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De første smukke tulipanbilleder, der er blevet restaureret af konservatorerne på Statens Museum for Kunst i København, og som nu vises på Gottorp Slot i Slesvig.
(Fotos: Carsten Rehder, dpa)

Udstilling. Der er kommet
blomsterflor fra fortiden
på Gottorp Slot. De første
restaurerede blomsterbil-
leder fra det kostbare
bogværk Gottorfer Codex
vises i en mørke kubus -
her er så mørkt, at øjnene
lige skal vænne sig til det,
før farvepragten kommer
til sin ret.

SLESVIG. Det er sarte værker, der vises
på Gottorp Slot. Så fine og skrøbelige
er Hans Simon Holtzbeckers blomster-
billeder, at de slet ikke må komme i
berøring med publikum. 

De første restaurerede sider af det
kostbare blomsterbogværk i fire bind,
Gottorfer Codex, kan ses i en mærk
kubus i det gamle slotskøkken. Der er
så mørkt, at øjnene har brug for 10 til
15 minutters tilvænningstid, før de
overhovedet kan registrere billedernes
autentiske farvepragt.

I 1600-tallet fik Hertugen af Got-
torp de knap 1200 af barokhavens
planter malet på blade lavet af kalve-
skind. Dertil hyrede han maleren Hans
Simon Holtzbecker fra Hamborg. Efter
ti års intensivt arbejde var blomster-
maleren færdig med at forevige slots-
havens mangfoldige flora, og de 363
blade blev samlet i den såkaldte Got-
torfer Codex.

I 1749 blev de kostbare bøger taget
som krigsbytte og overført til Køben-
havn efter sejren i Den store Nordiske
Krig. Her har de stort set lige siden lig-

get hengemt under kummerlige for-
hold i diverse museumsarkiver, og hvis
det ikke skulle gå helt galt med bille-
derne, så var det ved at være på høje
tid, hvis de skulle restaureres. 

Farverne kan falde af
Mange steder er sidernes tilstand så
ringe, at farverne risikerer at falde af,
hvis man åbner bøgerne på normal vis.

Nu har Statens Museum for Kunst
sammen med Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen startet et omfattende
konserveringsarbejde, der kommer til
at vare flere år. Konserveringen foregår
i København, hvor man indtil den 14.
juni live kan følge restauratorerne ar-
bejde i deres værksteder på Statens
Museum for Kunst. Når de enkelte si-

der er konserveret, vises de på udstil-
linger på både museet i København og
Gottorp Slot i Slesvig. Og det er altså
de første blade med blandt andet
smukke tulipaner og farvestrålende lil-
jer, der frem til den 1. november kan
ses på Gottorp Slot.

Hvis man vil have lidt historisk vin-
gesus, skal man blot tænke på, at det
er 250 år siden, blomsterbillederne se-
nest har kunnet ses på Gottorp Slot.
Restaureringsarbejdet kommer sam-
menlagt til at koste 400.000 euro. Lan-
desmuseen betaler en fjerdedel for
penge, som de har fået fra Gottorp
Slots vennekreds og Hermann Reemts-
ma-fonden.

Alle blomsterne i Gottorfer Codex er
yderst livagtige og malet med en dyg-

tig hånd med sans for mange detaljer.
Billederne blev malet i en tid, da den
naturalistiske tradition var på vej frem
i malertraditionen. Der er tulipaner
med klare røde og gule farver, der væ-
ver sig ind i hinanden. Der er knejsen-
de påskeliljer og små erantis med
rodknold og tynde rodtråde samt iris
malet med filigrane penselstrøg.

Større og smukkere
- Man kan ikke sige, om blomsterne er
malet større eller smukkere. Hertugen
kan have ønsket at give det bedste
indtryk af sin have. I virkeligheden er
værket nok en blanding mellem pral
og videnskab. Nogle af blomsterne er
dog små og visne, og disse billeder vir-
ker derfor også som en dokumentation

af virkeligheden, siger den danske kon-
servator Niels Borring.

Han gæstede i denne uge Gottorp
Slot i forbindelse med åbningen af ud-
stillingen i selskab med blandt andre
Karsten Ohrt, der er direktør for Sta-
tens Museum for Kunst. Han håber, at
blomsterbillederne kan vises på to sto-
re fællesudstillinger i Slesvig og Kø-
benhavn, når hele konserveringsarbej-
det en dag er afsluttet.

- Billederne er udtryk for virkeligt
godt håndværk og er fantastisk detal-
jerede, og de er utrolig spændende at
arbejde med for en konservator, siger
Niels Borring.

Ikke pergamentpapir
Blomsterbillederne på Gottorp Slot vil
løbende blive skiftet ud i takt med, at
der kommer nye konserverede billeder
til.

- Mange museumsgæster i Køben-
havn har undret sig over, at billederne
stadig har folder. De er stadig meget
bølgede nede under glasrammen. Men
man skal huske på, at det ikke er per-
gamentpapir, men kalveskind, så man
kan ikke få disse ujævnheder væk, si-
ger Niels Borring.

Han arbejder sammen med konser-
vator Anne-Christine Henningsen og
kurator Ulrik Schneider fra Gottorp
Slot. Museumsdirektør Herwig Gu-
ratzsch fra Gottorp Slot og Karsten
Ohrt fra Statens Museum for Kunst
udtrykker begge stor tilfredshed med
samarbejdet på tværs af museumsver-
dener og landegrænser.

- For mig er disse tætte samarbejder
ekstremt vigtige for museer i dag, siger
Karsten Ohrt.

Hans Christian Davidsen

En blanding mellem 
pral og virkelighed

Det var Hertug  Friedrich 3, der bestilte maleren Hans Simon Holzbecker til at male sin barokhave. Ar-
bejdet tog ti år, og resultatet blev næsten 1200 blade.


