


Ett brev betyder så mycket 

Närhet och distans i Carl Gustaf Tessins 
tidiga 1740-talskorrespondens med 
Carl Hårleman 

Magnus Ekblad 

Intendenter i och utanför hovets tjänst 

Mellan åren 1739 och 1742 var Carl Gustaf Tessin stationerad i Paris 
med ett speciellt diplomatiskt uppdrag. Han ägnade därför mycket tid 
åt att bevaka konsten, teatern, litteraturen och musiken. Noga följde 
han den senaste utvecklingen och beskrev i brevform flitigt och regel
bundet skeendet för sina vänner, sina klienter och för olika ämbets
verks räkning.1 

Det var inte fråga om något passivt iakttagande och rapporteran
de. Tvärtom var Tessin en aktiv konstsamlare i eget syfte, för andra 
aristokrater och för hovet. Denna verksamhet var givetvis en del av 
hans uppgifter som överintendent vid hovet, vilket han var mellan 
åren 1728 och 1741, men en stor del av inköpen gjordes för egen räk
ning eller för andra privatpersoners räkning. Ett talande exempel på 
detta är att av de 127 oljemålningar som han skickade från Paris i 
början av 1740-talet, var endast 36 ämnade åt drottningen.2 Resten 

1 För en översikt över Tessins biografi se Sigrid Leijonhufvud, Omkring Carl Gustaf 
Tessin och hans Akerökrets, bd I I krigstid (Stockholm 1931^ och bd II I aftonsvalkan 
(Stockholm 1933). 

2 Olof Granberg, Svenska konstsamlingarnas historia. Från Gustav Vasas tid till våra 
dagar, bd II Karl X Gustaf till Adolf Fredrik (Stockholm 1930), s. 144, Göran Alm, Sig
nums svenska konsthistoria. Frihetstidens svenska konst (Lund 1997), s. 27 ff. 
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blev en del av en privat kulturkonsumtion.3 

Vid sidan av inköp och samlande kontrakterade han hantverkare 
och konstnärer, vilka sändes till Sverige. Dessa var i huvudsak ämnade 
för verksamhet inom ramarna för hovet, men även detta kom privat
personer till del genom att yrkesmännen kom i tjänst hos aristokrater 
och borgare.4 

En av de personer som Tessin flitigt och frekvent vände sig till med 
brev när det gällde att samla konst och anställa hantverkare var arki
tekten och hovintendenten CarlHårleman! De skrev ofta till varandra 
och gav varandra stöd, råd och hjälp i en rad olika sammanhang. I den
na artikel ska jag se närmare på några aspekter av relationen mellan 
Hårleman och Tessin i början av 1740-talet, när Tessin befann sig i 
Paris. 

Carl Gustaf Tessin och Carl Hårleman följde varandra i karriären, 
både i staten och inom hovet, ända fram till Hårlemans död 1753. Tyd
ligt demonstrerades detta av att Hårleman utnämndes till hovinten
dent dagen efter det att Tessin blivit överintendent 1728. Hårleman 
blev själv sedermera överintendent 1741. De var dessutom båda aktiva 
politiker, Hårleman satt i det viktiga sekreta utskottet under den 
period då Tessin var riksråd och Hårleman var ämbetsman vid Kung
liga Majestäts orden när Tessin var ordenskansler. De var dessutom 
båda aktiva ledamöter i Vetenskapsakademien under 1740-talet.6 

De hade omfattande kontakter med varandra, vilket vi ska se några 
exempel på i denna artikel. Dessutom visar deras brevskrivande till 
övriga högt uppsatta ämbetsmän inom det mäktiga hattpartiet, att de 
båda tillhörde den inre kretsen av detta parti.7 Vad beträffar likheter 

3 Merit Laine, En minervafor vår nord. Lovisa Ulrika som samlare, uppdragsgivare och 
byggherre (Stockholm 1998), s. 189 ff. 

4 Ing-Mari Danielsson, Den bildade smaken. Målade dekorationer hos borgerskapet i 
frihetstidens Stockholm (Stockholm 1998), s. 153. 

5 Roger de Robelin, "Biografiska anteckningar", i Rebecka Millhagen & Magnus 
Olausson (red.), Carl Hårleman. Människan och verket (Stockholm 2000), s. 7-14. 

6 Carine Lundberg, "Carl Hårleman", i Svenskt biografiskt lexikon bd 19 (Stockholm 
1973), de Robelin (2000), passim, Ingemar Carlsson, "Politikern", i Rebecka Millhagen 
& Magnus Olausson (red.), Carl Hårleman. Människan och verket (Stockholm 2000), 
passim. 

7 För ett vidare resonemang kring vilka som ingick i detta nätverk och varför se min 
kommande avhandling. 

54 



mellan Hårleman och Tessin kan vi peka på att de båda var aristokra
ter, ämbetsmän, hovmän, politiker och att de båda var ideologiskt 
hemmahörande och inflytelserika aktörer i hattpartiets inre krets. 

Man kan också betona skillnaderna mellan deras bakgrunder och 
karriärer. Tessin nådde exempelvis högre ämbeten i staten eftersom 
han blev riksråd, vilket Hårleman aldrig blev. I de fall de hade samma 
ämbete, så hade Tessin alltid ämbetet i fråga före Hårleman. Ett 
exempel är successionen på överintendentsämbetet. Deras fäder hade 
dessutom helt olika sociala bakgrunder, de tillhörde olika samhällskikt 
- släkten Hårleman blev adlad först 1698. En blandning mellan social 
närhet och distans tycks prägla relationen mellan dem. Roger de 
Robelin menar att Hårleman och Tessin utvecklade en djup vänskap, 
även då Hårleman ständigt var Tessins underordnad — både i tjänsten 
och privat.8 Här måste jag påpeka att de skillnader i karriärer och social 
ställning mellan Hårleman och Tessin, som jag pekat på ovan, ännu i 
början av 1740-talet tillfullo inte hade uppstått. 

Kontakten mellan Tessin och Hårleman kan således betraktas som 
en relation inom makteliten, men starkt präglad av parternas olika 
sociala bakgrunder. Mycket talar för att en intressant spänning upp
stod i deras kontakter med varandra, en spänning som kan beskrivas 
som en balans mellan närhet och distans. Hur gestaltade sig denna 
relation i praktiken? Frågans enskildhet till trots, är den av ett mer 
vetenskapligt generellt intresse därför att svaret kan säga något om 
maktelitens inre mekanismer. 

Innan jag övergår till att närmare undersöka korrespondensen 
mellan Tessin och Hårleman, behöver jag peka på ett par begrepp, 
metodiska avvägningar och teoretiska perspektiv som har varit bety
delsefulla för mig i mina studier av sociala relationer inom det frihets-
tida ständerväldets maktelit 

Makteliter, relationer och brev 

Jag menar att man kan tala om två sorters idealtypiska sociala relatio
ner i det tidigmoderna samhället. Den ena kallar jag för socialt vertikal 

8 de Robelin (2000), s. 14. 
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och den andra för socialt horisontell - man kan säga att den först
nämnda var jämlik och vänskaplig och den andra ojämlikt präglad av 
ett patron-klientförhållande. Detta, vill jag understryka, ser jag som 
analytiska kategorier i den meningen att jag inte beaktar i min typbe
stämning huruvida aktörerna upplevde relationen på det ena eller 
andra sättet. Viktigt är också att betona elasticiteten i relationerna. 
Samma personer kunde ha olika relation till varandra vid olika tid
punkter. Varför ska man då överhuvudtaget undersöka sociala relatio
ner i det förflutna? 

Carl Gustaf Tessin var en mycket inflytelserik man inom politiken, 
statsapparaten och hovet under 1740-talet och fram till mitten av 1750-
talet. Frågan om Tessins nätverk och relationer, exempelvis den han 
hade med Hårleman, är central därför att den kan ge oss kunskaper om 
vilka som fick ingå i makteliten i det frihetstida ständerväldet och på 
vilka villkor detta skedde. Studier av makteliters nätverk kan ha flera 
historievetenskapliga syften, vilket inte minst understryks av mångfal
den av perspektiv i denna antologi. För min del finner jag av vikt att 
framhålla förhållandet mellan aktörernas sociala liv och deras politiska 
liv som ett viktigt problemområde. På ett plan handlar det om vilka 
mekanismer som verkade exkluderande respektive inkluderande när 
det gällde att få direkt eller indirekt tillgång till rikets högsta ämbeten 
och därmed makt. 

Historiker som närmar sig relationsproblematiken med ett nät
verksperspektiv brukar i regel använda brev mellan de aktörer som 
undersöks, så även jag. I denna artikel ska jag använda brev för att 
närmare försöka reda ut vilken typ av relation som Hårleman och Tes
sin upprättade i början på 1740-talet. De brev jag undersöker är de som 
Gunnar von Proschwitz har översatt, sammanställt och kommenterat i 
sin utgåva Carl Gustaf Tessin i Paris. Konst och politik från 2002. 

En relations sociala karaktär går att blottlägga genom att undersöka 

9 För närmare diskussioner av dessa olika typer av sociala relationer och hur det för
håller sig till nätverksbegreppet se Sharon Kettering, Patrons, brokers, and clients in 
seventeenth-century France (New York 1986) och Asa Karlsson, "Politisk makt och soci
ala nätverk", i Peter Aronsson, Solveig Fagerlund & Jan Samuelsson (red.), Nätverk i 
historisk forskning — metafor, metod eller teori? (Växjö 1999). 

10 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804—1856 
(Uppsala 1998). 
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vad aktörerna använde sina kontakter med varandra till. Därför kom
mer fokus att vara på vilka varor och tjänster som Tessin förmedlade i 
brev till Hårleman under perioden 1740-1742, det vill säga vilken roll 
Hårleman hade i den omfattande inköps- och värvningsverksamhet 
som bedrevs från ambassaden i Paris.11 

Mest professionellt - men också privat 

Under försommaren 1740 signalerade Tessin i ett brev från Paris att 
han planerade att sända några varor till Stockholm. Det rörde sig 
bland annat om en plankarta över Paris som var tydligt ämnad till 
hovintendenten Hårleman. Kartan ifråga var den berömda så kallade 
Turgotplanen. Alla offentliga platser och deras utsmyckningar var 
väl markerade; monument, kyrkor, torg, fontäner, palats och enskilda 
hus utmärktes tydligt på denna karta. 

Ett senare brev samma sommar tog upp flera andra varor som skulle 
sändas till Stockholm. Bland dessa fanns ett antal tavlor av målaren 
Jean Baptiste Oudry. Vidare lovades Hårleman äntligen erhålla den 
tidigare omtalade plankartan över Paris samt Alexander Jean Baptiste 
Le Blonds två arkitekturverk. Le Blond var en berömd arkitekt som 
skapat förnämliga byggnader och trädgårdar bland annat i Paris.13 Av 
någon anledning tycks skeppet med dessa varor inte ha avseglat i tid, 
eftersom Tessin drygt en månad senare, det vill säga 19/6, skrev ett 
snarlikt brev med förhoppningen att dessa varor skulle kunna gå med 
fartyg från Frankrike snarast. 

Slutligen skeppades alltsammans hur som helst iväg, elva tavlor av 
Oudry - varav målningen Allegori över luften från 1719 var en av de mest 
kända.14 Dessa målningar tillsammans med böckerna av Le Blond och 

11 Jag lämnar alltså den intressanta frågan om varornas och tjänsternas vidare 
användning och syfte åt sidan genom att jag begränsar mig till att undersöka förmedlan-
dets framträdande i breven. 

12 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 1/4 1740, Gunnar von Proschwitz, Carl 
Gustaf Tessin i Paris. Konst och politik. Brevväxling med Carl Hårleman, Kungliga slottets 
arkitekt (Stockholm 2002). 

13 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 18/5 1740, von Proschwitz (2002). 
14 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 19/6 1740, von Proschwitz (2002), Alm 

(1997), s. 193. 
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plantan förmedlades från Paris under våren och sommaren 1740 
med hjälp av tre brev. Hårleman, som var mottagaren av varorna, hade 
stor nytta av plankartan och arkitekturlitteraturen. Bland annat så 
hade han ju stor del av ansvaret för utsmyckningen av flera av rikets 
centrala byggnader och offentliga platser. 

I augusti 1740 fick Hårleman ännu en skrift från Tessin med titeln 
Beskrivning och kopparsticken över festligheterna som gavs staden Paris i 
anledning av Madame Infantes bröllop av Jacques Franfois Blondel från 
1739. Detta var en exklusiv gåva från borgmästaren i Paris. Skriftens 
värde var självklar med tanke på dess innehåll. Den skildrade ett 
giftermål mellan Marie Louise Elisabeth, Madame de France och don 
Filip av Spanien, sedermera hertigen av Parma. Giftermålet firades i 
Versailles 1739. Beskrivningar av ceremonier hade sin oumbärliga 
funktion för Hårleman i hans egenskap av hovintendent, eftersom han 
svarade för många av hovets officiella fester och ceremoniel. 

Så här långt har jag givit några exempel på ett utbyte som kanske 
inte är förvånansvärt med tanke på att det ägde rum mellan rikets över
intendent och hans närmaste man. Det rörde sig mest om saker som 
hade en naturlig funktion i den arkitektoniska verksamheten, framför 
allt vid hovet. 

Andra varor hade mer karaktären av personliga gåvor. Exempel på 
sådana finner vi i ett brev daterat 4/1 1740 i Paris. I det sägs att Guil-
laume Thomas Taraval — den namnkunnige bildhuggare som tidigare 
tjänstgjort hos Hårleman i arbetet med Kungliga slottet i Stockholm -
ska åka till Stockholm och att han kommer att medföra två stycken 
böcker och de kopparstick som Hårleman enligt konsthandlaren och 
konstkännaren Pierre Jean Mariette saknade.17 Dessa gåvor var inte 
direkt avsedda för arbetet som arkitekt i statens och i hovets tjänst, vil
ket Oudrys målningar, plankartorna, planschverken och arkitektur
verken var. Viktigt är att notera dateringen av brevet som medsändes 
kopparsticken. Det skickades så nära nyår att det kan betraktas som en 
försenad nyårshälsning med tillhörande gåva. I min forskning har jag 

15 Mårten Snickare, "Kungliga fester och ceremonier", i Rebecka Millhagen & Mag
nus Olausson (red.), Carl Hårleman. Människan och verket (Stockholm 2000), s. 255. 

16 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 1/8 1740, von Proschwitz (2002). 
17 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 4/11740, von Proschwitz (2002). 
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visat att dessa brev var avsedda för personligt tilltal, personliga gåvor 
och personliga tjänster. Jag menar att vi här ser att kopparsticken och 
de två böckerna från Tessin inte entydigt var ämnade för hovet eller 
hovintendentens direkta verksamheter. Det finns fler exempel på detta 
förfarande. 

Ett porträtt och ett vattenpass 
Flera av de målningar som Tessin anskaffade i Paris föreställde honom 
själv, hans hustru eller någon av deras släktingar. Dessa gavs ofta bort 
till vänner eller släktingar. En av de mest kända är Jean Marc Nattiers 
porträtt av Lovisa Ulrika Sparre, Tessins hustru. Här ska jag följa 
turerna kring ett annat porträtt beställt av Tessin. 

I ett brev till Hårleman daterat 30/5 1740 redogör Tessin för arbetet 
med att få ett porträtt föreställande honom själv levererat av konst
nären Jacques-André-Joseph Aved i Paris. Han skriver vidare vad som 
finns runt den porträtterade på tavlan: böcker, medaljer, en jordglob 
och i handen håller Tessin ett kopparstick av Marcantonio Raimondi 
efter Rafaels Galatea-fresk i Villa Farnesina i Rom. Tessin hade själv 
tillsammans med Aved lagt upp riktlinjerna för detta projekt. Därför 
måste betoningen av den privata sfären i porträttet varit ett medvetet 
val. På bilden framskymtar inte diplomaten och hovmannen Tessin. 
Detta understryks av det omgivande privatbiblioteket, utan vare sig 
emblem eller symboler för diplomati eller övrig tjänst i kungens 

19 namn. 
Problemet verkar uppenbarligen ha varit att konstnären inte ver

kade bli färdig och att han dessutom inte ville leverera tavlan förrän 
den hade blivit utställd på salong. Tessin menade därför att Hårleman 
måste ge sig till tåls ett par månader innan han kunde få se tavlan i 
Stockholm. Tessin lade därför till en ursäkt för dröjsmålet och en för-

18 Alm (1997), s 193. 
19 Patrik Reutersvärd, "Aveds Tessinporträtt", i Anders Andersson, Olof Dixelius & 

Anders Ryberg, Carl Gustaf Tessin. Kulturpersonen och privatmannen 1695—17/0 (Stock
holm 1995), s. 58. Mycket av det följande i framställningen som tar upp turerna kring 
Aveds porträtt föreställande Tessin bygger direkt på Reutersvärds artikel. Vi har således 
använt samma brev och beskriver samma utveckling, men jag avser sätta in skeendet i ett 
annat sammanhang. 
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hoppning att tavlan skulle hängas i Hårlemans kabinett, som en gåva.20 

Porträttdiskussionen fördes vidare. I ett brev från början av septem

ber meddelas att det snart ska vara på väg till Stockholm. Men det 

skulle visas offentligt på salong först. I samband med detta laddades 

målningen med ytterligare symboliskt värde, i och med att tidningen 

Mercure de France hade uppmärksammat Aveds arbete särskilt och 

gjort det i berömmande ordalag. Tessin föreslog i detta läge att Hårle-

man skulle få ett annat porträtt, nämligen Louis Tocqués porträtt av 

Tessin vilket skulle bli färdigställt 1741.21 

Detta arbete var av en helt annan karaktär än Aveds. Tessin fram

ställdes iförd bröstharnesk, vilket var en tydlig bild av en man i statens 

tjänst. Detta understryks av att flera avTessins föregångare på minis

terposten i Paris, bland andra hans svärfar Erik Sparre, hade framställts 

iförd bröstharnesk i ett tidigare porträtt. Den rustningsförsedde Tes-

sin på Tocqués porträtt var en offentlig person som ville framstå i hela 

sitt ämbetes kraft. Tessin i den uppknäppta rocken på Aveds porträtt 

var någon annan: en man som nästan sömnigt sneglar på utspridda 

medaljer och papper i sitt bibliotek. 

Efter en rad komplikationer, som vi inte närmare ska gå in på här, så 

sändes i alla fall Aveds porträtt iväg från Paris till Stockholm. Vi vet 

inte vad Hårleman gjorde med det, men mycket talar för att han troli

gen hängde det i sin bostad, den Hårlemanska malmgården vid Drott

ninggatan. 

Porträttet kanske inte från början var tänkt som en gåva till Hårle

man och det var inte säkert att han ens ville ha det. Komplikationerna 

får emellertid inte dölja det faktum att Tessin ändå valde att sända det 

till Hårleman, som i sin tur valde att ta emot det. Jag menar att ex

emplet understryker det faktum att relationen mellan Hårleman och 
Tessin hade en betydande social dimension som överskred den profes-

20 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 30/5 1740, von Proschwitz (2002), Reuter-
svärd (1995), s. 67. 

21 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 9/9 1740, von Proschwitz (2002), Reuter-
svärd (1995), s. 67. 

22 Reutersvärd (1995), s. 67. 
23 Roger de Robelin, "Tessin i porträttkonsten", i Roger de Robelin & Magnus 

Olausson (red.), Carl Gustaf Tessin och porträttkonsten (Stockholm 1995), s. 28 ff. 
24 Reutersvärd (1995), s. 68 ff. 
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B tiden visar Tessin omgiven av samlingar av kopparstick, medaljer och böcker i sitt 
bibliotek. Konsthistoriker har pekat på att tavlan tydligt visar upp en person utan 
några uppenbara offentliga attribut. Jacques-André-Joseph Aved (1702-1766): 
Carl Gustaf Tessin, 1740, Nationalmuseum, Stockholm, Foto: National
museum. 
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sionella dimensionen på ett sådant sätt att en viss närhet skapades. 

Flera andra typer av symboliska gåvor sändes från Paris i vänskapens 
namn. I början av 1741 skrev Tessin att han skulle ta med sig ett vatten
pass hem till sin sekond. Detta ska ses, skrev Tessin explicit och tyd
ligt, som en symbolisk gåva med innebörden att Tessin och Hårleman 
tillsammans skulle förvandla all ojämn mark till bördigt slättland i 
riket. Ansvaret för uppgiften gavs av Tessin till Hårleman. Denna 
tänkta gåva tillsammans med medföljande brevkommentar inter
folierade vänskapligt intimitetsspråk med patriotiskt sinnad hatt
ideologi. Ett viktigt idéelement i denna ideologi var en merkantilistisk 
förkovran i den upplysta nyttans tjänst. 

Här har vi sett närmare på några av de exempel på utbyte av varor 
mellan Hårleman och Tessin. Det har rört sig om konst, litteratur, 
kopparstick och beskrivningar av statsceremonier. Flera av dessa saker 
var tydligt ämnade för arbetet med slottsbygget och hovintendents -
sysslan, men vissa saker - i huvudsak porträttet föreställande Tessin -
var mindre uppenbart ämnat för den professionella verksamheten. De 
syftade även till att stärka de sociala banden mellan Tessin och hans 
närmaste man i arkitektsysslan. Möjligen har dessa gåvor något att 
göra med att Hårleman skulle utnämnas till överintendent i augusti 
1741. Låt oss nu se om utbytet av tjänster går att karaktärisera på 
samma sätt. 

Hantverkare och konstnärer 

Tessins tid i Paris innebar en forcerad värvningskampanj av konstnä
rer och hantverkare till Stockholm. När dessa väl anlänt kom de ofta i 
tjänst vid hovet, men de stod också till borgerskapets och aristokratins 
förfogande.271 ett brev daterat 1/11740 skrev Tessin till Hårleman och 
meddelade att bildhuggaren Taraval hade engagerats för att ge sig av 
snarast för att ta anställning vid slottsbygget. Denne Taraval var en 
erkänt duktig och eftersökt hantverkare som genomförde omfattande 

25 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 16/11741, von Proschwitz (2002). 
26 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år. Del i 

1000—iSop (Stockholm 2000), s. 197. 
27 Danielsson (1998), s. 23 ff. 
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högkvalitativa dekorationer på slottet under perioden 1732-1750.1 bör
jan av 1740-talet vistades han tillfälligtvis i Frankrike.28 Av betydelse, 
menar jag, är att brevet var ett nyårsbrev, det vill säga det innebar till 
formen ett mer informellt tilltal. Gränsen mellan professionell och 
personlig tjänst blir därvidlag mindre tydlig. 

Bara tre dagar senare sändes nästa brev från Paris i samma ärende. 
Taraval hade just gett sig av, skrev ministern, i sällskap med en 
våningsinredare vid namn Stercke.29 Uppenbarligen gick inte resan 
norrut, genom det oroliga Europa, enligt tidsplanen. Detta var väsent
lig information för någon som ivrigt väntade kunnig arbetskraft. 

Taraval var på så vis engagerad och kunde snabbt sändas norrut. 
Resultatet var gott, trots komplikationerna under resan. Men andra 
var inte lika lätta att värva. Tessin fick då träda in och sköta förhand
lingar om lön och övriga villkor. Förhandlingarna blev hårda och Hår-
leman informerades om förloppet och hur villkoren utformades. En av 
de mer omfattande uppräkningar på vad som ingick i ett kontrakt 
finner vi i ett brev från Tessin till Hårleman daterat 9/10 1740: skulptö
ren Cousin ansatte ministern hårt. Han krävde bostad, bränsle till lyse, 
pension vid sjukdom, ersättning för handledning och upplärning av 
lärlingar samt resekostnad tur och retur Paris.30 

Många brev från perioden tog upp denna problematik. Tessin skrev 
att han jagade bildhuggare och han frågade efter vilka villkor som 
Hårleman tyckte var rimliga vid anställning.31 När sedan rekryteringen 
var klar, kontraktet utarbetat och påskrivet, skickades det med kurir 
till Stockholm.32 

Den kanske viktigaste insatsen var rekryteringen av konstnären Jean 
Eric Rehn. I ett brev daterat 2/2 1741 introducerades denne begåvning 
för Hårleman. Hårleman måste antagligen ha hört talas om Rehn, 
eftersom han tämligen omgående skickade teckningar till Paris för 
beskådan av Rehn. Tessin svarade med att ge föremålet för uppmärk-

28 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 1/11740, von Proschwitz (2002). 
29 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 4/11740, von Proschwitz (2002). 
30 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 9/10 1740, von Proschwitz (2002). 
31 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 7/11 1740, Carl Gustaf Tessin till Carl 

Hårleman 17/n 1740, von Proschwitz (2002). 
32 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 18/5 1742, von Proschwitz (2002). 
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samheten ett rum i ministerresidenset. En av anledningarna till detta 
var, skrev Tessin, att han kunde närstudera Rehns arbete tydligare i sin 
ateljé.33 

En annan viktig funktion som Tessin hade att fylla gentemot 
Hårleman i detta avseende var att följa de kontrakterade hantverkar
nas och konstnärernas verksamhet på kontinenten. Det var viktigt för 
Hårleman att följa dessa, därför att de sågs som väsentliga investe
ringar för riket, som skulle bära avkastning och fick därför inte byta 
arbetsgivare hur som helst. Det var visserligen bra att de genom resor 
fick möjlighet att förkovra sig, men de skulle helst inte träda i främ
mande tjänst under allt för lång tid. 

Exempel på detta finner vi i konstnären Gustaf Lundbergs förkovran 
i Paris. Där gjorde han betydande framsteg. Tessin skrev till Hårleman 
och förtäljde med berömmande ordalag att Lundberg hade äran att 
mottagas med alla slags hedersbetygelser i Academie Francaise. Med sig 
hade han ett nödvändigt brev från franske kungen som både uttryckte 
stark berömmelse över Lundbergs förmåga, samt befriade honom det 
annars hårda kravet på katolsk trostillhörighet.34 Detta sågs således 
som en god nyhet och inte som ett hot mot Lundbergs lojalitet. 

Så gott som alla dessa tjänster syftade till att stärka Hårleman som 
hovintendent. Tjänsterna var därmed i större utsträckning än varorna 
ämnade åt mottagarens professionella verksamhet. Från detta vill jag 
nu försöka mig på en tolkning av relationen mellan Hårleman och 
Tessin. 

Ett dynamiskt spel - breven i maktens umgängeskultur 

Ett brev betyder således så mycket. Breven var nog inte i första hand 
ett resultat av en förändrad umgängeskultur i rikets övre skikt. Kanske 
var brevskrivande istället en metod för att skapa och förändra de soci
ala relationerna? Ett sådant förhållningssätt gör det möjligt att studera 
språk, kommunikation och interaktion på ett dynamiskt sätt. 

Frågan jag formulerade inledningsvis syftade till att ta reda på vil-

33 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 2/2 1741, Carl Gustaf Tessin till Carl Hårle
man 5/3 1742, von Proschwitz (2002). 

34 Carl GustafTessin till Carl Hårleman 16/11741, von Proschwitz (2002). 
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ken typ av relation som Hårleman och Tessin hade i början av 1740-
talet. Frågan innebär ett försök att tillämpa idén om brev som ett 
aktivt instrument i händerna på aktören. Jag ville undersöka om 
relationen kunde karaktäriseras som socialt vertikal, horisontell eller 
både och, beroende på situation. Vad blev resultatet och hur ska det 
tolkas? 

Vi har i artikeln sett att det i relationen mellan Hårleman och 
Tessin inte upprättades någon skarp åtskillnad mellan det privata 
och det professionella och inte heller mellan socialt vertikalt och 
socialt horisontellt. Både Tessin och Hårleman balanserade mellan 
närhet, distans, privat och offentligt i förhållande till varandra, vilket 
visar sig i hur de använde relationen, men även i brevspråket och till
talet. 

Personer som Carl Hårleman - men även hans vänner numismati-
kern Carl Reinhold Berch, Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr 
Wargentin och botanikprofessorn Carl von Linné - inkluderades på 
liknande sätt i makteliten, men de exkluderades från möjligheten att 
nå de högsta ämbetena. Det finns flera möjliga förklaringar till detta. 
En kan vara att de skulle ha utgjort ett hot mot innehavarna av riks
rådsämbetet, vilket de själva inte kunde få, om de valde att ställa på 
kungamaktens sida. 

Av betydelse för förändringen av de sociala relationerna inom 
makteliten, med de delvis nya mekanismerna för tillhörighet, är därför 
otvetydigt att monarken personligen formellt sett fick mindre in
flytande över politik och religion.35 Kungamakten gestaltade sig istäl
let genom ordensväsende, hovliv, kulturliv och akademier, där den fick 
en mer representativ roll i det frihetstida ständerväldet. Men denna 
ökade representativa betydelse innebar inte att aristokratin uppfattade 
kungamakten som politiskt överspelad. Detta påverkade relationerna 
inom makteliten - i artikeln är detta exemplifierat med en studie av 
relationen mellan Tessin och Hårleman. 

En närmare analys av brev författade av och till personer inom den 
frihetstida makteliten kan förhoppningsvis kasta vidare ljus över hur 

35 Jan Lindegren, "Från hjältekung till societetshärskare", i Stellan Dahlgren, Torkel 
Jansson & Hans Norman (red.), Från stormakt till smånation. Sveriges plats i Europafrån 
1600-taltill 1900-tal (Stockholm 1995), s. 44. 
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umgängeskulturen förändrades i rikets övre skikt. Men då måste 
metoderna förfinas. 

66 




