning over rendegamet med silke i isletresternesfarver trtt!der billedet mere og merefrem.

hundrede før tapeternes ophængning. Man maa her i hvert fald have set bort fra den betydelige forskel i selve stofkarakteren, der maatte være mellem det forsvundne gyldenlæder fra
Christian IV's tid og det nye grove sækkelærred. - Som en foreløbig ordning var salens nye
indretning dog forsvarlig, da det nu engang var ganske nødvendigt at tage tapeterne ned for
at standse deres videre ødelæggelse. At dette skete og at et forsvarligt restaureringsarbejde nu
endelig blev sat igang, tjener udelukkende Rosenborgsamlingens daværende ledelse, direktøren greve Brockenhuus Schack og slotsforvalter Bering Liisberg, til ære. At tapeternes fjernelse kun var foreløbig betonedes dengang stærkt over for en offentlig fremsat kritik af salens
ændrede udstyrelse.
I midten af 192o'erne rejstes imidlertid fra den komite, der varetog udsmykningen af det
nye Christiansborg, et ønske om at laane en del af Rosenborg-tapeterne til ophængning i Christiansborgs riddersal. Desværre blev dette ønske ikke pure afvist fra Rosenborgsamlingens side.
BL a. ud fra den just nu opdukkede før omtalte opfattelse, at tapeterne slet ikke var vævede
til Rosenborg, men netop til en paatænkt forgænger for Christiansborg, indvilgede man i, at
en del af tapeterne stilledes til raadighed til det nævnte formaal. Salen paa Christiansborg indrettedes da til ophængning af g af tapeterne paa de tre vægge, medens en del af det omgivende
træværk fik en gullig marmorering og mindre vægfelter paa vinduesvæggen og over tapeterne
dekoreredes med ornamenter i brunlige toner, en udsmykning som ansaas for at staa til de
gamle tapeters farveholdning. Det betonedes ganske vist, at tapeterne var udlaante som depositum, men det maatte dog være klart, at muligheden for engenophængning af dem i Rosenborgs riddersal herved skødes betydelig længere ud i tiden.
Ingen kyndig er i dag i tvivl om, at det var en fejl, der da blev begaaet - omend i den
prisværdige hensigt at hjælpe til at skabe en værdig festsal blandt de kongelige repræsentationslokaler. Dette hensyn maa imidlertid ikke forhindre, at tapeterne vender tilbage til den
plads, hvortil de er skabt. Rosenborgs riddersal var engang Danmarks maaske skønneste barokinteriør. Nu er helheden brudt, og salen er kun en ruin. Det pragtfulde tunge loft hviler
ikke mere harmonisk paa fast opbyggede vægge, men halter paa en bastantere mur mod øst
og talrige smalle vinduespiller mod vest. De ophængte større og mindre malerier bidrager til
at gøre indtrykket af væggene uroligt og forvirret. Og det hele skæmmes af den grove vægbeklædning, hvis røde farve nu oven i købet er falmet og trist. Det kan ikke i længden forsvares at lade Rosenborgs hovedsal henligge i denne tilstand, tilmed da dens genindretning i sin
rette barokke skikkelse saa let lader sig udføre og ikke kræver en eller anden tvivlsom restaurering. En tilbageføring af salen til det udseende, den havde i Christian IV's tid, er derimod
umulig; man kan ikke fjerne Frederik IV's loft - og ved forøvrigt kun lidt om loftets oprindelige udseende; heller ikke kan der skaffes gammelt gyldenlæder til væggene. - Ved en genophængning af tapeterne vil man selvfølgelig drage omsorg for en forsvarlig afblænding og
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lukning af de vinduer, der da igen maatte tildækkes. Mod lysets ødelæggelser kan tapeterne
lige saa godt beskyttes paa Rosenborg som paa Christiansborg.
Det er klart, at en tilbageføring af tapeterne til Rosenborg kun lader sig gøre, naar der
samtidig sikres en ny værdig udsmykning af riddersalen paa Christiansborg. At dette vil kræve
betydelige omkostninger er for saa vidt i denne henseende irrelevant, men vil selvfølgelig i
praksis medføre vanskeligheder, der dog bør kunne overvindes. Hvilken udsmykning man
skulde give Christiansborgs riddersal i stedet, kan det ikke her være opgaven at anvise; men
det vilde dog være en nærliggende tanke at give nutidens kunst en stor opgave i dette nye slot,
hvor forøvrigt allerede riddersalens loftsmalerier er værker af en moderne kunstner. At tapeternes flytning fra Christiansborg vilde give anledning til en ændring af dele af riddersalens
øvrige vægdekorationer, der er »afstemt« efter de gamle vævninger, kan kun blive en vinding
for salens udseende.
Men først og sidst vil man ved tapeternes tilbageflytning til Rosenborg yde retfærdighed
mod tapeterne selv ved igen at lade dem ses i de rette omgivelser, hvortil de var skabt, og mod
Rosenborgs riddersal, af hvis udsmykning de udgør en uerstattelig del.

Korsfæstelsen. Tapet vævet af B. v. d. Eichen r69r.
Nationalmuseet.

SUMMARY

T

he Royal Collection of Rosenborg Castle in Copenhagen possesses a series of twelve tapestries
representing the victories of the Danish King Christian V over the Swedes in the so-called Scanian War 1675-79. This war coincided with the great European war which had started in 1672 with
Louis XIV's attack on the Netherlands and in which Brandenburg, the German emperor, and
Spain participated on the side of the Netherlands, while Sweden was France's only ally. In 1658
Sweden had deprived Denmark of Skåne (Scania), the southernmost province of present-day Sweden,
which from ancient times had been inhabited by Danes and been a province of the kingdom of
Denmark. Mainly in order to recapture this province Denmark in 1675 entered the great war. The
Danish army fi.rst invaded the Swedish possessions in Northern Germany, won by Sweden during
the Thirty Years' War. On the 6th of October 1675 King Christian forced a crossing of Reckenitz,
the boundary-river of Pomerania near the town of Damgarten (see Colour Plates I and IV and pietures on pp. 11 and 29), and in December of the same year the important town of Wismar was
captured (see pictures on pp. 13 and 69). In the following year a combined Danish-Dutch fleet
commanded by Admiral Tromp defeated the Bal tic fleet of Sweden at Oland (see p. 15), after which
the road was open to a Danish invasion of Skåne. In June 1676 the Danish army crossed the Sound,
landing at the village of Raa (see pictures on pp. 17 and 57). In a short time the fortified towns of
Helsingborg (see pictures on pp. 19 and 71), Landskrona (pictures on pp. 21 and 33), and Christianstad (pictures on pp. 34 and 73) were captured. In a sanguinary battle at Lund the Swedish King
Charles XI then barred the way to the Danish invasion army. In 1677 the Danish fleet under
Niels Juel in a naval engagement near Møen (picture on p. 39) conquered a Swedish squadron,
and afterwards decisively defeated the Swedish main fleet in the battle ofthe Bay ofKøge, an achievement which secured the Danish admiral a reputation as one of the most prominent naval strategists
of Europe (pictures on pp. 43 and 49).
A Norwegian army commanded by King Christian's half-brother, Ulrik Frederik Gyldenløve,
Viceroy of Norway, soon after captured the town of Marstrand with its rock-fortress (Colour Plate
II and pictures on pp. 75 and 77), and an invasion army expelled the Swedes from Rugen (Colour
Plate III and picture on p. 55) . But in Skåne the Danes lost Christianstad and could advance no further. When at the same time conditions offoreign policy were in disfavour of Denmark and France
demanded that all occupied territories should be returned to Sweden, Christian V had to make peace
in 1679 without having gained anything by starting the war.
During and immediately after the war some of the Danish victories were commemorated in
prints (p. 67) and in paintings (now lost) by Toussaint Gelton. It is doubtful whether these pictures
or others now unknown served as models of a series of copperplates which King Christian about
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Alexander i slaget ved Arbela.
Et af B. v. d. Eichens provetapeter paa Rosenborg ( højre side her bortskaaret).
Alexander in the battle of Arbela.
Tapestry (in the collection of Rosenborg) woven by B. v. d. Eichen to prove his skilt to King Christian V.

1680 caused to be made by the Dutch engraver Romeyn de Hooghe. Four of these coppers are
known (p. 69, 71 and 73), but presumably he made more than these. They were copied in paintings
by Claus a Moinichen and Chr. Morholt at Frederiksborg Castle in 1686-88 (one of them rendered
on p. 77; cf. p. 61). The representation of the copperplates further was used for the preparation of
the background in some of the cartoons for the above-mentioned series of tapestries at Rosenborg.
These were made in Copenhagen in 1684-93 by Bernt v. d. Eichen ofBraband, weaver of tapestry,
by ord er of King Christian V.
Already in the beginning of the century King Christian IV had ordered tapestries with representations of his own deeds to be made, but the direct prototypes to Christian V were the famous
French series L'histoire du Roi (from sketches made by C. le Brun and Van der Meulen) from the
manufactory of Les Gobelins ( 1665- 79). The military representations in some of the tapestries of
this series (see picture on p. 65) were the model of the composition in some of the Danish tapestries,
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whereas the representation of the naval battles in these is influenced by Fr. Poyntz's English tapestries of the battle of Solebay (at Hampton Court; probably from cartoons by Willem van der V elde).
Four of the cartoons for the Rosenborg tapestries are extant (pp. 23 and 51), three ofthem, however,
in a greatly damaged condition. The battles by land were painted by Anton Steenwinkel (not, as
hitherto assumed, by Peder Andersen ofthe Italian School). Steenwinkel (who died in 1688) belonged
to a well-known Danish-Dutch family of artists. The landing in Rugen (Colour Plate III) was painted about 1689 by Wilken Ribolt. It is doubtful who painted the cartoons for the naval battles; at
any rate the painter was not a very eminent artist; from a historical point of view it is regrettable
too that he was not sufficiently accurate in picturing the ships. The horders (with trophies of war
and descriptive inscriptions in German, and with the Danish national arms and King Christian's
monogram) probably were drawn by Lambert van Haven, the Danish Royal Architect-General and
Painter, among whose drawings there is a sketch for the Danish coats of arms used on the horders
(rendered on p . 81 ).
The tapestries, which were made of wool and silk with gold and silver-threads, were woven for
the decoration of the ceremonial hall of Rosenborg Castle. When this hall in 1706- 09 furthermore
was provided with a new ceiling with richly carved stucco-work, a Baroque interior was created
which was second to none in Denmark (see photo from the 186oes on p. 85). Unfortunately it proved
necessary to remove the tapestries in 1917 as they were greatly damaged. As early as the 18th century
they had to be repaired, and one of them in 1835 was nearly spoilt in an attempt at restoring it
(pictures pp. 19 and 87). From 1917 they have been made the object of a complete restoration, a
work which is not yet finished. The two tapestries (pp. 17, 31 and 33) have not yet been restored"
and the work at the tapestry rendered on p. 15 is in progress. The restoration of one of the most greatly
damaged parts of this tapestry is illustrated on pp. go and 91. The tapestry is sewn on to a linen
foundation, the loose threads ofthe warp (of wool) being arranged and fastened. The spoilt woof (of
silk) is replaced by sewing with silk. Remnants of the original woof are still left on the threads of the
warp and serve as guides at the selection of the shades of colour in the silk used . In the sewing the
original picture thus gradually reappears.

NOTER, KILDER OG LITTERATUR

FORKORTELSER
Burman Becker = J. G. Burman Becker: Forsøg til en Beskrivelse af og Efterretninger om vævede Tapeter
( 1863).
Flamand Christensen = Sigrid Flamand Christensen: Kongedragterne [paa Rosenborg] fra det 17. og 18. Aarhundrede (1940).
Garde = H. G. Garde: Den dansk-norske Sømagts Historie 1535- 1700 (1861 ).
Gobel = Heinrich Gobel: Wandteppiche 1- 111 (1923- 34).
Hist. T. = Historisk Tidsskrift.
Holck = Det Kongelige Konst-Kammer paa Christiansborg Slot samt Rosenborg Slots Inventarium fra Høystsalig Christian V's Tiid ( 1775). Om dateringen af det heri (af H. Holck) udgivne Rosenborg-inventarium
fra 1696 se »Til Knud Fabricius 13. August 1945« (1945) s. 210 note 3.
Kammerregnsk. = Kongelige Kammerregnskaber fra Frederik III's og Christian V's Tid. Udg. v. Emil Marquard (1918).
Liisberg: Gobelinsvæverier = H.C. Bering Liisberg: Gobelinsvæverier i København i 17. og 18. Aarhundrede
(i Historiske Meddelelser om København VIII ( 1921 - 22 ) s. 100- 11 1.
R. A. = Rigsarkivet.
Rosenborg inv. 1718 (ell. andet aarstal) = haandskrevet fortegnelse over Rosenborgs inventar 1718, 1731, 1781
etc. (i Rosenborgs arkiv).
Siren = 0. Siren : Nicodemus Tessin d. Y.s studieresor (1914).

S. 7.

tivt »finkornede«; Frederiksborgmuseets Alexander-tapeter fra Les Gobelins (ligesom ogsaa
v. d. Eichens prøvetapeter - se s. 70) har
f.eks. kun 8 rendegarnstraade pr. cm. -

Rosenborg-tapeterne er bl.a. omtalt (og tildels afbildede flg. steder: Burman Becker s.
28. - Bering Liisberg: Rosenborg og Lysthusene i Kongens Have (1914) s. 128- 137. Liisberg: Gobelinsvæverier. - Gobel III, 2,
s. 232- 34 og 316- 17.

Naar væveren havde afsluttet vævningen med
en bestemt farve garn, kunde han rive garnet
over, saa der paa tapetets bagside hang en
løs garnende, men han kunde ogsaa lade vævepinden ligge til han næste gang skulde bruge
den paagældende farve og saa væve videre med
den; i dette tilfælde kom der da til at ligge en
fri traad paa tapetets bagside fra den ene plet
til den anden af samme farve. Begge metoder
er benyttede i Rosenborg-tapeterne med deres
over 200 farvenuancer, den første navnlig til
uldgarn, den anden især til silke.

S. 9- 23. Skildringen af den skaanske krigs historie
bygger hovedsagelig paa N. P.Jensen: Den
skaanske Krig 1675- 79 (1900) og K. C.
Rockstroh: Vendepunktet i den skaanske Krig
1676 (Hist. T. 8. R. IV, 1912- 13) . Sml. K.
Fabricius: Griffenfeld ( 191 o) ; samme i Schultz
Danmarkshistorie III ( 1942) ; Sthen Jacobsen:
Den nordiske Kriigs Kronicke, udg. af M.
Weibull (1897) .
S. 24. Efter rendegarnstraadenes større eller mindre
tæthed siges vævede tapeter at have finere eller
grovere »korn«. Rosenborg-tapeterne er rela-

S. 26. Om tapeternes portrætfremstillinger: Burman
Becker s. 28. - F. Stouenberg: Merkwtirdig-
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keiten des Koniglichen Schlosses Rosenburg
(1828), s. 7.
Om dragtmoden: Flamand Christensen s.
200 f.

(1942 ) s. 285. - I dette bind findes et større
antal gode billeder af danske og svenske orlogsskibe, der viser i hvor høj grad tapetets gengivelser afviger fra datidens nordiske skibstype.

S. 27. Om hestegangarter: Hj. Friis: Rytterstatuens
Historie i Europa (1933), s. 520 ff; samme:
Den kongelige Stald-Etat (1947), s. 27 ff. Jeg takker stabsdyrlæge dr. phil. Hj. Friis, fordi
han venligst har undersøgt og bekræftet min
opfattelse af de paa tapeterne gengivne gangarter.

S. 62-63. V. Slomann: Lebruns Gobeliner paa Frederiksborg-Museet (i Tilskueren 1931, II, s.
1- 15). - Maurice Fenaille : Etat General
des Tapisseries de la Manufacture des Gobelins. II (1662- 99). 1903 (specielt s. 98-II5).
- Musee de Metz. Sebastian Le Clerc (Guide
d'exposition). 1937 (især s. 27).
S. 63. Om Jean Berain skriver Tessin 1687: Zu dem
Carrousel dass der Konig in Dennemarck, vor
der Sehl. Konigin todt kurtz vorhero wahr gesinnet vorzustellen, hat er die zeijchnungen zu
ordonniret undt tiberschickt gehabt (Siren s.
108). Denne direkte danske forbindelse med
Berain synes ikke bemærket af danske forskere
- jfr. Flamand Christensen s. 114 f og Hj.
Friis: Den kgl. Stald-Etat (1947) s. 36- 46.
S. 64. Vilh. Lorenzen: Lambert v. Haven (1936) specielt s. 11 - 12. Jfr. Afregninger VI, 24
(R. A.).
Fr. Beckett: Frederiksborg (1914) s. 184-190.
- B. Liisberg i Tidssk. f. Kunstindustri 1894.
Om Chr. Morholt se Weilbachs Kunstnerleksikon II (1949).
S. 66. Om kobberpladerne paa Rosenborg se f.eks.
Th. Faaborg i Nationaltidende 28. 1 I. 1926.
Pladerne nævnes første gang i Rosenborgs inv.
1718 s. 529 nr. 65. De Hooghes stik af Marstrand findes paa Frederiksborg.
Om kobberpladen af skaanske landgang, Gelton og Peder Andersen se Kammerregnsk. s.
210 og 254. (»Blybillederne« var vistnok nogle
»kejserlige hoveder af bly som kammerjunker
Liitzou forskriver« - se smst. s. 238).
Geltons billeder: Holck s. 95 f.

S. 28. Fr. Techen: Geschichte der Seestadt Wismar
(1929), s. 221 ff, 237 og passim.
S. 30. Niels Rosenkrantz' portræt gengivet bl.a. i
Danske Slotte og Herregaarde IV (1945), s.
258.
S. 32- 33. Om Landskrona sml. Otto Norn: Christian III's Borge (1949), s. 93 og pl. 69- 70.
S. 34. Van Havens mønstertegninger: Flamand Christensen, s. 127 ff.
S. 36. Paa det brev, der overrækkes Gyldenløve, læses hans navn.
S. 38. W. v. d. Veldes tegninger paa Skoklaster gengivet i Svenska Flottans Historia. I (1942), s.
249 og 435. Holl. stik af slaget under Øland:
Mullers pinakotek (i Kgl. Bibl. ) 7, XLVIII.
S. 42. 17. 5. 1676 udgik kgl. skrivelse til Niels Juel,
om, at Tramp skulde være øverstbefalende i
Østersøen, og 22. 5. afsendtes Tramps instruks
af 20. 5. til Niels J uel. - Tidsskrift f. Søvæsen
1921s. 219-20.
Den danske flaadeliste med armering og skibschefer: Garde s. 266-67; den tilsvarende
svenske: smst. s. 261 -62. - Operationerne er
udførlig behandlet i Archiv for Søvæsenet 1828
s. 97-143, Tidsskrift for Søvæsen 1896 s. 134
-141 og 192~s. 204- 220 og 255- 279.
S. 46- 47. De respektive flaadelister: Garde s. 278.
- Operationerne udførlig behandlet: Archiv
for Søvæsenet 1829 s. 1- 42.
S. 50. Bielkes brev: Søetaten. Krigskancelliets indkomne sager (R. A. ).
De respektive flaadelister : Garde s. 284- 86.
- Operationerne udførlig behandlet: Archiv
for Søvæsenet 1829 s. 1-42.

S. 53- 54. Operationerne paa Rugen: Niels Wimarson: Sveriges Krig i Tyskland 1675- 79, III
( 1897) s. 57-72.
S. 60. Konstruktionstegning af »Christianus Quintus« gengivet i Svenska Flottans Historia. I

S. 68. Blandt forberedelserne til tapettilvirkningen
maa ogsaa nævnes tilvejebringelsen af inskriptionerne. Det har ikke været muligt at udfinde,
hvem der har digtet disse vers.
S. 68 ff. Om udbetalinger til tapetvæverne - se
Kammerregnsk., registrene under v. d. Eicken
og tapeter. - Det samlede beløb udbetalt
1684-93 bliver ca. 19000 rigsdaler. Rosenborgtapeternes samlede areal er ca. 230 m 2 • I
betragtning af, at beløbet vel ogsaa har dækket de 3 prøvetapeter, har gennemsnitsprisen
for Rosenborg-tapeterne altsaa været ca. 75
rdl. pr. m 2 • Den aarlige produktion har gennemsnitlig været 30-35 m 2 • I Les Gobelins

Christian V ved indtagelsen af Landskronas kastel 1676 ( sml. billedet s. 33).
Afstøbning (beskadiget) paa Frederiksborg efter relief paa Christian V's sarkofag i Roskilde domkirke.
Da

J. C. Sturmberg fik

til opgave at udfore modellen til Christian V's sarkofag ( hugget i marmor 1716-19 af

Andr. og Didr. Gercken), modellerede han dertil fire reliefbilleder af kongens sejre i den skaanske krig med forenklede gengivelser af Rosenborg-tapeternes fremstillinger, som det ses af den her afbildede afstøbning af et af dem.

phil. M. Mackeprang fordi han har henledt
min opmærksomhed derpaa). Fortegnelsen,
som jeg først har faaet fat paa efter at bogens
tekst var sat, maa stamme fra tiden efter Christian V's død 25.8.1699 og inden Bernt v. d.
Eichen forlod landet 1700. Overskriften lyder:
»Inventarium auff alles was gekaufft und gemacht ist zur einrichtung Ihrer Konigl. May.
Tapetenwercks worzu der Meister Berendt
van der Eichen antworten soll«. Først i listen
nævnes »5 Grosse Tapeten werkstelle mit allem zubehor« med en marginaltilføjelse (vel af
v. d. Eichen): »Die hat mich der gott Salige
Konig gegaben «; derefter følger » 1 Kleine
Dito«. Den lille væv har ikke, som man kunde .
have tænkt sig, været anvendt til vævning af
borterne paa de store tapeter - de er vævede
ud i eet med tapeterne (med undtagelse af den
yderste smalle gule og blaa lisiere). - Af
redskaber, der maa have været benyttet i forbindelse med vævningen, nævnes : en lang re-

vævede en basse-lisse-væver aarlig ca. 2.65 m 2,
· i Bryssel en del mere. Antagelig har mindst en
halv snes vævere været i gang; ved hver væv
har 3-4 vævere kunnet arbejde samtidig.
S. 69. Evt. forhandlinger om v. d. Eichens indkaldelse er forgæves eftersøgt i diplomatisk korrespondance.
S. 70. Om Merciers prøvestykke: Gobel III, 2, s. 80.
B. v. d. Eichens prøvetapeter nævnes: Holck
s. 93, Rosenborgs inv. 1718 s. 132 og 1824 s.
184. Se V. Slomann i »Tilskueren« 1931, II
s. 14 f (hvor de paa Rosenborg bevarede Alexander-tapeter henføres til v. d. Eichen).
Køge- København: se Liisberg: Gobelinsvæverier og Siren s. 176.
S. 71. Fortegnelsen over tapetmagerværkstedets inventar findes i R. A. (R.K. Sjæll. Rtskr. Ktr.
Pakken »Diverse Breve, Dokumenter og Akter
vedk. diverse kgl. Slotte, Ejendomme og Gods
i Sjælland. 1680- 1842. III.« - Jeg takker dr.
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dekam, formentlig anvendt til at holde rendegarnet i orden under lidsernes fastgørelse; en
elfenbens tapet-kam (almindelig i basse-lissevævning til at slaa islætten sammen med); 3
lærredsovertræk »ilber das werck zu legen«; 3
»spillrahder« (spolerokke) ; 3 »garnwindels«;
654 spoler og 8650 »fleuters«, d. v. s. hasselisse-vævepinde (tysk: flieten , fransk: flutes ;
paa spolerne blev de forskellige farvenuancer
af uld- og silkegarn vundet til opbevaring ;
herfra blev det vundet over paa vævepindene,
af hvilke hver væver skulde bruge et antal, der
svarede til tallet paa de farvenuancer han arbejdede med) ; 13 kurve til at lægge »Stafasi«
i. »Stafasi« (staffage?) maa betegne materiale
til vævningen, altsaa garn, der er blevet bragt
ind til væverne i disse kurve. Der nævnes et
særligt »Stafasi Cammer«, hvor der stod 31
reoler, sikkert brugt til opbevaring af garnet,
og et bord til at slaa op. Om der foruden dette
kammer har været andre rum end det store
lokale, hvori vævene har staaet, ses ikke; der
fandtes en seng til mesteren og fire til hans
folk, men de kan jo have staaet i selve værkstedet; ialt var der 16 store og 2 smaa hvide
Cattuns gardiner med stænger, hvilket vel har
svaret til det samlede antal vinduer. !øvrigt
nævner fortegnelsen 2 papirvinduer (vist til at
sætte for vinduerne for træk - maaske for
lys), et skab, 2 borde, bænke, stole, et par vægte, 3 alenmaal, hammer, tang, brændeøkse og
kakkelovn samt 7 »hengeleuchters« af blik;
med datidens lange arbejdstid (i Bryssels tapetværksteder i februar kl. 6 ½-17 ½, dog
med spisepauser) har det om vinteren været
nødvendigt at arbejde ved lys - kun forbavsende at væverne har kunnet skelne farvenuancerne ved den slette belysning.

heden tale om et dobbeltperspektiv (jfr. s. 40),
der ikke mindst er iøjnefaldende ved de landmilitære fremstillinger, hvor forgrundens figurer ses i normalt perspektiv, medens slagmarken bagved ses i halvt fugleperspektiv. Om
denne fremstillingsform, der er almindelig i det
17. aarh.s slagmaleri, se W. Nisser: Bataljmålningarna i Carl X Gustafs och Carl XI.s
Gallerier på Drottningholm ( 1929) s. 24- 28.
S. 75. Stikket af Marstrands indtagelse har været
forbillede for en samtidig (udateret) medaille.
Jfr. C. A. Ossbahr: Mynt och medaljer slagna
for frammande makter i anledning av krig
mot Sverige (1927) s. 132 - og G. Galster:
Danske og norske Medailler og Jetons (1936)
s. 139 og fig . 222.
S. 76. Paa Gisselfeld hænger et rytterportræt af Christian V med Helsingborgs belejring i baggrunden (0. Andrup: Fortegnelse over Malerierne
paa Gisselfeld. 1918. Nr. 3). Det staar tapeternes billeder af kongen til hest (især ved Landskronas indtagelse) meget nær; baggrunden har
derimod en langt lavere horisont end tapeternes landskaber. Med al sandsynlighed er det
malet af den samme kunstner, der har udført
kartonerne - altsaa Anton Steenwinkel. Dets
højde svarer til alle kartonernes højde; bredden er (i al fald nu) godt en snes cm mindre
end billedfeltet paa tapetet med Helsingborgs
indtagelse! Billedet hang allerede 1714 paa
Gisselfeld og kan - ligesom andre af stedets
malerier - have hængt der fra den tid Gisselfeld tilhørte Christian V's yndling A. L.
Knuth.
Om Peder Andersen: Burman Becker s. 28.
V. Thorlacius-Ussing i »Rom og Danmark« I
(1935) s. 130-133. 0 . Andrup i Weilbachs
Kunstnerleksikon I ( 194 7).

S. 72. Fodtæppet: Rosenborgs inv. 1718 s. 122 f.
Korsfæstelsen: Kunstkammerets inv. 1737 s.
783 nr. 600 (Nationalmuseets arkiv). Se afbildning s. 93.

S. 76-77. Siren s. 65.

S. 77- 78. 0. Andrup om Anton Steenwinkel i
Dansk biografisk Leksikon XXII (1942). A. Steenwinkels bo: Auktionskatalog i Kgl.
Bibl. (Samling af bogauktionskataloger 1 1. bd.
nr. 20. Aukt. 4.12.1688).

S. 72-73. Kartonerne: Rosenborgs inv. 1718 s. 548,
173 r s. 5 14. Kronborgs inv. r 796 og r 844 samt
»Bemærkninger foranledigede ved det ....
foretagne Eftersyn« [ 1844] - i pakken Diverse
Inventariefortegnelser 1788- 1864, II i Overhofmarskallatets arkiv (R. A.).

S. 78. En malet trætavle i udskaaret ramme (i privateje; del af et oprindeligt »optisk stykke«,
udrangeret fra Kunstkammeret), udført af
Bendix Grodtschilling fader og søn 1685, med
smaa kongebilleder formentlig malede af Bendix II, giver ingen hjælp til bestemmelse af
sidstnævntes kunstneriske indsats.

S. 74. Om Solebay-tapeterne: Gobel III, 2, s. 182.
V. d. Velde: G. Grove i Kunst VI (1904) og
0. Andrup i Kunstmus. Aarssk. 1924-25.
S. 74- 75. I de fleste af tapeterne er der i virkelig-
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S. 80. Om de svenske tapeters borter: Åke Setterwall i Kunglig Prakt från Barock och Rokoko,
red. af C. Hernmarck og R. Strandberg (1948)
s. 84- 97. Tapeterne gengivet i J. Bottiger:
Svenska Statens Samling af Vafda Tapeter
(1896).

sephson: Tessin i Danmark (1924) fig.4, 15, 16.
Jfr. artikel af Th. Oppermann om riddersalen
i Berlingske Tidende. Aftenudg. 25.9.1917.
Tapetserer P. M. Funck: Partikulærkammerets bygningsregnskab I 708. Bilag nr. 290
(R. A.).

S. 81. P. B. Grandjean: Det danske Rigsvaaben
( l 926) S, 2 l I.
Liisberg: Gobelinsvæverier s. .ro9.

S. 83-84. J.J. A. Worsaae: Optegnelser om Rosenborg-Samlingen (1886) s. 7 og 30-31.

= Holck.
Hoffurerjournal 1698: Ms. Rostg. Fol. 62
(Kgl. Bibl.).
Chr. V's »vandalisme«: Rosenborg. En ill. vejledning gennem De danske Kongers kronologiske Samling. Ved Bering Liisberg. U. a.
(1925] s. 93-94. - Teorien om tapeternes
bestemmelse for et andet slot: Koncept af 25. 7.
1925 i Rosenborgs arkiv.

S. 82. Inventariet 1696

S. 83. L. v. Havens og Tessins slotsplaner: R. Jo-

S. 84. Tapetserer Fribert: Partikulærkammerets regnskab 1734. Bilag nr. 155 (R. A.).
S. 85. Hofmarskallatets Referat Protokol 1835 fol.
62 nr. 374 (R. A.). - Brev af 25.5.1835 og
koncept af 24. g. 1836 i Rosen borgs arkiv. S. 86 ff. Fremstillingen af tapeternes nyere historie
hviler paa talrige breve i Rosenborgs arkiv og
paa autopsi. - Jfr. Berlingske Tid. Aftenudg.
25.9.1917. Politiken 8. ro. 1917. København
4. 1 r. 1923. Salmonsen Leksikon-Tidsskrift III
( 1943) sp. 141-144.

=
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Adeler, Cort, søofficer IO, 16.
Ahlejeldt, Frederik, storkansler 18
Alexander den Store 70, 95, 99.
Allemonde, hollandsk søofficer 42.
Andersen, Peder, maler 64, 66, 67, 76, 96,
98.
Andrup, Otto, museumsdirektør 8, 78.
Arenstor.ff, Carl, officer 12, 20, 2 1, 28, 30,
32, 36.
Arenstor.ff, Frederik, officer 12, 18, 30, 32,
34, 36.
Audran, Gerard, fransk kobberstikker 63.
Barraban, Jean, tapetmager 71, 72.
Bastianz, hollandsk søofficer 53.
Becker, J. G. Burman, apoteker, historisk
forfatter 76.
Beckett, Francis, kunsthistoriker 64.
Benedix ( = Bendix Grodtschilling?) 71.
Berain, Jean, fransk ornamenttegner 63,
98.
Bernhard, hertug af Plon, dansk officer
12, 14, 15.
Bielke, Christian, søofficer 4 7, 5 I, 98.
Bielke, Henrik, søofficer 50.
Borrebye, tapetmager 85.
Brockenhuus Schack, Frands, greve, direktør for Rosenborgsamlingen 88, 92.
Buchwald, Godske, geheimeraad 54.
Biittiger, John, svensk museumsmand 88.
Carstensen, Floris, søofficer 52.
Charlotte Amalie, dronning 13, 14, 15, 30.
Christian IV, 7, 20, 34, 39, 83, 92, 95.
Coecke (van Aelst), Pieter, maler 38.
Colbert, Jean Baptiste, fransk statsmand
62.
Coning, Jacob, maler 78.
Creutz, Lorentz, svensk søofficer 41 , 42.
Dreyer, Andreas, søofficer 47, 52.
Duncan, Jacob, officer 12, 18, 19, 20.

Edelinck, G., fransk kobberstikker 63.
Eichen, Bernt von der, tapetvæver 25, 26,
69-72, 81, 82, 93, 95, 98, 99·
Emden, Jan Fock van, søofficer 51.
Frederik li 7, 83.
Frederik III 9, 10.
Frederik IV 72, 73, 83, 92.
Frederik Wilhelm (den Store), kurfyrste af
Brandenburg 12, 22, 54, 63.
Fribert, Urban, tapetserer 84, IOI.
Friis, Hjalmar, stabsdyrlæge, dr. phil. 98.
Fuchs, Andreas(?), officer 78.
Funck, Peder Mogens, tapetserer 83, 1 o 1.
Garde, Elisabeth - se Schmedes.
Gelton, Toussaint, maler 66-68, 94, 98.
Georg, prins, d.s.s. Jørgen (se d.).
Gercken, Andreas, billedhugger 99.
Gercken, Didrik, billedhugger 99.
Griffenfeld, Peder, statsmand 10-12, 14,
15, 23.
Grodtschilling, Bendix, maler 71, 78, IOO.
Gustav Adolph, konge af Sverige Io.
Gyldenlove, Ulrik Frederik, statholder i
Norge 10, 19, 20, 22, 26, 36, 75, 94,
98.
Giibel, Heinrich, tysk kunsthistoriker 69.
Hahn, Vincens, overjægermester 12, 18,
30, 32, 34.
Hardenbroek, Hans, søofficer 42.
Hauch, Adam Wilhelm, overhofmarskal
85.
Haven, Lambert van, generalbygmester 34,
64, 79, 80, 81, 83, 96, 98, IO!.
Holck, Preben, orlogskaptajn 8.
Hooghe, Romeyn de, hollandsk kobberstikker 65-69, 71, 73, 75, 76, 95, 98.
Hoppe, Iver, søofficer 50.
Horn, Henrik, svensk søofficer 50.
Husman, Johan, kobberstikker 65- 67.

103

Jacob li, konge af England 80.
Jacobsen, J. C., brygger 73.
Johan Adolf, hertug af Plon, dansk officer 16, 18-20, 32, 34, 36.
Juel,. Niels 10, 16, 21, 41-48, 50-52,
56, 94, 98.
Jorgen, prins af Danmark 12, 18, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 53.
Jorgensen & Co., J., bogtrykkeri 7.
Karl X Gustav, konge af Sverige 9.
Karl XI, konge af Sverige 19-23, 94.
Keller(s), Reinhard, officer 54.
Knieper, Hans, tapetvæver 7, 83.
Knuth, Adam Levin, overkammerjunker
12, 18, 30, 34, 100.
Koch, Hans Eilersen, slotsforvalter 82.
Konigsmark, Otto Wilhelm, svensk officer
12, 54.
Korbitz, Johan Christoph von, rigsmarsk 18.
Larsen, Alfred, maler 88.
Le Brun, Charles, fransk maler 62-64,
7°, 95.
Le Clerc, Sebastien, fransk kobberstikker
63.
Liisberg, H. C. Bering, slotsforvalter 70,
88, 92.
Ludvig XIV, konge af Frankrig 10, 23,
62-65, 68, 76, 94.
Liitzow, Henning Ulrik, kammerjunker
66, 69- 7 I, 98.
Mackeprang, Mouritz, museumsdirektør
99.
Mander, Karl van (11), tapetvæver 39, 68,
83.
Mayo, Juan el, se Vermeyen.
Meier, Herman, generalauditør 12.
i\1ercier, Pierre, fransk tapetvæver i Berlin 63, 70, 99.

,Weulen, A. F . van der, fransk maler 63,
64, 68, 95·
Morholt, Christian, maler 48, 64, 77, 95,
98.
Mund, Pros, admiral 38.
Møinichen, Claus d, maler 61, 64.

Sandberg, Anders, officer 12, 18.
Schack, Hans, feltmarskal IO, 12, 16.
Schack, Jachim, officer 12, 14, 18 .
Schaten, Hubert, kobberstikker 78.
Sche.ffer, Elisabeth 78.
Schmedes, Elisabeth, tekstilkonservator 8,

Olrik, Dagmar, tapetvæverske 86.

Schumacher, Peder - se Griffenfeld.
Sjoblad, Erik, svensk søofficer 46, 4 7.
Slomann, Vilhelm, museumsdirektør 70.
Sommer, Christopher Henrik, slotsforvalter
85 .
Spener, P . J., tysk heraldiker 81.
Steenwinkel, Anton, maler 77, 78, 96, IOO.
Stoependael, B ., hollandsk kobberstikker
66, 75.
Storck Jørgen, maler 88.
Sturmberg, J. C., billedhugger 99.

88.

Pannemaker, Willem, flamsk tapetvæver
38.
Paulsen, Mathias von, søofficer 53.
Petersen, Fritz Ferdinand, konservator 73.
Pihl (Phil), Mathias, søofficer 56.
Pine, John, engelsk kobberstikker 38.
Poyntz, Francis, engelsk tapetvæver 59,

74, 95·
Rantzau, Ditlev, officer 18.
Resen, Peder Hansen, biskop 78.
Ribolt, Wilcken, maler 78, 96.
Rodsten, Jens, søofficer 42.
Rodsten, Marquor, søofficer 45, 50, 5 I .
Rosenkrantz, Niels, officer 12, 14, 18, 30,
98.
Ruse, Henrik, ingeniørofficer 10.

r.,

T essin, Nicodemus, d.
svensk arkitekt
68, 70, 71, 76- 78, 83, !O l.
Thura, Laurids de, arkitekt 70.
Tiesenhausen, svensk officer 54.
Tiessen, C., svensk søofficer 48.
Tremo ille, Charlotte Amalie, prinsesse af
Tarent 14, 30.

MUSEER . SAMLINGER
Aubusson (Flandern) 71 .
Brabant 63, 68, 69, 95.
Bruxelles 63, Bo, 99, rno.
Christiansborg slot 72, 73, 92, 93.
Delft 38.
Frederiksborg slot 7, 23, 39, 48, 61, 64, 68,
72, 74-76, 77, Bo, 83, 86, 98, 99.
Gisselfeld, sjællandsk herregaard IOO.
Hampton Court, slot ved London 40, 59,

74, 95·

Tralle, Corfitz, geheimeraad 18.
Tromp, Cornelius, admiral 16, 42, 4446, 53, 54, 56, 94, 98.
Tunge!, svensk officer 30.

Uggla, svensk søofficer 42.
Ulrikke Eleonora, svensk dronning, dansk
prinsesse 23.

Walter, Hans, officer 12
Velde, Willem van der, (fader og søn), hollandske malere 38, 39, 65, 74, 75, 95,
98.
Vermryen, Jan Comelisz, flamsk maler 38.
W ryher, Adam, officer 12, 18- 20, 28,
30, 32, 34, 36.
Vilhelm III af Oranien 65.
Witt, C. de, søofficer 47.
Worsaae, J . J. A., museumsdirektør 70,
84.
Wrangel, Gustav, svensk officer 14.
Vroom, Henry Cornelius, hollandsk maler
38.
Wuchters, Abraham, maler 30.

TAPETVÆVERIER

Hannover 68, 69.
Jægersborg slot 72.
Kobberstiksamling, Den kgl., København
79-8 1 ,
Kronborg slot 7, 72, 83, 100.
København 25, 63, 64, 69, 70, 74, 76, 82,
99.
Københavns universitet 86.
Køge 70, 99.

Madrid 38.
Nationalmuseet (i København) 72, 86,
93 .
Oudenarde (Flandern) 69.
Paris 63-65, Bo.
Roskilde 99.
Ryegård, sjællandsk herregarda 30.
Skokloster, svensk herregaard 38.
Versailles 62- 64.
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