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Europa. De vævede vægtapeter, med den stemning af pragt og rigdom der omgav dem fra omkring 1300 til
1700-årenes afslutning, nød stor anseelse og popularitet hos konger, fyrster og andre potentater i hele

Europa. Dialogen mellem bogens  historiske og aktuelle del, hvor atten danske og tre nu svenske herregårde
inddrages, afspejler de vidtfavnende kulturelle kontakter, som altid har eksisteret mellem Europas højeste
kredse. Viden udveksledes her, men samtidig blev den indbyrdes konkurrence opretholdt for at demonstrere
individuel rigdom og magt. I bogen diskuteres handel med gobeliner samt de kulturhistoriske impulser der
inspirerede Nordens og Europas fyrstelige huse til at indlede et så kostbart projekt som at lade boligens

vægge udsmykke med vævede tapeter, gyldenlædertapeter eller variationer af forskelligfarvede stofbaner af
eksklusive damaskvævede silker.
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