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EN BLOMSTERHAGE I STORSTUEN:

DET KINESISKE TAPETET 
PÅ GULSKOGEN LYSTGÅRD

Av Anne Merete Knudsen

I storstuen på den fredete lystgården Gulskogen i Drammen er veggene 
tapetsert med et vakkert kinesisk papirtapet. Dette er et av de best bevarte 

1700-talls tapetene i Norge. Ifølge tradisjonen skal det ha kongelig dansk proveniens 
og være kjøpt på dødsboauksjon etter dronning Juliane Marie. Denne artikkelen 
undersøker om dette kan stemme og forsøker å rekonstruere hvordan interiøret 

i storstuen opprinnelig kan ha sett ut.

Detalj av det kinesiske tapetet på Gulskogen lystgård. Foto: Devegg Ruud/Drammens Museum
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I 1794 kjøpte Peter Nicolai Arbo (1768–
1827) og hans hustru Anne Cathrine født 
Collett (1768–1846) Søndre Skaugen 

gård, også kalt Gulskogen, i daværende 
Skoger kommune på auksjon. Det unge paret 
ønsket å utvikle eiendommen til en repre-
sentativ landvilla eller lystgård.1 En gang i 
årene mellom 1799 og 1804 ble det satt opp 
et kinesisk papirtapet i to av stuene, og dette 
tapetets proveniens er temaet for artikkelen.

Kunsthistorikeren Carl Wille Schnitler 
skrev at «Disse tapetene skal liksom det 
forgyldte listverk ifølge traditionen være 
kjøpt fra Nykøbing slot ved en auktion 
efter enkedronning Juliane Marie».2 Denne 
opplysningen om tapetets historie før det 
ble oppsatt i stuene på Gulskogen, er blitt 
gjentatt i senere litteratur om lystgården. 
Opplysningene er aldri blitt forsøkt verifi-
sert. Det er derfor av interesse å undersøke 
om opplysningene medfører riktighet. 

Kinesiske papirtapeter er et emne som har 
vært lite behandlet i norske publikasjoner. 
Et unntak er boken Drømmen om Kina av 
Johanne Huitfeldt, utgitt i 2002. Boken tar 
blant annet for seg interiører i kinesisk stil, 
herunder tapeter.3 I flere land i Europa er 
det de siste årene blitt forsket på temaet, og 
det har resultert i publikasjoner om emnet. 
Forfatteren håper at denne artikkelen kan 
bidra til at det blir skrevet mer om dette 
interessante temaet i Norge. 

KINESISKE PAPIRTAPETER I EUROPA 
PÅ 1700-TALLET 
Under den senere delen av 1600-tallet og 
særlig på 1700-tallet var den kinesiske 
innflytelsen svært stor innen arkitektur 

1 Sørensen, 2004, s. 20
2 Schnitler, 1918, s. 53 note 1
3 Huitfeldt, 2002

og hjemmeinnredning i Vest-Europa. Den 
kinesiske stilen hadde sin forutsetning i de 
ostindiske kompaniene, hvorav de holland-
ske, portugisiske og engelske som de første 
startet sin virksomhet på 1600-tallet. 

Den mest eksklusive romutsmykning 
man kunne ha på den tiden, var kinesiske 
lakkpaneler og silketapeter, men de kine-
siske papirtapetene ble også svært beundret 
i Europa og Nord Amerika. Aller mest 
populære var de i perioden 1740–1790. Da 
den kjente danske arkitekt Georg Erdmann 
Rosenberg i april 1779 innredet noen 
interiører på Holsteinborg slott i nyklas-
sisistisk stil, skrev han til grev Heinrich 
Holstein: «Jeg havde allerede opspurgt et 
meget smukt kinesisk Papir til Visitstuen 
(Audience-Stuen), men før jeg saa mig 
for, var alt solgt af Ejeren, og siden har jeg 
trods alle Anstrengelser intet kunde finde».4 
Etterspørselen var mye større enn tilgjenge-
ligheten, og prisene ble derfor svært høye.5 

De fleste bevarte kinesiske papirtapeter 
finnes i dag i England der den første impor-
ten kan dateres til 1600-tallet. Kineserne 
selv anvendte ikke malte papirtapeter av 
denne typen. Den engelske ambassadøren 
Lord McCartney, som i år 1794 foretok 
en reise til Kina, fortalte at de velstående 
kineserne hadde silketapeter på veggene, 
mens andre kinesere malte veggene hvite 
eller klistret ensfarget papir på dem.6

Tapetene deles gjerne inn i tre hoved-
grupper basert på mønsteret. Kategoriene er 
landskap, fugle- og blomstermotiv (hage-
motiv) og figurer. Motivene med blomster 
og fugler har ut fra det bevarte materialet 
vært den mest populære typen. Tapetet på 

4 Clemmensen og Mackeprang, 1980, s. 215
5 Lekholm, 2000, s. 186
6 Lekholm, 2000, s. 185-186
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Gulskogen hører til denne motivtypen. 
Grunnmotivet er et blomstrende tre som 
vokser opp fra en klippe, med grener som 
brer seg ut over hele tapetet. På grenene 
sitter fugler, sommerfugler og insekter, og 
rundt treets stamme vokser blomstrende 
vekster og busker. Bakgrunnen er ensfarget. 

Tidlige tapeter har en nøytral lys bunn-
farge, mens blå, gul, rosa og grønn bak-
grunn ble vanlig fra midten av 1700- tallet. 
I 1770-årene ble det introdusert sterke 
bakgrunnsfarger på tapetene. Smaragdgrønt, 
safirblått, kraftig gult og andre sterke farger 
overtok for de lysere bunnfargene. Dette 

skyldes at de kinesiske verkstedene, kanskje 
i samarbeid med de ostindiske kompaniene 
og deres kunder, måtte tilpasse produktet 
til skiftende moter for å holde på kundenes 
interesse.7

Grunnmotivet kan varieres med fuglebur, 
lykter, krukker, balustrader, hagestakitt 
og fontener i forgrunnen. Dess flere slike 
utsmykninger som finnes, desto senere 
er tapetet. Til tapetene kunne man kjøpe 
ekstra ark med fugler, insekter, blomster-
vaser m.m. Med disse arkene kunne man 

7 Bruijn, 2017, s. 141

Storstuens kinesiske papirtapet med forgylte lister. Portretter av Peter Nicolai Arbo og Anne Cathrine Arbo, 
malt av Jens Juhl. Lysarmene av messing i Louis-seize-stil er antagelig fra det opprinnelige innboet. 
Foto: Devegg Ruud/Drammens Museum
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dekke ujevnheter og flekker eller forhøye 
mønstereffekten.8

Tapetene ble produsert i små verksteder i 
Canton i Kina. Alle kunstnerne er anonyme. 
Det er uvanlig å finne to tapeter med eksakt 
likedant mønster, men det finnes flere 
eksempler på tapeter som har så store lik-
heter at de anses for å være malt av samme 
kunstner eller i hvert fall i samme verksted.9 
Produksjonen i verkstedene i Canton er lite 
kjent fordi dette er et tema som det i liten 
grad har vært forsket på. 

De kinesiske papirtapetene bestod i 
alminnelighet av sett på 25–40 ruller, hvor 
hver rull som regel hadde en lengde på 3,65 
meter og en bredde på 0,90–1,25 meter. 
Mønsteret på tapetlengdene var utformet 
slik at man kunne beskjære dem i høyden 
uten at en viktig del av mønsteret gikk 
tapt. I England har man funnet et tapet som 
bestod av 40 ruller. Dette tapetet lå uåpnet i 
120 år og ble oppbevart i originalesken som 
var to meter lang.10 Dette gir opplysning 
om hvordan de skjøre tapetene har kunnet 
fraktes den lange veien til Europa uten å 
bli skadet.

Papirtapetene produsert for eksport til 
Vesten bestod som regel av tre eller fire lag 
tynt papir som ble limt sammen med klister. 
Underlaget for selve maleriet var morbær-, 
sandeltre- eller rispapir som er et tynt hvitt 
papir. Under dette ble det limt på et tykkere 
bambuspapir for å styrke papiret. Denne 
langfibrete strukturen gjorde papiret både 
fleksibelt og sterkt. 

Den europeiske praksisen med å montere 
det kinesiske papirtapetet på en struktur 
laget av lerret som ble strukket opp og festet 

8 Lekholm, 2000, s. 187
9 Lekholm, 2000, s. 187
10 Lekholm, 2000, s. 188

til trelister som ble montert på veggen, har 
forlenget tapetenes levetid. Denne metoden 
har også gjort at tapetene kunne tas ned og 
gjenbrukes i andre interiører. Tapetet ble der-
ved også beskyttet mot fuktighet i veggen.11

På begynnelsen av 1800-tallet avtok 
interessen for kinesiske papirtapeter. 
Interiørmotene forandret seg, men det finnes 
også andre årsaker til dette. I Europa beher-
sket man på denne tiden teknikken med 
valsetrykte tapeter. De europeiske tapetene 
utkonkurrerte dermed de kostbare kinesiske. 

GULSKOGEN LYSTGÅRD OG  
DET KINESISKE TAPETET
Arkitekten for Gulskogens nåværende 
hovedbygning antas å være den danske 
arkitekt Christian Staalberg (1759–1812).12 
Bygningen er oppført i laftet tømmer, er 
utvendig panelt og har dekordetaljer i 
Louis-seize-stil. Den nybygde lystgården ble 
innviet på Peter Nicolai og Anne Cathrine 
Arbos 16 års forlovelsesdag 4. juni 1804. 
Bygnings anlegget er omgitt av en stor 
terrassert hage og park.

Hovedbygningen er en midtgangs-
bygning med trappehallen plassert sentralt 
innenfor hovedinngangen mot tunet. På 
hver side av trapperommet er det en stor 
stue i hele husets bredde. Den østre stuen 
kalles storstuen, mens den vestre har fått 
navnet dagligstuen fordi dette rommet fra 
1820-tallet da Gulskogen gikk over fra å 
være sommerbolig til å bli helårsbolig, har 
vært beboernes daglige stue. 

Begge de to store stuene er ellers preget 
av streng symmetri med ildsted midt på 
indre langvegg og med dører plassert 

11 Lekholm, 2000, s. 189
12 Sørensen, 2004, s. 49



187FORTIDSMINNEFORENINGEN  ÅRBOK 2020

symmetrisk på hver side. Den ene døren 
fører til hallen, mens den andre fører til 
hagestuen. Vinduene er symmetrisk plassert 
med i alt seks vinduer i hver stue hvorav to 
på gavlveggene mot henholdsvis øst (stor-
stuen) og vest (dagligstuen), to på nordre 
langside mot hagen og to på sydfasaden mot 
tunet. Dagligstuens to gavlvinduer er senere 
blitt gjenkubbet.

De to store stuene var lystgårdens fremste 
representasjonsrom. Begge var opprinnelig 
tapetsert med samme type kinesisk papir-
tapet. Tapetet er fortsatt synlig i storstuen, 
mens det i dagligstuen er skjult av flere 
nyere tapetlag. Fargene på storstuens tapet 
har holdt seg godt, noe som ikke alltid er til-
felle med tapeter fra 1700-tallet. Elna Arbo 
Windfeld som var barnebarn av Christian 

Fredrik Arbo (1791–1868, sønn av Peter 
Nicolai Arbos fetter Peter Wølner Arbo) 
og Marie Christiane Arbo (1797–1886), 
har fortalt at vinduene i stuene hadde 
rullegardiner. I bestemorens tid (Marie 
Christiane bodde på Gulskogen fra 1828 til 
hun gikk bort i 1886) var det «ovenpå» dvs. 
i annen etasje, trerammer kledt med strie 
og tapetpapir som ble satt opp i vinduene 
hver kveld og løftet ned om morgenen.13 
Etter at Gulskogen var blitt helårsbolig, 
stod storstuen for det meste stengt med 
nedrullete gardiner om sommeren.14 Elna 
Arbo Windfeld var født i 1884, to år før 
bestemoren døde. Historien om hvordan det 

13 Windfeld, 1975, s. 37
14 Windfeld, 1975, s. 28

Hovedbygningen på Gulskogen, fasaden mot hagen. Storstuen ligger bak de to vinduene lengst til venstre i 
første etasje. Foto fra 1919.  Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum
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kostbare kinesiske tapetet ble beskyttet mot 
sollys, er hun nok blitt fortalt som voksen. 

Papirtapetet er dels sjablongtrykket og 
dels håndmalt og oppklebet på lerret. Tapetet 
er inndelt i felter med et profilert, forgylt 
listverk. På en kraftig grønn bunnfarge som 
av Carl Schnitler er kalt «veronese grønn», 
sprer blomstrende grener og strøblomster seg 
ut over hele tapetet. På en gressbevokst mark 
står det gongshier eller «scholar stones» (en 
kalksteinsklippe med spennende formasjoner 
som var et viktig element i kinesiske hager) 
og trær som vokser opp av marken. Noen av 
grenene bærer røde frukter, mens andre har 
blomstrende grener med ulike arter blomster, 

blant annet rosa og blålilla peoner. Enkelte 
av stilkene og blomstene er konturert med 
sort tusj. På noen av gongshiene er det 
plassert jardinierer eller vaser i kinesisk stil, 
og disse er fylt med blomster. På marken 
og på gongshiene står eller sitter fuglepar. 
Noen fugler flyr også mellom strøblomstene 
oppover tapetet. 

LIGNENDE KINESISKE PAPIRTAPETER 
I NORDEN
Gulskogens tapet er hittil ikke blitt forsøkt 
datert. Tapetet var oppsatt i stuene ved inn-
vielsesfesten i juni 1804. Ostindiafarernes 
reise fra Europa til Kina og tilbake tok 

Storstuen på Gulskogen med møblement i senempirestil. Lysekronen tilhører antagelig det opprinnelige 
innboet. Gardinene er kopier av gardiner fra 1827–1828. Foto: Arild Sønsterød/Drammens Museum 
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minst to år. Vi kan derfor gå ut fra at tapetet 
må være produsert før 1800. I boken Kina 
og Danmark 1600–1950: Kinafart og 
Kinamote skriver Tove Clemmensen og 
Mogens Mackeprang at de første håndmalte 
kinesiske papirtapetene som ble importert 
av det danske ostindiske kompaniet, Danske 
Asiatiske Kompagni, kom til Danmark i 
1778. Det er svært sannsynlig at tapetet 
på Gulskogen ble importert fra Kina til 
København med et av Danske Asiatiske 
Kompagnis handelsskip. 1780- eller 
90-årene er derfor en rimelig datering for 
tapetet. Denne dateringen stemmer godt 
med dateringen av andre lignende tapeter 
i Norden og Storbritannia. Det er særlig 
den sterke bunnfargen og vasemotivet som 
tilsier en relativt sen datering i de kinesiske 
håndmalte papirtapeters historie. 

I Sverige er det flere bevarte kinesiske 
papirtapeter fra 1700-tallet. Det er særlig 
to kinesiske papirtapeter med hagemotiv 
som er svært beslektet med tapetet på 
Gulskogen. Göteborgs stadsmuseum har i 
sin samling rapporter (lengder) av et hånd-
malt kinesisk papirtapet som opprinnelig 
tilhørte Åby Frälsegård i Fässbergs sogn i 
Mölndals kommune syd for Gøteborg (GM: 
6702). Gården var i perioden 1774–1794 eid 
av Martin Holterman som var direktør for 

Øverst:
Detalj av tapetet på Gulskogen. 

Kalksteinsklippe med fuglepar og 
kinesisk vase med blomster. 

Foto: Bjørn Johnsen/Drammens Museum

Nederst:
Kinesisk papirtapet fra Åby Frälsegård ved 
Gøteborg. Ubrukt tapetlengde i Göteborgs 
stadsmuseums samlinger. Tapetet ble satt 

opp av Martin Holtermann som eide gården 
fra 1774 til 1794. Gården brant ned i 1932. 

Foto: Göteborgs stadsmuseum
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Svenska Ostindiska Compagniet, og tapetet 
ble høyst sannsynlig anskaffet i hans tid. 
Gården brant ned til grunnen i 1932.15 
Tapetlengdene på museet har aldri vært brukt. 
De er blitt til overs da tapetet ble montert. 

I slottet Taxinge-Näsby i Södermanland 
syd for Mälaren finnes det et rom i annen 
etasje som har et kinesisk tapet som også er 
meget lik tapetet på Gulskogen. Bunnfargen 
er turkisgrønn, og motivet er et hagelandskap 
med små hageklipper og forskjellige blom-
strende trær. Grenverket opptar nesten hele 
tapetets høyde. Klippene og trærne er omgitt 
av forskjellige slags fugler og sommer fugler. 
Dekoren er malt med sort tusj og kraftige 
farger som rosa, grønt, blått og gult. 

Nationalmuseum i Stockholm eier 14 rap-
porter av dette tapetet (NM 107-120/1936). 
Disse rapportene ble innkjøpt til museet i 
1936. Den perfekte tilstanden viser at de 
aldri er blitt brukt, og at de er blitt til overs 
da rommet ble innredet. Rapportene er 341 
cm lange og 75 cm brede. Tapetlengdene 
befinner seg i dag i samlingene til Statens 
museer för världskultur. 

Den nåværende slottsbygningen ble 
oppført i empirestil i 1807–1813 av bergsråd 
Anders von Wahrendorff. Han giftet seg 
i 1786 med Charlotta Holterman som var 
datter til ovennevnte Martin Holterman. Jan 
Wirgin mener det er sannsynlig at tapetene 
var en gave fra Holterman, og at de først 
er kommet til anvendelse noen år senere 

15 Lekholm, 2000, s. 184

Kinesisk papirtapet fra Taxinge-Näsby slott i 
Södermanland. Ubrukt tapetlengde i Östasiatiska 
museet, Statens museer för världskultur. Tapetet ble 
gitt av Martin Holtermann til hans datter Charlotta 
Holtermann, muligens som bryllupsgave i 1786. 
Foto: Statens museer för världskultur

Motstående side:
Håndmalt lerretstapet i kinesisk stil fra Fossesholm 

herregård. Oppsatt av Jørgen von Cappelen som eide 
herregården fra 1763 til 1785. Tapetet er produsert i 

Europa, men nasjonalitet er foreløpig ukjent. 
Foto: Fossesholm Herregård
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(omkring 1810). Jan Wirgin daterer tapetet til 
ca. 1770–1780. Tapetet kan ha vært en del av 
foreldrenes bryllupsgave til Charlotta i 1786. 
Fra sin far fikk hun også et åtte meter langt 
bilde som viser faktoriene i Canton. Dette 
skal ifølge Wirgin ha vært en bryllupsgave.16

Det finnes også eksempler på bevarte 
kinesiske papirtapeter med hagemotiv i 
Danmark. På Krenkerup slott på Lolland 
skal det finnes en tapet av samme type som 
tapetet på Gulskogen, men denne har en 
annen bunnfarge.17 Slekten Reventlow eide 
slottet i perioden 1700–1793. I 1770-årene 
foretok daværende eier C.A. Hardenberg 
en innvendig ombygning av slottet.18 Det 
kinesiske papirtapetet ble kanskje oppsatt i 
forbindelse med disse arbeidene. 

På Gunderslevsholm mellom Sorø og 
Næstved finnes et kinesisk papirtapet som 
kan tidfestes. Tapetet er oppsatt i hagestuen 
av grev Carl Adolf von Plessen som ominn-
redet denne stuen i 1787. Noen år etter, i 
1795, bekrefter en branntakst at veggene er 
brystpanelt og betrukket med gult kinesisk 
bildepapir.19 Motivet på tapetet er fugler og 
blomster samt store vaser eller jardinierer.

I hovedbygningen på Fossesholm herre-
gård ved Vestfossen i Øvre Eiker finnes 
det rester av lerretstapeter med hagemotiv. 
Spesielt skal nevnes en del av en tapetlengde 

16 Wirgin, 1998, s. 303-4
17 Risåsen, 2004
18 Linder, 1980, s. 286-7
19 Clemmensen og Mackeprang, 1980, s. 215

med blomstrende grener og fugler på blå bak-
grunn. Motivmessig er dette tapetet beslektet 
med tapetet i storstuen på Gulskogen. 
I hagestuen på herregården er det bevart deler 
av en tapet der mønsteret består av strøblom-
ster på gul bunn. Gulfargen er i dag misfarget 
og er gulbrun, men den har opprinnelig 
vært kraftig gul. I hovedbygningen er det 
også rester av to tapeter hvor mønsteret er 
blomstrende grener, men uten fugler. Hoved-
bygningen på Fossesholm ble innredet av 
Jørgen von Cappelen som eide gården fra 
1763 til sin død i 1785. Tapetene er i likhet 
med det kinesiske tapetet på Gulskogen dels 
håndmalt og dels sjablontrykket. De er nok 
produsert i Europa, men det er foreløpig 
uklart i hvilket land de er produsert. Tapetene 
er verdt å nevne fordi det viser at tapeter 
med hagemotiv også har vært mote hos oss i 
siste halvdel av 1700-tallet. Dessuten er det 
interessant på grunn av geografisk nærhet 
mellom Gulskogen og Fossesholm. 

GULSKOGENTAPETETS PROVENIENS
Ifølge tradisjonen i Arbofamilien skal det 
kinesiske tapetet på Gulskogen ha tilhørt 
den danske enkedronning Juliane Marie 
(1729–1796, dronning fra 1752) og stamme 
fra Nykøbing slott på Falster. Nykøbing 
slott var i middelalderen en viktig grense-
festning mot de tyske hanseatene. Etter at 
slottet mistet sin strategiske betydning, ble 
det enkesete for flere danske dronninger. 
Utover på 1700-tallet forfalt imidlertid 
slottet, og det ble revet i 1767. 

Dronning Juliane Marie var kong Fredrik 
5s andre gemalinne. Kong Fredrik 5 døde 
i 1766, året før Nykøbing slott ble revet. 
Juliane Marie bodde følgelig ikke på 
Nykøbing slott som enke slik det er blitt 
hevdet av enkelte forfattere. 

Motstående side:
Enkedronning Juliane Marie malt i 1776 
av Vigilius Eriksen. 
Statens Museum for Kunst, København
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Et vesentlig poeng som utelukker 
Nykøbing slott som proveniens for det 
kinesiske tapetet på Gulskogen, er at 
tapetet med all sannsynlighet kan dateres 
til perioden 1780–1799 slik det er redegjort 
for i det foregående. Det er altså produsert 
mange år etter at Nykøbing slott ble revet. 
Marie Christiane Arbo var dansk og bodde i 
byen Nykøbing som barn. Kan det tenkes at 
familietradisjonen blander sammen hennes 
barndomssted med tapetets opprinnelse? 

I 1797 ble det i København holdt en 
auksjon over enkedronning Juliane Maries 
dødsbo. Det ble utarbeidet en omfattende 
trykt katalog over de objekter som skulle 
selges. Ifølge katalogen ble auksjonen 
avholdt fra mandag 19. juni 1797 kl. 9 om 
formiddagen og følgende dager. 

Et trykt eksemplar av auksjonskatalogen 
finnes i dag i Det Kongelige Bibliotek i 
København. Blant de objekter som ble solgt 
på auksjonen, var det flere papirtapeter. Lot 
nr. 124 – 143 lister opp papirtapeter. Spesielt 
interessant i denne forbindelse er lot nr. 141 
som er beskrevet som «1 stort Stykke fiint 
chinesisk dito [dvs. tapet, forf. anm.]». Lot 
nr. 142 er «7 Stuver [små stykker, forf. anm.] 
dito [kinesisk tapet] af forskiellig Mønster». 
Lot nr. 143 er «1 Bundt forskiell. Stuver 
Tapetpapiir».20 I auksjonskatalogen er det 
ingen opplysninger om hvilken eller hvilke 
bygninger tapetene hørte til. En del av tape-
tene er nok rester som aldri har vært benyttet, 
især de som er betegnet som små stykker.

Auksjonsbetingelsen var kontant salg eller 
«naar paafordres, til Procurator Weidemann, 
boende på Østergade No. 54 …».21 Det har 
ikke lykkes forfatteren å finne opplysninger 

20 Auktion efter Juliane Marie s. 114
21 Auktion efter Juliane Marie s. 1

om kjøpere. Rigsarkivet i København har en 
arkivmappe som omfatter dronning Juliane 
Maries dødsbo. Denne er gjennomgått uten 
resultat. En manglende liste over kjøpere og 
tilslagsbeløp kan forklares med at kjøperne 
ønsket å være anonyme noe som ikke 
er uvanlig. 

Peter Nicolai Arbos regnskaper er bevart 
og finnes i Rigsarkivets avdeling i Viborg. 
Dessverre mangler regnskapene for den perio-
den vi her omtaler. Regnskapene ville ellers 
kanskje gitt oss svar på spørsmålet om det 
kinesiske tapetet på Gulskogen ble kjøpt på 
auksjonen etter enkedronning Juliane Marie.

To eiendommer som dronning Juliane 
Marie har bebodd, har med sikkerhet hatt 
kinesiske papirtapeter på dronningens tid. 
I 1794 kjøpte enkedronning Juliane Marie 
et palé i Dronningens Tværgade 2 (i dag 
kalt Moltkes palé), oppført i 1702 av Ulrik 
Fredrik Gyldenløve. Der fulgte det med en 
del innbo og fast inventar. Det ble utarbeidet 
en liste over dette som ble registrert rom 
for rom. I det danske Rigsarkivet finnes det 
et dokument, en nota, der de effektene som 
fulgte med i salget er notert. Av spesiell 
interesse i vår sammenheng er en opplys-
ning om kinesisk papirtapet med forgylte 
lister i et rom kalt nr. 6 i hovedbygningens 
første etasje (stueetasjen).22 Dette var 
blitt satt opp av kjøpmannen Frèdèric de 
Coninck som eide paléet før dronningen. 
Paléets hovedfløy ligger langs Bredgade, 
og det er nok i første etasje i denne delen av 
bygningen tapetet har vært oppsatt. 

I sommerhalvåret bodde enkedronning 
Juliane Marie fortrinnsvis på Fredensborg 
slott. Slottet som ble innviet i 1722, ble 
oppført av kong Fredrik 4 som jaktslott. 

22 Rigsarkivet, København: dronning Juliane Maries dødsbo
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Fredrik 5 og Juliane Marie ønsket imidlertid 
å ta slottet i bruk som residens, og etter 
utvidelse av slottet med fire nye hjørnepavil-
jonger flyttet kongeparet inn på 1750-tallet. 
Den utvidete hovedbygning på Fredensborg 
var stort sett ferdig innredet i 1759.23 

Som følge av maktspillet rundt den 
psykisk syke kong Christian 7, inntok 
enkedronning Juliane Marie posisjonen 
som det dansk-norske rikets førstedame i 
1772. Dette satte Fredensborg slott sentralt 
på Danmarks kartet. Enkedronningen gikk 
straks i gang med å ominnrede slottet 
slik at det fikk en stand så det kunne leve 
opp til hennes nye status. Det var den 
kjente arkitekt C.F. Harsdorff som stod for 
ombyggingen.24 Mens slottets innredning fra 
1750-tallet var utført i rokokkostil, planla 
Harsdorff et interiør i Louis-seize-stil som 
da var blitt moderne. I slottets indre ble 
tallrike rom i 1770-årene utstyrt med nye 
veggkledninger, dørstykker, speil og møbler 
i den nye stilen.25 

De interiørmessige endringene på 
Fredensborg slott er godt dokumentert. 
Dyveke Helsted har skrevet om arkitekt 
Harsdorffs ominnredning av annen etasje 
på slottet. Helsted har spesielt beskrevet en 
suite som lå i hovedbygningens sydøstre 
hjørnepaviljong mot gårdsplassen. Den 
ble brukt av hertugen av Bevern, dronning 
Juliane Maries fetter. Suitens fornemste rom 
var audiensgemakket, også kalt visittstuen. 
Om interiøret skriver Helsted at veggene var 
betrukket med lerret og derpå var det klebet 
et «chinesisk Papiirsbetræck», og videre 
«et broget tapet med kinesiske blomster og 

23 Kjær, 2013
24 Kjær, 2013, s. 189
25 Kjær, 2013, s. 197

fugle».26 Dette bekrefter at det var i hvert 
fall et kinesisk papirtapet på Fredensborg 
slott i Juliane Maries tid. Beskrivelsen av 
tapetets mønster passer med mønsteret 
på tapetet på Gulskogen. Fargene er ikke 
beskrevet, men det er interessant å merke 
seg at Harsdorffs interiører på Fredensborg 
slott er omtalt som «grønne interiører» på 
grunn av den foretrukne fargen. Bunnfargen 
på tapetet på Gulskogen er som kjent grønn.

En annen mulighet er at familietradi-
sjonens Juliane Marie ikke dreier seg om 
dronningen, men om handelsskipet ved 
samme navn. Danske Asiatiske Kompagni 
ble etablert i 1730. Kompaniet som hadde 
tilhold i København, importerte som nevnt 
blant annet papirtapeter fra Kina. Denne 
importen av papirtapeter til Danmark skal 
ha begynt i 1770-årene, med ostindia-
fareren «Juliana Maria». Ved avreisen fra 
København i desember 1775 hadde negotie-
folkene (de personene som skulle forhandle 
om innkjøpene i Canton) på «Juliana 
Maria» fått instruks om å kjøpe inn en ny 
type vare, nemlig malte kinesiske papirtape-
ter. Supercargoen (supercargo er en person 
som fører tilsyn med en skipslast på vegne 
av eieren) ble anmodet om å anskaffe for 
«cirka 1500 à 2000 rd (riksdaler, forf. anm.) 
Chinesisk Papier til Betræk (dvs. veggtapet, 
forf. anm.) af forskiællige Mynstere og 
Couleurer i Bunden, fra 3 à 4 Al. Høye, 
alletiider 40 Stk. af et Mynster, 10 og 10 
Stk. i hver Rulle. I een aparte Cassa sendes 
foruden af hvert Mynster og hver Couleur 
et Prøvestykke, nummereret fra No 1 til 
No -. Hvilke samme Nummere sættes paa 
Rullerne. Iblant disse Papirer skulde lige-
ledes være forskiællige Stykker indretted til 

26 Helsted, 1958, s. 58
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Nedre del av tapetlengder brukt som dørstykker/supraporter i storstuen på Gulskogen gård.
Foto: Devegg Ruud/Drammens Museum



197FORTIDSMINNEFORENINGEN  ÅRBOK 2020

ANNE MERETE KNUDSEN

Skiærmer, dels at sætte for Senge og dels at 
sætte for Ovne, de første af 3 1/2 Al. Høyde 
og 5/4 breed, hvoraf kuns hiemføres 24 
Stk. af hvert Mynster og 1 Prøvestykke, de 
sidste 2 Alen høye og 1 Alen breed, samme 
Quantité; i ligemaade ønsker Vi nogle 
smukke og fiin malede Dør-Stykker samt 
eendel Lister (border, forf. anm.) som passer 
sig med ovenmeldte Papiirer, dog at alt dette 
til sammen ikke overstiger den bestemte 
Summa».27 De dekorerte kinesiske tapetene 
ble slik det fremgår av den ovenfor nevnte 
bestilling, brukt til flere formål enn tapeter. 
De ble blant annet anvendt som supraporter 
over dørene i stedet for de vanlige olje-
malerier med prospekter, klassiske motiver, 
allegorier og lignende. Papirtapetene 
kunne også monteres på skjermer som ble 
stilt foran ovnen eller sengen. I 1778 kom 
«Juliana Maria» tilbake til København med 
de ettertraktete varene. 

Vel hjemkommet i 1778 ble «Juliana 
Maria» utrustet for nye turer til Canton. 
Tapetet på Gulskogen har sannsynligvis 
vært medbrakt på en av Danske Asiatiske 
Kompagnis båter. Den eksotiske lasten som 
blant annet bestod av porselen, te, krydder, 
silkestoffer og tapeter, ble med unntak av 
spesialbestilte varer gjerne solgt på auksjon 
i København. Tapetet kan dermed ha blitt 
kjøpt av Peter Nicolai Arbo på en auksjon 
der varer fra ostindiafareren «Juliana 
Maria» ble solgt.

STORSTUEN OG DAGLIGSTUENS 
OPPRINNELIGE INTERIØR
Interiøret i stuene på Gulskogen står i dag 
stort sett slik det var da Arbofamilien benyt-
tet huset som fast bolig. For å visualisere 

27 Clemmensen og Mackeprang, 1980, s. 214

helheten tapetet inngikk i på Peter Nicolai 
Arbos tid, kan det være av interesse å 
forsøke å rekonstruere interiøret slik det var 
malt og møblert da Gulskogen var lystgård. 

De to stuene har et rikt utformet bryst-
ningspanel. I storstuen er fyllingene runde, 
mens de er rombiske i dagligstuen. I dag er 
brystning, dører, fotlist, gerikter og vinduer 
malt med en blank hvit farge. I forbindelse 
med at lystgården skulle restaureres og åpnes 

Fargetrapp på dør i dagligstuen. Den gulgrå fargen, nr. 
1, er den fargen som treverket hadde ved innvielsen av 
lystgården i 1804. Foto: Odd Helland/Riksantikvaren
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for publikum i 1972, foretok Riksantikvaren 
en fargeundersøkelse av interiørene. 
Undersøkelsen av brystningspanel, dører 
og listverk viste flere fargelag. Dørene har 
innerst et tynt strøk av en ganske mørk 
blågrå farge. Dette er tolket som et strøk 
grunning. Fargelag nr. 2 på dørene og nr. 1 
på brystning og listverk i dagligstuen er en 
gulgrå, nærmest beige farge. Neste fargelag 
er lys grå etterfulgt av to ganger hvitt.28 
I storstuen ble det avdekket flere fargelag på 
dører, brystning og listverk/gerikter. Dørene 
hadde samme tynne blågrå farge som i 
dagligstuen. Over dette var det på alle flater 
gulgrått slik som i dagligstuen, men i en litt 
lysere tone. Neste lag er benhvitt, og over 
dette er det eikemaling dvs. ådret maling 
som imiterer eik. De to øverste lag er hvite.29 
Det skal nevnes at vindusposter og listverk 
ikke ble undersøkt. Grunnen til dette er at 
vinduene er sekundære.

Da det kinesiske tapetet er fra husets før-
ste tid (før 1804), kan vi fastslå at tapetet og 
den gulgrå fargen på treverket er samtidige, 
dvs. det er denne fargesammensetningen 
som er den originale. Den gulgrå fargen 
harmonerer bedre med fargene i tapetet enn 
den nåværende blanke hvite fargen. 

Det finnes i kildene noen spredte opplys-
ninger om innboet i stuene i Peter Nicolai 
og Anne Cathrine Arbos eiertid. Ifølge 
familietradisjonen skal de store stuene i 
første etasje ved innvielsesfesten i 1804 ha 
hatt hvitlakkerte og forgylte møbler med 
silketrekk. Dette oppgis å ha vært dels gult 
og dels celadongrønt. Det var en sofa i hver 
stue, og mellom vinduene i begge kortsider 
(mot hagen og tunet) stod det høye speil 

28 Helland, 1971, s. 2 og 4
29 Helland, 1971, s. 4

med hvitlakkerte og forgylte rammer på 
konsoller med marmorplate.30

Ekteparet Arbo flyttet til København 
etter innvielsesfesten på Gulskogen. Ifølge 
Schnitler tok ekteparet med seg mesteparten 
av det opprinnelige innboet til Danmark, 
men deler av inventaret stod fortsatt på 
Gulskogen i 1820. 

Peter Wølner Arbo leide Gulskogen 
i noen år etter at Peter Nicolai og Anne 
Cathrine hadde flyttet til Danmark. I 1820 
ble det i den forbindelse skrevet et lånebrev 
der det blant annet er en liste over møbler 
og annet utstyr i hovedbygningen som 
leietakeren fikk disponere. Blant møblene 
står det oppført «En Sopha med Værkens 
betræk, og Tolv Træe stoler med Værkens 
hynde» og «En Sopha med Værkens betræk 
og 11 Stolle med Værkens Hynder».31 
Disse møblene er med all sannsynlighet 
de samme som Schnitler har registrert (se 
nedenfor) og som tilhørte de to store stuene 
i første etasje. Møblementet har nok derfor 
hatt verkenstrekk da det var nytt og stod på 
Gulskogen. Verken er et tynt grovt tøy med 
bomulls- eller linrenning og innslag av ull. 
Det har kyper- eller toskaftbinding. Hvilken 
farge dette trekket har hatt, er det ingen 
opplysninger om, men det har trolig vært til-
passet det grønne tapetet med det fargerike 
hagemotiv og brystning, dører og det øvrige 
treverket som var malt lys gulgrått.

Schnitler har forsøkt å rekonstruere interi-
øret slik det tok seg ut i de første årene etter 
1804, mens Peter Nicolai og Anne Cathrine 
Arbo benyttet stedet som sommerbolig. 
Ifølge Schnitler finnes det gjenstander som 
man med sikkerhet vet har stått på Gulskogen 

30 Schnitler, 1918, s. 56
31 Lånekontrakt fra 1820 i Drammens Museums arkiv
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i den første tid, men som ble brakt til 
Danmark og senere er kommet andre steder. 
Det er også noen møbler som fortsatt står i 
bygningen og som antas å være fra husets 
første tid.32

De bevarte møbler er i Schnitlers inven-
tarfortegnelse fra 1918 beskrevet slik: 
«1. Møblement av ek og bøk, oprindelig 
forgyldt og hvitlakert, med løse puter trukket 
med gult silkedamask, nu hvitlakert med 
forgyldte rænder og træk av rød ulddamask. 
Bestaar av kanapé med buet ryg og 8 runde, 
riflede og profilerte ben (l. 1,77 m. h. 92 cm) 
– to armstoler med firkantet, halvrundt 
avsluttet ryg og riflede ben (h. 84 cm., br. 57 
cm.), – tre firkantede taburetter med runde, 
profilerte ben (h. 34 cm., br. 43 cm.), – tre 
firkantede taburetter med runde, profilerte og 
riflede ben (h. 45 cm. Br. 43 cm.). Tilhører 
fru overettsakfører Harald Røer, Kristiania. 
4 taburetter av den mindre type og 1 av den 
større type av samme møblement tilhører fru 
professor Platou, Kristiania».33

I 1811 kjøpte Peter Nicolai Arbo gros-
serer Peschiers palé ved Holmens kanal i 
København, og dette paléet ble ekteparets 
faste bolig i hovedstaden til Peter Nicolai 
gikk bort i 1827. Elna Arbo Windfeld 
har fortalt at paléet var overdådig utstyrt 
med silketapeter og -gardiner. Stykker av 
denne silken, både en gyldengul og en 
celadongrønn, begge i rikt damaskmønster, 
er senere bevart hos forskjellige familie-
medlemmer.34 På 1700- og 1800-tallet var 
det ikke uvanlig at veggene, møblementet 
og gardinene hadde silkestoff i samme 
farge og mønster. Schnitlers beskrivelse av 
trekket på møblementet i Louis-seize-stil 

32 Schnitler, 1918, s. 55
33 Schnitler, 1918, s. 57
34 Windfeld, 1975, s. 22

er i samsvar med Windfelds opplysning om 
tapetene og gardinene i Peschiers palé. 

Det er en mulighet for at møblementet 
ble trukket om med gjenbruk av silkestoffet 
fra stuene i Peschiers palé etter at paléet ble 
solgt i 1827. I så fall kan Schnitler ha rett i 
at møblementet kan ha stått på Gulskogen 
til Anne Cathrine Arbo solgte eiendommen 
etter ektemannens død i 1827.

Anne Cathrine Arbo bodde som enke på 
Lundbygaard som opprinnelig var ekteparet 
Arbos sommerbolig i Præstø amt på Syd-
Sjælland. Hennes niese Nicoline Collett 
(datter av Marie Christiane Arbo fra hennes 
første ekteskap med John Collett) bodde 
hos sin tante Anne Cathrine til tanten døde 
i 1846. Da flyttet Nicoline til sin mor som 
bodde på Gulskogen. Her bosatte hun seg 28 
år gammel. Hun bodde sammen med moren 
til Marie Christiane døde i 1886. Nicoline 
disponerte sine egne to værelser i annen 
etasje mot syd og øst over storstuen.35

I Sven Adolf Solbergs (etterkommer av 
Christian Fredrik og Marie Christiane Arbo) 
barndoms- og ungdomserindringer finnes 
det opplysninger om møbleringen av et av 
Nicoline Colletts værelser. Sven Solberg 
kunne huske at det stod det et hvitt møble-
ment med gult silkedamasktrekk i den ene 
stuen. Møblementet var oftest beskyttet av et 
varetrekk.36 Videre skriver Solberg at dette 
møblementet skal ha vært deler av møble-
mentet som opprinnelig stod i de to store 
stuene i første etasje på Gulskogen. Elna 
Arbo Windfeld har også omtalt møblementet 
i Nicolines værelser. Hun skriver at Nicoline 
Collett i 1846 arvet etter sin tante Anne 
Cathrine Arbo noe «vakkert innbo» samt to 

35 Windfeld, 1975, s. 41
36 Solberg, 1974, s. 88
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portretter som da hørte til på Lundbygaard.37 
Etter morens død tok Nicoline sitt innbo med 
seg til Christiania hvor hun bodde til hun 
døde i 1900.38 De to portrettene er identisk 
med to ovale portretter av Peter Nicolai 
og Anne Cathrine Arbo malt av den kjente 
danske portrettmaler Jens Juel. Maleriene 
henger i dag i storstuen på Gulskogen.

Andre gjenstander som i dag finnes i stu-
ene på Gulskogen og som ifølge Schnitler 
kan ha tilhørt det opprinnelige inventaret 
i de to stuene, er 14 lysarmer av messing i 
Louis-seize-stil og to prismelysekroner fra 
1790-årene og begynnelsen av 1800-tallet. 
Schnitler har i den tidligere omtalte registre-
ringen beskrevet lysarmaturene slik:

 «21. Lysarmer til at fæste i væggen, 
svungne, hver med en lyspipe. Messing. 
14 stk. L. 17 cm (Storstuen og spisestuen).
 22. Lysekrone av forgyldt messing med 
guirlandere, fjærer og prismer av slepet 
glas, Louis-seize-type. (Dagligstuen).
 23. Lysekrone av forgyldt messing med 
festons, fjærer og prismer av slepet glas. 
Tidlig empiretype. (Storstuen)».39

Dette viser at stuene har hatt en for 
1790-tallet tradisjonell møblering med 
sittemøbler inntil langveggen og speil med 
konsoll mellom vinduene, i dette tilfelle på 
kortsidene (dvs. mot hagen i nord og tunet 
i syd). Dermed har mesteparten av rommet 
vært fritt uten fast møblering. Ved måltider 
har man satt frem bord og flere stoler 
som var lagret andre steder i huset eller 
sidebygningene. I dag pryder flere familie-
portretter veggene i stuene. I Peter Nicolai 
og Anne Cathrine Arbos tid var det nok ikke 
bilder på veggene. Det var tapetet med de 

37 Windfeld, 1975, s. 20
38 Windfeld, 1975, s. 42
39 Schnitler, 1918, s. 62

blomstrende trær, vaser og fugler som var 
veggpryden. Stuene må ha fortonet seg som 
et vakkert innendørs hage- og parklandskap.

NOEN ORD TIL SLUTT
Et hovedformål med artikkelen har vært å 
forsøke å finne ut om påstanden om at det 
kinesiske papirtapetet på Gulskogen gård 
har tilhørt dronning Juliane Marie, kan være 
sant. Etter dronningens død ble hennes bo 
solgt på auksjon i København. Ifølge auk-
sjonskatalogen var det kinesiske papirtape-
ter til salgs, men de fleste lotnumrene dreier 
seg om små stykker som ikke er nok til å 
tapetsere veggene i to stuer på Gulskogen. 
Da det ikke har lykkes å oppspore liste over 
kjøpere, er det uvisst om Peter Nicolai Arbo 
har handlet på denne auksjonen. Det kan 
imidlertid dokumenteres at det på dronnin-
gens tid var oppsatt kinesisk papirtapet i to 
av hennes residenser, Fredensborg slott og 
Moltkes palé i København. Påstanden om 
at tapetet skal ha tilhørt Nykøbing slott, er 
derimot feil. Slottet ble som nevnt revet i 
1767, året etter kong Fredrik 5s død. Det 
finnes ikke belegg for at tapetet har tilhørt 
dronningen.

Det er nevnt ovenfor at ostindiafareren 
«Juliana Maria» i 1775 seilte til Kina blant 
annet for å kjøpe kinesiske papirtapeter som 
skulle selges i Danmark. Det kan derfor 
tenkes at tapetet ikke har tilknytning til 
dronning Juliane Marie slik man har trodd, 
men til handelsskipet ved samme navn. 
En mulig forklaring på tradisjonen kan 
være at tapetet ble kjøpt av Peter Nicolai 
Arbo på en auksjon over varer fra skipet 
«Juliana Maria».
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