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vägen till en färdig avhandling är lång. Denna väg kan vara spikrak, 
vilket nog är ganska ovanligt, eller innehålla en hel del svängar. Min avhand-
lingsväg har svängt och skiftat mellan olika tankebanor och olika livssituationer 
under de senaste tio åren. I dessa olika skeden har flera personer varit mycket 
betydelsefulla. Jag är Er alla stort tack skyldig, för utan Er hade detta arbete inte 
gått att genomföra. 

Först och främst vill jag tacka mina handledare, Margaretha Rossholm 
Lagerlöf och Mårten Snickare. Margaretha, dina insiktsfulla reflektioner och 
skarpa frågor har fått mig att utveckla min text och utvecklas som forskare. 
Tack för att jag fått ha dig som handledare och för att du trott på mig! Mårten, 
vi har haft många intressanta samtal på kaféer, på tjänsterum, per mail och i 
telefon! Du har alltid lyssnat uthålligt och kommit med kloka och konstruktiva 
kommentarer. Din djupa kunskap inom ämnet har haft stor betydelse för ge-
nomförandet av mitt projekt. Ytterligare en person, Martin Olin, har fungerat 
som en tredje handledare. Martin, jag är dig stort tack skyldig! Tack för allt, 
från formulering av ämne, till litteraturtips, till kritisk men rättvis läsning! Jag 
värdesätter din breda kunskap oerhört högt, liksom alla roliga stunder. Jag ser 
fram emot att fortsätta ha dig som vän och kollega! 

Jag vill vidare rikta ett särskilt tack till Lars Ljungström för noggrann och 
kunnig läsning av min text i samband med mitt slutseminarium. Jag vill också 
tacka Göran Lindahl, Dag Lindström, Klas Nyberg, Magnus Olausson och 
Margareta Revera. Er läsning och era kloka råd har betytt väldigt mycket. 

Under avhandlingsskrivandet har doktorandkollegerna vid högre seminariet 
vid Stockholms universitets konstvetenskapliga institution haft stor betydelse. 
Ett speciellt tack till Lisa Skogh för alla uppslag och oändliga diskussioner över 
dator och telefon. Hoppas det inte slutar här! Ett varmt tack också till Stina 
Hagelqvist, Andrea Kollnitz, Cathrine Mellander, Patrik Steorn, Mia Åkestam, 
Inga Elmqvist Söderlund, Roussina Roussinova, Sonya Petersson, Åsa Cavalli-
Björkman, Karin Wahlberg Liljeström, Karolina Uggla och alla ni andra för era 
viktiga synpunkter och er vänskap som jag uppskattar så. Tack även till Anna 
Bortolozzi, Anna Dahlgren, Marta Edling, Peter Gillgren, Malin Hedlin Hay-
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den, Catharina Nolin, Sabrina Norlander Eliasson och Jessica Sjöholm Skrubbe 
för angelägna kommentarer. 

Jag är djupt tacksam för stöd och hjälp från min arbetsplats Nationalmuse-
um. Tack till Torsten Gunnarsson, Magnus Olausson, Karin Sidén, Solfrid Sö-
derlind och Görel Cavalli-Björkman för uppbackning och uppmuntran inför 
min forskning. Ett speciellt tack till Mikael Ahlund för ditt tålamod, dina kloka 
råd och för alla skratt! Tack också till fotograferna Hans Thorwid, Per-Åke Pers-
son och Cecilia Heisser och till skulpturkonservator Elisabet Tebelius-Murén 
för viktig hjälp i avhandlingens slutskede. Och tack alla ni andra!

Jag är tacksam gentemot alla de institutioner och personer jag har haft att 
göra med under årens lopp. Framförallt gäller det Jan Brunius och Lars Wick-
ström vid Slottsarkivet, stort tack för all hjälp och alla trevliga tisdagar! Jag 
vill också rikta ett tack till deltagarna vid KoMa-seminarierna. Särskilt vill jag 
nämna Lili-Annè Aldman, Mikael Alm, Gudrun Andersson, Cecilia Candréus, 
Marie Steinrud och Per Widén. Ni har varit till stor hjälp i mitt arbete och också 
blivit goda vänner! Vidare vill jag tacka personal vid Konstvetenskapliga insti-
tutionen i Stockholm, Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala, Kungliga 
biblioteket, Kungliga Husgerådskammaren, Riksarkivet, Slottsarkitektkontoret, 
Stadsarkivet, Statens fastighetsverk, Stockholms universitetsbibliotek, Svenska 
Rominstitutet, Uppsala universitetsbibliotek samt Sällskapet för renässans- och 
barockstudier och 1700-talsseminariet. Ett särskilt tack till Barbro Lindqvist, 
Lars Hallberg och Åsa Karlsson för hjälp med S:ta Eugenia katolska församlings 
arkiv samt till Catrine Arvidsson, Fredric Bedoire, Herman Bengtsson, Börje 
Magnusson, Bo Vahlne och Nina Weibull för tillhandahållande av värdefulla 
uppgifter. 

Särdeles viktigt under arbetets gång har diskussioner med skulptörer och 
konservatorer varit. Ett stort tack till Ewa Björdell, Kristin Fyrand och Eva 
Järnerot för oförglömliga stunder på byggnadsställningarna i Karl XI:s galleri! 
Tack också till Elisabet Hallgren för givande samtal tillsammans med konst-
historikern Martin Pozsgai i stuckatörernas fotspår i Berlin. Tack till Mariana 
Barba-Rosie för generöst mottagande i bygghyttan på Mälsåkers slott, till Lin-
da Temmink och Cecilia Rönnerstam och till de inspirerande skulpturlärarna  
Karin Johansson och Anneli Scheutz, samt till Olle Meyer och Cai Zetterström.

Avhandlingsarbetet har inneburit flera forskningsvistelser i Frankrike. Till 
mina franska vänner vill jag rikta en fransk hälsning. Je tiens à remercier tous 
mes amis et collègues en France de m’avoir aidé pendant ces années de re-
cherche. Merci d’abord à Guilhem Scherf au département des Sculptures au 
Musée du Louvre de m’avoir inspiré à continuer dans la voie de la sculpture. 
Merci aussi à Linnéa Rollenhagen Tilly, Corinne Thépaut-Cabasset, Stéphane 
Castelluccio, Anne-Lise Desmas, Gaëlle Lafage, Jérôme de La Gorce, Nico-
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Genomförandet av denna avhandling har möjliggjorts genom generöst stöd i form av 
bidrag till studieresor, arbete, bildomkostnader och tryckning från:

Berit Wallenbergs stiftelse; Birgit och Gad Rausings stiftelse; Helgo Zettervalls fond; 
Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur; Knut och Alice Wallenbergs stiftelse; 
Kungl. Patriotiska Sällskapet; Nationalmusei vänner; Samfundet S:t Erik; Stiftelsen 
Einar och Erna Palmgren; Stiftelsen Längmanska kulturfonden; Stiftelsen för inter-
nationalisering av högre utbildning och forskning (STINT); Stockholms Universitet; 
Svenska Rominstitutets vänner; Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser; Torsten och 
Ingrid Gihls fond.

las Milovanovic, Christine Raimbault, Aurélia Rostaing et Hervé Arduin pour 
toute votre aide et votre amitié. Merci également au personnel aux Archives 
Nationales, aux Archives des Affaires étrangères, à la Bibliothèque Nationale, 
à l’Institut suédois à Paris, au Château de Versailles, au Musée du Louvre et à 
la Bibliothèque de l’INHA pour votre accueil généreux. Enfin un grand merci à 
Katarina et Guilhem qui m’ont logé pendant toutes mes visites à Paris! 

Avslutningsvis vill jag tacka bokens formgivare Elina Antell, som i avhand-
lingens sista skede uträttat storverk. Tack Elina för ditt fina arbete! Tack också 
till fotograf Nino Monastra som tagit många av bokens bilder.

Jag vill även tacka alla vänner som väntat, stöttat och stått ut! Tack till barn-
domsvännerna, tack till tjejgänget, tack till Skövdegänget och tack till Mumin-
gänget!

Sist vill jag tacka dem som står mig närmast – min familj. Tack alla som 
hjälpt till, men framför allt mamma, pappa och Lotta för att ni alltid funnits 
där och för ert aldrig sinande stöd. Allra sist, tack Mika, Elma och Ville – min 
egen lilla kärnfamilj. Jag vet att ni redan har tröttnat, men den här boken är 
till Er! 

Uppsala i februari 2012
Linda Hinners

m
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Galleriets mittmålning som visar Karl XI:s framgångsrika seger i slaget vid Lund 1676. 
Foto: Nino Monastra, © Kungliga Hovstaterna.
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Karl XI:s galleri utsmyckades av franska målare och skulptörer kring år 1700. Galleriet var 
tänkt som förbindelselänk mellan kungens och drottningens rumssviter. Rummet lämpade sig 
såväl för promenad som för fest. Som festsal används det än idag. Detta foto visar dukningen 
inför det grekiska statsbesöket i maj 2008. Foto: Alexis Daflos. ©Kungliga Hovstaterna
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Fransöske handtwerkare vid  
Stockholms slott 

karl XI:s galleri på stockholms slott, eller det stora eller öwersta galle-
riet som det förr kallades, förkroppsligar den svenska stormaktstidens ambitio-
ner och storhet. Takvalvets utsmyckning prisar kung Karl XI (r. 1660/1672–1697) 
och dennes framgångsrika krig. Galleriet är dessutom ett av Europas mest väl-
bevarade och fulländade från barocken. Det utformades för att fungera som 
förbindelsegång mellan kungens och drottningens våningar i slottet, ett galleri 
för promenad och konversation, såväl som för fest. Som festsal används det än 
idag, vid statsbesök, nobelfester och vid kungliga bröllop. 

Att Stockholms slott uppfördes efter ritningar av arkitekten Nicodemus Tes-
sin den yngre (1654–1728) med inspiration från Italien och Frankrike är tämli-
gen välkänt. Inredningarna av slottet har allt som oftast jämförts med Ludvig 
XIV:s (r. 1643/1661–1715) Versailles. Dock har de mångfasetterade omständig-
heterna kring arbetet med den storslagna utsmyckningen stundtals kommit i 
skymundan. 

Värvning av franska hantverkare 
Sverige nådde på 1690-talet kulmen av sin storhetstid. Landet var inte krigfö-
rande vid denna tid, till skillnad från många andra länder i Europa, däribland 
Frankrike.1 Förutsättningarna för ett slottsbygge var således mycket gynnsam-
ma. Den konstnärliga kompetensen som stod att finna i landet var dock otill-
räcklig. För att kunna utföra utsmyckningarna på slottet lät Tessin rekrytera 
fransöske handtwerkare. Till sin hjälp hade han det diplomatiska sändebudet i 
Paris, Daniel Cronström (1655–1719). I ett brev daterat den 18 mars 1693 skrev 
Tessin till Cronström: 

Eftersom slottet kommit ganska långt, och det nu framförallt måste göras arbeten 
inne i våningarna, skulle det vara bra att låta kalla hit tre eller fyra gipshantverkare, 
eller snarare skickliga skulpturgesäller, som har arbetat i valven och taken i le Grand 
Appartement i Versailles, och har tillräcklig erfarenhet om figur i stuck, lågrelief och 
andra ornament, som vi ska göra i våningarna  i slottet. Kungen har därför beslutat 
att låta kalla hit sådana, förutsatt att vi kan komma överens med dem som är villiga 
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att resa. Vad arbetet beträffar ska de endast arbeta i den sanna italienska smaken  
(le vray goust d’Italie), som man idag lyckas mycket bra med i Frankrike. Om det 
finns någon flamländare bland dem skulle detta förenkla för språket, om inte hit-
tar vi alltid någon lösning, för i deras vetenskap (science) behövs inte avhandlas så 
mycket, det förklarar sig självt. Vad religionen beträffar behöver de inte vara oroliga, 
för det ska inte vålla dem bekymmer. Om det finns någon protestant bland dem, 
desto bättre, bara de kommer överens sinsemellan. Men det verkligt väsentliga är 
deras skicklighet, samt att de inte ska vara för upproriska eller sedeslösa. Om det 
finns några av denna kaliber så ber jag er att höra er för vilket avtal vi kan göra med 
dem, och så får de pass via Lillieroth och Hildebrands korrespondent ska förse dem 
med de pengar de behöver för resan på den resväg de väljer. Vi skulle kunna försäkra 
dem om två eller tre års arbete minst, men jag hoppas att man behandlar dem på ett 
sätt som gör att de kanske stannar resten av livet här. Svara så fort ni kan, så vi kan 
vidta åtgärder, för Kungen skyndar på arbetet. Men jag låter er också reflektera över 
andra möjligheter, så långt som ärendet tillåter.2

Galleriets takmålningar visar Karl XI:s historia i samband med Skånska kriget 1675–1679. 
Galleriet och de flankerande kabinetten iscensätter skeendet från krigsutbrott till fred. I 
fredskabinettet påminner de sköna konsternas gudinna om de konstnärliga verksamheter 
som efter kriget åter kunde blomstra. Foto: Linda Hinners.



de fransöske handtwerkarne 17

fransöske handtwerkare vid stockholms slott

På sommaren 1693 steg så tre franska skulptörer ombord på ett skepp i Le 
Havre med destination Stockholm. En knapp månad senare var de framme 
i Stockholm.3 Under åren som följde rekryterades regelbundet olika hantver-
kare för de ändamål som behövdes: skulptörer skickliga nog att modellera och 
utföra figurer i gips; ornamentbildhuggare specialiserade på att snida i trä och 
hugga i sten; målare specialiserade på ornament; historiemålare för plafonder; 
metallgjutare för bronsgjutning, såväl av enklare detaljer som komplicerade fi-
gurer; ”formare” som utförde formarna för bronsgjutning, samt åtminstone en 
guldsmed. Totalt rekryterades ett femtontal fransmän. Dessa påbörjade ett in-
tensivt arbete med de konstnärliga utsmyckningarna för den nya slottslängan. 
Det innebar även att ett gjuteri skulle upprättas för utförandet av monumen-
talskulpturerna.

Förebilden för inredningarna fanns i Ludvig XIV:s Versailles, som Tessin besökt under sina 
resor 1678–1680 och 1687. Tessin önskade för utsmyckningsarbetena på Stockholms slott 
hantverkare med erfarenhet från de kungliga våningarna i Versailles. © RMN (Château de 
Versailles).
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lista över de franska hantverkare som kom till sverige från 1693 
för att arbeta vid slottsbygget (uppställda efter ankomstår): 4

1693
rené chauveau, skulptör (f. 1663, lämnade Sverige 1700, d. 1722 i Frankrike) 
louis delaporte, skulptör (d. 1701 i Sverige)
joseph jacquin, skulptör (f. 1658, d. 1703 i Sverige)

1694
françois bernard, skulptör (d. 1706 i Sverige)
jean-françois cousinet, guldsmed (d. 1714 i Sverige) 
catherine cucci, kunnig i att förgylla, hustru till R. Chauveau (lämnade 

Sverige 1700, d. 1705)
jacques foucquet d.y., målare (född ca. 1660, lämnade Sverige 1702, d. i 

Frankrike före 1731)
claude henrion, skulptör (d. i Sverige 1710) 
jean hubeault, gjutare (lämnade Sverige 1706, återkom, d. i Sverige 1711)

1695 
jacques foucquet d.ä., skulptör (f. 1639, lämnade Sverige 1706, åter 1707– 

1710/11, d. 1731 i Frankrike)
bernard foucquet d.y., skulptör (lämnade Sverige 1701, möjligtvis tillbaka i 

Sverige 1707–1710, d. i Frankrike före 1731) 
jeanne fremery, hantverkskunnig, hustru till Delaporte (lämnade Sverige ef-

ter 1702, d. efter 1715)
claude jacquin, skulptör (lämnade Sverige 1698)

1696
evrard chauveau, målare (f. 1660, lämnade Sverige 1703, verksam på Hedvig 

Eleonoras hovstat, d. i Frankrike 1739)

1697 
françois jacques aubry, gjutare (f. 1651, d. i Sverige 1713)
zéphirin adam, skulptör (lämnade Sverige 1698, död efter 1703 i Frankrike)
charles langlois, skulptör (d. 1703 i Sverige)
jacques de meaux, målare (f. ca. 1648, frånvarande 1702–1705, levde 1711 i 

Sverige)
claude pelisson, hovfröken, hustru till Joseph Jacquin (levde 1713 i Sverige).
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fransöske handtwerkare vid stockholms slott

Karl XI:s död och slottsbranden
Vissa omständigheter skulle dock plötsligt hota fransmännens insatser. Den 5 
april 1697 avled Karl XI. Tessin skrev till Cronström två dagar senare att det var 
en ödesdiger händelse som drabbat alla, men att den unge kungen Karl XII ver-
kade lämpad för vetenskap och säkert också i le goust de la magnificence. Därför 
var det bara att hålla igång arbetet, ty den avlidne konungen hade strängt givit 
order om att fortsätta allt som man företagit sig!  5 Men en månad senare inträf-
fade en andra olycka. Den 7 maj började det gamla slottet brinna. Elden spred 
sig mycket snabbt till hela slottet, däribland den nya norra längan. I ett brev från 
den franska ambassadören Jean-Antoine de Mesme, comte d’Avaux (1640–1709, 
ambassadör i Stockholm 1693–1699) står följande att läsa om branden: 

Sire, det var här förra fredagen en brand, som har få motstycken. Klockan två på eftermid-
dagen märkte man att det rykte ur slottet där kungen bor, och under tiden hann branden 

När fransmännen anlände från 1693 fick de först arbeta i slottskyrkan, sedan i den nya 
norra längan. När slottet brann 7 maj 1697 förstördes allt utom norra längans yttermurar. 
Tessin fick på kort tid presentera nya ritningar till ett helt nytt slott. Samtidigt blev han 
utnämnd till överintendent. Modellen är gjord av Lars Agger, Museum Tre Kronor, Kung-
liga slottet. Foto: Linda Hinners.
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uppstå på tre ställen med samma kraft, att knappt kungen och drottningen kunde rädda sig 
därur. Man kunde knappt rädda den avlidne kungens kropp, som fortfarande låg i ett rum. 
De tre gamla sidorna på slottet brann ned på mindre än två timmar, från taket som var av 
koppar, till källaren, utan att ett enda rum kunde räddas. Den nya längan, som just uppförts, 
stod länge emot branden, men till slut blev den helt förstörd. Det brann också i alla andra 
corps-de-logis som fanns innanför muren, och ett stort torn som byggdes för mer än fyra-
hundra år sedan. Taket som var av koppar, klockan och sex kanoner där inuti, smälte ned, 
liksom de tre kronor som fanns ovanför taket och som funnits i flera sekler. 

Vissa tog detta som ett omen, men det var ju egentligen bara en naturlig följd. Eldens 
hastighet, förvåningen, och oordningen som följde gjorde att man inte kunde stoppa elden 
någonstans. Man försökte då rädda drottningens och kungens alla ädelstenar (pierreries), någ-
ra silverarbeten, kansliets papper, men man lyckades inte rädda många guldvaser och andra 
värdefulla saker. […] Den svenska kungen intog i och med branden en hårdhet och from-
het som översteg hans ålder. När slottet brann och drottningen sörjde tröstade han henne 
med orden att det var inget, att man ändå behövde riva de gamla bostadskropparna, och när 
branden nådde nya längan sa han endast: Gode Gud; ske Guds vilja. Man var bekymrad över 
denna olycka, och det störde alla under några dagar, men man lät sig inte nedslås. Man har 
redan hittat andra hus för kungen, drottningen och hela hovet, för kansliet, rådet, och alla 
andra som fanns i slottet, och man har bett Tessin att göra ett ännu vackrare slott än det han 
påbörjat, och man kommer att arbeta oupphörligt med detta.6 

Branden kom att innebära en i det närmaste total nybyggnad av slottet. Som 
greve d’Avaux’s vittnesmål förtäljer kallades Tessin redan dagen efter branden 
till rådet och befalldes att genast påbörja återuppbyggnaden. Det bestämdes 
att inte endast den norra längan skulle återställas utan även att planerna skulle 
utvidgas. Tessin fick nu friare händer när det gamla slottet inte längre stod 
i vägen. Redan sex veckor senare kunde han presentera nya ritningar. Dessa 
godkändes den 21 juni.7 Samma dag fick Tessin officiellt titeln överintendent.8

Syfte och frågeställningar

Det ovan skisserade händelseförloppet väcker många intressanta frågor. Varför 
ville Tessin just rekrytera franska skulptörer och målare? Varför ville dessa i sin 
tur resa till Stockholm? Fanns det religionspolitiska skäl till rekryteringen? Hur 
skulle fransmännen kommunicera och fungera med övriga hantverkare på slot-
tet och i staden? Hur utfördes arbetena på slottet? Vem gjorde vad? Fick de göra 
om allt efter branden? Gjorde fransmännen en fortsatt karriär i Sverige eller 
återvände de till Frankrike när arbetet på slottet var slutfört?

För att finna svar på dessa frågor ville jag själv se vad källmaterialet kunde 
berätta. Källorna utgörs främst av räkenskaper och skrivelser rörande slottsbyg-
get samt brevväxlingen mellan Tessin och Daniel Cronström. Det visade sig 
snart att materialet, lika mycket som att handla om de konstärliga arbetena, 
handlade om praktiska aspekter rörande hantverkarnas villkor och betalningar. 
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Det framgick att den talrika skaran hantverkare, som tidigare hade tjänstgjort 
som dekorationshantverkare vid Ludvig XIV:s byggnadsprojekt inom det fran-
ska överintendentsämbetet, Surintendance des Bâtiments du Roi, fick mycket 

Karl XI, detalj från taket i Karl XI:s galleri. Målning av Jacques Foucquet d.y.  
Foto: Linda Hinners.

Karl XII, detalj från taket ”Sommaren”, nuvarande Gustav III:s paradsängkammare. Mål-
ning av Jacques Foucquet d.y. Foto: Alexis Daflos, © Kungl. Hovstaterna.
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speciella villkor i och med anställningen i Sverige. I flera fall kom hantverkarna 
i sällskap med övriga familjemedlemmar – hustrur, syskon, barn – som också 
de delvis var verksamma i verkstadsarbetet. 

Syftet med denna avhandling har varit att utforska omständigheterna kring 
de franska hantverkarna på Stockholms slott: den franska bakgrunden och yr-
keserfarenheterna, de organisatoriska sammanhangen och sociala villkoren samt 
yrkesskickligheten och arbetsuppdelningen dem emellan och gentemot Tessin. 
Undersökningen koncentreras till åren mellan 1693, då de första anlände till 
Sverige, och 1713, då den siste av de fast anställda i gruppen avled. Den spänner 
således över både tronskiftet från Karl XI till Karl XII och slottsbranden 1697. 

Fransmännens arbeten omfattade såväl gestaltning som rent dekorativa ut-
smyckningar. Det har i tidigare konsthistorieskrivning antagits att de franska 
skulptörerna och målarna inte verkade vidare självständigt, att de endast var 
verkställande och att Tessin skapade det mesta själv.9 Undersökningen syftar 
till att ta reda på om det verkligen förhöll sig på detta sätt. Men viktigare än 
att utföra attributioner till enskilda konstnärer har varit att försöka förstå för-
utsättningarna och villkoren för arbetenas tillkomst genom att förtydliga olika 
omkringliggande faktorer som påverkade dessa. Varför och hur något gjordes 
blir i denna studie lika viktigt – och kanske viktigare – än vad som gjordes. 
Målsättningen har således varit att angripa ämnet med en tvärvetenskaplig an-
sats med såväl socialhistoriska som politiskt historiska och (konst-)tekniska 
perspektiv. 

Orsakssammanhang
Studien avser således att undersöka de orsakssammanhang som gjorde att frans-
männen reste till Sverige och varför man från svenskt håll ville rekrytera dem 
till slottsbygget. Dessa orsakssammanhang kan sammanfattas i följande frågor:

–  Vilka intressen, behov och möjligheter fanns i det svenska enväldet och hos 
Tessin som gjorde att man ville rekrytera franska hantverkare? 

–  Vilka var hantverkarnas yrkesroller och yrkesbakgrund? Hur var gruppen 
sammansatt? 

–  Inom vilka konventionella och organisatoriska ramar och system verkade 
hantverkarna i Frankrike? Vilka var deras erfarenheter och skolning? Vilka 
möjligheter fanns till att göra karriär och avancera inom den sociala hier-
arkin inom yrket? Hur kunde resan till Sverige genomföras i förhållande till 
detta regelverk? 

–  Hur såg organisationen av de franska hantverkarna och arbetet på Stock-
holms slott ut? Vilka vilkor och förmåner fick de? Vilken betydelse hade det 
att Tessin blev överintendent 1697?
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–  Hur gick själva skapandet och utförandet av utsmyckningarna på slottet till? 
Hur självständigt verkade skulptörerna och målarna gentemot Tessin? Vem 
gjorde vad i skapandeprocessen och hur värderades dessa insatser? Hade nå-
gon eller några mer framträdande roller? Var kvinnor delaktiga i arbetet? 

–  Vad hände med hantverkarna när slottsbygget avstannade vid 1700-talets 
början? Vilka blev de långsiktiga resultaten av de franska hantverkarnas när-
varo på slottet i Stockholm? 

Avsikten med att klargöra dessa sammanhang är i förlängningen att öka förstå-
elsen för det konstnärliga arbetet. En hypotes är att de praktiska och organisa-
toriska aspekterna i Tessins val av arbetsmetoder och hantverkare var av lika stor 
betydelse som de estetiska preferenserna, och att dessa aspekter tillsammans ut-
gjorde förutsättningarna för att åstadkomma ett praktfullt resultat till enväldets 
och rikets ära. Tanken är att man genom att kasta mer ljus över fransmännens 
organisatoriska sammanhang och yrkesvägar också kan åskådliggöra den för-
ändring som de konstnärliga yrkesrollerna genomgick under det tidigmoderna 
skeendet. 

Tidigare forskning 

Konsthistorikern John Böttiger konstaterade tidigt att frågetecknen kring de 
franska hantverkarna var många:

Om dessa konstnärer, vilkas arbeten ännu fröjda våra ögon, känner man för övrigt så gott 
som intet. Man vet att de strävat i slottsbygget, haft hårda dagar och antingen – de lyckligare 
lottade av dem – lämnat landet när arbete och löner tröto, eller också, långt från fäderneslan-
det, myllats ned i den svenska jorden.10 

Böttiger var den förste svenske konsthistorikern som på allvar uppmärksam-
made den talrika skaran av fransmän på Stockholms slott, första gången i Hed-
vig Eleonoras Drottningholm (1889), därefter i Bernard Foucquet och gjuteriet på 
Rännarbanan (1916) och slutligen i Stockholms slotts historia (del II, 1940, red. 
Martin Olsson). Jag har i studierna av inredningarna av slottet undersökt i stort 
sett samma material som Böttiger. Hos denne får dock teman och slutsatser rö-
rande yrkesrollerna och arbetsorganisationen ofta förhållandevis litet utrymme, 
och de problematiseras ej. Kanske är en möjlig förklaring att författaren, som 
var född 1853, stod närmare det system som han beskrev.11 

I äldre forskning om Stockholms slott stod annars oftast enstaka konstnärer i 
centrum. I enlighet med 1800-talets genikult och en modernistisk uppskattning 
av originalitet och skapande kom flera av de franska hantverkarna att göm-
mas bakom Nicodemus Tessin d.y. och ett par andra konstnärer. Fransmännen 
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skrevs in i en nationell konsthistoria. Under 1900-talets första decennier ned-
tecknades Tessins biografi av Ragnar Josephson, Nicodemus Tessin den Yngre. 
Tiden Mannen Verket (1930–1931). Josephson publicerade även ett par mono-
grafiska studier, Bernard Foucquet. Den svenska barockens monumentalskulptör 
(1928) och René Chauveau. En fransk barockskulptör i det karolinska Sverige 
(1929). Andreas Lindblom berörde bildhuggarna vid Stockholms slott i Fransk 
barock och rokokoskulptur i Sverige (1923) och i Jacques Philippe Bouchardon och 
de franska bildhuggarna vid Stockholms slott under rokokotiden (1924)12 

I det stora arbetet om Stockholms slotts historia (1940–1941) sammanfattades 
den tidigare forskningen. Framförallt var det slottets byggnadshistoria som ut-
reddes. Främst Lindbloms och Josephsons studier gick ut på att genom stil att-
ri butioner söka enstaka konstnärers efterlämnade spår i Sverige. Iakttagelserna 
är värdefulla pusselbitar i konsthistorieskrivningen, men är också delvis svårtol-
kade, då källmaterialet inte alltid redovisats till fullo. Inte heller framhölls de 
kollektiva arbetsinsatserna. 

Äldre konsthistoriska översikter
I de biografiska lexika och konsthistoriska översikter som författades för och 
av konstsamlare under 1700-talet, till exempel P.-J. Mariettes (1694–1774) Abece-
dario (tryckt 1853–1854), nämns familjen Chauveau, men ingen annan i den 
fransk-svenska gruppen.13 I en av de många översikter som skrevs av lärda 
munkar, Dictionnaire des artistes av l’Abbé de Fontenai (1776), finns en utförlig 
artikel om François och René Chauveau, baserad på Jean-Michels Papillons 
biografi om familjen (se nedan).

Med konsthistorieämnets framväxt under 1800-talet kom fler av de franska 
hantverkarna att uppmärksammas.14 Anatole de Montaiglon gav 1854 ut Papil-
lons biografi och andra arkivaliska dokument rörande dessa.15 Louis Étienne 
Dussieux i Les artistes français à l’étranger. Recherches sur leurs travaux et sur leur 
influence en Europe (1856) och Pierre Lespinasse i L’art français et la Suède de 1637 
à 1816 (1913) och Les artistes français en Scandinavie (1928) inkluderade de flesta 
av fransmännen. Studierna hade dock det underliggande syftet att framhålla 
den franska konstens spridning och berör inte omkringliggande faktorer. De 
franska författarnas främsta källa var, förutom Papillon, Marianne Ehrenströms 
Notices sur la littérature et les beaux-arts en Suède (1826) och Lars August Ek-
marcks Guide de l’étranger dans Stockholm (1830), översikter som delvis riktade 
sig till en utländsk läsekrets.16 Dessa svenska verk innehåller en del felaktiga 
uppgifter då det inte rörde sig om konsthistorisk källforskning. De är dock 
värdefulla utsagor om betraktandet av fransmännen som en del av den svenska 
konsthistorien. Det intressanta är inte attributionerna, utan att dessa namn 
nämns. I de tidiga konsthistorieskrivningarna har inte sentida värderingar av 
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konsten och konstnärerna påverkat i lika hög grad.17 De flesta, förutom Chau-
veau, blev därefter så gott som bortglömda. 

Chauveaus och i enstaka fall några andras verksamhet och oeuvre togs vidare 
upp i Stanislas Lami Dictionnaire des sculpteurs l’école française sous le règne de 
Louis XIV (1906). I François Souchals och Françoise de La Moureyres Sculptors 
in the Reign of Louis XIV (1977–1993) gjordes en mer heltäckande genomgång. 
Verket är ovärderligt för alla som sysslar med fransk barockskulptur. Souchal 
och de La Moureyre har dock, av förklarliga skäl, inte utforskat de svenska käl-
lorna. Det är endast René Chauveau som får någon större uppmärksamhet.18 

Forskning om Stockholms slott, Tessin och 1600-talskonst
Det tidiga 1900-talets svenska forskning, främst av Böttiger, Josephson och 
Lindblom, har under den senare hälften av århundradet och under 2000-talet 
kompletterats och nyanserats. Den viktiga brevväxling som förekom mellan 
Nicodemus Tessin d.y. och Daniel Cronström i Paris, publicerades delvis av 
Carl Hernmarck och Roger-Armand Weigert 1964, L’art en France et en Suède 
1693–1718. Les relations artistiques entre la France et la Suède 1693–1718. Cor-
respondance (extraits) / Nicodème Tessin le jeune et Daniel Cronström. I noterna 
till denna utgåva finns mycket viktiga uppgifter. Hernmarck och Weigert hade 
redan från 1930-talet publicerat information som de funnit i korrespondensen 
i olika artiklar, till exempel Kunglig prakt från barock till rokoko. Teckningar 
till beställningar för det svenska hovet. (Carl Hernmarck och Runar Strandberg, 
1948). De fransk-svenska relationerna under 1600- och 1700-talen uppmärksam-
mades bland annat i utställningarna Versailles à Stockholm (1985) och Solen och 
Nordstjärnan (1993–1994) av bland andra Pontus Grate, Guy Walton, Bo Vahlne 
och Magnus Olausson. 

Under det sena 1900-talet betonades de kollektiva insatserna i Tessins verk-
stad av bland andra Agneta Laine, Lars Ljungström, Börje Magnusson och Ast-
rid Tydén-Jordan.19 Mårten Snickare berörde i sin avhandling Enväldets Riter 
(1999) skiftet från en brokig kunglig konstnärsskara av tyskt och holländskt ur-
sprung till ett enhetlig franskt arbetslag under 1690-talet. Under de senaste åren 
har den forskning som bedrivits av bland andra Martin Olin inom National-
museums Tessin Research Project ökat kunskapen om Nicodemus Tessin d.y:s 
tecknings- och gravyrsamlingar och arbetsförfaranden.20 Någon fördjupad stu-
die av de franska hantverkarna som grupp och det sociala och historiska rum 
som omgav dem har dock hitintills inte gjorts.21 

De franska influenserna på slottet brukar populärt framhållas som tecken 
på den svenska stormaktstidens exklusivitet. Fransmännens närvaro har i detta 
sammanhang ofta blivit blott en spännande och anmärkningsvärd anekdot. 

I en TV-dokumentär om Gustaf VI Adolf som sändes i samband med hans 
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90-årsdag i november 1972 ingick en sekvens där den gamle kungen kommen-
terade inredningarna i festvåningen på Stockholms slott. Kungen påpekade de 
fint snidade ekdörrarna och betonade särskilt att de magnifika inredningarna i 
barockstil utförts av specialinkallade konstnärer från Frankrike. Utsmyckning-
arnas kvalitet och förnämlighet kunde mäta sig med dem i självaste Versailles. 
Han berättade för prins Bertil och kronprins Carl Gustaf: 

… som ni kommer ihåg kanske så började slottet att byggas efter den stora branden 1697, då 
det här, [var] det första som gjordes, det är väl någon gång på slutet på 1690-talet eller något 
sådant. Och då har man de här skurna tablåer – jag kallar det här för en tablå – som är skurna 
utav hitresta, hitbeställda, franska konstnärer, och om man tittar på dem noga är de utav all-
deles speciellt god kvalitet. Det kan vara roligt för er att komma ihåg det. Det finns ingenting 
som är bättre på Versailles ens en gång.22

Praktdörr i festvåningen, detalj. De snidande ekdörrarna utfördes av specialiserade orna-
mentbildhuggare. Ursprungligen var de målade i vitt och guld. I Versailles finns liknande 
dörrar. Foto: Alexis Daflos, © Kungl. Hovstaterna.
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Yrkesroller, organisation,  
arbetsprocesser 

Teoretiska sammanhang

Avhandlingen innehåller tre teoretiska huvudspår: yrkesroller, organisation och 
arbetsprocesser. De tre huvudspåren kan ses som en triangel, där varje sida är 
beroende av de andra för att få giltighet och kunna förklaras: 

Det första spåret, om konstnärens och hantverkarens yrkesroller, anknyter till 
socialhistoria och teorier om konstnärsrollen. I begreppet yrkesroll lägger jag 
in både den praktiska funktion som hantverkaren hade i en verkstads- och or-
ganisationskontext och ”konstnärsrollens” mer teoretiska innebörd. Begreppet 
innefattar därmed också den status som kunde förknippas med att vara mästare 
i ett skrå eller att ha en kunglig anställning. Inte minst inbegriper begreppet 
de funktioner som de olika yrkesutövarna hade i den skapande processen, till 
exempel att göra modeller eller gjuta efter befintliga formar. Detta hade bety-
delse både för det konstnärliga slutresultatet och för den enskilde individens 
yrkesidentitet. 

Under 1960- och 1970-talen fick sociala aspekter på konstnärsroller och 
konstproduktion en allt större plats på det konstvetenskapliga fältet.23 En viktig 
företrädare för denna riktning är konsthistorikern Svetlana Alpers som också 
inspirerat mig. I The Art of Describing (1983) betonade Alpers att de flesta hol-
ländska målare under 1600-talet snarare hade en hantverksmässig relation till 
sitt yrke än en teoretisk. Även Michael Baxandall lyfte till exempel i Painting 
and Experience in 15th Century Italy (1972) på ett givande sätt fram konstens 
sociala historia. Baxandall menade att alla konstverk är resultatet av en social 
relation som styrs av institutioner och konventioner som är viktiga att försöka 
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tydliggöra och förstå. Om utvecklingen, från hantverkarsyssla till ett konstnärs-
yrke har också Rudolf och Margot Wittkower skrivit i Born Under Saturn. The 
Character and Conduct of Artists: A Documented History from Antiquity to the 
French Revolution (1963). 

Av stor betydelse för min förståelse av hantverkarnas verksamhet i Frankrike 
är konsthistorikern Antoine Schnappers ingående forskning rörande det fran-
ska målaryrket och dess förutsättningar under Ludvig XIV:s tid, Le métier de 
peintre au Grand Siècle (2004). Schnappers arbete har belyst målaryrkets praktik 
och målarens sociala vardag. Författarens omfattande genomgång av räken-
skaper, bouppteckningar och annat material rörande målare under solkungens 
regeringstid har visat på skråets stora betydelse för de konstnärliga yrkena i 
Frankrike ännu under 1600-talet. Schnapper ställer sig frågande till den gängse 
historieskrivningens uppfattning om att skrået skulle varit bakåtsträvande och 
hindrat den ”fria” konstnärliga utvecklingen. Skrået och akademien existerade 
parallellt och liknade varandra i många avseenden. Den konstnärliga hantver-
karen var en del av båda dessa system.24

En viktig grupp av målare och skulptörer under 1600- och 1700-talet var 
skickliga specialiserade dekorationshantverkare. Dessa arbetade i en kollektiv 
organisationsform bestående av arkitekter, skulptörer, gjutare, snickare, målare, 
förgyllare med flera. Bruno Pons har identifierat och definierat ornamentskulp-
törernas funktion i De Paris à Versailles 1699–1736. Les Sculpteurs ornemanistes 
parisiens et l’art décoratif des Bâtiments du Roi (1986).25 Nämnda grupp ligger 
nära definitionen av de hantverkare som reste till Sverige. Katie Scott har också 
förklarat dekorationskonstens förutsättningar i Paris, men för en något senare 
period i The Rococo Interior. Decoration and Social Spaces in Early Eighteenth-
Century Paris (1995). Scott undersöker bland annat de organisatoriska förutsätt-
ningarna kring manufakturerna, skråna och akademierna.

Det andra spåret i avhandlingen, organisation, avser ett brett sammanhang 
omfattande både den kungliga regleringen av byggnads- och konstverksamhe-
ten till statens (kungens) förhärligande och hantverkarnas arbetsorganisation 
och sociala kontext. De institutionella och konventionella system som de som 
hade konstnärliga yrken ingick i medförde både möjligheter och begränsningar. 
Detta gällde såväl för konstproduktionen som för den enskilde hantverkaren. 

Jag har undersökt om de franska hantverkarnas yrkesroller och professionel-
la status påverkades av de olika sociala rum och organisatoriska sammanhang 
de befann sig i: bakgrunden i skrået, det franska överintendentsämbetet och 
anställningen vid slottsbygget i Stockholm. Renodlade sociologiska modeller 
eller teorier tillämpas inte. Däremot har jag inspirerats av sociologins rumsliga 
tänkande och begrepp.26 

Spåret gällande organisation pekar i hög grad mot ideologiproduktion och 
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teorier om makt och manifestation. I Ludvig XIV:s Frankrike hade konstpro-
duktionen blivit en del av statsapparaten tack vare ministern Jean-Baptiste Col-
bert (1619–1683). Colbert organiserade och kontrollerade konstproduktionen för 
att förstärka bilden av Ludvig XIV i ”propagandistiska” syften. Detta har fram-
förallt skildrats av Peter Burke i En kung blir till. Myter och propaganda kring 
Ludvig XIV (1992/1996). Nämnda bok ligger till grund för min uppfattning om 
konstens roll under det franska 1600-talet. Viktiga i det svenska sammanhanget 
har Mårten Snickare (1999), Martin Olin (2000) och arkitekturhistorikern Gö-
ran Lindahl (2002, 1997) varit. De har i flera sammanhang förtydligat Tessins 
relation till enväldet. Viktiga har också historikern Margareta Reveras studier 
varit (1984, 1988). Hon har betonat att lyxkonsumtion och stora byggen för att 
manifestera makt (”conspicuous consumption”) inte endast var ett kungligt 
fenomen.

I den svenska konstvetenskapliga forskningen har de socialhistoriska aspek-
terna kring hantverksyrket inte berörts i särskilt stor utsträckning. Såväl Stene-
berg (1955) som Axel-Nilsson (1950) tog skråbakgrunden i beaktande men var 
också tydligt negativt inställda till denna. I senare konstvetenskaplig forskning 
har skrånas historia varit märkligt frånvarande. Tidigare såg både konsthistori-
ker och historiker, särskilt inom ekonomisk historia, skråväsendet som en gam-
malmodig, bakåtsträvande organisation som hindrade de fria konsternas och 
den fria ekonomins utveckling. Ofta kom forskning kring hantverksyrkena, 
även de konstnärliga, istället att utföras inom (social-)historiska ämnen.27 Av 
de studier jag använt mig av bör särskilt nämnas Dag Lindströms och Klas 
Nybergs forskning om stormaktens relation till skråorganisationen och den ti-
digmoderna stadens liv.28 

En viktig aspekt är här också konstnärens rörlighet och den migrerande hant-
verkaren. Människors förflyttningar genom migration har haft stor inverkan på 
konsten. Erfarenheter och kunskaper från olika miljöer och sammanhang inne-
bar en blandning av traditioner, konventioner och smaker. Vad som är centrum 
och periferi har skiftat genom historien, och konsthistorieskrivningens geogra-
fiska skolor skiljer sig ofta från dåtidens geografiska verklighet, som påverkades 
av politiska skeenden, handelskontakter, och enstaka, individuella händelser. 
Ansatsen att skriva en nationell konsthistoria måste också förstås i samband 
med författarnas egna identiteter och ursprung, vilket påpekats av bland andra 
Thomas DaCosta Kaufmann.29

Det tredje spåret, som är avhandlingens mest omfattande, handlar om 
arbetsprocesser för att utföra de konstnärliga utsmyckningarna. Med detta av-
ses användningen av material, redskap och själva utförandet, men också hur 
hantverkarna använde sig av förlagor och förhöll sig till gestaltningsideal. Det 
innefattar således också en diskussion om själva inventionen och dess betydelse 
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i skapandeprocessen och om konstnärens tolkningsfrihet trots rådande smak-
paradigm. Ideal, förlagor, materialval, arbetsmetoder, redskap, arbetsledning 
och arbetsfördelning, ekonomi och politik inverkade alla på det konstnärliga 
resultatet. 

I konsthistorisk forskning har dock ofta de praktiska aspekterna av konst-
skapande förbisetts.30 Studier kring detta får därför ofta sökas inom andra disci-
pliner som konservering och socialhistoria.31 Konsthistorisk forskning, i synner-
het vad beträffar gips- och stuckarbeten, är relativt ovanlig.32 Jennifer Montagus 
arbeten om barockskulptur i Italien är av stor betydelse för kunskapen om 
själva skulpturyrket under 1600-talet. Jag har inspirerats av Montagus centrala 
frågeställningar som rör utbildningen, relationen till det antika arvet och speci-
fika förebilder, materialtillgången och uppdelningen i verkstaden. Hon skriver 
om förhållandet mellan verkstadsledaren och hantverkaren och i förlängningen 
även om förhållandet till beställaren och marknaden.33 

Det är möjligt att iaktta de olika faserna i den konstnärliga arbetsprocessen 
i olika kategorier av verk, såsom texter, skisser, modeller och färdiga alster. Det 
mesta av det förberedande materialet har dock inte bevarats till eftervärlden 
eftersom det främst haft en funktion som redskap i arbetet. För Karl XI:s gal-
leri finns fragment av Tessins program för innehållet i galleriet, fransmännens 
kostnadsförslag för utsmyckningarna, samt deras kontrakt och räkningar för 
desamma bevarade.34 

Förutom att studera räkningar och kontrakt är det viktigt att ta del av kon-
servatorstekniska undersökningar. Den stora renoveringen av Galerie des Glaces 
i Versailles 2004–2007 möjliggjorde ökad och samlad kunskap från konsthis-
toriker, historiker, språkvetare och konservatorer om flera aspekter av galleri-
ets tillkomst och användning.35 Då de franska hantverkarna i Stockholm varit 
verksamma i liknande byggprojekt i Frankrike har detta forskningssamman-
hang varit betydelsefullt för mig. Jag har i möjligaste mån diskuterat tekniska 
frågor med specialiserade konservatorer och skulptörer, i synnerhet med Kris-
tin Fyrand och Ewa Björdell från Stockholms Målerikonservering samt Eva 
Järnerot från Uppsala konservering, som i februari till december 2007 deltog i 
en konservering av taket i Karl XI:s galleri.36 Kunskap om de tekniska förfaran-
dena kan också fås med hjälp av samtida traktater som förklarar tekniker och 
tillvägagångssätt. Denna typ av texter kopierades ofta och användes i ateljéerna. 
Kunskaper traderades och adderades i nya traktater. 

I föreliggande studie görs en detaljerad undersökning av de skapande ar-
betsprocesserna med inredningarna i galleriet och de angränsande rummen på 
Stockholms slott. Syftet är att såväl de sociala aspekterna på konstnärsrollerna 
som de ideologiska perspektiven på organisationen skall återspeglas i analysen 
av fransmännens arbeten.
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Att tolka spår i det förflutna

Metod med utgångspunkt i materialet

Denna avhandling tar sitt avstamp i festvåningen på Stockholms slott och slu-
tar där.37 Det breda materialet, inklusive de konstnärliga arbetena, fungerar så-
ledes som spår i det förflutna. 

Arbetet har genomförts i en ständig växelverkan mellan materialundersök-
ningen och den teoretiska tolkningshorisonten. Ursprungligen var det empirin 
som väckte frågorna, då jag närmade mig materialet mer eller mindre förutsätt-
ningslöst. Vissa frågor var ändå ledande: Vilka löner och avtal fick fransmännen? 
Förändrades löneavtalen under årens lopp, i sådant fall varför? Hur arbetade de, 
vem betalades för vad? Tilläts de även arbeta för andra uppdragsgivare i Sverige 
och hur såg avtalen ut då? Vem formulerade programmen, kostnadsförslagen 
och kontrakten? I förlängningen blev det tydligt att materialet också sade något 
om större frågor rörande konstnärliga yrkesroller och organisation av statlig 
konstproduktion. Hur värderades fransmännens insatser och vad betydde det, 
såväl för hantverkarna som för Tessin och kungamakten? Dessa frågeställningar 
har fått styra undersökningen. Resonemangen har kontextualiserats genom 
tvärvetenskapliga kopplingar till exempelvis forskning inom konstsociologi och 
socialhistoria. Materialet har dock hela tiden fungerat som evidens för mitt 
resonemang och för att väcka nya frågor.38 

Terminologi: konstnär eller hantverkare? 

Jag har försökt att använda mig av respektive hantverkares yrkesbenämning på 
det sätt som de benämns i de samtida källorna. Främst gäller det sådana källor 
som synliggör ett praktiskt bruk av orden, såsom brev och räkenskaper. Den 
historiskt mest korrekta benämningen på en 1600-talskonstnär är beskrivande 
omnämningar som till exempel målare, bildhuggare, konterfejare (porträttmå-
lare), bataljmålare, stuckatör/gipsmakare, statygjutare och formare (utför for-
mar för bronsgjutning). Ordet ”konstnär” med den betydelse vi tillmäter ordet 
idag hade ännu inte helt definierats. Det användes sparsamt under 1600-talet. 
Hos Tessin förekom ordet sällan.39 Även den franska benämningen av artiste 
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om en bildkonstnär användes i större utsträckning först på 1700-talet. I den 
första utgåvan av Dictionnaire de l’Académie 1694 förekom ordet artiste både i 
betydelsen hantverkare och konstnär. Men en artiste kunde också beteckna en 
kunskap som att utföra kemiska experiment.40 Under 1700-talets andra hälft 
kom dock ordets betydelse att preciseras. I Dictionnaire de l’Académie från 1762, 
definierades artiste som ”han som arbetar i en konst där geniet och handen 
måste överensstämma, till exempel en målare eller en arkitekt är konstnärer”.41

Konst (grek. tekne, lat. ars) var under antiken och medeltiden ett bredare be-
grepp som innefattade alla sorters hantverkskunnande som bageri, skomakeri, 
smide och bildhuggeri. De fria konsterna syftade i antiken på de sysslor som ut-
fördes av alla fria män, det vill säga sådant hantverk som inte utfördes av slavar. 
Under medeltiden syftade dessa artes liberales på de läroämnen som studerades 
vid kloster och universitet: grammatik, retorik, dialektik, matematik, geometri, 

Skulptören Abraham Bosse (1602–1676) i sin ateljé, 1642.Under 1600-talet var konstnärsrol-
len fortfarande i  vardande. Det fanns inte en skarp gräns mellan att vara ”hantverkare” 
och ”konstnär”, vilket fransmännen på Stockholms slott åskådliggör. Skulptör och målare 
var entreprenörer, samtidigt fanns en ökad medvetenhet om den egna skaparrollen. I denna 
gravyr återges skulptörens ateljé, där besökare beundrar ett nytt konstverk. © Bibliothèque 
Nationale de France.
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astronomi och musik. Begreppet ”fria konster” var fortfarande ovanligt i var-
dagsbruk under 1600-talet, och det är inte alltid helt tydligt vad som åsyftades. 
I Sverige befästes i 1622 års allmänna skråordning att ”Conterfeije och målare 
Embetet ähr en frij konst”. Vad som avsågs då var inte fri i bemärkelsen ”fri från 
hantverk”, men ändå att målaryrket stod vid sidan om de andra hantverksyr-
kena inom skråväsendet.42 

Tessin använde begreppet ”fria konster” för att beteckna ungefär det som 
vi idag läser in i konstbegreppet, men i ett större sammanhang inkluderande 
hantverk som till exempel metallgjutning och marmorhuggning.43 I vissa fall 
använde Tessin begreppet beaux arts, till exempel i katalogen över sin samling 
av teckningar, grafiska blad och planschverk Catalogue du cabinet des beaux arts 
från 1712. Han använde också begreppet i sin inredningstraktat Traictè dela de-
coration interieure från 1717, då han talade generellt om förutsättningarna för de 
sköna konsternas utveckling i ett land. Ordet användes då i en bred bemärkelse, 
innefattande allt från inredningar till måleri, skulptur, trädgårdskonst och tea-
terdekor. Man kan dock konstatera att användningen av de ”fria” respektive de 
”sköna” konsterna inte är konsekvent eller tydlig. 

Fransmännen som arbetade på Stockholms slott bildade en grupp som i rä-
kenskaper och skrivelser från Tessin generellt omnämndes som ”fransöske ouv-
riers” eller ”hantwerkare”. Tessins sätt att omnämna dem som en helhet, hant-
werkare eller ouvriers, går tillbaka på skråtraditionen. De flesta hantverkarna i 
gruppen var skråmedlemmar i Frankrike. Samtidigt verkade de utanför skrået i 
såväl Sverige som i Frankrike. Vid denna tid framstod gesäller (på franska ouv-
riers) alltmer som en egen yrkesgrupp. 

I avhandlingen använder jag skulptör och bildhuggare synonymt, som ett 
samlingsbegrepp. På samma sätt använder jag målare som ett samlande begrepp. 
I de fall jag kan eller behöver specificera verksamheterna ytterligare använder 
jag mig av dåtida kategoriseringar. Jag har i min text valt att i möjligaste mån 
undvika begreppet konstnär eller artiste. Jag talar istället om hantverkare när jag 
talar om gruppen generellt. Som samlingsbegrepp används benämningen de-
korationshantverkare. Detta begrepp är mitt eget och förekommer ej i källorna. 
Det är inspirerat av Pons definition av le sculpteur ornemaniste, men innefattar 
både ornamentbildhuggare och dekorationsmålare, det vill säga alla dem som 
arbetade med inredningskonst och utsmyckningar, inomhus såväl som utomhus. 
Jag använder inredningar, dekorationer och utsmyckningar synonymt.

Sammanfattningsvis kan sägas att de olika användningarna av begreppen 
inte är konsekventa i källmaterialet. Inte heller är gränserna mellan yrkesrollerna 
absoluta. Den förändring och utveckling av konstnärrollen som skedde under 
denna tid omfattades således också av de begrepp som omgav denna process. 
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Olika typer av material

Det empiriska material som ligger till grund för avhandlingen, och som till 
största delen är opublicerat, kan förenklat delas in personhistoriskt material 
(ger kunskap om enskilda individen)¸ förvaltningshistoriskt material (ger kun-
skap om organisationen), och olika typer av konsthistoriskt material. Inom 
dessa grova kategorier ingår underavdelningar. Framförallt överlappar de olika 
kategorierna varandra. Dessutom tillkommer de faktiska konstnärliga inred-
ningarna som i denna studie främst fungerar som ”källa” till kunskaper om 
yrkesroller, organisation och arbetsprocesser snarare än som undersökningsob-
jekt i sig. 

Biografier, brev och memorial
Den individ i den franska hantverkargruppen som det finns mest kunskap 
om är bildhuggaren René Chauveau (1663–1722). Avgörande för historieskri-
vningen kring skulptören var den biografi om konstnärsfamiljen Chauveau 
som gravören Jean-Michel Papillon författade 1734–1738, Mémoire pour ser-
vir de supplément à la vie de François Chauveau, peintre et graveur, Ècrite par 
M. Perrault dans ses Vies des hommes illustres, etc Avec celles de ses fils Evrard 
Chauveau, peintre et René Chauveau, architecte et sculpteur du Roy de France, de 
Charles XI et de Charles XII, roys de Suède.44 Papillon byggde, som titeln anger, 
på teoretikern Charles Perraults (1628–1703) artikel om François Chauveau. 
Papillons biografi måste förstås som en typisk text inom genren konstbiografi, 
vars syfte var att upphöja en enskild konstnär, inte sällan kryddat med anek-
doter.45 Dessutom är det tydligt att författaren blandat ihop vissa detaljer.46 
Jean-Michel Papillon var släkt med familjen Chauveau genom att han var gift 
med René Chauveaus yngsta dotter Charlotte-Thérèse (ca. 1704–1741).47 Pa-
pillon var gravör och hade säkerligen själv att vinna på ett släktskap med en 
framgångsrik konstnärssläkt. Författarens positiva och okritiska hållning bör 
förstås i ljuset av detta. Samtidigt finns ett stort värde i att Papillons text skrevs 
när René Chauveaus bror Evrard fortfarande var i livet, endast sexton år efter 
det att René Chauveau avlidit. Där finns således värdefull och unik informa-
tion hämtad ur memorial och anteckningar från de efterlevande i Chauveaus 
familj. Texten innehåller dessutom intressanta beskrivningar av Tessin, Karl XI 
och Karl XII. (Se appendix V)

Den andra stora källan till kunskap om Tessin och de franska hantverkarna 
är breven mellan Nicodemus Tessin d.y. och Daniel Cronström i Paris 1693–
1719. Jag har i första hand använt mig av de av Roger-Armand Weigert och Carl 
Hernmarck publicerade breven. Någon systematisk genomgång av alla brev har 
inte gjorts inom ramen för detta projekt.48 
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Till grund för kunskaperna om Tessins levnadsbana, karriär och resor ligger 
de självbiografiska memorial som arkitekten själv författat.49 

Kyrkböcker, förrättningsanteckningar och notariatshandlingar
För genealogiska uppgifter om släktskap, födelse och giftermål finns register från 
kyrkoförsamlingarna. I dessa kyrkböcker framgår hantverkarnas nätverk och hur 
sammanlänkade de var med varandra.50 Fransmännen fick i Sverige praktisera 
sin katolska tro i franska beskickningens kapell. Från beskickningen finns värde-
fulla anteckningar om ”församlingens” medlemmar.51 Ytterligare en viktig källa 
till kunskap om hantverkarnas livs- och arbetssituation i Frankrike är de notari-
atshandlingar som finns bevarade i franska riksarkivet (Minutier Central). Dessa 
juridiska handlingar kan vara äktenskapskontrakt, arbetskontrakt eller boupp-
teckningar. Dominerande bland notariatsmaterialet är dock ett slags räntebä-
rande värdepapper, rentes. Materialet kan berätta om den enskildes ekonomiska 
situation och familjeförhållanden, eftersom affärerna ombesörjdes av de kvarva-
rande släktingarna i Paris efter det att hantverkarna rest till Sverige.52 

Räkenskaper, skrivelser och resolutioner
Till de källor som undersökts hör framförallt räkenskaperna för slottets byggna-
tion och skötsel. Dessa räkenskaper administrerades av ståthållarens på Stock-
holms slott (överståthållaren) ämbete (SHÄ).53 Räkenskaperna finns idag på 
Slottsarkivet och refereras ofta till som ”slottsböckerna” (SB), och de består av 
huvudböcker (HB) och verifikationer (verif.).54 Räkenskaperna, som oftast re-
dovisades i daler silvermynt (dsm), vittnar om vilken lön och vilka avtal som 

Vad gäller dekorationen av Karl XI:s galleri finns nästan inget arbetsmaterial bevarat.  
För att veta något om arbetsprocessen får man istället vända sig till räkenskaperna. Här syns 
underskrifter av räkningar från slottsbygget (Slottsarkivet). Foto: Linda Hinners.
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slutits med vilken hantverkare, och för vilket arbete.55 Till överståthållarämbe-
tets räkenskaper får läggas de memorial och skrivelser som hovarkitekten och 
överintendenten Tessin skrev till Kungl. Maj:t.56

Jag har också använt mig av Riksregistraturet som består av kronologiskt 
upplagda kopieböcker av utgående handlingar med karaktär av regeringsbeslut. 
Det är intressant att konstatera att bland dessa handlingar återfinns inte endast 
Tessins utnämnande till överintendent utan också hantverkarnas beslut om lö-
ner och villkor.57 

Vad beträffar fransmännens arbeten i Paris är majoriteten av räkenskaper ur 
Bâtiments du Roi (Archives Nationales, série O¹), publicerade av Jules Guiffrey 
under sent 1800-tal.58

Skriftligt konsthistoriskt material
Inom det konsthistoriska materialet måste en åtskillnad göras mellan officiella 
utsagor om konst (till exempel teoretiska skrifter) och icke-officiella sådana (till 
exempel i brevväxlingar). Emellertid faller mycket av materialet mellan dessa 
kategorier. Det är svårt att urskilja en skarp gräns mellan det privata och offici-
ella. Brev kan till exempel snarare beskrivas som ”halvofficiella”.

Den viktigaste källan till information om fransmännen, och även till kun-
skap om Tessins konstuppfattning, är breven mellan Tessin och Cronström i 
Paris. Avgörande för förståelsen om Tessins uppfattning om inredningskonsten 
är hans traktat Traictè dela decoration interieure 1717. Tessins resedagböcker är 
tillsammans med Catalogue du cabinet des beaux arts 1712 också betydande käl-
lor till arkitektens inspiration och arbetssätt.59 

Bevarade miljöer som källa
Vid sidan om det stora skriftliga källmaterialet har en viktig del i min me-
tod varit att studera de befintliga inredningarna som fransmännen utförde på 
Stockholms slott. I samtal med konservatorer och skulptörer – ofta inför inred-
ningarna in situ – och med jämförelser i de skriftliga källorna, har jag försökt 
få kunskap om hur dessa arbeten är gjorda, och vem som gjorde vad i organi-
sationen.60 Några regelrätta tekniska analyser har dock inte kunnat genomföras 
inom ramen för detta arbete. 

Av stor vikt för kunskapen kring äldre tekniker är också äldre tryckta prak-
tiska handböcker, främst har här använts André Félibiens Des principes de 
l’Architecture (1676) som Tessin hade i sin ägo.61 

Avgränsning
För att komma respektive hantverkares yrkesroll nära har jag gjort en fallstudie 
av Karl XI:s galleri med dess angränsande rum. Avhandlingen syftar inte till att 
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upprätta en katalog över respektive hantverkares totala oeuvre. Många av de 
verk som sedan tidigare tillskrivits medlemmar i den franska gruppen bygger 
på jämförande stilanalyser, främst av Josephson. Jag anser dock att stilstudier 
oftast inte är tillräckligt för att kunna sammankoppla verk med enskilda indi-
vider. För att säkert kunna säga vem som verkligen utförde något bör attribu-
tionen kunna styrkas i skriftliga källor och/eller genom signaturer och tekniska 
analyser så som till exempel användandet av särskilda pigment eller specifika 
arbetsmetoder. Uppgifter i räkenskaperna är dock ovanliga, främst beroende på 
att de flesta av fransmännen hade årslöner där de enskilda arbetsinsatserna ej 
specificerades. Om de arbetade under en annan verkstadsledare, var det sällsynt 
att samtligas insatser kommenterades. 

Det har inte varit möjligt inom ramen för detta projekt att göra en grundlig 
analys av arbetena utanför festvåningen. Dessa arbeten tas däremot upp i slutet 
av studien och diskuteras i relation till tidigare forskning. 
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Galleriets första stora målning visar Vulcanus som smider vapen till kriget. 
Foto: Nino Monastra, © Kungliga Hovstaterna.
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enom Tessins inredningstraktat kan vi ta del av de estetiska principer 
som han ställde upp för utsmyckningar av olika sorts interiörer. Om 
fasta inredningar skrev Tessin: ”De mest magnifika är de [plafonder], 

där måleriet briljerar bland ornamenten, som till största delen är förgyllda, 
och där de skulpterade figurerna förblir vita”1 Det är också detta detta system 
som Tessin följt i utsmyckningen av Karl XI:s galleri på slottet. För att åstad-
komma en sådan miljö krävdes ett samspel av olika konstarter. I räkenskaper 
och skrivelser definierades oftast inredningsarbetena vid Stockholms slott som 
”arbeten”. I själva verket var det fråga om en mängd kategorier av arbeten. 
Det gällde bland annat stuckornament, figurer som gränsar till rundskulptur, 
reliefer, monumentalskulpturer, oljemålningar i taket, gjutna, förgyllda och ci-
selerade bronsornament och målade ornament i fönstersmygarna. Dessa typer 
av arbeten utfördes av olika hantverkare med speciella yrkeskunskaper. 

En av utgångspunkterna för denna studie har varit att inkludera alla de rol-
ler som behövdes för att utföra dekorationerna på slottet och alla de led som 
arbetsprocessen omfattade. Bygget var som en väldig iscensättning där Tessin 
kan liknas vid en regissör, Cronström vid en agent och de franska hantverkarna 
vid aktörer i olika roller. 

Avsnittet inleds med en allmän introduktion till konstnärsrollen och synen 
på konst, hantverk och dekorationskonst i historien.

föregående sida: Östra dörrparet i Karl XI:s galleri, Kungliga slottet. För paradrum-
mens utsmyckning behövdes flera sorters specialister: ornamentbildhuggare för att snida i 
trä, skulptörer och målare för bildscener, figurer och ornament, marmorhuggare för pilast-
rar och dörromfattningar, gjutare för monumentalskulpturer och lister och guldsmeder för 
de förgyllda ornamenten. Foto: Alexis Daflos, © Kungl. Hovstaterna.

G
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Skön konst och dekorationskonst

Det moderna konstbegreppet är resultatet av de tankesystem som alltsedan 
1400-talet beskrivits och definierats i teoretiska texter. Begreppet ”sköna kon-
ster” (beaux arts, fine arts) fick genomslag under 1700-talet och fick sin fulla 
betydelse först under det följande seklet.2 Den huvudsakliga innebörden av 
begreppet är att ”de sköna konsterna” – måleri, skulptur, arkitektur – har ett 
estetiskt värde snarare än en praktisk funktion.3 Denna uppfattning tenderade 
successivt att utesluta hantverk av olika slag. Istället har konst- och konstnärs-
begreppet mycket kommit att definieras utifrån förmåga till nyskapande och 
individuell kreativitet. Hantverket å sin sida behandlades styvmoderligt i den 
vetenskapliga och teoretiska forskningen. Det är först under 1900-talets senare 
år som hantverk, craft, kommit att bli ett eget forskningsfält.4

Under 1600-talet värderades dock konstnärlig förmåga annorlunda. I den 
klassicistiska konstteorin framhölls förmågan att kunna skapa rätt sorts konst-
närliga komposition och uttryck, det vill säga rätt enligt rådande teoretiska 
normer, enligt sammanhanget och enligt uppdragets art. Dessa ideal exem-
plifierades i inredningskonsten i framstående europeiska hovmiljöer, där olika 
element, skapade efter bestämda förebilder, sammansattes för att skapa en har-
monisk helhet. Denna sammansätting av olika element kom under 1900-talet 
att beskrivas som eklektisk på ett negativt sätt, det vill säga att osjälviskt välja 
ut och förena idéer från olika håll.5 Senare forskning har dock poängterat att 
eklekticism inte var ett negativt begrepp utan vittnade om kunskap. Det var 
dessutom ett filosofiskt och estetiskt ideal under 1600-talets slut och 1700-talets 
början. Det handlade om att välja de rätta förebilderna och ställa samman dem 
till en ny harmonisk helhet.6 

Teoretisk text om inredningskonst
Det är texter om den narrativa konsten som i mycket utgjort grunden för vår 
konsthistoria. Om den narrativa konsten var det lättare att berätta, men det 
betydde inte att all konst behövde vara berättande. Inredningskonst och ut-
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smyckningar av allehanda rumsliga miljöer, har i konsthistorieskrivningen ofta 
placerats vid sidan om ”de sköna konsterna”. Tessin var dock en av de första 
som faktiskt skrev teoretiskt om inredningskonst i sin Traictè dela decoration in-
terieure 1717. Denna text är av stor betydelse för förståelsen av Tessin och hans 
samtids uppfattning om inredningskonstens ideal och funktion.7 

Olika konstarter
Under medeltiden hörde målare och skulptörer samman i ett gemensamt skrå. 
I de äldsta skråordningarna omnämndes skulptörerna i Frankrike som ymagiers-
tailleurs, det vill säga ”bildsnidare”.8 Från 1400-och 1500-talen gjordes jämförel-
ser (paragone) mellan de olika konstarterna för att framhålla dess särarter. En 
åtskillnad mellan måleri och skulptur föreföll naturlig. Måleriets överhöghet 
hade hävdats av till exempel Leonardo da Vinci (1452–1519). Skulptur ansågs 
som handens syssla och skulptur var kropp. Detta till skillnad från måleriet 
som var en produkt av tanken. Men från 1500-talet presenterades motargument 
i debatten och till exempel Michelangelo (1475–1564) framställde sig själv främst 
som skulptör. Skulptörer som Giambologna (1529–1608) och Adrien de Vries 
(1545–1626) jämförde skulpturkonstens dynamik med antika hjältars kropps-
liga styrka.9 En av de främsta företrädarna för skulpturkonstens status var Ben-
venuto Cellini (1500–1571) som framförde argumenten i sin självbiografi och i 
en skulpturtraktat. Cellini var skolad guldsmed, men återgav hur han avancerat 
från guldsmed till skulptör, då han med tiden fått utföra alltmer monumen-
tala föremål.10 I den franska konstakademien som grundats från 1648 fortsatte 
jämförelserna mellan konstarterna, för att framhäva respektive konstarts egen-
värde.11 I en traktat om skulpturkonsten från 1688 skrev en fransk skriftställare, 
François Lemée, om skulptöryrket att det inte var så klandervärt som vissa 
påstått. Författaren återgav Berninis (1598—1680) ord: ”Av handens alla arbeten, 
finns det inget som kräver mer hängivenhet, tålamod och tid än skulptur.”12

Men processen av specialisering inom olika konstarter tog tid. Måleri och 
skulptur i äldre tider var i själva verket ofta inkorporerade i arkitektur och in-
redningskonst. Det var i många avseenden samma målare och skulptörer som 
arbetade med stora, ”fristående”, verk och hela inredningar. Exempelvis Charles 
Le Brun (1619–1690) och François Girardon (1628–1715) har i konsthistorien 
förknippats med enskilda mästerverk. Samtidigt var de båda involverade i stora 
offentliga projekt av dekorationer av platser och palats. Där kan utsmyckning-
arna, både inomhus och utomhus, förstås som allkonstverk inbegripande samt-
liga konstarter.13 Enskilda verk, såsom icke-väggfasta målningar och friskulptu-
rer, var också ofta avsedda att ingå i specifika rumsliga sammanhang.14 Också 
småskulpturer var ofta tänkta att ingå i rumsliga miljöer. Även om de inte till-
verkats för ett specifikt syfte kunde rum utformas med hänsyn till att inrymma 
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småskulptur.15 Gränserna mellan de olika konstarterna var således inte skarpa 
och skulpturen hade en nära relation till både måleriet och konsthantverket.16 
Konsthistoriska kategorier som konsthantverk, skulptur och måleri är därmed 
svåra att tillämpa i studiet av material från förmodern och tidigmodern tid. 

Enligt min åsikt är en nyckel till förståelse av barockens konst att utgå ifrån 
att olika konstarter och specialister ofta verkade tillsammans. De franska hant-
verkare som arbetade på slottet var specialister inom olika områden, men insat-
sen var kollektiv. De hade det gemensamt att de arbetade med fast inrednings-
konst eller konstverk avsedda för en specifik arkitektonisk miljö.17 

Konstnärsrollen

I sin inredningstraktat påtalade Tessin vikten av god teckning, le dessein, för 
ett gott resultat.18 Detta var ingen ny tanke. Vasari var en av de första som ut-
vecklade idén om att konst handlade om mer än bara hantverk. Först genom 
att förädla, renodla och tolka motiven kunde ideal perfektion nås. Detta blev 
konstnärens viktigaste uppgift, åtminstone har det framställts som så i konst-
historieskrivningen. En teoretisk konstsyn och konstutövandets praktik harmo-
nierar dock i själva verket inte förrän i modern tid och ej ens alltid då. 

Konsthistorikern Dennis Mahon betonade redan i Studies in Seicento Art 
and Theory att det under 1600-talet existerade en fundamental diskrepans mel-
lan konst och teori. Mahon menade att teorin under denna tid främst ska för-
stås som en litterär produkt och att mycket av det sagda kan tolkas som rent 
retoriska grepp. Konstteoretikerna var mer att jämföra med filosofer, och den 
faktiska målerihandlingen uppmärksammades främst i sin roll som verktyg för 
det ideala.19 Högt skattat var måleri eller skulptur som uppstått genom en kom-
bination av både skickligt hantverk och intellektuell tankeverksamhet.20 Samt-
liga färdigheter i att kunna skildra, sammanställa och variera motiven framhölls 
därmed. För helheten behövdes målare och skulptörer med både förmåga till 
invention och med kvalificerade tekniska kunskaper.

Konstnärsbiografier och konstakademier
Marta Edling har i sin avhandling Om måleriet i den klassicistiska konstteorin. 
Praktikens teoretiska position under sjuttonhundratalets andra hälft framhållit att 
skälen till att den klassicistiska konstteorin och praktiken stod främmande för 
varandra måste sökas inom teorin. Teorin var oförmögen att redogöra för prak-
tiken.21 De texter som utgjort grunden till konsthistoriens stora berättelser har 
kretsat kring ett fåtal konstnärer och konstverk. Kring dessa har man skrivit, 
och skrivit om igen. Från renässansen bidrog konstnärsbiografier som Giorgio 
Vasaris Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue 
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insino a’ tempi nostri (1550) till ett upphöjande av den enskilde konstnären, d.v.s. 
målaren, bildhuggaren och arkitekten, och de enskilda konstverken. Även dess-
förinnan hade myter kring konstskapande förmedlats av antika författare som 
Plinius d.ä. Många verksamheter finns dock inte bevarade i regelrätta texter. 
Hantverkens praktiska kunskaper upprätthölls i huvudsak av en muntlig tradi-
tion. Dessa aspekter uteslöts därmed ur skildringarna. Den enskilda hantverka-
ren kom att glömmas bakom de stora namnen. 

1400- och 1500-talets humanistiska och teoretiska strömningar bidrog emel-
lertid till att det fanns en ökande självmedvetenhet hos den enskilde måla-
ren/bildhuggaren/guldsmeden i synen på den egna karriären och ryktet. Vid 
nybildade humanistiska samfund och akademier i Florens och Rom kom en 
ny konstnärsroll att formas. Samtidigt som vissa av dessa grupperingar främst 
hade en social funktion med inslag av litteratur, musik och poesi, betonades 
teckningen – disegno – inom akademierna. Teckningen bedömdes som en in-
tellektuell verksamhet som inte var systematiserad inom skrået. Akademierna 
skiljde sig från mästarens verkstad som präglades av praktiska sysslor såsom att 
riva färg, förbereda grunderingar, men också att öva sig i teckning genom att 
kopiera andra mästares verk. Även studier av människokroppen förekom i verk-
städerna, men främst av en påklädd och draperad kropp.22 Vid akademierna 
formades och fördjupades teckningsstudierna efter modell.23 Så skedde vid Car-
raccibrödernas Accademia degli Incamminati i Bologna och Federico Zuccaros 
Accademia di San Luca i Rom (1580–1590-tal). Akademien blev nu mer av en 
skola. Utvecklingen av genrehierarkin utvecklades med betoning på ett intel-
lektuellt resonemang kring bilderna.24 

Rudolf och Margot Wittkower betonade i Born Under Saturn att mycket 
av konstnärsidentiteten formades i och med en praktisk, strategisk önskan att 
markera sig gentemot hantverksskrået. I Frankrike bildades något senare, 1648, 
en konstakademi på delvis samma grunder.25 Processen att forma en konst-
närsroll tog emellertid tid i praktiken. Den kreativitet som bejakades inom 
akademierna var fortfarande ett relativt begrepp under 1600-talet. I dåtidens 
konstvärld tillkom de flesta målningar och skulpturer dessutom fortfarande i 
ett ”patron-klientförhållande”.26  De fria konsterna var således inte fria, vare sig 
från hantverk eller utomstående påverkan.

Tessin behövde för slottsbygget skulptörer och målare med såväl tekniskt 
som konceptuellt kunnande för en helhetsverkan. För somliga i gruppen blev 
uppdraget i Sverige en möjlighet till att forma den egna konstnärsrollen. 
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Regissören

Arkitekten och statsmannen Nicodemus Tessin d.y.

Den svenska historien präglas under stora delar av 1600-talet av krig. Först un-
der det karolinska enväldet på 1690-talet befann sig Sverige i det stabila läge som 
gjorde att ett projekt som slottsbygget kunde genomföras. En lämpligare aktör 
än Nicodemus Tessin d.y. (1654–1728) för att i konstnärlig form åskådligöra 
enväldets storhet stod knappast att finna. Inte bara den konstnärliga talangen, 
utan även de organisatoriska och pragmatiska egenskaperna hos arkitekten 
skulle komma till användning. 

Nicodemus Tessin d.y. (1654–1728) av Georg Engelhard Schröder, efter David Krafft.
Foto © Kungliga akademien för de fria konsterna. 
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Papillon beskrev Tessin på följande vis i biografin om familjen Chauveau: 
”Han var en tysk herre, fattig, men full av heder, kvalifikationer och kunskap; 
han var en av de största arkitekterna som fanns i Europa, och blev därför över-
intendent.”27 När ombyggnaden av Stockholms slott påbörjades befann sig Tes-
sin mitt i en framgångsrik karriär. Från sin familj hade Tessin fått ”all nödlig 
och tiänlig försorg så wäl uti bokliga konster, som nyttiga exercitier och wet-
tenskaper, i synnerhet hwad informationen uti fransyska och italienska språken 
angick”.28 På 1670- och 1680-talen gjorde Tessin tre resor i Europa för att studera 
arkitektur.29 Hans första resa gick till Italien 1673–1677, på Hedvig Eleonoras 
och förmyndarregeringens inrådan.30 I Rom fick Tessin genom drottning Kris-
tinas (1626–1689) beskydd och rekommendationer ”stadigt tilträde hos Cavallier 
Bernin och Cavallier Fontana, som woro för den tiden dhe förnmämste uti 
architecturen”.31 Strax efter hemkomsten fann Karl XI att det var nödvändigt för 
Tessin med ännu en resa, till Frankrike. Resan gick via England till Paris, där 
han stannade våren 1678 till sommaren 1680. Syftet var främst studera trädgår-
dar, särskilt i Versailles, eftersom ”Franckrijke Italien därutinnan öfwergeck”.32 
Säkerligen knöt Tessin redan under denna resa personliga kontakter med de 
ledande yrkesmännen inom akademien och inom Bâtiments du Roi. Tio år se-
nare, år 1687 då Tessin ”utij practiquen wahr kommen”, reste han återigen till 
Frankrike och Italien under ett drygt år.33 

År 1676, under sin första vistelse i Rom, erhöll Tessin en fullmakt som ut-
nämnde honom till kunglig hovarkitekt. Utnämningen var viktig eftersom det 
höjde hans status under resan. Efter faderns död 1681 fick han kunglig fullmakt 
att också ta över rollen som slottsarchitect. Dessutom fick han uppgiften, en-
ligt Kungl. Maj:ts instruktion till magistraten (stadsstyret), att i faderns ställe 
förestå stadens publika byggnader, det vill säga rollen som stadsarkitekt.34 Se-
dan år 1681 var Tessin också i tjänst som arkitekt hos riksänkedrottning Hedvig  
Eleo nora och han blev 1687 hennes kammarherre.35 I juni 1697, efter slottsbran-
den, blev Tessin den första att få titeln överintendent. Han fick då formellt 
högsta ansvar för uppförandet av det nya slottet och alla andra kungliga bygg-
nader i riket.36 (Se appendix I) Han hade dessförinnan redan påbörjat slottsom-
byggnaden och dessutom blivit uppvaktad av kung Christan V (1646–1699) för 
att i Köpenhamn uppföra ett nytt kungligt slott efter branden av Amalienborg. 
Projektet realiserades dock ej.37 

Tessin hade således många parallella uppdrag och officiella tjänster. Anställ-
ningarna vid änkedrottningens och kungens hov tillkom, som brukligt var, i 
samband med utlandsresorna, och titlarna måtte haft samma effekt som rekom-
mendationsbreven. Insatserna belönades med social rang, och Tessin blev fri-
herre 1699.38 År 1701 förbättrades hans ställning ytterligare genom utnämningen 
till hovmarskalk. Karriären kröntes när Tessin blev kungligt råd 1712 och år 1716 
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blev han hovets högste chef, överstemarskalk (riksmarskalk).39 Han upphöjdes 
i grevligt stånd 1714 (introducerades 1719). Höjdpunkten enligt Tessins egen-
händiga memorial var när han, efter att ha fått träffa Karl XII i Kristinehamn, 
belönades med en för honom nyinrättad tjänst som ”högste ordningsman” i 
spetsen för hela politi- och justitieväsendet våren 1718. Där fick han användning 
av sina organisationsegenskaper.40

Tessins färdidgheter
Nicodemus Tessins yrkeskarriär skedde alltså i faderns fotspår i och med över-
tagandet av de viktiga ämbetena som stads- och slottsarkitekt. Men Tessin den 
yngre skilde sig också från den äldre i det att han gjorde karriär från arkitekt till 
politisk tjänsteman i kungens närmaste krets. Detta var typiskt för ämbetsmän 
efter 1600-talets mitt. De var karriärister som var beroende av kungens gunst 
för framgång. De var gediget skolade och hade gjort bildningsresor utomlands, 
men maktens innersta cirkel nåddes tack vare de goda relationerna till kunga-
makten. Nicodemus Tessin d.y. verkade i enlighet med stormaktstidens strävan 
efter riksvälstånd och inre uppordning.41 Hans framgångar var avhängiga rela-
tionen till Karl XI och Karl XII.42 Tessin gjorde kungamakten uppmärksam på 
praktens möjligheter. Karriären följde enväldets uppgång, men också dess fall. 43 

Arkitekturhistorikern Göran Lindahl har framhållit att Tessin stod för något 
nytt i förhållande till den gamla adeln och förmyndarregeringen, såväl i sin 
person, som i sin arkitektur och arbetssätt. Lindahl, och även Bo Vahlne, har 
betonat det ömsesidiga ”patron–klient”-förhållandet mellan Tessin och kunga-
makten. Kungamakten var Tessin d.y:s raison d’être. Eller som Göran Lindahl 
skriver: ”De kungligas välvilja och uppskattning, deras misstänksamhet och 
nycker betydde allt. Där fanns makten; rådgivarna, också de mest betrodda, 
fick nöja sig med att ha inflytande…”44 Tessins förmåga att organisera i kombi-
nation med hans konstnärliga bildning och skapandeförmåga ställdes till kung-
ens tjänst. 

Men Tessin hade också personliga och strategiska skäl för sina handlingar 
och verk. Lindahl har framhållit egenskaper som duglighet och karriärmed-
vetenhet, jämsides med den konstnärliga kapaciteten.45 Parallellt med yrkes-
karriären blev således Tessin belönad på den sociala arenan. Friherre- och greve-
breven dikterades av Tessin själv där han motiverade sina förtjänster. Där lyftes 
särskilt rekryteringen av franska hantverkare till Sverige fram.46
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Diplomaten Daniel Cronström 

De franska hantverkarna rekryterades till slottsbygget i Sverige genom kontak-
ten mellan Tessin och det diplomatiska sändebudet i Paris Daniel Cronström 
(1655–1719). Han hade följt Nils Bielke (1644–1716) på ambassaden till Paris 
1679–1682 och han stannade där till sin död 1719.47 År 1695 blev Cronström le-
gationssekreterare och 1702 tog han över posten som résident vid franska hovet 
efter Johan Palmqvist.48 I samband med att Cronström blev envoyé de Suède 
1703 skrev man i tidskriften Mercure galant: 

Hans Majestät, den svenska konungen, kan inte välja som sändebud en man som är mer 
tillfredsställande för Kungen och hans hov, än Mr. Cronström: han har alla nödvändiga kva-
liteter för att väl uppfylla alla funktioner i sin ministerpost, och dessutom kan man säga att 
han har flera andra kvaliteter som inte berör yrket; han älskar konsten och vetenskaperna, och 
det finns inget som han inte har kompetens för; han är mycket ärlig och korrekt, och det är en 
vedertagen uppfattning hos alla som känner honom. Ni tänker måhända att jag inte kan veta 
det om han nyligen anlänt till Frankrike, men eftersom han har vistats här i flera år och redan 
är i yrket, ska ni inte låta er förvånas över att han är så känd och uppskattad.49

Det mesta av Cronströms tid under 1690-talet måste ha gått åt till att fullgöra 
Tessins uppdrag. Han fungerade som ”agent” för inköp och beställningar där 
rekryteringen av de franska hantverkarna för slottsbygget var bland de vikti-
gaste uppdragen. På Cronström vilade således ett tungt ansvar och många vik-
tiga beslut fick han fatta själv. Cronström tycks själv ha haft de nödvändiga 
kontakterna, men för vissa ärenden, till exempel utfärdandet av pass, var han 
tvungen att vända sig uppåt i den diplomatiska hierarkin. Även i Sverige blev 
den franska ambassaden involverad i fransmännens villkor.50 Cronström hade 
viss sekreterarhjälp, till exempel av kommissionssekreteraren Johan Dryander. I 
övrigt skötte han Tessins ärenden på egen hand.51

Cronström använde sig av ett eget specialiserat nätverk för att kunna utföra 
det som Tessin bad honom om. Han underströk hur han utnyttjade rätt sorts 
folk för rätt ändamål. Han antydde också att likaväl som att använda sig av 
yrkesmän var det av vikt att konsultera des gens du monde, det vill säga vanligt 



50 de fransöske handtwerkarne

yrkesroller

kunnigt folk, som ”man ofta förlitade sig på i Frankrike”. Cronström beskrev 
sig själv som en man med öppet sinne, men var orolig för vad som skulle hända 
med honom om han kom tillbaka till Sverige. Han var därför mån om att Tes-
sin underrättade kungen om hans flitiga insatser. Lång bortavaro från maktens 
centrum var aldrig bra. 52

Förutom olika yrkesmän inom de konstnärliga områdena är ett vanligt före-
kommande namn i korrespondensen en Foissin, ”banquier et collectionneur på 
rue St Denis”. Foissin tycks ha haft såväl rollen av kreditgivare som handlare. 
Det fanns dock en konkurrens mellan Cronström och Foissin. Cronström på-
talade vanskligheten med att lämna beställningar både till honom själv och till 
Foissin, som han kallade handlare, marchand. Cronström menade att det därför 
var viktigt att kontakten med hantverkare och handlare sköttes endast av ho-
nom så att inte samma beställning behandlades flera gånger. Detta hade i själva 
verket troligen med konkurrenssituationen att göra. Vare sig konstmarknaden 
eller handlaryrkesrollen var ännu helt etablerad.53 Säkerligen var detta också en 
strategi hos Cronström för att göra sig oumbärlig. Han var mån om att vara 
den som gick Tessins ärenden och skröt med att han var känd som ”den gråa 
vargen” bland alla hantverkare. Han kunde genomföra snabba beställningar 
själv istället för i andra eller tredje hand som en handlare.54

Tessin hade även tillgång till andra personer som hjälpte honom i Paris. 
Han hade själv knutit många viktiga kontakter under sina studieresor. Dessa 
relationer underhölls av Cronström. Dessutom vistades Tessins assistenter, ar-
kitekten Göran Josua Törnquist (1668–1739) och tecknaren Gustaf Palmcrantz 
(1694–1715), under kortare perioder i Paris.55 Sonen Carl Gustaf Tessin rappor-
terade också till Nicodemus Tessin d.y. från Paris under sin första utrikesresa 
1714–1719.56

Senare forskning har betonat konstagenters roll för olika maktcentras konst-
närliga verksamhet.57 Cronströms betydelse för Tessins konstnärliga arbete har 
inte nog understrukits i den tidigare forskningen. Utan denne hade inte de 
avancerade planerna för slottsbygget kunnat genomföras. Han spelade också 
en viktig roll för Tessins och andra framträdande adelsmäns konstsamlande, 
då han fungerade som mellanhand i Paris.58 Det är tydligt att Cronström också 
hade ett eget värde som konstkännare. Han kom ofta med aktiva inlägg om 
vilken typ av ornament som var senaste mode eller vilken arkitekturtraktat som 
var den mest eftertraktade. Han hade också idéer om hur fransmännen skulle 
arbeta i Sverige och vilka avtal som skulle slutas med dem. 



de fransöske handtwerkarne 51

aktörerna

Aktörerna

De franska hantverkarna

I Sverige hade det konstnärliga kunnandet för slottsbygget, liksom för enskilda 
beställares syften, tidigare främst hämtats från Holland, Flandern och Tysk-
land. I och med de allt mer utvidgade planerna för slottets ombyggnad ansåg 
sig Tessin emellertid inte ha tillgång till den spetskompetens som behövdes för 
inredningarna. I det tidigare citerade brevet till Daniel Cronström, från mars 
1693, betonade Tessin att skulptörerna helst skulle ha arbetat i den kungliga 
paradvåningen, Grand appartement du Roi, i Versailles. Detta för att ha kunskap 
om le vrai goût d’Italie, den sanna italienska smaken. Slottsbygget i Stockholm 
var rikets viktigaste byggnadsprojekt och för utsmyckningsarbetena behövde ett 
talangfullt arbetslag med erfarenhet från stora dekorationsarbeten.

De flesta av de hantverkare som rekryterades var skulptörer som i Frankrike 
tillhörde en stor grupp som, snarare än att göra fristående (figur)skulpturer, 
främst utförde ornamentarbeten av olika slag. Bruno Pons menar att ornament-
bildhuggarens sysslor befann sig mellan arkitektens, snickarens och stenhugga-
rens och att de kunde vara både bildhuggare, träsnidare och gjutare. De utförde 
allt från trädgårdsskulpturornament till figurskulpturer och inredningssniderier 
och kunde vara både specialiserade eller ha en bred allmän kompetens.59 Till 
denna grupp av dekorationshantverkare hörde också de målare som arbetade 
med inredningskonst. Guldsmeder och metallgjutare var också involverade i 
arbetet. 

Sculpteurs – bildhuggare 

Det franska ordet sculpteur är synonymt med bildhuggare. Bildhuggare kallades 
man oavsett om man sysslade med huggna arbeten eller ej. Det svenska ordet 
skulptör användes sällan under 1600-talet.60 Ordet stuckatör (stuccateur)före-
kommer stundtals i materialet, men de som arbetade i gips eller stuck kallades 
oftast gipsmakare. Ibland kallades även dessa bildhuggare. Generellt användes 
den senare benämningen för dem som arbetade med figurer eller ”bilder” i 
skulpterad form. Men även en skulptör som utförde ornament, till exempel 
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blommor eller växtornament, kallades bildhuggare på svenska och sculpteur på 
franska. En bildhuggare behövde dock inte ”hugga” skulpturer utan kunde mo-
dellera  eller snida sina arbeten. Fransmännen hörde till kategorin bildhuggare 
(sculpteurs), men benämningarna överlappar varandra 

De flesta i gruppen hade arbetat vid Ludvig XIV:s stora byggprojekt under 
1680-talet. Var och en i den franska gruppen hade utvecklat sin egen specialitet 
som till exempel kunde vara att snida i trä, gjuta i brons eller utföra modeller.61

I Des principes de l’architecture de la sculpture de la peinture & des autres arts 
qui en est dependent, avec un dictionnaire de ses termes propres a chacun de ces 
arts (1676) definierade André Félibien vad som kännetecknade de olika konst-
arterna. Rörande skulpturkonsten skilde Félibien på modellering av vax och 

Illustration ur André Félibiens ”Des principes de l’architecture de la sculpture de la 
peinture & des autres arts qui en dependent” (1676/1690). Skulptörens ateljé med verktyg 
för att modellera vax och lera. André Félibien skilde på modellering, snideri, stenhuggning 
och bronsgjutning. Detta motsvarar Tessins franska skulptörers olika specialiseringar. Foto: 
Kungliga biblioteket.
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lera, träsnideri, stenhuggning, bronsgjutning, och formgjutning i bly och 
gips.62 Uppdelningen var i princip densamma hos Vasari i dennes genomgång 
av konstarterna i inledningen till biografierna.63 

Félibiens detaljerade indelning motsvarade i praktiken de yrkesroller som 
innehades av Tessins franska skulptörer. Områdena de verkade på var många, 
till exempel palatsinteriörer, kyrkobyggen, båtbyggen, monumentalstatyer, till-
fällighetsutsmyckning, ramarbeten för att nämna några. Vissa var kunniga i att 
göra både figurer och ornament. Andra var specialiserade enbart på ornamen-
tik. Skulpturkonstens breda område blir särskilt tydlig i artikeln om skulptur i 
franska Encyklopedien från 1700-talets mitt: 

Modellerad skulptur i lera och gips, ur Diderot & d’Alembert, ”Encyclopédie ou dictionn-
aire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Recueil de planches sur les sciences, les arts 
liberaux ert les arts méchaniques, Sculpture en terre & en plâtre à la main”, vol. 8, 1771. 
Den övre bilden visar skulptörer som modellerar i rundskulptur och relief. En lärgosse 
förbereder leran och en annan river gips. En skulptör bearbetar en gipstorso för hand. 
Den nedre bilden återger olika redskap, bland annat en höj- och sänkbar kavalett för små 
skulpturer och ett stöd för reliefer. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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Skulptur i sten & trä innefattar flera sorters arbeten, som figurer, vaser, ornament, kapitäl, 
blommor, blomsterornament & c, såväl för inredningar som utsmyckningar av tempel, palats 
& andra byggnader, kunga- krigs och handelskepp; ambassadörskarosser & alla sorters kon-
struktioner som kapplöpningar, karuseller, triumfbågar, obelisker, pyramider & c.64

Gruppen var noga sammansatt av Cronström och Tessin. Att de flesta hant-
verkare redan i Frankrike sysslat med ornamentskulptur och därmed hade sär-
skilda tekniska och skapande färdigheter var några av anledningarna till att de 
kallades till Sverige.

René Chauveau – ornamentbildhuggare med brett kunnande
J.-M. Papillon berättade i den på 1730-talet påbörjade biografin över familjen 
Chauveau, att bildhuggaren René Chauveau hade startat en mycket givande 
karriär före resan till Sverige.65 Han hade växt upp i en konstnärsfamilj och där-
med tidigt kommit i kontakt med yrket. René Chauveau var född 1663 i Paris 
som femte och yngste son till François Chauveau (1613–1676), graveur ordinaire 
du Roy et academiste en son Académie Royale de Peinture et Sculpture. 

Släkten Chauveau var bördig från Bourgogne.66 René Chauveaus farfar, Lu-
bin Chauveau, hade varit framgångsrik vid Henrik IV:s hov. Enligt Papillon 
blev han dock ”passionerat förtjust i spel”, vilket gjorde att han ruinerade sig. 
Lubin hade låtit sina söner studera, bland annat hade de fått lära sig teckna hos 
”M. de la Hire”.67 René Chauveaus far François och dennes bror blev tidigt 
föräldralösa. Redan vid 16 års ålder fick François börja försörja sig som gravör. 
Papillon uppger att hans giftermål med ”den vackra, men fattiga” glasmålardot-
tern Marguerite Roger gjorde att han tappade faderns klientel. Han slutade 
måla omkring 1650 för att helt ägna sig åt gravyrer, troligen för att detta lönade 
sig bättre. Han blev inom denna konstform mycket framgångsrik. Den talang-
fulle François Chauveau blev 1663 invald i akademin i ”la première classe”.68 I 
Charles Perraults Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle 
(1698–1700) betonades François Chauveaus förmåga till fantasi (imagination). 
Många vände sig till honom i smyg för att få tecknade uppslag till målningar. 
Perrault underströk att François Chauveau inte bara var gravör utan också må-
lare och inventor (l’inventeur) till de verk han utförde.69 François Chauveau 
och hans hustru avled 1676. Deras liv hade varit omväxlande framgångsrikt och 
svårt. En av de närmaste vännerna – och den viktigaste konkurrenten – var 
ingen mindre än Charles Le Brun som var fadder till en annan son, Evrard 
Chauveau. Le Brun närvarade också vid François Chauveaus bouppteckning.70 

Hos fadern fick René Chauveau och hans bröder sin första utbildning.71 
Även om Papillons berättelse är en typisk konstnärsbiografi – rik på superlativ 
och anekdoter för att spä på mytbildningen – får vi en bild av bröderna Chau-
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veaus kreativa uppväxtmiljö och skolning. René Chauveau sattes redan vid sju, 
åtta års ålder i lära hos den mest framstående bland skulptörer, François Girar-
don, för att lära sig modellera. Undervisningen kompletterades med tecknings-
övningar och högläsning tillsammans med bröderna i hemmet. Studierna fick 
ett plötsligt avbrott efter föräldrarnas frånfälle. Det berättas då att René Chau-
veau istället sattes i lära hos en ”enkel träskulptör” (ej namngiven). Men den 
unge Chauveau fortsatte ändå att bege sig till ”Akademin vid les Gobelins” för 
att förbättra sig i teckning.72 Papillon angav hur Chauveau studerade på nätter 
och helgdagar för att kunna arbeta för sin mästare, träskulptören, på dagarna. 
Detta grepp – att framhålla nattarbete och extraordinära arbetsförhållanden – 
är vanligt i konstnärsbiografier för att betona konstnärens genialitet.73 Men Pa-
pillons påstående vittnar också om att Chauveau vid denna tid var beroende av 
skråets grepp, och tvungen att infinna sig hos sin mästare om dagarna. Annars 
skulle han inte kunna försörja sig. Chauveau skulle dock snart lämna mästarens 
verkstad för att istället få en fristad hos skulptören Philippe Caffieri (1634–1716) 
vid Gobelinsmanufakturen.74 Där fick han modellera troféer (ej identifierade) 
som skulle utföras i brons för något kungligt projekt. Han slussades därmed in 
organisationen kring Bâtiments du Roi. 

Flera källor anger att självaste Colbert uppmärksammat Chauveau och för-
sett honom med uppdrag och egen ateljé vid Gobelins.75 Däremot finns inget 
som tyder på att Chauveau var högsta ansvarig för skulpturateljéerna vid Go-
belins som ibland påståtts.76 Det är oklart exakt hur René Chauveaus anställ-
ningsförhållanden var vid Gobelins, men att skulptören var lovande råder ingen 
tvekan om. Det var av avgörande betydelse för Chauveaus karriär att han fått 
möjlighet att gå i lära hos två så framstående skulptörer som Girardon och  
Caffieri och att han uppmärksammats av Colbert och av dennes efterträdare 
Colbert de Villacerf. Papillon uppger också särskilt René Chauveaus goda rela-
tion med ”M le Fèvre, contrôleur général des Bâtiments”, en nyckelperson när 
det gällde att fördela uppdrag.77 Han var också kusin med arkitekten Antoine 
Desgodets (1653–1728).78 De täta nätverken och familjebanden var av stor bety-
delse för den enskilda hantverkarens yrkesvägar och möjligheter, vilket vi ska 
återkomma till. Enligt Cronström var det mycket svårt att få René Chauveau 
till Sverige, vilket överrensstämmer med Papillons uppgifter om skulptörens 
framgång. Cronströms påståenden om Chauveaus skicklighet i teckning be-
kräftar också att han fått en akademisk skolning. 79 

Enligt Papillon var det delvis på grund av oenigheter med svärfadern och 
överintendenten Colbert de Villacerf som René Chauveau valde att lämna 
Frankrike. Chauveau hade gift sig med Catherine Cucci i februari 1690.80 Hen-
nes far var finsnickaren Domenico Cucci (d. 1705). Han var ebeniste et fondeur 
ordinaire du Roy och verksam vid manufakturen vid Gobelins.81 Chauveau hade 
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dock önskat lämna svärfaderns ateljé vid Gobelins eftersom han hade blivit 
lovad en egen tjänstebostad vid Louvren tack vare sina många och viktiga upp-
drag. Cucci ska då tagit illa vid sig och överintendenten drog tillbaka sitt löfte. 
Cronström skall ha sett sin chans och istället ha erbjudit Chauveau att komma 
till Sverige. Papillon berättar hur Colbert de Villacerf först spelat likgiltig in-
för att förlora den skicklige Chauveau, men sedan åter försökt locka skulptö-
ren med ateljé på Louvren med löften om få göra ”stora skulpturer i brons” 
(sic!). Chauveau blev enligt Papillon smickrad och ångrade först sitt avtal med 

Grand Trianon, Chambre de l’Impératrice. René Chauveau var före avfärden till Sverige 
verksam i projekt inom Bâtiments du Roi. Bland annat utförde han ornamentarbeten 
1687–1691 i Grand Trianon i Chambre du Roi (senare Chambre de l’Impératrice) tillsam-
mans med andra skulptörer. Foto: © RMN (Château de Versailles). 
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Cronström. Senare accepterade han dock, på vännen Le Fèvres ärliga inrådan, 
svenskarnas erbjudande. Det var dåliga tider i Frankrike och alla kungliga pro-
jekt var så gott som avstannade.82 Chauveau fick den franske överintendentens 
intyg för att kunna resa till Sverige 21 juli 1693.83

Chauveau hade arbetat med ornamental skulptur i många material före av-
färden till Sverige. Han tycks ha haft både rena dekorationsuppdrag och upp-
drag med ansvar för modeller inom Bâtiments du Roi. Han arbetade i både trä, 
sten och metall. Till exempel utförde han ornamentarbeten i Chambre du Roi i 

Orangeriet i Château de Sceaux, samt detalj från interiören. René Chauveau utförde arbe-
ten för Colberts son marquis de Seignelay, i Château de Sceaux 1683–1690. Dels skulpterade 
han ornament inne i slottet (förstört), dels utförde han kornischer och maskaroner i orange-
riet. Foto: Linda Hinners.
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Grand Trianon (1687–1691), i samarbete med skulptören Lalande, och en piede-
stal för en pendyl i Appartement du Grand Dauphin i Versailles (modellen och 
dess dessein). Av stenarbeten kan nämnas kapitäl, konsoler och lister i Dôme 
des Invalides, i samarbete med flera andra skulptörer. På våren 1693 arbetade 
Chauveau med åtta andra ornamentskulptörer på brännförgyllda lampetter i 
Petit appartement du Roi i Versailles. 84 

I maj 1693 blev Chauveau upptagen som mästare i skrået Académie de Saint-
Luc.85 Därmed kunde han arbeta för privata beställare. I samband med detta 
tycks han också fått mer omfattande arbetsuppgifter. Kort före avresan till 
Sverige arbetade han i Hôtel de Seignelay för Cathérine-Thérèse Goyon de  
Matignon, änka efter Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay (1651–1690), 
den ”store Colberts” son. Redan tidigare hade René Chauveau tillsammans 
med andra skulptörer arbetat för marquis de Seignelay i slottet i Sceaux, 1683–
1690. Dels inne i slottet, med kornischer och väggpaneler (förstört) och dels i 
orangeriet med kornischer och maskaroner, som finns bevarade.86 I Hôtel de 
Seignelay tycks Chauevaus insats ha varit mer krävande då han gjorde modeller 
och formar till dekoren för eldstäderna.87 

Skulptören har också associerats med småskulptur, och i hans bouppteck-
ning fanns flera pågående arbeten av mindre skulpturgrupper.88

Cronström jämförde Chauveau med de främste ornamentskaparna, Jean 
Berain (1639–1711) och Jean Le Pautre (1618–1682)89. Ragnar Josephson har mot 
bakgrund av detta antagit att Chauveaus uppdrag i Frankrike mest bestått i or-
namentritningar, men så tycks alltså inte varit fallet. 90 Chauveau hade kapacite-
ten att fullgöra en ledande roll i en konstnärlig arbetsprocess, men det var först i 
och med vistelsen i Sverige som han verkligen fick möjlighet att utveckla denna 
färdighet. Cronström tar inte upp Chauveaus konflikt med Colbert de Villacerf 
eller Cucci. Även om oenigheterna inte var den enda orsaken till att Chauveau 
antog Cronströms erbjudande, ligger det sannolikt någonting i Papillons upp-
gifter. Kungliga fullmakter om fast lön, verkstad och boende (brevets) var hett 
eftertraktade. De dåliga tiderna var trots allt sannolikt huvudorsaken till skulp-
törens val att lämna Frankrike.

Cronström motiverade inför Tessin sitt val av just Chauveau på följande vis:

1) Han är helt ny och bekant med allt som finns att tillgå i den goda smaken; 2) 
Han har ett universellt kunnande; 3) Han har varit mycket använd i olika arbeten i 
Frankrike; 4) Genom sina teckningar och sin lyhördhet kan han avlasta Er [Tessin] 
mycket och ge er tusen idéer och tusen lösningar; 5) Han tiger som muren och är 
behaglig som ett barn, skulle aldrig bråka eller göra sig märkvärdig. Kort sagt, ni kan 
använda honom och styra honom som ni vill.91

Skulptören tycks emellertid ha utmärkt sig för sin lynnighet även i Sverige. 
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Jag är upprörd över Chauveaus humör, skrev Cronström till Tessin. Chauveau 
förväntade sig att vara mer värd än de andra skulptörerna, ”inte på det sättet att 
han ska bestämma över dem, men modellera åt dem och andra liknande saker 
som markerar en särställning och ojämlikhet”.92 

René Chauveau stannade i Sverige till hösten 1700.93 Han avled i Frankrike 
1722.94

Ornamentbildhuggaren Louis Delaporte, specialiserad på figurer
Uppgifterna om skulptören Louis Delaportes verksamhet före resan till Sverige 
är i det närmaste obefintliga.95 Vi kan sluta oss till att Delaporte arbetade för 
Bâtiments du Roi, eftersom han den 21 juli 1693, precis som Chauveau, fick intyg 
av överintendenten Colbert de Villacerf för att resa till Sverige.96 Delaporte var 
troligen verksam vid les Gobelins. Tillsammans med hustrun Jeanne Fremery 
hörde han till den församling som låg närmast manufakturen, Saint-Hippoly-
te.97 

Få av hantverkarna figurerar i Gobelinsmanufakturens efterlämnade mate-
rial. Detta beror dels på att källorna är mycket bristfälliga, men också på att de 
som inte var verkstadsledare ofta är mindre synliga i källmaterialet. Räkenska-
perna sköttes heller inte systematiskt. Även i det svenska räkenskapsmaterialet 
är Delaportes yrkesroll svår att få något grepp om. Han erhöll regelbunden 
årslön, men arbetena är ej specificerade. En tysk resenär på besök i Stockholm 
1697 bekräftar i ett dokument, som vi ska återkomma till, att Delaporte var 
specialiserad på figurskulptur.98 Den 6 november 1693, strax efter Delaportes 
ankomst till Stockholm, kommenterade Cronström rekryteringen: ”Den an-
dra, som är Laporte, är bättre på figurer än ornament, ty Mr Girardon har givit 
honom till mig på grund av det”.99 

I Sverige arbetade Delaporte i slottskyrkan med reliefer och i festvåningen 
på Stockholms slott med i huvudsak figurskulptur i stuck(”mons Delaporte 
till figurerna”).100 Han avled i Stockholm i december 1701 och begravdes på S:t 
Jacobs kyrkogård.101

Ornamentbildhuggarna bröderna Jacquin
Joseph Jacquin (1658–1703) var enligt Cronström ”bättre på ornament än på 
figurer”.102 Detta var inte mindre viktigt eftersom Tessin uttryckligen meddelat 
att han var i särskilt behov av sådan expertis. Joseph Jacquin omnämns i andra 
källor som som sculpteur en bois, men han arbetade också med ornament i 
sten.103 

Joseph och hans bror Claude tillhörde en framstående skulptörsläkt från 
Lorraine i nuvarande norra Frankrike. Joseph Jacquin var född i Neufchâteau. 
Föräldrarna var Jean Jacquin (d. 1683) och Isabelle Robert. De hade också en 
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äldre halvbror François Jacquin (1631–1728). Bröderna, liksom fadern Jean  
Jacquin och dennes bröder, var skulptörer. Detta är ett typiskt exempel på hur 
hantverkaryrket ärvdes inom familjen. På grund av oroligheterna under 30-åri-
ga kriget förflyttade sig många hantverkarfamiljer till större städer. Det gjorde 
också bröderna Jacquins far, som etablerade sig i Lyon för en tid. Både Joseph, 
François och troligen även Claude Jacquin arbetade till en början tillsammans 
med fadern. På 1660-talet etablerade sig storebrodern François Jacquin i Paris 
och studerade vid akademien med bland andra den Lyonfödde Antoine Coyse-
vox (1640–1720), som han troligen lärt känna redan tidigare. Brodern François 
Jacquin var en erkänd talang. Han kallades ”Le grand Jacquin” och var om-
nämnd som ”en av de bästa skulptörerna av sin tid” av historiografen Jean-
Aimar Piganiol de la Force (1673–1753).104 

Joseph Jacquin etablerade sig i Paris omkring 1690. Med sig hade han sin 
hustru Claude Pelisson, bördig från Bresse i östra Frankrike. Det hade san-
nolikt betydelse att brodern François redan fanns i staden. Familjen var i Paris 
skriven i församlingen Saint-Sulpice, och alltså inte i Gobelinsmanufakturens 
församling. 105 Detta innebär troligtvis att Jacquin saknade verkstad i manufak-
turen, men han kan ändå ha arbetat där. Till en början tycks Joseph ha arbetat 
med sin äldre bror på samma byggen som denne. Men det är sannolikt att brö-
derna Jacquin ibland sammanblandats i räkenskaperna från Bâtiments du Roi.  

En Jacquin arbetade i Invalidesdômen 1691–1693, där också René Chauveau 
och Langlois var verksamma.106 Det var dock storebrodern som var stjärnan 
och de andra Jacquin kallas ofta ”le frère de Monsieur Jacquin” eller ”Jacquin 
le cadet”.107 Joseph Jacquin var sannolikt mästare i målar- och bildhuggarskrået 
i Frankrike, precis som René Chauveau.108 Att han verksam inom Bâtiments du 
Roi vet vi genom att han fick överintendentens tillstånd att resa till Sverige i 
juli 1693.109

Joseph Jacquin arbetade vid sin ankomst i slottskyrkan och festvåningen på 
Stockholms slott, troligen mest med ornament. Han avled i Stockholm 1703 
och begravdes på S:t Jacobs kyrkogård.110

Claude Jacquin, är möjligen den skulptör med samma namn som blev upp-
tagen som mästare i skrået Saint-Luc i juni 1684. Han registrerades vid det juri-
diska högsätet Châtelet i Paris som sculpteur-peintre, och hans mästerstycke ska 
varit målat, vilket tyder på dekorationshantverkarens bredd.111 Claude Jacquin 
var aktiv vid de kungliga skeppsbyggena i hamnstaden Brest i norra Frankrike. 
Ornamenteringen av dessa skepp var viktiga uppgifter för ornamentskulptören, 
jämsides med inredningsarbetena.112 I Sverige var Claude Jacquin verksam från 
juni 1695 till maj 1698, varefter han tycks ha lämnat landet.113 

Det ovan nämna tyska dokumentet antyder att Claude Jacquin var äldst och 
användes mest för figurskulptur. Han fick också mer betalt än brodern. Ytterli-
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gare ett dokument från tiden i Sverige vittnar om att Claude Jacquin användes 
för dekorationer på Tessin d.y:s modell till att förnya slottet Amalienborg.114 

Claude Henrion – blommornas mästare
Cronström var fåordig om Claude Henrion, men beskrev honom som en 
skulptör med gott rykte.115 Han finns inte med i bevarade listor över mästarna i 
skrået.116 Henrion anlände till Sverige sensommaren 1694.117 Prästen i den fran-
ska beskickningen i Stockholm beskrev honom som ”född i Paris av en mycket 
ansedd familj, till professionen skulptör, och i detta yrke så framstående att han 
saknade jämlike i detta land”.118 Henrion var mest lämpad för ornament och 
arbetade särskilt i trä, men också i stuck och sten. 

Tessin skrev till Cronström att ingen kunde göra blommor som Henrion.119 
Mycket av ornamentutsmyckningen, oavsett om den var i stuck eller trä, efter-
liknar snidade träornament. För paradvåningen på Stockholms slott utförde 
han flera praktdörrar i ek. Det är därför intressant att konstatera att Henrions 
färdigheter också användes för att utforma modeller i trä för till exempel pilast-
rarnas metallbeslag. Han hade kunskap i att hantera flera material, och övertog 
från 1703 rollen som ”formare” vid det kungliga bronsgjuteriet vid Rännar-
banan.120 Henrion kom att ha en viktig roll i den ornamentala utsmyckningen 
på slottet. Han avled i Stockholm 1711.121

Träskulptören, ur Diderot & d’Alembert, ”Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sci-
ences, des arts et des métiers, Recueil de planches sur les sciences, les arts liberaux ert les arts 
méchaniques. Sculpture en bois”, vol. 8, 1771. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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Marbreraren François Bernard
Samtidigt med Henrion, sommaren 1694, anlände till Sverige en skulptör vid 
namn Bernard. Cronström benämner denne som marbrier-sculpteur.122 Ber-
nard figurerar i katolska kyrkans i Stockholms anteckningar som ”Fransiscus 
Bernard”.123 En François Bernard blev mästare i skråsamfundet Saint-Luc som 
”peintre-sculpteur” 14 oktober 1682.124 En marbier utförde gravstenar, epitafier, 
spisar i marmor eller annan hård sten. De hörde till en början till skulptör- och 
målarskrået, men hade eget skrå från 1600-talets början.125 

I de svenska källorna anges Bernard genomgående som ”marmoreraren”  
eller ”marbreraren” och han betalades för till exempel dörromfattningarna i 
festvåningen.126 Dessutom uppges han i samma räkenskaper arbeta med ”fing-
erad” eller ”artificiell” marmor. Det är oklart vad som avsågs med detta. Möj-
ligen användes denna benämning om den gröna marmor som finns i slottet.127 

Figurskulptören Zéphirin Adam
I april 1697 omtalades ytterligare en skulptör, ”le Sr. Adam”, som enligt Cron-
ström önskade resa till Sverige för att arbeta. Cronström upplyste om att ”Sr. 
Adam” hade vistats vid Académie de France à Rome, vilket ingen av de andra 

Hur man hanterar marmorblock, ur Diderot & d’Alembert, ”Encyclopédie ou dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers, Recueil de planches sur les sciences, les arts 
liberaux ert les arts méchaniques. Sculpture. L’opération d’elever un bloc de Marbre et 
Outils”, vol. 8, 1771. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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skulptörerna gjort. Han bedömdes således vara mycket bra att värva: une très 
bonne acquisition.128 

Det rörde sig troligen om Zéphirin Adam, bördig från Dieppe i norra Frank-
rike.129 År 1685 hade Zéphirin Adam med reliefen Construction de l’arche de Noé, 
vunnit första pris vid akademiens skola i Paris. Detta gjorde att han fick resa till 
franska akademien i Rom där han stannade i 6 år.130 Som brukligt var utförde 
Adam i Rom en marmorkopia av en antik skulptur som skickades till Paris.131 
Efter den italienska vistelsen väntades ornamentarbeten även för Adam. Även 
han återfinns i bygget vid Invalidesdômen 1691–1693, verksam med ornament-
skulptur i sten.132 

Adam anlände till Sverige sensommaren 1697.133 Han skulle arbeta med 
”statuer” i gips till den nedbrunna slottskyrkan och med tillfällighetsutsmyck-
ningar, bland annat med ”stora statuer” vid Karl XI:s begravning (november 
1697) och Karl XII:s hyllningsakt (december 1697) i Riddarholmskyrkan. Nästan 
samtliga franska hantverkare skulle medverka i detta arbete.134 

Adam återvände till Frankrike redan i augusti 1698, på grund av sin sjuklig-
het.135 Tessin rådde själv skulptören att återvända då vistelsen i Sverige inte tycks 
varit helt problemfri. Detta berodde delvis på sjukdomen men det tycks också 
som om Adam, precis som Chauveau, velat få viss särbehandling. ”Han hade 
drivit sina fina fasoner för långt”, skrev Tessin till Cronström.136 Det är troligt 
att friktioner uppstod i arbetslaget på grund av Adams annorlunda bakgrund 
och dennes skolning inom akademien. 

Åter i Frankrike fortsatte Adam med arbeten han haft före resan, inom  
Bâtiments du Roi, bland annat vid Invalides-komplexet 1698–1703.137  Adam ville 
dock snart återvända till slottsbygget i Stockholm. När Cronström diskuterade 
ärendet med Tessin avrådde denne, par plusieurs raisons.138 

Jacques Foucquet den äldre – figurskulptör 
Förvånansvärt litet är känt om skulptören Jacques Foucquets franska bak-
grund.139 Forskningen har dessutom försvårats eftersom han förväxlats med 
sina söner. En av sönerna, Bernard Foucquet, också skulptör, anlände samtidigt 
med fadern senhösten 1695.140 Ytterligare en son, målaren Jacques Foucquet, 
fanns redan i Sverige sedan ett år. 

Skulptören Jacques Foucquet var 56 år när han värvades för det sven ska 
slottsbygget, en förhållandevis hög ålder. Denne äldre Foucquet har kallats  
Bernard Foucquet i tidigare forskning (Böttiger, Josephson, m.fl.). En boupp-
teckning finns dock bevarad i Frankrike efter en Jacques Foucquet, sculpteur du 
roi de Suede och avliden 1731 i Frankrike.141 Han uppges ha varit från Abbeville i 
Picardie i norra Frankrike och son till en Pierre Foucquet. År 1666 gifte sig Jac-
ques Foucquet med en Jeanne Ninet. Skulptören hade förutom sönerna Bernard 
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och Jacques också flera barnbarn, bland andra ännu en Jacques Foucquet.142 Med 
tanke på åldern är den ende som kan komma ifråga för denna bouppteckning 
Foucquet d.ä. Dessutom finns ett brev från dottern till den äldre bildhuggaren 
Foucquet som avslöjar att denne skulptör levde till en ålder av 92 år.143

Ingen av skulptörerna Foucquet finns upptagna i registret över skråsam-
fundet Saint-Lucs medlemmar, troligtvis för att de inte var bördiga från Paris. 
Inte heller finns de med i räkningarna från franska överintendentsämbetet.144 
Liksom övriga bildhuggare tycks den äldre Foucquet mest ha arbetat för andra 
verkstadsledare före vistelsen i Sverige, särskilt för skulptören och akademile-
damoten Pierre Mazeline (1632–1708).145 Vid tiden för avfärden, hösten 1695, 
arbetade Foucquet troligen inom Bâtiments du Roi. Cronström hade svårt att 
få honom ur landet för skulptören Antoine Coysevox (1640–1720) och målaren 
Antoine Coypel (1661–1722), som var Foucquet överordnade, ansåg att vissa 
arbeten inte var klara.146

Sonen Jacques Foucquet som redan var i Sverige propagerade för att anställa 
fadern eftersom dennes kapacitet var ”något helt annat än den hos Delaporte 
och Jacquin”.147 Cronström talade varmt om skulptören Foucquet som, trots att 
han ”var till åren kommen”, fortfarande var ytterst kompetent. Måhända var 
hans ålder inte ansenligt hög med dagens mått mätt, men för den långa resan 
betraktades han som gammal. De andra i gruppen var i tjugo–trettioårsåldern. 
Dessutom var arbetet fysiskt tungt och krävande. Att han inte verkat självstän-
digt var något oroande för Cronström och Tessin, men Foucquet var behaglig 
och följsam, fort doux et paisible. Detta tycks ha varit värdefulla egenskaper för 
att fungera i gruppen. Foucquets behagliga sätt återkommer ofta hos Tessin. 
Det framgår med tydlighet att det var viktigt att arbetet fungerade bra med 
Chauveau, som hade ett slags överordnat ansvar. Inte heller kunde lönesätt-
ningen vare sig överstiga eller sättas under Chauveaus för att gruppen skulle 
samarbeta friktionsfritt.148 

Foucquet var enligt Cronström en god yrkesman, även om han inte tillhörde 
de allra främsta. Cronström meddelade också att den äldre Foucquet lämpade 
sig bättre för figurskulptur än för ornament och att han behärskade såväl trä 
som marmor.149 Han kom i Sverige att användas för att utföra modeller för fri-
stående monumentalskulpturer, avsedda att gjutas i brons. Men han tycks även 

Signaturer av skulptören Jacques Foucquet d.ä., skulptören Bernard Foucquet och målaren 
Jacques Foucquet d.y. (Slottsarkivet). Foto: Linda Hinners. 
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ha använts för stenskulptur, till exempel vid Tessins eget palats eller planerade 
hermer på slottets fasad.150 

Foucquet reste från Sverige i augusti/september 1706 på grund av att synen 
försämrades. Detta skapade stora bekymmer för Tessin som diskuterade en er-
sättare med Cronström. Till arkitektens stora glädje återkom Foucquet igen i 
augusti 1707.151 Han stannade då troligtvis till 1710/1711. Efter det återfinns han 
inte längre i slottets räkenskaper.

Bernard Foucquet – skulptör av ornament
Jacques Foucquets son Bernard Foucquet är än svårare att få grepp om. Han 
 förekommer mer sporadiskt i det svenska källmaterialet och inte alls i det fran-
ska. I korrespondensen mellan Tessin och Cronström nämns uteslutande (?) 
Foucquet den äldre. I slottets räkenskaper omtalas den äldre och yngre Fouc-
quet. De skrev själva under räkningarna med sina för- och efternamn.152 Ber-
nard Foucquet arbetade troligen under sin fars överinseende. Han engagerades 
i ornamentutsmyckning. Det gällde träsniderier (dörrar tillsammans med Hen-
rion) och stenhuggning (maskaroner på gamla Stallet tillsammans med Hen-
rion, samt metoper på Norra längans borggårdsfasad), samt i andra tillfälliga 
dekorationsarbeten.153 

Efter några år lämnade troligen Bernard Foucquet Sverige utan sin far eller 
bror.154 Det tycks dock som om han kom tillbaka en kort period, men lämnade 

Maskaroner från gamla hovstallet, nu i Riksdagshuset. Bernard Foucquet och Claude Hen-
rion arbetade med ornamentskulptur, både i trä och i sten. Dessa huvuden, så kallade 
maskaroner, satt över fönstren på hovstallet som uppfördes 1696–1699. När stallet revs 1894 
inkorporerades maskaronerna i ljusgårdar i det nya Riksdagshuset. Foto: Linda Hinners. 
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landet igen 1710.155 Åter i Frankrike kom han emellertid att byta yrkesbana och 
lämna dekorationshantverket. Detta antyder att han inte var lika fast förankrad 
i yrkesrollen som de övriga.156 

Formaren Langlois 
När Foucquet d.ä. rekryterades till slottsbygget var det främst för att arbeta 
med de stora bronsskulpturerna som planerades till norra portalen mot borg-
gården: två flankerande atlantfigurer och en Herkules ovanför.157 Men själva 
gjutningen skulle Foucquet inte göra själv, för det behövdes gjutare och for-
mare, mouleurs. Ärendet diskuterades redan vid skulptören Foucquets ankomst, 
och valet av Langlois tycks delvis ha berott på att Foucquet rekommenderade 
denne.158 Formaren Langlois och gjutaren Aubry anlände först i maj 1697, Tes-
sin rapporterade om deras ankomst några dagar efter slottsbranden.159 Dels be-
hövdes formar på modellerna för själva gjutningen i cire perdue-teknik. Dels 
kunde gipsavgjutningar behöva göras. Arbetet krävde precision och erfarenhet. 
Diderots Encyclopédie underströk det komplicerade i konsten att göra formar: 

[…]Gjutform kallas alla hjälpmedel som tjänar till att ge eller bestämma den form 
som skall ges åt ett arbete. Det finns inget som är så vanligt inom konsten som gjut-
formarna. Det finns vissa saker som inte skulle kunna göras utan detta hjälpmedel, 
och det finns inget som är så svårt och tidskrävande […]160

Kungliga hovstallet, ur Erik Dahlberghs ”Suecia Antiqua et Hodierna”. Kopparstick av 
Johannes van den Aveelen, 1696. Foto: Kungliga biblioteket.
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Langlois är den bland fransmännen som förkommer oftast i räkenskaperna från 
Bâtiments du Roi. Han gjorde avgjutningar av modeller och möjligen också av 
antika arkitekturelement som tjänade som modeller till sten- och träskulptö-
rerna. Han framställde också formar och vaxmodeller till skulpturer som skulle 
gjutas i brons. Vaxerna återarbetades, ”reparerades”, sedan av figurskulptören 
som gjort modellen. Ett annat uppdrag som Langlois hade i Frankrike var att 

Formarens ateljé, ur Diderot & d’Alembert, ”Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, Recueil de planches sur les sciences, les arts liberaux ert les 
arts méchaniques. Sculpture. Atelier des Mouleurs en Plâtre, Outils et Ouvrages”, vol. 8, 
1771. Formaren hade en mycket viktig roll i skulpturarbetena. Denne tog form på model-
lerna i lera och förberedde för gjutarbeten i metall. Arbetet krävde precision och erfaren-
het. Till sin hjälp hade formaren lärlingar och hantlangare, ofta kvinnor, som stötte och 
siktade gipset. Foto: Uppsala universitetsbibliotek. 
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kunna sammanfoga de antika avgjutningar som fanns i de kungliga samling-
arna.161 

Langlois fick intyg från den franske överintendenten för att kunna åka till 
Sverige, i februari 1697, dock med förbehåll att han skulle återvända om två 
år.162 Väl i Sverige arbetade Langlois som ”formare” vid gjuteriet på Rännar-
banan. Han avled i Stockholm i augusti 1703, 46 år gammal, och begravdes på 
S:t Jacobs kyrkogård.163 Hustrun var kvar i Paris.164 Tessin beklagade bortgången 
och bad Cronström söka efter en ny skulptör som var villig att arbeta ihärdigt 
samt inte ägnade sig åt utsvävningar.165

Andra gipsmakare och formare
Vid fransmännens sida finns redan från och med de första arbetena i Stockholm 
Pietro Pagani. Det är okänt när och hur denne kom till Sverige.166 Oftast kall-
las Pagani ”gipsmakare” i källorna. Ibland, om än sällan, tillkommer yrkesbe-
skrivningen bildhuggare. Ibland läggs dessutom epitetet ”italiensk” till, men 
lika ofta blir han ”fransösk”.167 Han kom från en skulptör- och målarsläkt från 
Comoregionen i norra Lombardiet. Detta område har präglats av sina många 
stuckatörfamiljer, varav åtskilliga sökte sig utomlands.168 Pagani skulle, tillsam-
mans med Chauveau, få en nyckelroll i inredningsarbetena i festvåningen på 
Stockholms slott.

Sommaren 1699 anlände även en Pierre Robert till Sverige. Med sig hade han 
ett rekommendationsbrev från Cronström.169 Han förekommer i räkenskaperna 
tillsammans Dumen, en holländsk formare.170 De kom att vara verksamma med 
ett ryttarstatyprojekt till Karl XI. De var emellertid inte fast anställda för slotts-
bygget och tas därför inte närmare upp i denna studie. 

Peintres – målare

Under 1600-talet var måleriet förknippat med hantverk. Målare lydde ursprung-
ligen under samma stadgar som skulptörerna, i samma skrå. Under medeltiden 
kallades målarna i den franska skråregleringen för ymagiers-paintres, det vill säga 
”bildmålare”. De tilläts måla på alla sorters material, trä, sten, ben, horn och 
elfenben. Ända in på 1600-talet tillhörde målare som beströk väggar med färg 
och bildskapande målare samma skrå.171 Men, som nämndes ovan fanns från 
renässansen och framåt en tendens att särskilja de som sysslade med skapande 
måleri och teckning. Att teckna blev en intellektuell syssla, jämförbar med text-
skapande.172 

Målare (peintres) användes som ett samlingsbegrepp för alla målare. Med 
dekorationsmåleriet förhöll det sig på samma sätt som med bildhuggeriet; det 
krävdes flera specialister för att nå en helhet. Dessa målare befann sig i en grå-
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zon i den etablerade motivhierarkin. Definitionen av deras sysslor ligger nära 
ornamentbildhuggarens, det vill säga någonstans under eller mellan arkitekten 
och figurskulptören/figurmålaren.173 Michael Baxandall och Svetlana Alpers har 
beskrivit den dekorativa konsten som ”para-narrativ”, det vill säga delvis deko-
rativ, delvis narrativ. Av stor vikt var förmågan att kunna teckna.174 

Olika sorts målare, ur Diderot & d’Alembert, ”Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, Recueil de planches sur les sciences, les arts liberaux ert les 
arts méchaniques. Peinture en huile, en miniature, et encaustique”, vol. 8, 1771. I denna 
bild har man samlat alla sorters målare. Tessin var för arbetena på Stockholms slott främst 
i behov av dekorationsmålare. Helst skulle målaren besitta kunskaper både i figurer och 
ornament, vilket Jacques Foucquet i hög grad gjorde. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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I Tessins närhet fanns skickliga målare kapabla att utföra berättande figur-
scener, så kallat historiemåleri. Ändå behövdes franska målare till dekorationen 
av Stockholms slott. Särskilt saknades sådana som kunde utföra ornament i le 
bon goût enligt förlagor av till exempel Jean Berain. Tessin och Cronström dis-
kuterade de olika behoven och färdigheterna hos olika målare. Gränserna mel-
lan de olika rollerna var inte alltid tydliga, vilket följande uttalande av Cron-
ström, i ett brev från sommaren 1694, vittnar om: 

Efter er förfrågan från februari gällande en ornamentmålare har jag hört mig noga för angå-
ende detta […] men ju mer jag trängt in i detta ämne, desto mer besvärad har jag blivit, och 
desto mindre säker har jag blivit på exakt vad ni menar med en ornamentmålare. Här har 
det visat sig att en målare av ornament i första hand är en person som utformar och sätter 
ihop ritningar av ornament. Bland dessa finns det sådana som endast sätter ihop och tecknar, 
utan att måla, andra som tecknar litet och inte målar alls. De delar som ingår i ornament 
är Figurer, Arkitektur, Perspektiv, Allegori, Grotesker, Djur, Fåglar, Blommor, Masker etc. 
Dessutom ingår de rena ornamenten, som rullverk och lövverk. […] arbeten signerade av 
en viss person är gjort av 7 eller 8 olika personer […] Jag hade lovat er en person, men jag 
kan inte finna någon som behärskar alla delar av ornamentmåleriet, här finns endast 2 eller 3 
stycken som kan det, vilket jag förstått endast genom att fördjupa mig i allt detta, genom att 
se, att fråga, att resonera, och att låta dem teckna i min närvaro, för deras ord är inte mycket 
att lita på.175

Målaren Jacques Foucquet d.y. 
När skulptörerna var på plats efterlyste Tessin en målare som kunde utföra tak-
målningarna i den nya paradvåningen, enligt franskt mönster: 

För övrigt, om det fanns en målare som inte blandar sig i porträttmåleri utan, vars starka sida 
är att måla taken, för att efterlikna Grand Appartement i Versailles, i fresk eller olja, skulle jag 
göra all ansträngning för att locka hit honom till något så när vettiga villkor. Mr Chauveau 
har föreslagit mig sin bror, som vill åka hit, men jag vet inte vad han har gjort i Frankrike, om 
han är tillräckligt bra för dessa företag eller ej; framför allt måste han vara säker i teckning, 
och att han inte använder en för mörk kolorit.176

Cronström uppgav att han sökte efter lämpliga målare i Charles Le Bruns sko-
la.177 Le Brun hade fått en klassisk skolning från Simon Vouet och Nicolas Pous-
sin i Rom. Colbert hade snart uppfattat dennes begåvning, inte bara gällande 
måleriet utan också de organisatoriska egenskaperna. Dessa kom till använd-
ning vid upprättandet av manufakturen Gobelins där Le Brun blev direktör 
från 1663. Cronström uppgav att han i Le Bruns krets skulle kunna finna mer 
bredd än bland de strikt specialiserade professionella ornamentmålarna. Detta 
pekar på de fördelar som akademisk skolning kunde ge även för ornament-
måleri, inte minst för att kunna komponera och sammanställa motiv. Men de 
skickligaste målarna var dyra. Cronström var nöjd med att finna Jacques Fouc-
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quet, son till den tidigare nämnda skulptören med samma namn. Han hörde 
visserligen ”inte till de bästa, men ändå var ett bra val”.178 

I räkenskaperna från Bâtiments du Roi finns åren 1685–1693 Foucquet uppta-
gen bland andra élèves peintres. Denne fick ett månatligt underhåll av 22 livres, 
en relativt liten men viktig summa, inte minst som den var regelbunden.179 
Jacques Foucquet var, tillsammans med Adam, den ende i gruppen som varit 
stipendiat vid franska akademien i Rom. Jacques Foucquet var i Rom under 
åren 1687–1692 och vann andra pris i måleri 1691 och tredje pris 1692.180 

Målaren Foucquet var den i familjen som först anlände till Stockholm, sen-
sommaren 1694, samtidigt som Bernard, Henrion och gjutaren Hubeault.181 
Tessin skrev till Cronström några månader efter Foucquets ankomst att han var 
en mycket bra man som han hoppades på lika mycket i måleri som i teckning.182 
Med sin bakgrund var han den bäst lämpade att utföra de berättande plafond-
målningarna på slottet. För detta arbete skulle han få den högst avtalade lönen 
i den franska hantverkargruppen. Han återvände till Frankrike när arbetet var 
slutfört 1702.183 

Jacques de Meaux – specialist på ornament
En annan målare som tidigt fanns med i diskussionerna var Jacques de Meaux. 
Han berömdes av Cronström för sin förmåga att måla ornament. de Meaux 
hade arbetat hos Berain och fått dennes rekommendationer. Han var änkling, 
omkring 46 år och ”mycket mjuk och följsam” skrev Cronström till Tessin i 
mars 1694.184 Han hade dessutom troligen släktband till gruppen i Sverige.185 de 
Meaux hade vistats i Tyskland i kardinal Wilhelm Egon von Furstenbergs tjänst 
och hade återkommit därifrån sex eller sju år tidigare.186 Han hade begärt 2 000 
livres (ca 1 333 dsm) i lön, fri bostad och vedbrand och fria färger för att komma 
till Sverige.187 Valet föll dock istället på Jacques Foucquet, för att denne var mer 
allsidig och kunnig i att måla figurer samt hade förmåga att teckna. 

Målaren de Meaux anställdes dock några år senare hos Tessin för att arbeta 
med dekorationerna av dennes hus på slottsbacken.188 Men Cronström beto-
nade att de Meaux endast var lämplig för vissa ornament, och inte en peintre 
d’histoire.189 Tessin föreslog att de Meaux endast skulle behöva utföra måleri ef-
ter andras teckningsförlagor. Det viktigaste var att han kunde utföra ornament, 
figurerna kunde han få hjälp med.190 

Vid de Meaux’s ankomst sensommaren 1697 rapporterade Tessin att han var 
lika kunnig i sitt yrke som foglig i sitt uppförande.191 de Meaux gick med på 
1 200 livres (800 dsm) i årslön. Han bör ha fått denna lön så länge han uppehöll 
sig med dekorationsarbetena i Tessins hus (från 1697 till åtminstone 1699).192 

de Meaux arbetade också med utsmyckningarna på slottet från 1699 och kom 
då att avlönas efter inlämnad räkning.193 Från hösten 1699 utförde han bland 
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annat, som vi ska se längre fram, ”mosaik och marbrering” i taken och orna-
mentmålning i fönstersmygarna. Han anlitades också för andra dekorations-
uppdrag inom hovet, till exempel för att dekorera en ny paradkaross och vid 
utsmyckningarna för Karl XI:s begravning.194 Eftersom han inte var bunden vid 
en slottsanställning kan han också ha tagit uppdrag hos andra beställare. Men 
då han inte var skråansluten var han inte helt fri på marknaden utan uppdragen 
bör ha förmedlats av Tessin.195

de Meaux anlitades således endast för att måla ornamentmotiv. Cronström 
betonade att han inte behärskade helheten. Uppgifterna stämmer också överens 
med att de Meaux inte verkar ha fått en akademisk skolning. Hans funktion 
var strängt specialiserad och nödvändig för den typ av inredningskonst som 
Tessin ville åstadkomma, såväl i det kungliga slottet som i det egna huset. Men 
för utförandet krävdes flera specialister. Målaren de Meaux är frånvarande i käl-
lorna 1702–1705 och var då sannolikt utomlands. Han återkom sedan och fanns 
i Sverige åtminstone till 1711.196

Fönstersmygar med målade ornament i Karl XI:s galleri. Jacques de Meaux var specialise-
rad på målade ornament. Han utförde ”mosaik och marbrering” i taken och i fönstren i 
festvåningen. Foto: Linda Hinners.



de fransöske handtwerkarne 73

aktörerna

Målaren Evrard Chauveau
I breven mellan Tessin och Cronström framgår att det var René Chauveaus 
önskan att även få sin bror till Sverige. Evrard Chauveau, född 1660, hade lik-
som René, gått i lära hos fadern, gravören. Papillon uppger att hans gudfar var 
Charles Le Brun. Liksom Rene Chauveau skall han ha arbetat i slottet i Gaillon 
för ärkebiskopen av Rouen.197 

Tessin och Cronström diskuterade från 1694 användningen av målaren  
Evrard Chauveau. Cronström meddelade först att denne var ”ett bra ämne”, 
men att hans styrka möjligen inte var ornament. Han skulle snarare kunna 
användas för figurerna i takmålningarna i slottet, vilket inte var direkt vad som 
efterfrågades.198 Istället valdes, som redogjorts för, Jacques Foucquet, då denne 
hade större bredd. Läget förändrades dock med målaren Johan Sylvius död i  
januari 1695. Det planerades då att Evrard Chauveau skulle efterträda Sylvius 
hos riksänkedrottningen på Drottningholm. Skulptören René Chauveu var 
mycket angelägen, men Tessin tvekade på målarens kompetens. Cronström 
kände sig splittrad då han inte ville svika bröderna Chauveaus önskan om att 
förenas i Sverige. Samtidigt kunde han inte garantera målarens talang annat än 
vad gällde koloriten.199 

Evrard Chauveau anlände slutligen, troligen 1696, för att arbeta med plafon-
derna på Drottningholm. För detta kom att han belönas med medel på Hed-
vig Eleonoras Drottningholmsstat, 1 200 dsm/år.200 Papillon uppger att Evrard 
Chauveau målade hela plafonden i Rikssalen på Drottningholm och taket är 
signerat av fransmannen 1699. Arbetet var så skickligt att han misstogs för att 
vara italienare (sic), berättar Papillon.201 I själva verket var taket påbörjat av Syl-
vius. Troligen har Evrard Chauveau gjort det måleri runtom som är utfört på 
stuckgrund. Det var samma teknik som användes av Foucquet på Stockholms 
slott. Han gjorde även annat måleri på Drottningholm, främst just ornamen-
talt.202 Papillon uppger även att han arbetade i flera andra ”herrars” palats i 
Sverige.203  

Evrard Chauveau stannade i Sverige till 1703.204 Åter i Frankrike skall Evrard 
Chauveau enligt Papillon ha fortsatt att arbeta för hovet och privata beställare. 
Han avled i Paris 1739.205 

Evrard Chauveau kommer inte närmare att behandlas i denna studie då han 
inte tycks ha arbetat på Stockholms slott.

Fondeurs – gjutare

De franska gjutarnas tidiga historia är relativt okänd. Étienne Boileau tog i 
Livre des métiers från 1260-talet, upp Fondeurs et molleurs (gjutare och formare) 
separat och ej tillsammans med skulptörer och målare. Denna grupp gjorde 
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spännen, nålar, ringar ”och andra små föremål som görs av koppar…”. Från 
slutet av 1500-talet bearbetades stadgarna och mästarna specificerades som fon-
deurs – mouleurs en terre et en sable, alltså gjutare och formare av föremål i ler- 
och sandform. Det finns noggranna beskrivningar på vad gjutaren fick göra. De 
utförde både stora föremål, som krucifix, kalk, kyrkklockor och små ringklock-

Gjutarens verkstad, ur Diderot & d’Alembert, ”Encyclopédie ou dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, Recueil de planches sur les sciences, les arts liberaux ert 
les arts méchaniques. Sculpture fonte des statues equestres”, vol. 8, 1771. I Sverige fat-
tades skulptörer och gjutare med kunskap i att gjuta monumentalskulpturer i metall. Ett 
kunnigt arbetslag rekryterades därför från Frankrike för att kunna etablera ett kungligt 
bronsgjuteri. Denna bild visar ugnen där metallen smältes i gjutarens verkstad. Foto: 
Uppsala universitetsbibliotek.
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or, lampor och allt annat som kunde formas och gjutas i ler- och sandform.206  
I svensk terminologi motsvarar det grytgjutare, klockgjutare, styckgjutare (ka-
noner), eller gördelgjutare/gelbgjutare av små mässingsföremål (med sand-
form). Avgränsningarna är dock komplicerade och överlappar varandra.207 

För att utföra komplicerade skulpturer i metall var gjutaren emellertid 
tvungen att behärska gjutning i cire perdue, ”förlorat vax”.208 För att klara den 
tekniken var man också tvungen att vara skulpturkunnig. Dessa gjutare är mer 
att betrakta som skulptörer och de tillhörde ofta målar- och bildhuggarskrået. I 
Diderots och d’Alemberts Encyklopedi sammanfördes alla fondeurs till en egen 
grupp, med underavdelningar beroende på vad som skulle gjutas. Då var sta-
tygjutare en egen yrkeskategori.209 Under 1600-talet var denna yrkesroll fortfa-
rande ovanlig och Tessin och Cronström sökte med alla medel efter personer 
som behärskade den konsten.

Gjutaren François Jacques Aubry
Tessin behövde således någon som kunde hjälpa Jacques Foucquet d.ä. att gjuta 
de stora skulpturerna i brons. I ett brev i juli 1695 skrev Tessin till Cronström att 
Foucquet kunde få välja en gjutare, fondeur, att ta med sig. Var denne både gju-
tare och formare, mouleur, var det ännu 
bättre.210 Foucquet d.ä. skulle ansvara för 
modellerna, och det är möjligt att han 
tänkt sig använda sonen Bernard för delar 
av gjuteriarbetena. Detta var emellertid ej 
tillräckligt. Under sommaren 1696 sökte 
Cronström intensivt efter en gjutare och 
formare till Foucquet d.ä. Denne tycks 
först ha sagt sig kunna ta hjälp av de gju-
tare som redan fanns i Sverige, men sedan 
ha ändrat sig på denna punkt.211 Foucquet 

Borggårdsfasaden av norra längan, gravyr av 
Claude Haton 1708–1714 efter ritningar av Tes-
sin, detalj. Skulptören Jacques Foucquet d.ä., 
gjutaren Aubry och formaren Langlois arbetade 
på gjuteriet med ”de stora figurerna”. De första 
uppdragen gällde en Herkules och två flanke-
rande atlanter vid portalen  mot borggården. 
De stora modellerna gjordes men de göts aldrig i 
brons. På denna gravyr är dock Herkulesfiguren 
utbytt mot en Minerva. Foto: Uppsala Univer-
sitetsbibliotek.
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d.ä. tycks ha skrivit en typ av ”offert” som Cronström använde i förhandling-
arna i Paris.212 

År 1697 anlände så gjutaren François Aubry och formaren Langlois till 
Stockholm. Tessin anmälde deras ankomst i ett brev den 12 maj 1697, bara några 
dagar efter den stora slottsbranden. Han förklarade syftet i ett memorial: ”de 
skola gjuta uti bronz dee stoora figurerne, som komma widh portalen åth inre 
sijdhan uppå bårggården, hvartill billthuggaren Foucquet dee stora modellerne 
har förfärdigat”.213 Poängen var just närvaron av en skulptör som gjorde model-
len, en formare som utförde formarna och en gjutare som behärskade själva 
bronsgjutningen. Ingen kunde fylla sin funktion utan de andra. Cronström 
hade skrivit till Tessin om Aubry redan under våren 1696, men hade inte vågat 

Barngrupper, ”Le Parterre d’Eau”, Château de Versailles. Gjutaren François Aubry hade på 
1680- och 1690-talen arbetat med gjutningen och lödningen av åtta barngrupper vid de stora 
vattenparterrerna i trädgården i Versailles. Arbetet skedde i samarbete med andra skulptörer 
och gjutare. Foto: Linda Hinners.



de fransöske handtwerkarne 77

aktörerna

engagera denne utan en formare: ”Imedlertijd hastar jag intet medh giutaren 
Aubrys kontrakt […] effter han är onödig till dess man är viss om een mode-
lerare”.214 

François Aubry (eller François Jacques enligt hans testamente) var född 1651 i 
Basel.215 I de franska källorna kallas han ömsom sculpteur, ömsom fondeur. Han 
hade bland annat gjort skulpturarbeten för trädgården i Versailles. Mellan åren 
1686–1695 hade han arbetat med gjutningen av de åtta barngrupper som pryder 
bassängerna vid de stora vattenparterrerna framför palatset.216 Aubry arbetade 
inte självständigt vid något av dessa projekt. Han arbetade med andra gjutare/
skulptörer, för verkstadsledare som Etienne Le Hongre (1628–1690) och Maze-
line. Till exempel var han tillsammans med skulptören Roger Scabol (d. 1720) 
delaktig i förberedelserna av en ryttarstaty i brons föreställande Ludvig XIV, 
efter skulptören Le Hongres modell. När Le Hongre hade avlidit drev Aubry 
och Scabol en rättslig process mot dennes arvingar för att få ut sin avtalade 
lön.217 Han deltog också med skulptören Marc Arcis (1655–1739) i arbetet med 
en bronsstaty av Ludvig XIV för staden Pau efter en vaxskiss av Girardon.218 
Tack vare de kollektiva arbetsinsatserna hade Aubry tillägnats värdefulla skulp-
turkunskaper. I arbetskontrakt kallades han Fondeur ordinaire du Roy.219 I ett 
brev från oktober 1696 skrev Cronström att Aubry var en trevlig och bra man 
som förtjänade att behandlas bättre än en ouvrier ordinaire.220 Detta uttalande 
antyder den status som var förknippad med olika moment i skapandeproces-
sen. Att behärska statygjutning var just ett sådant viktigt arbetsmoment.

Aubry kom att vara verksam vid gjuteriet på Rännarbanan och stannade i 
Sverige till sin död i mars år 1713. Han begravdes då på S:ta Clara kyrkogård.221 

Metallgjutaren Jean Hubeault
Redan före Aubrys ankomst fanns en annan fransk gjutare anställd vid slotts-
bygget, Jean Hubeault.222 Den franske prästen vid beskickningen beskrev ho-
nom som skulptör till yrket, men oftast beskrevs Hubeault som ”gjutare” och 
inte skulptör.223 Han omnämndes dessförinnan som maître fondeur vid försam-
lingen vid Gobelinsmanufakturen.224 Hubeault anlände till Sverige sensomma-
ren 1694 med en icke namngiven medhjälpare.225 Men Tessin var inte helt nöjd 
med Hubeaults färdigheter. I ett brev från 1695 bad han till och med Cronström 
att höra sig för hos gjutmästaren Keller i Paris, hos vilken Hubeault arbetat, om 
det verkligen var så att denne kunde så mycket som han påstod.226 Cronström 
svarade att han hade talat med Keller, som meddelat att han inte heller var så 
nöjd och till och med velat avskeda Hubeault. Keller menade att ”han [Hu-
beault] inte ännu var redo att leda ett arbete själv”.227 Keller-brödernas verk-
stad göt nästan samtliga vaser och statyer i trädgårdarna i Versailles och Marly, 
där ibland de kopior efter antiker som stipendiaterna vid Académie de France 
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à Rome hade utfört. De utförde också gjutningen av Girardons 40 ton tunga 
ryttarstaty i brons av Ludvig XIV vid Place Vendôme, gjord i un seul jet (förstörd 
1792).228 Kellers uttalande vittnar om Hubeaults sekundära roll. 

Av räkenskaperna från Stockholm kan vi konstatera att Hubeault använts 
mest för gjutning av dörrkarmar och lister, och inte av figurer eller föremål.229 
Sannolikt behärskade Hubeault endast sandteknik. Därför argumenterade  
Tessin senare så livligt för en statygjutare, underförstått, en som kunde gjuta i 
cire perdue. 

Hubeault drog sig tillbaka till Frankrike 1706, men kom liksom flera andra i 
gruppen tillbaka, år 1708.230 Han var dock då löst knuten till slottsbygget. Han 
avled i Sverige 1711 efter flera år av ”podagerns smärtor”, sannolikt någon typ av 
gikt eller reumatism.231 

Orfèvres – guldsmeder

Orfèvre eller guldsmed kallades en person som arbetade både i guld och silver, 
och även i annan metall.232 Guldsmeden tillverkade alla sorters föremål från 
kärl, fat, hela serviser, skrin, spiselutsmyckningar, ljusarmar (girandoles) och un-
dantagsvis hela möbler som bord, bärstolar, troner och fåtöljer. Denna typ av 
beställningar gjordes av de stora hoven, och ingenstans i sådan omfattning som 
i Versailles, där silverförmålen ingick i inredningens helhet.233 I Paris fanns en 
gynnsam marknad för guldsmeder, inte bara för hovets räkning utan även för 

Dörrkarmar i mässing, detalj, Karl XI:s galleri. Gjutaren Hubault arbetade med gjutning 
av dörrkarmar och lister för slottet. Dessa renfilades av olika smeder. Foto: Linda Hinners.
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andra välbeställda. Att äga föremål silver var inte bara en manifestering utan 
också en investering. Vid seklets slut intensifierades dock försöken från Ludvig 
XIV att få ägarna till silverföremål att lämna in sina silverpjäser för att inbringa 
medel till att bekosta de kostsamma krigen. I gengäld skulle de få betalt i form 
av ränta. Detta hade gjorts av kungamakten även tidigare. Det mest spektaku-
lära exemplet är då Ludvig XIV i december 1689 lät smälta ned sina egna silver-
möbler för att föregå med gott exempel.234 Även i Sverige smältes delar av de 
kungliga silverserviserna ned av ekonomiska skäl vid olika tillfällen.235

Guldsmedens arbete innebar stundom ett nära samarbete mellan arkitekten 
och gjutaren och andra specialister. Guldsmedens yrkesroll kan vara svår att 
skilja från skulptörens, och många silverföremål skulle lika gärna kunna de-
finieras som skulpturer. Ofta var modellerna dock formgivna av skulptörer.236 

Guldsmeden och dekorationshantverkaren Jean-François Cousinet 
I den franska gruppen på Stockholms slott var det, som vi ska se, främst skulp-
tören Chauveau som ansvarade för att utforma modeller av allehanda slag. 
Men för miljön som helhet behövdes också guldsmeder. Därför avreste, genom 
Cronströms försorg, den franska guldsmeden Jean-François Cousinet till Sve-
rige sensommaren 1694.237 

Silverdopfunt och altarljusstake 1695–1707, (HGK Kyrksilver, 13 och 34). Guldsmeden Jean-
François Cousinet behövdes både för ciseleringsarbeten i inredningarna och för att utföra 
enskilda praktföremål. Dennes största uppdrag var att utföra en kunglig dopfunt och en 
trearmad ljusstake för slottskyrkan. Ofta utfördes modellerna av skulptören Chauveau. 
Foto: Håkan Lind och Alexis Daflos, © Kungl. Hovstaterna. 
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Cousinet hade gått i lära hos sin far, René Cousinet (1620–1692), som var Or-
fèvre du Roi. Jean-François blev maître orfèvre 1686. Som stämplar hade han en 
lilja krönt med två knoppar och ett örnhuvud med ett J och ett F och ett C.238 
Han omnämns i de samtida källorna som marchand orfèvre à Paris et orfèvre du 
Roi de Suède.239 Den benämningen påminner om att han, liksom andra mästare, 
hade rätt att sälja sina varor som en marchand.240 Jean-François Cousinet bodde 
i Paris på Quai des orfèvres, där guldsmederna höll till, åtminstone till 1689, men 
hade troligen ingen egen boutique vid denna tid.241 Han arbetade troligen med 
sin far för den franska kungliga husgerådskammarens (Garde-meuble du Roi) 
beställningar till det stora galleriet i Versailles i form av ljusarmar och taburet-
ter. På 1690-talet angavs att han var skyldig Bâtiments du Roi pengar. Han, eller 
fadern, skulle ha fått för mycket betalt för utförda arbeten.242 Vid den tidpunk-
ten var dock redan Jean-François Cousinet i Sverige.243 

Cousinet utförde åtskilliga ”lösa” föremål som tillverkats av silvret i den 
kungliga silverkammaren, bland annat troligen några av praktkistorna i Karo-
linska gravkoret i Riddarholmskyrkan, samt den kungliga dopfunten och en 
trearmad silverljusstake för slottskyrkan 1695–1696.244 Liksom de övriga frans-
männen ingick han också i arbetslaget för att dekorera den nya praktvagn som 
beställts från Paris.245 Cousinet användes också av Tessin för efterarbetet av de 
gjutna och förgyllda bronsbeslagen på pilastrarna och ljusarmarna på väggarna 
i Galleriet. Hubeault utförde gjutarbetet för pilastrarna och Cousinet och andra 
guldsmeder renfilade, ciselerade, dem.246 Eftersom Cousinet inte var årsanställd 
vid hovstaten eller slottsstaten betalades han styckevis för sina arbeten.247 

De föremål han utförde för hovet, som dopfunten och ljusstaken, var avan-
cerade och av mycket exklusiv art. Carl Hernmarck har påpekat att det speciella 
med Cousinets teknik låg i att denne göt sina silverarbeten.248 I Sverige var den 
ditintills mest tillämpade tekniken för silverarbete att driva fram en form. Att 
gjuta arbeten i silver innebar en möjlighet att göra större föremål med mera 
helhetsverkan.249 Cousinet uppgavs vid slutet av sitt liv bo vid Rännarbanans 
kvarter, det vill säga gjuteriet, vilket säkerligen hade att göra med hans nära 
samarbete med gjutarna. Cousinet avled i Stockholm 1714.250 
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nder 1600-talets slut fanns relativt många möjligheter att utföra ett 
konstnärligt hantverk, men arbetet skedde inom vissa givna ramar. För 
att förstå de franska hantverkarnas ageranden och bakgrunden till re-

kryteringen av dessa är det viktigt att reda ut de konventionella system och struk-
turer som de verkade inom, såväl i Frankrike som i Sverige. De olika regelverk och 
organisationer som styrde arbetsmarknaden genererade formella och informella 
statussystem och förmåner. Systemen markerade hantverkarens professionella 
och sociala ställning, vilket i sin tur kunde leda till fler arbetstillfällen och socialt  
avancemang. Det är dessa regelverk och strukturer som i denna del samman-
förts under begreppet organisation. 

I avsnittet redogörs såväl för hantverkarnas franska yrkeskontext som för 
rekryteringsprocessen och själva resan. Centrala frågor vad beträffar arbetsorga-
nisationen i Sverige är om fransmännen behövde ha med lokala konstnärer och 
hantverkare att göra, samt om något i organisationen förändrades när Tessin 
enligt franskt mönster blev överintendent 1697. Här diskuteras även fransmän-
nens sociala sammanhang, det vill säga deras familjenätverk, boendeformer och 
religionsfrågor. Även frågan om det fanns några kvinnliga hantverkare i grup-
pen tas upp här.

Avsnittet inleds med en allmän introduktion till skråväsende och statlig 
konstpolitik i Frankrike och i Sverige under 1600-talet. 

U
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Organisatoriska sammanhang

Hantverkarskrån 

Skråväsendet 
Skråväsendet spreds i Europa från 1000-talet. I flertalet större europeiska städer 
fick hantverkarskråna monopol på marknaden. Alla hantverk hörde till ett skrå, 
så även konstnärsyrkena. Skråväsendets sammansättning och stadgar varierade 
lokalt och mellan länder och i olika perioder. Generellt kan sägas att dess or-
ganisation byggde på ett system där endast den som var mästare var fullvär-
dig medlem med de rättigheter – och skyldigheter – som det innebar. Det 
var obligatoriskt att vara mästare i skrået om man skulle arbeta på den privata 
marknaden och sälja sina varor och tjänster. Privilegierna och skråhantverkar-
nas egna regler befästes i skråstadgarna. Men ofta klarade man sig troligtvis 
utan nedskrivna regler. Istället styrdes verksamheten av sedvänja och muntlig 
tradition. Lika mycket som att handla om hur yrket skulle regleras hade skrå-
väsendet också en mängd sociala funktioner, som fattigvård och familjeförsörj-
ningsgaranti. I skråstadgarna utreddes däremot inte yrkesrollernas teoretiska 
definitioner. Skråsystemet var också nära förbundet med kyrkan. Utan överdrift 
kan man påstå att det var dessa två institutioner som under den förmoderna 
tiden gav förutsättningarna för hantverkslivet.1 

De medeltida skråna var relativt självständiga. Allt eftersom centralmakterna 
stärktes ökade den statliga inblandningen i hantverkarskråna, bland annat för 
att få skatteintäkter och för att kunna styra och utnyttja kompetent arbets-
kraft till rikets bästa. Detta gjordes till exempel genom att lägga sig i hant-
verksskrånas reglering. Den statliga insynen i skråna innebar en kontroll över 
marknad och produktion men också över kunskapsöverföringen. Detta berörde 
även konstrelaterad hantverksproduktion. Med Ludvig XIV intensifierades den 
statliga kontrollen.2 Även i Sverige ökade tendensen till statligt inflytande över 
skråna under 1600-talet. Utvecklingen ledde till en alltmer negativ syn på skrå-
väsendet från slutet av seklet.3 
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Karta över Paris 1705, detalj. ”Huitième plan de Paris divisé en ses vingts quartiers: par N. 
de Fer ... Pour servir au Traité de la Police ...” Kartan ingår i ett större verk ”Traité de la Po-
lice…”, Nicolas de La Mare, Paris 1705–1738. I kartans mitt, något åt väster längs Seine, syns 
Louvren. I det långa galleriet hade de främsta hantverkarna och konstnärerna sina verkstäder, 
till exempel skulptören François Girardon och ornamentskaparen Jean Berain. I kartans nedre 
högra hörn skymtar Gobelinsmanufakturen. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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Målar- och skulptörskrået i Paris
Grundstrukturen i det franska skråsystemet förblev densamma tills dess att 
skråna upplöstes i och med franska revolutionen. Det franska ordet för skrå-
sammanslutning var communauté eller la maîtrise.4 En relativt stor del av sta-
dens invånare var under 1600-talet hantverkare anslutna till skrån, men endast 
ett fåtal var mästare.5 I Frankrike var det enda sättet att undvika skrået för en 
målare eller skulptör att arbeta för hovet eller i en annan så kallad ”frizon” (lieu 
privilégié) till exempel vid universitet och kloster eller i ett manufakturdistrikt, 
som Faubourg Saint-Antoine, där stadens skråregler inte gällde. Kungliga bygg-
nadsämbetet, manufakturer och slott tillhörande medlemmar av kungafamiljen 
stod också utanför skråsystemet.6 

Det är viktigt att poängtera att målare och skulptörer i Paris på 1600-talet 
ofta både tillhörde skrået och arbetade i frizoner. Dessa aspekter har inte alltid 
kommit fram i 1900-talets konsthistorieskrivning, men har dock betonats i se-
nare tids forskning.7 Skråets grepp om målare och skulptörer var starkt och för 
den som missbrukat reglerna och gått över gränserna vidtogs juridiska åtgärder. 

Konstnärliga hantverkarskrån i Sverige
De första indikationerna på ett skråväsende i Sverige kan iakttas från 1300-talet, 
men det är först från andra hälften av 1400-talet som det verkligen etablerades 
regleringar för några ämbeten i Stockholm, således något senare än i övriga 
Europa. Först under 1600-talet fanns skråsystemet i flera svenska städer.8 För de 
konstnärliga yrkena handlade det om olika skråtillhörigheter. Liksom i övriga 
Europa var verklighetens gränser ofta flytande. Man kunde tillhöra ett skrå men 
verka inom flera områden. Det grepp som skråna hade över de konstnärliga yr-
kena var mycket starkare i Frankrike än i Sverige. Detta berodde sannolikt dels 
på att skråsystemet var mer utvecklat i de större städerna på kontinenten, men 
dels också på att marknaden för ”fri konst” var mycket mindre i Sverige. Var 
man dessutom utländsk mästare, vilket de flesta konstutövande var, behövde 
man inte upptas i skrået.9 

Alltsedan renässansen hade det blivit vanligare att en mäktig furste knöt egna 
hantverkare till sig för att utföra konstföremål, dekorationer, textilier och andra 
lyxföremål, så även i Sverige. I adelsprivilegierna stod inskrivet att även adeln 
fick hålla sig med egna mästare, så kallade ”försvarskarlar”. 10 Förvarskarlar och 
de hovanställda stod utanför skrået och kunde vara årsanställda eller anlitas per 
”beställning”.  Men då behovet av arbetskraft inte var konstant kunde det också 
vara nödvändigt för vissa hantverkare att verka självständigt på marknaden. I 
dessa fall kunde även försvarskarlarna behöva ha kontakt med skrået. Detta 
kunde innebära en konflikt eftersom skråstadgarna egentligen förbjöd andra än 
skråmedlemmarna att verka på den fria marknaden.11 
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Även om de flesta ”konstnärliga” arbetena utfördes utanför skråregleringen 
hade ett Conterfeije och Målareskrå bildats i Stockholm samband med den all-
männa skråreformen 1621–1622.12 I dess stadgar står tydligt angivet att utländ-
ska porträttmålare, ”konterfejare”, inte behövde vara medlemmar i skrået, men 
ändå måste anmäla sig hos åldermannen och årligen betala en avgift till skrået. 
Det tillades också att dessa inte fick ta några arbeten som egentligen hörde må-
lareämbetet till. Gränserna var dock inte helt tydliga.13 Undervisningsskyldighet 
för utländska mästare av lokala hantverkare inskrevs i skråstadgarna först på 
1700-talet.14 

Skulptörerna är svårare att avgränsa. De var sällan skråanslutna i Sverige 
och fram till 1700-talet var de nästan alltid invandrade. De som arbetade i sten 
kom oftast från Nederländerna eller Tyskland och arbetade mest för hovet och 
adeln, men också inom skrået. Kontakterna med tyska furstehus var täta och 
religionsstriderna på kontinenten bidrog ytterligare till hantverksinvandring 
till Danmark och Sverige. Under och efter 30-åriga kriget lämnade hundratals 
hantverkare det tyska landområdet.15 Det kom så många bildhuggare till Sverige 
att ett Stenhuggararämbete grundades 1639. Bild- och stenhuggarskrået fanns 
dock endast i Stockholm och mästarna var få till antalet. Till en början var 
samtliga mästare tyskar. De hantverkare som arbetade med ornamentsnideri 
kunde komma från snickarämbetet.. Skulptören samarbetade också med andra 
hantverkare, som gjutare och guldsmeder, och gränserna är inte heller här tyd-
liga.16 

I Sverige fanns ett gjutarskrå från 1300-talet. De göt både klockor, grytor 
och kanoner (stycken). Dessa skildes från gelbgjutare och ”kleinsmeder”som 
tillverkade mindre föremål.17 Större konstnärliga föremål var däremot ovanligt 
och komplicerat, därav nödvändigheten med franska gjutare. 

Ett guldsmedsämbete omtalas i Stockholm från 1400-talets andra hälft och 
skråstadgar finns från 1500-talets början. De flesta skickliga guldsmeder var un-
der lång tid invandrare. För hovets och kronans räkning anlitades mästaren per 
arbete (beställning), och guldsmeden behövde inte vara skråansluten i guld-
smedsskrået i Stockholm.18 

Som de flesta utländska hovkonstnärer hade de franska hantverkarna på 
Stockholms slott inte något behov av att vara skråanslutna i Stockholm. Deras 
uppdrag berodde helt på Tessins förmedling och inte på en egen etablering på 
skråhantverkarnas marknad. Som slottsanställda var de befriade från stadens 
skatt, ”den borgerliga tungan”. Däremot var det inte ovanligt att de verkade till-
sammans med stadens skråhantverkare i arbetena på Stockholms slott. Så länge 
det inte fanns en etablerad konstnärlig undervisning i Sverige var gränserna 
mellan skråhantverk och konstnärsyrkena dessutom ofta flytande. Skråtradi-
tionen utgör en del av ett större sammanhang av hantverkarorganisation som 
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är viktig att ta hänsyn till för att förstå gruppens villkor i Frankrike såväl som 
i Sverige.

Statlig konstpolitik

En medveten import av skickliga målare och skulptörer till olika hov hade skett 
alltsedan uppkomsten av olika centralstater och maktcentra.19 Med Ludvig XIV 
nådde detta system en kulmen. Inlemmandet av konstproduktionen i den fran-
ska kungliga maktapparaten bör ses i ljuset av den allmänna centraliserings-
process som skedde under Ludvig XIV:s regeringstid. I Sverige initierades den 
statlig styrda konstpolitiken med Vasaätten. Detta hade resulterat i att man in-
kallat utländska byggmästare, målare och andra yrkesmän, bland annat vävare 
och glasblåsare.20 

När den 23-årige kung Ludvig tog över makten efter kardinal Mazarins för-
myndarregering 1661, blev Jean-Baptiste Colbert närmaste rådgivare och minis-
ter, med bland annat kontroll över rikets finanser.21 Snart behärskade Colbert 
alla viktiga områden i landets administration, däribland konstproduktionen. 
En kompetent inhemsk konstindustri och konstorganisation hade ekono-
miska fördelar och bidrog också till den nationella prestigen.22 Bland andra 
har konsthi storikern Alden Gordon använt begreppet state art patronage för 
att beskriva organisationen av konstproduktion under Ludvig XIV. Förutsätt-
ningarna fanns i det franska hovets uppbyggnad och organisation. Ämbetena i 
hovstaten, Maison du Roi, hade hand om allt innehållsligt och materiellt kring 
kungen och hans hov, från minsta lilla detalj i husgerådet till byggandet av stora 
palats. Alla kungliga byggnadsprojekt med tillhörande hantverkarkompetens 
låg under hovstaternas organisation. De utgjorde där ett eget ämbete i Bâti-
ments du Roi som leddes av en överintendent. Denne svor sin ed direkt under 
kungen.23 

År 1664–1683 var Colbert överintendent för allt byggande och alla stora 
konstprojekt. Han benämndes Surintendant et Ordonnateur Général des Bâti-
ments, Arts, Tapisseries et Manufactures de France. Manufakturerna vid Gobelins 
och Savonnerie knöts också till Bâtiments du Roi liksom den nybildade konsta-
kademien (1661). Överintendentsämbetet växte sig allt starkare och självstän-
digare. Organisationen var bred och till verksamheten hörde många områden 
som traditionellt inte alltid räknas som konstnärliga. Med ett nätverk av inten-
dants och contrôleurs, oftast arkitekter, styrdes byggprojekten för alla kungliga 
hus, trädgårdar, akademier och kungliga manufakturer.24

Till hjälp för den konstnärliga rådgivningen hade den franska överinten-
denten en förste hovmålare, premier peintre du Roi och en förste hovarkitekt, 
premier architecte du Roi. Den strängt reglerade organisationen var emellertid 
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inte statisk. Rollerna och funktionerna varierade med de personer som inne-
hade posterna. Framstående personligheter och skickliga yrkesmän hade själva 
direkt kontakt med kungen och fick avgörande betydelse för de konstnärliga 
resultaten. Under Colberts tid var Charles Le Brun (1619–1690) förste hovmå-
lare och från 1663 var han akademiens och Gobelinsmanufakturens ledare. Han 
var således den som i huvudsak bestämde innehållet i den kungliga konstpro-
duktionen.25  Marquis de Louvois (1641–1691), som tog vid som överintendent 
vid Colberts död 1683, missgynnade dock Le Brun. Vid målarens död 1690 blev 
den mest tongivande konstnärliga personen istället en arkitekt, Jules Hardouin-
Mansart (1646–1708). Denne var Premier architecte du Roi 1681–1708. Överin-
tendent under 1690-talet var Édouard Colbert de Villacerf (1691–1699), nevö till 
Jean-Baptiste Colbert. Från 1699 blev Hardouin-Mansart även överintendent 
(1699–1708).26 Organisationen möjliggjorde reglerade projekt där ritningar var 
viktiga.

Konstmerkantilism 
I det sena 1600-talet var de samhällsnyttiga tankarna starka. Nicodemus Tessin 
d.y. var tydligt negativt inställd till skråhantverkare som var upproriska och svå-
ra att styra. I uttalanden i brev och andra skrifter märks också att han, liksom de 
flesta europeiska statsmän och även många konstskapare under 1600-talet, var 
en anhängare av idéer som senare betecknats som ”merkantilistiska”.27 

Statens reglering av den inhemska produktionen utgjorde grundvalen för 
merkantilismens idéer. Egna manufakturer skulle förädla råvaror så att man 
inte behövde importera. Verksamheten skulle understödjas av staten och före-
tagsledare kom ofta att hämtas från utlandet. Colbert var en stor förespråkare av 
merkantilistiska ideal. Han gynnade rikets egna industrier och drev igenom hög 
export och skapade handelskompanier. Idéer om kvalitativ inhemsk konstpro-
duktion fanns tidigt som en del av de merkantilistiska idealen. Colbert använde 
överintendentsposten för att glorifiera Ludvig XIV och upphöja den nationella 
prestigen, men också för att föra fram och kontrollera franskt konstskapande 
enligt merkantilistiska ideal.28

Även i Sverige insåg kungamakten vikten av att inrätta manufakturer och 
låta utländska konstnärer lära upp de inhemska hantverkarna. Centrala äm-
betsverk lade sig i inhemsk produktion, till exempel vid järnbruken dit det 
importerades arbetskraft. I skråordningarna inskrevs så småningom (1720) att 
”Manufakturister, Konstnärer och Mästare wara förplichtigade, at til deras Lä-
repojkar och Gesäller alltid antaga några av Landsens, samt dem troligen i deras 
Konster underwisa […] således utlärda Pojkar och Geseller för giltiga anses”. 
Dessa stadgar vilade troligen på tidigare praxis, och gällde även hovanställda.29 
Inrättandet av egentliga manufakturer skedde i Sverige först under 1700-talet, 
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främst inom textilindustrin.30 Då inrättades manufakturer även på lyxkonsum-
tionens och konstens områden.31 

Redan Tessin hade planer på manufakturverksamhet för till exempel spegel-
glas. I sin inredningstraktat Traictè dela decoration interieure 1717 skrev Tessin 
att ett lands kultur, men också dess ekonomi, hade allt att vinna på god kun-
skap och att manufakturer skulle upprättas inom de ämnen/material (matières) 
som det fanns mest av i ett land, till exempel i Sverige koppar och järn, men 
inte inom ädla material som inte fanns naturligt i landet.32 Rekryteringen av 
franska hantverkare och organisationen verksamheten på slottet kan ses som 
exempel på merkantlistiska ideal, om än i betydligt mindre skala och utan de 
regelverk som omgav de egentliga manufakturerna. 

Kungliga verkstäder, manufakturer och akademier

Genom att tillhöra en viss grupp fick den enskilde status och ära.33 En målares 
eller skulptörs anseende berodde delvis på vilken genre man var specialiserad i, 
men konstkategoriernas status hade också att göra med de sociala förhållanden 
som rådde. Porträttmålare hade ofta hög status, då de befann sig nära sin mo-
dell (fursten eller adelsmannen). Medaljörer, miniatyrmålare och grafiker arbe-
tade med förlagor, och var inte fysiskt nära sin uppdragsgivare. En konsekvens 
av detta blev lägre social status. Med tiden kom den yrkesmässiga statusen att 
bli mer och mer avhängig vilken del i den skapande processen som man sysslade 
med och om man hade kunglig anställning eller tillhörde akademien.34

Kungens beskydd till akademierna, kungliga anställningar och verkstäder 
skulle betyda ökad trygghet och ökad professionell status, vilket sin tur främ-
jade konstnärligt skapande. Konsthistorikern Martin Warnke har lyft fram att 
hoven tillsammans med akademierna bidragit till utvecklingen av den ”mo-
derna konstnären”.35 Hoven och akademierna, tillsammans med en växande 
konstmarknad, medförde att möjligheterna till att välja olika yrkesvägar och 
positionera sig som konstnär i det sociala rummet blev relativt många under 
1600-talet.36 I Frankrike var valmöjligheterna fler än i Sverige. Men systemen 
var inte entydiga och absoluta. Det är viktigt att ha i åtanke att hantverkarnas 
karriärvägar dessutom ofta styrdes av rent praktiska omständigheter, som den 
politiska situationen, konjunkturläget, den personliga ekonomin och hälsotill-
ståndet.

Kungliga verkstäder 
Sedan 1600-talets början hade Frankrikes kung samlat de skickligaste hantver-
karna i Louvrens gallerier. Systemet renodlades under Ludvig XIV då dennes 
innersta krets av målare och skulptörer åtnjöt kungligt beskydd och förmåner 
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i form av lön, kost och logi.37 Louvrens bottenvåning tjänade till boutiques och 
bostäder för hantverkare. Dessa mästare blev oberoende av sina skrån och dess 
regler. Kungliga fullmakter och edikt reglerade formerna.38 Bland annat fast-
slogs att efter några år i lära hos mästare vid Louvren fick man själv mästarsta-
tus, utan vare sig gesällskap eller chef d’oeuvre, endast ett certifikat från mästa-
ren behövdes. Såväl medlemmar i skrået som akademiledamöter kunde erhålla 
verkstäder vid Louvren. Men det fanns de som var medlemmar i akademien 
utan att ha boende vid Louvren, och tvärtom.39 

Hantverkarnas galleri vid Louvren var vida berömt. Där logerade de skickli-
gaste inom de gebit som behövdes för att förgylla hovlivet: tecknare, urmakare, 
geografer, brodörer, praktvapenmakare, hovmålare specialiserade på blommor, 
djur, fåglar, porträtt eller historiemåleri, gravörer, skulptörer, guldsmeder, in-
strumentmakare, finsnickare, scenografer och miniatyrmålare… Två hollän-
dare som besökte Louvren 1657 skrev i sina resedagböcker: ”Därifrån gick vi 
till nedervåningens galleri, som är ungefär 700 fot och lika stort som det övre. 
De skickligaste hantverkarna (artisans) i Europa arbetar här, och det är kungen 
som logerar dem. Framför varje port finns en skylt namnet på den mästare som 
arbetar där.”40 Även Tessin besökte Louvrens galleri med alla dess konstnärer, 
däribland Girardons ateljé under sin utlandsresa 1687–1688.41

Skickliga målare och skulptörer återfanns inte endast vid Louvren. De kun-
de också vara knutna till manufakturerna, som till exempel Le Brun. Under 
1600-talet tycks dock titeln Peintre/Sculpteur du Roi ofta ha använts utan att 
man verkligen erhållit en tjänstefullmakt.42 Endast ett fåtal målare, skulptörer 
och hantverkare hade pension vid Louvren och Gobelins med en fast lön. Den 
kunde variera, från 200 till 12 000 livres per år (Le Brun). Dessutom tillkom be-
talningarna för enskilda beställningar.43 Systemet med professionella yrkesmän 
knutna till hovet, Bâtiments du Roi, och till konst- och arkitekturakademierna 
var emellertid fortfarande under uppbyggnad. 

Gobelinsmanufakturen 
Les Gobelins hade funnits sedan 1600-talets början men fick ett stort uppsving 
under Ludvig XIV och Colbert. Colbert samlade från 1662 i Hôtel Gobelins pa-
risateljéerna för vävning och annat hantverk under namnet Manufacture Royale 
des meubles de la Couronne. Manufakturen blev då ledande för hovets beställ-
ningar av vävda tapeter såväl som finsnickrade möbler med komplicerade intar-
siamönster och steninläggningar (pietre dure), och konsthantverk.44

Le Brun var fram till sin död Gobelins-manufakturens konstnäriga ledare 
(directeur). Formerna för hur betalning skedde och vilka som var anställda vid 
Gobelins är emellertid föga studerade. Mycket beror detta på att de bevarade 
dokumenten kring verksamheten är få. Kontrakt fanns ibland men var obli-
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gatoriska endast på den privata marknaden. Arbetena tycks inte heller alltid 
ha bokförts. I ett brev från december 1683 framgår att Le Brun varit nära att 
fängslas vid Bastiljen för att han inte kunde redogöra för alla medel han fått av 
Colbert.45 

På Gobelins var anställningarna inte knutna till en tjänst i egentlig mening, 
utan till pågående arbeten. Endast direktören hade en fast anställning. Hant-
verkaren stannade på posten så länge som det fanns ett behov. I princip fanns 
det två sätt att arbeta. Antingen hade man en årlig pension. Då ingick i vissa fall 
förmåner som kost och logi. I andra fall arbetade man under en annan mästare 
som hade en anställning vid Gobelins. Förutom sin lön fick de som hade an-
ställning material, gesäller och hantlangare. Ibland fick de betalt i efterhand för 
betingat arbete och ibland fick de också själv lägga ut för material. I räkenska-
perna nämns endast verkstadsledaren (chef de l’atelier), och ibland vissa gesäller 
(compagnons) som knutits till manufakturen för särskilda uppdrag.46 

Systemet kan jämföras med Tessins planer för de franska dekorationshant-
verkarna i Sverige, men Gobelins var många gånger större. Manufakturen fung-

Plan över Hôtel des Gobelins av Sebastien Le Clerc, 1691 (Archives Nationales, O1 2054)
© Archives Nationales, Paris.
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erade som en hel liten by med egen präst, vaktmästare, verkstadsledare med 
familjer och stora ateljéer (i vävaren Jan Jans fall nära 70 ouvriers).47 Colbert be-
talade sina hantverkare väl för att kunna få de främsta.48 Detta, att Colbert gav 
hantverkarna bra löner och särskild pension, tog Tessin upp som en särskilt vik-
tig förutsättning för god inredning i sin Traictè dela decoration interieure 1717.

Tessin beskrev manufakturens organisation och funktion: 

Charles le Brun, Kungens förste målare, har länge lett Gobelins, och med överin-
tendenten Jean-Baptiste Colberts kloka försorg kunde saker och ting stiga till en 
mycket hög grad av perfektion. Denna minister skattade högt hantverkarna som 
verkade inom dessa områden, detta gav dem iver och mod att förbättra sig än mer. 
Han inte endast särbehandlade dem, han gav dem så stora belöningar (gratifications) 
som möjligt, med pengar och kost och logi (pensions) för att locka de som kunde 
excellera inom något särskilt område från utlandet, så att man snart skulle ha det-
samma i Frankrike. På mycket kort tid såg man där en förändring. Den största delen 
av alla dessa excellenta hantverkare, var logerade på Gobelins, där de kunde finna 
alla förnödenheter som deras arbete för stunden krävde. Det fanns också en sorts 
Akademi för teckning där de unga kunde studera efter en modell, som lät posera 
varje dag, men emellertid har saker förändrats på sista tiden. Men förr fanns inget 
vackrare att se än sättet på vilket de arbetade och se de rika vävar som man gjorde 
där, teckningen och utförandet svarade till rikedomen av guld och silver; ofta kopie-
rade man till och med de vackraste verken av Stora Mästare, i syfte att endast göra 
vackert och regelbundet. Allt var perfekt i dessa vackra verk.49

Colberts död 1683 innebar en nedgång i Gobelins produktion. Efterträdaren 
Louvois åtsidosättande av Le Brun och målarens död 1690 innebar en ytterli-
gare kris för verksamheten. Posten som förste målare och direktör för Gobe-
lins övertogs av målaren Pierre Mignard (1612–1695). Gobelins ekonomi var då 
så dålig på grund av krigstillståndet att manufakturen fick stänga under åren 
1694–1699.50 Detta sammanföll med hantverkarnas avfärd till Sverige.

Académie royale de peinture et de sculpture 
Konstakademien hade formerats 1648 av en grupp målare och skulptörer som 
var knutna till hovet för att öka yrkets status och skapa ett alternativ till skrå-
ets hårda grepp om marknad och utbildningssystem. Akademiens början var 
lång och svår. De första sammankomsterna skedde i en källare för att inte dra 
till sig uppmärksamhet.51 Akademien motsatte sig att mästerskapet, la maîtrise, 
hade blivit allt viktigare men också svårare att uppnå. Skråmästarna å sin sida 
var emot den sociala status och de förmåner som frimästarna hade. Man såg 
ogärna på hur den som ena dagen varit lärling, nästa dag blev mästarens like.52 
1661 knöts akademien till Bâtiments du Roi och garanterade kungen de bästa 
yrkesmännen. Omvänt svarade kungen för den höga kvaliteten i utbildningen. 
Akademiledamöterna fick en årlig pension och skattelättnad. Ingen mästare fick 
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öppna egen undervisning utanför akademien, men de var inte fria. Hädanefter 
var det kungen som utfärdade deras mästarbrev, inte skrået.53 

Endast ett fåtal av Paris många målare och skulptörer – de kungliga inräk-
nade – var dock under 1600-talets andra hälft medlemmar av konstakademien. 

När akademien skapades var medlemsantalet tolv anciens och ett tiotal övriga 
ledamöter.54

Likheter mellan skrå och akademi
Ett av huvudmålen för akademimedlemmarna var att bryta mästar-/lärlingsys-
temet och erbjuda fri undervisning där de mest talangfulla lätt skulle kunna 
framträda.55 Men inom akademin fanns också många paralleller med lärlings-

Plan de Paris av Michel Etienne Turgot, 1734, detalj visande Gobelins. Förutom de som 
hade fast anställning var flera hundra andra hantverkare mer eller mindre knutna till Go-
belins. Manufakturen fungerade som en egen liten by. Där utfördes inte bara vävda tapeter 
utan även möbler, konsthantverk och annan inredning. Foto: Kungliga biblioteket.
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systemet. Det var fortfarande mycket svårt att få inträde till yrket om man inte 
kom från en hantverkarfamilj. Det var fortfarande där som den första lärotiden 
skedde. Akademiadepterna fick visa att de behärskade grunderna i yrket redan 
innan de påbörjade utbildningen i akademien. Vidare gällde det att bli rekom-
menderad och beskyddad av någon av akademiens professorer.56 Den franska 
konstakademiens första stadgar från 1648 uppvisar många likheter med må-
lare- och bildhuggarskråets stadgar.57 Akademiens receptionsstycke, morceau de 
reception, och skråets mästerstycke, chef d’oeuvre, hade också många likheter. 
Båda fungerade som ett inträdesprov.58 Att bedriva fri teckningsundervisning 
efter modell och antika skulpturer – till skillnad från skråets stränga lärlings-
system – var den viktigaste principiella frågan för akademien. Men att gå i lära 
hos en mästare var fortfarande nödvändigt för att lära yrket. Den praktiska 
undervisningen skedde således hos mästaren, men teori och grunderna i teck-
ning gavs i akademiens olika klasser.59 René Chauveaus bakgrund exemplifierar 
detta.

Många målare och skulptörer var trogna skråsamfundet, la Maîtrise, vars 
ekonomi försämrades under 1600-talets slut. Att akademien och målar- och 
skulptörskrået närmade sig varandra åskådliggjordes när Pierre Mignard 1690 
blev Konstakademiens direktör efter Le Bruns död. Denne hade varit ledande 
i målarskrået.60 År 1705 fick målar- och bildhuggarskrået kungligt tillstånd att 
bedriva teckningsundervisning, och skolan tog sig officiellt namnet Académie 
de Saint-Luc.61 Denna omvandling till ”akademi” brukar förklaras med skråets 
strävan att hävda sig gentemot l’Académie Royale de peinture et de sculpture.62 
Men striderna mellan dessa två instanser har också överdrivits.63 Många av stad-
garna kom till för att ena akademiledamöterna och mästarna och för att förtyd-
liga och undvika konflikt med skrået. Protester riktade sig snarare mot sådana 
som utförde måleri i andra skrån.64 Den sociala strävan var således gemensam. 

Papillon berättade om hur bröderna Chauveaus far François Chauveau tve-
kat till att bli invald i akademien 1663. Enligt Papillon önskade denne bevara 
sin ”frihet och sina sysslor”.65 Denna omständighet antyder att akademien in-
skränkte konstnärernas frihet, i förhållande till skråorganisationen, tvärtemot 
vad som oftast brukar lyftas fram. Det visar att de karriärstrategiska valen inte 
var självklara och att ”konstnärlig frihet” var ett tvetydigt begrepp.

Académie de France à Rome
Allteftersom den franska konstutbildningen formaliserades under 1600-talet ut-
vecklades möjligheterna att få studera antika förebilder på plats i Rom. Efter 
att ha gått i lära hos en mästare kunde den unge lärlingen utföra ett verk med 
ett av akademiledamöterna angivet ämne för att tävla om att vinna Grand Prix 
de Rome. Priset möjliggjorde en vistelse med pension vid Académie de France i 
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Rom, som grundats av Colbert 1666.66 Den franska akademien låg på 1600-talet 
i Palazzo Capranica.67 För att förstå skulpturkonstens grunder och för att lära 
sig att avbilda människokroppen, studerade man de klassiska verken i de antika 
samlingar som fanns tillgängliga i Vatikanen eller i de privata villorna och deras 
trädgårdar i Rom. Som exempel kan nämnas Villa Borghese, Villa Medici och 
Villa Ludovisi och i de offentliga Kapitolinska museerna. Efter några års studier 
skulle skulptörerna vid franska akademien i Rom utföra en marmorkopia att 
ha med sig tillbaka till Frankrike. Detta för att få tillåtelse att slutligen göra ett 
receptionsstycke som gjorde skulptören till akademiledamot.68 

Villa Medici i Rom. Den franska akademien i Rom hade grundats av Colbert 1666. Den låg 
på 1600-talet i Palazzo Capranica, på 1700-talet i Palazzo Mancini och flyttades till Villa 
Medici vid 1800-talets början. Tessin hade besökt Villa Medici och där sett ”Medici-lejonen” 
som skulle inspirera till bronslejonen utanför Stockholms slott. Foto: Linda Hinners.
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Frankrike 

De franska hantverkarnas skråtillhörighet 

De flesta av Tessins hantverkare var i Frankrike verksamma både i den kungliga 
organisationen och inom skrået. Ingen av dem hade en högt etablerad position 
i den kungliga organisationen, men både Réne Chauveau och Jacques Foucquet 
verkade i elitens närmaste periferi. Hade man en etablerad position som hov-
konstnär eller vid manufakturerna behövdes, som nämnts, inget skråmedlem-
skap. Emellertid månade många ändå om sin skråtillhörighet, sannolikt av eko-
nomiska skäl för att kunna ”bredda” sin arbetsmarknad. Troligtvis hade skråets 
sociala nätverk också betydelse. Således var de flesta i den franska gruppen mer 
eller mindre knutna till skrået.

I den franska gruppen fanns, som konstaterats, en mängd specialister såsom 
bildhuggare, träsnidare, formare, förgyllare, målare, guldsmeder och gjutare. 
Dessa yrkesfunktioner går i princip att härleda till flera olika skrån som må-
lar- och bildhuggarskrået (Communauté des maitres de l’art de Peinture & de 
Sculpture, Gravure & Enluminure, Communauté de Saint-Luc), guldsmedsskrået 
(Communauté des orfèvres), finsnickarskrået (Communauté des maitres menui-
siers et ébenistes) och gjutarskrået (Communauté des fondeurs). Av de franska 
hantverkarna som kom till Sverige kom dock de flesta från målar- och bild-
huggarskrået och de flesta omnämndes som målare-skulptörer (peintre-sculp-
teur/ sculpteur-peintre). 69 

Några av fransmännen återfinns i de ofullständigt bevarade listorna över 
skråets mästare.70 Dessa listor uppger till exempel att René Chauveau blev 
maitre peintre-sculpteur-graveur-enlumineur efter utfört mästerstycke i maj 1693 
och således ej på grund av anställningen vid Gobelins, vilket också hade varit 
möjligt.71 Detta förstärker Papillons berättelse: att Chauveau inte hade en egen 
ateljé vid Gobelins. Evrard Chauveau hade registrerats med samma benämning 
i november 1690. Från Evrard Chauveau finns en dom från 11 december 1685, 
för att denne, som då fortfarande var gesäll/compagnon, hade hos sig en palett, 
penslar, en landskapsmålning efter Feuquière och två porträtt. Han dömdes att 
återgå till stadgarna och att betala 3 livres i böter, eftersom han inte fick bedriva 
sådan verksamhet då han inte var mästare.72 Claude Jacquin registrerades som 
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maitre sculpteur peintre i juni 1684. En François Bernard, möjligtvis den som var 
i Sverige, blev maitre peintre-sculpteur i oktober 1682.73 Jean-François Cousinet, 
guldsmeden, var upptagen i guldsmedsskrået från juli 1686.74 

Att vissa namn inte återfinns i dokumentationen om skråna kan alltså bero 
på saknade namnlistor, eller att de ännu inte var mästare när de avreste till 
Sverige. I vissa fall kan avsaknaden i skrålistorna i Paris också betyda att hant-
verkarna var bördiga från andra platser. Så var fallet med familjen Foucquet 
som kom från Picardie eller Jacquin-bröderna från Lorraine i norra Frankrike. 
Samtidigt eftersökte Tessin i sina brev till Cronström skickliga sculpteurs com-
pagnons vilket kan översättas med skulptörgesäller. Marknaden för gesäller/
compagnons/ouvriers växte under 1600-talet. Det fanns många dekorationsupp-
drag inom Bâtiments du Roi som inte krävde att man hade mästarens kompe-
tens.75

I mästarens verkstad
Utanför den kungliga organisationen gällde emellertid skråets regler. Endast 
mästaren fick ha anställda och bedriva undervisning. Varje yrke krävde ett be-
stämt antal år som lärling hos en mästare. Ibland betalade lärlingens familj 
mästaren för att denne skulle lära ut grunderna i yrket och dessutom ge lär-
lingen kläder och mat. Ibland skulle han till och med låta lärlingen gå i skola. 
Så lyder till exempel ett kontrakt år 1667 för en lärling hos Joseph och Claude 
Jacquins far som var mästarskulptör. Denne skulle ”lära ut skulpturkonsten 
och allt därtill, utan att dölja något, som att måla, skissa, förgylla och försilvra”. 
Lärlingen fick vara mästaren behjälplig till att lyfta, sopa, blanda färger, förgylla 
eller avsluta ett skulpturarbete. För detta skulle han få träskor, kläder och mål-
tider med ett glas vin.76

Lärotiden för en skulptör i Frankrike var ca fem år som lärling och ca fyra 
år som gesäll.77 Före anställningen hos en mästare fick gesällen lova att han inte 
hade någon annan anställning. I vissa yrken kunde lärlingen efter uppfylld lä-
rotid avlägga ett prov för att få ett gesällbrev. Efter bestämt antal år kunde han 
sedan, mot en erlagd, bestämd avgift, utföra ett mästerstycke (chef-d’oeuvre). 
Om detta godkändes av äldstemännen (juré och maîtres anciens) blev gesällen 
mästare. Men hantverkaren kunde också förbli gesäll, det vill säga ha avlutat sin 
lärotid men inte erlägga prov för mästerskap.78 Som skulpturgesäll erhöll skulp-
tören oftast en lön, något som denne inte fick som lärling. Lönen varierade 
eftersom gesällen oftast arbetade på beting. Gesällen kunde bo och arbeta hos 
samma eller olika mästare enligt kontrakt.79 

Det franska överintendentsämbetet fungerade på ett sätt i mästarens ställe. 
De anställde gesällerna på kontrakt, eller så var de anlitade av en verkstadsledare 
som i sin tur betalades av ämbetet. Detta indikerar en professionalisering av 
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dekorationshantverkargesäller som en egen yrkesgrupp, som fungerade obero-
ende av skråväsendets mästarsystem. Även på slottsbygget i Stockholm beta-
lades både verkstadsledare och gesäller separat på slottsstaten.80 Inget tyder på 
att de franska hantverkarna hade med sig med egna gesäller i Sverige. Däremot 
hade de sannolikt familjemedlemmar som lärlingar. 

De franska hantverkarnas uppdrag, anställningar  
och yrkesstatus

Flertalet av de franska hantverkare som kom till Sverige hade tidigare varit 
verksamma i byggprojekten i Bâtiments du Roi. Ingen tycks dock ha verkat 
särskilt självständigt utan de arbetade under andra verkstadsledare. Beroende 
på deras specialkompetenser knöts de till olika byggprojekt snarare än till sär-
skilda mästare. Så till vida var de självständiga hantverkare. De arbetade också 
på den privata marknaden. Särskilt synbart är det hos dem som senare kom 
tillbaka från Sverige. Det är också troligt att de som inte alls nämns i räken-
skaperna från Bâtiments du Roi, till exempel skulptören Foucquet, målaren 
de Meaux eller ornamentskulptören Henrion, var mer verksamma för privata 
beställare. Som dekorationshantverkare var de dock särskilt beroende av det 
ekonomiska läget.

Hantverkarna och konjunkturen
Colberts konstpolitik gynnade målare och skulptörer, som ökade i antal och 
vars yrkesmässiga status ökade under 1600-talets andra hälft. Generellt fick de 
konstutövande som grupp det bättre.81 Framförallt var det ett ”mellanskikt” i 
gruppen som ökade och fick bättre villkor, således inte de mest framgångsrika 
och förmögna, men heller inte de fattigaste.82 Tessins franska hantverkare hörde 
just till denna mellangrupp. 

På grund av de krig som Frankrike förde blev landet utblottat under de sista 
tre decennierna av Ludvig XIV:s regeringstid.83 Arbetsmarknaden för konstutö-
vande hantverkare blev i samband med detta instabil och osäker, vilket i hög 
grad påverkade dekorationshantverkarna. Arkitekturbundna yrken som orna-
mentskulptur och dekorationsmåleri var konjunkturberoende eftersom man 
var beroende av stora byggprojekt. Exempel på hur svårt det var med arbete 
finns i Cronströms brev till Tessin, till exempel i november 1698. Han berättade 
om skulptören Adam. Denne arbetade fortfarande i Ludvig XIV:s projekt, men 
det var ”några små arbeten som påbörjats före kriget” enligt Cronström.84

Många hantverkare som inte kunde få sin betalning från Bâtiments du Roi 
försökte istället få ut ”räntor”, rentes. Detta var ett slags investering som den 
enskilde gjort genom att låna pengar till staden eller staten, och för det skulle 
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de inkassera räntor. Eventuellt kunde räntesystem också fungera som innestå-
ende betalningar för utförda arbeten. Andra typer av ersättningar var att få bli 
delägare i ett hus. Det var heller inte ovanligt att man hyrde ut delar av sitt hus 
för att få extra inkomster.85 Bland det bevarade källmaterialet från Tessins hant-
verkare dominerar olika räntepapper. Det framgår att hantverkarna planerade 
att återkomma till Frankrike för inkassera sina räntor. Under vistelsen i Sverige 
ordnade man så att någon kvarvarande släkting i Frankrike kunde bevaka efter-
lämnad egendom och kapital. När någon av hantverkarna avlidit i Stockholm 
fick Cronström och de franska diplomatiska sändebuden i Stockholm ombe-
sörja att hantverkarnas arv och outbetalda löner fördelades rätt. René Chauveau 
fick en fullmakt från brodern Evrard Chauveau, som var kvar i Stockholm, om 
att erhålla dennes innestående räntor i Paris, troligen inkomster från en fastig-
het som möjligen ägdes gemensamt med Antoine Desgodets, controleur général 
des Bâtiments och kusin till bröderna Chauveau. Vittne var skulptören Bernard:

Framför mig, undertecknad, Notarius Publicus till hans majestät konungen av Sverige, och 
de vittnen här underskrivna, är närvarande Sieur Evrard Chauveau, målare hos densamme 
majestät och boende här i Stockholm, vilken har valt och utsett till sin fullmaktstagare Sieur 
René Chauveau, hans bror, kunglig skulptör i Paris, till vilken han ger rätten att för honom 
och i hans namn emottaga från Madame Patoulet räntorna som varit och som kommer att 
bli på 85 livres som skrivits på denne herre, under överinseende av Monsieur Anthoine Des-
godets, kunglig arkitekt, av ett kontrakt som upprättats av Ogier [notarien] och hans kom-
panion […] Skrivet i Stockholm i närvaro av Sieur Bernard, kunglig skulptör, och Jean-Louis 
Kilbourger, vittnen, den andra dagen i april svensk stil sjuttonhundratvå.86

Hantverkarna och byggprojekten 
Räkenskaperna från Bâtiments du Roi visar att många av Tessins hantverkare 
hade arbetat tillsammans i flera kungliga byggprojekt under Jules Hardouin- 
Mansarts tid som förste arkitekt. Denne var bland annat ansvarig för Ludvig 
XIV:s officiella platser i Paris, till exempel Place Louis le Grand (Place Vendô-
me), för vilken en ryttarstaty av Girardon utfördes (förstörd under franska re-
volutionen) och Place des Victoires vilken utsmyckades med en stående staty av 
Ludvig XIV av skulptören Martin Desjardins (1637–1694).87

Flera av de franska hantverkarna kan sannolikt kopplas till några av de stora 
ryttarstatyprojekt som var under uppförande på 1680- och 1690-talen i Frank-
rike. Till exempel hade skulptören Foucquet d.ä., som tidigare nämnts, arbetat 
med skulptören Mazeline och därmed möjligen varit delaktig i arbetet med den 
ryttarstaty till Ludvig XIV i Montpellier, med Mazeline som ansvarig. Åtmins-
tone bör han ha känt till projektet. Gjutaren Aubry hade i sin tur, med skulp-
tören Roger Scabol (d. 1720) varit verksam vid gjutningen efter skulptören Le 
Hongres (1628–1690) modell från 1690 till ryttarstatyn i Dijon.88 Tillsammans 
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med skulptören Marc Arcis (1655–1739) deltog Aubry också i arbetet med en 
stående bronsstaty över Ludvig XIV för staden Pau, efter en vaxskiss av Girar-
don.89 Aubry hade alltså tillgång till vaxmodeller av statyer, vilket Tessin drog 
nytta av.90 Element från dessa franska kungliga platser kom att genljuda i Tes-
sins idé om en ryttarstaty över Karl XI på slottets borggård. Oavsett vem som 
var upphovsman till respektive ryttarstaty kan konstateras att samtliga projekt 
– svenska såväl som franska – ligger väldigt nära varandra i stil och uttryck och 
har nära släktskap med antikens ryttarmonument. 

Ett annat stort projekt under 1690-talet var Dôme des Invalides, det kapell 
med stor kupol, som påbörjats under 1670-talet efter Jules Hardouin-Mansarts 
ritningar. Det hörde till Invalideskomplexet för krigsskadade instiftat av Ludvig 
XIV och inkluderade också Église des Soldats.91 Åren 1680–1693 arbetade René 
Chauveau med andra skulptörer under skulptören Noël Jouvenets (d. 1716) 
ledning med kornischer och kapitäl i sten i Invalidesdômen. Även skulptö-

Dôme des Invalides, Paris. Foto: Linda Hinners.
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ren Jacquin Langlois och Zéphirin Adam nämns i räkenskaperna för Invalides. 
Troligtvis skedde arbetena också under Girardons inflytande, då denne under 
perioden var ledande skulptör inom Bâtiments du Roi.92 

I Versailles var slottet i det närmaste färdigt.93 Under 1690-talet var det istäl-
let framförallt Hardouin-Mansarts insatser i kungens lustslott Grand Trianon 
som dominerade.94 René Chauveau var, som tidigare nämndes, verksam med 
arbeten i kungens sovrum, tillsammans med andra skulptörer.95 Även i lust-
slottet Marly pågick smärre arbeten. Till exempel ska Chauveau där ha snidat 
tavelramar. Dessa är dock förstörda.96

Som vi sett var också vissa hantverkare verksamma på familjen Colberts slott 
i Sceaux (Chauveau). De arbetade också möjligen hos Ludvig XIV:s bror, Phi-
lippe de France, duc d’Orléans, kallad Monsieur (1640–1701), vars byggprojekt 
var framträdande under denna tid. Samtliga arbeten var ornamentarbeten.

Dôme des Invalides. Flera av skulptörerna hade före vistelsen i Sverige varit verksamma 
med ornamentbildhuggning i Invalidesdômen. Invalideskomplexet hade instiftats för krigs-
skadade av Ludvig XIV och inkluderade också Église des Soldats. Foto: Linda Hinners.
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Hantverkarna och Gobelins
Ingen av de franska hantverkarna hade vid tiden för avresan till Sverige en egen 
verkstad på Louvren eller vid Gobelins.97 På en plan över Gobelins av Sebastien 
Le Clerc från 1691 räknas de anställda vid manufakturen upp. Ingen av Tessins 
hantverkare finns dock på denna plan.98 

En av de mest framstående finsnickarna vid Gobelins var René Chauveaus 
svärfar Domenico Cucci. Inom manufakturen fanns också guldsmeder, bland 
andra anlitades René Cousinet, far till Jean-François Cousinet. Även skulp-
törer och målare hade ateljé och husrum vid Gobelins. Av de för eftervärlden 
mest kända kan nämnas skulptören Philippe Caffieri (René Chauveaus lärare) 
och den flamländske bataljmålaren Adam-Frans van der Meulen (1632–1690).99 

Flera av de yrkesmän som var av utländsk härkomst blev naturaliserade frans-
män i och med anställningen i den kungliga manufakturen.100 Vid stängningen 
ville många av de utländska hantverkarna, främst de flamländska, återvända till 
hemlandet. Listor upprättades för att namnge de skickligaste hantverkarna som 
skulle finnas tillgängliga ifall manufakturen skulle öppna igen.101 De fransk-
svenska hantverkarna finns inte heller nämnda på dessa listor. 

Det finns dock flera indikationer på att flera av hantverkarna var verksamma 
vid Gobelins under tidigt 1690-tal. I Chauveaus fall vet vi det tack vare Papil-
lons biografi. En annan indikation på deras aktivitet vid Gobelins är att flera 
hörde till församlingen vid Saint Hippolyte, Gobelinsmanufakturens försam-
lingskyrka. Bland de hantverkare som hörde till Saint-Hippolyte fanns Jean 
Hubeault, René Chauveau med hustru Catherine Cucci, och Louis Delaporte 
med hustru Marie Jeanne Fremery.102

Som nämnts hade Chauveau, enligt Papillon, velat lämna svärfaderns ateljé 
vid Gobelins och istället få en bostad vid Louvren, men nekats detta av över-
intendenten.103 Detta var ett viktigt skäl och argument till Chauveaus val att 
ta tjänst i Stockholm. Där skulle så gott som samtliga i den franska gruppen 
erbjudas en regelbunden årslön och ved, ljus och hyra. 

Hantverkarna och akademien
Av de hantverkare som skulle komma att resa till Sverige var ingen ledamot av 
konstakademien. Om de hade haft en sådan yrkesstatus skulle de inte ha rest. 
Flera från den franska gruppen fanns dock i dess nära omgivning.104 Målaren 
Foucquet och Zéphirin Adam var, som tidigare nämnts, de enda som hade 
vistats vid franska akademien i Rom. De var sannolikt de enda i gruppen som 
hade besökt Italien. Réné Chauveau hade studerat vid akademin vid Gobelins 
och för Girardon. Papillon berättar att François Chauveau i sitt arbete lät sina 
söner läsa högt ur böckerna till vilka han utförde graverade illustrationer. Bar-
nen fick också vara med att skissa för att öva sig i teckning. Papillon berättar 
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vidare att den samtida publiken värdesatte François Chauveaus smak för hi-
storia och fabler som, trots att gravören ej hade varit i Italien, endast kunde ha 
kommit från en akademisk skolning (etudes des belles-lettres). Gravörens lärda 
framtoning gjorde att han fick en mängd illustra vänner.105 Nätverket var viktigt 
för att barnen skulle få en inträdesbiljett i de akademiska kretsarna. 

Att hantverkarna var skolade i akademiens periferi var avgörande för Tessins 
behov. De tillgängliga målarna och skulptörerna i Sverige hade inte en dylik 
skolning. Detta var den huvudsakliga anledningen till att de rekryterades.

Rekryteringen av de franska hantverkarna

I konsthistorieskrivningen har Tessins franska hantverkare sällan beskrivits som 
migrerande konstnärer. I en mening var de inte heller det. Migration brukar 
definieras som en ”förflyttning i rummet som föregåtts av ett individuellt beslut 
och avses bli av varaktig natur”.106 De franska hantverkarna lämnade sitt hem-
land i hopp om bättre arbets- och livsvillkor i samband med den lågkonjunktur 
som rådde under Ludvig XIV:s senare regeringsperiod. De skiljer sig därmed till 
exempel från de många migrerade hantverkare som fanns bland franska refor-
merta protestanter (hugenotter), som varit tvungna att lämna Frankrike efter 
1685 års återkallande av Ediktet i Nantes.107 

Tessins fransmän stannade endast ett tiotal år i Sverige. Visserligen blev 
många kvar i landet livet ut, men många avled i förtid. Andra reste tillbaka 
när de slutfört sina arbetsuppgifter på Stockholms slott. Dock var det Tessins 
och Cronströms uttryckliga önskan att hantverkarna skulle stanna för alltid i 
Sverige, och de som återvände till hemlandet skulle, visade det sig, ofta önska 
att återkomma till Sverige. På det sättet kan det ändå vara relevant att tala om 
dem som migrerande, eller åtminstone rörliga.

Den rörliga konstnären 
Att använda sig av skickliga utländska konstnärer var inte ett nytt fenomen. Vid 
medeltida katedralbyggen verkade ofta stadens lokala hantverkare tillsammans 
med utländska yrkesmän. Dessa hade blivit rekryterade av kyrkan eller traktens 
byggherrar, eller själva sökt sig till byggena.108 Vid tidigmoderna maktcentra 
blev det efterhand frågan om en mer medveten rekrytering och anställning av 
arbetskraft.109 Det finns flera exempel på enskilda furstar som medvetet knöt ut-
ländska, kompetenta konstnärliga verkstäder till sig.110 De mest framgångsrika 
bildhuggarna och målarna i 1500- och 1600-talets Sverige kom från utlandet. 
I de flesta fall kom de från de tyskspråkiga områdena, men också från Ne-
derländerna och Frankrike.111 För vissa hantverkargrupper ingick den ambule-
rande verksamheten som en del av yrket. För gesäller på kontinenten var en resa 
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ofta obligatorisk, men i Sverige är det högst osäkert om gesällvandringar ägde 
rum.112 Men i till exempel stuckatörens vardag ingick resandet som ett näst intill 
obligatoriskt inslag.113 

Urvalsprocessen
Det finns starka skäl att tolka rekryteringen av fransmännen som mer än en 
önskan om att tillfälligt ha tillgång till enskilda, skickliga konstnärer. En viktig 
anledning till att anlita utländska hantverkare var att de skulle föra den tekniska 
och konstnärliga kompetensen vidare i Sverige. Som ovan nämndes var Tessin 
inspirerad av konstmerkantilistiska idéer som låg i tiden och som utvecklats av 
Colbert.

Lika intresserade som Tessin och Cronström var att få tag på skickliga hant-
verkare, lika ivriga verkade de senare vara av att resa till Sverige. De speciali-
serade kunskaperna ökade deras konkurrenskraft.114 Cronström rapporterade 
till Tessin att de franska skulptörerna var angelägna om att bli utvalda. Till sin 
hjälp i urvalsprocessen hade han inga mindre än skulptörerna François Girar-
don och Antoine Coysevox.115 Den 8 maj 1693 skrev Cronström till Tessin:

Varje dag kommer skulptörer till Girardon och Coysevox som jag anlitat för detta. De avvisar 
en mängd som inte har kapaciteten eller de rätta levnadssätten (moeurs), men de som har 
den efterfrågade kompetensen (capacité) begär nästan samtliga samma villkor, och det rör sig 
fortfarande om den summa som jag indikerat. Jag har sett alla och tagit deras namn, och vi 
väntar på era order...116

Tydligen fick Tessin även rapportering direkt från Girardon om hantverkarnas 
betalning och vilka de arbetade med.117 Det är intressant att konstatera att jäm-
sides med kompetens och skicklighet betonades också vikten av ett moraliskt 
levnadssätt. Tessin skrev vidare till Cronström den 10 maj 1693:

Brevet från Girardon bekräftar all omsorg ni lägger ner på skulptörerna, som jag väntar otå-
ligt på. Beträffande deras kapacitet så vet jag att ni rekommenderar precis det jag förut skrivit. 
Om de är skickliga (habiles) och flitiga (assidues) så betalar vi det ni kommer överens om, det 
vill säga ca 1 000−1 200 livres per år, men jag har hört att man gör anspråk på att vilja ha betalt 
utöver lönen per verk. Vad beträffar maten kommer de att få det vid Slottet eller motsvarande 
vad det kostar här. Det motsvarar det som de efterfrågar och det som kungen bestämt att ge 
dem […]Det bästa är att hitsända tre åt gången. […]Och ni kan utforma ett kontrakt med 
dem, som säger på vilket sätt ni kommit överens med dem för resan och arbetet och återresan, 
om det skulle behövas. Vad beträffar möjligheten att arbeta här och där (par cy et par là) är 
det bättre att inget säga, för kungen har nog att göra, och förresten så brukar man missbruka 
denna frihet. Jag ber er att se till att Girardon blandar sig i, då kan vi inte misslyckas, han 
lovade mig i Paris …118

Våren 1693 var de första förhandlingarna avklarade. Den 29 maj 1693 skrev 
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Cronström till Tessin att han hade valt ut två skulptörer och att han hade yt-
terligare fyra eller fem till på handen, bland vilka han skulle välja en tredje och 
några i reserv. Cronström hade låtit skulptörerna teckna och modellera hemma 
hos sig i minst en dag, särskilt med ornament. ”Ty en bit av en fris eller kor-
nisch låter också visa att de arbetar med smak och med noggrannhet (goût et 
propreté)”. Detta var en metod som Cronström tagit efter från andra beställare. 
Han betonade att han inte endast velat lita på mästares rekommendationer. 
För figurskulptur fick Cronström ”lita på sådant de redan gjort och på deras 
rykten hos andra mästare och konnässörer (sic)”.119 Det Cronström tog fasta på 
var således kapaciteten att teckna och modellera. Han sökte hantverkare med 
färdigheter i att skapa både ornament och figurer. Detta var den kompetens som 
saknades i Sverige.

Den 24 juli 1693 kunde Cronström meddela Tessin att skulptörerna han valt 
– Chauveau, Delaporte och Jacquin – skulle ge sig av nästkommande dag.120 
Han förklarade senare, troligtvis för att övertyga Tessin om lämpligheten hos 
kandidaterna, att en skulptör i Frankrike av Chauveaus rang kostade dyrt. 
Denne fick mycket betalt i Frankrike.121 Cronströms urval baserades på de per-
sonliga kontakterna. Han var god vän med skulptören Chauveaus svärfar Do-

Kröningsvagnen beställdes från Paris 1696. Jean Berain formgav den och stommen tillver-
kades i Paris. Monteringen och dekorationen gjordes i Stockholm. De franska hantverkarna 
deltog i detta arbete. Foto: Göran Schmidt,©Livrustkammaren.
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menico Cucci.122 Girardon som var behjälplig i urvalet hade varit Chauveaus 
lärare. Även Jean Berains ord vägde tungt:

Jag har också träffat M. Berain och sagt att ni behöver en ornamentmålare, han var villig att 
hjälpa. Jag frågade också om skulptörer, eftersom de alla går genom hans händer för skepps-
bygget vilket är det enda Kungen gör nu.
  Allt detta gick så bra att stämningen var så god att han visade mig alla sina portföljer.123

Det är av intresse att Cronström här nämner skeppsbyggen. Som tidigare kon-
staterats arbetade ornamenthantverkare ofta både vid byggen av hus och kyr-
kor, skepp och vagnar.124 Några av de fransk-svenska hantverkarna hade delta-
git i arbetet med skeppsinredning vars ornamentutsmyckning liknade annan 
inredningsdekor. Även i Sverige kom fransmännen att efterfrågas för liknande 
ornamental utsmyckning för det kungliga skeppsbygget Kung Carl och för en 
ny paradvagn. Detta har bland annat framhållits i Astrid Tydén-Jordans studie 
om ”Kröningsvagnen”. 

Av Cronströms vittnesmål framgår också att hantverkarna på intet sätt var 
passiva i överenskommelserna med Cronström. Målaren Jacques Foucquet ville 
till exempel resa utan avtal om lön och respengar. Det enda han önskade var att 
få göra en ritning till en plafond i något av slottsrummen. Om den utföll till 
belåtenhet, skulle Tessin bestämma hans lön, som Cronström antog rörde sig 
mellan 1 200 till 1 500 livres.126 Flera av hantverkarna skickade själva med rekom-
mendationsbrev till Tessin via Cronström.127

Hantverkarnas nätverk
Vid urvalet av hantverkare tog man inte bara hänsyn till de tekniska, konst-
närliga, och ekonomiska aspekterna. Också sociala omständigheter togs med i 
bedömningen.128 Tessins och Cronströms personliga kontakter hade betydelse 
för vem som skulle få anställning. Det var också viktigt att hantverkarna kunde 
kommunicera sinsemellan och att de kom överens. Tessin hade först önskat 
rekrytera en skulptör vid namn Vannot. Denne var skicklig och dessutom flam-
ländare vilket skulle kunna underlätta de språkliga kommunikationerna med 
hantverkarna i Sverige, resonerade man. Vannot är inte identifierad och någon 
skulptör med det namnet tycks inte ha rest till Stockholm. En anledning till 
Tessins och Cronströms tvekan inför denne var att han ville arbeta för enskilda 
beställare, particuliers. Men språk- och kommunikationsfrågan var således vik-
tig i frågan om urvalet.129 

När väl vissa av de franska hantverkarna var på plats i Stockholm rekom-
menderade de i sin tur sina anhöriga eller personer ur den egna bekantskaps-
kretsen för ytterligare rekrytering. Tessin och Cronström verkar ha fäst stor vikt 
vid fransmännens råd. Dels på grund av de referenser de kunde lämna, men 
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också för att skapa en bra arbetssituation i Sverige. De täta banden och den 
familjebaserade strukturen hos gruppen bör förstås i relation till hantverkar-
nas bakgrund i skrået. När Henrion skulle komma till Sverige var det för att 
han ville förenas med gruppen i Sverige, som kallades confrérie.130 Skulptören  
Delaporte rekommenderade målaren de Meaux, då de kände varandra väl, möj-
ligen var de svågrar.131 Skulptören Chauveaus hustru, bror och systrar anslöt i 
Sverige, och systern ingick där äktenskap med guldsmeden Cousinet. Målaren 
Foucquets far och bror anlände senare med familjer. Formaren Langlois och 
gjutaren Aubry valdes efter skulptören Foucquet d.ä:s rekommendationer.132 

Det är ingen överdrift att påstå att dessa nätverk och förbindelser var avgö-
rande för den enskilda hantverkarens val och öden. Familje- och vänskapsban-
den styrde således gruppens sammansättning i lika hög grad som Cronström 
och Tessin.133

Intyg och pass 
När man skulle lämna en ort eller ett land behövdes intyg och pass.134 För resor 
mellan länder sköttes pass-ärendena av utrikesministeriet, beskickningarna el-
ler konsulaten i respektive land. Ett diplomatiskt sändebud kunde alltså hjälpa 
sina landsmän att resa till eller genom det land han tjänstgjorde i. Cronström 
var till exempel i hög grad engagerad i svenska handelsskepp som skulle resa 
till Frankrike. Även resans ändamål skulle framgå av passet/intyget. Men som 
med det mesta under 1600-talet var inte reglerna formaliserade och passärenden 
kunde också utföras av andra. Särskilt inom adeln och kungens närmaste krets 
kunde undantag göras.135 

För en hantverkare som önskade lämna en stad eller ett land behövdes ett 
intyg som försäkrade att man inte stod i skuld till någon mästare eller arbetsgi-
vare och en gesäll var tvungen att visa att han inte var anställd hos någon annan 
mästare. Sådana intyg utfärdades av mästaren men också av magistraten (stads-
styrelsen) eller ståthållaren i staden. Även överintendentsämbetet utfärdade 
certifikat, för att intyga att hantverkaren var fri att ta en annan tjänst. Flera av 
fransmännen fick sådana.136  (Se appendix II)

Diskussionerna om de praktiska detaljerna kring rekryteringen skedde mel-
lan Tessin och Cronström, i deras privata brevväxling. Cronström förhandlade 
också med den franske överintendenten Colbert de Villacerf och i vissa fall 
direkt med utrikesministern Colbert de Croissy (utrikesminister 1679–1696) 
och senare med dennes son och efterträdare Colbert de Torcy (utrikesminister 
1696–1715).137 Det var de som formellt utfärdade passen, men de flesta ärendena 
tycks ha gått genom överintendenten. Det behövdes, som ovan konstaterats, 
tillstånd från le Surintendant i egenskap av arbetsgivare, för att få resa. Var man 
involverad i något arbete som ej var slutfört kunde man inte lämna landet. Var 
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man en alltför viktig aktör i den franska organisationen kunde man inte heller 
få utresetillstånd. Ärendena var känsliga och inte alltid självklara. Den 19 juni 
1693 skrev Cronström till Tessin om skulptören René Chauveau: 

Skulptörerna är alla utvalda (arrestés), kom ihåg Monsieur att jag skickar den allra skickligaste 
mannen (le plus habile homme) i Frankrike och [vidare på svenska] jag är persuaderad att han 
sluppe aldrig uth om här vore fortydig något att byggia. Icke dess mindre giör jag min sak 
med det minste bruit som skee kan ty au bout de compte om det kommer här uth att han 
[Chauveau] reser bort torde det vähl blifva förbudet medh mindre H Mtt sielf begiärte ho-
nom. Enfin jag skall giörat medh all möjl. precaution [sic].138

Tessin var Cronström behjälplig vid förhandlingarna. I juli 1693 skrev Tessin 
till sin medhjälpare att han var mycket glad att Cronström kommit överrens 
med skulptören. Med en kunglig fullmakt (procuration de sa majesté a leur 
égard) skulle pass och tillstånd lättare uppnås.139 Ytterligare ett brev från Cron-
ström till Tessin i april 1695 vittnar om de många turerna i att få ut hantverkare 
ur landet: 

[De] Laportes hustru [Jeanne Fremery] och [Joseph] Jacquins bror [Claude Jacquin] har näs-
tan inte kunnat komma iväg på grund av en ny incident. Efter att jag frågat Croissy om pass 
och väntat i sju eller åtta dagar, åker jag äntligen till Versailles själv. Mr Croissy säger mig att 
passens fördröjning beror på att kungen beslutat att det inte ska resa några fler hantverkare 
härifrån utan att Mr de Villacerf [överintendenten] har vetskap om det. Han råder mig att 
träffa denne och få dennes tillåtelse. Jag beger mig så dit [till Versailles och Villacerf ]. Han 
säger mig att denna resolution kommit till på grund av att den skickligaste djurmålaren givit 
sig av till Polen och han försäkrar mig om att detta inte gäller vår Kung. Hädanefter vill han 
informeras om de som reser. Han låter mig också veta efter en lång utläggning att det är tid 
för att förenkla saker, att jag borde få en formell funktion beträffande dessa ärenden, så att 
man ska vara helt säker att det är för vår Kung och dennes behov. Han säger inte detta rakt 
ut men låter mig förstå detta, och jag låter också förstå att detta skulle gå att ordna vid första 
tillfälle, om det skulle behövas. Utöver detta är man mycket vänlig och man lovar också att 
be Croissy att expediera passen, som kom till mig två dagar senare. Ni ser alltså Monsieur, att 
i fortsättningen ska vi 1. uppvakta Mr Villacerf så fort vi vill skicka någon. 2. Vi måste få en 
fullmakt från Kungen, och detta på latin…140

De certificats, som fransmännen fick från överintendenten Colbert de Villacerf 
intygade att fransmännen var fria att ta tjänst hos svenska kungen, som ett slags 
utrese-pass. Certifikaten fungerade också som bevis på hantverkarnas skicklig-
het och troligtvis som redskap för ämbetet att kunna fånga upp de skickliga 
hantverkarna igen, ifall tiderna skulle bli bättre i Frankrike.141 Som påtalats fick 
skulptören Girardon undersöka huruvida de utvalda hantverkarna var fria att 
åka. De begav sig tillsammans till Invalides-bygget med Robert de Cotte (1656–
1735), som fick svara på om allt arbete var färdigt. Chauveaus svåger, skulptören 
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Sébasiten Slodtz (1655–1726), lovade att göra klart det som eventuellt kunde 
återstå.142

De certifikat som återfunnits från Bâtimens du Roi gällde för René Chau-
veau, Joseph Jacquin, Louis Delaporte och Charles Langlois samt Claude Pe-
lisson, som var hustru till Joseph Jacquin. Därmed blir det tydligt att Överin-
tendentsämbetet också kunde tillhandahålla hantverkarnas familjemedlemmar 
med utresepass. Detta gällde möjligen endast dem som hade utfört tjänster vid 
hovet. Cronström hade sökt pass för ”demoiselle Jacquin” men Ludvig XIV 
hade inte velat ge samtycke. Cronström förklarade att han ämnade bege sig 
till Versailles för att få utrikesministern Torcy att ändra sig. Några dagar senare 
meddelades att mademoiselle Jacquin fått sitt pass och att Tessin väntade henne 
tillsammans med de Meaux i slutet av augusti 1697.143

I vissa fall tycks det varit extra känsligt att bevilja resetillstånd för hant-
verkare. Detta gällde särskilt gjutare och formare. Ingen tidsbegränsning för 
fransmännens vistelse i Sverige angavs i de franska certifikaten, förutom för 
formaren Langlois, vars vistelse begränsades till två år. I själva verket kom han 
att stanna i sex år i Sverige, till sin död.144 I korrespondensen med Cronström 
talades också om en Robert som var mouleur en grande och ”den främsta i Pa-
ris”. Colbert de Villacerf ville dock inte släppa honom ur landet trots att Cron-

De franska hantverkare som var verksamma inom Bâtiments du Roi fick tillstånd av 
överintendenten att resa till Sverige. Intygen visade att hantverkarna inte var bundna av 
något pågående arbete. ”Certificats pour aller en Suède” (Archives Nationales, O1, 1082). 
©Archives Nationales, Paris.
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ström föreslagit att den franska ambassadören i Stockholm, comte d’Avaux, 
skulle ge ett löfte att han skulle återvända om några år. Men då Robert var en 
av de bästa ville organisationen inte mista honom.145 Dessa exempel visar att de 
allra bästa och mest oumbärliga  hantverkarna ville man behålla i landet. Inte 
sällan avkrävdes löfte om deras återkomst. Men det visar också att det inte bara 
var de med ”skapande” färdigheter som var oumbärliga, utan också de med 
avancerade tekniska kunskaper. 

När hantverkarna skulle resa tillbaka till Frankrike behövde de i omvänd 
ordning intyg och utresepass från Sverige, för att visa att de inte stod i skuld till 
någon. Tessin utfärdade i egenskap av överintendent sådana pass. Till exempel 
inkom René Chauveau i augusti 1700 med en förfrågan om resepass till ”Kata-
rina Chauvo Maria Chauvo, Magdalena Chauvo och mina betienter Katarina 
Eriksdotter … och Paul Ludvig Zapff wilcka skall föllia barnen fram till siöss 
ått Frankrike”. Tessin utfärdade passet några dagar senare. Även bildhuggaren 
Adam fick ett respass av Tessin, hösten 1698.146 De franska hantverkarna skrev 
också, i egenskap av verkstadsledare, intyg till sina gesäller i Sverige för att Tes-
sin eller ståthållaren sedan skulle kunna utfärda pass. Intygen visade att gesällen 
var fri från en mästare innan han tog ett nytt arbete. René Chauveau intygade 
till exempel i november 1699 att bildhuggargesällen Jan Bartey arbetat hos ho-
nom vid slottsbygget i tre år, och att han var nöjd med gesällens insats. Även 
gipsmakaren Pagani utfärdade intyg, liksom Aubry och Henrion som skrev 
attes ter för gesäller vid gjuteriet vid Rännarbanan.147 

Varför släpptes franska hantverkare ur landet?
Man kan fråga sig varför det franska överintendentsämbetet lät sina skickliga 
hantverkare resa överhuvudtaget. För att finna svar på det måste även de dip-
lomatiska och ekonomiska aspekterna tas i beaktande. Det var viktigt att sköta 
ärendena på rätt sätt så att ingen politisk missunnsamhet skulle uppstå mellan 
de båda länderna. Frankrike var 1688–1697 i konflikt med många av Europas 
länder i ”Augsburgska ligans krig” (Pfalziska tronföljdskriget). Den diploma-
tiska relationen till Frankrike var spänd under 1690-talet. Möjligheterna till en 
dansk-fransk allians var ett ständigt hot mot Sverige, och Frankrike ville inte få 
Sverige som aktiv fiende.148 

Cronström antyder en viss positiv syn från överintendenten gentemot den 
svenska kungen, men ärendena var svåra. Försvårad ärendehantering kan delvis 
ha varit en medveten maktstrategi för att betona exklusiviteten i dessa hantver-
kares kompetens i ett diplomatiskt spel. Cronström skrev till Tessin i mars 1697, 
att det nog inte skulle bli något problem angående Villacerfs tillstånd, men att 
man började bli medveten om den svenske kungens projekt och att det tala-
des mycket om dessa. Kanske fanns en viss avundsjuka gentemot svenskarnas 
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framgångar?149 När skulptören Adam lämnat Paris skrev Cronström att det vore 
”bäst om överintendenten Villacerf ej fick reda på att det var han [Cronström] 
som låg bakom”.150 Samtidigt måste man hålla i minnet att Cronström säkerli-
gen intog en insmickrande ton inför Tessin.

Ett annat viktigt skäl till att den franske kungen släppte ifrån sig skickliga 
hantverkare var, som tidigare nämnts, att landet kring 1690 var i det närmaste 
bankrutt och att Gobelinsmanufakturen till slut stängdes. Detta gjorde att man 
hade övertaliga osysselsatta hantverkare som franska överintendentsämbetet 
och administrationen kring Maison du Roi hade svårt att avlöna. Att låta dem 
arbeta för en annan beställare i några år, i detta fall kungen av Sverige, tycktes 
ha varit en bra lösning för alla parter. Dock hoppades man, som intygen visar, 
att det offentliga konst- och kulturlivet återigen snart skulle blomstra och att 
man skulle kunna återanställa sina hantverkare. 

De flesta av Tessins fransmän ville också återvända till hemlandet när slotts-
inredningarna var klara. Tessins agerande, att bistå fransmännen med hjälp att 
lämna landet, är därmed jämförbart med den franska överintendentens några 
år tidigare.

Kontrakten
Cronström upprättade kontrakt med hantverkarna där villkoren stipulerades, 
såväl från uppdragsgivarens – den svenske kungen – som från hantverkarnas 
sida. Alla kontrakt har inte återfunnits, men de för Chauveau, Jacquin, och 
Delaporte finns bevarade.151 (Se appendix III) Jacquin och Chauveau omfatta-
des av ett och samma kontrakt, Delaporte av ett eget. Den senares kontrakt är 
utfärdat av franska notarier, som en extra juridisk säkerhet. Alla tre dokument 
innehåller i stort sett samma information och övriga kontrakt bör ha utformats 
på samma sätt. Kontraktens innehåll visar att hantverkarna redan före avresan 
till Sverige hade en viss status inom yrket och att de kunde ställa villkor för att 
ta tjänst i Sverige. För att locka dem var det således viktigt att sluta avtal som 
lovade bra villkor och höga löner. 

Tessin informerade Cronström om att man skulle lova skulptörerna minst 
två till tre års arbete. Som nämnts ville arkitekten helst försöka få hantverkarna 
att stanna livet ut i Sverige, även om detta inte finns uttalat i kontrakten.152 Men 
Tessin ville också hålla nere kostnaden. De generösa villkoren måste förhandlas, 
med tillåtelse från Kungl. Maj:t i Sverige. I Chauveaus, Jacquins och Delaportes 
kontrakt, som utformades i juli 1693 i Paris, det vill säga en knapp månad före 
ankomsten till Sverige, specificerades lönen för var och en: 1 000 franska livres 
för Jacquin (ca. 667 dsm/år ) 1 500 livres för Chauveau (1 000 dsm/år) och 1 100 
livres för Delaporte (ca 733 dsm/år). Lönen skulle utbetalas fyra gånger per år, 
som brukligt var. Resepenningar betalades av Kungl. Maj:t, som även skulle 



112 de fransöske handtwerkarne

organisation

Kontrakt mellan René Chauveau, Joseph Jacquin och Daniel Cronström (RA, Ericsbergsar-
kivet, Tessinsamlingen, vol. 11). I Paris upprättade Cronström kontrakt med hantverkarna. 
Villkoren och lönerna stipulerades där. Till exempel förtydligades att hantverkarna skulle 
resa direkt till Sverige och väl där inte arbeta för några andra än Kungl. Maj:t och Tessin. 
För detta skulle de få resan betald, generösa löner, hantlangare och ved, ljus och bostad. 
© Riksarkivet. 
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stå för hyra, ved och ljus och det material som behövdes för arbetet i Sverige. 
I gengäld lovade Jacquin/Chauveau/Delaporte att så snart som order gavs resa 
utan uppehåll till Stockholm. Det stod hantverkarna fritt att lämna landet när 
de två åren fullgjorts. Då skulle de få halva hemresan betald och pass. Detta 
villkor fungerade därmed som ett slags garanti för att skulptörerna skulle ges 
möjlighet att återvända till hemlandet. Om de önskade kunde de också bryta 
kontraktet i förtid, men då skulle inga respengar utgå utan endast pass. Detta 
får antas vara ett krav från hantverkarna. Dessutom angavs att de i Sverige 
skulle arbeta ”troget och allenast” för kungen och Tessin. Det utesluter dock 
inte att arbeten utanför slottet kunde göras, men endast om kungen och Tessin 
gav sin tillåtelse till detta. 

Frågan om de arbetade för andra herremän i Stockholm berörs senare. Det 
kan dock här konstateras att det var en mycket viktig fråga som ivrigt diskute-
rades i brevväxlingen mellan Tessin och Cronström. Tessin var angelägen om 
att de inte skulle arbeta fritt i Sverige. Dels för att de riskerade konflikt med de 
skråanslutna hantverkarna, men framförallt för att kungen skulle kunna för-
säkra sig om deras arbete. Cronström skrev den 24 april 1693:

Brevet från Girardon säger vilka conditions skulptörerna vill ha […] Kan Ni [Tessin] i ert svar 
vara snäll att meddela om de kommer att ha tid, tillåtelse och möjlighet att arbeta här och 
där, för andra particuliers; detta gör stor skillnad. Jag för det inte på tal, som Ni väl kan ana, 
men om de frågar…153

Hantverkarna själva synes ha varit mycket angelägna om att rekryteras till Sveri-
ge. Kontrakten möjliggjorde bättre arbetsvillkor än vad de haft tidigare.154 Vissa 
var så angelägna att de var beredda att resa utan uppgjord överenskommelse om 
villkoren. Som tidigare nämnts sades målaren Jacques Foucquet vara villig åka 
för egen kassa och på eget bevåg (à ses frais et à ses risques). Skulptören Henrion 
var också beredd att åka utan uppgörelse. Som också nämnts var det ”på grund 
av brödraskapet” som han ville resa. Kanske hade han problem med skrået i 
Paris? Foucquet d.ä. vill inte bestämma något om sina lönevillkor, men önskade 
enligt Cronström anlitas på samma villkor som Delaporte och Jacquin.155

Åtskilliga, som René Chauveau, Adam, Hubeault, målaren Foucquet, skulp-
törerna Jacques Foucquet d.ä., Claude Jacquin och Bernard Foucquet, återvän-
de till Frankrike när den första arbetsfasen på slottet var färdig. Dessa (förutom 
Bernard Foucquet) hörde också till de mest framgångsrika i gruppen och de 
var de högst betalda. De fransmän som återvände blev dock snart medvetna 
om hur fördelaktig situationen varit i Sverige. I Frankrike rådde alltjämt dåliga 
tider. Många ville då resa tillbaka till Stockholm. Men vid 1700-talets början 
var den politiska och ekonomiska situationen förändrad även i Sverige och den 
gynnsamma situation som hantverkarna upplevt under 1690-talet skulle inte 
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återinfinna sig. Sverige var indraget i krig och fattigdom och sjukdom härjade i 
landet. Målaren de Meaux var troligtvis i Berlin under några år, men återvände 
sedan till Sverige. Där försvinner spåren efter honom från 1711.156 Hubeault kom 
tillbaka och avled i Stockholm 1711. Skulptören Jacques Foucquet återkom till 
Sverige för ytterligare några års arbete innan han för gott återvände till Frank-
rike, troligtvis också under 1711.157 

Resan till Sverige

Det är oklart exakt hur gränserna mellan olika länder markerades, men vi vet 
från källor hur man gick tillväga när man skulle resa in i ett annat land. Som 
nämndes ovan behövdes ett inresepass. Detta var mer av ett visum eller laissez-
passer. Oavsett anledning kontrollerades bagaget noggrant och resvägen måste 
planeras i detalj. Rutten var beroende av när man reste. Olika årstider krävde 
olika resvägar. Val av resrutt avgjordes också av klimatet. Vissa länder undvek 
man att passera på sommaren, andra på vintern. Men framför allt styrde den 
politiska situationen resvägen. Man ville att resan skulle gå så snabbt som möj-
ligt.158

Resandet var således ingen lätt sak, och passärendena skapade mycket pro-
blem på grund av politiska omständigheter. Både sjöresorna och landresorna 
var svåra, långa och farliga. Omständigheterna diskuterades intensivt i de dip-
lomatiska korrespondenserna. Cronström inväntade inresepass från respektive 
land för fransmännens räkning. Passen handhades oftast av de diplomatiska 
sändebuden i respektive genomfartsland, till exempel via Nils Lillieroot (1635–
1705), sändebud i Nederländerna sedan 1691, eller sändebuden i England om 
man reste den vägen.159 

För att åka till Sverige från Frankrike var det vanligast att man tog sjövägen 
från hamnstäderna Le Havre nära Rouen eller La Rochelle till Amsterdam.160 
Reste man landvägen från Nederländerna for man genom Tyskland till Ham-
burg, och därifrån över till Sverige med båt. Fransmännen ankom till Helsing-
borg, Göteborg eller Marsstrand, eller så färdades de i båt ända till Stockholm.161 
Vissa tycks också ha farit via England, åtminstone diskuterades den möjlighe-
ten.162 De franska hantverkarna reste med något av de skepp som Kungl. Maj:t 
hade tillgång till. En ”kamrer Hildebrand” och dennes skepp nämns ofta som 
mellanhand och behjälplig med att skeppa allehanda ting mellan Sverige och 
Frankrike. Troligen avses Henric Jacob Hildebrand (1636–1714), en av Stock-
holms stora skeppsredare under 1690-talet. Han var också en betydande bankir 
som Kronan anlitade.163 

Chauveau, Jacquin och Delaporte som lämnade Frankrike sommaren 1693 
reste inte via England, eftersom man inte erhållit passen därifrån. Istället for de 
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landvägen genom spanska Nederländerna och för detta hade de erhållit pass av 
Maximilian II Emanuel (1662–1726), kurfurste av Bayern och guvernör i Span-
ska Nederländerna. I passet står att läsa: 

Till alla lieutnants Gouverneurs Chefs Capitaines Officiers och militärer, såväl till häst som till 
fots och alla andra officerare och folk av hans majestät som berörs: var hälsade. René Chau-
veau bördig från Metz i Lorraine, Louis La Porte, född i Paris och Joseph Jacquin, bördig 
från Neufchateau i Lorraine, alla tre skulptörer och alla ungefär trettio år gamla, önskar bege 
sig till Kungariket Sverige för att träda i tjänst hos Hans Majestät den svenska Konungen, 
och det har vi tillåtit dem och vi tillåter dem att ta vägen genom Flandern till Gand och från 
Gand till Bryssel och från Bryssel till Holland. Vi ber er och beordrar er i Kungens namn att 
låta dem passera fritt och problemfritt till fots, till häst eller på annat sätt, och utan att för-
svåra för dem eller hindra dem eller låta dem lida utan bereda dem den hjälp och de tjänster 
de behöver.” Undertecknat M. Emmanuel 16 juli 1693.164 

Resan till Sverige från Frankrike tycks ha varat en knapp månad. Från Bryssel 
färdades de tre skulptörerna till Hamburg och Lübeck och därifrån vidare med 
båt till Sverige. Färden från Lübeck till Stockholm tog inte mer än tre dagar.165  

De övrigas resvägar uppvisade inga större variationer. Jacques Foucquet 
d.y., Bernard, Cousinet, Claude Henrion, Jean Hubeault, Chauveaus hustru 
med två barn och två systrar reste från Le Havre till Marstrand 1694.166 Jacques 
Foucquet d.ä. fick 118 livres av Cronström för att resa från Paris till Le Havre 
med häst och vagn för fyra personer, därefter till Helsingborg och Stockholm.167 
Cronström hade planer på att låta ornamentmålaren de Meaux resa med ett 
pass i Aubrys namn, och låta Aubry resa landvägen genom Tyskland för att 
vinna tid och slippa invänta holländska pass. Detta lät sig dock inte göras.168 De 
Meaux anlände till Sverige först i slutet av augusti 1697, efter åtta veckors resa 
med besök hos en bror i Hannover.169

Den kanske viktigaste förutsättningen för hantverkarnas flytt var att Sverige 
under 1690-talet befann sig i fred och svenskar relativt lätt kunde resa mellan 
olika länder i Europa. Trots detta var färden farofylld. Pirater hotade till sjöss 
och dålig väderlek var också en risk. När Tessin lät skeppa konstföremål till 
Sverige hände det inte sällan att lasten försvann eller blev skadad, ibland till 
och med innan skeppet avseglat. Ett exempel på detta är de spegelglas som via 
Cronström inköpts i Frankrike 1693 för slottsbyggets räkning och som blev 
stulna i Le Havre när hamnstaden angreps av engelsmän.170 
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På 1600-talet blev Stockholm kulturlivets centrum. Från ambulerande hov un-
der vasatiden blev hovlivet alltmer stationärt under 1600-talet, med en fast stab 
av hovtjänstemän. Stockholm blev också landets administrativa huvudstad, 
med en central förvaltning som i de flesta fall sköttes från slottet.171 

Den mest praktfulla förebilden för hov- och slottsliv i Europa var Ludvig 
XIV:s Versailles. Det var den bilden som Tessin hade i åtanke när han plane-
rade byggandet och dekorationerna av det nya kungliga slottet i Stockholm. 
Tessins rekrytering av ett helt franskt arbetslag till slottsbygget innebar en ge-
nerationsväxling i hantverkarkåren och ett konsekvent smakskifte vad gällde 
inredningskonsten. Skillnaden var markant jämfört med tidigare sporadiska 
franska inslag.172

”Den nya slottsbyggningen” och överintendenten Tessin

Redan i början av 1690-talet hade Karl XI givit Nicodemus Tessin d.y. i uppdrag 
att förnya det gamla slottet, av eftervärlden kallat ”Tre kronor”.173 Bakom detta 
låg inte bara estetiska skäl. Det var också en praktisk nödvändighet eftersom 
det gamla slottet var nedslitet, trångt och opraktiskt. Arbetet inleddes med att 
bygga om slottskyrkan från Johan III:s tid som låg vid den norra längans östra 
del. Detta påbörjades redan sommaren 1689.174 Året därpå fortsatte arbetet med 
norra längan. I en kunglig resolution från mars 1692 antogs Tessins förslag till 
hela slottets ombyggnad, eftersom annars ”slottsdesseinen lärer blifwa aldeles 
wanskapelig och oformelig”. Framförallt var det således byggnadens ”regulari-
tet” som betonades.175 Från denna första period finns endast några få ritningar 
och gravyrer bevarade.176 Det nya slottsprojektet kallas genomgående för ”den 
nya slottsbyggningen” i slottsräkenskaperna.177 

Från 1693 och framåt var de franska hantverkarna sysselsatta med slottets 
utsmyckningar. När Karl XI dog och slottet eldhärjades skulle Tessin kort där-
efter presentera ritningar för ett helt nytt slott.178 Ett sådant projekt var både 
komplicerat och kostsamt. För genomförandet krävdes både en väl fungerande 
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och kompetent byggnadsorganisation och ett habilt arbetslag bestående av de 
franska hantverkare som redan var på plats. Tessin behövde få friare händer 
gentemot överståthållaren som annars var den som ansvarade för slottets sköt-
sel och drift. I och med slottsbyggets intensifiering efter branden utnämndes 
således Tessin till överintendent den 21 juni 1697. 

Överintendentens uppdrag 
Under Vasakungarna leddes arbetena på slottet av en byggmästare. Ett antal 
slottsfogdar skötte materialleveranser och försåg arbetsplatsen med kunnigt folk. 
Från och med regeringsformen 1634 utvecklades slottstatens administration. Det 
var då formellt överståthållaren i Stockholm som ansvarade för byggnadsverk-
samheten på slottet. För det konstnärliga innehållet ansvarade slottsarkitekten.
När Tessin blev överintendent fortsatte han att också vara slottsarkitekt.179

”Vocationen” för denna nya tjänst och titel utfärdades 21 juni 1697, men även 
tidigare hade Tessin försetts med titeln i icke-officiella sammanhang.180 I voca-
tionen/fullmakten formulerades klart och tydligt varför tjänsten hade inrättats, 
vad den innebar och varför Tessin var rätt person. Syftet var att förenkla det 
nya slottsbygget efter branden på ett sätt som innebar ”mesnage och sparsam-
het”. Så hade andra ”potentater” låtit göra för ”directionen och ordonencen” 
av kungliga byggnader. För ”mödan och beswäret” skulle Tessin få ”caracter 
och tittel af Öfver Intendent”. Han skulle därmed styra och ordna arbetet med 
”alle wåre Slått, huus, trädgårdar, och bygnader”. Vocationen/fullmakten var 
undertecknad av Hedvig Eleonora och förmyndarregeringen på Karlberg, men 
får anses vara egenhändigt formulerad av Tessin. (Se appendix I)

De enskilda franska hantverkarna kom redan från början att lyda direkt 
under Tessin, som då var slottsarkitekt. Den praktiska administrationen kring 
slottsbygget förändrades egentligen inte när Tessin blev utnämnd till överin-
tendent. Denne fick inga egna byggnadsanslag. De för ändamålet tilldelade 
medlen sorterade fortfarande under överståthållaren, som också hade många 
andra uppdrag.181 

Utnämnandet av Tessin till överintendent var lika mycket en fråga om rang 
och lön, som organisation.182 I ”vocationen” stipulerades att överintendentens 
medel ”intet lijtet kommer att ökas […] jämwähl hedern och willkoren för 
Eder förbättras”. Tessin fick således från 1698 överintendentslön på hovstaten. 
Han innehade där redan tjänsten som hovarkitekt men nu höjdes lönen.183 Att 
överintendentsposten var uppsatt på hovstaten var av avgörande betydelse för 
rang och status. Hovstatens befattningar lydde formellt under hovets högste 
ämbetsman, överstemarskalken (riksmarskalken). Tessin innehade själv över-
stemarskalktjänsten från 1716.184 Även om administrationen av byggärendena i 
stort förblev densamma, innebar utnämningen att Tessin fick ett ökat utrym-
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me för sin verksamhet.185 En starkare position vid hovet möjliggjorde att driva  
igenom egna idéer med relativt fria händer. Ärendena fick därmed enklare 
hantering. De personliga kontakterna var under alla omständigheter av avgö-
rande betydelse. Det var i grund och botten Tessins goda relation till kunga-
makten som var avgörande för att han skulle kunna driva igenom sitt slotts-
projekt.186 

Tessin ville förverkliga det som Colbert åstadkommit i Frankrike, men i Sve-
rige kom allt att koncentreras till en mindre organisation. I högre grad kom allt 
att knytas kring Tessins person, som både konstnärlig och organisatorisk ledare. 
Men detta skulle också innebära att allt eftersom arbetena fortskred, skulle de 
mest framträdande i gruppen få allt större skaparutrymme.

Det var dock långt ifrån alla idéer som verkligen realiserades. Tessin var flera 
gånger tvungen att argumentera för innehållet i sina planer inför Karl XII. Sär-
skilt försvårades ärendena efter år 1700, när ekonomin blev sämre och Karl XII 
befann sig i fält, långt ifrån Stockholm.187 

Konstnärliga resurser vid tiden för fransmännens ankomst

Bland de målare och skulptörer som fanns i landet vid tiden för fransmän-
nens ankomst hade många utländsk härkomst. Vid sidan om slottsbygget i 
Stockholm var det framförallt änkedrottning Hedvig Eleonoras byggföretag 
som dominerade.188 Bland de skickliga yrkesmän som arbetade för Karl XI, Karl 
XII och Hedvig Eleonora fanns till exempel hovkonterfejaren David Klöcker, 
adlad Ehrenstrahl, som var född i Hamburg 1628 och dog i Stockholm 1698.189 
Bataljmålaren Johann-Philip Lemke var född i Nürnberg 1631 och dog i Stock-
hom 1711.190 I sammanhanget ska även nämnas historiemålaren Johan Sylvius 
(d. 1695) som var född i Sverige, men som under längre tid varit verksam på 
kontinenten.191 Även målaren Jöns Willman (d. 1705) hade vistats utomlands. 
Han hade varit i Frankrike, hos Berain enligt Cronström, och reste till Sverige 
med ambassadören comte d’Avaux.192 

Som tidigare nämnts kom de skulptörer som arbetade i sten, för fasadut-
smyckning och gravmomnument främst, under 1500- och 1600-talen nästan 
uteslutande från Nederländerna och Tyskland.193 Den mest framträdande intill 
fransmännens ankomst var bildhuggaren Burchard Precht. Han var född 1651 
i Bremen och dog 1738 i Stockholm.194 Nämnas bör även bildhuggaren Caspar 
Schröder (f. ca 1652, d. 1710), som var född i Sverige men hade gjort en studie-
resa utomlands.195 

De skulptörer som arbetade i stuck kom också oftast från kontinenten. Ofta 
var de från Tyskland, men också från Norditalien där konstarten var vanlig, vil-
ket genererade många skickliga yrkesmän.196 Stuckatörerna var oftast anställda 



de fransöske handtwerkarne 119

sverige

hos höga herrar och vid deras enskilda projekt och stod därmed utanför skrå-
väsendet. Vid slottsbygget fanns på 1690-talet den italienske stuckatören Carlo 
Carove, i landet sedan 1660-talet (d. 1697). Denne hade rekryterats via Tyskland 
med sin bror Giovanni (lämnade Sverige 1674) liksom troligtvis också den ita-
lienske stuckatören Brentano. Deras landsbroder Giuseppe Marchi fanns i Sve-
rige sedan åtminstone 1694 och efterträdde Carove i de kungliga byggprojekten 
efter dennes död.197 

Det var således en mycket internationell skara bildskapare som fanns till-
gänglig vid tiden för slottsbygget. Sverige var på intet sätt isolerat från om-
världen. Det var emellertid en brokig grupp målare och skulptörer, med olika 
bakgrunder och skolning. På endast några år skulle dessa vara utbytta till ett 
mer homogent franskt arbetslag.198

Precht och Ehrenstrahl
En relevant fråga är varför de befintliga konstnärliga förmågorna inte kunde 
tillgodose Tessins behov inför utsmyckningarna av Stockholms slott. För att 
kunna svara på det måste Tessins relation till den mest anlitade och tongivande 
skulptören respektive målaren under det sena 1600-talet närmare kommenteras. 

Burchard Precht kom till Sverige på 1670-talet och var då elev hos skulptören 
Nicolaes Millich, som redan fanns i Sverige. Tessin och Precht åtföljdes under 
utlandsresan 1687, och de hade delvis samma nyttocentrerade intressen.199 Det 
är oklart exakt hur den yrkesmässiga relationen såg ut mellan dem. De måste ha 
känt varandra väl från studieresan. Tessin var dessutom vid två tillfällen fadder 
vid dopen av Prechts barn.200 Precht hade ett långt och produktivt liv och var i 
organisationen formellt underställd Tessin i den senares roll som slottsarkitekt 
och överintendent. Han var aktiv i arbetena med ombyggnaden av slottskyrkan 
i Stockholm. 

Precht anlitades emellertid inte för fler stora uppgifter på Stockholm slott 
efter arbetet i slottskyrkan och deltog ej i dekorationerna av de kungliga vå-
ningarna. Ragnar Josephson, John Böttiger och Gunnar Mascoll Silfverstolpe 
anger samtliga Tessins förändrade smak som skäl till detta.201 Detta är rimligt, 
men Precht anlitades även fortsättningsvis av Tessin för kyrkoinredningar.202 
Inredningarna i en palatsarkitektur krävde emellertid ett annat formspråk än 
kyrkoinredningarna. 

Orsaken till att Precht inte anlitades för inredningarna på Stockholms slott 
kan även ha andra förklaringar. Man kan föreställa sig att Prechts stora och 
självständiga produktion inte passade Tessins verksamhet på Slottet. Skulptö-
rens bouppteckning visar på en stor förmögenhet och en stor bok- och konst-
samling.203 Precht, som i stort sett var jämnårig med Tessin, hade således en stor 
egen verksamhet och egna ambitioner. Han var sannolikt svårare att styra än 
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den enhetliga franska gruppen, åtminstone inledningsvis. För slottsinredning-
arna konstruerade Tessin d.y. sitt eget arbetslag. Rollen som hovbildhuggare 
skulle René Chauveau fylla. 

David Klöcker Ehrenstrahl hörde också till kolonin av tyska konstutövare i 
Stockholm. Han hade varit flera år i Rom och blev vid återkomsten 1661 kung-
lig hovkonterfejare. Även änkedrottning Hedvig Eleonora anlitade Ehrenstrahl 
mycket flitigt. I 1600-talets Sverige var Ehrenstrahl, tillsammans med Tessin, 
den som tydligast inkarnerade ett nytt konstnärsideal. Han hade en rik produk-
tion av både porträtt (konterfejer) och historiemålningar (skillerier). Av Ehren-
strahls skrift Die Vornehmeste Schildereryen (1694) framgår hans medvetenhet 
om den egna konstnärsrollen, som han själv var delaktig i att forma.204 För att 
kunna sprida sitt måleri ansökte han om privilegier att få utföra sina verk i kop-
parstick.205 År 1675 fick Ehrenstrahl adelsprivilegier. I motiveringen angavs att 
det var nödvändigt ”att skilja en sådan konstnär från den gemene målarhopen 
på det att han med så mycken större förnöjelse och honneur må kunna idka 
sin konst”.206

Ehrenstrahl dominerade inom måleriet fram till 1690-talet. Liksom i fallet 
med Precht kom han att engageras för utsmyckningen av slottskyrkan, men 
inte för dekorationerna av slottets interiörer. Den främsta förklaringen till detta 
är troligen att Ehrenstrahl var till åren kommen vid tiden för slottets dekora-
tion. Han var inte heller dekorationsmålare, och hade inte utbildat någon som 
var specialiserad på stora allegoriska takmålningar.207 De flesta av Ehrenstrahls 
lärjungar var snarast porträttmålare.208 

Förutom de rent praktiska orsakerna kan det också ha funnits ideologiska 
förklaringar till varför Ehrenstrahl och dennes krets ej anlitades för slottsbyg-
get. När planerna för ett nytt slott framskred dominerade en stil inspirerad 
av Le Brun och Berain, det vill säga den stil som fransmännen behärskade. 
Ehrenstrahl, som var generationskamrat med Tessin d.ä. blev allt äldre och var 
opasslig.209 Vissa uttalanden av Tessin och Cronström på 1690-talet tyder på att 
den gamle Ehrenstrahl inte längre föll helt i smaken. I januari 1694 skrev Tessin 
till Cronström: ”… vid hovet är förtroendet för Ehrenstrahl större än någonsin. 
Han tjänar varje år mer än 3 000 escus [ca. 6 000 dsm] endast hos kungen och 
han står mycket nära greve Dahlberg […] Jag vet att man [i Frankrike] möjligen 
uppfattar oss som gammeldags (gothiques) i smaken, men Mr. Ehrenstrahl är en 
för nära vän för att jag ska kunna gå in i detta.”210 

Det var svårt således svårt att förbigå Ehrenstrahl i vissa ärenden.211 Han var 
upphöjd av kungen och Tessins relation till den tyske landsmannen tycks varit 
stark. När Ehrenstrahl dog i oktober 1698 var emellertid enstaka starka individer 
på konstscenen utbytta till den franska hantverkargruppen, en grupp som Tes-
sin kunde ta åt sig hela äran för att ha rekryterat till riket.
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Tessins övriga medhjälpare: kopister och biträdande arkitekter
Den alltmer omfattande byggverksamheten ledde till att Tessin fick medhjälpa-
re för allhanda uppgifter, inte minst tecknandet och arkitektarbetet.212 Sysslorna 
formaliserades snart med särskilda tjänstefullmakter. Dessa utgjorde åtråvärda 
poster som i princip endast kunde tillträdas av någon annan först vid tjänst-
innehavarens frånfälle. 

Som Börje Magnusson påpekat var teckningsarbetet i verkstaden en vik-
tig syssla.213 Skisser skulle överföras till permanenta ritningar i olika skalor och 
olika detaljgrad beroende på vad syftet var och vem ritningarna riktades till. 
För beställaren krävdes ofta ståtliga presentationsritningar.214 För särskilt viktiga 
uppdrag tycks Tessin föredragit att själv hålla i pennan. Han var en skicklig 
tecknare, som utbildats av fadern och under sina utlandsresor. I ett brev från 
1691 skev han att han själv ville upprätta ritningarna till det nya slottet. Detta 
för att de skulle bli riktigt gjorda och för att han inte hade någon som klarade 
att göra om skisserna till ritningar.215 

Med tiden fick Tessin en conducteur och copist till hjälp i det praktiska rit-
ningsarbetet. Från år 1697, samma år som Tessin fick titeln överintendent, fick 
Tessin 380 dsm för att betala en sådan. En kunglig resolution formaliserade pos-
ten. Konduktören/kopisten (troligen en person) upptogs således som en utgift 
på slottsarkitektens konto.216 Denne fungerade som ett slags assistent till Tessin 
för diverse rituppdrag. Konduktören/kopisten är inte namngiven i räkenska-
perna, men från andra källor känner vi namn som Hans Georg Müller (d. 
1713)217 och Gustaf Palmcrantz (1694–1715)218

En annan tjänst var ett slags biträdande arkitekt till Tessin. Den förste att 
få denna tjänst var överintendentens halvbror Abraham Wijnantz (1644–1709, 
adlad Swansköld 1693).219 Uppdraget efterträddes av Göran Josua Törnquist 
(1668–1739).220 

Stilen i Tessins ritarverkstad utvecklades till att bli enhetlig och enligt en viss 
norm. Närvaron av ritare och biträdande arkitekter pekar på en rationalisering 
och professionalisering av slottsarkitektens tjänst. På samma sätt var fransmän-
nen del av ett professionellt arbetslag med specialiserade roller för skulptur och 
måleri, men också för teckning. 

Slottsbyggets alla hantverkare

För byggarbetena på Stockholms slott användes sedan länge både Kronans 
egna hantverkare och stadens skråbundna sådana.221 Även knektar/soldater, som 
fanns inkvarterade hos stadens borgare kom att användas till slottsbygget.222 
Hantverkarna som anlitades för slottsbygget var ofta desamma år från år, men 
långt ifrån alla hade någon fast anknytning till organisationen.223 
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Under 1500-talet och 1600-talets första hälft hade särskilt skickliga hantver-
kare vid hoven oftast avlönats efter uppgjorda ”beställningar” (bestallung) om 
årslöner i kombination med vissa naturaförmåner mot uppfyllt kontrakt. De 
fick då en årslön, fri bostad, verkstad i staden och fri kost. Dessutom blev de 
befriade från vissa skatter och militärtjänstgöring. För att få de bästa var det 
nödvändigt att erbjuda bra villkor.224 Samma system gällde adelsmännens för-
svarskarlar.225 De brokiga beställningssystemen i de kungliga hoven gick med 
tiden över till att bli hovtjänster eller slottstjänster, som inte var knutna till 
en person eller ett arbete utan till en tjänst.226 Från och med inrättandet av  
en överståthållare på Stockholms slott (från 1634) reglerades vilka som skulle ha 
tjänst som ”slottsbetjänter” och få särskilda privilegier med årslön. Detta gällde 
till exempel för överståthållaren, underståthållaren, slottsfogden, slottsbokhål-
laren, bohagsfogden, övervaktmästaren, pådrivaren, slottssnickaren, byggmäs-
taren och murmästaren. Också bildhuggaren Precht uppbar en regelbunden, 
men i sammanhanget relativt liten årslön på slottsstaten227 Även Tessin uppbar 
en lön på slottsstaten från år 1697, men då var det för att bekosta en assistent 
(konduktören/kopisten, se ovan). Sin egentliga lön från Kungl. Maj:t. erhöll 
Tessin, som konstaterats, från hovstaten.228 Före fransmännens ankomst hade 
dock inte en hel grupp dekorationshantverkare fått regelbundna årslöner.

Tessin påpekade vikten av att generellt använda samma hantverkare och per-
soner som arbetade från det ena året till det andra. Alltför självständiga mästare 
skulle kunna försena och försvåra arbetet. Bättre vore att arkitekten hade ett 
övergripande ansvar. I en odaterad skrivelse till Kungl Maj:t påtalade Tessin 
återigen sin önskan om att reglera verksamheten: 

Ibland ordinarie målare, murmästare, snickare och snidare finnes största missbruken [.] Sten-
huggare och timbermän haver jagh intet att klaga öfwer, men så wohre wähl att där jämte 
kunde observeras, at intet embete [,] serdeles utaf dhe och öfveromnembte, hadde den frihe-
ten att nempna eller giöra någon till mestare, medh mindre [än att] Architecten först hade 
notification därom, whilken där utan passion kunna döma därom.229 

Med rekryteringen av de franska hantverkarna och utnämningen av Tessin till 
överintendent utvecklades systemet med en fast stab av yrkesmän knuten till 
slottsstaten. Samtliga fransmän kunde stå utanför skråna i staden eftersom de 
hade fasta tjänster på slottet. Inget tyder på att fransmännens utanförskap ledde 
till några kontroverser med de lokala skråna. De senare hade större problem 
med så kallade ”bönhasar”, det vill säga småhantverkare som verkade utanför 
skrået, men utan anställning.230 
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Organisationen av de franska hantverkarna på slottet

Att låta en hel grupp dekorationshantverkare få årlig anställning på slottet var 
således något nytt. Årsavlönade tjänster för konterfejare, bataljmålare, statu-
arier och guldsmeder fanns visserligen tidigare, men då som enstaka talanger 
på hovstaten.231 

Fransmännens villkor med årslön, ved, ljus och hyra kan på sätt och vis lik-
nas vid det äldre ”beställningssystemet”. Samtidigt visar utvecklingen att tjäns-
terna blev alltmer permanenta och personerna i och med det mer eller min-
dre utbytbara. Tessin argumenterade för de höga lönerna i olika memorial till 
Kungl. Maj:t: ”Man har med dem om åhrslöön måst sluta efter det […] dee der 
uthom […] hade fått på annat sätt at öfwertallas…” eller ”dee äro fremmande 
på denna orten kunna dee med ringa löhn sig intet nära och utkomma.”232

Det är uppenbart att det faktum att hantverkarna var fransmän ansågs 
som något speciellt. De omnämns alltid som ”de fransöske” hantverkarna i 
källorna, medan övriga hantverkares ursprung sällan betonas.233 Deras avvi-
kande ursprung och exklusivitet tycks, om än outtalat, ha använts som en 
del i argumentationen för deras särskilda villkor. De särskilda avtal som slöts 
med fransmännen bekräftades skriftligen av Kungl. Maj:t. Dessutom behövde 
inte de franska hantverkarna betala skatt till staten och staden.234 De speciella 
avtalen med skattebefrielse, uppmärksammades även av Kammarrevisionen, 
vilket föranledde Tessin att ge en förklaring till avtalen i ett memorial ställt 
till Kungl. Maj:t i november 1698. Tessin framhöll där att fransmännens avtal 
var mer att betrakta som kontrakt än som lön. Man visste ju inte ens hur länge 
de skulle kunna stanna i landet.  Därmed skulle de slippa centonalen, den en-
procentiga skatt som hovanställda skulle betala.235 Samtidigt kan man tänka 
sig att Tessin här hade en dubbel agenda. Å ena sidan skulle han tillfredställa 
kammarens revision, som uppenbarligen reagerat på avvikandet från cento-
nalskatt för hov-/slottsanställda. Å andra sidan hade han varit tvungen att 
etablera generösa kontrakt med fransmännen för att locka dem till Sverige, där 
han önskade behålla dem så länge som möjligt. 

De fransöske komedianterna 
Det kan vara på sin plats att jämföra anlitandet av franska målare och skulp-
törer till slottsbygget med inkallandet av en grupp av franska skådespelare till 
Stockholm under 1690-talet. Även denna rekrytering skedde genom Tessins och 
Cronströms insatser. 

Liksom bildkonst gav teatern glans åt hovlivet och en ny och modern tea-
terscen hade byggts i det gamla bollhuset på Slottsbacken.236 För ändamålet 
behövdes också en fransk teatertrupp med kännedom om dramat på modet. En 
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sådan skulle också möjliggöra en mer regelbunden teaterunderhållning. År 1698 
fördes diskussioner med Cronström om att anställa en hel teatertrupp. Precis 
som i fallet med hantverkarna låg de slutgiltiga valen i Cronströms händer. 
Även den franske ambassadören i Stockholm, greve Louis de Guiscard (1699–
1701), var behjälplig i sökandet. Ett kontrakt tecknades på hösten 1699 med en 
trupp från Metz ledd av en Claude Rosidor. Det var svårt att få till ett avtal och 
även i detta fall spelade villkoren om fasta anställningar roll. Komedianterna 
ville inte lämna Stockholm när tiderna blev sämre i och med krigsutbrottet. De 
reste från Sverige mot sin vilja 1706. Precis som i fallet med hantverkarna an-
vände de sig av den kungliga titeln även då deras tjänst upphört (”den svenske 
kungens komedianter”).237

Kontraktet från augusti 1699 visar att komedianterna skulle få ett årligt 
anslag om 18 000 livres (ca 12 000 dsm). De skulle få fri tillgång till en scen 
och dessutom monopol på att spela teater i Stockholm. De var, precis som de 
franska hantverkarna, befriade från skatt, men lydde under Tessins order och 
fick inte själva göra affärer. De fick också, liksom de franska hantverkarna, till-
låtelse att utöva sin katolska tro vid den franska beskickningen.238 Det årliga 
anslaget skulle gå till tolv aktörer och aktriser, fyra sångare, fyra dansare, fyra 
musiker och en dekoratör. Några av dessa, en inre kärna, hade andelar i den 
société som truppen utgjorde, det vill säga som ett litet företag. Andra, så kall-
lade gagister knöts till sällskapet via kontrakt, som oftast var årliga. Dessutom 
inbegrep gruppen skådespelarnas familjer som också deltog i teaterns arbete. 
Anslaget skulle också räcka till teaterns underhåll och till att anpassa scende-
korationerna.239 

Likheterna mellan de franska skådespelarna och franska hantverkargruppen 
är många: rekryteringen, familjeföretaget och tillgången till den franska ambas-
sadens kapell. Men det finns en stor skillnad i det att teatertruppen utgjorde 
ett företag, med egen ekonomi. Vissa av dekorhantverkarna på slottet hade 
dessutom mycket högre löner. Det tycks också som Tessin haft stora problem 
på det personliga planet med den franska teatertruppen, som på eget initiativ 
flera gånger tog kontakt med Karl XII ute i fält. Måhända försvårade den lösa 
organisationsformen samarbetet. I fallet med dekorationshantverkarna var for-
men fastare.

Fransmännens löner 
Trots att det är svårt att få en uppfattning om fransmännens inkomster före 
avresan är det tydligt att de flesta av dem ökade sina intäkter rejält genom an-
ställningen i Sverige.240 Jämfört med andra hantverkare på slottsstaten var frans-
männens löner mycket höga, i synnerhet sedan vissa i gruppen omförhandlade 
sin lön.241 Nedan följer en lista med fransmännens löner.
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den franska gruppens årslöner per hantverkare: 242

Bildhuggaren René Chauveau: Efter kunglig resolution den 31 maj 1694, lön 
från från juli 1693 à 1 000 dsm om året,  dessutom ved, ljus och hyra. Från 
januari 1696 omförhandlades Chauveaus lön till att bli ”förtingade” räk-
ningar. Ved, ljus och hyra kvarstod som en förmån. 

Bildhuggaren Louis Delaporte: Efter kunglig resolution den 31 maj 1694, lön 
från juli 1693 à 733 dsm om året, dessutom ved, ljus och hyra. Enligt en 
kunglig resolution 29 mars 1700 höjdes lönen med 200 dsm. 

Bildhuggaren Joseph Jacquin: Efter kunglig resolution den 31 maj 1694, lön från 
juli 1693 à 666 dsm om året, dessutom ved, ljus och hyra.

Målaren Jacques Foucquet: Efter kunglig resolution 9 juli 1695, lön från juni 1694 
à 1 500 dsm om året, dessutom ved, ljus och hyra.243 I september 1699 omför-
handlades målaren Foucquets lön till att bli per kontrakt. Detta beviljades i 
en kunglig resolution från mars 1700. Ved, ljus och hyra kvarstod.244

Metallgjutaren Hubeault: Efter kunglig resolution den 9 juli 1695, lön från au-
gusti 1694 à 800 dsm om året, dessutom ved, ljus och hyra.

Marbreraren Bernard: Efter kunglig resolution den 9 juli 1695, lön från septem-
ber 1694 à 666 dsm om året, dessutom ved, ljus och hyra.

Bildhuggaren Jacques Foucquet: Efter kunglig resolution 11 juli 1696, lön från 
september 1695 à 1 000 dsm om året, dessutom ved, ljus och hyra.245 Vid 
återkomsten 1707 samma lön om 1 000 dsm/år.

Bildhuggaren Claude Jacquin: Efter kunglig resolution 11 juli 1696 [ej återfun-
nen], lön från augusti 1695 à 800  dsm om året. Troligtvis tillkom ved, ljus 
och hyra.

Gjutaren Aubry: Efter kunglig resolution 3 april 1697, lön från januari 1697 à 
1 000 dsm om året. Höjd lön med 200 dsm/år enligt kunglig resolution 29 
mars 1700. Ved, ljus och hyra på Rännarbanan.

Formaren Langlois: Efter kunglig resolution 3 april 1697, lön från januari 1697 
à 1 000 dsm per år. Höjd lön med 200 dsm/år enligt kunglig resolution 29 
mars 1700. Ved, ljus och hyra.
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Bildhuggaren Adam som endast stannade ett år, fick enligt kunglig resolution 
15 augusti 1698, 1 000 dsm i lön från augusti 1697 till augusti 1698. Troligtvis 
ved, ljus och hyra.

Bildhuggaren Claude Henrion hade anlänt till Sverige 1694. Han fick först be-
talt per räkning och inte årlig lön. För till exempel år 1695 uppgick lönen 
till 428 dsm, och för 1697 uppgick den till 980 dsm.246 Först senare fördes 
Henrion upp på årslön, när han övertog rollen som formare efter Langlois, 
som avled i augusti 1703. Då fick han en uppgjord årslön om 1 200 dsm 
enligt en resolution 29 december 1703, dessutom ved, ljus och hyra.

Bildhuggaren Bernard Foucquet, ankommen 1695, hade inte heller årslön. 
Denne fick till exempel 1697 betalt för arbete, som uppgick till 328 dsm.247 
Oklart om ved, ljus och hyra ingick.

Ornamentmålaren de Meaux: de Meaux hade begärt 2 000 livres (ca 1 333 dsm) 
i lön, fri bostad och vedbrand och fria färger. Han ombads ta med penslar 
eftersom ”det inte går att finna bra sådana i Sverige”, liksom emalj och 
några vattenfärger.  Cronström uppgav att de Meaux gått med på 1 200 liv-
res (800 dsm).248 de Meaux arbetade också med utsmyckningarna på slottet 
från 1699 och kom då att avlönas efter inlämnad räkning.249 

Guldsmeden Jean-François Cousinet avlönades per räkning ”utom staten”. Från 
åtminstone 1697 avtal om 1 800 dsm i lön per år för att utföra silverdopfun-
ten till slottskyrkan.250 Från 1699 anlitades Cousinet också för dekorationen 
på slottet. Han avlönades då via slottsbyggningsmedlen på slottsstaten. 

Målaren Evrard Chauveau (bror till René Chauveau): Liknande anställnings-
förhållanden som de övriga. Sedan 1696 anställd hos riksänkedrottning 
Hedvig Eleonora, närmare bestämt på «Drottningholmsstaten». År 1697 
fick Evrard Chauveau 1 200 dsm i årslön.251 

Förteckningen visar att den högst betalde var målaren Foucquet. Därefter följ-
de René Chauveau och gjutarlaget vid Rännarbanan. Papillon antyder att ”ex-
traordinaire” betalning kunde utgå vid vissa tillfällen.252 Som tidigare nämnts 
så dyker de flesta i den franska hantverkargruppen emellanåt också upp för 
tillfälliga arbetsinsatser, som vid Karl XI:s begravning i november 1697. Då an-
litades bland många andra målaren Foucquet, skulptörerna Adam, Delaporte, 
Henrion Chauveau, Bernard Foucquet, Aubry, Pagani, Marchi, de Meaux. I 
listan återfinns också Delaportes hustru Marie Jeanne Fremery.253 Utsmyck-
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ningen vid begravningen kostade totalt över 23 000 dsm, en knapp tredjedel 
av vad som lades ned på slottsbyggningen samma år.254 Även Tessin uppger att 
fransmännen fick extra betalt. Ibland kan betalningen skett i andra former än 
med pengar, till exempel med silver- eller guldmedaljer. Detta är dock svårt att 
få en uppfattning om då det inte alltid redovisades i räkenskaper.255 Behand-
lingen av dem var generös så ”de hade ingen rätt att klaga”, påpekade Tessin 
för Cronström.256

Löneutveckling
Hantverkarna hade en gynnsam löneutveckling, åtminstone inledningsvis. 
Vissa löner höjdes efter några år enligt kunglig resolution. Detta hade före-
gåtts av en önskan av fransmännen ställd till Tessin, som i sin tur motiverade 
fransmännens ”flijt” för Kungl. Maj:t. Således höjdes skulptören Delaportes, 
gjutaren Aubrys och formaren Langlois löner med 200 dsm om året från sep-
tember 1699.257 Joseph Jacquins lön höjdes däremot inte, vilket eventuellt tyder 
på en svagare position i gruppen. Henrions inkomst blev också troligen höjd 
när han övertog Langlois tjänst och liksom denne blev årsavlönad med 1 200 
dsm per år.258 Tidigare hade den totala årsinkomsten för en fransk hantverkare 
1694–1700 som inte var årsanställd varierat mellan 200 dsm och 980 dsm. Till 
dessa inkomster kom det dock sannolikt andra belöningar från hovstaten eller 
från andra uppdrag förmedlade av Tessin. Den fasta tjänsten måste dock ha 
inneburit större säkerhet och stabilitet för hantverkaren.

Trots tryggheten och statusen med fasta tjänster och löner var det allra mest 
lönsamt att både ha fasta förmåner och betalas per förutbestämt, ”förtingat”, 
arbete. Detta var nämligen vad som skedde med skulptören René Chauveau 
och målaren Jacques Foucquet. De förhandlade snart om att få betalning ge-
nom ”förtingade” räkningar istället för årslöner. Detta innebar att skulptören/
målaren i förväg gjorde upp om vad som skulle utföras och vad det skulle kosta 
(jämför beting). Deras avtal höjde inkomsterna avsevärt trots att de fick avstå 
från sin fasta årslön. Att upprätta kontrakt var det gängse sättet för en mäs-
tare att arbeta på.259 Men skillnaden i fransmännens fall var att de fick behålla 
förmånerna med ved, ljus och hyra. Tessin skrev till Cronström att Chauveau 
genom att omförhandla sin lön tjänade tre gånger så mycket per år.260 

Chauveau kvitterade dock inte ensam ut sin lön. Skulptören utförde sina 
arbeten tillsammans med stuckatören Pietro Pagani.261 I början (från januari 
år 1696) betalades lönerna ut gemensamt. Både Chauveau och Pagani har skri-
vit under alla förtingade löneavtal och löneutbetalningarna.262 Det är svårt att 
veta om de delade exakt lika, av lönekvitteringarna att döma gjorde de det. 
Samtidigt är oftast endast Chauveau omnämnd i kontraktet, trots att båda har 
skrivit under. Detta tyder på dennes överordnade roll i samarbetet, vilket vi ska 
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återkomma till. Chauveaus inkomst förbättrades väsentligt med det nya avtalet. 
Lönen avsåg arbetslön, därtill kom hantlangare och material, som skulptörerna 
inte behövde stå för själva.263 Gesäller betalades också av slottskassan. Chauveau 
specificerade i ett kostnadsförslag att han ville ha ”sex tjänare och fem soldater 
för att blanda och bära gipset och vatten, och tjäna de andra hantverkare som 
var sysselsatta med arbetet”.264 Lärlingar höll de troligen sig med själva. Dessa, 
som sannolikt ofta var medlemmar av familjen, syns dock sällan i räkenska-
perna.

Även Jacques Foucquets inkomst steg när han från 1699 krävde att få om-
förhandla sin årslön till betingade kontrakt för utsmyckningen i galleriet och 
de angränsande rummen. Som mest lämnade Foucquet in en räkning på hela  
12 000 dsm för taket i galleriet, en mycket hög summa. Han var därmed den 
högst betalda i den franska gruppen. Han lyckades också få hela sin lön utbe-
tald innan han lämnade landet sensommaren 1702.265 

Åren 1699/1700 nådde byggnadsverksamheten sin höjdpunkt. Fram till dess 
verkar det som om fransmännen i princip fått ut sina löner. Med årens lopp 
blev det emellertid allt svårare för hantverkarna att kvittera ut lönerna. 

Löneutbetalningarnas handläggning
Även om Tessin argumenterade personligen för vilka villkor de franska hant-
verkarna skulle ha, var ärendehanteringen formell. För de särskilda lönerna 
och villkoren behövdes, som vi sett, fullmakter/resolutioner från Kungl. Maj:t. 
För själva utbetalningen gavs instruktioner om utbetalningar till Statskontoret. 
Denna instans hade inrättats av Karl XI 1680 för att förvalta rikets finanser. Alla 
stora utbetalningar till slottsstaten gick via överståthållaren, som var högsta an-
svarig för slottstatens ekonomi.266 Tessin attesterade alla löneersättningar som 
utbetalades av slottsbokhållaren och kvitterades av hantverkarna. Materialet 
attesterades av bohagsfogden, en kontrollör och Tessin. Därefter underskrevs 
det av hantverkaren. Men hantverkarna kunde också själva attestera inlämnade 
räkningar från handelsmän som kvitterade ut medel från bokhållaren. Gesäl-
ler avlönades också genom medel från ”slottsbyggningen”. Deras inlämnade 
räkningar skrevs under av verkstadsledaren, det vill säga någon av fransmännen 
(inklusive Pagani).267

Nedan presenteras ett förenklat flödesschema av hur lönehanteringen såg ut. 
Hantverkarna tycks främst ha vänt sig till Tessin för sina ärenden. Vid problem 
vände sig Tessin till Kungen/Kungl. Maj:t. Tessin tycks dessutom i flera fall va-
rit tvungen att betala ur egen ficka till fransmännen.268 Vad schemat framför allt 
visar är att Tessins kontakt med kungen och hantverkarna på många plan var 
informell. Papillon antyder att fransmännen i vissa fall hade egen kontakt med 
kungen, men det är svårt att finna belägg för det. Helt klart var relationen till 
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kungamakten nära och fransmännens situation unik. När det i samband med 
krigsutbrottet började bli problem med utbetalningarna var ytterligare en för-
svårande omständighet att Karl XII lämnat Stockholm. Strax efter att Chauveau 
och Pagani lämnat landet skrev Tessin direkt till Statskommissarien att han 
hoppades att Statskontoret kunde skynda på de enklare ärendena utan Kungl. 
Maj:ts ”skriftliga ordres”. I annat fall fruktade Tessin att ännu flera hantverkare 
skulle lämna landet.269 







 







Arbeten utanför Stockholms Slott

Fransmännen anlitades i första hand för slottsbygget. Enligt kontrakten skulle 
de arbeta uniquement et fidelement för kungen eller för överintendenten Tes-
sin.270 Inget hindrade att de var verksamma i andra projekt, så länge arbetena 
var förmedlade av Tessin. Främst utnyttjades de emellertid för prestigebyggen. 
Förutom för inredningarna anlitades de, som tidigare nämnts, för tillfälliga de-
korationer. Så var fallet när Tessin utanför sitt palats lät göra ”illuminationer”, 
det vill säga dekorer, till minne av segern vid Narva i november år 1700. Till en 
av scenerna finns en pennteckning bevarad som av Carl Gustaf Tessin attribu-
erats till René Chauveau.271 

När fransmännen undantagsvis anlitades av utomstående beställare skedde 
detta under perioder av stiltje i slottsbygget. Det är möjligt att de hantverkare 
som inte hade slutit kontrakt med Tessin och Kungl. Maj:t om årslön, ved, ljus 
och hyra (Henrion, Bernard Foucquet och de Meaux), i högre grad arbetade för 
andra beställare, då deras inkomster var mer osäkra.272

Tessin utförde uppdrag och tjänster för en elit av höga adelsmän och råds-
herrar, som stod kungamakten nära, liksom han själv. De mest framträdande 
var Johan Gabriel Stenbock (1640–1705) kungligt råd och överstemarskalk; det 
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Illumination för segern vid Narva, pennteckning av René Chauveau (NM H THC 489).
Efter svenskarnas seger i november 1700 lät Tessin göra tillfälliga dekorationer, ”illumina-
tioner”, utanför sitt palats. Fransmännen var delaktiga i utformningen av denna typ av 
festligheter. Foto: Cecilia Heisser, © Nationalmuseum.
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kungliga rådet greve Bengt Oxenstierna (1623–1702); uppkomlingen Carl Piper 
(1647–1716) som var kungligt råd och en av Karl XII mäktigste män och Karl 
Gyllenstierna (1649–1723), handhavare av riksänkedrottningen Hedvig Eleono-
ras livgeding. Bland Tessins uppdrag för dessa kan nämnas Steninge slott för 
Gyllenstierna, Pipers Sturefors samt Stenbocks och Oxenstiernas gravmonu-
ment.273

Papillon förtäljer att svenska adelsmän ofta kontaktade René Chauveau. De 
önskade råd om små arbeten de själva gjort ”för alla adelsmän i Sverige kunde 
utföra konst eller ett arbete.” Evrard Chauveau skall också ha arbetat för höga 
herrar.274 Men inget tyder på att fransmännen själva åtog sig sidouppdrag eller 
beställningar. Detta skulle i så fall inneburit kontraktsbrott. Härvid skiljer de 
sig från till exempel Burchard Precht som hade en självständig verksamhet.275 

Många attributioner har gjorts till fransmännen i tidigare forskning, främst 
av Ragnar Josephson. Min uppfattning är dock att det är bäst att tillämpa 
försiktighet med attributioner om inga dokument kan styrka fransmännens 
inblandning. Den franska bygghyttan var stor och frågetecken finns fortfa-
rande rörande några av hantverkarnas exakta yrkesroller. Inte heller vet vi allt 
om andra i landet verksamma stuckatörer som G.B. Brentano och Giuseppe  
Marchi.276 En intresssant iakttagelse är att i det s.k. ”Spökslottet” som ca. år 
1700 uppfördes för handelsmannen Hans Peter Scheffler, finns repliker av de 
gipsreliefer som finns i vestibulen till Tessinska palatset. Dessa har attribuerats 
till René Chauveau (se nedan). Relieferena föreställer de fyra årstiderna. Den 
enda skillnaden är att vissa av de Schefflerska relieferna har en blomsterbård  
som ram.277 Ett annat möjligt sidoprojekt är Knut Leijonhufvuds epitafium 
i marmor i Riddarholmskyrkan som tillskrivits Foucquet d.ä. Leijonhufvud 
stupade vid Narva 1700 och epitafiet bekostades av kungen. Såtillvida är det 
rimligt att anta att fransmännen kan ha varit inblandade.278 

Det har inte varit möjligt att inom ramen för denna studie gå in på enskilda 
beställningar utöver slottsarbetena, förutom i tre fall som följer här nedan. 

Tessins stadspalats
Det egna huset på Slottsbacken var vid sidan om det kungliga slottet Tessins 
huvudprojekt. Tomten hade Tessin köpt hösten 1692. Från 1695 började gråsten 
att fraktas till bygget.279 Inredningsarbetena pågick från ca 1697 till 1703, och var 
således helt samtida med slottsbygget. Det var utan tvivel fransmännen som 
under denna period utförde de viktigaste dekorationerna i Tessins hus.280 Detta 
kan dock inte beläggas i några räkenskaper, då det inte tycks finnas någon detal-
jerad bokföring från byggets alla skeden. De enkla räkenskapsböcker som finns 
(1693–1697) innehåller endast sporadiska uppgifter förda av Tessins egen hand. 
Dessutom avbryts de när inredningsarbetena börjar, vilket också sammanfaller 
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med slottsbranden och bråda tider.281 Däremot nämns andra hantverkare som 
också anlitades på slottet men som inte hade fast avlöning där, som stenhug-
garen Anders Brocamp och Carlo Carove. Dessa hade emellertid anlitats i ett 
tidigare skede, innan skulptur- och måleriarbetena påbörjats.282 

En av dem som med säkerhet kan knytas till utsmyckningarna är målaren 
de Meaux. I slutet av augusti 1697 rapporterade Tessin att de Meaux hade börjat 
måla.283 Carl Gustaf Tessin nämner i sin handskrivna katalog över faderns teck-
ningssamling de Meaux’s namn i samband med takmålningarna. Även Chau-
veau nämns.284 Vi ska återkomma till vilka som kan kopplas till paradrummens 
takmålningar längre fram, men redan här kan konstateras att endast fransmän-
nen hade kapacitet att utföra dylika arbeten i Stockholm vid denna tid. 

I vestibulen finns nischer med figurer i stuck/gips i högrelief föreställande 
Apollo och Minerva – beskyddare av konsten och vetenskapen. Ovanför dör-
rarna finns de reliefer med allegorier över de fyra årstiderna, som nämndes 

Tessinska palatset, från trädgården. Inredningsarbetena i Tessinska palatset pågick ca 
1697–1703. Målaren Jacques de Meaux anställdes i första hand för ornamentmåleriet. 
Flera andra i slottsbyggets franska arbetslag var delaktiga. På fasaden finns skulpturer som 
troligen är av Foucquet d.ä. Trädgårdens urnor göts  sannolikt av fransmännen vid Rän-
narbanan. Foto: Linda Hinners
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ovan. Ämnena var klassiska och konventionella och inspirerades bland annat av 
förebilder i Versailles.285 Rimligen var René Chauveau upphovsman, men även 
skulptörerna Jacquin, Delaporte och Adam kan ha varit delaktiga. Sanno likt 
stod Chauveau för modellerna, eftersom det var hans främsta uppgift i slotts-
arbeten. Till fasadens putti-figurer har den äldre skulptören Foucquets namn 
knutits av stilistiska skäl.286 Som nämndes ovan är min uppfattning att man ska 
vara försiktig med attributioner gjorda enbart på stilistiska grunder. Att knyta 
Foucquets namn till skulpturerna är emellertid rimligt eftersom dessa skulp-

övre bilden: I vestibulen, f.d. ”sommarmatsalen”, i Tessinska palatset sitter fyra dörröver-
stycken i gips. Relieferna föreställer de fyra årstiderna och är sannolikt utförda av René 
Chauveau m.fl. 
bilden under: Samma reliefer finns i trapphuset i Schefflerska palatset (”Spökslottet”) 
som uppfördes samtidigt som Tessinska palatset. Foto: Linda Hinners.
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ovan: Presentationsritning/förlaga till paradsalen i Tessinska palatset. Akvarellerad pennteck-
ning, sannolikt av René Chauveau (NM H THC 5651). ©Nationalmuseum.
bilden på nästa sida: Detalj av taket i paradsalen i Tessinska palatset. Foto: Linda Hinners

I biografin om familjen Chauveau angavs att René Chauveau var inventorn till kompositio-
nerna i Tessinska palatset. de Meaux och Evrard Chauveau utförde det ornamentala måleriet 
och Jacques Foucquet sannolikt figurerna.
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turer är vitmålad bly och Foucquet var den som var ansvarig för modeller till 
gjutna arbeten i metall.287 

Eftersom några räkenskaper ej har återfunnits från dekorationerna av Tes-
sinska palatset förblir det oklart hur de fransmän som hade tjänst på slottet fick 
betalt för dessa uppdrag. Det är möjligt att fransmännen erhöll andra typer av 
belöningar, till exempel medaljer. Dessa var samlarobjekt som ofta byttes och 
skänktes vänner och kolleger emellan.288 Det råder inga tvivel om att Tessin tjä-
nade på situationen; endast han – och hovet – hade tillgång till denna kategori 
dekorationshantverkare. Den stil som de verkade i – en italiensk koherent klas-
sicism hämtad från Frankrike – stod för något nytt. Den skilde sig från tidigare 
generationers estetiska uttryck, som till exempel hos Magnus Gabriel De la 
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Gardie. Dennes palats präglades av en personlig och egenhändig smak, vilket 
framhållits av Göran Lindahl.289 

Vid Nicodemus Tessins död ärvdes faderns stadspalats av sonen Carl Gustaf 
Tessin.290 

Stenbocks epitafium
Ett annat exempel där Tessin använt sig av fransmännen utanför slottet är be-
ställningen av riksrådet greve Johan Gabriel Stenbocks (1640–1705) epitafium 
i Storkyrkan (S:t Nicolai kyrka). Johan Gabriel Stenbock var en av de mest 
inflytelserika vid hovet och rådet. Relationen till Tessin förstärktes av att han 
var kusin med Tessins första hustru Hedvig Stenbock.291 

Stenbocks räkenskaper visar att han själv beställt sin gravvård före sin död.292 
Tessin informerade Carl Piper om den sjuklige Stenbock, som nu ville ombe-
sörja sin gravvård, ursprungligen avsedd att vara i S:ta Katarina kyrka. Det var 
oroliga tider och svårt att införa ”ordinarie ouvriers” i landet. Dessutom är det 
bättre, skrev Tessin, om ”penningarne employeras här i landet”. Därför bad han 
om Kungl. Maj:ts tillåtelse att få använda de franska hantverkarna vid Rännar-
banan för detta ändamål.293 En kunglig resolution från mars 1705 gav skulptö-
rerna rätten använda gjuteriet och där arbeta på Stenbocks epitafium. Det pre-
ciserades dock att allt skulle ske på överstemarskalken Stenbocks bekostnad.294 

Tessin var ansvarig för beställningen och hans ritarverkstad utförde en rit-
ning på monumentet.295 Från juni till december 1705 arbetade bildhuggaren 
Jacques Foucquet på epitafiet. Gjutaren Aubry och formaren Henrion arbetade 
med detsamma från september samma år till mars 1707.296 Skulptörerna fick ca 
1 200 dsm per person vilket ungefärligen motsvarade deras årslön. Utbetalning-
arnas summa är något större, men då gick också en del av betalningen till deras 
hantlangare. Burchard Precht betalades också för ”resepenningar” i samband 
med epitafiets förfärdigande. Hans roll i detta sammanhang är oklar. Snickaren 
Simon Bauman betalades för ”modeller”. Det rörde sig troligen om en propor-
tionsmodell av hela epitafiet, vilket oftast utfördes av en snickare.297 

Foucquet gjorde skulpturmodellerna. I räkningarna ser vi att han arbetade 
med dessa i tre månader. Därefter tog formarbetet och så småningom gjut-
ningen vid, vilket framgår av betalningen till Aubry och Henrion. Det arbetet 
varade ungefär ett och ett halvt år. En konsekvens av arbetet med Stenbockse-
pitafiet blev att dekorationsarbetena för slottet låg nere. Eller snarare fungerade 
det omvänt: Stenbocks beställning kunde genomföras på grund av avbrott i 
slottsbygget. Den tid fransmännen varit entledigade från slottsbygget drogs se-
dan av på årslönen.298 Tessin var mycket nöjd med denna lösning ”som slijka 
Ouvriers intet alltijd finnas, ty har man i detta fallet warit nödgat att fournera 
dem arbete, som nu kunde soulageras [...]”299
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Epitafiet består av en marmorsarkofag på vilken det vilar två allegoriska 
kvinnofigurer, Tron och Hoppet. Alla detaljer är i brons, som i vissa fall är 
brännförgylld.300 Ovan sarkofagen finns en medaljong med Stenbocks porträtt 
i elfenbensrelief som tillskrivits den franska elfenbensmakaren Jean Cavalier.301 
Trots Tessins (verkstads) ritningar och trots de många medhjälparna är det in-
tressant att konstatera att epitafiet är signerat. På bokpärmen står ”Foucquet 
fecit”.302 Detta indikerar Foucquets roll i inventionen.

Bengt Oxenstiernas gravmonument 
Ett annat uppdrag som fransmännen brukar förknippas med är Bengt Gabriels-
son Oxenstiernas (1623–1702) gravkor i Uppsala domkyrka. Kanslipresidenten 
och greven hade 1691 fått Karl XI:s tillstånd att uppföra gravkoret på domkyr-
kans sydöstra sida.303 Bengt Oxenstierna var gift med Magdalena Stenbock, som 
var svägerska till Tessin. Även här fanns således ett viktigt släktskap.

I nischer på trappavsatser i gravkoret finns två monument placerade. Det 
ena, Oxenstiernas monument, består i en på ett postament placerad sarko-

Stenbocks Epitafium, Storkyrkan, Stockholm. Foto: Linda Hinners.
Detalj av epitafiet, ovan till höger. Foto: Margaretha Rossholm Lagerlöf.

Ett exempel där Tessin använt sig av fransmännen utanför slottet är beställningen av riks-
rådet greve Johan Gabriel Stenbocks (1640–1705) gravepitafium. När arbetena på slottet av-
stannande gavs kungligt tillstånd att använda gjuteriet vid Rännarbanan till att förfärdiga 
epitafiet. Skulptören Jacques Foucquet d.ä. ansvarade för modellen, Henrion för formarbetet 
och Aubry för gjutningen. Jacques Foucquet har signerat monumentet på bokpärmen.
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fag. Det pryds av skulpturer i gips som föreställer historiens gudinna Clio. 
Clio skriver den avlidnes historia i en bok som vilar på en åldrad man som 
ska föreställa Tiden. Ovanför svävar dels en bevingad putto med ett porträtt 
av Bengt Oxenstierna inramat av en lagerkrans, dels ryktbarhetens gudinna 
Fama som bär en inskrift på latin som lyder: ”Bara stjärnorna sätter en gräns 
för hans rykte.”304 Monumentet mitt emot var tillägnat Oxenstiernas hustrur 
Eva Juliana Wachtmeister (d. 1666) och Magdalena Stenbock (d. 1727). Det 
var uppbyggt på samma sätt med en skulpturgrupp av två sittande kvinnor, 
som skulle representera Kärleken och Troheten och ovanför en trumpetande 
Fama.305 Både sarkofagen och figurerna var ursprungligen av gips och stuck. 
År 1697 bör de ha varit på plats. Gravmonumenten finns avbildade på ett kop-
parstick daterat 1697 i Peringskiölds Monumenta ullerakerensia. Vid branden 
i domkyrkan 1702 skadades skulpturerna, särskilt på hustrurnas sarkofag. De 
senare finns inte längre kvar.306 

Gravmonumenten har attribuerats till René Chauveau av Ragnar Joseph-

Bengt Oxenstiernas gravmonument i Uppsala domkyrka, detalj. Tessin var ansvarig för ut-
formningen av gravmonumenten till riksrådet Bengt Gabrielsson Oxenstierna (1623–1702) 
och hans hustrur i Uppsala domkyrka. Det franska arbetslaget var troligen inblandade i 
detta projekt. René Chauveau och Pagani hade dessutom gjort arbeten för Oxenstierna tidi-
gare. De utförde ornamentarbeten i Gustavianum när Oxenstierna var universitetskansler 
under tidigt 1690-tal. Foto: Linda Hinners.
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son.307 Uppgiften att Tessin var ansvarig för gravmonumentet förekommer 
dessutom redan i källor från 1700-talet.308 Det är inte osannolikt att de franska 
skulptörerna på något sätt bidrog till gravmonumentets tillkomst. Det fanns 
ytterligare en koppling till Oxenstierna. Chauveau och Pagani hade under det 
tidiga 1690-talet varit verksamma med ornamentskulptur i Gustavianum i Upp-
sala när Oxenstierna var universitetskansler.309 Men även andra namn kan kny-
tas till monumentet. En fransk skulptör vid namn de La Scie, också förmedlad 
av Tessin, omnämns som ”le sculpteur de Comte Oxenstierna”. La Scie avled i 
juni 1697.310

Avgjort är att attributioner är problematiska, som Jennifer Montagu påpe-
kat.311 Kompositionen ligger nära en gravyr av Ciro Ferri (1634–1689), samt Do-
menico Guidis (1625–1701) framställning av Tiden och Ryktet i Versailles som 
Tessin hade sett och kommenterat under sin vistelse där 1687.312 Det handlade 
således om att sammanställa intryck till en ny komposition, där olika specialis-
ter anlitades för olika delar av verkets tillkomst.

Ehrenstrahls epitafium och bröstbild av Karl XII
Målaren David Klöcker Ehrenstrahls epitafium i Storkyrkan har även det till-
skrivits René Chauveau av Josephson. Ehrenstrahl hade avlidit i oktober 1698, 
och kungen hade utgått med ett brev till Statskontoret om att 2 000 dsm skulle 
betalas till Tessin för att låta göra ett epitafium till målarens gravplats i Storkyr-
kan.313 Stilistiskt och tidsmässigt är attributionen till Chauveau trolig. Epitafiet 
är en relief i bronserad/målad gips, där den avlidne avbildats i halvprofil i en 
medaljong på en urna, med gråtande putti vid sidan.314 Ett stort, fiktivt dra-
peri omsluter medaljongen och tavlan med en latinsk inskrift om konstnärens 
liv och verk. Porträttmedaljongen för tankarna till liknande profilporträtt med 
modeller i lockig peruk som utfördes inom Bâtiments du Roi.315 I detta fall är 
bröstbilden framställd i ¾ profil. Hårlockarna, draperingen och paletten som 
Ehrenstrahl håller i tycks svälla ut över medaljongens ram, typiskt för tidens 
smak för teater och illusion. 

Ehrenstrahlepitafiet kan jämföras med ett annat verk, som med säkerhet kan 
knytas till René Chauveau eftersom det är signerat. Den handlar om en relief 
som utfördes till Karl XII:s kröning i december 1697. Verket är signerat och 
daterat av René Chauveau 1698.316 På ett slags altare finns kungens krönta bröst-
bild i halvprofil. En medaljong av palmblad som hålls upp av bevingade putti 
omger porträttet. Dessa bevingade genier i halvrelief bär också upp ett språk-
band. Porträttmedaljongen vilar på en sockel med de tre kronornas symbol, 
riksäpplet, och nyckeln. En bildscen på sockelns framsida föreställer dansande 
putti framför ett praktbord dukat till fest. Vid sidan om plinten ligger instru-
ment från bildkonstens, arkitekturens och musikens värld. Kompositionen och 
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ikonografin är således i konventionens och tidens anda.317 Som Josephson påpe-
kat är släktskapen med gravyrkonsten stor. Epitafiet ligger också nära de övriga 
monument som Tessin formgav.318 Men den dekorativa stilen och figurernas 
utformning är Chauveaus: små nätta ansikten, långa ben och armar.

Josephson har identifierat denna relief och förknippat den med ett arbete 
som omtalas i brev mellan Tessin och Cronström 1698.319 Densamme påpekar 
också det intressanta i att Chauveau signerat med orden ”invenit et sculpsit”. 
Han har således både formgivit och utfört själva skulpturen.320 

Reliefens ändamål är okänt. Den finns i två kända exemplar: ett på slottet 
Ljung i Östergötland och ett på Leusta bruk i Uppland. Exemplaret i Ljung 

ovan till vänster: Ehrenstrahls epitafium, Storkyrkan. Bemålad gips. René Chauveau.
Foto: Linda Hinners. 
till höger: Bröstbild av Karl XII, Leusta bruk, Uppland. Bemålad gips. René Chauveau.
Foto: Ulrika Dåderman.

Tessin skulle på Kungl. Maj:ts bekostnad utföra ett gravepitafium till målaren David Klöck-
er Ehrenstrahl (1628–1698). Det råder inga tvivel om att uppdraget att utföra det gavs åt 
skulptören René Chauveau. Epitafiet kan jämföras med den relief som utfördes i samband 
med Karl XII:s kröning och som signerats av samme skulptör.
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fanns tidigare på Steninge slott i Uppland. Detta lustslottsprojekt hade troli-
gen påbörjats redan på 1670-talet, sannolikt av Nicodemus Tessin d.ä. Men det 
var framförallt efter Nicodemus Tessin d.y.:s ritningar som slottet uppfördes 
från 1681 och framåt. Den östra flygelpaviljongen färdigställdes 1699 för besök 
av änkedrottning Hedvig Eleonora. Kanske var det i samband med detta som 
reliefen installerades där.321

Sociala sammanhang: familjeförhållanden, boende  
och religion

De franska hantverkarna tycks ha levt och verkat mycket tätt och sammanhål-
let i Stockholm. De var inhysta som hyresgäster hos personer knutna till hovet 
eller hade egna bostäder i slottets närhet, allt på slottsstatens bekostnad. Flera 
av fransmännen medförde sina hustrur, syskon och barn till Sverige. Dessutom 
ingicks ytterligare giftermål inom gruppen i Stockholm. Många barn föddes – 
och dog – under den svenska vistelsen. 

Vissa av familjemedlemmarna var också hantverkskunniga och deltog i ar-
betet. Ibland framgår detta i efterlämnade räkenskaper, men inte alltid. Det är 
dock rimligt att tänka sig att söner, döttrar och hustrur fick lov att hjälpa till i 
faderns ateljé, som brukligt var i hantverkarfamiljer. Andra familjemedlemmar 
innehade tjänster som hovjungfrur eller tjänstgjorde hos andra familjer i hovets 
närhet. 

Signaturer ur slottsböckerna (Slottsarkivet). Flera kvinnor och barn ingick i den franska 
hantverkargruppen. Vissa av dessa var hantverkskunniga. Ibland framkommer deras namn 
i räkenskaperna, även om det är sällsynt. Troligen användes familjemedlemmarna i arbe-
tena på slottet oftare än vad källorna visar. Foto: Linda Hinners.
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I den franska beskickningens kapell kunde fransmännen utöva sin katolska 
tro och fira mässa. Detta var något som annars var strikt förbjudet i Sverige vid 
denna tid.322 Det är ytterligare ett exempel på fransmännens särställning. 

Familjeförhållandena och möjligheterna till att praktisera sin religiösa tro 
var i mycket avgörande för fransmännens verksamhet i Frankrike såväl som i 
Sverige. Därför ska vi nu studera dessa förhållanden litet närmare.

Hantverkaryrket i familjen
Som tidigare redogjorts för var det under tidigmodern tid så gott som omöjligt 
att träda in i skulptur- eller målaryrket om man inte tillhörde en hantverkar-
familj. Den första lärotiden fullgjordes nästan alltid i familjen eller hos någon 
nära vän eller släkting.323 Söner till mästare (fils de maitre) hade också vissa 
fördelar i skråstadgarna. Änkorna och döttrar till mästare var eftertraktade. Lär-
lingen eller gesällen som gifte sig med dem fick lättare tillgång till la maîtrise ef-
tersom han betraktades som en son, och som sådan oftast fick förkortad lärotid. 

Allt detta stärkte skråets patriarkala och familjebaserade karaktär.324

Réné och brodern, målaren Evrard Chauveau, hade först gått i lära hos fa-
dern gravören François Chauveau. Detta var inte oviktigt för deras egna kar-
riärer. Familjebakgrunden var ingången i yrket och faders renommé bidrog till 
att René Chauveau fick gå i lära hos Girardon och säkert också till att han fick 
inträde till Gobelins hos skulptören Caffieri. Men när bröderna blev föräldra-
lösa ändrades dock förutsättningarna. Då var brödernas framtid mycket mer 
osäker.325 Beträffande de övriga hantverkarna vet vi inte mycket om deras första 
år. Vi kan bara anta att den första läroperioden fullgjordes i familjen. Bröderna 
Jacquins far var skulptör och sönerna Foucquet gick säkert i lära hos fadern. 
Cousinet hade arbetat med sin far, René Cousinet, Orfèvre du Roi. 

Kvinnliga hantverkare
I hantverkarfamiljer var även hustrur och döttrar ofta hantverkskunniga.326 I 
gruppen av franska hantverkare som kom till Sverige ingick både kvinnor och 
barn. Spåren från kvinnornas arbeten är dock knapphändiga i källmaterialet. 
Detta är utmärkande för den familjebaserade hantverkartraditionen där kvinnor 
och barn i mångt och mycket utgjorde ett slags dold arbetskraft, som sällan el-
ler aldrig redovisades i räkenskaper. Det fanns dock inte några formella hinder 
för kvinnor att vara mästare i ett skrå, men det var sällsynt.327 Som änkor hade 
kvinnor också rätt att driva sin makes verkstad vidare.328 Kvinnor som kultur-
utövare under tidigmodern tid verkade i de flesta fall dock utanför den strikt 
professionella arenan.329 Endast ett fåtal kvinnor blev självständiga, framstående 
målare och skulptörer under 1600-talet. Karriären för kvinnor var fylld av hinder 
på grund av de sociala konventioner som rådde. Kvinnor fick till exempel inte 
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delta i akademistudier efter nakenmodell.330 Detta medförde få möjligheter till 
att utvecklas inom andra genrer än stilleben, och i viss mån porträtt, vilka fick 
låg status inom den akademiska hierarkin och inom konsthistorieskrivningen.331

I den franska gruppen som reste till Sverige betraktades kvinnorna och bar-
nen som ett argument att få hantverkarna att vilja stanna i landet. I de fall där 
kvinnorna var hantverkskunniga hade man dubbelt att vinna, resonerade Tessin 
och Cronström. I Paris bevakade Cronström hantverkarnas intressen. Han stod 
även i tät kontakt med deras anhöriga och ombesörjde att familjemedlemmarna 
kunde ta sig till Sverige. Banden mellan fransmännen hade knutits redan i Pa-
ris. Många kom från samma församling och de var närvarande som faddrar och 
vittnen vid varandras giftermål och barndop.

Att ge familjen tillstånd att ansluta i Sverige motiverades med att de kunde 
hjälpa till i verkstadsarbetet. Cronström skrev till Tessin hösten 1693 om René 
Chauveaus hustru, Catherine Cucci, som till varje pris ville resa till Sverige. 
Hon hade värdefulla hantverkskunskaper eftersom hon var dotter till den fram-
stående finsnickaren Domenico Cucci. Det skulle vara billigare att anlita henne 
än att använda sig av guldsmeder, resonerade Tessin och Cronström. Cron-
ström berättade att madame Chauveau, som han kallade sculptrice, hade en 
mängd avancerade och hemliga sätt att förgylla som man annars inte kunde få 
reda på utan extra kostnad. Dessutom skulle hon få Chauveau på gott humör 
och därmed skulle han vara arbetsam. Sommaren 1693 skrev Cronström till 
Tessin:

Jag har tvingats lova Chauveau att låta hans fru resa med de kungliga skeppen för att återför-
enas med honom. Han skulle inte ha åkt annars. Jag var till och med tvungen att låta honom 
lova henne att hon skulle få arbeta i Stockholm i brons för egen räkning, ty hon är hantver-
kare själv och dotter till en hantverkare…332 

Catherine Cucci anlände med två barn och två svägerskor hösten 1694.333 I  
äktenskapet med René Chauuveau födde hon på fjorton år totalt elva barn.334 
Fem av dessa föddes i Sverige mellan 1694 och 1700.335  Med tanke på detta kan 
inte Catherine Cucci haft mycket tid för övrigt arbete. Det finns inga spår av 
henne i räkenskaperna från slottet. Hon dog 31 år gammal i Paris 1705.336

En annan hantverkskunnig kvinna var Delaportes hustru Jeanne Fremery. 

Jeanne Fremery och Louis Delaporte hade ingått äktenskap redan i Frankrike 
och där fått minst fyra barn, av vilka åtminstone två var dödfödda.337  Jeanne 
Fremery var möjligen svägerska till målaren de Meaux.338 Hon kom till Sverige 
sommaren 1695 och var kvar till 1702.339 Parets äldsta dotter Lousie Marguerite 
anslöt också i Sverige.340 Jeanne Fremery var skulpturkunnig. För detta kvit-
terade hon lön för enskilda arbeten. Bland annat utförde hon vid Karl XI:s 
begravning i november 1697 åtta halva armar, tre ryggstycken och ett huvud på 
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”de stora terme” (hermerna) samt ett lejon ”fott och rompa” för 119 daler kop-
parmynt (dkm). Hon gjorde också morianmasker till de stora maskeraderna 
för att fira nyåret 1700.341 Efter Louis Delaportes död i december 1701 kvitterade 
hon i mars 1702 ut makens första lönekvartal.342 Strax därefter återvände hon 
till Paris. Tessin utfärdade åt henne ett intyg på att maken hade arbetat väl för 
honom i 9 år och inte var skyldig någon något.343 År 1715 nämns hon i en nota-
riehandling i Paris: ”Jeanne Fremery, veuve de Louis Laporte sculpteur de Paris 
[…] paroisse de Saint Roch.”344

Fler familjemedlemmar
Förutom hantverksarbeten så kunde kvinnorna ha andra tjänster inom hovet. 
Joseph Jacquins hustru Claude (Claudine) Françoise Pelisson kom till Sverige 
sommaren 1697. Jacquin, som anlänt redan 1693, hade oroat sig mycket för  
hustrun i Paris.345 Hon fick intyg av överintendenten Colbert de Villacerf för att 
kunna ansluta till sin man i Sverige. Detta betyder möjligen att hon tjänstgjort 
inom franska hovet.346 Claude Pelisson kvitterade i Sverige ut lön på hovstaten 
som ”håfjungfru – en fransyska”. Möjligtvis var hon lärarinna i franska. Tessin 
rapporterade till Cronström i december 1698 att ”Madame Jacquin” var hovfrö-
ken till prinsessan Ulrika (Elonora). För det erhöll hon 200 escus (400 dsm) i 
årlig pension och att Tessin var ”nöjd över att ha kunnat hjälpa till”.347 Joseph 
Jacquin och Claude Pelisson fick två barn i Sverige: Louis Charles Jacquin, född 
1699 och uppkallad efter ambassadören Louis Comte de Guiscard och Louise 
Ulrique Eleonore, född 1700, uppkallad efter den svenska prinsessan.348 Två äldre 
barn, som troligen kommit med modern till landet, lämnade Sverige med flera 
andra franska barn 1701 (se nedan).349 Claude Pelisson var kvar i Sverige åtmin-
stone till 1709. Hon återkommer i räkenskaperna för slottsbygget dessa år, bland 
annat för att kvittera innestående arbetslön efter maken som avlidit 1703.350 

En syster till bröderna Chauveau, Catherine Geneviève, anställdes av Tes-
sins första hustru, Hedvig Stenbock. Catherine Geneviève var sömmerska 
av kvinnokläder och kunde göra ”kvinnofrisyrer”.351 Hon verkar ha ställt till 
med mycket bekymmer och Tessin ville avskeda henne. Ambassadören comte 
d’Avaux kom dock till fransyskans undsättning. Tessin och Cronström förfa-
sade sig över de franska familjemedlemmarnas ”nycker”.352 Att de ändå lät dem 
hållas indikerar deras särställning. 

En annan syster till Chauveau vid namn Marguerite, kom att ingå äktenskap 
med guldsmeden Jean-François Cousinet år 1696 i Sverige. De två fick därefter 
en dotter. Efter endast några år avled dock både hustrun och dottern.353 Sorgen 
var stor och problemet desto större eftersom det vid denna tid inte fanns någon 
katolsk präst som kunde ge de döende de heliga sakramenten och bikt, vilket 
gav ambassadören Jean-Antoine de Mesmes bekymmer.354
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Även Evrard Chauveaus hustru, Madeleine Villois, var i Sverige.355 Paret fick 
flera barn i landet. När Madeleine Villois 1695 låg på dödsbädden fanns samma 
oro över att en katolsk präst saknades i Stockholm.356 En son, Jean-Baptiste 
Chauveau, avled 1699, men två andra söner uppges av Papillon ha överlevt. En 
etablerade sig som kopist i Paris och den andra reste till Karibien.357 

Ytterligare en viktig släkting till familjen Chauveau var arkitekten Antoine 
Desgodets som var brödernas kusin. Desgodets var contrôleur général des Bâti-
ments, en viktig position i det franska överintendentsämbetet. Han var också 
den som ansvarade för ateljéerna vid Gobelins efter Le Bruns död.358 Desgodets 
bevakade bröderna Chauveaus affärer och rättigheter i Paris. Bland annat un-
derrättades René Chauveau hösten 1696 om att Catherine Cuccis farmor/mor-
mor avlidit och lämnat efter sig 3 000 livres (2 000 dsm). Cronström försäkrade 
Tessin att de brev som skickades till Chauveau handlade om att bevaka släk-
tingens arv och inte om att försöka locka tillbaka skulptören till hemlandet.359 

Foucquet d.ä.:s hustru var också i Sverige. På senhösten 1698 skrev Cron-
ström att madame och mademoiselle Foucquet ”fick tårar i ögonen” då de 
talade om Tessin och hans goda gärningar. De var upprörda över att de inte 
kunde åka och ”ta rätt på sina personliga ägodelar”.360 Troligtvis återvände de 
till Sverige. När Tessin i augusti 1702 begärde genomresepass i Holland till må-
laren Jacques Foucquets återresa, skrev han att fadern var i Sverige ”med hela 
sin familj”.361 När Foucquet d.ä. åter reste till Sverige 1706, var det i sällskap 
med hustrun och en målare Johan Starbus (1679–1724).362

Målaren Foucquet var gift med en Charlotte Élisabeth Colin. De hade åt-
minstone en son, även han vid namn Jacques Foucquet.363 Det är oklart om 
dessa varit i Sverige. Tessin angav i ett brev hösten 1702 att ”en målarhustru 
och en bildhuggare” avlidit inom loppet av några veckor.364 Kanske åsyftades 
Foucquets hustru. I så fall kan det ha påverkat att målaren lämnade landet 1702.

Gjutaren Hubeaults hustru uppgavs i kyrkoböckerna i Frankrike vara en 
Elizabeth de La Motte. I Sverige ombesörjde han att en dotter, Suzanne Hu-
beault, fick gå i lära hos en skräddare i Paris, medan föräldrarna var i Sverige.365 
En annan dotter var möjligtvis behjälplig i verkstaden i Stockholm.366 Hubeault 
begärde 1706 pass för sig och sin hustru för att återvända till Frankrike. Då 
nämns dock ett annat namn, ”Christine Bargiemant”. Detta namn har inte 
kunnat knytas till någon i den franska gruppen. Möjligtvis kan det tolkas som 
en fonetisk avskrift av ett svenskt namn som ”Bergman” (Hubeault skrev dålig 
franska).367 Det skulle i så fall vara ett ovanligt exempel på att en förbindelse 
uppstått mellan fransmännen och en svensk person. Hubeault återkom efter ett 
par år till Sverige. Det är oklart om någon familjemedlem följde med honom 
då. Han avled i Sverige i mars 1711.

Även gjutaren Aubry hade familjemedlemmar i Sverige. Vid dopakten av 
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en av de franska skådespelarnas söner år 1700 var en ”Jeanne Marguerite Au-
bert” gudmor. Troligen var detta en alternativ stavning till Aubry.368 Strax innan 
Aubry avled i Stockholm i mars 1713 skrev han ett testamente, vars riktighet 
intygades av ”notarius publicus” Johan Philip Kilburger (d. 1721).369 Aubrys vilja 
bevakades sedan av den franske residenten i Stockholm, Jacques de Campre-
don (1672–1749), fransk diplomat i Sverige 1703–1717.370 I testamentet förtydli-
gades att Aubry skänkte sina 50 escus, köksuppsättningen (batterie de cuisine) 
och linne (förutom det som tillhörde Kungl. Maj:t) till en Christine Orre som 
tjänat honom i 16 år. Denna Christine (eller Kristin) Orre förekommer som 
hantlangare i räkenskaperna från kungliga gjuteriet på Rännarbanan, behjälplig 
med ”de stora statuernas utformande och dess tillhöriga nödvändigheter”. I 71 
dagar hade Kristin Orre i den stränga kölden hållit ved i elden till formarnas 
och figurernas conservation. För det fick hon 15 dsm.371 Även Madame Jacquin 
skulle få en del av tillhörigheterna. Sina böcker och sin klocka testamenterade 
Aubry till en ”Mr Baix”, men de religiösa böckerna skulle testamenteras till ”de 
stackars katolikerna i Stockholm, som inte kunde vara öppna med sin tro”.372 

Skulptören Henrion hade åtminstone en dotter i Sverige. Både far och dotter 
avled i pesten år 1710. I franska kyrkoboken står att läsa:

Den 26 oktober [1710], strax före 11e timmen om natten avled fromt, drabbad av samma 
olycka och sjukdom, herr Claudius Henrion, född i Paris och av en mycket ansedd familj, 
till professionen skulptör, och i detta yrke var han så framstående att han inte hade någon 
jämlike i detta rike […] I sitt testamente gav han till kyrkans fattiga en fjärdedel av den årliga 
pension som kungen var skyldig honom, nämligen 125 imperialer; till arvinge till hans övriga 
ägodelar, som han lämnade efter sig, insatte han sin enda dotter, 8 år gammal, dock på villkor 
att hon alltid förbliver katolik. Må han vila (i frid).373  

Henrions arv kom också att bevakas av Campredon.374

Även marbreraren Bernards (d. 1706) och formaren Langlois (d. 1703) arv 
bevakades av Campredon, varför de förmodligen inte hade några släktingar alls 
i landet.375 Langlois hustru Marie Lemaire var kvar i Frankrike och fick hjälp av 
Cronström i Paris. Denne vädjade till Tessin: 

Om han har lämnat något, är det en verklig god gärning av Er, Monsieur, att se till att detta 
inte förskingras. Om Kungen hade varit närvarande hade han kanske kunnat ge denna stack-
ars kvinna någon slags ersättning.376

Marie Lemaire kan inte ha ärvt något av makens eventuella efterlämnade bohag 
i Sverige. Hon uppgav i skulptörens testamente, som upprättades i november 
1704, att hon inte hade kännedom om något från Stockholm.377 

Fransmännen utgjorde således en relativt stor koloni med tanke på att de 
flesta tycks ha åtföljts av sina familjer. Ett femtiotal fransmän bör ha vistats 
samtidigt i Sverige. De hade ett starkt inbördes socialt nätverk. Skälen till att 
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Tessin och Cronström ställde sig så positiva till att hjälpa de franska hantverkar-
nas familjer var måhända humanitära, men det fanns också praktiska och ideo-
logiska anledningar. Med familjemedlemmarna i landet skulle arbetet fungera 
bättre och det förelåg en större chans att fransmännen stannade i landet.

Faddrar
Det finns många exempel i den franska hantverkargruppen på de symboliska 
band som skapades och synliggjordes genom valet av fadder. Fadderskapet hade 
informella men viktiga funktioner. Under 1600-talet ökade antalet gudföräldrar 
och dopfestligheter bland ståndsmässiga personer, som ett sätt att manifestera 
sig. Fadderskapet hade både en religiös innebörd samtidigt som det skulle om-
besörja barnets välstånd, skapa nätverk och markera status. Fadderskapet visade 
inte vilken relation man hade till faddern, utan vilken relation man önskade ha 
till denne.378

I den franska gruppen finns två tendenser i valen av gudföräldrar. Dels val-
des personer ur den nära kretsen av familj och vänner, som ytterligare förstärkte 
konstnärskollektivets täta band. Dessa band hade etablerats redan i Paris. Till 
exempel var Cousinet fadder till René Chauveaus förstfödda i november 1690. 
Domenico Cuccis andra hustru var fadder vid dopet av Jean Hubeaults dotter 
1684.379 En François de Meaux, troligen densamme som reste till Sverige, var 
fadder vid dopet av en dotter till Delaporte och Jeanne Fremery 1688.380 Som 
tidigare nämnts ska självaste Le Brun 1660 varit närvarande vid Evrard Chau-
veaus dop.381 I den franska församlingen i Stockholm var hantverkarna själva 
regelbundet faddrar vid dopen av de barn som föddes inom gruppen. 

Den andra tendensen var att ha en person av hög status som fadder. Det 
franska ambassadörsparet och andra medlemmar av beskickningen var faddrar 
till många hantverkarbarn, vilket betydde prestige och status. René Chauveaus 
första barn i Sverige, födda 1695 och 1696, namngavs efter ambassadören Jean-
Antione de Mesmes och dennes hustru Marie-Françoise.382  Joseph Jacquins och 
Claude Pelissons barn uppkallades, som nämndes ovan, efter comte d’Avaux’s 
efterträdare comte Guiscard och prinsessan Ulrika Eleonora. Även om den per-
sonliga relationen mellan dessa inte ska övertolkas, kan noteras att detta var 
mer än symboliska namnval. Fransmännen hade tillstånd att fira mässa vid am-
bassaden (se nedan) och Pelisson var hovjungfru hos prinsessan. Detta åskådlig-
gör den speciella ställning som hantverkarna hade. 

Boende
Enligt kontrakten fick de franska hantverkarna ved, ljus och hyra betalt på 
slottsstaten. Tillgång till ljus var nödvändigt för att de skulle kunna arbeta även 
under de mörka vintermånaderna.383
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Boendeformerna varierade från inackordering hos olika hov- eller slottsbe-
tjänter till att slottsstaten hyrde ett helt hus med verkstad åt hantverkarna. De 
flesta bostäderna låg i slottets närhet på Riddarholmen eller i Gamla stan.384 

När Chauveau, Jacquin och Delaporte först anlände var de inhysta på Re-
geringsgatan. Enligt Böttiger var detta samma gata som Tessin själv då bodde 
på.385 Redan 1694 behövde Chauveau egen bostad för att ”skillia sigh från de 
andra för utrymmes skull mest för sitt arbete [,] iemwähl också för dess famil-
lie som då hyt ankommo”.386 Detta markerar Chauveaus speciella position i 
gruppen. Senare bodde familjen Chauveau i presidenten Henrik Falkenbergs 
hus nära Bollhusgränd. Hyran uppgick till 500 dsm per år och bekostades av 
Kungl. Maj:t.387 

Bildhuggaren Louis Delaporte hyrde ett rum av en Catharina Richter, bestå-
ende av ”en sahl, cammar, kiöök, een kiällar och underrum”.388 Senare uppges 
han hyra av Elisabeth Schultz. Hon var troligen änka efter smeden Schultz som 
ofta förekommer i slottsstatens räkenskaper.389 Ett ”Steenhus på Riddarholmen” 
hyrdes för skulptören Foucquet d.ä., målaren Jacques Foucquet, Bernard och 
Hubeault. I samma hus bodde även snickaren Simon Bauman, som också an-
litades flitigt på slottet. Detta var sannolikt underståthållaren Cloos hus.390 Det 
är intressant att notera kontakten med den lokale snickaren Bauman.

Målaren Jacques Foucquet uppges av förklarliga skäl ha tillbringat det mesta 
av sin tid på slottet, där hans arbete i huvudsak skedde.391 När bildhuggaren 
Foucquet återkom 1711 bodde han i ”Sven Lefflers hus”.392 Marbreraren Bernard 
bodde vid sin död 1706 vid Munklägersgatan.393 Handelsmannen Westerman, 
som ofta levererade material till slottsstaten och ”tavelväktaren Bengt Pihlgren” 
anges också ha hyrt ut bostäder.394 

Statygjutaren Aubry och Langlois tycks vid ankomsten 1697 ha blivit inhys-
ta hos målaren Jöns Willman.395 Med gjuteriets iordningsställande vid Rännar-
banan fick de boningsrum i anslutning till detta.396 Gjutaren Hubeault tycks 
inte ha bott där, utan hos ”byggningsskrivaren” Hanningck.397 Det bekräftar 
att Hubeault inte arbetade med statygjutning, som gjuteriet främst var avsett 
för.

Trots att den franska gruppen internt tycks ha varit sammanhållen och re-
lativt isolerad, visar boendeexemplen att de också integrerades med övriga in-
blandade i slottsbygget. De bodde visserligen ofta tillsammans, men var bero-
ende av att lokala invånare i Stockholm upplät sina hus eller tog emot dem som 
hyresgäster. Som hyresvärdar återkommer personer som är mer eller mindre 
fast knutna till slottsbygget. En ”guardiebuss Gustaf Wase” anställdes från 1693 
för att vara behjälplig i allehanda sysslor och troligen för att underlätta i de 
språkliga kontakterna.398 Hur de som inte hade årsanställning löste sitt boende 
är oklart. 
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Katolska församlingen vid franska beskickningen 
Några konfessionella skäl eller politisk påtryckning för att få hantverkarna att 
lämna Frankrike förekom inte. Som tidigare nämnts skiljer de sig därmed från 
de reformerta hugenotthantverkare som varit tvungna att lämna Frankrike av 
religionspolitisk anledning.399 Den sammanhållna karaktären i den franska 
gruppen var möjlig delvis tack vare att de kunde utöva sin katolska tro vid den 
franska beskickningen i Stockholm.400 Inställningen mot katoliker var sträng 
och misstänksam även om de konstnärliga ärendena tycks ha särbehandlats. 
Frågorna diskuterades ända upp i rådet, men besluten tycks ha byggt helt på de 
goda relationerna mellan hovet och den franska gruppen. 

Dock var det inte självklart från början hur fransmännen skulle få prakti-
sera sin tro. Papillon berättar om en händelse när René Chauveau hade fått en 
dotter i Sverige, 1695. Skulptören gick då till ambassadören Jean-Antoine de 
Mesme, comte d’Avaux.401 Han bad denne fråga kungen (Karl XI) om de fick 
döpa barnet i grevens kapell istället för i ett lutherskt temple. Anledningen var, 
berättade Chauveau, att när de skulle komma tillbaka till Frankrike skulle bar-
net betraktas som utlänning om det inte var döpt. Om barnet döptes här skulle 
det ej behöva naturaliseras i Frankrike. Greve d’Avaux var tveksam och menade 
att det var förbjudet att döpas som katolik, och han hade ingen lust att skapa 
problem.402 Chauveau svarade då att han skulle tala med kungen direkt. Väg-
rade denne tänkte han ej stanna i Sverige. Dagen därpå misstänkte Chauveau 
att kungen som vanligt skulle komma och se honom arbeta. Skulptören hoppa-
des då att han skulle lyssna eftersom han redan fått flera fina utmärkelser, som 
stora medaljer i guld och silver och stora bägare i förgylld metall. När kungen 
kom yttrade Chauveau att han ville få tillåtelse att få döpa sitt nyfödda barn hos 
greve d’Avaux, trots att denne hävdat att det var förbjudet. Kungen ifrågasatte 
först Chauveaus begäran eftersom katolska barn döptes dagen lång i protestan-
tiska ”tempel”. Chauveau svarade då att det var nödvändigt för att barnet ska få 
rätt till sin franska naturalisation. Kungen godtog detta och gav skulptören sin 
tillåtelse. Han sade: ”Om en timme ska rådet sammankallas, ni kommer att få 
detta tillstånd skriftligen. Jag har inte tagit hit er för att ni ska må dåligt. Lugna 
er och arbeta under tiden.” En stund senare kom en budbärare som sade att 
Chauveau hade kungens ord, men att han inte kunde få ett skriftligt tillstånd då 
ärkebiskopen av Uppsala motsatte sig saken. Därför skulle skulptören låta döpa 
sitt barn på natten i all hemlighet. Förfarandet blev dock det motsatta. Comte 
d’Avaux som var gudfar ordnade en stor fest och lät hämta barnet, René Chau-
veau och dennes syster, som representerade gudmodern som var ”en släkting 
till föräldrarna, som var i Frankrike”. Alla fransmän var inbjudna och därefter 
blev alltid de katolska hantverkarnas barn döpta hos ambassadören. Så berättar 
Papillon.403
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Även om den subjektiva och dramatiserade konstnärsbiografin bör läsas 
med ett kritiskt öga, så ger textutsnittet många talande bilder av de franska 
dekorationshantverkarnas situation och särställning vid slottsbygget. Det vitt-
nar också om hur viktig religionsfrågan var. Den var i mångt och mycket av-
görande.404 

När målaren Evrard Chauveau tvekade att komma till Sverige antog Tes-
sin och Chauveaus släktingar i Sverige att det berodde på att denne fruktade 
svårigheter att fira mässa, särskilt som han skulle bo utanför staden (i Drott-
ningholm).405 

Fransmännens avsikt var att återvända till Frankrike och var barnen då inte 
döpta i den katolska tron kunde de inte bli franska medborgare i fosterlandet. 
En följd därav var till exempel att de då inte skulle kunna bli mästare i skrået.406 

Det var troligtvis en förutsättning att alla i gruppen bekände sig till samma 
tro om arbetena skulle löpa utan problem. I ett tidigare citerat brev från Tes-
sin till Cronström där urvalet av franska hantverkare diskuterades, påpekade 
Tessin att tron egentligen inte spelade någon roll, bara de kom överens.407 De 
täta banden kan jämföras med sammanhållningen vid konstnärskolonin i Tyska 
kyrkan. Dit hörde till exempel Ehrenstrahl, Precht och Tessin.408

Att fransmännen fick möjlighet att bruka ambassadens kapell visar på de-
ras exklusivitet.409 Än mer anmärkningsvärt är det när man betänker att Karl 
XI strax innan de första fransmännens ankomst låtit genomföra en räfst av 
reformerta kyrkobesökare i Stockholm.410 Det var endast slottshantverkarna 
och den franska skådespelartruppen som fick möjlighet att använda beskick-
ningens präst. Vanliga franska köpmän och vinhandlare fick det ej. De övriga 
katoliker som fanns i Stockholm vid denna tid behövde inte bli lutheraner, 
men de fick ej fira gudstjänst. De lutherska prästerna fick döpa dem och viga 
dem.411 När de franska katolikerna dog fick de begravas på Jakobs kyrkogård, 
men inte inne i kyrkan. Franska hantverkare begravdes även vid Klara och 
Maria kyrka.412 

Som nämnts ovan fanns det under perioder ingen katolsk präst i Stockholm 
vilket gjorde situationen sårbar. Katolikerna kunde då inte få del av de heliga 
sakramenten. Kyrkohistorikern Barbro Lindqvist har lyft fram de svårigheter 
och bekymmer detta innebar för katolikerna i Stockholm, som vid denna tid 
var ca 300 till antal. De barn som föddes av katoliker i landet riskerade att 
bli lutheraner, vilket var både ett praktiskt problem för den enskilde och ett 
allmänt hot för den påvliga kyrkan. De franska konstnärerna bad år 1701 Tes-
sin om hjälp i prästärendet. Ärendet diskuterades till och med i rådet.413 Tes-
sin skrev till Kungl. Maj:t. i november 1702 om fransmännens situation, som 
oroade honom:
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Man har ändå nog möda för Religionens skull, efter hans Excell:ce Hr. Öfwerståthållaren int-
het will hafwa den ringaste indulgence medh dem, och här iembwäl ingen Catholsk minister 
nu för tijden wijstas. Een måhlarehustru iempte enn Billthuggare blefwo här döda inom tree 
weckors förlopp, och fingo ingendehra njuta sin salighetsmedel och hennes Kongl. Maij:tt 
Rijks Enkie Drottningen för dem intercederade, hwilcket dem mijcket för hufwud stötte, 
särdeles effter Duc de Croijs [Duc de Croissy, fransk utrikesminister] suite hade een Catholsk 
präst hoss sig som de åstundade få betiena sig af, […] moth låfwen af deras Religionsfrijhet, 
så länge de här wistas […] hwilcket alt underkastas Eders Kongl. Maj:ts Nådigaste anwisande 
[?] huru man hädaneffter wijd slijka händelser förhålla skall, på det intet alla uppå een gång 
blifwa degousterade.414

Troligtvis på grund av den osäkra situationen gällande religionsutövningen och 
de sämre tiderna, försökte fransmännen ibland få sina barn att återvända till 
Frankrike.Två av Joseph Jacquins och Claude Pelissons barn lämnade Sverige 
tillsammans med flera andra franska barn för att återvända till Frankrike 1701. 
Detta väckte mycket uppmärksamhet. Barbro Lindqvist har återgivit denna 
historia. Det upptäcktes att ett tiotal barn höll på att tas ombord på ett fartyg 
med vilket ambassadören Guiscard skulle lämna Sverige och segla till Frank-
rike. Vid ett riksrådssammanträde 25 okt 1701 diskuterades om barnabortföran-
det skulle stoppas, antagligen för att man inte visste vilka barn det rörde sig om. 
Överståthållaren gjorde en utredning och det visade sig att bland barnen fanns 
två, Jumeton och Marie, barn till bildhuggaren JAPIN [Jacquin], ”vilka tvenne 
barn med prinsessan Ulrika med respenningar blivit benådade”. Alla barnen 
på fartyget hann iväg innan svenska myndigheter hann ingripa. Förmodligen 
skickades barnen tillbaka till Frankrike för att undvika att de skulle bli luthera-
ner.415 Denna historia är ytterligare ett exempel på de känsliga religionsfrågorna. 
Den visar också hur nära fransmännen stod kungafamiljen. Att Ulrika Elonora 
d.y. försett barnen med respengar förvissar om relationen till hovet. 

Det tycks inte ha förekommit några uppenbara konflikter mellan de ka-
tolska fransmännen och protestanter i Stockholm. Däremot rådde en ständig 
fruktan inom gruppen att någon skulle konvertera till protestantism. Exempel 
finns på att de lockades till detta.416 Fredric Bedoire gör också en intressant slut-
sats då han konstaterar att den franska kulturgemenskapen i många fall tycks ha 
gått före den religiösa. De två grupperna, katoliker och reformerta, förenades i 
äktenskap och vänskap.417 



152 de fransöske handtwerkarne

Östra ändens skulpturgrupp med drottning Ulrika Eleonoras byst omgiven av trofégrupper, 
putti, de tre gracerna och andra allegoriska figurer. 

Foto Nino Monastra, © Kungliga Hovstaterna.
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Galleriets tredje stora målning. Sverige och Danmark samlade för att avsluta kriget. 
Foto: Nino Monastra, © Kungliga Hovstaterna.
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Mittpartiet i Karl XI:s galleri. Kornischen med Karl XI:s monogram. 
Foto: Nino Monastra, © Kungliga Hovstaterna.
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denna del undersöks Tessins och hantverkarnas skapande arbetspro-
cesser. Såväl ideal och förebilder som arbetsledning, konstnärlig ge-
staltning och utförande diskuteras här. Avsnittet behandlar således 

både det rådande smakidealet, le bon goût, och tekniska aspekter. I en detaljerad 
analys av arbetsprocesserna vid utsmyckningen av Karl XI:s galleri och de an-
gränsande rummen undersöks hur arbetet planerades och fördelades. Genom 
denna närstudie av olika arbetsskeden och utsmyckningar blir även teman rö-
rande den tidigmoderna konstnärsrollen och statlig konstpolitik synliggjorda. 
Jag vill med detta belysa de val och förutsättningar som en hantverkare/konst-
när ställdes inför i förhållande till begrepp som invention och skapande.

Avsnittet inleds med en allmän introduktion.

I
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Skapande arbetsprocesser

Intellektuellt och praktiskt arbete

I den traditionella konstteorin betonades att skapandet av måleri, skulptur 
och arkitektur omfattade både en intellektuell och en mekanisk verksamhet. 
I konsthistorieskrivningen har man ofta tagit fasta på hur de teoretiska tex-
terna tog avstånd från det praktiska. Den franske historiografen, teoretikern 
och akademiledamoten André Félibien (1619–1695) beskrev exempelvis i sina 
Conférences de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1668) att ”endast” 
göra linjer eller blanda färg var ett ”mekaniskt arbete”.1 Emellertid betonade 
samme Félibien i Des principes de l’architecture de la sculpture de la peinture att 
både teorin och praktiken behövdes. Om teorin var konstens fader, var prakti-
ken dess moder. Måleri av god smak och kvalitet kännetecknades av kunskap 
om komposition, teckning och färg.2 

Det är således viktigt att komma ihåg att praktiken hela tiden fanns vid 
teorins sida. Även om författarna till traktater och biografier sade en sak var 
de inte främmande för en verklighet som var annorlunda.3 Disegno/le Dessein 
var ett utryck för tanken och idén, på samma sätt som det skrivna ordet. Teck-
ning kunde särskilt tränas genom att studera naturen, det vill säga teckna efter 
levande modell och antika skulpturer, vilket praktiserades i akademierna. Teck-
ningen var således intellektets arbetsmetod och med hjälp av den planerades 
kompositionen. Men genom teckningen skapades också kommunikationen 
mellan mästaren och hans medhjälpare.4 

Även Charles Le Brun delade in teckningen i en intellektuell och en praktisk 
del.5 Han menade att den intellektuella delen kom ur fantasin (imagination) 
och förmedlades genom ord och tankens (esprit) alla uttryck. Den praktiska 
teckningen berodde både på fantasin och på handen. I den teoretiska debatt 
som pågick mellan de gamla och moderna La Querelle des anciens et des moder-
nes och om linjen och färgen, la ligne et le coloris, var Le Brun en anhängare av 
teckningen. Le Bruns assistent och biograf Nivelon kunde aldrig nog under-
stryka målarens intellektuella igéniosité iconographique, särskilt i takmålning-
arna. Konsthistorikern Jennifer Montagu som studerat Le Bruns arbetsmetoder 
och verkstad för inredningsarbetena i Versailles har dock påpekat att detta också 
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är ett grepp som hör till själva genren av konstnärsbiografier som därför inte 
bör övertolkas. Det innehållsliga i konstverken bör inte tillmätas för stort värde, 
menar Montagu och påminner om att många av 1600-talets ämnen, bland an-
nat i Versailles, var påtagligt konventionella (Årstiderna, Aeneas, Herkules…). 
Konsensus rådde om vad som skulle vara det konstnärliga rättesnöret, nämligen 
den klassiska konsten. Idéerna kan sammanfattas med begreppet le bon goût och 
le vrai goût, den goda och rätta smaken. Montagu poängterar också de praktiska 
fördelarna med konventionella ämnen – de kunde återanvändas.6

Urna från trädgården i Versailles, ”Bassin sous le Dragon”. Teckning av Nicodemus Tessin 
d.y. (NM H THC 2125). Tessin tecknade av de trädgårdsurnor han såg i Versailles under sin 
vistelse 1687. De detaljerade teckningarna tjänade som konkreta förebilder för vaser bland 
annat i Tessinska palatsets trädgård. Foto: Cecilia Heisser, © Nationalmuseum.
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Från ideal till färdigt verk 

det finns gott om källor för att bilda sig en uppfattning om Tessins 
smakpreferenser: resedagböckerna, hans samling av böcker, gravyrer och teck-
ningar och inredningstraktaten. Det är däremot svårt att säga exakt var gränsen 
gick för Tessins medverkan i fransmännens arbeten. Endast knapphändigt ar-
betsmaterial finns bevarat från det skapande arbetet kring slottsbygget. Tessin, 
som initiativtagare och helhetsansvarig, gav skriftliga och muntliga instruktio-
ner till de skulptörer och målare som skulle utföra verken. Ett fåtal program 
finns bevarade till Stockholms slotts festvåning. Instruktionerna beskrev dock 
endast själva innehållet, programmet. Dokumenten är skrivna i futurumform, 
samt innehåller i vissa fall andra förslag än de som verkligen utfördes. Det är 
därför troligt att det handlade om instruktioner till hantverkare och inte väg-
ledning för besökare. Dessutom skiljer sig programmen något åt i vissa detaljer, 
vilket talar för att det handlar om olika utkast.7 

Genom att studera Tessins program i jämförelse med de kostnadsförslag och 
räkningar som lämnades in av hantverkarna och de färdiga resultaten kan vi 
närma oss frågan om hur självständiga hantverkarna var visavi Tessin. En sådan 
undersökning säger också något om hur invention och nytänkande värderades 
i den tid då verken skapades. Men innan vi tar oss an själva arbetena är det 
lämpligt att närmare studera de rådande idealen och undersöka hur Tessin och 
fransmännen kunde tillgodogöra sig dessa. 

Le bon goût – ideal och förebilder 

I det i inledningen citerade brevet från 18 mars 1693 skrev Tessin till Cronström 
att ”den goda smaken alltför ofta saknas här”. De skulptörer som efterfrågades 
för slottets ombyggnad skulle helst ha arbetat i den kungliga festvåningen i 
Versailles, i le Grand Appartement du Roi.8 Detta för att vara tillräckligt kunniga 
i stuckarbete men också för att behärska ”den rätta, italienska smaken”, le vrai 
goût d’Italie. Denna italienska smak praktiserades för tillfället mycket bra av 
fransmännen, enligt Tessin.9 Cronström hade sökt ornamentmålare i Le Bruns 
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skola. De han fann var inte av premier classe men dans le bon goût.10 Det Tessin 
efterfrågade var således något mer än bara teknisk skicklighet, han efterfrågade 
skulptörer med kännedom om den goda smaken.

En internationell stil
Tessins uttalande om att fransmännen skulle ha den rätta smaken ska inte tol-
kas som något specifikt franskt eller italienskt utan mera syftande på en stil 
med ursprung i klassicismen. Teoretiska läroböcker med klassiska mönsterrit-
ningar började spridas ifrån Italien från 1500-talet. I Frankrike inföll kulmen 
för de klassicistiska interiörerna under Grand Siècle från och med ca. 1650.11 
Under Ludvig XIV:s tid riktade hela Europa blicken mot Frankrike, inte minst 
Sverige. Omkring år 1700 var idealet och stilen i inredningsarkitektur i många 
avseenden i det närmaste uniform i Europa. Trots enskilda arkitekters insatser 
och lokala nyanser var grundstenarna – de klassiska formerna – ofta desamma.12 
Arkitekter som Nicodemus Tessin d.y. i Sverige, Christopher Wren (1632–1723) 
i England, Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656–1723) i Österrike och 
Andreas Schlüter (1660–1714) i Preussen, alla verksamma kring år 1700, drevs i 
grunden av samma ideal.13

Rätt kunskaper för den rätta smaken
I den dåtida konstteorin avhandlades begreppen kring le bon goût. Teoretikerna 
diskuterade vari skillnaden bestod mellan den personliga stilen och den goda, 
rätta och stora smaken. Nyansskillnaderna mellan de olika begreppen, le bon,  
le vrai och le grand goût är svårgreppbara. I vardagligt tal tycks de varit utbyt-
bara. Det handlade om att förvalta och rätt hantera det antika arvet för att 
uppnå något som var mer än bara vackert.14 

I Félibiens Des principes… nämns i inledningen till kapitlet om arkitektu-
ren, att Vitruvius hade instiftat rätt mått och proportioner för var och en av 
de klassiska ordningarna. Dessa tillsammans skapade en entydig skönhet, en 
unique beauté. Skönhet kunde endast uppnås när hantverkaren (ouvrier) hade 
tillräcklig skärpa och upplyst sinne.15 Endast den initierade kunde således för-
stå och förmå att återskapa skönhet, antiken skulle inte bara kopieras. Samma 
resonemang återfinns hos teoretikern Roger de Piles (1635–1709). Det handlade 
mer om att ha kännedom om ett allmängiltigt formspråk än om en stil som var 
knuten till en specifik geografisk plats.16 

Tessin ville förverkliga le bon goût genom att uppföra Stockholms slott i 
klassisk arkitektur och med praktfulla inredningar. Även om man slösade med 
ornament och allegoriska element hölls dekorationen på plats av den klassiska 
formen.17 Men Tessin var samtidigt inte främmande för att ändra och förbättra 
vissa detaljer för det givna sammanhanget. Häri bestod den enskilde konstska-
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parens individuella kompetens. I detta sammanhang kan också fransmännens 
insatser förklaras. De behövde ha kännedom om le bon goût och besitta de sär-
skilda kunskaper som uppdraget krävde, teoretiskt såväl som praktiskt.

Le bon goût i Traictèn
I Traictè de la decoration interieure 1717 redogjorde Tessin i 66 kapitel för in-
redningskonstens alla områden och gav exempel där den goda smaken råder. 
Traictèn skulle fungera både praktiskt och utforma ett slags principer för inred-
ningskonst. Boken är uppdelad i tre delar. Den första delen rör fast inredning 
(décoration immobile). Den andra delen rör inredning som ej är fast, såsom sam-
lingar av till exempel skulpturer, byster, vaser, kolonner (décoration mobile) Den 
tredje delen rör möbelkonsten(décoration mobile en toutes sortes des meubles). I 
denna del redogörs även för nödvändigheten med god teckning och (furstar-
nas) beskydd för att få de sköna konsterna, vetenskaperna och manufakturerna 
att blomstra. 

Varje kategori av inredningskonsten beskrevs således på ett särskilt, för än-
damålet avsett, ställe.Huvudbudskapet var att förmedla kunskaper i le bon goût, 
men också att förmedla vikten av att behärska dessa kunskaper. Kunskaper som 
fungerade som mått på en framgångsrik arkitekt eller en furstes storhet.18 

Franska förebilder
Varför vände sig Tessin till Frankrike och inte Italien för att rekrytera hant-
verkare med rätt sorts kunnande? Förmodligen var skälen såväl praktiska som 
ideologiska. Tessin sökte sig åt olika håll, beroende på vad som krävdes. Det 
tycks inte ha varit ett problem att blanda och anamma olika intryck, bara det 
motiverades väl och hanterades kunnigt.19 I ett brev till Cronström den 17 maj 
1693 skrev Tessin: ”... jag älskar de ornament man gör i Frankrike, man raffine-
rar det hela tiden, men för den solida arkitekturen, så har man, när man varit 
några år i Italien, ännu svårt att helt nöja sig med den franska smaken.”20 

När Tessin vände sig till Frankrike och Versailles för inredningskonsten bör 
det förstås mot bakgrund av att det var den furstemiljö som imponerade mest 
i Europa vid denna tid. Smakpreferensen var således ideologiskt betingad. För 
att genomföra något så enhetligt och storaratat som slottet och trädgården i 
Versailles krävdes en synnerligen väl fungerande organisation. Ludvig XIV:s 
Frankrike med Colberts överintendentsämbete och manufakturer utgjorde de 
främsta exemplen på välfungerande konstproduktion. Detta var nog så viktigt.

Gallerier
Enligt Tessin var gallerier de bästa rummen för föreningen av arkitektur, måleri 
och skulptur.21 Ett galleri är ett långsträckt rum. Ofta upptog de i äldre arki-
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tektur en hel våning, vanligen en eller två trappor upp, på piano nobile. Men 
gallerierna var inte endast förbindelselänkar från en del av huset till en annan. 
De bildade rum med en egen funktion och utformning. Rummen var rymliga, 
långa och ljusa och lämpliga för promenad och fest. De ägde därför ofta en 
praktfull och intresseväckande inredning som man kunde tala om. Antoine  
Furetière (1619–1688) definierade i sin Dictionnaire Universel ett galleri på föl-
jande sätt: ”En täckt plats i ett hus som vanligtvis är i flyglarna, där man pro-
menerar […] en Kunglig våning ska bestå av en sal, ett förmak, ett sovrum, ett 
kabinett och ett galleri.”22 

De täckta galleriernas ursprung finns troligen i Frankrike, och går tillbaka 
ända till 1300-talet. De kom så småningom att få överdådiga utsmyckningar.23 
De äldsta bevarade praktgalleriet i Frankrike är François I:s i Fontainebleau  
(ca 1540), utsmyckat med måleri och stuck, men då med platt tak istället för 
välvt. Gallerierna spreds under 1600-talet. Ett av de mest kända är Medici-gal-
leriet i Palais de Luxembourg som utsmyckades med målningar av Rubens från 
1620-talet (idag på Louvren). Gallerier som en makt- och praktsymbol spreds 
till furstehov i Italien, som Medici i Florens (till exempel Pietro da Cortonas 
fresker i Palazzo Pitti ca 1640) och inte minst till Rom (till exempel Annibale 
Carraccis fresker i Palazzo Farnese ca 1595).24 

I galleriernas fasta inredning var den klassiska symmetrin grunden. Det var 
också det idealet som skulle vägleda Tessin när han planerade utsmyckningen 
för Karl XI:s galleri på Stockholms slott.25

Den goda smakens praktexempel – Grande Galerie i Versailles
Under slutet av 1600-talet var Louis XIV:s stora galleri i Versailles, senare kall-
lat Galerie des Glaces, det mest praktfulla exemplet på gallerier i hela Europa. 
Dekorationsarbetet i galleriet utfördes under Charles Le Bruns ledning. Först 
kläddes galleriet i marmor, sedan utförde skulptörerna den ornamentala deko-
ren vilken var färdig 1680. Målningarna utfördes därefter, mellan 1681 och 1684.26 

Galerie des Glaces, travé med kapitäl en-
ligt l’ordre français. Enligt Tessin var gal-
lerier de bästa rummen för föreningen av 
arkitektur, måleri och skulptur. Idealen 
fanns i Galerie des Glaces i Versailles, men 
också i andra gallerier. © Éditions Faton/ 
Nicolas Dubois. 
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Ludvig XIV hade regerat i sjutton år och hans makt hade nått sin absoluta 
kulmen när galleriets dekorativa program utformades. Monarkens maktfull-
komlighet återspeglas i dekoren som är både allegorisk och historisk-politisk. I 
galleriet återges kung Ludvigs regeringstid från krig till fred, de första sjutton 
åren. Galleriet som är 73 meter långt, 10,50 meter brett och ca 12 meter högt 
flankeras av Salon de la guerre och Salon de la paix. Dessa tre rum bildar en 
helhet som slutar i Grand appartement du Roi. Spegelsalens valv är uppbyggt av 
målningar (på dubblerad duk) som avgränsas av fiktiva ramar av förgylld stuck, 
enligt det mönster som till exempel Carracci gjort i Palazzo Farnese, så kallade 
quadri riportati.27 

Målningarna tar upp de mest framgångsrika händelserna i Ludvig XIV:s hi-
storia, både militärt och samhälleligt. Detta är den stora innovationen. Kungen 
kom i tolv dukar att framställas på ett helt nytt sätt: som en krigshjälte, med 
harnesk och utan peruk. Dekoren centreras kring den stora målningen i mitten 
som återspeglar hur Ludvig själv tog makten efter förmyndarregeringen och 
Mazarins död (1661).28 Tematiken med Apollo är också närvarande, men i raf-

Galerie des Glaces, Versailles. ”La Franche-Comté conquise pour la seconde fois, 1674”, 
oljemåleri på uppklistrad duk, Charles Le Brun (1619–1690). Mittscenen i Karl XI:s galleri 
bygger på Le Bruns målning av Ludvig XIV:s framgångsrika seger i Holländska kriget 1674. 
Tessin ägde gravyren av detta verk. © RMN.
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finerade detaljer. Över sjutton fönster, som motsvarar sjutton bågar med speg-
lar (357 stycken) på motsatt sida, sitter Apollons mask. Marmorpilastrarna har 
förgyllda ”franska kapitäl” med liljor, Apollon, och den galliska tuppen, enligt 
den ordning som Le Brun uppfunnit. Väggfälten i marmor har utsmyckats med 
trofégrupper i förgylld brons. 

I Tracitè 1717 beskrev Tessin Galerie des Glaces noggrant utifrån sina intryck 
från resan 1687: 

… De gallerier där Arkitekturen, Måleriet och Skulpturen kombatterar tillsammans, måste 
med all rätt betraktas som de mest magnifika, och där är la Grande Galerie i Versailles och 
dess två sallons, inte bara på grund av dess storhet och rikedom, men också tack vare de vackra 
och ojämförliga utsikterna, av första rang […]. Detta galleri har ett tunnvalv. Le Brun som då 
var förste hovmålare har målat en stor del av Kung Louis XIV:s historia i nio stora målningar, 
och arton små, avgränsade delar och ornament av förgylld stuck. Under de stora målningarna 
finns kartuscher med inskriptioner på bjälklaget, vilket hålls upp av dessa och av barn där 
troféerna är också förgyllda. Av arton små målningar, är sex målade med lapis [lazuli] på guld-
grund, som basrelieferna i åttkantiga ramar. De andra tolv är ovala i olika storlekar med in-
skriptioner, till vilka två hermer i förgylld brons bär en fronton med barn, masker, girlanger,  
korgar med blommor och frukt. Detta galleri är 33 thoises långt och fem thoises brett, och 
detta utan de två salarna i var ände. Det finns sjutton stora rundbågiga fönster som går ned 
ända till parketten, och mitt emot dem lika många bågar, ifyllda med spegelglas. På varje sida 
kan man räkna till tjugofyra pilastrar med två antika statyer i nischer. Och längst bort är en 
stor öppning mellan två kolonner, sex pilastrar och två antika statyer på piedestaler. Arkitek-
turordningen är komposita, och består av olikfärgad marmor, men kapitälen och baserna är 
av förgylld brons, liksom arkadernas ornamentering och mellanrummet mellan pilastrarna. 
Alla ornament är förgyllda. På samma sida som Kungens våning finns Krigssalen och mot 
Drottningens våning finns Fredssalen. Dessa båda salar är fyrkantiga och har samma bredd 
som galleriet, dessa tre rum upptar hela huvudsidan mot trädgården, eller Petit Parc. […] 
Hela valvet består av fem målningar i rika inramningar, en är i mittensektionens kupa, de 
andra i valvbågarnas snitt, i hörnen finns troféer i förgylld stuck, med Frankrikes kungliga 
vapen på sfärer, berikade med barn som blåser trumpet. Beträffande målningarna finns en 
tryckt förklaring. Man har också börjat att gravera dem, och det vore önskvärt för att tillfred-
ställa de intresserade, att detta arbete slutförs.29

Idealet att låta arkitektur, måleri och skulptur samverka är centralt också i de-
korationen av galleriet på Stockholms slott, även om detta är drygt hälften så 
stort (47 m långt, 6 m brett). Precis som i galleriet i Versailles, omramas målade 
ytor av skulpterade och förgyllda girlander och bårder i takvalvet. Takvalvet är 
dock inte halvcirkelformat som i Versailles utan plant i mitten och välvt mot 
kornischen.30 Förgyllda skulpturornament löser upp gränserna mellan vägg och 
tak. Josephson har påpekat att Tessins rika stuckdekor i takhöjd häri skiljer sig 
från det franska.31 Denna uppfattning bör nyanseras. Såväl Galerie d’Apollon 
och Appartement du Roi i Versailles är rika på skulpturdekorationer. Där, såväl 
som i Stockholm, finns en tydlighet i den klassiska arkitekturen (takets fält, 
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kornischen, pilastrar, fönsteraxlar) i galleriets struktur. Hela rummet är således 
inbegripet i det dekorativa programmet.32 

Andra gallerier
Det var emellerid inte endast spegelgalleriet i Versailles som imponerade på 
Tessin.33 I Traictèn räknar Tessin upp en rad ”magnifika” våningar och gallerier 
där arkitektur, skulptur och måleri blandas på ett lyckosamt sätt. Som ett av 
de bästa exemplen på rikt utsmyckade rum nämns Palazzo Pitti i Florens med 
målningar av Pietro da Cortona. Dessa rum var också rikliga på skulpturer i vit 
stuck och förgyllda ornament.34 Bland ”magnifika salar och gallerier” nämns 
också Galerie d’Apollon i Louvren vars dekor hade utförts av Le Brun från 1663.35 

Tessin ägde gravyrer av taket.36 Tematiken var solens gång i Apollos gestalt, 
således samma tema som i Versailles, och underförstått en allegori över Ludvig 
XIV. Likheterna med takets utformning i Stockholms slott är således påtagliga: 
målade figurscener i hommage till monarken, avgränsade av bårder med stuck-
ornament och allegoriska figurskulpturer i stuck.37

Ofta glöms det dessutom bort att det i palats vanligen fanns mer än ett 
galleri. Till exempel fanns i Versailles på första våningen en svit med mer in-
tima rum som kallades Petits Appartements du Roi. Där uppställdes i små rum 
kungens samlingar av konst och kuriosa. Bland annat fanns ett Petite Galerie, 
eller Galerie des Bijoux som det också kallades.38 Detta galleri fick sin utsmyck-
ning från 1685 med tre takmålningar utförda av Pierre Mignard (1612–1695).39 
Till sin storlek bör Petite galerie varit närmare Karl XI:s galleri. Tessin skrev om 
la Galerie des Bijoux (Petite Galerie) i sin resedagbok från 1687 att det var litet, 
endast med tre fönster. Taket visade Petit Dauphin, Louis XIV:s äldste sonson 
(1682–1712) i mitten. Tessin räknade upp några av de målningar och smycken 
som fanns uppställda i galleriet och bad Cronström om en gravyr från la Galerie 
de Biijoux i april 1694.40 

Pierre Mignard hade också ansvarat för utsmyckningen av taket i galleriet 
i Sant-Cloud. Tessin beskrev Saint-Cloud lödigt, både i resedagboken och i  
Tracitèn:

I Saint-Cloud, ett lustslott mellan Paris och Versailles, som tillhör Monsieur Le Duc 
d’Orléans, finns en vacker sal med ett stort galleri, som ungefär är 28 toises långt [ca. 50 m] och 
fyra toises [ca. 7 m] brett. Valvet visar de fyra årstiderna och är delat i compartiments. […] Ra-
marna runt målningarna är alla av förgylld stuck. […] På sidan om berättelserna i valvet finns 
andra figurer i gips. Allt är hursomhelst sammanställt i en väldigt tillfredställande harmoni.41

Smakskifte
Trots många likheter mellan Karl XI:s galleri och Galeries des Glaces finns också 
skillnader mellan dekorationerna utförda i Stockholm på 1690-talet och den 
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smak som rådde i Frankrike under samma tid. När norra längan på Stockholms 
Slott uppfördes från 1692 var det nästan ett decennium efter det att galleriet i 
Versailles stått färdigt. Ludvig XIV:s slott var dessutom under ständig omda-
ning. Rum bytte funktion och inredningar anpassades efter kungens rådande 
smak och de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för stunden.42 Olika 
uppsättningar lösa föremål möblerade det stora galleriet.43 

De stora marmordekorerna hade på 1680-talet fått ge vika för träinredningar 
i kungens privata våningar i Marly och i Trianon.44 Tessin påpekade vid sitt 
besök 1687 hur dörrar i Versailles var målade i vitt och guld.45 Arkitekturhisto-
rikern Stefan Günther har övertygande redogjort för att övergången till trä, 
istället för marmor i de privata våningarna sannolikt hade både ekonomiska, 
praktiska och estetiska orsaker. Smakidealen förändrades och i Frankrike blev 
modet under 1700-talets första år vitt och ljust, utan guld, mycket tack vare 
inflytandet från inredningarna i Trianon.46 

Som tidigare nämnts hade skulptören René Chauveau arbetat med inred-
ningarna i Trianon före avfärden till Sverige.47 Även om det måste tas i beak-
tande att uttrycken i dekoren ej är desamma i det officiella residenset på slottet 
som i Trianon de marbre, som har en mer intim karaktär, karakteriseras Trianon 
av en stramhet på grund av avsaknaden av guld. I inredningarna i Stockholms 
slott från denna tid dominerar däremot fortfarande de förgyllda detaljerna.48

Peregrination och Connoissance – att tillgodogöra sig idealen49

I sina anteckningar i Traictén 1717 och i resedagböckerna kommenterade Tessin i 
huvudsak formen och de visuella intrycken från det han sett. Han nämnde föga 
själva idéinnehållet i respektive dekor. Beskrivningarna är mycket tekniska, och 
i de fall där innehållet kommenteras görs det på ett mycket sakligt sätt. ”Histo-
rierna i mitten och på sidorna är alla allegorier om Kungens liv och ära”, skrev 
till exempel Tessin kort angående bildprogrammet i Galerie des Glaces i resedag-
boken.50 Vi vet nu att Tessin ägde den tryckta förklaringen till bildprogrammet 
i Versailles, av Pierre Rainssant, tryckt 1687, så en utförligare beskrivning i rese-
journalen kunde anses överflödig.51 Anteckningarna var minnesnoteringar för att 
kunna användas i ett praktiskt sammanhang när Tessin skulle återskapa liknande 
miljöer. Helhetsintrycket tycks vara överordnat detaljerna i hans betraktelser.

Resa för att studera och samla idéer
Det var naturligt att vända sig till andra miljöer och maktcentra för inspiration 
och kunskap om ”den goda smakens” normer. Ett sådant utbyte låg inte bara i 
den konstnärlige ledarens intresse utan understöddes framförallt av byggherren. 

Under Tessins andra vistelse i Paris under sensommaren och hösten 1687 
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studerade och beskrev han med samma iver alla de viktigaste palatsen och 
monumenten.52 Till sin hjälp hade han Germain Brices Description de Paris 
(1684, 1687). Denna guide användes också av unga adelsmän på resa.53 Men 
samtidigt var Tessin avsevärt mycket mer insatt i konst och arkitektur än den 
vanliga resenären. Han besökte bland annat Académie Royale de peinture et de  
sculpture som då låg i Palais de Brion, nära Palais Royal.54 Där stod de gipser 
efter antiken som Ludvig XIV låtit avgjuta i Rom.55 Dessutom besåg Tessin det 
kungliga biblioteket och kungens konstkabinett på Louvren.56 Han besökte flera 

Plutos bortrövande av Proserpina. Marmorskulptur av François Girardon (1628–1715).
Tessin hade besökt Girardons ateljé i Louvren. Där hade han sett marmorgruppen som se-
nare placerades i boskén La Colonnade i trädgården i Versailles. Tessin fick också en modell 
av skulpturen av Girardon. I Karl XI:s galleri planerade han att placera liknande enleve-
ringsgrupper. © RMN.
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av de kungliga verkstäderna på Louvren bland andra François Girardons ateljé. 
Hos Le Brun på Gobelins såg Tessin rum där tapisserier, måleri, reliefer, byster 
och små bronsfigurer samspelade. Hos André Félibien, som var Secretaire du 
Roi dans l’Académie royale de l’Architecture, beskådade han modellerna till Louv-
rens ombyggnad. Detta ledde till beställningar av teckningar som inspirerade 
till slottsbygget och de egna förslagen för Louvrens ombyggnad 1705–1706.57 
Ofta skedde besöken i sällskap med tecknaren Israël Silvestre (1611–1691) eller 
med Jean Berain. Också dessa hade ateljé på Louvren.58 Den viktigaste anhalten 
var Versailles, som beskrivits ovan. Där fanns arbeten utförda av hantverkare 
vid de inhemska manufakturerna, till exempel möbler, tapeter och silver från 
Gobelins, tapeter från Savonnerie och speglar från Saint-Gobain. Från Frank-
rike reste Tessin ånyo till Italien.59

Här bör dock poängteras att det inte bara var Tessin som inför arbetet med 
slottets utsmyckningsarbeten bar på idéstoff och intryck. Alla involverade i ar-
betsprocessen hade egna erfarenheter och kunskaper av mer eller mindre bety-
delse i den konstnärliga arbetsprocessen.

Referensmaterial – traktater och ornamentstick
Det vanligaste sättet att inhämta kunskap om såväl den klassiska arkitekturen 
som det senaste inom inredningskonsten var att införskaffa beskrivningar och 
avbildningar av sådan art. Tessins stora samling av böcker, gravyrer och teck-
ningar fungerade som ett slags referensbibliotek i arkitektens arbete. I Catalogue 
du cabinet des beaux arts 1712 förtecknade han verken i sin samling av böcker, 
gravyrer och teckningar. Samlingen hade i första hand en praktisk funktion. 
Den skulle tjäna arkitekten i arbete.60 

Den största delen av Tessins samling traktater och gravyrer upptar material 
kopplat till arkitekturen. Där återfanns förstås antikens Vitruvius och 1500-ta-
lets Serlio och Palladio, men också samtida arkitekturtraktater av till exempel 
Félibien, som tidigare nämnts.61 Tessins samling kompletterades också med 
böcker om måleri och skulptur. Kapitlet Des livres qui traittent de la Peinture & 
de la Sculpture i katalogen innehåller i huvudsak konstnärsbiografier och teo-
retiska traktater om hur man behärskar perspektivet och avbildandet av män-
niskokroppen. Där finns exempel från de klassiska renässansteoretikerna, till 
exempel Albertis och Lomazzos traktater om måleriet och Vasaris och Belloris 
konstnärsbiografier.62 För bildernas tematik återfinns flera varianter av Ovidius 
metamorfoser och en version från 1630 av Cesare Ripas Iconologia (1593).63 Även 
modernare skrifter från den franska akademien ingick i samlingen, däribland 
Le Bruns konferenser samt listor över akademiledamöternas utställda konst-
verk. Även franska måleri- och skulpturskråets stadgar från 1672 fanns i Tessins 
ägo.64 



de fransöske handtwerkarne 169

från ideal till färdigt verk

För spridning av mönsterförlagor i en enhetlig klassicerande stil kan orna-
mentsticken knappast överskattas.65 Dessa vände sig i första hand till yrkesmän, 
men också till samlare och byggherrar. Ornamentsticken användes både som 
inspiration och som konkreta mönsterförlagor. Sticken kunde avbilda detal-
jer på dekorativa element, eller hela föremål och rumsenheter. Sådana inred-
ningssstick över hela rum blev särskilt vanliga under 1700-talet och Tessin hade 
många i sin samling.66 

”Ornemens inventez par. J. Berain”, u.å. I Nicodemus Tessin d.y: s samling av ornament-
stick märks särskilt blad av Jean Berain (1640–1711). Tessin hade lärt känna Berain under 
sina resor och kontakterna upprätthölls via Daniel Cronström. Karakteristiskt är bandor-
namentiken och maskaronerna, helt enligt le bon goût. Dessa element genljuder i utsmyck-
ningarna i Stockholms slott och i Tessins eget palats. Foto: Kungliga biblioteket.
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Under det sena 1600-talet och 1700-talet dominerade de franska stilförebil-
derna.67 Bland de gravyrverk som Tessin hade i sin ägo märks särskilt verk av 
Jean Berain (1640–1711), Jean Le Pautre (1618–82) och Daniel Marot (1661–1752). 
Hos Berain nådde le bon goût sin höjdpunkt enligt Tessin. De många gravyrerna 
och handteckningarna av och efter Berain i Tessins samling vittnar om de goda 
kontakterna mellan denne och Tessin och Cronström. Tessin hade lärt känna 
Berain under sina resor.68  

Av Daniel Marots graverade verk, som listas nästan överst i katalogen från 
1712 (endast Berain nämns före), ägde Tessin över 200 blad.69 Tessins släktskap 
med Marots ideal är tydliga.70 Bladen tycks dock inte nämnas i korresponden-
sen med Cronström och Tessin hade troligen aldrig träffat Marot. Det är osä-
kert när dessa verk införskaffades, kanske skedde detta under 1700-talets första 
år.71 Även om inga motiv överensstämmer exakt måste likheterna mellan Tessins 
ideal och Marot framhållas. Där finns akantusbladen, bandornamentiken och 
figurer med små nätta ansikten 

Det är tydligt att de graverade böckernas syfte var att fungera som mönster-
förlagor för yrkesmän. Marots grafiska blad rubriceras: Plusieurs pensées utiles 
aux Architectes, Peintres, Sculptuers, Orfevres, Jardiniers & autres.72 Le Pautre, 
Berain och Marot spelade stor roll för spridningen av ett klassicistiskt ideal. 
Men fullt så enkelt som att säga att dessa är ”skapare” av en stil är det dock 
inte. Berain brukar tillskrivas äran för att ha uppfunnit sina ornament, som ka-
rakteriserades av band och grotesker. Han spelade emellertid också en roll som 
förmedlare av andras verk. I Tessins samling återfinns Berain till exempel som 
gravör av Le Bruns arbeten, det vill säga att han reproducerade något som Le 
Brun var upphovsman till.73 Även om specialistfunktioner under denna tid ut-
vecklades för tecknare och gravörer var gränserna mellan de olika yrkesrollerna 
inte absoluta. Det visar också vidden av hur komplex frågan om upphovsman-
naskap är när den tillämpas på arkitektur och inredning från denna tid. 

Praktiska handböcker
Vid en första anblick tycks det som om rent praktiska handböcker mer sällan 
återfanns i Tessins boksamling. Skäl till detta skulle kunna vara den muntliga 
traditionens roll för hantverkarens yrkeskunskap samt att Tessins intresse skulle 
varit av mer teoretisk art. 

Få memorial skrivna av hantverkare har bevarats, men de användes förmod-
ligen i större omfattning än man har trott.74 Åtskillnaden av vad som var teore-
tiskt och praktiskt var dock ej helt tydlig. Tittar man närmare på de verk som 
Tessin hade i sitt bibliotek framgår att många faktiskt innehåller en stor mängd 
upplysningar av teknisk art. Till exempel är Vasaris biografier lika tekniska som 
teoretiska.75 Även författare som Vitruvius, Alberti och Vincenzo Scamozzi in-
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kluderade hantverkstekniska partier i sina verk och nämner till exempel kort 
konsten att arbeta i stuck.76 

Renodlade skulptur- eller målartraktater saknas dock hos Tessin. Målaren 
Cennino Cenninis (ca 1370–1440) Il libero dell’Arte hade Tessin inte i sin sam-
ling. Verket är också mer att betrakta som en handbok för hantverkaren. Inte 
heller Benvenutos Cellinis (ca 1500–1571) traktat över guldsmide och skulptur 
återfinns bland de kompletterade titlarna i Tessins katalog.77 Bland samtida teo-
retiska texter som behandlade skulptur- och dekorationskonsten kan särskilt 
nämnas Félibiens Des principes… som Tessin ägde.78

Direction och ordonnance – att leda och ordna 
För Tessin och hans samtida var praktfull arkitektur och utsmyckning ett sätt 
att manifestera statens storhet och glans. Uppordning av konst- och kulturliv 
var således ett redskap i statsbygget. I Traictè 1717 ägnades följaktligen hela två 
kapitel åt ”Dela necessitè du Dessein et dela Protection si neccessaire pour faire 
fleurir, les Beaux-Arts, les Sciences et Manufactures” och ”Plusieurs manufac-
tures, et Fabriques”.79 För att få konsten att blomstra krävdes inte bara talang-
fulla konstnärer utan också en kompetent och distinkt ledning av byggverk-
samheten och konstproduktionen. 

Tessin leder och ordnar
Trots att Tessin skrivit mycket om hur han uppfattade att en ideal byggnad, 
trädgård eller inredning skulle se ut, har han inte redogjort i klartext för sin 
egen roll i utformningen av dessa miljöer. Tessin var däremot mån om att fram-
hålla de egenskaper som krävdes i rollen som överintendent. I ”vocationen” 
som utnämnde Tessin till överintendent fastslogs att han skulle uppdras och 
anförtros directionen och ordonencen över kungliga byggnader. I fullmakten be-
skrevs att han fått uppdraget tack vare sin genuina kunskap förvärvad genom 
resorna och av praktiken från tidigare mödosamma arbeten. Vidare betonades 
hans insatser för att inrätta nyttiga och nödiga vetenskaper i riket. Tessin var 
således tämligen medveten om sin unika kompetens att leda och ordna. Där 
talas inte om det kreativa som det enskilt mest betydelsefulla.80 (Appendix I)  

Genom rekryteringen av fransmännen till Sverige kunde Tessin dels över-
föra estetiska ideal från Frankrike och dels på svensk mark applicera vissa av 
principerna från en fransk byggnadsorganisation, det vill säga att den ansvarige 
arkitekten eller konstnären kunde påverka arbetet och förse hantverkaren med 
ritningar på ett kontrollerat sätt.81 Tessin hade studerat dessa organisationsfor-
mer på plats i manufakturerna och i ateljéerna på Louvren. I Traictèn skrev han 
om Gobelins att där brukade vara 800 mycket kunniga hantverkare (ouvriers tres 
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habiles) sysselsatta inom alla områden: vävda tapeter, måleri, skulptur, guld-
smide, broderi – allt som kunde tjäna till storhet och glans.82 

När det gäller Tessins olika roller i den konstnärliga arbetsprocessen skulle 
man förenklat kunna säga att han var konstnärlig och organisatorisk ledare i en 
och samma person. Det konstnärliga innehållet styrdes av Tessins idéer. Som 
slottsarkitekt och senare överintendent drog han upp de övergripande riktlin-
jerna för hur projektet skulle gestaltas och genomföras, inklusive vilka hantver-
kare som skulle göra vad. Tessin disponerade över de ekonomiska medel som 
avsatts till slottsbygget, om än ibland indirekt, som tidigare redovisats. Det som 
i Frankrike delades upp på flera ledare koncentrerades i Sverige till få personer. 
Men just på grund av detta kunde hantverkarna också få större spelrum. Tes-
sin kunde omöjligen vara den som själv ritade och formgav alla detaljer och 
gestalter, särskilt inom de områden som inte var hans specialiteter, som måleri 
och skulptur.83 Arbetet skedde i dialog mellan Tessin och målaren/skulptören/
gjutaren/guldsmeden och så vidare. Ju längre slottsprojektet framskred och ju 
mer upptagen Tessin blev, desto mer arbete och ansvar skulle fördelas på andra 
yrkesmän. De franska hantverkarna skulle, som vi ska se, vara högst delaktiga i 
skapandeprocessen.

Visuell vägledning: studier efter antiken 
För att uppnå resultat av hög kvalitet planerades också för möjligheter till an-
tikstudier för hantverkarna, vilket var en av hörnstenarna i den akademiska 
undervisningen. 

På 1600-talet uppskattades antiken och antiker inte som fragment, utan 
fragmenten fogades samman till helheter. För antika skulpturer betalades höga 
priser. De kompletterades och ställdes upp i skulpturgallerier. Med skulpturgal-
lerierna utvecklades en egen genre, restaurerandet. Detta var Romskulptörernas 
vanligaste syssla under 1600-talet.84 

Inom den franska konstakademien, liksom i den klassiska konstteorin, var 
uppfattningen den att det gick att fastställa en mönsterlära för hur människo-
kroppens proportioner och känslouttryck skulle avbildas. För olika människo-
typer och kroppsliga proportioner fungerade antika skulpturer som rättesnöre. 

Bernini hade vid sitt besök i Frankrike 1665 framhållit vikten av att äga antiker. 
Snart därefter grundades franska akademien i Rom. Syftet var att låta franska 
konststuderande få studera antiken på plats. De skulle också förse Ludvig XIV 
med kopior och avgjutningar efter antiken. Ludvig XIV var inte den förste som 
hade ägt samlingar av klassisk skulptur. Sådana innehades till exempel även av 
de franska kungarna Frans I och Ludvig XIII och Filip IV  av Spanien och Karl I  
av England. Även drottning Kristina hade ägt antika skulpturer.85 Men Ludvig 
XIV samlade framförallt antiker i ett studiesyfte. Avgjutningarna hamnade i 
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konstakademien och i Salle des Antiques på Louvren, där andra sedan tidigare 
erhållna antika skulpturer fanns.86 

Antikerna kunde således ha pedagogisk betydelse och fungera som förebil-
der. Det var i ett sådant didaktiskt syfte som som Tessin, via Cronström, beställ-
de avgjutningar av Ludvig XIV:s gipssamling Paris. Avgjutningarna skulle ställas 
upp i gjuteriet vid ”Rännarbanan”, som visuella hjälpmedel för skulptörerna i 
deras studier av den mänskliga kroppen.87

Redan 1693, troligen i samband med planeringen av en Herkulesfigur till 
norra fasaden mot borggården, väcktes hos Tessin tanken på att införskaffa en 
avgjutning av den antika Herkules Farnese.88 Förhandlingar inleddes med den 
franske skulptören Cassegrain om att få köpa avgjutningar gjorda ur samma 
formar som den franske kungen fått sina gipser från. Guillaume Cassegrain 
var den skulptör som handhade dessa formar efter romerska antika skulpturer. 
Tessin hade träffat skulptören Cassegrain under sina resor och även inhandlat 
”modeller” där.89 Cronström fick invänta tillstånd från överintendenten Col-
bert de Villacerf för att få köpa avgjutningarna. En första sändning bestående 
av Herkules Farnese, samt en Mars och en Faun skickades till Sverige sen-
hösten 1695 (samtliga saknas idag). Idéen utföll till kungens belåtenhet och 
Tessin lät meddela att han (Karl XI) var intresserad av att äga avgjutningar av 
alla de antika statyerna.90 Hösten 1696 berättade Cronström i brev till Tessin 
att det fanns en möjlighet att till och med köpa själva formarna från Ludvig 
XIV:s gipsavgjutningssamling. Som alltid undersökte Cronström den bästa lös-
ningen utifrån omständigheterna – vad var syftet med inköpen? Vilken var 
kostnaden? Hur skulle frakten ske? Om formar kunde skickas till Sverige fanns 
möjlighet att göra ytterligare avgjutningar för framtida bruk, vilket skulle vara 
en stor vinst: 

Jag ber er upplysa mig om det är gjutformar som ni önskar efter Kungens antiker eller om 
det är avgjutningarna. Jag ska skicka er priserna på formarna. När ni får formarna, är det lätt 
att få så många avgjutningar som ni önskar, ni skulle kunna göra formar av avgjutningarna 
i Sverige, men detta är svårare och jag vet inte om era hantverkare har tid och kompetensen 
att göra dessa formar…91

Senare informerade Cronström att formarna var alldeles för dåliga och att allt 
var i oordning i Louvrens magasin. Mycket hade skadats då man flyttat Konsta-
kademiens lokaler till Louvren 1692.92 Cronström uppgav vidare att istället för 
de skulpturer vars formar var för skadade för att göra nya avgjutningar skulle 
möjligheter finnas att gjuta från gipsmodellerna till de marmorskulpturer som 
utförts av franska skulptörer efter antiker.93 Men detta visade sig vara svårt efter-
som dessa ofta fanns hos de enskilda skulptörerna och deras arvingar och inte 
hos Cassegrain.94 
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I ett memorial till Kungl. Maj:t från 7 maj 1697 beskrev Tessin storheten i 
Ludvig XIV:s beställning av marmorkopiorna, som kostat flera tunnor guld. 
Antikerna var fundamentet till Frankrikes ”Lustre uti wettenskapper, eftersom 
roten till all vetenskap var teckningen, att perfektionera och imitera dessa staty-
er”. Nu hade äntligen Cronström erhållit franske kungens tillåtelse att gjuta av 
60 av dessa för endast ”een paar tusend Rdhl”.95 Lösningen blev ändå slutligen 
att köpa färdiga avgjutningar gjorda i Paris. I juli 1698 skeppades en sändning 
med ett tjugutal gipser till Sverige, samtliga i lårar, för att sättas ihop på plats. 
Bland dessa kan nämnas Laokoon, Apollo di Belvedere och Medici-lejonet. I 
december hade de ställts upp men var ännu inte i skick att att presenteras för 
Karl XII.96 Troligen hade de skadats mycket under resan, och Tessin hade säkert 
planerat att fransmännen på gjuteriet vid Rännarbanan skulle göra efterarbete 
på skulpturerna. Ett halvår senare, beställde Tessin ytterligare avgjutningar, till 
exempel Sliparen och Venus i badet. Dessutom ville han ha Berninis byst av 
Ludvig XIV.97 Det är oklart om alla dessa beställningar utfördes och sändes till 
Sverige. Vissa av dessa sändes 1702.98 

Gipsavgjutning av ”Medici-lejonet”, Konstakademien. Tessin införskaffade via Cronströms 
förmedling gipsavgjutningar av Ludvig XIV:s avgjutningssamling efter antika skulpturer. 
Förhandlingarna för att få tillstånd att köpa skulpturerna var långa och svåra. Tanken 
var att de skulle tjäna som modeller för de franska skulptörerna i Stockholm. Alla skulp-
turer anlände dock inte. De kvarvarande finns idag på Kungliga Akademien för de fria 
konsterna. Foto: Linda Hinners.
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Av de avgjutningar man fått tillåtelse att göra av franske kungens samling
tycks ett trettiotal ha nått Sverige.99 Skulpturerna sändes i delar som skulle
uppmonteras i Sverige, och ställas upp på två rader enligt ett schema. Cron-
ström hade föreslagit för Tessin att den viktiga Laokoongruppen skulle vara i
fonden.100 Det är också oklart hur många gipser som verkligen ställdes upp på
Rännarbanan. Många nedpackades troligen igen i sina lårar och andra ställdes
i magasin, men vissa tycks ha funnits tillgängliga.101 Josephson kallar Tessins
gipser för ”vårt första antikmuseum”.102 Det ligger onekligen något i detta, även
om begreppet ”museum” inte är helt adekvat, då samlingen inte var offentlig.
Men att införskaffa samlingen bör ses som en del i en strävan att få till stånd
en bestående och högkvalitativ konstproduktion i Sverige. I Ehrenstrahls ateljé
hade undervisningsformerna för målare formaliserats, och hans adepter och
medhjälpare hade förmodligen tecknat efter levande modell.103 Jag menar att
Tessin tog ytterligare ett steg i denna riktning när han planerade för systema-
tisk undervisning efter antika rättesnören. De av Tessin och Cronström utvalda
avgjutningarna efter antiken överensstämde helt med den kanon som föresprå-
kades i den klassicistiska konstteorin.104

Bland de bevarade av Tessins gipser kan nämnas Laokoon, Apollo di Bel-
vedere och Medici-lejonet. De finns än i dag på Konstakademien i Stock-
holm.105

Tekniska redskap: gjuteriet vid Rännarbanan
Den gamla kungliga Rännarbanan var ett slags hippodrom som användes till
tornerspel och karuseller. Det låg strax söder om nuvarande Hötorget och kall-
lades även ”beridarebanan”. På 1670-talet började där uppföras verkstadsbyggna-
der för slottsbyggets räkning, bland annat ”maskinhus” som skulle gjuta bilder åt
slottet.106 Alltså fanns det troligen redan före fransmännens ankomst en gjutar-
verksamhet i dessa kvarter. Men det var framför allt på 1690-talet som det vid
Rännarbanan uppfördes flera gjuthus. Sannolikt skedde detta under inflytande
av gjutaren François Jacques Aubry. På grund av Karl XI:s död var det Hedvig
Eleonora och förmyndarregeringen som en knapp månad efter branden, i juni
1697, undertecknade följande resolution efter kammarherre Tessins memorial:

… Emedan Kungl Maj:t resolverat att giuteriet till de stoora Statuerna på rännarbahnan i
Stockholm, på att der till beqwämt stelle skall uppsättias utaf slottsbyggningesmedlen […] att
der till må employera gammalt tegel och andra slijka materaler som wid det afbrända slåttet
kunna finnas tienliga…107

Byggnader började uppföras 1697.108 En ritning av gjuthuset, troligen från
1700-talets början (åtminstone före den ombyggnad som skulle ske på 1780-ta-
let), beskriver rummens funktion. Byggnaden bestod av ett stort arbetsrum i
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Gjuteriet på Rännarbanan/Beridarebanan, sektion och plan (Riksarkivet, ÖIA PS 42:4; 
PS 42:37−39). Ritningen kan troligen dateras till 1700-talets första hälft. Påskriften anger 
”Grundritning af Kungl. Giuthuset på Riddarebanan i Stockholm bÿgd af en fransÿsk giu-
tare”. Därefter följer en beskrivning av alla rum. © Riksarkivet.
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mitten där modeller och formar gjordes. I detta fanns också två små entresole-
rade boningsrum. På södra (högra) sidan om den stora salen var ”rummet hvar-
uti stora ungen (sic) skulle muras”. Under detta fanns den stora gjutgropen 
med ingång från gården. Som en försiktighetsåtgärd murades öppningen till 
gjutgropen igen när formar var i groparna. Från stora salen fanns också en 
trappa ned i gropen. På den södra sidan fanns också ”Råsten”, för att utvinna 
metallen. På norra (vänstra) sidan fanns rummet för den mindre ugnen med en 
grop i anslutning till denna, även den med en separat ingång utifrån. Formar-
na/modellerna fördes från en öppning mellan stora arbetsrummet och gropen. 
Ett litet lägre välvt rum användes för att blanda och förvara lera i. Troligen höll 
valvet rummet fuktigt vilket var en nödvändighet för att inte leran skulle torka. 
På norra sidan fanns också ytterligare fyra entresollerade ”wåningsrum”.109 

Tessin hade tidigt planer för bronsskulpturer både utanför och i slottet. På 
nordfasaden mot borggården skulle mansfigurer flankera portalen och ovanför 
skulle Herkulesfiguren i brons sitta.110 Tidigt fanns också idén med monumen-
tala lejon på norra slottsbacken och för dylik statygjutning i monumentalfor-
mat krävdes specialkompetens. 

Sedan 1694 fanns gjutaren Hubeault i Sverige. Han göt lister till pilastrarna 
och arkitekturornament, motsvarande en styckgjutares (kanongjutares) sysslor. 
För statygjutning krävdes andra typer av kunskaper. Sommaren 1695 inleddes 
som tidigare nämnts förhandlingarna med skulptören Jacques Foucquet d.ä. 
Denne anlände i slutet av samma år.111 Foucquet hade redan i Paris vidtalat 
Cronström om formaren Langlois och gjutaren Aubry. Våren 1697 anlände 
dessa till Sverige.112 Vid Langlois död 1703 fick Henrion, överta dennes upp-
gifter och tjänst.113 Henrion, som tidigare främst arbetat med träsniderier och 
modellering fick nu således arbeta med formarna till gjutningen. 

De flesta av de planerade bronsskulpturerna för Stockholms slott kom inte 
att utföras i metall förrän långt senare, eftersom man inte hade tillgång till me-
tall under de svåra krigsåren i början av 1700-talet. De enda monumentalskulp-
turer som kom att gjutas i brons av Foucquet, Langlois/Henrion och Aubry vid 
Rännarbanan var bronslejonen och Stenbocks epitafium.

Dessein, invention, composition  
– om teckning, invention och gestaltning114

Genom Traictén och resedagböckerna har vi kunnat skapa oss en uppfattning 
om Tessins ideal. Men hur kan vi i det färdiga resultatet spåra dennes roll i inven-
tionen? Tessin hade projekterat den norra längan redan före eldsvådan 1697. På 
de ritningar som han utförde direkt efter branden syns den planerade skulptera-
de dekoren endast delvis och i stora drag. Den målade syns inte alls. Med tanke 
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på avsaknaden av skissmaterial från Tessins hand rörande inredningarna är en 
relevant fråga i vilken utsträckning denne styrde fransmännens enskilda arbeten. 

Tessin som gestaltande arbetsledare
Som jämförelse till inredningsarbetena på Stockholms slott kan nämnas det 
man vet om Le Bruns medverkan i Galerie des Glaces i Versailles. Le Brun stod 
för idéerna, oavsett om det var målningar som skulle utföras av honom själv 
eller av en medhjälpare. Därom vittnar det efterlämnade skissmaterialet. Det-
samma gällde de skulpturer eller möbler som gjordes vid Gobelins under hans 
ledning. Men bland skulptörerna tycks också Antoine Coysevox ha haft en 
överordnad roll. Man vet att Le Brun på plats i Versailles förfärdigade åtminsto-
ne detaljerna på personifikationerna. Det var sannolikt Le Brun som bestämde 
sättet på vilket figurerna skulle avbildas. Däremot utfördes säkerligen resten av 
måleriet – dess merpart – av andra målare. Genom Le Bruns teckningar kan vi 
se hur han arbetat fram figurernas gester, men sedan fick den enskilde skulptö-
ren och målaren översätta skisserna i målad eller skulpterad form med de varia-
tioner som detta innebar.115 Tessin påpekade i resedagboken från 1687 att ”M:r 
Le Brun har styrt ordningen [a fait l’ordonnance] i hela våningen” men att det 
som inte var gjort av hans egen hand [sa propre main] kanske skulle göras om.116

Det var en fördel att använda ämnen som kunde mångfaldigas, omtolkas 
och förbättras. Enligt Paul Fréart de Chantelou hade Bernini vid sitt besök i 
Gobelins 1665 berömt Le Bruns förmåga att kunna förnya ett ämne.117 I Des 
principes… betonade Félibien både kompositionen, teckningen och färgen. 
Sätten på vilka dessa tre aspekter hanterades bestämde utförandet (manière). 
Detta utförande varierade beroende hur mycket kunskap man hade och hur 
mycket man hade studerat efter naturen. Men det bästa var om det personliga 
inte syntes. Det var förmågan till sammansättningen som avgjorde om verket 
var utfört i bra eller dålig smak (goust). Om kompositionen och figurernas ut-
tryck följde ämnet och naturen var arbetet bien inventé.118

Tessin var mån om att framhålla sin egen roll och funktion i byggandet av 
Stockholms slott, men lika ofta handlar det om organisatören som den skapande 
arkitekten. Ibland kan det vara givande att söka Tessins egentliga funktion ”mel-
lan raderna”, i icke-offentliga sammanhang. Formuleringarna utgör då sannolikt 
inte samma önskan om att manifestera sig, såsom kan vara fallet i offentliga 
memorial. I ett brev till Cronström från Tessin sommaren 1694 kan man ana 
Tessins roll i förhållande till sina medarbetares, i detta fall skulptören Chauveau: 

... Mr Chauveau visar sig löna sig stort, han börjar just nu i den stora våningen där Kungen 
måste gå förbi varje dag när han ska gå till Drottningen, på samma sätt på återvägen. Jag hop-
pas att Hans Majestät kommer ha mycket glädje av detta. Jag skickar er de ämnen som jag låter 
behandla (les sujects que je fais traitter) däri. De är, om jag törs säga så, av en stor rikedom.119 
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Tessin betonade alltså att det var han som lät behandla ämnena, men Chauveau 
som utförde dem till stor belåtenhet. Papillon skrev dessutom att Tessin tog åt 
sig äran för skapelser som varit Chauveaus.120

Det fanns således en medvetenhet om den egna skapande funktionen, såväl 
hos Tessin som Chauveau.121 Det bör trots allt betonas att Tessins arbetsledande 
roll bestod av flera funktioner som innefattade både gestaltning, ordning och 
ledning.

Fransmännens skapande funktioner
Tessin betonade således att det var han som var upphovsmannen till de stora 
ämnena, men han yppade inget om huruvida han också bar det fulla ansvaret 
för utsmyckningarnas formspråk och utförande. Som nämnts ovan är det föga 
troligt att Tessin lade sig i alla detaljer i utförandet av målningarna eller skulp-
turutsmyckningarna, med tanke på projektets storlek och rollernas omfattning.

Att de ledande hantverkarna skulle behärska det som man skulle kunna defi-
niera som ”skapande” kvalitéer tycks också ha varit viktigt i urvalet. Cronström 
förklarade för Tessin att han ansåg sig gjort rätt i att välja en skulptör som 
Chauveau. Detta eftersom han var lika skicklig på figurer som ornament. För 
sitt arbete hade Chauveau önskat ett verkstadsutrymme där han kunde arbeta 
ostört och ”helt själv”.122 

Fransmännen behövde således både kunna utforma och utföra. Synnerli-
gen viktigt var också att de med skapande funktioner kunde teckna. I ett brev 
daterat från april 1695 framhöll Cronström till Tessin att han var osäker på om 
Evrard Chauveau hade samma kapacitet som målaren Foucquet vad beträffade 
teckning, invention och komposition, men att han visste att den förre behärs-
kade färgsättning.123 

Jacques Foucquet d.y.:s kvaliteter omfattade både teori och praktik.124 Han 
var den i gruppen som erhöll högst betalning. Den specifika förmågan till  
dessein, invention och composition lönade sig således. Även René Chauveaus lön 
var klart högre än de övrigas. Chauveaus ”skapande” funktion framgår också i 
källmaterialet. Han anlitades särskilt för att göra modeller.125 Han användes för 
denna typ av arbeten redan före ankomsten till Sverige.126 Under hösten 1693 
skrev Cronström till Tessin:

Jag har skickat 4 järnlås för fönsterluckor, en brun peruk och en borste att borsta parketten 
med […] Nu tycker jag utgiften för koppargarnityr är onödig när ni har Chauveau, som 
perfekt behärskar brons lika väl som marmor, trä och gips (plâtre) och snideri; och som gör 
modeller för allt detta i vax och i lera, lika bra som Girardon själv, särskilt vad gäller orna-
ment; och som tecknar perfekt som ni vet vid detta lag. Jag tror jag redan sagt er vilka otroliga 
besvär jag haft att få denna man ur landet på grund av Mr le Surintendant et les controleurs 
des Bastimens.127
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Det flesta av Chauveaus modeller var till för bildhuggarnas skulpturdekor i 
gips och stuck, men vi vet också att Chauveau utförde modeller för guld-
smeder.128 I andra brev från Cronström till Tessin hösten 1693 diskuterades 
fönsterbeslag och Chauveaus förmåga till att skapa (”inventera”) modeller till 
sådana.129 Han anlitades troligen också för att skapa hela dekorationer där 
figur och ornament samspelade, till exempel i Tessinska palatset och för tillfäl-
liga fester (se nedan).

Ordet invention användes inte särskilt ofta av Tessin i ärendena rörande 
slottsbygget. Åtminstone inte i betydelsen som den enda eftersträvansvärda 
egenskapen som en skulptör eller målare skulle besitta.130 För mycket initiativ-
förmåga kunde troligen upplevas som störande och hotfullt för arbetsprocessen 
och det önskade resultatet. I urvalsprocessen med hantverkarna betonade Tes-
sin deras habilité och humeur. De skulle inte ha för uttalade åsikter eller vara 
benägna till bråk, pas trop opiniatre ny addoné aux debauches.131 Det gällde att 
kunna anpassa sig till de rådande omständigheterna, både organisatoriskt och 
stilistsikt. 

Papillon understryker René Chauveus särställning och tar i biografin också 
upp den friktion och oro om detta skapade, inte bara i gruppen utan också hos 
Tessin. Papillon redogör för en särkild händelse som bevisat Chauveus kapaci-
tet och begåvning. Karl XI planerade en magnifik fest och René Chauveau blev 
ansvarig för genomförandet. Denne skapade (composer) en dekor med maska-
roner och grotesker i ”klädd kartong” (carton habillé) i vilken kungen kunde 
”placera sig bekvämt och dansa utan problem”. Chauveau skall ha känt de 
and ra skulptörernas avund för detta uppdrag. Han utmanade dem således till 
att skapa varsin del i dekorationen. Tessin delade ut uppgifterna och Chauveau 
tog det ingen annan ville göra. När Tessin några dagar senare frågade hur det 
gick, svarade Chauveau att han inte visste något om detta, ty ”de hade alltid 
haft sina ateljéer stängda och låsta”. När Tessin såg att de andra inte ens börjat 
blev han mycket förvånad och vände sig till Chauveau med orden: ”Jag ser att 
det endast är ni som kan rädda mig ur denna besvärliga situation.” Skulptören 
svarade att han skulle göra allt han kunde, men att han behövde ett trettiotal 
flickor till hjälp och nyckeln till tygförrådet. Tessin blev förargad och krävde att 
få veta Chauveaus planer. Men denne svarade endast att han hade mer behov 
av sömmerskor än skulptörer i detta skede, och bad Tessin lita på hans planer. 
Därefter arbetade Chauveau i ”tre dagar och tre nätter”. Han hade förberett 
formar av mans- och kvinnofigurer naturlig storlek, och lät gjuta skulpturer 
i delar. Med en tjock järntråd fäste han riktigt tyg därpå istället för kartong. 
Tessin blev överförtjust av resultatet och tog till ordspråket ”Nöden är uppfin-
ningens moder!” Kungen blev också så nöjd att han genast ville träffa skulp-
tören, som dock bara ville vila efter sin kraftansträngning. Chauveau krävde 
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också generös betalning för detta arbete, inte minst för ”inventionen” som 
räddat hela situationen.132 Berättelsen är symptomatisk för konstnärsbiografin: 
kraftansträngningen, tidsbristen, nattarbetet…133 Likväl innehåller den också 
många intressanta detaljer, till exempel att ateljéerna hölls låsta. Detta bekräf-
tas av de många ”låås och märlor” som levererades till fransmännen.134 Anek-
doten informerar också om fransmännens medverkande i tillfällighetsdekora-
tioner.135 Insatserna av kvinnorna är också intressant och antyder denna dolda, 
men vanliga, arbetskraft. Hela händelsen utgör också exempel på Chauveaus 
särställning i gruppen.

Fransmännen som tecknare
Som tidigare nämnts formaliserades från 1697 uppdragen i Tessins ritarverkstad 
med inrättandet av en lönepost till en kopist och konduktör. Tecknarna i verk-
staden användes till att renrita Tessins förslag och teckningar, eller så ritade de 
av utförda tillfällighetsdekorationer. De renritade teckningarna användes ofta 
som gravyrförlagor. Förutom kopisten/konduktören använde sig Tessin av flera 
tecknare som visat sig vara skickade för att göra förlagor till gravyrer. 

Målaren Jacques Foucquet var en av skickliga tecknare som Tessin drog nyt-
ta av. Från Foucquets hand härstammar bland annat avbildningarna från Karl 
XI:s begravning och Karl XII:s kröning i slutet av år 1697. Teckningar sändes 
till Paris för att graveras av Sebastien Le Clerc (1637–1714). De är således att be-
trakta som gravyrförlagor, tecknade efter ceremonierna. Tessin angav i brev till 
Cronström att han ville ha Foucquets namn som tecknare på gravyren.136 Carl 
Gustaf Tessin har på ett av bladen troligen felaktigt angett gravörens (Le Clerc) 
namn som tecknare. Börje Magnusson har dock övertygande argumenterat för 
att teckningarna ska attribueras till Foucquet d.y. med tanke på att Tessin med-
delade Cronström att han ville lägga till Foucquets namn på teckningen. Även 
Mårten Snickare har anslutit till det resonemanget.137 

Det finns ytterligare en viktig grupp ritningar som härrör från fransmän-
nen. Det är de som tjänat som förlagor/presentationsritningar till Tessinska 
palatsets plafonder.138 Stilistiskt ligger dessa ritningar mycket nära Foucquets 
begravningsritningar. Å andra sidan var tecknarnas enhetliga stil deras styrka.139 
Papillon skrev i biografin att:

M. Le Clerc har låtit gravera några delar av René Chauveaus komposition, som denna skulp-
tör har låtit utföra, bland annat katafalken eller mausoleet över drottningen av Sverige, Karl 
XII:s mor, vilken presenterats som Tessins komposition; dessutom taken i salen och sovrum-
met i det hus som samme herre låtit uppföra i Stockholm. Alla ornament i dessa tak har må-
lats av Evrard Chauveau och figurerna av en italienare. Det är lätt att i dessa gravyrer kunna 
känna igen vår skulptörs smak och vackra gestaltningar. M. Le Clerc har graverat teckning-
arna som renritats av vår inventeur, de [teckningarna] skickades till honom från Sverige.140 
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Karl XI:s begravning i Riddarholmsskyrkan 24 november 1697. Förlaga till gravyr. Laverad 
pennteckning av Jacques Foucquet d.y. (NM H THC 5649). Målaren Jacques Foucquet d.y. 
var en av de skickliga tecknare som Tessin drog nytta av. Denne användes för att renrita 
och göra gravyrförlagor, till exempel av utsmyckningarna vid Karl XII:s kröning och Karl 
XI:s begravning. Idén till utsmyckningarnas helhet var Tessins och teckningarna graverades 
av Sébastien Le Clerc. Foto: Hans Thorwid ©Nationalmuseum
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René Chauveau skall alltså varit upphovsmannen, inventorn, till takets kom-
position.141 Papillon skriver att Chauveau renritat de teckningar han själv var 
inventor till och att teckningar skickades till Frankrike. Från Tessins och Cron-
ströms korrespondens vet vi att teckningar sändes till Paris för att graveras av 
Le Clerc på hösten 1699.142 

Papillon upplyser vidare om att Evrard Chauveau målat alla ornament i taket 
och att figurerna gjorts av en italienare. Enligt Agneta Laine skulle denna italie-
nare varit Foucquet, vilket verkar rimligt. Detta skall även ha bekräftats av C.G. 
Tesssin. Papillon kan ha uppfattat Foucquet som italienare, denne var ju skolad 
där. Någon annan figurmålare fanns inte vid denna tid, kring 1698, i Stockholm 
(Sylvius dog 1695 och Ehrenstrahl avled i oktober 1698).143 Att Evrard Chauveaus 
styrka inte var figurer framgår av den typ av måleri han fick utföra på Drott-
ningholm.144 I Carl Gustaf Tessins handskrivna katalog över faderns ritnings-
samling (ca 1730) finns ritningarna upptagna: 3. Platfonds du second apartement 
de ma maison, dessinés et colorés avec beaucoup soin par Chauveau et Desmeaux.145

Sammantaget skulle detta betyda att Chauveau gjort kompositionen av det 
dekorativa programmet för Tessinska palatset, att de Meaux målat ornamenten 
i taket, sannolikt med hjälp av Evrad Chauveau, och att Foucquet gjort de 
större figurerna. De Meaux’s roll i de dekorativa arbetena tycks ha varit helt 
ornamental, i Tessins hus såväl som på slottet, där han utförde ornament i 
fönster smygarna och ”mosaik” i taket (se nedan). Detta är också den slutsats 
som Agneta Laine kom fram till i sin studie om Tessinska palatset. Laines upp-
fattning var dock att konstnärerna var mycket osjälvständiga gentemot Tessin, 
en uppfattning som jag inte riktigt delar.146 

Rollfördelningen bekräftas i Astrid Tydén-Jordans studie av Kröningsvag-
nen, som dekorerades under våren 1699. Kvittenser visar att det var Foucquet 
som, fritt efter förlagor av Berain, utförde alla förberedande teckningar samt allt 
figur- och camaïeumåleri på vagnen. De Meaux utförde det omramande blad- 
och bandverket och blomsterfestonger. Han drog också upp broderimönster 
i stor skala efter Foucquets teckningar och färglade dessa kartonger innan de 
lämnades till brodören.147 Det finns enligt min kännedom inga teckningar efter 
de Meaux. Förmodligen var inte denne en skicklig tecknare. Hans roll var inte 
heller inventorns och han behövde således inte kunna teckna.148 

Det är svårt att uttala sig om teckningskunskaperna hos övriga franska hant-
verkare. Skulptören Jacques Foucquets färdigheter som tecknare känner vi inte. 
Vad vi vet hade han ingen akademisk skolning och troligen var han på grund av 
detta ingen framstående tecknare. 

En skiss i svartkrita av en dopfunt har attribuerats till Foucquet efter uppgift 
i ett brev från Tessin till Cronström i december 1695 angånde föremål som skep-
pats från Frankrike. Teckningen föreställer eventuellt en tidigare modell till en 
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dopfunt som Foucquet d.ä. skulle gjort (ej bevarad). Man kan ej säkert avgöra 
om ovan nämnda teckningar av dopfunten är utförda av skulptören Foucquet, 
men de skiljer sig något från andra teckningar av fransmännen och från Cousi-
nets färdiga silverdopfunt.149 

Framförallt finns små bevarade ”vaxskisser” till flera av de utförda (och icke 
utförda) verken som skulle gjutas vid Rännarbanan.150 Dessa vaxskulpturers 

Förslag till dopfunt. Tessins franska verkstad (NM H THC 773−780).
Denna skiss i svartkrita av en dopfunt har ibland attribuerats till skulptören Foucquet 
d.ä. Teckningen föreställer eventuellt en tidigare modell till den dopfunt som guldsmeden 
Cousinet sedan utförde. Foto: Cecilia Heisser, ©Nationalmuseum.
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funktion är att jämföra med den tecknade skissens. Från källorna vet vi sä-
kert att Foucquet d.ä. arbetade med de stora modellerna till de skulpturer som 
skulle gjutas i brons. Vaxskisserna innehåller vissa tvekande, prövande drag och 
skiljer sig endast i små detaljer och gester från de färdiga resultaten. Sannolikt är 
dessa skisser av Foucquet d.ä. med tanke på dennes roll i arbetet och samhörig-
heten med de utförda monumentala verken (lejonen och enleveringsgruppena). 

Presentationsritning /förlaga till taket i paradsängkammaren i Tessinska palatset, René 
Chauveau (NM H THC 5652). En viktig grupp ritningar som härrör från fransmännen är 
de som tjänat som förlagor/presentationsritningar till Tessinska palatsets plafonder. De har 
tidigare attribuerats till Jacques Foucquet d.y., men senare förknippats med René Chau-
veau. Oavsett vem som gjort teckningarna kan konstateras att fransmännens teckningsstil 
var mycket homogen. Foto: Cecilia Heisser ©Nationalmuseum.
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Därmed kan vi sluta oss till att Foucquet d.ä.:s roll i den skapande arbetsproces-
sen var mycket stor.

Tessins anlitande av skickliga tecknare såsom Müller, Törnquist, Palmcrantz, 
Foucquet d.y. och Chauveau för ritningsarbetet tydliggör också hans egen roll 
i projekten. Det är tydligt att i början av Tessins verksamhet utförde han den 
största delen av det skapande arbetet själv, eftersom ingen annan behärskade 
uppgiften. Han ville troligen också försäkra sig om att det blev rätt. Alltefter-
som slottsbygget fortskred lades uppgifter ut på specialiserade yrkesmän. Tes-
sins idéer förmedlades via en skiss, en text eller muntligen. De renritades av en 
tecknare, vars syfte var att följa Tessin instruktioner så nära som möjligt. Dessa 
teckningar, till exempel Müllers teckning av Stenbockska gravmonumentet 
hade inte med inventionen att göra. Detsamma gäller egentligen för Foucquets 
teckningar efter Karl XI:s begravning och Karl XII:s kröning.

I takt med att Tessins arkitektkarriär förbättrades och slottsbygget intensi-
fierades, förefaller det således som om de skickliga hantverkarna fick allt större 
utrymme. Det fanns inte tid för den huvudansvarige, det vill säga Tessin, att 
göra detaljerade skisser och ritningar. Troligen hade han inte heller kompeten-
sen.151 Den ansvarige för en målning eller en skulpterad dekor måste således 

Pluto och Proserpina, detalj. Jacques Foucquet d.ä., vax och trä (NMSk 442). 
Till flera av de utförda och planerade monumentalskulpturerna finns små vaxskulpturer 
bevarade. Eftersom Foucquet d.ä. var ansvarig för de stora modellerna är det rimligt att 
anta att vaxerna är hans verk. En bozzetto i vax eller lera har samma funktion som den 
tecknade skissen. Foto: Hans Thorwid, © Nationalmuseum.
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besitta en hel del kunskap och ha en egen skapandeförmåga. Det framgår till 
exempel av vaxskisserna och i teckningarna för Tessinska palatsets plafonder 
eller takmålningarna i Karl XI:s galleri. Verken ger uttryck för skulptörens eller 
målarens idéer. Det är en naturlig följd att i den enskildes skiss tillkommer ett 
eget uttryck, oavsett om den tillkommit efter Tessins instruktioner eller ej. 

Castrum Doloris för Karl XI i slottskyrkan. Akvarellerad pennteckning av Jacques Fouc-
quet d.y. (NM H 167/1891). Karl XI låg på lit de parade i slottskyrkan och flyttades till Rid-
darholmskyrkan efter branden. Denna teckning av kungens katafalk är utförd av Jacques 
Foucquet d.y. efter Tessins idé enligt Carl Gustaf Tessins påskrift. Den skapande processen 
skedde dock i flera nivåer. Foto: Hans Thorwid, © Nationalmuseum.



188 de fransöske handtwerkarne

arbetsprocesser

René Chauveaus och Jacques Foucquet d.y.:s roller
Uppgifterna om Foucquet d.y.:s förmåga att komponera scener är knapphän-
diga. Inga av de teckningar som finns av hans hand är egentliga skisser. En teck-
ning har dock en mer skissartad karaktär, Castrum Doloris för Karl XI (1697), 
som av Carl Gustaf Tessin tillskrivits ”Fouquet” (sic).152 Maneret är inte detsam-
ma som de skisser som finns av René Chauveau, till exempel på hyllningsdeko-
rationer till Karl XII:s kröning 1697 eller efter segern vid Narva hösten 1700.153 

Altaret i Vor Frelsers Kirke i Köpenhamn, teckning i grafit av René Chauveau. Chauveau 
utförde både modeller och skisser. Teckningen till altaret i Vor Frelsers Kirke är troligen 
gjord efter modellen, som inte finns kvar. Den skiljer sig från Tessins ursprungliga modell 
vilket visar på Chauveaus aktiva roll i skapandeprocessen. Foto: Hans Thorwid, © Natio-
nalmuseum.
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Övriga teckningar attribuerade till Jacques Foucquet är, som ovan nämndes, 
mer av karaktären presentationsritningar eller gravyrförlagor. Men, som också 
konstaterades ovan, så användes även René Chauveau för att renrita teckningar, 
vilket gör attribueringar svåra utan ytterligare källor. 

Troligen anlitades Chauveau för Tessinska palatsets tak tack vare sin förmåga 
att teckna. Han hade kännedom om dekorativa ornament enligt den klassiska 
konstens dekorum och sammansättningen av dessa element, la composition. Vi 

Förslag till dekorationer för Karl XII:s kröning. Pennteckning av René Chauveau (NM H 
THC 3127). Foto: Hans Thorwid, © Nationalmuseum.
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vet att Chauveau längre fram i karriären fick en större del i själva konceptionen 
av dekorativa utsmyckningsarbeten. Han fick alltmer utrymme i arbetsproces-
sen och tycks ha utformat ritningar som lika gärna skulle kunna vara utförda 
av en arkitekt. Chauveau gjorde också arkitektoniska modeller. Ett exempel på 
detta är förslaget till altaret i Vor Frelsers Kirke i Köpenhamn. Modellen har 
gått förlorad, men teckningen av denna finns kvar.154

Målningarna i Tessinska palatset har en annan karaktär än taket i Karl XI:s 
galleri. De förra är dekorativa till sin karaktär, medan målningarna i galleriet 
är historiemålningar. Detta, och det faktum att målningarna utfördes av flera 
händer (specialister), gör att en jämförelse blir vansklig.155 Det finns goda skäl 
att anta att Foucquet till stor del komponerade scenerna i Karl XI:s galleri själv, 
vilket vi ska återkomma till.156 Sannolikt utförde Foucquet även de förbere-
dande kartongerna till sina målningar, som tyvärr inte finns bevarade. I det 
tidigare angivna exemplet med Kröningsvagnen, angav Foucquet bland annat 
att han ”täcknat alla Desseinerna i stoort uppå alt det som kring om heela wag-
nen måhlat ähr” samt ”måhlat sielf alla Figurerne kring om heela wagnen…”157

Exakt var gränsen gick mellan Foucquets och Chauveaus inflytande gente-
mot Tessin är alltjämt svårt att bedöma. Att dessa hade såväl kapacitet att skapa 
och sammanställa ornament och figurscener står emellertid klart. För enskilda 
partier torde verkstadsledare, som Chauveau, målaren Foucquet och skulptören 
Foucquet, haft stort utrymme. Källor antyder dessutom att Tessin sällan var 
närvarande på byggarbetsplatsen och i verkstäderna.158 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att urskilja vem av René Chau-
veau eller Jacques Foucquet d.y. som är upphovsman till olika ritningar.159 Båda 
var skolade i att rita och maneret och sättet att teckna var nästan identiskt. 
Det viktiga är dock, som bland andra Börje Magnusson framhållit, att ritning-
arna hade olika funktioner. Olika specialister användes för olika ändamål. Vissa 
tecknare kunde användas inom flera områden. Dels för att utföra skisser, men 
också för strama, ståtliga presentationsritningar.160

Avslutningsvis kan också nämnas att det tycks ha förekommit avund och 
rivalitet mellan Chauveau och Foucquet. Följande brev från Cronström till 
Tessin den 19 augusti 1695 vittnar om detta och sammanfattar deras liknande 
kompetenser. Konstnärernas höga belöning tycks ha skapat en viss förvåning 
även hos Cronström: 

Jag är upprörd över Chauveaus humör; jag har förstått att Mr Foucquet har 2 400 livres i 
pension. Utan tvekan är det detta som upprör honom, med tanke på att ryktet om hans konst/
färdighet (art) här överträffar i mycket Foucquet, målarens [konst]. För mig, Monsieur, berör 
båda dessa herrar mig lika mycket, den ena som den and ra, på så sätt håller jag intet med om 
ert favoriserande eller om det som gjort att ni låter er uppskattning av dem gå över det som 
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de är värda, enligt min uppfattning. Chauveau, i själva verket, väntade sig – för jag sa så till 
honom –, någon slags högre ställning över de andra skulptörerna, men inte i det att han ska 
befalla dem, men modellera för dem och andra liknande saker, som markerar viss distinktion 
och ojämlikhet.161

Habiles ouvriers – om teknik och praktik162

De utsmyckade miljöernas karaktär påverkades av lokala variationer beträffan-
de val av och tillgång på material vid sidan om de klassicerande förebilderna. 
De enskilda hantverkarnas kunskaper spelade också in. Arbetena som frans-
männen var involverade i på Stockholms slott utgjordes av skulpturarbeten i 
stuck, trä, sten, metall samt oljemåleri på stuckgrund. I det följande belyses 
dessa tekniker ur ett mer generellt perspektiv för att kunna förstå hur respektive 
arbete utfördes.

Förstudier och formar
Det ligger i det förberedande arbetsmaterialets natur att det inte gjordes för att 
bevaras. Det omhändertogs istället ofta av hantverkarna själva.163 Ibland för-
stördes teckningar och skisser medvetet för att dölja spåren av det hårda arbe-
tet. Vasari berättar till exempel att Michelangelo medvetet brände teckningar, 
skisser och kartonger, innan han dog. Ingen skulle förstå de mödor han haft.164 
Med tanke på detta är det ibland svårt att följa hela den kreativa processen. 
Vissa generella observationer kan dock göras.

Man kan urskilja olika förstadier till ett färdigt verk. De består av flera faser 
och skiljer sig åt beroende på vilken teknik man arbetade i. Skulptören utförde 
ofta tecknade skisser men framförallt utkast i vax eller lera (bozzetti).165 För må-
leri bestod förstadierna också av skisser, tecknade och/eller målade sådana, inte 
sällan i olja för att ange färgerna. För monumentalmåleri och tapeter utarbeta-
des därefter kartonger i reell storlek och med korrekta färgangivelser.166 Inom 
arkitekturområdet följdes utkastet eller skissen av en ritning. Som diskuterades 
ovan har många bevarade ritningar dock snarare fungerat som presentationsrit-
ningar än som direkta förstudier. 

Inom skulptur och arkitektur utfördes därefter en proportionsenlig modell. 
För arkitektoniska projekt utfördes modellen ofta av en snickare, eller i sam-
verkan mellan snickare och andra hantverkare.167 För skulpturer måste en mer 
detaljerad proportionsmodell eller gjutmodell utföras, åtminstone för monu-
mentalskulpturerna i brons. De första modellerna var oftast i lera men att hålla 
dessa fuktiga var komplicerat och att bränna stora lerfigurer inte möjligt. Där-
för gjordes modellen ofta i ett mer bestående material, som gips. Leran kunde 
då också återanvändas.168 
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Uppfattningen om teckningen som en del av tanken har ofta kommit att 
gälla särskilt arbetsskissen. I eftervärldens ögon har den ofta kommit att sym-
bolisera det skapande ögonblicket per se. Men teckningarna tjänade också ett 
praktiskt syfte i arbetsprocessen, och då som ett arbetsredskap. Det var ett sätt 
att kommunicera idéerna till övriga målare och skulptörer. Som tidigare nämnts 
finns från Le Bruns arbete med Galerie des Glaces ett stort antal arbetsskisser be-
varade. De var nödvändiga för en så omfattande verksamhet.169 

I paradvåningen på Stockholms slott tycks arbetsprocessen fungerat något 
annorlunda. Från arbetet känner vi endast till ett fåtal egentliga arbetsskisser. 
Tessin hade själv utfört en serie ritningar både före och efter branden. Dessa 
användes troligen både för att presentera och kommunicera arkitektens idéer 
och som gravyrförlagor.170 De egentliga skisserna är dock få och detaljerade 
skisser till dekorationerna finns ej. Antagligen utförde både Foucquet d.y. och 
René Chauveau, och kanske också skulptören Henrion, olika typer av förbere-
dande skisser för utsmyckningarna, men sådant har inte kunnat återfinnas. Det 
praktiska arbetet och slitage kan ha medfört att de förstörts. Men med tanke 
på att arbetet var uppdelat på ett fåtal personer var kommunikationsskisser 
heller inte lika nödvändiga. De enda skissmaterial som finns kvar är de vaxer 
som sannolikt kan knytas till Foucquet d.ä. (se nedan). Vid den senaste ren-
göringen av galleriet hittades på plats något så ovanligt som ett fragment av en 

Fragment av arbetsskiss, möjligen från festvåningen på Stockholms slott. Det finns nästan 
inget arbetsmaterial bevarat från dekorationsarbetet på slottet. Det praktiska arbetet och 
slitaget kan ha medfört att det förstörts. Denna skiss hittades i Karl XI:s galleri under kon-
serveringen av galleriet 2007. Möjligen handlar det om en förberedande skiss för målning-
arna i taket. Foto: Linda Hinners.



de fransöske handtwerkarne 193

från ideal till färdigt verk

liten skiss i rödkrita, föreställande en Herkulesfigur.171 Skissen går inte att direkt 
identifiera med något motiv i taket. Troligen har den tillkommit i samband 
med utförandet av målningarna. Herkules som motiv förekommer bland annat 
i Audiensrummet/”Sommaren” (nuvarande Gustav III:s paradsängkammare). 

Det är också möjligt att hantverkarna personligen tog med sig materialet 
när de slutfört sina uppdrag. Till exempel berättar Papillon om målaren Evrard 
Chauveau, att denne agerat medvetet och protektionistiskt kring sitt förbere-
dande arbete. Evrard Chauveau, som kommit till Sverige 1696 för att måla ta-
ken i Rikssalen och galleriet på Drottningholm, skulle nämligen ha velat utföra 
en mängd ”folkslag” runt om målningens mitt, förutom den balustrad med 
mattor, kolonner och apelsinträd som finns där. Detta förslag gillades dock ej 
och Papillon berättar att man (troligen Tessin) inte heller lät honom medföra 
kartongerna från detta förslag till Frankrike. Man ville troligen inte sprida så-
dant som ej blivit utfört. Men Evrard Chauveau lyckades ändå ta med sig en 
”liten modell” tillbaka, berättar Papillon.172 Oavsett om det är sant eller en myt 
förmedlad av familjen Chauveau och Papillon, visar förfarandet på en medve-
tenhet kring det egna skapandet.

Formar för gips och stuck är också ovanliga. De var ömtåliga och ofta gjorda 
i flera delar. Sannolikt återanvändes de av de ambulerande hantverkarna, tills 
formarna gick sönder. Vatten och slitage gjorde formarna obrukbara efter hand. 
Det var och är ett arbetsmaterial som inte värderas på samma sätt som det 
färdiga verket. Att lagra formar var också mycket utrymmeskrävande. Ibland 
förstördes troligen även formar medvetet, för att dölja yrkeshemligheter och 
förhindra spridning av arbetet bortom hantverkarens kontroll.173 

Olika skulpturtekniker: modellerad skulptur 
Efter de förberedande skissarbetena skulle det egentliga arbetet utföras. I sep-
tember 1694 skrev Tessin till Cronström att han var mycket nöjd med skulptö-
ren Henrion som var ”skicklig på ornament och gjorde de vackraste blommor 
i världen”.174 Räkenskaperna visar att Henrion gjorde festongerna i kamrarna 
på den västra sidan av galleriet i översta våningen.175 Det betonades att dessa 
festonger var på fri hand gjorda och inte gjutna. Detta betyder att blommorna 
utformats individuellt. Studerar man dem på nära håll ser man att vissa blad 
är återkommande, men har alla sina variationer. Troligtvis modellerades blom-
morna, eller delar av dem, i lera. Därefter avgjöts de och monterades och efter-
arbetades direkt i stucken.176 Liknande inslag av individuella blommor i stuck 
finns också på Tessinska palatset och i Schefflerska palatset /”Spökslottet”.177 
Detta skiljer sig mot att modellera direkt i blöt stuck, en teknik som huvudsak-
ligen använts i till exempel Caroves arbeten.178 Det senare förfarandet tycks inte 
ha varit vanligt på Stockholms slott. 
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Inget extra värde – åtminstone inte ekonomiskt – förknippades med Hen-
rions festonger för att de var modellerade på fri hand, vilket kan te sig främ-
mande för en modern konstsyn. Som vi ska se kunde listverken, där man an-
vände sig av schabloner och formar, betinga ett högre pris för att det innebar 
ett merarbete, rent kvantitativt. 

Vasari hade i inledningen till konstnärsbiografierna behandlat alla tekniker 
och förlopp i arbetsprocessen, från den lilla modellen i vax eller lera, till den 
fullskaliga lermodellen, till den huggna marmorskulpturen.179 Félibien redo-
gjorde i Des principes… för arbetet med att modellera och göra figurer i lera och 
i vax. Man kunde med fördel använda sig av händerna för att göra modeller och 
skisser. Vissa verktyg nämns dock: modelleringspinnar i trä, mirett (pinne med 
ögla) och tandad kniv. Dessa är desamma än idag. Félibien påpekade också, 
intressant nog, att vissa märken från verktyg ibland lämnades medvetet, för 
att få fram ett mer konstnärligt uttryck (art). Modelleringstekniken användes 
också för den blöta stuckmassan. Félibien betonade att man i takdekoratio-
ner av stuck både göt delar och efterarbetade för hand. Även gjutna detaljer 
användes.180 Det var denna blandteknik som fransmännen kom att tillämpa i 
inredningsarbetena på Stockholms slott.

Festonger i stuck av Claude Henrion i Audiensrummet, f.d. paradsängkammaren ”Våren”, 
festvåningen, Stockholms slott. Enligt Tessin gjorde Henrion ”de vackraste blommor i värl-
den”. I räkningarna angavs att de var gjorda på ”fri hand” och ”inte gjutna”. Sannolikt 
användes dock någon typ av formar eftersom samma blommor återkommer. 
Foto: Eva Järnerot. 
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Utsmyckningar av stuck och gips
Sten Karling med flera har påtalat att med inredningarna på Stockholms slott 
försvann de stora stuckdekorerna i Sverige.181 Detta stämmer inte. Den största 
delen av de fasta dekorationerna i festvåningen är gjord i gips och stuck. Men 
resultatet är enhetligt och klassicerande. På det sättet skiljer det sig gentemot 
tidigare utsmyckningar.

Med ”stuckaturer” avses oftast all utsmyckning som är gjord av stuck, men 
i stucken kan även finnas rena gipselement.182 Vanligen särskiljs dessa två ma-
terial. Stuck är en murbruksliknade massa, som är grövre och lättare att forma 
än gips. Den består av kalk, gips, krita, sand och limvatten i olika recept, som 
förr ofta var hemliga. Gips är ett mineral som i sin naturliga form ej är vanligt 
förekommande i Sverige, men däremot i länder som Italien, Tyskland och Stor-
britannien. Där går stuckens historia ända tillbaka till forntiden. Vid tillsats av 
vatten ”brinner” gipset, dvs. stelnar.183 Gipset för slottsbygget i Stockholm im-
porterades från Riga.184 Man har använt sig av stuck både av rent praktiska skäl, 
som ytskydd, och för utsmyckning. Den dekorativa stucken kan göras på plats 
och/eller gjutas separat och fästas i stucken. För detta behövs armering och 
spik. Stucken fästs ofta på ett lager av vass, vilket var fallet i slottets festvåning. 

Innertaket är uppbyggt av ett regelverk av brädpanel. På detta trä monterades 
vass med spik och metalltråd.185 De färdiga dekorationerna kunde förgyllas.186 

Detalj från takvalvet i Karl XI:s galleri, Stockholms slott. Som brukligt var slätades valven 
med stuck på ett lager med vass för att få det att fästa bättre. Foto: Linda Hinners.
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Överst: Matriser för stuck, Geffrye Museum, London, 1700-/1800-tal?
I mitten: Limformar på Nynäs slott, Södermanland, sent 1600-tal
Nederst: Del av fris med spår av formar/matriser i Karl XI:s galleri, Stockholms slott.
För arbetet med repetitiva dekorelement i stuck användes formar och matriser. Dessa 
har sällan bevarats. Limformar blev vanligare under 1800-talet, men exempel finns även 
från 1600- och 1700-talet, till exempel på Nynäs slott. I listverken kan man ana skar-
varna efter formarna/matriserna. Foto: Linda Hinners.
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Stuckarbetena färdigställdes genom en kombination av tekniker, innebäran-
de modellering, formgjutning och efterarbete i den stelnade (”brunna”) gips-
massan. Det exakta tillvägagångssättet vad gäller olika sorters gipsgjutningstek-
niker är emellertid fortfarande oklart på många punkter. Detta beror dels på att 
formar och verktyg inte bevarats. Åtminstone delar av figurerna på kornischen 
i Karl XI:s galleri färdigställdes medelst gjutning i formar, vilket räkningarna 
visar. Félibien beskrev hur figurer i tak och på kornischer gjordes av en kärna 
av grövre murbruksliknande stuck, för att öka hållbarheten.187 Man fyllde också 
ut gipsmassan med hår för att få mer stadga. Denna kärna fick sedan flera lager 
allt finare gips, som modellerades ”vått i vått”.188 

Vilken typ av gjutform man använde berodde på elementens komplexitet, 
hantverkarens skicklighet och vana, samt vilken hållbarhet formen skulle ha.189 
Möjligen har skulptörerna i festvåningen på Stockholms slott använt sig av 
formar för vissa av figurernas delar. För enklare delar av dekoren, till exempel 
lister, där samma mönster återupprepades, använde man sig av återanvändbara 
formar. Dessa gjutna delar monterades i den våta stucken och därefter gjordes 
efterarbeten och skarvar arbetades över.190 Både Vasari och Félibien berättar 
också om att ”stämpla” matriser i trä eller något annat material mot den våta 
stucken.191 Formar kunde också göras i något elastiskt material som lim (idag of-
tast i någon typ av silikon). Limformar av benlim användes redan på 1600-talet 
av stuckatörer, men i vilken utsträckning är okänt. En fördel med limformen 
var att den kunde smältas ner och användas igen. De elastiska formarna blev 
vanligare på 1800-talet.192 Ovanliga exempel på äldre bevarade limformar för 
listverk i stuck finns på Nynäs slott, utförda på ca 1680-talet. Dess mönster 
är dock betydligt enklare än formspråket på Stockholms slott.193 Styckformar 
kunde också återanvändas men förfarandet var dock svårt och tidskrävande.194 

Vilken typ av formar som använts för de upprepade detaljerna på Stock-
holms slott är okänt. Att hantverkarna brukat formar eller matriser förefaller 
dock klart. Extra tydligt blir detta eftersom vissa av metopernas motiv också 
dyker upp i Riddarsalen på Salsta slott, där stuckatören Giuseppe Marchi var 
verksam.195 Räkenskaperna från arbetet på Stockholms slott förtäljer att man 
smörjde ”gipsformar” med talg, olja och vax.196

Som vi ska se gjordes en åtskillnad i figurer (bilder) och ornament i kontrakt 
och räkningar. Detta indikerar också att olika tekniker användes för de olika 
kategorierna. Listernas dekor hade troligen formats efter trämodeller. Exempel 
finns i räkenskaperna på att sådana levererades av snickare.197 Några sådana har 
emellertid ej kunnat återfinnas.198

Blandteknik med gjutna och modellerade element var också den metod som 
användes för stuckdekoren i Galerie des Glaces. I samband med konserveringen 
av galleriet 2004–2007 undersöktes de arbetsmetoder som använts. Undersök-
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ningen visade att för kornischens repetitiva delar prefabricerades gjutna ele-
ment som monterades i våt stuck. För dessa delar behövdes inte förarbetet med 
en kärna av grov gips. På nära håll kan man se skarvarna av gjutna delar som 
sammanfogats. Detta är synbart även på Stockholms slott. Efterarbete gjordes 
på plats, med bl.a. påläggande av mer gipsmassa. Likaså har vissa motiv tryckts 

övre bilden: Metoper, Karl XI:s galleri, Stockholms slott. 
under: Metoper, Riddarsalen, Salsta slott. Att formar använts för viss dekor på Stock-
holms slott är tydligt. Till exempel återkommer vissa av festvåningens metoper på Salsta 
slott. Där var stuckatören Giuseppe Marchi verksam i början av 1700-talet. Denne hade 
också utfört enklare arbeten på slottet i Stockholm. 
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in i den våta gipsmassan med hjälp av matriser. Efterarbetet på plats förklarar 
att det trots allt finns variation i de gjutna delarna. Konturer och detaljer har 
inristats och arbetats med snidjärn, vilket också ger en djupverkan. I Versailles 
finns exempel på märken i stucken som hantverkarna gjort för att markera hur 
metoperna skulle monteras. Kornischen i Spegelsalen med troféer och kartu-
scher är gjord av en stuckblandning av gips och krita. All skulptur som gränsar 
mot rundskulptur anses ha modellerats på plats. De stora troféerna som är 
modellerade har en metallarmering och dessutom metalltråd, spik och nubb. 
”Metallskelettet” är skulpturens kärna med grovt gips. Ovanpå detta lager lades 
ett gipslager med lera i som gav en rosaaktig yta. På så sätt bibehölls fukten 

Metoper med troféer från Salon de Mars, Château de Versailles. Balthazar Marsy (1628-
1674). Även i Versailles användes formar/matriser för repetitiva dekorelement. Motiven var 
konventionella och i stort sett desamma så väl i Stockholms slott som i Versailles, men med 
vissa variationer. © RMN.
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under arbetets gång. Detta tillät att man kunde arbeta med det sista ytlagret. 
På ytan har ett tunt lager med gips applicerats med spatel eller med händerna 
för att göra det sista fina arbetet, som således utgör det yttersta lagret. Samma 
metod användes i Galerie d’Apollon.199

De metoder som användes för stuck/gipsutsmyckningen i Versailles liknar 
dem på Stockholms slott. Arbetet med modeller och gjutning utfördes troligt-
vis, åtminstone delvis, på andra ställen än i slottet. Spik och nubb levererades 
i massor till hantverkarna och användes sannolikt till stuckfigurernas model-

nedan till vänster: Gjutformar, ur Diderot & d’Alembert, ”Encyclopédie ou dictionn-
aire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Recueil de planches sur les sciences, les arts 
liberaux ert les arts méchaniques”, vol. 8, 1771, ”Sculpture, Mouleurs en Plâtre, Moules et 
Ouvrages”. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
nedan till höger: Verktyg för att arbeta i gips, ur André Félibien, ”Des Principes de 
l’architecture de la sculpture de la peinture & des autres arts qui en dependent”, 1690 (1676). 
Foto: Kungliga biblioteket
Utsmyckningarna i stuck består både av modellerade och gjutna element, troligen även för 
figurdelar. Efterarbeten gjordes på plats. Efter slottsbranden fick det mesta av utsmyckning-
arna göras om. Troligen kunde då vissa formar återanvändas. Verktygen för arbete med stuck 
och gipsskulptur var till exempel tråg, murslevar, spatlar, knivar, modellerpinnar, skrapjärn, 
borstar och filar.
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lering på plats. Det finns dock skäl att misstänka att även delar av de stora 
figurerna göts separat och sedan monterades, vilket antyds i räkenskaperna. 
Dessutom är figurerna ihåliga och obearbetade på baksidan, vilket tyder på att 
de monterats separat och därefter efterarbetats på plats.200 För en säkrare utsaga 
om hur gipsarbetena gjordes behövs dock en utförligare teknisk analys. 

Pagani och Chauveau erhöll också åtskilliga leveranser av till exempel enkla 
och ”dubbla” slevar, mejslar, ”spetsiga järn” och ”huggjärn” som användes vid 
gjutarbete och efterarbete.201 Verktygen motsvarar sådana som används än idag. 
Vissa av järnen var troligen till för att separera och staga upp formar. Pagani 
och Chauveau hade också hjälp av åtskilliga hantlangare, de flesta kvinnor, för 
att blanda, bränna och sikta gips. ”Gardesbussar” fick stöta och sålla gips, vilket 
sanolikt syftar på att göra gipspulver. Detta var således en något tyngre syssla.202 

För listverksprofiler användes dragschabloner. Snickaren Bauman gjorde för 
slottets räkning så kallade ”champluner”. Dessa var ett slags mall i trä som man 
drog längs listen i den mjuka putsen för att uppnå en jämn och önskad profil. 
Det är också möjligt att dessa ”champluner” syftar på matriser som trycktes in i 
stucken.203 Carove, Chauveau och flera andra uppges ”stampa gips”, vilket kan 
avse ett sådant förfarande.204

Användandet av formar för stuckarbetet bör också betraktas som en rationa-
liseringsåtgärd. Gjuteriarbetet i verkstad möjliggjorde för stuckatören att kunna 
arbeta under vinterhalvåret. Skulpturerna blev också lättare då de kunde vara 
ihåliga.205 Arbetet kunde således göras på kortare tid och mer kostnadseffektivt. 
Sådana aspekter var viktiga vid såväl Stockholms slott som i Versailles. 

Bronsgjutning 
Som nämndes ovan hade bildhuggaren Foucquet, formaren Langlois och gju-
taren Aubry, engagerats för att verka vid gjuteriet som upprättades vid den 
kungliga Rännarbanan. Tekniken för statygjutning var så kallad cire perdue, 
förlorad vax. Formarens uppgifter gick troligen ut på att göra de gipsformar 
som togs på originalmodellen i lera, men också på att förberenda för gjutningen 
i metall. Gipsformarna skulle putsas och justeras för att ha perfekt passform. 
Gjutarens och formarens syssla krävde således minutiös precision. Möjligtvis 
arbetade formaren också med vaxmodellen och med den färdiga skulpturen 
i metall. Félibien beskrev noggrant cire perdue-metoden som innebär att man 
utifrån sin modell formar en figur av vax som också får ett kanalsystem i vax. 
Vaxfiguren och kanalerna täcks med en gjutform. Inuti finns oftast en kärna 
av gips och grov värmetålig lera eller en blandning av gips och tegelmjöl. När 
formen upphettas smälter vaxet och när bronset slås på fyller metallen vaxets 
plats. Félibien beskrev en så kallad indirekt metod, då man tagit en form på sin 
modell och sedan penslade formen med vax i den tjocklek man önskade bron-
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set i. Andra skulptörer, som Adriaen de Vries (ca 1545–1626) arbetade i en ”direkt 
metod” som innebar att vaxet modellerades direkt på en kärna. Principerna för 
dessa tekniker är desamma än idag.206 

Räkenskaperna från slottsbygget förtäljer att den tyske smeden Kesemacher 
flera gånger levererade järnstänger som troligen användes till formarnas och/

Förklaring av gjutning med förlorad vax, ur Diderot & d’Alembert,”Encyclopédie ou 
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Recueil de planches sur les sciences, 
les arts liberaux ert les arts méchaniques, Sculpture. Fonte des Statues Équestres”, vol. 8, 1771. 
Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
För att gjuta en ryttarstaty eller monumentalskulptur tillämpades tekniken cire perdue, för-
lorad vax. Den går ut på att man från sin modell formar en figur i vax med ett komplicerat 
kanalsystem. Därefter täcks vaxmodellen med en gjutform. Vid upphettning smälter vaxet 
och avlägsnas. Då uppstår hålrum som fylls av den heta metallen. Efter gjutningen görs 
efterarbeten. Fransmännen behärskade denna komplicerade teknik.
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eller figurernas armering.207 Vid minst ett tillfälle uppsökte man Södertälje för 
”en särdeles slags jord”. Möjligen rörde det sig om modellera, men troligare är 
att det handlade om det särskilda slags gjutlera som gjutgropen fylldes med. 
Leran var tvungen att tåla hög temperatur.208 Gjutaren Hubeault, som troligen 
inte arbetade med cire perdue-teknik, fick också material och allehanda verktyg 
levererade till sig: mässing, kol, deglar, järnstänger, ringar och krämpor till 
blåsbälgen, starkt järnhalster. Allt var bekostat av medel avsatta för slottsbyg-
get.209

Snidade och huggna arbeten 
Félibien skrev om skulptur i trä: ”…man kallar det att skära träet bra (bien 
coupper le bois) när det är välarbetat […]skönheten är där det är mjukt skuret”. 
Vidare påpekade han att träet måste ha vilat i minst tio år. Träskulptörerna 
använde samma redskap som snickarna. Stenskulptörerna däremot behövde 
starka redskap i stål (acier).210 

Henrion är ofta omnämnd som sculpteur du bois. Bland de första arbeten 
som han utförde var snideriarbeten kring orgeln i slottskyrkan.211 Parallellt med 
arbetet i slottet utförde Henrion också huggen skulptur. Tillsammans med 
bildhuggaren Bernard Foucquet (det vill säga brodern till målaren Foucquet) 
utarbetade han skulpturmasker i sten till nya stallet över fönstren på Tessins 
hovstall. Stallet uppfördes 1696–1699, efter att det gamla brunnit 1696.212 Hen-
rion och Foucquet utförde också tillsammans praktdörrarna i trä till festvå-
ningen.213 De var såleds kunniga i både trä- och stenarbeten. De kallades bild-
huggare oavsett om de arbetat i trä eller sten. Deras specialitet låg snarast i att 
utföra ornament. Det finns inget stenhugggeriarbete i festvåningen, förutom 
marmorpilastrarna. Detta beror sannolikt främst på bristen på lämpligt materi-
al, den höga kostnaden och det tidsödande arbetet. Stenskulptur finns däremot 
i slottets exteriör.214 Även i Tessinska palatsets exteriör finns stenskulptur i form 
av portalhermer. Josephson antar att dessa är av Foucquet d.ä., men den yngre 
Foucquet är också en tänkbar upphovsman.215

Målade arbeten
Måleriet var den konst som med sina linjer och färger återgav hela naturen 
enligt Félibien.216 Monumentalmåleriet delades av honom in i fresk, détrempe 
[tempera] och olja. Félibien menade att fresken var det förnämsta måleriet, 
men den var ovanlig. Mycket av dåtidens vägg- och takmåleri utfördes med olja 
på stuckgrund. 

Félibien beskrev tekniken och de många fördelarna med olja gentemot fresk, 
som att målaren kunde arbeta om och återkomma till sitt arbete. Han berättade 
att det fanns olika sätt att preparera putsen på väggen. Antingen beströks den 
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flera gånger med het olja, eller så gjorde man en puts med krita, marmormjöl 
och kitt (ciment). På detta borstades fernissa gjort på olika recept så att väggen/
taket skulle bli jämn och hård. Därefter grundades med vit krita och röd ockra 
eller andra jordfärger.217 Även på Stockholms slott användes en röd botten färg.218 

Måleritekniken som Félibien beskrev kan jämföras med den som använts 
för takmålningarna i Galerie des Glaces. Där var det mest prestigefyllda histo-
riemåleriet utfört på duk i Le Bruns ateljé. Det gällde allt som rörde kungen, 
samt oktogonerna i gråtoner (grisaille) och medaljongerna med kungens an-
sikte. Duken hade oljebaserat lim (marouflage) på ena sidan och oljebaserad 
grundering på den andra. Grunden på duken bestod av röd grund och sedan 
rosaaktigt grått lager. Dekormåleriet på stuckgrund fick också en grundering. 
Det förblir svårt att exakt veta hur första utkastet till kompositionen gick till 
och hur skisser och ritningar applicerades i valvet. Innan det egentliga måleriet 
tog vid målades ett första förberedande lager direkt på stucken, beroende på i 
vilka färger motivet skulle målas. I spegelsalen rörde det sig i de flesta fall om en 

Karl XI:s galleri, första travén från väst. Enväldet i form av en beväpnad kvinnofigur och 
Klokheten som driver bort Fåfängan av Jacques Foucquet d.y. Målningarna i festvåningen 
utfördes i olja på stuckgrund av Jacques Foucquet med medhjälpare. Samma teknik använ-
des i Versailles, men där utfördes de viktigaste partierna på duk i ateljé av Le Brun. Foto: 
Nino Monastra, © Kungl. Hovstaterna.
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Galerie des Glaces, tredje travén. ”Freden vid Aix-la-Chapelle” 1668 (i mitten), ”Ordning-
en återställs i finanserna” 1662, ”De sköna konsternas beskydd” 1663. Oljemåleri på stuck 
och dubblerad duk, Charles Le Brun. Foto: © RMN.

blyvit färg tonad med guldockra. I andra fall var första lagret mer gråaktigt.219 
Sedan följde ett par lager färg för själva motivet. Därefter gjordes ytterligare 
efterarbeten, eventuellt med silver eller guld. Även hos Ludvig XIV fanns en 
ekonomi i hur färgerna användes. Lapis lazuli var den mest dyrbara färgen, men 
den användes i små kvantiteter och fylldes ut med smalte (korssat koboltglas) 
där så var möjligt.220 

Måleriet i taket i festvåningen på Stockholms slott är utfört i olja på stuck. 
Färgerna som krävdes för Foucquets måleriarbeten i Stockholm var dyrbara och 
svåra att få tag på. Hösten 1695 fick Foucquet färger och penslar från Frankrike, 
såväl från fadern som av ”pfalzgreven prins Gustaf”.221 Även Evrard Chauveau 
på Drottningholm fick färger och oljor från Frankrike, vilket visar på materi-
alvalens exklusivitet. Färgerna som levererades var bland andra ”smaltz blått”, 
”indigo quartimalo” och blyvitt.222 Smalt användes för himmel och mantlar.223 
Oftast skedde inköpen via Cronström i Paris.224 Regelbundet levererades al-
lehanda ”persedlar” att använda i det dagliga arbetet: bomolia, nötolja, krukor 
till oljor, bokpärmar, papper, blyertspennor, brunrot, ”räffrumpor till pänslar”, 
”iller-rumpor”, ”sten att riva färgerna på”…225 Hantverkarna erhöll även ”skåp 
och skåplås”, troligen för att kunna lämna persedlarna i ett tryggt förvar på 
arbetsplatsen på slottet. Som tidigare berörts tycks de också arbetat separerat 
från varandra.226 Till skillnad från skulptörerna var målaren Foucquet mestadels 
verksam på plats i slottet. Han arbetade således inte som Le Brun, som utförde 
de viktigaste partierna på duk i ateljé.
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Arbetsordningen var ungefär följande. Alla ytor beströks först med en röd 
bottenfärg, sannolikt av någon medhjälpare till Foucquet.227 Därefter skissades 
motivet upp med hjälp av kartonger, troligen av Foucquet själv. Motivet måla-
des med oljefärg. Allra sist utfördes förgyllning och ornamenten på guldgrun-
den. All förgyllning utfördes med äkta bladguld på en oljegrund.228 

Foucquet hade målargesäller och målargossar till hjälp. Under 1695 hjälpte 
målargesällen Olof Pilou, som fick betalt 2 daler kopparmynt om dagen, med 
att riva och tillreda färger.229 Men under större delen av 1696 och våren 1697 var 
Foucquet istället assisterad av ”målargossen” August Söderman. Denne uppges 
ha ”uppwachtat och rifwit färger åt den fransöske målaren Foucquet”.230 Det 
tycks åter som om arbetet pågick även under den sena hösten och vintermåna-
derna, då ersättning utbetalades under hela året, även till dem som inte hade 
årsanställning. Till dessa betalningar tillkom dessutom ansenliga kostnader för 
vaxljus. Efter måleriinsatserna arbetade Jeremias Rieger med förgyllningarna. 
Ornamentmålning på guldgrund utfördes därefter i taket och i fönstren av 
målare som Jöns Willman eller de Meaux som var specialiserade på sådant.231 

Dessutom hade, som tidigare nämnts, Cronström och Tessin även diskuterat 
möjligheten att låta René Chauveaus hustru Catherine Cucci förgylla. Hennes 
namn återfinns dock ej i räkenskaperna. 

Gulddetaljerna är rikliga i festvåningen. Kanske hade Tessin tänkt sig ännu 
mer guld om ekonomin tillåtit? I Galerie des Glaces lät man vissa partier vara 
förgyllda, andra inte. Flera lager av en gul-orange grund av ockra, blyvitt och 
olja applicerades direkt på stucken. Den grunden fick ett lager olja med ockra 
som fäste för bladguldet. Men man var sparsam med guldet även i Versailles. De 
lager som inte syns har inte fått guld.232 Det rådde således en hierarki i materia-
len, som var kopplad till elementens placering i den utsmyckade miljön. Med 
samma pragmatiska inställning genomförde Tessin inredningarna i Stockholms 
slott. 
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De franska hantverkarnas arbeten 
på Stockholms slott 

festvåningen på stockholms slott är belägen i norra längans andra vå-
ning.233 Två trapphus i vardera ände av längan leder upp till en svit av parad-
rum. Efter ett par drabantsalar och ett audiensrum, som kallades västra res-
pektive östra ”fyrkanten” (nuvarande ”Konseljsalen” och ”Vita havet”) följer 
de rum som inreddes av de franska hantverkarna.234 De består av dåvarande 
paradsängkammaren, ”Våren” (senare omvandlat till audiensrum, även kall-
lad ”Psykesalongen”), audiensrummet eller andra kammaren, ”Sommaren” (se-
nare omvandlat till Gustav III:s paradsängkammare), krigskabinettet, galleriet, 
fredskabinettet och de två efterföljande rummen ”Elden” och ”Luften” (senare 
”Sofia Magdalenas paradsängkammare” och ”Don Quijotesalongen”). 

Utsnitt ur plan av norra längans andra våning, Stockholms slott. ”Stockholms slotts histo-
ria”, del II, Det Tessinska slottet, red. Martin Olsson (1940).
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Denna studie ansluter till tidigare forsknings redogörelser av Stockholms 
slotts byggnadshistoria.235 Min målsättning har emellertid varit att förtydliga ar-
betets uppläggning, såväl gällande hantverkarnas roller och arbetsuppdelning, 
som rent tekniska aspekter. 

Avsnittet inleds med en kort redogörelse av inredningarnas innehållsliga te-
man. Syftet är inte att göra en ikonografisk analys, utan snarare att presentera 
rummens ämnen så som de formulerades av Tessin i olika program och tolkades 
av hantverkarna i kostnadsförslag. Därefter följer en redogörelse för arbetenas 
fortgång i kronologisk ordning. Genomgången syftar till att komma åt den 
kreativa processen, från förebild till programformulering, arbetsfördelning och 
utförande. Slutligen analyseras de faktiska utsmyckningarna och föremålen. 
Vad kännetecknar olika verkskategorier och vem arbetade egentligen med vad? 
Innebar vissa arbeten en högre status för hantverkaren?

Arbetets uppläggning 

Program för galleriets och de angränsande rummens ämnen
Inredningarna består av figur- och ornamentskulptur i stuck på kornischen och 
i takvalvet De målade scenerna i galleriets takvalv alluderar på Karl XI:s liv 
och ära. Målningarna visar Sveriges framgångar i det Skånska kriget 1675–1679. 
Freden bekräftades i och med giftermålet med den danska kungens syster,  
Ulrika Eleonora (1656–1693), vilket skulpturgruppen i östra änden av galleriet 
påminner om. Det planerades också för monumentalskulpturer, så kallade en-
leveringsgrupper, i vardera ände av galleriet, för att avgränsa mot kabinetten. 
På kornischen som bär upp valvet sitter stora, vita skulpterade kvinnofigurer. 
Dessa föreställer kungens olika dygder och egenskaper vilka åskådliggörs av 
olika attribut och små putti. 

Rummens ikonografi beskrivs noggrant av Tessin i programutkast. Men in-
struktionerna handlar om innehållet och inte om formen. Innehållet förmedlas 
således i text, inte i bild. I enstaka fall har dock Tessin bifogat en enkel skiss, 
men mest för att förklara positioner och placeringar, inte för att tjäna som 
modeller. Vissa detaljer finns angivna, formulerade som ett generellt råd, som 
att målningen ska omges av en starkt profilerad list som ska smyckas med sä-
songens blommor. Konstnärerna har därefter fått tolka formerna fritt från det 
skriftliga programmet. 

Tessins program för utsmyckningen i ”Våren” och ”Sommaren”, finns beva-
rade i skriftlig form. Ämnena var i båda rummen ägnade den antika mytologins 
gudar. I sovrummet, ”Våren”, härskar Mars och Venus. De finns i takmålning-
ens mitt. Runt omkring finns fyra halvcirkelformade målade fält. I varje hörn 
finns två sittande figurer som enligt programmen är kärlekshjältar och slavar 
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Plan takets uppbyggnad
© Eva Järnerot.
Planen visar fälten med de stora takmål-
ningarna (tre i galleriet, två i kabinetten 
samt mindre målningar emellan) och 
skulpturelementen på kornischen.



210 de fransöske handtwerkarne

arbetsprocesser

”De sköna konsterna” i Audiensrummet ”Sommaren”, nuvarande Gustav III:s paradsäng-
kammare, Stockholms slott. Detalj. Tessin skrev program för utsmyckningarna i galleriet 
och de angränsande rummen. Programmen gällde främst innehållet och innehöll inga 
detaljerade beskrivningar av form och gestaltning. I vissa fall kompletterades skriften med 
en rudimentär skiss. Sedan var det upp till den ansvarige målaren eller skulptören att 
tolka denna. Foto: Alexis Daflos, © Kungl. Hovstaterna. 

Tessins program för ”Sommaren”, detalj. (Slottsarkivet, Slottsbyggnadsdeputationen II:3).
Foto: Linda Hinners.
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Det målade taket i paradsängkammaren ”Våren”, nuvarande ”Audiensrummet”, Kungliga 
slottet. Oljemåleri på stuck av Jacques Foucquet. I paradsängkammaren, ”Våren”, regerar 
krigsguden Mars och kärleksgudinnan Venus. De upptar takmålningens mitt omgivna av 
amoriner. Tessin beskrev ikonografin i sitt program. Foto: Alexis Daflos, © Kungl. Hovsta-
terna.

Detalj av takvalvet i ”Våren”, nuvarande ” Audiensrummet”, Stockholms slott. Chauveau, 
Pagani och troligen flera andra bildhuggare, gjorde de skulpterade utsmyckningarna. I 
varje hörn finns två sittande figurer som enligt programmen är kärlekshjältar och slavar 
hämtade från sagans värld och historien. Puttifigurer fjättrar dem i kedjor respektive 
girlanger. Foto: Eva Järnerot. 
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hämtade från sagans värld och historien. Puttifigurer fjättrar dem i kedjor (för-
svunna?) respektive girlanger. Den ornamentala dekoren är komponerad av ele-
ment som symboliserar kärlek och Venus (musslor och delfiner) eller Mars och 
krig (vapen, hjälmar och fanor).236

För audiensrummet ”Sommaren” var ämnet Apollo och Minerva. Målning-
en visar den unge Karl XII, som leds fram av Minerva.237 Tessin angav i ett 
brev till Cronström att Foucquet fångat den unge tronföljarens porträtt.238 Den 
skulpterade dekoren framställer de åtta sköna (sic) konsterna (beaux arts) på 
kornischen, samt deras motsats lasterna (vices) i hörnen: egennyttan, avunden, 
okunnigheten och förtalet. Frisen betår av troféer med element från ämnet de 
sköna/fria konsterna.239 Temat med Karl XII:s uppfostran för tankarna till den 
nye regenten. Ämnet bör ha varit där redan under Karl XI då vi vet att dekoren 
slutfördes före branden och återfinns i programmet. Detta är visserligen odate-
rat, men där kallas Karl XII ”Son Altesse Royale le Prince Charles”, vilket han 
formellt inte kallades efter branden:

Apollon ska sitta på moln, lite vid sidan om mitten, Minerva leder Ungdomen mot honom 
(vilken ska åskådliggöras av Hans Kungl. Höghet Prins Karl) som ska vara åtföljd av Ryktet 
och Äran …240 

Temat med den unge Karl XII överensstämmer väl med den skulpterade deko-
ren, som uppvisar en byst av prinsessan Ulrika Elonora d.y. och en medaljong 
av prinsessan Hedvig Sofia.

Ämnet för galleriet och de angränsande krigs- och fredskabinetten var helt 
ägnat Karl XI:s liv och gärningar. Programmet finns inte bevarat i helhet i skrift-
lig form, men finns beskrivet i Traictè 1717:

I Stockholm finns på Slottet ett galleri, som är ordnat i samma smak som de två övriga [Ver-
sailles och Saint Cloud]. Alla ornament där är av förgylld stuck och figurerna är vita. Vid båda 
ändarna ser man på ett fält [tapis] som täcker kornischen, kung Karl XI:s och drottning Ul-
rika Eleonoras byster, omgärdad av dygder, som lika mycket är figurer i relief. Kartuscherna 
är förgyllda och barnen som håller upp dem är vita. Dessa kartuscher är till för inskriptioner. 
Resten av skulpturerna av troféer och slavar är målade och förgyllda på en bakgrund av mo-
saikmålning. I de två kabinetten är all skulptur på bjälklaget uppåthöjd [relevé] och resten är 
målat. Allt är allegoriskt, tillägnat Karl XI:s liv och gärningar. Den stora målningen i mitten 
visar hur Kungen, efter att han lämnat sin fröjd och lycka, ärorikt besegrar sina fienden av 
tre slag, som han alla vann under ett år 1676. Den andra målningen närmast Kungens våning 
visar Vulcanus, i sällskap av cykloperna som smider vapnen. Styrkan och Klokheten finns 
avbildade, som varande oskiljaktiga för de stora företagen, samt en massa andra figurer. I 
den tredje målningen ser vi Sverige och Danmark, samlade för att avsluta kriget, och skriva 
under fredsfördraget. Alla andra målningar är målade i färg på en guldbotten, och handlar 
om Kungens egenskaper: hans Ekonomi, den Kunskap som han har om sakernas tillstånd, 
då han förgör den onda och belönar den Goda för dess skull. I ett kabinett ser vi Janus som 
krigaren, och på den andra sidan, vid Drottningens våning, som gammal och fredlig. Bel-
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Det målade taket i ”Sommaren”, nuvarande Gustav III:s paradsängkammare”, Stockholms 
slott. Foto: Alexis Daflos, © Kungl. Hovstaterna.

Detalj av lasterna i hörnen. Foto: Håkan Lind, © Kungl. Hovstaterna.
För audiensrummet, ”Sommaren”, var ämnet Apollo och Minerva. Målningen visar 
den unge Karl XII, som leds fram av Minerva. Den skulpterade dekoren framställer de 
sköna konsterna, samt deras motsats lasterna. 
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lona, Osämjan och Avundsjukan med Religionen som blir lidande och Välgörenheten som 
flyr, syns också i det första kabinettet. I det andra syns Troheten, Samstämmigheten och de 
Sköna Konsternas Gudinna, åtföljd av flera genier. Ornamenten och kapitälen är förgyllda, 
och baserna med socklarna av förgylld brons. Det är också ornamenten som framträder på 
pilastrarna och kolonnerna. Mellan varje travé finns två sådana pilastrar, och vid varje ände 
mot kabinetten, finns två helkolonner och två halvkolonner mellan vilka finns bronsgrupper 
som föreställer Bortrövanden. På varje pilaster finns en trearmad ljushållare, som sammanflä-
tas med ornamenten som beskrevs ovan. De två ändarna av kabinetten, bakom kolonnerna, 
kommer att vara stora speglar, och även på motsatt sida om fönstren. Men mellan pilastrarna 
är det ännu inte bestämt vad man ska göra. Dörrkarmarna till de stora dörrarna och spislarna 
är av brons, och ovanför dörrarna är det stora reliefer. Fönsterpanelen är av marmor, och 
fönster nischerna är fint utsmyckade av figurer och grotesker målade på en guldgrund. Den 
nedre fönsterpanelen är också av marmor och spröjsen av förgylld brons.241

Dekorens stil och form bygger, som tidigare diskuterats, på vedertagna förebil-
der. Idén att låta Karl XI:s egen historia bära takets tema är hämtad från Versail-
les. Ibland har det skett en direkt överföring av en scen eller ett konstverk. Till 
exempel bygger mittscenen på målningen Seconde conquête de la Franche-Comté 
av Charles Le Brun i Galerie des Glaces. Tessin ägde gravyren av detta verk av 
Charles I Simonneau. Den var den enda gravyren från taket som kom till utfö-
rande under det sena 1600-talet.242 

Förutom Tessins program till utsmyckningarna finns, som vi ska se, ock-
så kostnadsförslag, kontrakt och räkningar från Jacques Foucquet och René 
Chauveau med medhjälpare. Ställer man dessa gentemot Tessins dokument 
kompliceras frågan om upphovsmannaskap och invention. Det blir tydligt att 
skapandet skedde på flera nivåer. 

Kostnadsförslag och kontrakt
I ”Våren” och ”Sommaren” är det svårt att veta vad som gjordes före branden 
eftersom arbetena inte specificeras i utbetalningarna så länge alla hade årslön. 
Det anges bara att ”arbete” skett i ”öwersta våningen” och i vilken ”cammare”. 
Arbetsinsatserna och vem som gjorde vad blir tydligare allt eftersom arbetet 
fortskred. För vissa hantverkare känner vi dock inte deras exakta arbetsupp-
gifter. De får antas ha varit behjälpliga där de bäst behövdes utifrån sin kom-
petens.

René Chauveaus villkor ändrades i januari 1696 då han med sin medhjäl-
pare Pagani fick betalt på ”förting” (beting) istället för årslön.243 Även målaren 
Foucquets arbeten kom efter en tid att villkoras i ”förtingade” kontrakt. De 
övriga som inte hade årslöner erhöll också sådana avtal/kontrakt. Arbetet spe-
cificerades därmed av Tessin och hantverkarna, och utsmyckningar blev upp-
tecknade och prissatta. Modellerna tycks, åtminstone ibland, ha utförts i ett 
tidigare skede (”efter lämnad modell”, ”efter dhe modeller, som föruth derpå 
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gjordt ähr”). Det förtingade arbetet slutreglerades i och med arbetsräkningens 
inlämnande. Verkstadsledarna hade medhjälpare, gesäller, och hantlangare som 
avlönades av slottsbyggets medel. Troligen hade hantverkarna också, som tidi-
gare nämnts, även lärgossar och kanske kvinnliga medhjälpare, som inte alltid 
togs upp i räkningarna. 

Särskilt intressant är att hantverkarna själva verkar ha varit aktiva i upprät-
tandet av arbetskontrakten. Kontrakten föregicks av ett inlämnat kostnadsför-
slag. Kostnadsförslaget (devis) för utsmyckningarna av galleriet är från novem-
ber 1695, strax innan Chauveau fick årslön.244 (Se appendix IV) Denna devis 
som är skriven av Chauveau personligen, var troligen en konkret bearbetning 
av idéer om ikonografin och gestaltningen som givits till honom av Tessin. 
Chauveau formulerade själv sina krav. Hans delaktighet i utformningen kan 
man därmed inte ta miste på. 

I sin devis specificerade Chauveau att han skulle få gips, spik, olja, redskap 
och koppar (tråd?) för arbetet och troligen för att kunna mäta (cuivre pour 
faire les calibres). Fem soldater behövdes för att förbereda gipsen genom att slå 
den, blanda den och bära den till hantverkarna/gesällerna (ouvriers) vid arbets-
platsen. I devisen står: ”Varje månad ska överintendenten (observera att Tessin 
redan kallas så!) ge mig 200 escus (ca 400 dsm) att räkna på detta arbete, för 
att betala gesäller (les compagnons sculpteurs) och snickaren och annat som jag 
behöver.” Detta indikierar att Chauveau också hade en aktiv roll i skulpturar-
betet, och inte endast gjorde modeller. Han avslutade med att intyga han skulle 
göra sitt bästa för att avsluta galleriet och rummen på ett och ett halvt år.245 

Kort efter prisförslaget för galleriets utsmyckning upprättades kontrakt mel-
lan Chauveau/Pagani och Tessin.246 Från och med nu fick alltså skulptörerna 
betalt styckevis, och därmed är det lättare att följa exakt vad de utfört. På detta 
kontrakt är alla element ”förtingade” med priserna som överensstämmer med 
kostnadsförslaget.

Prisförslagen och kontrakten listar de utsmyckningar som fortfarande idag 
pryder galleriet. Noteras bör att dokumenten är koncentrerade på det forma-
la och på måtten. Prissättningen i kostnadsförslaget är i fransk valör (escus), 
medan kontrakten är i dsm (1 escu = ca 2 dsm). Detta indikerar också frans-
männens delaktighet i utformandet av förslagen. Kontrakten har en kvantitativ 
karaktär snarare än en kvalitativ. Mängden av arbete utgjorde riktmärket för 
betalningen. Således var räkningen för listverket ibland högre än räkningar för 
figurerna. Ämnena uppges vara Chauveau tilldelade (convenu), underförstått 
tilldelade Chauveau av Tessin och tas inte närmare upp vare sig i prisförslagen 
eller kontrakten.

När målaren Foucquets lön omförhandlades till kontrakt sommaren 1700 
torde tillvägagångssättet ha varit likartat.
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Sättet att lägga upp arbetet kan jämföras med hur till exempel François Gi-
rardon arbetade i Versailles och vid Invalides. Vid det senare projektet reglerade 
skulptören Girardon arbetena med arkitekten Jules Hardouin-Mansart. Så hade 
överintendenten Colbert de Villacerf beslutat. Girardon gjorde modeller och 
uppskattade vad arbetet var värt. Sedan delades arbetena ut till olika skulptö-
rer, beroende på deras kompetens och den summa de begärde. Girardon förde 
anteckningar om olika skulptörer för att kunna sätta ihop det bästa arbetslaget: 
sculpteur en marbre, sculpteur en pierre seulement, sculpteur en bois seulement, 
sculpteurs en bois et pierre. Dessutom kategoriserade han dem: ”Observera att att 
alla marmorskulptörer arbetar bra i sten”, ”observera att alla stenskulptörer kan 
arbeta med marmorornament, då ingen finns som endast är bra på marmor.” 
Dessutom lade han till små personliga notiser om hantverkarna: ”Bourdy... är 
i Tyskland”, ”Robert... gör inte alls figurer.”247 Skillnaden gentemot i Frankrike 
är dock att i Sverige var allt uppdelat på färre aktörer. Men kostnadsförslagen 
och kontrakten visar att det emellertid var fler aktörer inblandade än endast 
Tessin. Sannolikt hade René Chauveau en verkstadsledande roll gentemot de 
andra skulptörerna.

Arbete från väst till öst
Fransmännens arbeten på slottet koncentrerades till norra längan, såväl före 
som efter slottsbranden. Arbetet utfördes från väst till öst. Dekorationsarbetet 
koncentrerades till en början till det som skulle bli kungens paradsängkam-
mare, kammaren närmast ”den västra fyrkanten” (kallas efter branden ”Våren” 
i räkenskaperna). Arbetet skedde successivt i den andra kammaren”, ett mindre 
audiensrum (kallas efter branden ”Sommaren”). Därefter fortsatte inrednings-
arbetena i det västra kabinettet, galleriet och det östra kabinettet. Slutligen på-
börjades utsmyckningen i rummen i galleriets östra ände som benämns ”Elden” 
och ”Luften”.248 

Arbete på plats, arbete i verkstäder
Det är svårt att veta om inredningarna i festvåningen helt färdigställdes före 
branden 1697, då inte alla arbeten specificerades i räkenskaperna. Det är oklart 
om alla skulpturer fullbordades och var på plats i rummen innan slottsbranden 
bröt ut. Leveransen av spik tyder på att åtminstone delar av dekoren satts upp 
på plats. Vi vet att Chauveau fram till 1697 löpande arbetade med allehanda 
”modeller”, och att han arbetade med ”bilderna” i kamrarna intill västra fyrkan-
ten, det vill säga sovrummet och audiensrummet.249 

I branden förstördes den norra längans yttertak, och därmed rimligtvis också 
innertaket och inredningarna.250 Det kan diskuteras om alla arbeten fick utföras 
på nytt. Vissa arbeten kanske fanns lagrade i förråd och verkstäder? Kanske 
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hade man i vissa fall bevarat formar? En räkning från 29 april 1697 specificerar 
att ”alla listerna liggia uppå Slottet färdiga och som ähro utan upsättning be-
tingade om 6 daler styk”.251 I räkenskaperna omnämns ”gipshus” och ”gipsbod” 
med gipslårar i. Det talas också om ett ”stamphus” med gipslårar i.252 Dessa var 
troligen avsedda för det obearbetade gipset men det är även möjligt att dessa 
eller andra lokaler rymde andra typer av förvaring. Det fanns en verktygsbod 
och en stenhuggarbod i slottets nära omnejd.253 Gjutarbete uppges dock också 
ha utförts på slottet i ”ett rum uthi byggningen derest gipsarbetet gjutits” och i 
”gipsmakarens rum mellan wåningen där de arbeta”.254 

Fransmännen disponerade också andra lokaler. Ett mindre rum kunde lätt-
are hållas varmt och ljust, vilket var nödvändigt för exempelvis modellerings-
arbete. Exempelvis levererades till ”underståthållaren Jacob Cloos hus” bord, 
hyllor och skåp till franska ”marmoreraren, gjutaren och målaren”. Även den 
”fransöske bildhuggaren” uppges ha vistats där, syftande på Jacques Foucquet 
d.ä. Det är troligtvis samma hus som det hyrda ”stenhuset på Riddarholmen” 
som nämnts tidigare.255 I mars 1697 köptes spik ”till en bood för de stoora bil-
derna”, vilket visar att all gipsskulptur faktiskt inte utförts på slottet.256 I friher-
rinnan och överhovmästarinnan Märta Berendtz/Berendes (1639–1717) hus på 
Riddarholmen, förvarades också åtskilligt material i väntan på festvåningens 
färdigställande.257 Där fanns bland annat franskt spegelglas, franskt fönsterglas, 
reliefer, franska champeluner, bronsarbeten och bänkarna som räddades från 
slottskyrkan efter branden.258

Detta arbetssätt, att fördela visst arbete i verkstäder, underlättade och kunde 
skynda på arbetsprocessen. I dessa lokaler kunde arbete utföras året runt.259 

Det är intressant att konstatera att även måleriarbeten betalats under vinter-
månaderna, som antytts ovan. Eftersom det handlade om måleri på stuck kan 
det inte rört sig om någon större verksamhet utanför slottet, förutom skisser 
och ritningar som inte finns bevarade. Räkenskaper vittnar om att gesällerna 
blandade färger även vintertid, vilket förtäljer att måleriarbetet pågick på slottet 
även då. I en senare skrivelse till statskontoret angående Foucquets lön beskrev 
Tessin arbetsförhållandena: ”den stoora och trägne flijten som han [Foucquet] 
med dess tillhjelpare härutinnan wist, i det dee arbetadt afftnar och Mornar, 
widh lius, ja och om Helgedagarna inpå nätterna…”260

Arbetets förlopp261

Sommaren 1689 började arbeten med att förnya den gamla slottskyrkan, men 
redan tidigt fanns planer på slottets hela ombyggnad. År 1690 beslutades att låta 
uppföra ”tvenne våningar med skilliemurar mellan öster och väster fyrkanter”, 
det vill säga norra längan.262 Tidigt 1693 var arbetet med den nya längan i gång. 
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Men det som dominerar i räkenskaperna åren 1693–1694, alltså åren närmast 
efter fransmännens ankomst, är arbetena i slottskyrkan.263 

Fransmännens första arbeten  
i den nedbrunna slottskyrkan 1693–1696/97
Redan i september 1693 fick Chauveau, Delaporte och Jacquin, som nyss an-
länt, börja arbeta i kyrkan.264 Från januari till maj 1694 inköptes till exempel 
för slottskyrkans förfärdigande ”ister” och ”terpentin” till ”fransöske bildhug-
garna”.265 Den skulpturala utsmyckningen i kyrkan bestod till stora delar av 
gipsarbeten av Burchard Precht med verkstad 1692–1695. Utsmyckningen be-
stod av allegoriska kvinnofigurer som skulle placeras i portiken, vid ingången, 
vid altaret, samt tolv allegorier längs väggen. Precht ansvarade även för altar-

Slottskyrkan, ur ”Suecia Antiqua et Hodierna”, Erik Dahlbergh, kopparstick av Johannes 
van den Aveelen, 1702. Det första som fransmännen fick göra på slottet var att delta i arbetet 
med den skulpterade utsmyckningen i slottskyrkan. Hela kyrkan förstördes dock i slottsbran-
den 1697. De enda konstverk som räddades var Ehrenstrahls målningar ”Yttersta domen” 
och ”Korsfästelsen”, idag i Storkyrkan. Foto: Kungliga biblioteket.
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uppsättningen och predikstolen. Ryktesgrupper planerades för portiken och 
evangelister, troligen för svicklarna i valvet.266 

Som Böttiger redovisat planerades för en serie reliefer mellan kolonnerna på 
långsidan, vid Prechts skulpturer. Det var troligen för denna serie som René 
Chauveau fick modellera en relief föreställande ”Omskärelsen”, vilket Tessin 
uppgav i ett brev till Cronström.267 Böttiger antar att Delaporte och Jacquin san-
nolikt fick arbeta med formning och gjutning av gips, efter modeller av andra. 
Detta är möjligt. Vi vet ju att René Chauveau i huvudsak utformade modeller. 
Men det går heller inte att helt utesluta att Delaporte och Jacquin utformade 
egna modeller. Tessin uppgav till Cronström att Delaporte i detta skede fick göra 
en relief föreställande ”Dopet”, uppsatt i augusti 1696.268 Även Henrion gjorde 
snideriarbeten i kyrkan, på läktaren och snidade löv för orgelverket.269

På entablementet fanns åtminstone sex apostlamedaljonger i stuck/gips av 
Pietro Pagani. Det var i slottskyrkan som samarbetet mellan Pagani och frans-
männen började. Även de franska hantverkarna var delaktiga i förfärdigandet 
av dessa medaljonger.270 Carlo Carove fick 2 400 dsm i betalning för sitt arbete 
i slottskyrkan under 1694. Betalningen var ansenlig, men det handlade som i 
övriga av Caroves arbeten på slottet mest om listverk, ej om figurativ utsmyck-
ning.271 

Slottskyrkan förstördes helt i branden 1697, men finns avbildad på Koppar-
stick från Suecia antiqua et hodierna samt finns beskriven i memorial av Tessin.272 

Skulpturarbetet i norra längan före branden 1693 – maj 1697 
Det gamla slottet hade restaurerats och moderniserats under Vasakungarna. 
När Tessins ombyggnad startade hade det fortfarande karaktären av en medel-
tida försvarsborg. Arbetet omnämns i räkenskaperna på 1690-talet som det mel-
lan östra och västra ”fyrkanterna”.273 

Under 1694 började man förbereda för de fasta inredningarna i norra läng-
ans svit av paradrum. Timmermän reste ställningar, valvbågar uppsattes, och 
fönster sattes in. Under hösten och efterföljande vår slätade Carove och med-
hjälpare valven med grovt gips och gjorde släta lister.274 Tessin uppgav i brev till 
Cronström i början av sommaren 1694 att Chauveau infriade alla löften och att 
han just påbörjat sitt arbete dans les Grands Appartements.275 Denne arbetade 
med skulpturerna för paradsängkammaren under sommaren och hösten sam-
ma år. I oktober attesterade han till exempel en räkning från smeden Mattias 
Kesemacher som levererat järnredskap till ”fransöske gipsmakarna till gipzta-
kens förfärdigande”.276 I slutet av september 1694 skrev Tessin till Cronström att 
han också var mycket nöjd med skulptören Henrion.277 Räkenskaperna visar att 
samme Henrion från hösten 1694 till våren 1696 modellerade festonger i stuck, 
till sovrummet, audiensrummet och kabinettet på galleriets västra sida.278 
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Under våren 1695 var Chauveau verksam med ”bilderna” i andra kammaren, 
det vill säga audiensrummet.279 I augusti samma år omnämns Jacquin, Chau-
veau, Hubeault, Henrion samt gipsmakaren Pagani arbeta i översta våningen.280 
Pagani syns regelbundet i räkenskaperna för arbetet i festvåningen från och 
med denna tid.281 Under sommaren 1695 arbetade han både i sovrummet och i 
andra kammaren, till exempel med ”en list av gyps till den andra cammaren”.282 
I arbetena deltog också många andra fransmän som anlänt. Där fanns gjutaren 
Hubeault som gjorde metallister och marmoreraren Bernard som arbetade med 
dörrinfattningar.283 Timmermän arbetade under sommaren 1695 med att göra 
kranar och ställningar för murargesällerna utomhus. De gjorde även ”champlu-
ner”, pallar, kistor, bordsfötter för ”fransöske” bildhuggaren, gjutaren, marmo-
reraren och gipsmakaren, samt ”flyttställningar till gipsmakarna”, vilket troli-
gen syftade på mobila ställningar i paradrummen.284

Allteftersom skulpturarbetena i de båda rummen längst i väster blev fär-
diga påbörjades inredningen i själva galleriet. I oktober 1695 reste timmermän 
ställningar för gipsmakare och bildhuggare där.285 På hösten 1695 presenterade 
Chauveau sitt kostnadsförslag, devis, för dekoren, som nämndes ovan. Strax 
därefter, 14 januari 1696, upprättades det viktiga kontraktet mellan Tessin, 
Chauveau och Pagani om galleriets skulpturala dekor. Kontraktet är underteck-
nat av alla tre. I ett och samma dokument återfinns alla skulpturer i valvet, det 
vill säga de kvinnliga dygderna med sina putti, frontonerna med kungens och 
drottningens byster, lejonen från gallerivalvets mitt, sfinxerna, kartuscher och 
två reliefer med historisk-mytologiska motiv.286

Sommaren 1696 gjorde timmermän ”postament” till Chauveaus och Paganis 
”bilder” i galleriet. Detta syftar troligen på själva träbasen ovanpå kornischen, 
som skulpturerna vilar/sitter på.287 I början av november 1696 lämnades en räk-
ning för bilderna från Chauveau och Pagani som attesterades av Tessin.288 Räk-
ningen motsvarar kontraktet, förutom att endast en fronton med den kungliga 
bysten gjorts. Frontonen med Ulrika Eleonoras byst (längst i öster) tycks såle-
des ej vara färdig. Utbetalningen slutreglerades och kvitterades i januari 1697. 
Det specificeras att arbetet var gjort i ”slottsbyggningen”, i galleriet. Skulptu-
rerna bör således ha suttit på plats. Både Chauveaus och Paganis namn står på 
räkningarna, vilket vi ska återkomma till. 

En fortsättning på kontraktet omfattar de arkitektoniska element (konso-
ler, lister) som omger målningarna och skulpturerna i galleriet, det så kalla-
de ”listverket”.289 Som ovan nämndes göts detta i verkstad. Arbetsräkningen 
för listverket inlämnades i oktober 1696 av Chauveau och Pagani. Räkningen 
motsvarar det ”förtingade” kontraktet men innehåller dessutom listverket till 
kabinetten.290 Dessutom flyttades i oktober 1696 ställningarna i galleriet av tim-
mermän.291 
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En dryg månad efter räkningen på listverket, i början av december, inläm-
nades arbetsräkningen för ”ornamenten” (festonger, troféer/skölder, metoper, 
kronor) i galleriet och i kabinetten.292 Tessin attesterade det ”effterskrifna arbe-
te” som ”richtigt gjordt samt betingat”.293 Denna räkning visar också att skulp-
törerna gjort tolv ”chabeloner” [socklar] för figurerna, det vill säga dygderna. 
I Chauveaus devis talas om ”scabellons”. Sannolikt finns en ”kärna” av grövre 
stuck som Félibien talade om.294 Ornamenten redovisades troligen på samma 
räkning, eftersom det i samtliga fall handlade om stuckdekor gjord med sam-
ma metod. Detta till skillnad mot figurerna som delvis var gjorda i en annan 
metod. Därefter, sannolikt årskiftet 1696/1697, monterades delar av figurerna. 
And ra delar formades troligen av skulptören med hjälp av armering direkt på 
figurernas postament som timmermännen satt upp. Samtlig dekor efterarbeta-
des på plats. 

Under våren 1697 fortsatte stuckarbetena i kabinetten. Ett kontrakt slöts 
om den figurativa och ornamentala skulpturutsmyckningen där. Det förtingade 
kontraktet specificerade att åtta ”ovaler” med tillhörande barn och ornament, 
”effter derpå gifna modeller” skulle utföras.295 Modellerna hade Chauveau såle-
des redan utfört. En dryg månad senare lämnades räkningen in för detta arbete, 
undertecknad och attesterad av Chauveau, Pagani och Tessin. På räkningen 
upptogs också fönstrens lister och fönstersmygar i galleriet, samt kornichen i 
”Elden och Luften”.296 Paret Pagani-Chauveau var således färdiga med skulp-
tur- och stuckdekoren i de östra rummen, inklusive kabinetten, strax innan 
branden utbröt några dagar senare. 

Samtidigt med skulpturarbetena pågick även andra arbeten i festvåningen. 
Under hösten och våren 1696 göt Hubeault de mässingslister som skulle kom-
ma framför ”spislarna och dörrkarmarna” i galleriet.297 Marmoreraren Bernard 
sysslade med stenpolering och marmorskivans fastlående”, vilket troligen avsåg 
dörrlisterna.298 Henrion snidade på de dubbla ekdörrarnas ”troféer, deviser och 
zirater”.299 Allt ornamentalt arbete färdigställdes dock ej före branden.

Måleriarbetena före branden
Skulpturarbetena i varje rum följdes av måleriarbeten. Under våren 1695 kunde 
således Jacques Foucquet påbörja måleriarbetena i första kammaren/sängkam-
maren. De pågick till september samma år. Till sin hjälp hade Foucquet målarge-
sällen Olof Pilou [Pilo].300 Böttiger anger att gesäller betalades för måleri arbeten 
redan i december 1694. Möjligtvis kan det ha rört sig om att måla grundfärg 
i taken.301 Efter Foucquets måleriarbeten fortsatte förgyllaren Jeremias Rieger 
med förgyllning av taket och på kornischen.302 

Under 1696 fortsatte Foucquet måleriet i den andra kammaren, allt medan 
skulpturarbetena låg ett steg före i arbetsprocessen.303 Samtidigt, under hösten 



222 de fransöske handtwerkarne

arbetsprocesser

1696, kunde målaren Jöns Willman utföra ornament på guldbotten i taket och 
i fönstren i sängkammaren.304 Rieger var då istället sysselsatt med förgyllningen 
i kammaren bredvid.305 Jöns Willman utförde därefter ornamentmålningen i 
det rummet under våren 1697.306 Rimligtvis borde Foucquet, när målningen 
av ornamenten utfördes, då varit klar med målningen i de båda kamrarna, och 
istället påbörjat måleriet i galleriet och dess kabinett.

Måleriarbetena fortgick således under våren 1697. Målaren Foucquet fick 
”reep” för mätning i övre våningen. I april 1697 levererade handlaren Graver 
bl.a. papper, cinnober, penslar och linolja till densamme ”till logementer att 
för färdiga i öfwersta wånning mot westra fijrkanten…”307 Det är dock osäkert 
hur långt Foucquet hann med målningarna i kabinetten och galleriet innan  
slottsbrandens utbrott i maj. Från juli 1700 finns ett kostnadsförslag/kontrakt 
för galleriet i samband med att Foucquets lön omförhandlades till att bli ”för-
tingad” (se nedan).308 Eftersom inget tidigare kontrakt påträffats kan detta be-
tyda att måleriet i taket i själva galleriet faktiskt inte färdigställdes före branden.

Slottsbranden 7 maj 1697
Under våren 1697 vet vi således säkert att skulptörerna Chauveau, Delaporte, 
Jacquin, Pagani, Henrion, Bernard, gjutaren Hubeault och målaren Foucquet 
var fullt upptagna med arbeten i festvåningen i norra längan.309 Till stor del bör 
skulpturdekoren varit klar. Måleriarbetet var under arbete och stora delar av 
den ornamentala utsmyckningen (målad, smidd, snidad) återstod när branden 
bröt ut. I ett brev till Cronström några dagar efter branden, den 12 maj, berät-
tar Tessin:

Vi har dessutom fått uppleva katastrofen att se slottet nästan helt bli aska, utan att veta hur 
det gick till. Förra fredagen var denna olycksaliga dag då elden tog fart, klockan två på ef-
termiddagen, från mitten av taken på den gamla byggnaden, ovanför Salle de la Diéte. Och 
fast det var ett ganska lugnt väder, fick elden sådan fart att på mindre än en halvtimme så 
var alla yttertak och nästan alla våningar så rökfyllda att nästan ingen hade tid för annat än 
att rädda sig. Detta drabbade också den nya kyrkan och de nya vackra rummen så att man 
knappt ser spåren av dem; två av vår Salig Konungs rum på mittenvåningen och ett parti av 
entresol-våningen och några rum i bottenvåningen kunde räddas i den nya längan. Allt annat 
är uppbrunnet, föutom yttermurarna mot utsidan och också mot gården, vi ska reparera dem 
eller åtminstone skydda dem denna vinter. Resten av slottet rivs just nu och vi ska forma en 
plan som är större och mer storartad än tidigare.310 

Räkningarna
De samtida skildringarna av Tessin och den i inledningen citerade comte 
d’Avaux antyder att det var viktigt att slottsarbetet skulle fullföljas som planerat 
efter branden. Vid en första anblick är det till och med svårt att ana branden i 
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räkenskaperna. Arbeten och kvartalslöner betalades som vanligt. En förklaring 
till detta skulle kunna vara att förödelsen vad beträffar delar av fransmännens 
arbeten inte var så stor som man hade kunnat befara. En annan och troligare 
förklaring är att räkningarna delvis reglerades i efterhand. Under sommaren 
betalades kvinnor och hantlangare för att samla tegel från de nedbrunna bygg-
naderna.311 Teglet användes bland annat till uppförandet av det nya gjuteriet på 
Rännarbanan.312 Under sommaren betalades också timmermän för att resa ställ-
ningar i norra flygeln och i kyrkan, samt för att göra ”champluner och modeller 
för de fransöske hantwerckarna”.313 Under hösten importerades gips från Riga 
för arbetets fortsättande.314

Böttiger redovisade att målargesällen Söderman fick lön under hela vintern, 
våren och sommaren 1697. Han konstaterar således också att efter branden 
tycktes arbetet fortsätta som vanligt. Böttiger tolkar det som att mycket klarat 
eldsvådan och att endast reparationsarbeten skett i norra längan efteråt. Som 
bevis för detta anger han bland annat att Chauveau och Pagani fått diverse 
utbetalningar juli–september 1697.315 Han konstaterar också att allt kanske inte 
ens färdigställts före branden.316 Lars Ljungström har däremot, i en opublice-
rad studie om slottet Tre Kronor, framfört att alla inredningar torde ha gått 
förlorade. Källorna visar tydligt att man fått göra nya trossbottnar över norra 
längans översta våning. Det är svårt att förklara detta med annat än att hela 
taket ramlat in. I så fall kan inget av dekoren av valvet, och troligen inte hel-
ler kornischen, ha klarat sig, enligt Ljungström.317 Detta resonemang stämmer 
också överens med det vittnesmål som Tessin ger i det ovan citerade brevet. 
De räkningar som Böttiger syftar på handlade troligen om efterregleringar.318 
Räkningarna visar dessutom, som vi ska se, att i stort sett alla dekorationer 
gjordes om.319 

Papillon skrev om branden och de förlorade arbetena i biografin om Chau-
veau: 

… branden tog sig så kraftigt att hela slottet brann ned på mindre än fyra timmar. Endast 
rummet där Karl XI:s lik stod […] och de rum som gränsade till dessa överlevde branden. 
Resten gick inte att rädda. […] Monsieur Chauveau hade gjort stora arbeten i detta slott, som 
inte var slutreglerade (ni reçus ni arrêtés). Några dagar senare besökte han överintendenten, 
och talade om detta och vad som måste göras om. Tessin avbröt honom: Monsieur, jag hör 
vad ni säger, Kungens och min intention är att den olycka som just hänt inte ska drabba er. Ni 
kommer inte att förlora något. Jag har sett allt som ni gjort. Gör ett memorial och så ska ni få 
er betalning. Chauveau blev förvånad att höra överintendenten tala på detta vis, för Tessin var 
sedan länge i sitt lanthus, han hade endast kommit på grund av branden, och det var därför 
många verk han inte sett. Men Tessin repeterade: Monsieur, det räcker att ni säger att jag sett 
allt, för att ni ska förstå att jag uppskattar er ärlighet. Kungen vill att ni ska få betalt för allt. 
Detta var också vad som hände. Kort senare fick Chauveau tillbaka fyra eller femtusen livres 
som han trodde var förlorade.320 
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Papillons berättelse överensstämmer med det vi vet från källorna. Ett handskri-
vet memoire av Chauveau tar upp de ”figurer med barn och troféer” som han 
gjort 1695 i ”Sommaren” på Tessins order och överinseende. (Se appendix IV) 
Därmed har vi också belägg för att det ikonografiska programmet inte ändrades 
efter branden.321 På samma sätt memorerades sannolikt dekoren i ”Våren” men 
det dokumentet har ej återfunnits. För utsmyckningarna i galleriet fanns kon-
trakten från 1696 att tillgå för att identifiera vad som gjorts. Därför behövdes 
inte memorial upprättas. 

Som diskuterades ovan är det emellertid också möjligt att en del av inred-
ningarna inte färdigställdes före branden, som till exempel måleriet i galleriet. 
Troligen bevarades även formar/matriser, något som även Ljungström och Od-
linder framhållit i sina arkivgenomgångar.322 En del av dekoren hade möjligen 
inte heller monterats.

Arbetets uppläggning efter branden
En genomgång visar att när arbetet återupptogs efter branden ökade arbetstem-
pot. Allt blev mer effektivt och strukturerat med tydligare arbetsfördelningar. 

Man arbetade återigen från väst till öst, från skulpturdekor till måleri, för-
gyllning och ornament. Turbulensen efter branden gjorde att man också ut-
nyttjade fransmännens kompetens på andra ställen än på slottet. 1697 fick 
Chauveau betalt för verktyg till ”balleterna”. Inredningsarbetet i Tessins egna 
palats pågick också samtidigt. Det finns inte några tydliga ”luckor” eller uppe-
håll i räkenskaperna. 

Chauveau och Pagani forstatte att arbeta tillsammans, men rollerna dem 
emellan blev tydligare. Under hela 1698 och 1699 hade de hjälp av kvinnliga och 
manliga hantlangare i arbetet för att hantera gipset.323 Säkert arbetade även till 
exempel Delaporte och Jacquin också i festvåningen, men insatserna framgår ej 
i räkningarna eftersom de fortfarande åtnjöt årslön. 

Skulpturarbetena i ”Våren” och ”Sommaren”
Vad gäller Chauveaus och Paganis arbeten i de båda rummen ”Våren”och 
”Sommaren” är en jämförelse med vad som gjordes före branden svår. Detta 
beror på att det inte finns specificerade räkningar, annat än memorialet som 
nämndes ovan. De två arbetade på nytt med den skulpturala utsmyckningen 
till dessa rum redan från sommaren och hösten 1697. 

Arbetet fortsatte under 1698 då de båda skulptörerna erhöll delbetalning för 
sådant ”de under händerna hava att förfärdiga”.324 Material och verktygsleve-
ranser skedde också utan uppehåll.325 Arbetet med listverken och ornamentala 
dekoren i form av kartuscher, kronor och festonger för ”Våren” och ”Som-
maren” slutreglerades av Chauveau och Pagani gemensamt i juni 1698.326 Fi-
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gurerna finns inte med här. Det verkar såldes vara den gjutna, upprepande 
och ornamentala stuckdekoren som först färdigställdes, det vill säga element 
som metoper, kartuscher och festonger. Detta förklarar också varför dekoren 
gick relativt snabbt att utföra. Här användes bevarade formar och matriser. De 
ornament som Henrion modellerade för hand i samma rum tog mycket längre 
tid att färdigställa.327 

När ornament och listverket var klart kunde figurerna komma på plats i 
”Våren”.328 Dessa redovisades således i en räkning från juli 1698.329 Intressant 
nog är denna räkning endast undertecknad av René Chauveau.330 Året därpå, 
i mars 1699, lämnade densamme räkningen för kompletterade figurer i ”Som-
maren”, bland annat ”figurer med barn, tropheer och ornamenter”.331 Arbetet 
med figurskulpturerna pågick således samtidigt som den arkitektoniska och 
ornamentala stuckdekoren utfördes i kabinetten. Detta tydiggör den effektiva 
arbetsorganisationen och rollfördelningen och antyder att Pagani var steget före 
och verksam med det arkitektoniska och ornamentala stuckarbetet och Chau-
veau med flera arbetade med figurerna.

Precis som före branden kompletterades Chauveaus och Paganis arbeten 
med andra stuckelement i festvåningen. Från 1698 utförde Claude Henrion för 
andra gången festonger till ”Våren” och fortsatte året därpå i ”Sommaren”.332

Skulpturarbetet i kabinetten och galleriet
Under hösten 1698 lämnade Chauveau in en av Tessin attesterad räkning på 
skulpturarbete i ”cammaren” på bägge sidor om galleriet, det vill säga kabi-
netten.333 På den något svårtydda räkningen upptas ornament och arkitektur 
(lister), medan det anges att ”barnen” redan är betalade. Detta stämmer med 
att ett kontrakt upprättats i mars 1697 och en räkning för ”barnen” i båda kabi-
netten lämnats in strax före branden.334 Dessa skulpturer kan således ha undgått 
eldsvådan genom att de inte hunnit bli monterade. Således bör kabinettens 
skulpturala utsmyckning helt ha färdigställts för första gången efter slottsbran-
den. Det är i så fall de enda av de utförda skulpturerna för festvåningen som vi 
säkert vet överlevde branden. 

Precis som före branden följdes arbetena av de fasta skulpturornamenten i 
galleriet. Valvet sattes upp av timmermän under våren och hösten 1698 från väst 
till öst. Därefter hade väggarna och taken preparerats av gipsmakargesäller med 
grovt gips och hår.335 Redan i början av oktober 1698 kvitterade Chauveau och 
Pagani en räkning för den ornamentala dekorationen. Dekorationerna är de-
samma som specificerades på arbetsräkningen från december 1696. Det gällde 
festonger, skölder, metoper, cronor, samt tolv ”schabloner” för figurerna. Det vill 
säga all dekor som var repetitiv och som göts och gjordes på plats. 336 Betalningen 
reglerades vid två tillfällen under hösten och slutreglerades i februari 1699.337
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Räkningarna överensstämmer med vad som tidigare upptagits, med undan-
tag för kungens vapen mitt i galleriet och nitton kartuscher som inte fanns 
tidigare. Räkningen efter branden innehöll alltså något mer än tidigare. Trots 
detta utgjorde den ett lägre belopp (1 650 dsm stället för 1 845 dsm). Möjligen 
berodde detta på en mindre arbetsinsats. Vi vet således att de ornamentala de-
korationerna verkligen utfördes före branden, och också gick förlorade i den, 
eftersom de utfördes på nytt. Formar och matriser kan ha återanvänts vilket 
förklarar den lägre summan.338 

Räkningarna för listverket överensstämmer också helt med den som betinga-
des och betalades i oktober 1696. Men även här är beloppet lägre (2 550 dsm 
istället för 4 425 dsm) vilket återigen bör förklaras med att formar kunnat åter-
användas. I februari 1699 betalades också Chauveau och Pagani för 36 kapitäl 
i stuck till galleriet.339 Dessa var troligen också gjutna i verkstad, åtminstone 
delvis. 

I september samma år 1699 lämnade Chauveau in en arbetsräkning för delar 
av den figurativa utsmyckningen till galleriet. Räkningen motsvarar kontraktet 
och betalningen från hösten 1696. Även i detta fall vet vi således att skulpturerna 
har betalats två gånger. På arbetsräkningen återfinns ”twenne frontons” det vill 
säga bröstbilderna av Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Dock tycks endast den 
ena ha utförts tidigare. Därför betalades endast halva summan 1696.340 När det 
gällde skulptur som gränsade till rundskulptur och komplicerade figurer, tycks 
något annat inte ha varit möjligt än att utföra skulpturerna på nytt i sin hel-
het och därför betalades de med samma summa igen. Med tanke på detta ge-
nomfördes arbetet med en anmärkningsvärd hastighet. Intressant är också att 
på räkningarna för detta arbete finns endast Chauveaus namn. På det tidigare 
betalningsunderlaget från 1696 återfanns såväl Chauveau som Pagani. Rollerna 
har således utkristalliserats.

I november 1699 betalades för återstoden av figurerna till Chauveau: ”12 
figurer med deras barn och andra attribut” och fyra lejon.341 Dessa figurer åter-
finns också på kontraktet och arbetsräkningen från 1696. Kontrakten behövdes 
därmed aldrig skrivas om eftersom priserna överensstämde med de tidigare an-
givna.342 

Böttiger anger att Chauveau och Pagani år 1699 ”reparerade” listverken med 
de fyra elementen i de östligt belägna paradrummen, kallade ”Elden” och ”Luf-
ten”. Dessa hade varit färdiga strax före branden.343 I arbetsräkningen står dock 
tydligt att arbetena fick göras om, men att man drog av kostnaden för formarna 
som var gjorda före branden.344 

På hösten samma år försåg också Pagani med medhjälpare väggfälten mellan 
pilastrarna och under fönstren med marmorimiterande stuck.345

Pagani fortsatte med den ornamentala utsmyckningen under våren och som-
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maren 1700, fram till att han lämnade landet med Chauveau i augusti samma 
år.346

Foucquets målningar efter branden
När den arkitektoniska, ornamentala och figurativa stuck-/gipsutsmyckningen 
var på plats var det åter dags för den målade dekoren. Den utfördes av Jacques 
Foucquet d.y. med medhjälpare 1698–1702. Med tanke på att skulpturdekoren 
förblev densamma före och efter branden är det sannolikt att också måleriets 
program förblev oförändrat. 

För ”Våren” hade Foucquet att disponera det stora mittfältet och fyra halv-
cirkelformade fält ovan kornischen. Ikonografin kring Mars och Venus var 
skriftligen förmedlad av Tessin (se ovan). Vi vet att Foucquet hade arbetat i 
”Våren” och ”Sommaren” 1695–1697. Böttiger framlägger hypotesen att mål-
ningarna i dessa rum kanske skonades någorlunda under branden. Det är dock 
oklart vad han grundar detta på.347 Kontrakten för arbetena upprättades efter 
branden och Rieger grundade på hösten 1698 taket i sängkammaren inför Fouc-
quets arbete. Denne bör ha börjat måla snart därefter.348 I september 1699 byttes 
Foucquets årslön mot betingat arbete enligt kontrakt, precis som i Chauveaus 
fall. I juli 1700 fick han betalt för arbetet i ”Våren”.349 

Foucquet fick också delbetalt för det ”förtingade” arbetet i ”Sommaren” i 
juli 1700. En del av den avtalade summan betalades direkt när kontraktet upp-
rättades, då arbetet till ”redan en god del avancerat”. Eventuella studier och 
kartonger kan ha funnits kvar. Detta skulle i så fall vara att jämföra med skulp-
törernas bevarade arbetsmaterial. Arbetet slutkvitterades i juli 1701.350 

I juli 1700 kontrakterades Foucquet även för takmålningarna i galleriet. 
För detta arbete skulle målaren få den enorma summan 12 000 dsm. Kontrak-
tet hade sannolikt, som i de andra fallen, föregåtts av ett skriftligt program 
nedtecknat av Tessin, eller av sekreterare/kopist. Det dekorativa programmet 
upprepas i Traictè 1717 där programmet sammanfattas med ”Allt är allegoriskt, 
tillägnat Karl XI:s liv och gärningar” (se ovan). 

Kontraktet specificerade att Foucquet skulle måla i kabinetten och galleriet 
”med all den omsorg och flit som i hans vetenskap fordras”. Kontraktet är 
synnerligen formellt utformat där alla delar (rundningarna, fälten med ”escla-
verna”, de stora styckena…) har betingats med olika belopp som sedan adde-
rats. Materialet skulle Foucquet få utöver betalningen.351 Under våren 1701 fick 
Foucquet ”en ställning som kan skjutas”.352 I september 1702 var arbetet avslutat 
och räkningen lämnades in. Där betonades att Foucquet inte skulle behöva stå 
för kostnaden för hantlangare.353 

Målaren Foucquet lämnade landet i november samma år när allt var färdigt. 
Tessin skrev till Cronström att målaren var mycket nöjd med sin vistelse i Sve-
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rige ”och det borde han vara för han har tjänat stora belopp”.354 Senare anlitades 
Hans Georg Müller, som tidigare utfört arbeten på Hedvig Eleonoras Drott-
ningholm, till fortsatt ornamentalt måleriarbete i galleriet.355

De avslutande ornamentala arbetena
Från 1700-talets första år tillsköts allt mindre medel för slottsbygget356 Arbetena 
fortsatte dock, men med lägre intensitet än tidigare. När de skulpterade ”bil-
derna” och ”skillerierna”var avslutade, lämnade de ansvariga upphovsmännen, 
Foucquet, Chauveau och Pagani, landet. Därefter återstod förgyllningsarbeten 
och ornamentala arbeten.

”Mosaik” i taket i Karl XI:s galleri, Stockholms slott, av ornamentmålaren de Meaux. När 
skulpturerna och listverken var på plats och takmålningarna var utförda var de ornamen-
tala arbetena det sista som utfördes i galleriet och de angränsande rummen. Foto: Linda 
Hinners. 

Ornamentmålaren de Meaux utförde från 1699 till våren 1701 ”mosaik och 
marbrering”, det vill säga mönstermålning i taket i ”Våren” och fönstren i 
”Sommaren”.357 Det sista som gjordes i dessa rum var Riegers sista förgyllning 
som avslutades i ”Våren” under 1703. Därefter fortsatte förgyllaren i ”Somma-
ren” och i galleriet åtminstone till år 1709.358 de Meaux dekorerade också galleri-
ets nio fönstersmygar från 1706 till 1711.359 Möjligtvis hade han hjälp av målaren 
Müller (Möller). Den svenske Jonas Apelskoug var deras hantlangare.360 Detta 
är en lång period, vilket indikerar att hantverkarna parallellt med arbetet i fest-
våningen också hade andra uppdrag. 

Från 1696 hade Henrion snidat dekoren på dörrarna till festvåningen ”på frij 
hand”. För varje dörr fick han 200 dsm. Arbetet fortsatte till 1703.361 Dörrarna 
tycks ha klarat branden. Detta är naturligt eftersom de utfördes i verkstad och 
troligen inte hade monterats. Endast en tycks ha utförts som ersättning för 
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en annan dörr som gått förlorad i branden.362 Totalt utfördes inte mindre än 
18 dörrpar.363 Som Lars Ljungström också konstaterat var dessa inte endast ett 
arbete av Henrion. Denne fick hjälp av Bernard Foucquet d.y. som snidade 
listerna runt dörrarna.364 Han hade i flera sammanhang arbetat med samma 
projekt som Henrion. Som tidigare nämnts fungerade de båda som speciali-
serade ornamentskulptörer, i såväl trä som sten. Rieger vitmålade åtminstone 
en av ekdörrarna i sovrummet och förgyllde den snidade dekoren i maj 1697, 
strax före branden.365 Detta kan jämföras med de dörrar som Tessin sett i Ap-
partement du Roi i Versailles.366 Dörrarna på Stockholms slott är idag trärena 
med gulddetaljer.

Henrion gjorde även modeller till andra arbeten. Under hösten 1697 utförde 
han en modell i trä till pilastrarnas ornering i galleriet, avsedda att gjutas i 
metall och ciseleras.367 Marmorpilastrarna som huggits av Bernard uppsattes på 

Detalj av pilaster i Karl XI:s galleri. Huggen marmor av marmoreraren Bernard, förgyllda 
bronsbeslag av gjutaren Hubeault, ciseleringsarbete av guldsmeder, bland andra Jean-
Francois Cousinet. Foto: Linda Hinners.
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väggen 1701–1705 av Caroves elev gipsmakaren Mathias Schmetter.368 Gjutaren 
Hubeault hade rekryterats till bygget för att bistå med bronsgjutning av lister 
och foder till dörrar och spislar [spisar].369 Hubeault göt också bronsornamen-
ten till marmorpilastrarna, åtminstone från sensommaren 1697. Efter branden 
fortsatte Hubeault sin verksamhet ända till sensommaren 1706.370 Listerna ren-
filades och löddes av olika tillfälligt anlitade smeder och snickare. Räkning-
arna attesterade Hubeault själv. Insatsen mättes per kvantitet utfört arbete och i 
tid.371 Efter Hubeaults avresa 1706 inköptes istället färdigfilade lister hos smeden 
Mårten Ekman.372 När Hubeault kom tillbaka återupptog han arbetet men var 
då löst knutet till slottsbygget.373 Själva ciseleringsarbetena av pilasterornamen-
ten utfördes av bland andra guldsmeden Cousinet från 1699 åtminstone till 
1709. Cousinet fick något mer i betalning än de andra guldsmederna, vilket 
indikerar att han utförde ett mer komplicerat arbete än de andra.374 Till pilast-
rarna utfördes också ljusarmar. Ljuspiporna svarvades av en Johan Christian 
Mansfeldt och Cousinet cicelerade.375 Ljungström och Odlinder har nyanserat 
Böttigers redovisning av Cousinets arbeten något och istället betonat den kol-
lektiva insatsen i guldsmidesarbetet.376 

Galleriets speglar sitter i sex nischer och är uppdelade i sex fält. Detta till 
skillnad mot i Versailles, där speglarna inte sitter i fördjupningar. När Tessin 
skrev sin inredningstraktat var de inte uppsatta, eftersom han talade om ”speg-
lar som kommer att sättas på plats”.377 Speglar inköptes från Frankrike 1694, 
men allt eller delar av dessa gick förlorade i hamnstaden Le Havre.378 Tessin 
fortsatte att förhöra sig om franskt spegelglas genom att tillfråga Cronström 
och andra. Planer fanns till och med på att upprätta spegelmanufaktur i Sve-
rige.379 När slottsbygget återupptogs fanns speglar i förråd. Vissa köp måste 
således ha genomförts. 1725 köptes ytterligare spegelglas från Amsterdam. På 
1760-talet kompletterades dessa med speglar från Ulriksdal.380

Arbetets uppdelning 

Sammanfattningsvis kan sägas om inredningarna i festvåningen att ordnings-
följden för arbetet var densamma före och efter branden. Ytorna slätades av 
gipsmakare. Vissa ornament och listverk i stuck utfördes på plats möjligen med 
hjälp av matriser. Delar av den ornamentala dekoren var gjuten i verkstad med 
återanvändbara formar. Sist monterades de skulpturer som var gjorda i verk-
stad, det vill säga vissa delar av figurerna. Detta skedde i kombination med 
modelleringsarbete av stucken på plats. Därmed kunde flera arbeten löpa paral-
lellt.381 När stuck-och gipsarbetena var klara var det dags för måleriarbetena. 
Stucken grundades med  röd bottenfärg, därefter det föreställande måleriet. Sist 
lades till förgyllning och målade ornament. 
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Som vi sett undertecknades kontrakten och räkningarna ibland av både 
Chauveau och Pagani. Från början skrev till exempel båda under arbetsräk-
ningar för ornament och figurer. Andra räkenskaper för figurskulpturer har 
endast Chauveau skrivit på, åtminstone när arbetet avancerat något. Mer sällan 
undertecknade endast Pagani räkningar för festvåningen. Men även detta före-
kom, exempelvis då han attesterade gesällernas arbeten.382

Troligen ansvarade Pagani för utförandet av den arkitektoniska och orna-
mentala dekoren i stuck. Sannolikt har han arbetat efter snidade modeller av 
snickare.383 Själva listverket liknade också till stora delar träsniderier. Detta blir 
synbart i ”Våren”där stuck till och med patinerades för att likna trä.384 Det 
är oklart vem som utförde modellerna. År 1694 uppgavs Pagani tillsammans 
med Giuseppe Marchi ha gjort ”2 st former för löfwärket uthi stora fönstren” 
i slottskyrkans kor. Detta är intressant eftersom det tycks syfta på utförandet 
av själva formarna/matriserna.385 Vi vet dock inte vilken typ av formar som 
användes.

Det faktum att Chauveau finns med på samtliga räkningar från arbetet i 
festvåningen tyder på att denne trots allt hade ett överordnat ansvar. Vi vet att 
Chauveau utformade modeller av allehanda slag. Troligtvis var han även ansva-
rig för modellerna till de arkitektoniska elementen. 

Pagani bör således ha behärskat stuckarbetet, medan Chauveaus specialitet 
var att utforma modeller/modellera. Karling har påpekat svårigheterna med 
att skilja mellan Pagani och Chauveau då de signerat tillsammans. Han kon-
staterar att figurerna är så ”franska” att de måste vara av Chauveau, men att 
sfinxerna och putti skulle vara av Pagani, då stilen är ”italiensk”. Jag håller inte 
med om detta resonemang, utan anser att det handlar mer om kompetenser än 
om stilen, som snarare är generellt klassicerande.386 Josephson, och även Böt-
tiger, menade att Chauveau svarade för den figurativa dekoren och att Pagani 
endast fungerade som en enkel ”medhjälpare” till Chauveau, med ansvar för 
det ornamentala. Till viss del stämmer det, men påståendet behöver nyanse-
ras. Chauveau och Pagani utgjorde snarare ett arbetslag, där båda två behövdes 
för det färdiga resultatet. Pagani behövdes för sina färdigheter som stuckatör. 
Chauveau hade ett övergripande ansvar för dekorationens helhet även om han 
inte var den som personligen utförde alltsammans.387 

Vad vi vet om Chauveaus verksamhet före resan till Sverige är att han främst 
utförde huggna och snidade ornament i sten och trä. Han tycks inte ha sysslat 
särdeles med stuckarbeten före ankomsten till Sverige. Cronström angav vis-
serligen att Chauveau behärskade alla material, såväl brons som marmor, trä 
och gips. Chauveaus ansvar i Stockholm blev mera omfattade än vid tidigare 
projekt i Frankrike. Däremot var han sannolikt beroende av Paganis kunskaper 
i stuck. De utgjorde ett lag, men de var inte jämlika. Arbetsprocesserna hade 
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således en tydlig hierarki. Paret Chauveau-Pagani tycks ha ”marknadsfört” sig 
som ett arbetspar då de lämnade Sverige tillsammans i augusti 1700.388

Även Foucquet var sannolikt starkt involverad i den kreativa processen.389 
Tessin hade formulerat ämnena och de stora dragen till takets målningar. Hur 
de gestaltades var upp till målaren Foucquet. Det är särskilt intressant att det 
till vissa av målningarna i galleriet finns en förklarande text, en Explication, som 
sannolikt är författad av Foucquet själv. Texten innehåller ”rättningar” av Tes-
sins hand.390 Kanske rör det sig om en förklaring till skisser/kartonger, kanske 
var det en förklaring som avsågs att graveras (se nedan).

Tessin engagerade sig i arbetet så långt hans kompetens räckte. I det be-
varade programmet för ”Våren” står till exempel specificerat: ”Målningen ska 
omges av en mycket rik ram, med fyra små kartuscher av en avlång form, med 
delfiner, symboler för kärleken och födelsen av Venus [?]; i vilka (kartuscher) 
man ska beskriva, med få ord, i form av sentenser, betydelsen av det avbildade 
ämnet i mitten.”391 Därefter fick Chauveau, Foucquet och de andra ta vid.

Arbetenas art 

Som ovan berörts kan inredningarna delas in i olika kategorier. Dessa kan kny-
tas till respektive hantverkares specialkompetens. I Karl XI:s galleri och de an-
gränsande rummen kan man förenklat urskilja följande dekorativa arbeten:

– Figurer i stuck/gips som gränsar till friskulptur
– Reliefer
– Ornament, arkitektoniska eller föreställande
– Narrativt monumentalmåleri
– Fristående monumentalskulpturer.

Generellt omskrivs kategorierna som ”arbeten”. Sällan omtalas de med en mer 
förtydligande terminologi. Vissa beskrivande termer återkommer, som ”bil-
der”, ”basreliefer” [reliefer], ”ornamenter”, ”skillerier” och ”statuer”.392 De olika 
kategorierna är inte helt konsekvent använda i räkenskapsmaterialet, men de 
täcker i princip de arbeten som vi kan härleda till fransmännens verksamhet. 
Det måste dock understrykas att det endast är i helhetsmiljöerna som dessa ar-
beten kom till sin rätt. Arbetena och kategorierna kan egentligen inte bedömas 
var för sig, som enskilda konstverk. Ändå är det intressant att ställa frågan om 
vissa konstarter, och därmed visa yrkesroller, ansågs ha ett större värde än andra.

Skulpterade bilder
Med skulpterade bilder avsågs figurativ och avbildande skulptur. I inredning-
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arna i festvåningen på Stockholms slott är de skulpterade bilderna rikt repre-
senterade. I Traictè 1717 skrev Tessin: ”entablementet i stora galleriet och kor-
nischerna i de andra rummen är av en särskild smak och en stor rikedom.”393 

Temat för den plastiska dekoren i galleriet på Stockholms slott är kungens 
dygder med Karl XI:s och Ulrika Eleonoras bröstbilder i var ände. Josephson 
framför likheterna med graverade kompositioner och även med förebilder i 
Versailles.394 Närheten till den graverade konstformen återfinns också i mål-
ningarna. ”Slavarna” omkring de stora plafondmålningarna ser vid nära betrak-
telse ut som gigantiska gravyrer. Min åsikt är dock att man bör vara försiktig 
med att fastslå specifika förebilder, då ämnen och sätten att hantera dem var 
konventionella. 

Kornischens kvinnliga allegorier är tolv till antalet. Varje allegori har ett 
par putti på var sida. Figurerna är ungefär i naturlig storlek. De specificerades 
inte av Tessin i Traictè 1717. Inte heller specificerades ämnena av Chauveau i 
kontraktet eller räkningarna. De omnämns då endast som ”dhe stoora figurer 
med dess barn och andre attribut”.395 Ikonografin är klassisk och konventionell 
enligt Ripas Iconologia och figurerna har identifierats av Silfverstolpe.396 De fö-
reställer olika dygder: blygheten/la modestie (spira med öga), mildheten/la cle-

Putto i talkvalvet i Karl XI:s galleri. På kornischen i Karl XI:s galleri finns tolv allegoriska 
kvinnofigurer med sina putti och symboler. Figurerna är sannolikt gjorda med en bland-
teknik. En del av figurerna modellerades på plats och vissa detaljer göts separat, som denne 
putto. Foto: Linda Hinners.
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mence (pil), prakten/la magnificence (palm och ritning), måttfullheten/la tem-
perence (vattenkrus), storsintheten/la magnanimité (spira och ymnighetshorn), 
rättvisan/la justice (vågskål), klokheten/la prudence (orm, spegel), fromheten/
la pieté ( svärd, bok), styrkan/la force (harnesk, spjut), troheten/la fidelité (sigill 
hund),vaksamheten/la vigilence (lampa och bok) och välviljan/la benignité (sol 
och tall). Silfverstolpe har påpekat att det dekorativa programmet dessutom 
ofta direkt överensstämmer med den franska översättningen av Ripas Iconolo-
gia, av akademiledoten Jean Baudoin (Paris, 1644). Tessin hade Ripa i sin ägo 
(Pauda, 1630), men tycks inte ha haft den franska versionen. Det är emellertid 
inte otroligt att Chauveau och Foucquet ägde egna exemplar av denna.397 Den 
fullständiga titeln på den franska Iconologie är praktiskt orienterad: ”Iconologie 
ou la Science des Emblemes, devises, & c. Qui apprend à les expliquer dessi-
ner et inventer. Ouvrage très utile aux Orateaurs, Poètes, Peintres, Sculpteurs, 
Graveurs, & generalement à toutes sortes des Curieux” (Amsterdam, 1698). 
En närmare undersökning visar dock att skulpturerna inte utgör någon direkt 
översättning från de tryckta förlagorna. Mildheten har en pil, som Ripa före-
språkar, men saknar det lejon hon ibland avbildas med.398 Om måttfullheten/la 
temperence står i Baudoin: ”Hon är representerad av en blyg kvinna, som hål-
ler tyglar i ena handen och ett ur med en elefant vid sin sida.”399 I Chauveaus 
version häller måttfullheten vatten i ett krus, och vid hennes sida finns en bock 
som ”uppträder som den råa vällustens representant”.400 

Precis som Josephson påpekat är det rimligt att anta att flera händer arbetat 
med att färdigställa figurerna i galleriets och de angränsande rummens takvalv. 
Det är inte möjligt för en person att ensamt utföra ett så stort arbete. Figu-
rerna skiljer sig dessutom något åt sinsemellan.401 Delaporte och Jacquin var 
troligen också ”figurskulptörer”, men deras insatser är, som påtalats, svårare 
att identifiera. Chauveau var, som ovan framhållits, ansvarig för helheten och 
överordnad Pagani och de andra. Samtliga arbetade på plats i galleriet. Från 
1695 levererades spik och ”gipstulikor” till Monsieur Chauveau för ”bilderna” i 
övervåningen och ett ”rijt bordh och een kista deer sammastädes”.402

Även på andra ställen i slottet planerades för skulpterade bilder. I norra por-
tiken skulle reliefer och ryktesfigurer placeras över valvbågarna. Intressant är 
att Tessin där repeterade samma program med ryktesgrupper som Precht tidi-
gare utfört för kyrkans portik före branden.403 Användningen av Chauveau för 
uppdraget bekräftar preferensen att vända sig till fransmännen snarare än att 
anlita Precht, vilket annars skulle kunna ha varit det mest logiska. Precht var ju 
fortfarande i livet. Fyra ryktesfigurer till norra portiken utfördes av Chauveau 
1699.404 Mot Lejonbacken håller Ryktets gudinna och en ängel upp språkban-
det ”In deo spes mea” (I Gud Mitt hopp), enligt Josephson ett senare tillägg. 
Mot borggården finns samma konstellation, men där med ett språkband med 
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Ryktesfigurer  i norra valvet, Stockholms slott, gipsskulptur av René Chauveau. 
Foto: Linda Hinners.

texten ”Dominus protector meus” (Herren min beskyddare). Ryktesgrupper 
med språkband var en vanlig komposition under 1600-talet. Josephson påpekar 
likheten med Berninis Scala Regia och påminner också om en liknande kom-
position för Ulrika Eleonoras begravning 1693.405 Även i Oxenstiernas gravmo-
nument finns ryktesfiguren närvarande. 

Reliefer 
Reliefer är också en form av ”bilder”. Dessa kan lättare än en figurgrupp återge 
en berättande scen. I reliefen kunde figurers gester, poser och plan varieras.
Verken innebar en möjlighet för skulptören att demonstrera såväl sina praktiska 
som teoretiska kunskaper. Man skiljer på skulptur i relief och reliefer.406 

Tessin betonade vikten av reliefer i trapphus.407 Bland de sista arbeten som 
René Chauveau utförde innan han lämnade Sverige var de reliefer som skulle 
dekorera trapphusen på slottet. De placerades dock troligtvis aldrig där. Skulp-
turerna är generellt utförda i lågrelief, basrelief, även om de olika nivåerna inom 
varje bild varierar, från finaste lågrelief, schiacciato, till element som gränsar till 
rundskulptur.408 Detta gör dessa arbeten särskilt livfulla och innehållsrika. 

I ett par räkningar från 1700 återfinns ett antal av tjugo reliefer för trap-
pan och två som dörröverstycken i galleriets båda ändar.409 Josephson anger 
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Gipsreliefer avsedda för slottets trapphus, utförda av René Chauveau 1699–1700. (Ståthål-
larämbetet). Totalt utfördes ett tjugotal reliefer för trapphusen och möjligen för andra ställen 
i slottet. Relieferna är ca 108 x 115 cm och signerade R.C. Ämnena var hämtade ur den klas-
siska mytologin. Troligen fick Chauveau fria händer i utförandet av dessa verk. De flesta av 
relieferna finns bevarade. Några finns utställda på Orangerimuseet på Ulriksdal.

Hur Apollo sedan han ihjälslagit draken mötte 
kärleken.

Ajax och Odysseus (?)

Panteus sönderslagen av sin mor och sin mors 
syster (?)  

Jupiter och Semele.
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Jupiter krossande giganterna. Paris dödande Akilles.

Perseus och Andromeda, version a. Perseus och Andromeda, version b.



238 de fransöske handtwerkarne

arbetsprocesser

Juno förvandlar Inos följeslagarinnor till sten 
och fåglar.

Den rasande Athamas (?)

Syndafloden med Deukalion, Pyrra och Hel-
len.

Perseus och Medusa.

Foto (s. 236−238): Per-Åke Persson, © Kungl. Hovstaterna.
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Eko och Jupiter. Odysseus röjer den förklädda Akilles.

Apollo och Dafne. Ifigenia offras på Akilles grav.

Foto (s. 239): Hans Thorwid, © Kungl. Hovstaterna/Nationalmuseum.
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dessutom ytterligare sex reliefer, som utfördes 1699.410 Det gör ett antal om 
totalt 28 reliefer som planerades för galleriet, trapphusen, men troligen också 
för andra ställen i slottet.411 Reliefernas storlek är ca 108 x 115 cm och är signe-
rade R.C.412 Relieferna var sannolikt utförda utifrån en förlorad lermodell i en 
förlorad form.413 

Endast Chauveau återfinns på räkningarna som kan knytas till dessa arbe-
ten. Ämnena för relieferna var hämtade ur den klassiska mytologin och bibeln. 
De preciseras inte av Tessin i några bevarade program, men väl i räkningarna. 
Josephson föreslår att Chauveau fick helt fria händer i arbetet gentemot Tessin. 
Det som talar för detta är sättet att i räkningarna återge de franskklingande 
namnen på de mytologiska gestalterna som om de dikterats av Chauveau. De 
är således inte alltid omtolkade till svenska namn. Josephson har även särskilt 
påpekat likheten med Isaac de Benserades utgivning av Ovidius metamorfoser 
(Paris 1676/1677) som illustrerats med gravyrer av Le Clerc efter Le Brun. Även 
René Chauveaus far François Chauveau deltog i detta arbete.414 de Benserades 
verk var vida spritt. Tessin ägde ett exemplar och säkert även Chauveau. Det 
är således intressant att konstatera att i detta fall måste alltså både Tessin och 
Chauveau varit bekanta med ämnet. Det finns stora likheter med de Benserades 
verk, men det är inte frågan om några direkta förlagor, till skillnad mot vad 
Josephson påstår.415 Man får kanske förmoda att reliefernas tillkomst, vad gäller 
ämnen och form, skett som med övriga arbeten: i ett samarbete mellan Tessin 
och Chauveau. En av relieferna har till exempel utförts i två varianter. Man kan 
tänka sig att Tessin haft synpunkter på utförandet och krävt ändringar.416 

Relieferna i galleriet är möjligen något större. De betingade också ett högre 
pris. Ämnena till dessa hämtades ur romersk litteratur: kejsaren Augustus vid 
Janus tempel (på kungens sida) och Scipius Africanus (på drottningens sida), 
ett sedan renässansen populärt tema från Livius klassiska bokverk Ab Urbe Con-
dita (första århundradet f. Kr.). Ovanför dörren på den södra väggen finns yt-
terligare en relief vars ämne är Akilles som avslöjas i kvinnokläder av Odysseus. 
G.M. Silfverstolpe har påpekat att ämnet inte överensstämmer med de andra 
två. Detta beror på att dörren vid den södra väggen inte fanns där ursprungli-
gen. Däremot återfinns samma relief bland trapphusens arbeten. En kopia av 
reliefen har således troligen gjorts när man tog upp en dörr på södra väggen 
långt senare.417

Dessutom finns i Stockholms slott, i norra portiken, ytterligare fem gipsre-
liefer som visar scener i arkitektoniska rum. En av scenerna föreställer Alexan-
der den store.418 Klart är att reliefer var inplanerade från början. Dylika syns på 
Tessins ritningar.419 Dessa reliefers stil är mer ”arkaisk” och tung än Chauveaus 
och ger ett mer ålderdomligt intryck. Det är okänt vem som utfört relieferna 
och de har inte gått att återfinna i räkenskaperna. Kanske är de utförda av nå-
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gon av fransmännen vars arbeten ej preciserats, bröderna Jacquin, Delaporte 
eller Adam?420 Möjligt är också, som Josephson föreslår, att relieferna var im-
portvaror.421 

Här bör också nämnas de reliefer som finns vetstibulen i Tessinska palatset. 
Dessa har attribuerats till Chauveau. De utfördes troligen mellan 1697 och 1700. 
Exakt samma reliefer, men med en blomsterbård runt, återfinns som tidigare 
nämnts också i handlarens Schefflers palats, ”Spökslottet”. Som vi sett hade 
Chauveau också utfört en relief till Karl XII:s kröning, signerad och daterad 
1698.422 I Tessinska palatsets trädgård finns också urnor med reliefmotiv ur den 
klassiska mytologin. Tessin hade tecknat av vaser i trädgården i Versailles under 
sin vistelse 1687.423 Josephson förknippar dessa med Chauveau på grund av äm-
net och den mer ”dekorativa stilen”. Även om det ligger något i observationen 
att Chauveaus stil var dekorativ och Foucquets skulptural måste man också vara 
öppen för andra idéer. Eftersom urnorna var gjutna i bly är det också rimligt att 
anta att modellerna gjordes av Foucquet d.ä. på Rännarbanan.424 

Ornament
Den typ av dekor som inte var figurer eller fristående benämndes som orna-
ment. Ornamentens roll är bland annat att förstärka arkitekturens ramverk. De 
hör i hög grad till kolonnordningen och de är inte fritt utbytbara. Definitio-
nen på ornament kan förenklat sägas vara det som endast är till prydnad och 
utsmyckning.425 Om arkitekturens ornamentering skrev Félibien i Principes… 
att syftet med sådan skulptur är att försköna (embellir) olika partier av arkitek-
turen.426 Ornamenten hörde alltså hos Félibien till arkitekturens område inom 
teorin, men utfördes i praktiken av skulptörer. För en fulländad praktfull in-
teriör behövdes både den klassiska arkitekturen, skulpturornament och måleri. 
Dessa konstarter var intimt sammanflätade.

Som påtalats är det inte så enkelt som att den föreställande dekoren utfördes 
av den ”skapande” skulptören och ornamenten av stuckatören. Det handlade 
också om i vilken teknik arbetena utfördes och ofta krävdes ett samarbete. En 
skulptör som Chauveau skulle dessutom behärska helheten. Ett brev från Cron-
ström till Tessin den 6 november 1693 angående urvalet av hantverkare, vittnar 
om mästarskulptörernas breda kompetens, men det skulle också kunna gälla 
målarens:

Jag trodde att jag gjorde bäst i att ta en [skulptör] som arbetade lika lätt med figur om orna-
ment, det vill säga att teckna dem, ta form på dem och att utföra dem, vilken är Chauveau. 
Den andre är bättre på figurer än på ornament, vilken är Laporte, Mr. Girardon har sagt mig 
så. Den 3e är bättre på ornament än figurer och det är Jacquin, vilket jag trodde var viktigt 
enligt era första brev, då det verkade mer som ni behövde en ouvrier för ornament än för 
figur…427
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Med de skrivna kontrakten tydliggjordes arbetsrollerna liksom arbetenas art. 
I Chauveaus och Paganis räkningar separerades bilder från ornament och list-
verk. Med listverk avsågs alla lister/ramar runt målningarna och frisen. Med 
ornament avsågs till exempel metoper och triglyfer. Kontraktet med Pagani och 
Chauveau för listverket nämner att arbetet skulle utföras efter ”redan utförda 
modeller”. Dessa var möjligen gjorda i trä, som tidigare påtalats.

Däremot anges inte ämnena i de föreställande ornamenten, t.ex. för meto-
perna. Dessa kretsar kring kosmos, de fyra elementen, årstiderna, världsdelarna 
och planeterna och är komponerade av masker och trofégrupper. De hade san-
nolikt formulerats i program av Tessin.428 Men återigen bör påpekas att ämnena 
var konventionella. Trofégrupper fanns såväl i Versailles och Trianon som på 
Stockholms slott. Motiven spreds via gravyrer, teckningar, formar och hant-
verkare. Små detaljer kunde läggas till för att knyta motivet till den specifika 
platsen, som till exempel nordstjärnan i metoperna på slottet. Samtidigt kunde 
samma motiv dyka upp på Bielkes Salsta som tidigare nämnts. 

Under 1695 utförde Pagani listverk i audiensrummet/”Sommaren”.429 Det 
året fick Pagani totalt i betalning 1 194 dsm. Detta är en ansenlig summa och 

Metoperna på frisen i galleriet bestod av troféer och symboler för kosmos, de fyra elemen-
ten, årstiderna, planeterna och världsdelarna. I kontrakten angavs att Pagani och Chau-
veau skulle utföra ornamenten efter ”redan utförda modeller”. Däremot anges inte ämnena 
för metoperna. De hade troligen formulerats av Tessin. Foto: Linda Hinners. 
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kan jämföras med Chauveaus fasta årslön på 1 000 dsm, samt andra förmåner.430 
Betalningarna kan antyda värderingen av dessa elements, listverkens och orna-
mentens, betydelse för helheten. Även andra typer av listverk var viktiga, till ex-
empel runt dörrar och fönster. I inredningstraktaten skrev Tessin om fönstrens 
listverk: ”I paradvåningen i Stockholms slott är listverken av en grön marmor, 
som finns i landet, och fönstersmygen är förgyllda där vi, i alla färger, har målat 
figurer och grotteskornament i alla färger…”431 För de målade ornamenten an-
litades, som tidigare redovisats, specialisten de Meaux.

Skillerier 
Skillerier syftar på målade berättande figurscener, ”skildringar”, såsom takmål-
ningarna i galleriet. Jacques Foucquet d.y. anlitades särskilt för detta ändamål. 
Som ovan nämnts är det svårt att bedöma var dennes bidrag till kompositionen 
börjar och Tessins slutar. En studie av bevarade texter och det färdiga resulta-
tet visar att motivet sannolikt tillkommit i en växelverkan mellan Tessin och 
Foucquet. 

Tessins program för galleriet har inte bevarats i sin helhet. Ett fragment av 
okänd hand beskriver ett förslag till hur det triumferande Sverige skulle kunna 
avbildas. Detta är troligen att betrakta som ett tidigt utkast av Tessin.

I den stora scenen i mitten av galleriet kommer man visa det triumferande och blomstrande 
Sverige under Karl XI:s regering. Hon [Sverige] kommer att sitta i mitten av tavlan klädd som 
krigare med vapenskölden med de tre kronorna på vänster arm, och i höger [arm] kommer 
hon att hålla Kungens porträtt i en ram av lagerblad och palmblad stödd av den heroiska 
och oslagbara dygden som kommer hålla en krans i sin högra hand och i sin vänstra viftande 
med hornet/trumpeten, på vilken Kungens ordningstal ska finnas. I förgrunden, på sidorna, 
kommer Sverige att vara åtföljd av den allmänna lyckan, freden och välfärden, vars sötma 
alla de svenska provinserna åtnjuter, vilka kommer finnas runtom scenen, och där bakom 
Sverige kommer finnas alla Kungens provinser, vilka ännu inte njuter av lycka på grund av 
krigets problem och härjningar, men av smärta. Alla provinser kommer att ha sina attribut 
eller vapensköldar förutom de sista som endast finns i titeln. NB Med en klädsel rik på guld 
och en kungligt azurblå kappa (enligt vapenskölden) fodrad med hermelin och med kronan 
på huvudet och spira i handen och vid sin sida skulle hon kunna ha lejonet från Norden. 

[Verso,Tessins hand, på svenska]: 
Dhe 4 ständer kan exprimeras på fölliande sätt
Adeln igenom medh grefl: …cronor och adliga tecken
Prästerskapet medh biskopshattar Biblar etc
Borgerskapet medh caducéen
Bönder medh runstafwen och blå rågblommor.432 

Exakt denna målning kom aldrig till utförande. Men delar av förslaget före-
kommer i flera olika målade scener. I den Explication som finns till målningarna 
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i galleriet, troligen av Jacques Foucquet d.y.:s hand, beskrivs en av rundlarna 
i grisailleteknik ”L’Empire sur soy mesme…” Makten representeras just av en 
väpnad kvinnofigur och ovanför henne en ängel som bär Karl XI:s vapen i sin 
sköld.433 Detta är inte helt överensstämmande med det ovanämnda förslaget, 
men utgör en variant av det. En annan version visas i en annan av de mindre 
målningarna. Den svenska tapperheten sitter på ett moln, med skölden med de 
tre kronorna vid sin sida.434 

På annat ställe i Explication beskrivs ytterligare en av de mindre målningar-
na. Konungen sitter här i en baldakin och framför står välviljan (La bénignité) 
med en tallkvist, och en elefant och de fyra riksstånden. Adeln bär en hjälm/
mössa. Prästeståndet har en bibel, borgarståndet bär kaducéen/hermesstaven, 
och bondeståndet ett rågax.435 Således helt enligt ovan nämnda förslag av Tes-
sin. 

Om den stora målningen som beskriver fredsfördraget mellan Sverige och 
Danmark, står i samma Explication med rättningar av Tessin (översatt från fran-
ska): 

Sverige är målad i en majestätisk framtoning, hon stödjer sig mot ett lejon, som är symbol 
för Förtjänsten och stöd för hennes vapen. Den andra handen håller hon utsträckt och 
handen halvöppen, där låter hon veta att hon inte kommer skriva något fredsfördrag om 
inte första punkten är bröllopet mellan Kungen och danska prinsessan. Det är detta man 
uttrycker genom att visa Danmark som visar Hymen [Äktenskapet/Oskulden] för Sverige, 
som skapar enigheten mellan de två kronorna. Hon håller i en hand en vas med en eld, och 
i andra handen ett ymnighetshorn. Man ser genier vid varje sida av dessa makter, som hål-
ler sina riksvapen. I bakgrunden skymtar soldater som fortfarande är armerade. Folket som 
har lidit i detta krig syns vid tavlans nederdel. Östersjön representeras av floden som stöder 
sig på sin urna. Sjöarna och floderna som man ser målade är jämrande och sinande, och 
de höjer sina armar mot himlen för att visa styrkan som de får när freden kommer åter.436  

En jämförelse mellan denna Explication och det färdiga resultatet i takvalvet 
visar på stor överensstämmelse. Ändringarna och strykningarna i texten av Tes-
sin indikerar dock att det var ett pågående arbete, en diskussion mellan målaren 
och överintendenten. Det finns en del skillnader gentemot det ovan nämnda 
(första?) programutkastet av Tessin. En del detaljer återfinns dock, exempelvis 
vapenskölden med de tre kronorna. 

I Fredskabinettets takvalv finns också samma tematik. Troheten, enigheten 
och överflödet med ett ymnighetshorn vittnar tillsammans med de sköna kon-
sternas gudinna om frukterna av freden.437

Dessa exempel visar hur en och samma idé kunde genljuda i flera målning-
ar och att arbetet måste ha skett genom en dialog mellan Tessin och målaren 
Foucquet.
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När Foucquet fick hela 12 000 dsm i betalning för måleriet i galleriet moti-
verades den stora summan av målarens oerhörda flit och den korta tid som han 
utfört arbetet på.438 

Arbetsförfarandet kan, om än något förenklat, jämföras med hur målning-
arna gjordes i Galerie des Glaces. Häri finns en skillnad gentemot utsmyckning-
arna som utfördes inom Bâtiments du Roi, där rollerna var mer uppdelade på 
fler personer och instanser. Målningarnas ämnen formulerades av Petite Acadé-
mie.439 Som tidigare beskrivits var alla målningar som rörde Ludvig XIV gjorda 
av Le Brun, på duk i dennes ateljé. I Stockholm var som konstaterats allt gjort 
med oljemåleri på stuckgrund. Däremot vet vi att Focuquet gjorde förarbeten 
i ateljé. Tessin berättade i ett brev till Cronström den 12 maj 1696 att Foucquet 
gjort porträttet av den unge prins Karl [XII], att användas som förebild i mål-

Till målningarna i galleriet finns fragment av Tessins handskrivna program bevarade. 
Dessutom finns en ”Explication” av målningarna i galleriet, som troligen är av målaren 
Jacques Foucquet d.y. Det visar på dennes aktiva roll i skapandet av målningarna. (Slotts-
arkivet, Slottsbyggnadsdeputationen II:3). Foto: Linda Hinners.
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ningen i ”Sommaren”. Härigenom kan vi också avfärda idén om att inslaget 
med Karl XII skulle vara ett tillägg efter tronskiftet.440 Några kända arbetsskisser 
av Jacques Foucquets hand finns emellertid inte bevarade.

Statyer
Med ”statuer” avsågs oftast monumentala rundskulpturer. Hit kan räknas de 
skulpturer som utfördes vid gjuteriet på Rännarbanan. Till mycket liknar arbe-
tet med monumentalskulpturerna de figurskulpturer som utfördes som inred-
ning till takvalven med en skulptör ansvarig för modellerna i lera eller vax och 
formtagning på dessa modeller. 

Foucquet var ansvarig för modellerna på Rännarbanan, Aubry för gjutning-
en, Langlois och senare Henrion för det förberedande formarbetet. Dessutom 
anlitades en mängd biträden som smeder, murare, hantlangare och hantlanger-
skor som arbetade från ”klockan 6 på morgonen till klockan 6 på kvällen” Även 
sachsiska krigsfångar utnyttjades. Dessa fick, utöver sitt ”fång-traktamente”, 3 
öre om dagen för sitt arbete ”dag och natt”. Nattarbetet krävdes troligen för att 
vakta elden.441

Lejonet på ”Lejonbacken”, Stockholms slott. För ”uppkiörslen” längs norra fasaden förfärdiga-
des två lejon. Vi vet säkert att Jacques Foucquet d.ä. betalades för stora vaxmodeller till dessa 
1701. Därför är det också högst sannolikt att Foucquet även är ansvarig för de små vaxskis-
serna som finns bevarade. Lejonen göts i brons mellan 1702 och 1704. Foto: Linda Hinners. 
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Foucquet kom att involveras i en rad projekt. Bland annat utförde han 
och medarbetarna vid gjuteriet på Rännarbanan de två lejon efter vilka Le-
jonbacken uppkallats. Lejonen göts i brons 1702–1704, och står fortfarande på 
Lejonbacken.442 Verken gjordes efter den gipsavgjutning av ”Medici-lejonet” 
som Tessin låtit beställa efter Ludvig den XIV:s avgjutningssamling. Lejonet an-
lände med flera andra avgjutningar till Sverige 1698, som tidigare redovisats.443 
Det antika lejonet, 1.26 meter högt, som kallas ”Medicilejonet” är i själva verket 
två lejon: ett modernt från 1594 av skulptören Flaminio Vacca, och ett antikt 
(troligen 100-talet f. Kr.). Idag finns lejonen i Loggia dei Lanzi i Florens. Vid 
tiden för Tessins italienska resor fanns de i Villa Medici.444  Tessin hade sett och 
kommenterat lejonen under sin resa 1687.445 Som par fungerar lejonen utmärkt 
för att flankera en ingång, vilket de också på sätt och vis gör i Stockholm på 
”uppkiörslens” krön, med norra längan bakom sig.

Lejonen är uppenbart lika förlagorna men skiljer sig också delvis från dessa 
och avgjutningen.446 Som Jennifer Montagu visat gick 1600-talsskulptörerna 
längre i sina arbeten än att endast kopiera antiker. De förändrade ofta kopiorna 
och drog sig inte för för att restaurera antikerna.447 Detta förhållningssätt är 

Skiss till lejonen på ”Lejonbacken”, vax och trä, Jacques Foucquet d.ä., ca 1698 (H:30 cm, 
NM Sk 448). Foto: Hans Thorwid, ©Nationalmuseum.
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också synligt i Foucquets bronslejon på Lejonbacken. Dessa kan sägas vara ”ba-
rocka” versioner av Medicilejonen, i det att de uppvisar en större yvighet och 
energi. Det var i variationen av traditionen som färdigheten och förmågan till 
skapande fanns. Arbetssättet vittnar återigen om ett pragmatiskt tillvägagångs-
sätt med ursprunget i samma modell men med vissa variationer.

Det finns inget som tyder på att skulptören Jacques Foucquet skulle ha va-
rit i Italien vare sig före eller efter vistelsen i Sverige. Hans enda kontakt med 
förebilden torde således varit via avgjutningarna och sina franska erfarenheter. 
Från räkenskaperna vet vi att Foucquet arbetade med två lejon sommaren 1698. 
En smed erhöll också i juni detta år betalning för järn som skulle komma i kär-
nan.448 1701 kvitterade Foucquet räkningen för ”stora lejon av vax som sedan av 
metall gjutas”.449 Men metallen saknades för att kunna gjuta skulpturerna, vil-
ket Tessin beklagade sig över i ett brev till Kungl. Maj:t i mars 1700. Ett drygt år 
senare har endast hälften av de utlovade anslagen utbetalats.450 Metallen skulle 
istället komma att tas från gamla bronsstatyer på Drottningholm.451 

Böttiger har beskrivit hela gjutprocessen för lejonens förfärdigande. I juni 
1702 gjorde timmermännen ställningar till de stora lejonmodellerna för att 
kunna hissa ner dem i ”gropen”. Böttiger menar att själva gjutformen borde 
ha utförts på plats i gropen. Det är oklart huruvida Foucquet arbetade med 
en direkt eller indirekt metod. Efter ”tillrättasättandet” av lejonet, följde en 
stark upphettning genom eldning. Sedan vaxet smält fortsatte man att ”mura 
kring formen” upp till den punkt där kanalen som skulle släppa i metallen ut-
mynnade. Det murade höljet avsåg att skydda mot sprängning efter det tryck 
som uppstod då man hällde i metallen. Aubry, som ledde gjutarbetet, hade 
omväxlande en styrka på 10–30 man sachsiska fångar från augusti till början 
av oktober 1702. Andra hantlangare arbetade till årets slut, till och med om 
natten. I december hade murare och timmermän vindat upp det stora lejonet 
ur gjutgropen på Rännarbanan och gjort en ställning till detta. Därefter vid-
tog arbeten med ”lejonets rengörande”. Det innebar att fila bort gjutkanaler 
och andra eventuella grader och polera det. Detta arbete gjordes av gjutaren 
Aubry som fick filar och metall för ifyllnad leverat till sig. I april 1703 flyttades 
lejonen ut ur gjuthuset och arbetet med nästa lejon kunde ta vid. I augusti 
1703 fördes det bort från Rännarbanan för att sättas upp på ”uppkörslen”. Det 
andra lejonet sattes upp i juli 1704. Men det dröjde länge innan lejonbacken 
blev helt klar.452

Intressant är att små vaxskisser, bozzetti, från detta arbete finns bevarade.453 
Dessa har attribuerats till Foucquet av Josephson.454 Det är en sannolik attribu-
tion, med vetskapen om att Foucquet var ansvarig för de stora modellerna. Den 
lilla vaxskulpturen innehåller alla drag som den slutgiltiga skulpturen har, men 
mer rudimentärt och skissartat utfört. Till och med svansens stöd mot marken 
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är uttänkt redan i den lilla skissen. Det vittnar om skulptörens kunskap om 
metallens egenskaper. 

Vaxlejonen kan sammankopplas med ett antal liknande vaxskisser med 
samma socklar, också de i Nationalmuseums samlingar. Bland dessa finns fyra 
Herkulesgrupper.455 På Tessins ritningar efter slottsbranden finns sådana inri-
tade i nischer på slottets sydfasad. Josephson har visat att det handlar om Her-
kules och Anteus, Herkules och Cacus, Herkules och hydran samt Herkules i 
strid med lejonet. Den särskilda kopplingen mellan Herkules och det svenska 
kungahuset kan ses mot bakgrund av de kraftansträngingar som krävdes för de 
krigiska bravader som både Karl XI och Karl XII ägnade sig åt.456 I huvudsak 
handlar det dock om konventionella motiv och kompositioner. Detta passade 

Herkules i strid med Cacus, vax och trä, sannolikt av Jacques Foucquet d.ä. (H: 62 cm, 
NM Sk 437). Det finns flera vaxskisser bevarade till skulpturer som aldrig utfördes i brons. 
Bland dessa finns Herkules strider och kvinnliga ljusbärare som möjligen planerades 
till slottets sydfasad. På slottets attika planerades för trofégrupper som göts senare under 
1700-talet. Foto: Hans Thorwid, © Nationalmuseum.
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såväl italienska kardinaler som franska eller svenska konungar.457 Herkulesskis-
serna är utförda i samma stil och har samma röda vax som lejonen. Grupperna 
står i små tränischer, vilket visar på hur arkitektens, skulptörens eller målarens 
idéer åsksådliggjordes i modeller gjorda av snickare. 

Foucquets första arbete i Sverige var, som tidigare nämnts, en annan figur 
med Herkulesmotiv. Ovanför norra portalen mot borggården skulle en Herku-
les vila och flankeras av två atlantfigurer vid sidan. Dessa återfinns på Tessins 
tidiga ritningar före 1697. För att underlätta arbetet med människokroppens 
avbildande hade en avgjutning av den antika Herkules Farnese införskaffats. 
I januari 1697 var de stora vaxmodellerna färdiga och på sommaren arbetade 
Aubry och Langlois med formarna.458 Dessa grupper kom heller aldrig att ut-
föras monumentalt och göts aldrig i brons. I nischerna placerades 1897 istället 
avgjutningar av Foucquets enleveringsgrupper (se nedan).459 Inga skisser eller 
modeller finns bevarade.

ovan till vänster: Fackelbärerska, vax och trä, sannolikt av Jacques Foucquet d.ä. 
(H: 63,5 cm, NM Sk 445).
till höger: Trofégrupp, Vax och trä, sannolikt av Jacques Foucquet d.ä. (H: 46,5 cm, 
NM Sk 431). Foto: Hans Thorwid, ©Nationalmuseum.
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Till gruppen av vaxskisser hör också tre kvinnliga fackelbärare.460 Dessa är 
monterade på samma typ av marmorerade postament. Med utgångspunkt från 
den väggmålning som finns i Tessinska palatsets paradsängkammare med av-
bildningar av fackelbärerskor föreslog Josephson att det skulle röra sig om skis-
ser till fackelbärare för södra fasadens ingång till rikssalen och slottsskyrkan. 
Senare modifierade han sin tolkning och utpekade istället slottstrapporna som 
plats för fackelbärerskorna. Där placerades sedan Jacques-Philippe Bouchar-
dons (1711–1753) ljusbärare.461

Tessin hade också tänkt sig trofégrupper på slottets attika. Även till denna 
planerade utsmyckning finns vaxskisser bevarade. Då de har samma vax och 
träpostament som de övriga vaxerna har de också förts till Foucquets namn av 
Josephson.462 Dock är de inte riktigt identiska med ritningarna och sticken, 
varför de troligen gjorts efter 1708. Troféerna kom att utföras monumentalt 
på 1730-talet av en annan fransman, Antoine Bellette. De kom att placeras på 
slottets sydfasad. De monumentala troféerna är något annorlunda än skisserna 
i vax, och det kan inte helt uteslutas att Bellette eller någon i dennes närhet 

Förutom lejonen var de enda monumentalskulpturer som utfördes i metall ett par ryk-
tesfigurer och en sköld på norra fasaden. Ryktesfigurer var ett vanligt motiv, som också 
återfinns i norra valvet på Stockholms slott. Foto: Linda Hinners.
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utfört vaxskisserna. För att helt reda ut det skulle närmare tekniska analyser 
behöva göras.

Förutom lejonen var de enda monumentalskulpturer som blev gjutna i me-
tall två ryktesfigurer, på var sin sida om en sköld. Denna grupp finns på norra 
längans ytterfasad.463 I utförandet tycks också Henrion varit delaktig. Han fick i 
september 1697 betalt för ”bildhuggeriet” av den stora skölden och vingarna.464 
Det handlade troligtivs om en trämodell för allt utom figurerna. Henrion hade 
ju, som vi sett, till exempel gjort en trämodell för pilastrarna i galleriet. Bernard 
Foucquet, det vill säga skulptören Jacques Foucquets andra son, kvitterade en 
räkning i oktober 1699 för att ha gjort efterarbeten i vaxmodellerna och repare-
rat ryktesfigurerna.465 Som tidigare konstaterats syftar troligen ordet ”reparera” 
på det obligatoriska efterarbete som gjordes på gjutna arbeten. Det var just 
sådana assisterande sysslor som den inte lika erfarna Bernard hade. Josephson 
anger som mest troligt att Chauveau utfört modellerna till dessa ”renomméer”. 

Ludvig XIV till häst, gips, samt detalj.Okänd fransk konstnär (H: 66 cm, NM Sk 744). Tessin 
planerade för att utföra en ryttarstaty av Karl XI för slottets borggård. För det förberedande 
arbetet förvärvade han genom Cronström modeller av ryttarstatyer av skulptören Martin 
Desjardins (1637–1694). Även gjutaren Aubry hade reduktioner från Desjardins. Det är möj-
ligt att denna skulptur går att koppla till dessa. Foto: Hans Thorwid, © Nationalmuseum.
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Att Foucquet fick betalt för ”reparation” tolkar Josephson som att denne ej 
kan ha utfört modellen.466 Josephson förväxlade dock den äldre och den yngre 
Foucquet. Det är lika troligt att Foucquet d.ä., som var ansvarig för de stora 
modellerna vid gjuteriet, har utfört modellerna även till dessa figurer. De tycks 
heller inte återfinnas bland räkningarna från Chauveau.

Jacques Foucquet d.ä. har också sammankopplats med ett ryttarmonu-
mentsprojekt till Karl XI:s ära som planerades för slottets borggård.467 Ryttar-
statyerna var viktiga symboler för en stark kungamakt. De visade samhörighet 
med det klassiska Rom. Statyerna går alla, mer eller mindre, tillbaka på ryttar-
statyn över Marcus Aurelius, den enda i sitt slag som bevarats från antiken.468 I 
Sverige hade redan Jean de La Vallée haft idéer om att resa ett ryttarmonument 
vid slottet.469

Arbetena med ryttarstatyprojektet tycks ha igångsatts 1699. Cronström 
skrev till Tessin på sommaren detta år att Foucquet d.ä. önskade formarna till 

nedan till höger: Modell till ryttarstaty över Karl XI (H:65, HGK 63). Foto: Sven Nils-
son, © Kungl. Hovstaterna. 
Ryttarmonument över Karl XI, laverad pennteckning förhöjd med guld, möjligen Jacques 
Foucquet d.y. (NM H THC 3159). Foto: Cecilia Heisser, © Nationalmuseum.
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Coysevox’s häst, då han själv inte hade vare sig gips- eller vaxmodell. Detta 
hade skulptörens hustru låtit meddela Cronström.470 Troligtvis åsyftades mo-
dellen för ryttarstatyn till Ludvig XIV:s ära i Rennes 1686–1693 (förstörd under 
revolutionen).471 

Det svenska projektet kom dock aldrig att fullbordas på grund av mate-
rialbrist. En bronsmodell till ryttarstatyn finns bevarad.472 Både Böttiger och 
Josephson kopplar denna modell till Foucquet d.ä.473 Antagandet är rimligt av 

Dygder på sockeln till ryttarmonumentet, pennteckning, möjligen Jacques Foucquet d.y. 
(NM H THC 3157). Ryttarstatyn till Karl XI kom aldrig att utföras monumentalt, men 
modellen göts i brons. Till projektet hör också ett antal teckningar. Vissa är att betrakta som 
arbetsritningar, möjligen av Tessin själv. Presentationsritningen sändes till Frankrike för att 
visas upp för franske kungen. Foto: Hans Thorwid, © Nationalmuseum. 
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samma anledningar som ovan angivits, nämligen att Foucquet d.ä. var ansva-
rig för modellerna för statyerna vid Rännarbanan. Dessutom citerar Josephson 
ett brev från Tessin till Karl XII som anger att det var den äldre Foucquet som 
”gjorde Modellen ij Wax af hög Sahlige Konungen till häst”.474 Böttiger redogör 
för hur man hösten 1699/våren 1700 arbetat med en modell som skulle gjutas i 
silver.475 Projektet omtalas nu som en grupp med en sockel och fyra dygder och 
tre reliefer och troféer och masker på sockeln.476 Snickaren Simon Bauman hade 

Studie till ryttarstaty över Karl XI, Nicodemus Tessin d.y.? Uppsala Universitets kart- och 
bildsamling. © Uppsala universitetsbibliotek.
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återigen anlitats för att utföra piedestalen/postamentet våren 1699. Denna finns 
bevarad (SHÄ, SAK).477 

I materialet kring ryttarstatyprojektet förekommer inte endast de vanliga 
namnen vid Rännarbanan (Foucquet, Aubry, Langlois) utan dessutom om-
nämns ytterligare formare, en holländare vid namn ”Dumen” eller ”Damdu” 
och en fransman vid ”Robert”. Den senare benämns både som gjutare och 
bildhuggare, men i övrigt vet vi inte mycket om honom. Han hade anlänt 
sommaren 1699 med ett rekommendationsbrev från Cronström.478 Robert och 
Dumen/Damdu betalades för att ha ”bronserat” och ”pousserat” på modellen 
till den kungliga ryttarstatyn under våren 1700.479 Betalningen för arbetet var 
ganska ringa vilket antyder att det var fråga om ett slags förberedande arbete 
med vaxmodellen inför gjutningen. 

Paris rövar bort Helena, Stockholms slott. Gipsskulptur av Jacques Foucquet d.ä. (gruppen 
hör till NM Drh Sk 127-130). Foto: Linda Hinners.
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I svenska samlingar finns några teckningar som kan knytas till detta projekt. 
Den ena gruppen är ett par ritningar i Uppsala universitetsbibliotek. Dessa är 
att betrakta som arbetsritningar, möjligen av Tessin själv. I den andra grup-
pen finns en osignerad presentationsritning efter modellen, möjligen av Jac-
ques Foucquet d.y. med tanke på hans färdigheter i teckning. Till gruppen hör 
också två detaljritningar av dygderna. En teckning sändes 1702 till Frankrike 
för att visas för franska kungen och konstnärer. Teckningen fick fin kritik, sär-
skilt skulptörens arbete av ryttaren och hästen. Sockeln ansågs dock vara något 
oproportionerlig.480 

Den svenska modellen går tydligt tillbaka på de ryttarstatyer som utförts 
till Ludvig XIV:s ära i Frankrike. Flera av de fransk-svenska hantverkarna kan 
sannolikt knytas till några av de stora franska ryttarstatyprojekt som pågick 

Vaxskiss till Paris rövar bort Helena. Jacques Foucquet d.ä., ca 1704. (H: 52,5 cm, NM Sk 
444). Foto: Hans Thorwid, © Nationalmuseum.
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under 1680- och 1690-talen. Tessin omnämnde i sin resedagbok hur han med 
Girardon hade besökt Place Vendôme och där sett den stora modellen till ryt-
tarstatyn. Han beskrev den noggrant i anteckningarna. I Girardons ateljé fick 
han se vaxmodellen för denna, samt ytterligare en modell med en annan variant 
av piedestalen. Kanske var det där idén till en svensk kunglig ryttarstaty föd-
des?481 Även Coysevox’s modell var beundrad. Foucquet önskade, som nämndes 
ovan, formarna till denna eller någon annan modell.

En reduktion av ett ryttarmonument till Ludvig XIV finns bevarad i sven-
ska samlingar (Nationalmuseum).482 Statyetten i gips brukar sägas vara ”okänd 
fransk”. Frågan är dock om den skulle kunna tillskrivas den franske skulptören 

Tvärsektion av norra längan, laverad pennteckning utförd av Tessin före branden 1697 (NM 
H CC 807). Arbetslaget på gjuteriet anlitades också för att utföra enleveringsgrupper till 
galleriet. Dessa kom aldrig att utföras i brons men de stora gipsmodellerna finns bevarade. 
Vaxskisserna till dessa finns också kvar. Skisserna och de slutgiltiga resultaten skiljer sig något 
från förslagen på Tessins ritning. Detta indikerar skulptörens självständighet. Foto: Hans 
Thorwid, © Nationalmuseum. 



de fransöske handtwerkarne 259

de franska hantverkarnas arbeten

Desjardins (1637–1694).483 I brev till Tessin mellan år 1700 och 1702 undersökte 
Cronström om han kunde få köpa någon av Desjardins modeller. Slutligen in-
förskaffades en gipsmodell ”le cheval passant” (gående) till den svenske kungen 
(120 cm hög) och en mindre (45 cm hög) ”le cheval cabré ” (stegrande). Den sto-
ra gipsmodellen, alltså den gående, hade dock gått sönder när den anlände till 
S ockholm 1704.484 Emellertid hade Aubry uppgivit att han hade en gips- och/
eller vaxmodell av den gående ryttarstatyn som Tessin skulle få av honom.485 
Aubry hade ju deltagit i flera ryttarstatyprojekt över Ludvig XIV, och då troli-
gen kommit över denna modell av Desjardins.486

Det är oklart när Karl XI-statyetten gjöts i brons, men man arbetade alltså på 
modellen redan år 1700. Det är möjligt att Aubrys franska Desjardins statyett, 
som troligen redan fanns i landet, fick tjäna som förebild. Det är även möjligt 
att Nationalmuseums ”okända franska” statyett som idag finns bevarad i Sve-
rige går att koppla till den Desjardinsmodell som Aubry skänkte till Tessin.487 

Oavsett vilka modeller som tjänat som förebild, visar exemplet att det är 
missvisande att knyta statyetten till en enda upphovsman. Förutom förebilder-
na nämns i räkenskaperna Dumen och Robert. I breven framhålls Foucquets 
Aubrys betydelse. På Rännarbanan fanns vid denna tid också Langlois. Dess-
utom är Tessins exakta roll i projektets utformning oklar.488

Arbetslaget på gjuteriet anlitades också för att utföra enleveringsgrupper till 
galleriet. Tessin planerade för stora skulpturer i praktgalleriet troligen redan på 
1690-talet. I Traicté 1717, beskrev Tessin hur han tänkt sig. Vid varje ände av 
galleriet, mot kabinetten, skulle enleveringsgrupper i brons ställas upp mellan 
kolonner.489 

De stora gipsmodellerna finns bevarade. Grupperna föreställer Romulus och 
Hersilia, Pluto och Proserpina, Boreas och Oreithyia, Paris och Helena. Vax-
skisserna till dessa finns också kvar.490 I stort sett är kompositionen densamma 
i vaxerna som i de stora skulpturerna. Margaretha Rossholm Lagerlöf har dock 
påtalat vissa skillnader. De större skulpturerna är mer idealiserade än de små 
och mera spontana skisserna. Men det exp rimenterande handlaget ligger också 
i bozzettons funktion.491

Figurerna var under lång tid attribuerade till Jacques Philippe Bouchar-
don. Josephson associerade istället grupperna med Foucquet d.ä.492 Med tanke 
på dennes dokumenterade verksamhet med lejonen och ryttarstatyn är detta 
mycket sannolikt. 

Det finns inga tecknade skisser bevarade som med säkerhet kan attribueras 
till skulptören. Enleveringarna finns däremot på en tidig ritning av Tessin, da-
terad till tiden före branden. Den visar en tvärsektion av norra flygeln.493 Två 
av grupperna syns då i den ena änden av Karl XI:s galleri. Dessa skiljer sig en 
aning från de slutgiltiga resultaten. Det kan därför tolkas som om figurerna då 

t

e
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ännu ej var klara. På Tessins ritningar efter branden, som var klara 1704 (SHÄ, 
SAK), är enleveringsgrupperna avbildade som de kom att utföras, och borde 
då alltså varit gjorda.494 Foucquet d.ä. lämnade dessutom landet 1710/1711 och 
verksamheteten vid Rännarbanan upphörde 1713 (se nedan). 

Temat med enleveringsgrupper var inget nytt. Gianlorenzo Bernini hade 
på 1620-talet utfört en Pluto som bortrövar Proserpina. Skulpturen fick stort 
genomslag. Tessin hade sett den i Villa Ludovisi under sin vistelse i Rom 1688.495 
Men ännu närmare Tessins skulpturer står Girardons marmorgrupp av Pluto 
och Proserpina som 1699 placerades i boskén La Colonnade i trädgården i Ver-
sailles. Där såg Tessin den aldrig på plats. Han hade istället besett den och dess 
modell i Girardons galleri i Louvren, vilket han skrev om i resedagboken från 
sommaren 1687.496 Tessin skrev vidare att Girardon förärat honom med en li-
ten reduktion av skulpturen. Denna har sannolikt ej bevarats. Det torde dock 
inte råda några tvivel om att  skulptur fick fungera som förebild för 
enleveringsgrupperna i Sverige. Foucquet hade också arbetat nära de projekt 
som Girardon företrädde och hade således god kännedom om detta formspråk. 
Troligen ägde han, precis som i Chauveus fall, egna modeller, även om boupp-
teckningen inte förtäljer något om detta.497 Dessutom var verket känt genom 
gravyrer.498

Tack vare skissmaterialet i form av de små vaxskulpturerna vet vi att Fouc-
quet i högsta grad var delaktig i inventionen av dessa verk. Enleveringsgrup-
perna kom aldrig att gjutas i brons under Tessins levnad. En anledning till att 
många av ”statuerna” aldrig kom att utföras i monumental form var troligen, 
förutom bristen på metall, Karl XII:s motvilja mot stora ”statuer och inscriptio-
ner … smicker och prål”.499 

I början av 1726 skrev Tessin till sonen Carl Gustaf att han äntligen skulle 
få se enleveringsgrupperna på plats i översta galleriet på Stockholms slott, och 
att marmorsocklar var beställda från Amsterdam. Det var gipsmodellerna som 
Tessin syftade på. Skulpturerna restes i augusti samma år och den åldrade Tes-
sin lät sig bäras upp i stol för att beskåda händelsen. Festvåningen hade iord-
ningställts för att kunna övertyga ständerna om det nödvändiga i slottets hela 
färdigställande.500 I sitt memorial ”att tjäna mina efterlevande” (omkring 1727) 
skrev Tessin:

För det öfriga utwisar det nya Stora Galleriet här uppå Slåttet, hwad kundskap iag angående 
inre decorationer kan hafwa och av densamme måst derföre nu förut giordt, til en försmak 
att derutaf kunna antaga huru i proportion det öfriga är årnat…501

Det skulle dock dröja ytterligare nästan 30 år innan en ny kungafamilj kunde 
flytta in. Då var Tessin och dennes fransöske hantwerkare sedan länge borta. 
Istället hade ett nytt franskt arbetslag tagit vid där det förra slutat.502

 Girardons
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Stockholms slott sett från Blasieholmen. Foto: Petter Tistedt.
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Slottsbyggets stagnation  
och hantverkarnas fortsatta öden

Från kulmen till stagnation

Den tid av fred som rådde under 1690-talet var en förutsättning för det stora 
slottsprojektet och uppsvinget för de konstnärliga verksamheterna.1 Att det var 
nödår i Sverige 1697 och att Karl XI avlidit och slottet brunnit hade inte förhin-
drat planerna för slottsbygget nämnvärt.2 Kulmen för bygget inträffade kring 
år 1700, men efter några år av intensivt arbete stagnerade projektet på grund av 
det Stora nordiska kriget (1700–1721). Det politiska läget skärptes när Sverige 
drogs in i krig mot Danmark, Ryssland och Sachsen i kampen om Östersjön. 
Karl XII lämnade Stockholm i april 1700 och skulle aldrig återvända. Enväldet 
bestod men landet sviktade av yttre tryck. Efter inledande framgångar följde 
svåra nederlag. Kronans ekonomi blev kraftigt försämrad och slottsbygget blev 
allt svårare att genomföra. Det blev komplicerat att betala lönerna till de fran-
ska hantverkarna efter 1700.3 Inte vid något tillfälle tycks det dock ha tagits ett 
formellt beslut om att avbryta slottsbygget eller att sluta betala ut löner (för-
utom tillfälligt vid gjuteriet). Lönerna var knutna till tjänstefullmakter. In i det 
längsta försökte hantverkarna kräva sina innestående betalningar. Under svåra 
tider fick till och med ämbetsmän gå med på att halvera sina löner.4

Karl XII:s bortavaro försvårade hanteringen av allehanda ärenden. Tessin 
försökte in i det längsta bemöta fransmännens krav för att få dem att stanna i 
landet. 

Hantverkarna hade fortfarande samma kontrakt och löneavtal, men de be-
lopp som anslogs till ”slottsbyggningen” förslog inte. Tessin skrev oroligt till 
statskontoret i augusti 1700 att inga medel fanns för att betala verkstäder och lö-
ner till fransmännen. Många av dem hade redan avrest. Tessin skrev att Kungl. 
Maj:t hade låtit inkalla dessa fransmän i hopp om att de skulle stanna. Detta 
hade kanske låtit sig göras med mindre kvalificerade hantverkare, men med 
”konstnärer” (sic!) var det inte så lätt! Det skulle förenkla, menade Tessin, om 
Statskontoret själva kunde besluta om mindre kostnader (under 7 000 dsm) 
istället för att vänta på Kungl. Maj:ts order.5 Tessin brevväxlade med kungen 
via fältkansliets chef Casten Feif, för att påminna om läget i Stockholm och om 
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saknade utlovade medel. Han skrev också för att få gehör för sina konstnärliga 
projekt, bland annat om ryttarstatyprojektet och den stora slottsomgivnings-
planen från 1710-talet.6   

I maj 1708 hade kungen äntligen givit svar om lönerna och Tessin kunde såle-
des pusta ut något.  Det var dock en tillfällig lättnad. 1709 sinade medlen allt mer 
och överståthållaren Knut Posse skrev i ett memorial i slutet av detta år att de 
franska bildhuggarna Foucquet, Henrion och Aubry hade åtskillig lön att ford-
ra. Det framgår att fransmännen inte fått sina årslöner på länge. Arbetslaget vid 
Rännarbanan var de enda som fortfarande hade anställning. Överståthållaren 
betonade särskilt att eftersom fransmännen var ”främmande på orten” kunde 
de inte försörja sig på annat sätt. Därför var de i en extra utsatt situation. Om 
man blev av med dessa ”konstnärer och arbetare” skulle det kosta ännu mer att 
införskaffa nya menade man. Därför beordrades att inte bara ”slottsbyggnings-
medlen” utan även ”reparationsmedlen” skulle användas till att betala de franska 
hantverkarnas löner.9 Sannolikt tillkom denna skrivelse efter Tessins påtryck-
ning. 

Situationen avhjälptes dock inte. Trots skrivelser och påtalanden försvann 
medlemmarna i den franska kolonin, en efter en. De mest framträdande i grup-
pen lämnade landet frivilligt. Andra avled i samband med att tiderna blev allt 
svårare. År 1712 gick Aubry – den enda kvarvarande med årslön – med på att få 
sin lön halverad, men inte ens den halvparten betalades.10 Som tidigare nämnts 
bevakades arvet efter dem som avled i Sverige av det franska diplomatiska sän-
debudet Jacques de Campredon. Detta gällde dem som inte hade familjemed-
lemmar kvar i landet.11 Delaporte avled i augusti 1701, Joseph Jacquin i april 
1703 och Charles Langlois i november samma år.12 Bernard gick bort i augusti 
1706.13 Samtidigt lämnade Hubeault och Foucquet d.ä. landet. Tessin angav 
som trolig orsak deras hälsa. Skulptören Foucquet hade dålig syn och saknade 
dessutom sin hustru.14 

Tomrummet efter Foucquet d.ä. behövde emellertid inte ersättas då skulp-
tören återkom redan i augusti 1707, möjligtvis i sällskap med sonen Bernard.15 
Då började Foucquet d.ä. direkt i gjuteriet med hantlangarna. Arbetet fortsatte 
där med bland annat ”de stora figurerna… vid portalerna”, troligen syftande 
på norra portalens figurer. Hantlangarna eldade för formarnas och figurernas 
”konserverande”.16 Den äldre skulptören Foucquet tycks denna gång ha stan-
nat i Sverige till 1710 års slut.17 Även Hubeault återkom och arbetade jämsides 
med Cousinet med pilastrarna åtminstone från 1708, men då utan årslön.18 Men 
medlen fattades alltjämt och gjuthusen blev sedermera förråd. Aubry och Cou-
sinet uppgavs bo där ännu 1711.19 Två hantlangare arbetade hos Aubry fram till 
dennes död i mars 1713. Detta tyder på att arbetet ändå var igång fram till dess, 
men stannade av därefter.20 Cousinet avled året efter, år 1714.21 
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År 1710/1711 hade varit verkliga nödår i samband med att pesten härjade 
i Sverige.22 I sviterna av denna avled som tidigare nämnts både Henrion och 
dennes dotter, och kanske även Hubeault. Målaren de Meaux nämns inte heller 
i slottets räkenskaper efter 1711.23 I den katolska församlingens förrättningsan-
teckningar står att läsa:

Året 1710 blev ödesdigert för hela staden Stockholm och den katolska kyrkan där, då båda, 
med Guds tillåtelse drabbades av pesten, som berövade flera livet. Antalet eller beräkningen 
av de döda kommer att bli mycket stort, om sjukdomen fortsätter att förvärras så som den 
redan börjat, medan jag skriver detta; då under en vecka mer än två tusen och trehundra.24

Alla i den franska hantverkarkolonin avled således eller lämnade Sverige under 
1700-talets första decennier. Ingen överlevde kriget. Det gjorde dock Tessin, 
men när fredstiderna kom var det politiska läget ett annat. Enväldet var över 
och de som varit kungamaktens närmaste stod inte längre högt i kurs.

Fransmännen som återvände till hemlandet

Det är svårt att följa spåren av de fransmän som återvände till Frankrike. Till 
viss del är det möjligt tack vare att Cronström höll kontakten med dem som 
varit i Sverige. Han hjälpte familjemedlemmar som hade sina släktingar kvar i 
Sverige och tycks också ha förmedlat vidare uppdrag. 

Zephirin Adam hade lämnat slottsbygget hastigt efter endast ett år i Sve-
rige, troligen på grund av samarbetssvårigheter med de övriga i gruppen. Adam 
återupptog de arbeten han tidigare haft inom Bâtiments du Roi. Från 1701 tycks 
han fått en regelbunden anställning som ett slags intendent med pension för 
skulpturerna vid Marly. Adam nämns inte inom Bâtiments du Roi efter 1703.25 
Möjligtvis fick han en mer framstående roll än han haft före resan. Detta mot-
svarade dock inte den position han haft i Sverige. Adam önskade därför åter-
vända till Stockholm men Tessin avrådde.26

Samtliga medlemmar av familjen Foucquet återvände till Frankrike. Chau-
veaus biograf Papillon berättade om hur skulptören Bernard Foucquet i Sverige 
hade hamnat i slagsmål med en ung Karl XII utan att ha känt igen denne. 
Skulptören benådades dock och som tack skall han ha velat ingå i kungens 
livgarde, vilket inte var möjligt.27 Bernard Foucquet uppgavs istället ha rest till 
Danmark men där dödat en officer, enligt Papillon. I och med detta var han 
tvungen att återvända till Frankrike. Där tjänade han i Ludvig XIV:s krig och 
slutade sina dagar som kapten. Åtminstone detta stämmer med uppgifterna i 
Jacques Foucquets d.ä.:s bouppteckning från 1731, som angav att den då avlidne 
sonen Bernard Foucquet varit Capitaine i Bassigny i östra Frankrike. Målaren 
Jacques Foucquet d.y. hade, som vi minns, lämnat landet när de stora målning-
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arna i galleriet var avslutade sensommaren 1702.28 Tessin hade i ett brev bett om 
pass till Foucquet för genomresa till Holland. Där framgår det med tydlighet 
att målaren tänkte komma tillbaka till Sverige: 

… en fransk målare vid namn Jacques Foucquet, som på Salig Kungl. Maj:ts befallning kom 
från Paris till detta landet för ungefär åtta år sedan, och vilken har arbetat i de kungliga vå-
ningarna i slottet där han i flera verk visat sin kapacitet, men det finns inget mer att göra till 
dess att byggnaden avancerat mer. I väntan på detta önskar han återvända till Frankrike land-
vägen […] och därifrån resa till Italien för att kunna bli ännu bättre i kungens tjänst, eftersom 
han efter resan har för avsikt att återvända hit, inte minst eftersom hans far, den skicklige 
skulptören, finns här med hela sin familj. Eftersom han inte vågar utföra denna resa genom 
Holland utan ett pass, har han bett mig att uppvakta Ers Excellens, och jag har inte kunnat 
neka honom det, icke desto mindre som jag har all anledning att berömma hans uppförande 
och kunskap. Jag har aldrig känt en fransman i hans ålder, som är mer klok och kunnig i sitt 
yrke och han visar tecken på att bli mycket känd med tiden. Ers Excellens, jag ber om Ert 
beskydd. Han väntar endast på nämnda pass för att påbörja resan […]29

Tessin var således mycket nöjd med Jacques Foucquets insatser och säkerligen 
lika nöjd med att målaren önskade återvända till Sverige efter ytterligare en 
resa till Italien. Cronström rapporterade senare att målaren Foucquet mycket 
riktigt vistades i Italien under en period.30 Därefter försvinner dock spåren efter 
honom. Troligen hade målaren Foucquet avancerat inom Bâtiments du Rois 
administration eftersom han i faderns bouppteckning från år 1731 uppgavs ha 
varit ett slags uppsyningsman, chef du Fourrière du Roi.31 

Jacques Foucquet d.ä. levde till en ålder av 92 år. Ett brev från dottern Cate-
rine Foucquet till Carl Gustaf Tessin, författat året efter skulptörens död, ger 
upplysningar om tillvaron efter återkomsten till hemlandet: 

Monsieur, 

Tillåt mig  […]vi har haft lyckan att [arbeta för?] salig er far, som hela min familj och jag 
är skyldig er så stort tack, som jag hela livet kommer att ha. Ett år har gått sedan jag hade 
olyckan att förlora min far vid 92 års ålder, han var mitt ansvar sedan Frankrikes olyckliga 
system som gjorde att han förlorade det lilla han hade. Ni ska veta Monsieur att min salig far 
lämnade när han åkte från Sverige en ordonnance på 3 200 livres till er salig far, som han alltid 
lovat att betala honom. Ni hade vänligheten på er första resa [1714] att läsa ett brev för oss i 
vilket er far markerade att han skulle hålla denna summa till min far förutsatt att kopparmyn-
ten hade upphört. Om han hade betalt tidigare skulle han ha förlorat för mycket. Emellertid 
Monsieur, så har min far inte hört något från er far, efter att ha tagit sig friheten att skriva till 
honom via monsieur Sparre och madame […?] Vi räknar med att ni måste ha några nyheter 
om denna ordonnance, och vi hoppas på er godhet för att låta oss veta och ge oss betalningen 
som kommer att tjäna oss mycket. Förlåt Monsieur att jag vågar hoppas på denna mildhet 
från er och låt mig ha en djup respekt för er, 

Respektfullt, Monsieur, eder ödmjuka och fogliga tjänarinna Caterine Foucquet.32
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Caterine Foucquets brev vittnar om hur svårt det varit för fransmännen att 
få ut sina löner under de sista åren i Sverige. Räkenskaperna visar att skulden 
till bildhuggaren Foucquet bokfördes åtminstone till 1728.33 Det fanns således 
hela tiden en medvetenhet om att skulderna ej var reglerade och avklarade. 
Ekonomin för slottsbygget avstannade aldrig, men den försämrades hela tiden 
så länge kriget pågick, i likhet med hela rikets ekonomi. Däremot var planerna 
att bygget skulle återupptas.

Även i Frankrike blev det ekonomiska läget mycket kritiskt. Troligen syf-
tade det ”olycksaliga system”, som Caterine Foucquet nämnde, på John Laws 
(1671–1729) bankkrasch som ruinerade många småsparare.34 Samma öde skulle 
drabba René Chauveau. Tessin skrev till Cronström att Chauveau tjänat ihop 
mycket pengar i Sverige, men att han nu ville lämna landet på grund av hälso-
skäl. Chauveau ville enligt Tessin resa till en kurort och även till Italien. Han 
lovade dock att återkomma så snart som man önskade, eftersom han ej ville 
återvända till Frankrike. Uttalandet vittnar om skulptörens egen vilja i detta 
vägde tyngre än Tessins. Samtidigt hade inte den senare mycket att erbjuda på 
grund av det ekonomiska läget.

Tessin vittnade om hur nöjd han varit med skulptören, särskilt vad beträffar 
ornament, men medgav också att denne blivit ett problem. Ju mer han tjänade, 
desto mer nonchalant hade han blivit. ”Med den lönen”, sa Tessin, ”skulle vi 
kunna hitta någon lika skicklig, men mindre nyckfull (capricieux)”.35

Papillon berättar att René Chauveau i samband med sin återresa mötte Karl 
Bernhard Klinkowström (1682–1704), Karl XII:s kammarpage och gunstling, i 
Skåne. Med denne fick Chauveau smyga ombord på ett skepp och där möta 
Karl XII. Enligt Papillon var det kungen som, icognito, velat träffa skulptören. 
Kungen tog emot Chauveau på ett mycket vänligt sätt, och förklarade att om 
det inte varit för kriget hade han uppehållit honom och inte låtit honom resa. 
Han omfamnade skulptören, önskade honom lycklig resa och bad honom att 
hålla mötet hemligt ända tills han nådde Italien. Därefter gav kungen Chau-
veau två medaljer och en börs med 100 pistoles i gåva. Chauveau å sin sida sörjde 
avskedet. Han mindes den generösa monarken sedan denne var liten. Han hade 
sett honom växa upp och bli ”huvudet längre än honom själv”.36 Papillons be-
skrivning av den vänskapliga relationen mellan kungen och Chauveau är nog 
inte enbart anekdotisk. Den visar på konstnärens upphöjda status under denna 
tid.37

Vi vet inte säkert hur resten av Chauveaus återresa såg ut, annat än att han 
gjorde ett uppehåll i Berlin. Troligen möjliggjordes detta gästarbete delvis ge-
nom arkitekten Eosander van Göthe (ca 1670–1729) med vilken Tessin stod i 
kontakt.38 Papillon uppger att det var tack vare många rekommendationsbrev 
från ”herrar i Sverige”, bland annat från comte d’Aveaux, som Chauveau kom 
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i kontakt med det brandenburgska hovet. Chauveau stannade några månader 
i Berlin, troligtvis i sällskap med Pagani och kanske även målaren Zapf som 
fanns med i passansökan. Enligt Papillon var även hustrun och äldste sonen 
med i Berlin, medan resten av familjen återvänt till Frankrike. Chauveau skall, 
enligt Papillon, ha arbetat för kurfursten Fredrik III av Brandenburg (sedermera 
kung Fredrik I av Preussen). Han utförde ett kabinett på Schloss Schönhausen, 
ett slott som Eosander van Göthe senare var delaktig i att uppföra. Arbetet tog 
sex veckor att utföra och för detta ska Chauveau fått 3 000 livres (ca 2 000 dsm). 
Slottet Schönhausen finns kvar men inte dess 1600-talsinredningar.39 Byggher-
ren bad Chauveau att stanna i Berlin, men denne ville fortsätta till Italien. Nå-
gon sådan resa blev dock inte av. Enligt Papillon var orsaken den oro som resor 
alltid innebar och att hustrun Catherine Cucci var sjuklig. Enligt Papillon hade 
hon fått ännu ett missfall i Berlin.40 

Åter i Frankrike i december 1700 arbetade Chauveau både för Jules Hardouin- 
Mansart inom Bâtiments du Roi och för privata beställare. Eftersom han var 
mästare i skrået var detta inte ett problem. I Dictionnaire des artistes av l’abbé 
de Fontenai (1776) finns en utförlig artikel om skulptören Chauveau. Artikeln 
är lika lång som den om Antoine Coysevox. Den grundar sig på Papillons bio-
grafi. Enligt författaren hade sju års arbete i Sverige gjort Chauveau berömd. 
Vid återkomsten till Frankrike blev han ansvarig för många kungliga byggnader 
som ”ökade på hans rykte”. Särskilt var han verksam i Versailles, bland annat 

Schloss Schönhausen, Berlin. René Chauveau lämnade Sverige i augusti 1700, troligtvis i 
sällskap med Pagani. De reste först till Berlin. Åtminstone Chauveau utförde då ornament-
arbeten för kurfursten Fredrik III av Brandenburg (kung Fredrik I) på Schloss Schönhausen. 
Dessa inredningar finns dock inte kvar. Foto: Linda Hinners.
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i trädgården och i kapellet.41 År 1709 hade Ludvig XIV av Chauveau beställt 
ramar till fyra små runda tavlor/målningar (tableaux) av de fyra årstiderna. 
Chauveau hade genast utfört en ståtlig teckning som visade solen i skepnad av 
Apollo omgiven av ornament. Enligt Papillon gjorde Chauveau modellen till 
ramen och tog sedan en form på den för att låta den gjutas i brons. En skicklig 
”cizeleur” fick göra efterarbetet och förgylla ramen.42 Flera kopior beställdes. 
Vad som sedan hände med ramarna är okänt. Ämnet ”fyra årstider” var vanligt 
förekommande enligt klassisk ikonografi och bildning. Vi har sett exempel i 
Tessinska palatsets vestibul där reliefer, troligen gjorda av Chauveau, uppvisar 
samma tema. 

Kontakterna som etablerats i Sverige ledde också till att Chauveau utförde 
arbeten för den forne franske ambassadören i Stockholm, Jean-Antoine de Mes-
me, comte d’Avaux. Tessin upprättade åt denne ritningar för ett slott i Roissy 
utanför Paris. Mellan 1704 och 1705 ska Chauveau där ha utfört tre frontoner i 
sten. Två av dessa visade den profana och heliga kärleken, den tredje vid orang-
eriet hedrade greven själv..43 Under arbetet i Roissy skall en olycka skett på en 
byggnadsställning. Detta medförde att René Chauveaus äldste son, René Domi-
nique som också var skulptör, tilldrog sig så allvarliga skador att han senare avled 
19 år gammal. René Chauveaus yngsta dotter, som senare gifte sig med biografen 
och gravören Papillon, föddes vid Roissy.44 Endast ruiner av slotter finns kvar.

Chauveau skall också ha varit delaktig i arbetet med en modell för Tessins 
förslag till en ombyggnad av Louvren 1704–1705. 
Teckningar av Göran Josua Törnquist (Adelcrantz) 
för detta projekt finns bevarade (Nationalmuse-
um). Modellen har dock aldrig återfunnits.45 

Uppdragen visar således att René Chauveau 
hade fortsatta förbindelser med Sverige, något som 
emellertid inte framhålls av Papillon. I ett brev till 
Tessin 1705 skrev också Törnquist att Chauveau:

… arbetar nu i Tuilleriet på parasollerna såm giutas av bly och 
förgyllas till att blifva satta öfwer figurerne uti Bain D’Apollon 
i Versailles. Han har 14 andra bildhuggare under sig såm arbeta 
med honom, och man menar att han lärer tagas i dän afledne 
Spengolas [François Lespignola 1644–1705] ställe att alltid wara 
wyd hand hos Mons.r Mansard, hwilcken tiänst har en Louis 
d’or om dagen antingen dät arbetas eller intet.46

Detalj av S:ta Teresas altare, kapellet i Versailles, gips och brons, René Chauveau m.fl.
Åter i Frankrike var René Chauveau verksam både inom Bâtiments du Roi och för 
privata beställare. I Versailles utförde han ornamentarbeten i kapellet tillsammans med 
andra skulptörer. Foto: Linda Hinners. 
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Här framhålls således Chauveaus framgång, men också att han fortfarande 
önska de en fast tjänst, såsom han haft i Sverige. Någon sådan position upp-
nådde han dock ej i Frankrike. Han arbetade under slutet av sin levnad mest för 
privata beställare i Paris och på landsbygden. Han utförde till exempel dekora-
tionsarbeten i sten och stuck för ärkebiskopen av Rouen (Château de Gaillon, 
Basse Normandie) och maréchal d’Harcourt (Château d’Harcourt, Basse Nor-
mandie). Chauveau utförde även flera religiösa arbeten. För kyrkan St-Etienne-
du-Mont gjorde han skulpturer av St. Etienne och St. Genevieve 1705–1706 
vid högaltaret (ej identifierade eller försvunna). Han utarbetade också planer 
och teckningar för dekoren av målar- och skulptörskråets kapell, Chapelle de 
Saint-Luc (f.d. St. Symphorien). Nämnda arbeten finns endast delvis eller inte 
alls bevarade.47 

Biskopen av Metz beställde för Château de Frascati (Lorraine) åren 1709–
1717 dekorationsarbeten i stuck och sten (i slottet och i kapellet) och skulpturer 
till parken. Slottet förstördes vid 1700-talets slut, men teckningar av Chauveaus 
hand finns bevarade för detta projekt.48 Chauveau arbetade tillsammans med 
Hardouin-Mansarts efterträdare Robert de Cotte (1656–1735). Relationen till de 
Cotte kan jämföras med den mellan Chauveau och Tessin. Chauveau tycks ha 
fått ett stort formgivande ansvar i Frascati och utarbetade där stora rumsliga 
allkonstverk, såsom altare i kapellet.49 

Ministern Colbert de Torcy var den siste som anlitade Chauveau för sitt 
Château de Sablé (Sarthe, Pays de la Loire). Papillon och abbé de Fontenai åter-
ger båda hur denne herre hade frågat två gånger vad skulptören ville ha betalt 
per dag. René Chauveau ska då ha blivit så förolämpad av denna fråga ”som 
inte motsvarade hans skicklighet och rykte” att han lämnade bygget. Detta är 
intressant, då det antyder att Chauveau förväntade sig ett kontrakt som band 
honom till bygget och inte endast en betalning styckevis. Chauveau uppges 
medellös ha återvänt till Paris. Där avled han snart i sviterna från resan och av 
förlusten av de pengar han investerat i det osäkra banksystemet.50 

Bouppteckningen bekräftar att René Chauveau blivit av med i det närmaste 
alla tillgångar. Vissa personliga ägodelar, som en samling om ett fyrtiotal böcker 
kan noteras. I verkstaden fanns också småskulpturer, brons och verktyg vilket 
tyder på att han fortsatte arbeta fram till sin död.51 

Även om Papillons dramatiska upplägg är typiskt för konstnärsbiografins 
genre så finns i berättelsen intressanta fakta kring skulptörens sista verksamma 
år. De vittnar om att Chauveau fick en annan position efter återkomsten till 
Frankrike. Många av arbetena är försvunna eller förstörda. Av uppdragens ka-
raktär förstår vi dock att Chauveau innehade en ledande roll i projekten med 
helhetsansvar för utsmyckningen. Det handlade inte endast om rena skulp-
turarbeten utan också om dekorationer som inbegrep en hel arkitektonisk ut-
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formning. I bouppteckningen uppgavs Chauveau vara Sculpteur des Bâtiments 
du Roi, men han fick aldrig en fast position som kunglig skulptör i Frankrike. 
Han var hela tiden också framstående i skrået. Vid sin död uppgavs han vara 
directeur de l’Académie de Saint-Luc och i Papillons biografi kallas han architecte 
et sculpteur.52

Altaret i kapellet i Château de Frascati (Lorraine), laverad pennteckning av René Chau-
veau (Bibliothèque Nationale, Paris, Est, Va. 57,6 coll. de Cotte). 
När René Chauveau arbetade för privata beställare fick han ett större formgivande ansvar. 
Då var hans roll att jämföra med den han haft i Sverige. Han hade flera skulptörer under 
sig. På grund av de oroliga tider som rådde avled dock Chauveau utblottad i Paris 1722. 
© BNF.
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Slottsbyggets återupptagande

Gjuthusen uppgavs vid 1700-talets början vara i bristfälligt skick. Man kan för-
moda att de formar och modeller som fransmännen arbetat med under Nico-
demus Tessin d.y.:s ledning stod kvar i gjuthuset tills de gick sönder. Böttiger 
skrev: ”antagligen föllo de – som Sveriges stormaktsvälde – i bitar.”53 

År 1727 lämnade Tessin hovmarskalkämbetet och lämnade in ett memorial 
till rikets ständer om nödvändigheten att fortsätta slottsarbetet. Resultatet blev 
medel anslagna av ständerna, en så kallad årlig slottsbyggnadshjälp, ledd av 
den av riksdagen tillsatta slottsbyggnadsdeputationen. Överintendenten ver-
kade alltså under denna deputation istället för att lyda under överståthållaren.54 
Slottsbygget återupptogs på allvar från 1728 med sonen Carl Gustaf Tessin som 
överintendent åren 1728–1741. Denne visade inte prov på de praktiska kunska-
per i arkitektur som krävdes. Istället hemkallades Carl Hårleman från sin ut-
landsresa 1727. Han knöts till hovet som hovintendent, en tjänst som Tessin 
ursprungligen inrättat för sonen.55 När Carl Gustaf Tessins karriär blev alltmer 
politisk tog Hårleman över överintendentstjänsten (1741–1753). Kungafamiljen 
kunde flytta in i slottet på 1750-talet.

Att leda byggandet av det nya slottet och slottsomgivningarna var under hela 
1700-talet överintendentens huvudsyssla, och ämbetet blev mer och mer profes-
sionaliserat. Men trots detta var ”överintendentsämbetet” under hela 1700-talet 
mer av ett ”kontor” på slottet. Först 1818 blev ämbetet ett självständigt bygg-
nadsverk.56 Ursprungsidén hade dock skapats i och med Tessins utnämning till 
överintendent 1697.

Behovet var fortfarande stort att från utlandet rekrytera kunniga dekora-
tionshantverkare. Den enda genre som utövades av svenska konstnärer i någon 
större omfattning under 1700-talets början var porträttmåleri.57 Efter Cron-
ströms död fick istället Carl Hårleman i Paris sammanställa ett nytt arbetslag. 
Under 1730- och 1740-talen installerades på slottet och vid gjuteriet en ny ge-
neration franska hantverkare som rekryterats till Stockholm genom Hårlemans 
och Tessins försorg.58 Carl Gustaf Tessin fortsatte i sin faders fotspår och såg 
till att alla franska målare och skulptörer som engagerades till slottsbygget fick 
löfte om årslöner och fri bostad.59 Med denna nya generation franska konst-
närer inrättandes 1735 en ritarakademi knuten till slottsbygget. Uppgiften för 
ritarakademien var till en början att utbilda de hantverkare som skulle arbeta 
på slottet, vilket också varit Tessin d.y.:s idé. År 1773 fick den sina första statuter 
och döptes om till Kongl. Målar- och bildhuggarakademien.60 

Idén att rekrytera utländska mästare och konstnärer går tillbaka till Vasatid. 
Det fanns tidigt en stark samhällsnyttig tanke med detta. Det blev sedermera 
inskrivet i skråstadgarna att utländska mästare skulle lära upp lokala hantver-
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kare.61 I fallet med Tessin d.y.:s franska hantverkare var detta inte reglerat, men 
underförstått i överintendentens planer. De svenska gesäller som arbetade med 
fransmännen kunde dock inte utveckla de lärdomar de fått på grund av de 
oroliga omständigheter som Sverige befann sig i i början av 1700-talet. De idéer 
som närts hos Nicodemus Tessin d.y. och som gått om intet på grund av de po-
litiska förvecklingarna blev istället verklighet för dem som efterträdde honom. 

Karl XIV Johan tillsammans med en adjutant i Karl XI:s galleri på Stockholms slott, akvarel-
lerad pennteckning, Carl Stephan Bennet (1800–1878) (NM H 11/2008). Under 1700-talets 
första år avstannade slottsbygget på grund av ekonomin och läget under Stora nordiska 
kriget (1700–1721). Dock var Tessins tanke hela tiden att bygget skulle fortsätta. Färdigstäl-
landet skedde efter Tessins död med en ny generation franska dekorationshantverkare som 
rekryterats till Sverige på 1730- och 1740-talen. Foto: Hans Thorwid,© Nationalmuseum.
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Sammanfattande diskussion

äldre forskning rörande Stockholms slott syftade främst till att beskriva 
byggnadens historia och framhäva Nicodemus Tessin d.y. och enstaka konst-
närsnamn. Min avsikt har istället varit att lyfta fram och problematisera flera 
av yrkesrollerna och hela arbetsprocessen vid dekorationsarbetena på slottet. 
Målsättningen har varit att peka på de mångfasetterade omständigheter som 
påverkade de franska hantverkarnas verksamhet under 1690-talet och 1700-ta-
lets första år. I min genomgång av det stora källmaterialet rörande slottsbygget, 
Tessin och hantverkarna visade sig uppgifter om skrån, arbetsvillkor och diverse 
praktiska spörsmål rörande arbetena vara mycket framträdande. Jag har i denna 
studie velat lyfta fram dessa aspekter, som vanligtvis inte brukar få så stort ut-
rymme i konstvetenskapliga framställningar. 

Nedan sammanfattas och diskuteras möjliga svar på de frågeställningar jag 
formulerade inledningsvis. Varför valde dessa fransmän att resa till Sverige och 
varför ville man från svenskt håll rekrytera dem? Diskussionen förs under olika 
rubriker som återanknyter till studiens teman rörande yrkesroller, organisation 
och arbetsprocesser.

Dekorationshantverkare och peintres och sculpteurs du Roi.  
Formering av yrkesroller 

Redan på 1400-talet i Italien hade konstnärer börjat belönas och berömmas inte 
endast för tekniska kunskaper utan även för sin skapandeförmåga. Detta har 
bland annat Svetlana Alpers och Michael Baxandall lyft fram. Men processen 
för etableringen av en sådan konstnärsroll tog tid. Idén om den fria konstnä-
ren som skapare av stora, enskilda konstverk spreds i konstnärsbiografier och i 
konsthistorieskrivningen och fick sitt breda genomslag först under 1800-talet. 

De fransmän som kom att resa till Sverige behärskade olika delar av dekora-
tionshantverket. De hade specialiserade tekniska kunskaper. Vissa kunde utföra 
skulpturornament i stuck, trä eller sten. Andra målade figurer och ornament på 
tak och väggar. En del utförde gjutformar för bronsgjutaren, andra hade färdig-
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heter i att förgylla. Vissa hade också en specifik skapandeförmåga och anlitades 
för sina breda kunskaper och för att göra modeller till de andra hantverkarna. 

Alla dessa funktioner behövdes för att skapa en fullödig enhet. Med diplo-
maten Daniel Cronströms hjälp rekryterade Tessin från Paris just de yrkesmän 
som behövdes för inredningsarbetet vid det nya slottsbygget. En värdering av 
den breda konstnärsrollen med stort ansvar i skapandeprocessen är synbar i 
urvalet och behandlingen av de franska hantverkarna på Stockholm slott. Må-
laren Foucquets och skulptören Chauveaus ökade inflytande i gruppen berodde 
delvis på att de hade en vidd i sin yrkesroll som spände över både det koncep-
tuella och det tekniska. För fransmännens del innebar rekryteringen en möjlig-
het till att utveckla sina yrkesroller och status. Samtidigt var rollerna inte helt 
formerade och fransmännen verkade parallellt på olika arenor. 

Jag har avsett att visa att en förändring och ett omprövande av konstnärsrol-
len, såsom den beskrivits hos till exempel Michael Baxandall eller Rudolf och 
Margot Wittkower, åskådliggörs av fransmännens strävanden och ageranden, 
före, under och efter vistelsen i Sverige.

Hantverkare i ett övre mellanskikt verksamma i  
Bâtiments du Roi och i skrået
I Frankrike hade hantverkarna arbetat i de stora kungliga byggprojekten. 
Uppdragen i överintendentsämbetet, Bâtiments du Roi, bestod av dekorativa 
utsmyckningar under en annan verkstadsledare och en ledande arkitekt och 
skulptör eller målare. Hantverkarna i gruppen tillhörde inte den yttersta eliten 
vid den franska kungliga konstakademien. Många av dem var däremot verk-
samma vid Gobelinsmanufakturen. Mestadels verkade de för någon annan 
verkstadsledare. De tillhörde således ett övre mellanskikt (eller nedre överskikt) 
av skulptörer och målare som skolats i kretsen kring konstakademien. I René 
Chauveus fall vid akademien vid Gobelins. De förestod dessutom fortfarande 
familjeverkstäder baserade på en traditionell hantverksstruktur.

De hantverkare som återvände till Frankrike omnämndes ofta fortfarande 
som sculpteurs eller peintres du Roi de Suède. Det var inom hovet eller i aka-
demien som den mest lyckosamma karriären gjordes. Det förekom därför ett 
”missbruk” av titlar, som hovmålare eller hovskulptör. Som Antoine Schnapper 
diskuterat kan detta ha berott på att man ville undvika skråets avgifter, men 
också på att systemet ännu inte hade formaliserats. Det kan också varit ett sätt 
att tillskriva sig en viss status.

Konstnärlig frihet?
Det var dock långt ifrån alla av dem som anlitades i den kungliga byggenskapen 
som hade fast anställning och särskilda privilegier i form av bostäder och atel-
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jéer vid Louvren eller Gobelins. När Tessins hantverkare lämnade Frankrike var 
flera av dem mästare i skrået, vilket var nödvändigt för att verka på den privata 
marknaden. Detta medförde ett visst oberoende som ”egen företagare”. Själv-
ständigheten byttes mot en fast anställning med hög lön i och med verksam-
heten vid det kungliga slottet i Stockholm. Det innebar både en förhöjd status 
och ekonomisk trygghet, men enligt kontrakten kunde de endast arbeta för 
kungen eller Tessin. Anställningen innebar att fransmännen inte behövde ha 
med skrået att göra i Sverige. Att välja bort den privata marknaden var däremot 
inte självklart. Exempelvis tvekade René Chauveaus far François Chauveau att 
bli invald i franska konstakademien, av rädsla för att förlora ”sin frihet”. Tessin 
poängterade gång på gång i breven till Cronström att hantverkarna inte skulle 
få arbeta för particuliers. Visserligen var skråets grepp om konstnärliga hantver-
kare mycket starkare i Frankrike än i Sverige, men poängen är inte systemens 
olikheter utan deras likheter. Konstnärlig frihet var under denna tid ett relativt 
begrepp och den sociala strävan var gemensam.

En geografisk och social resa
Skiftet från Frankrike till Sverige skedde såväl i det geografiska rummet som i 
det sociala. Det var en möjlighet att ta sig förbi de givna systemen för yrkesvä-
gar och karriärmöjligheter. 

Resande hantverkare var inte ett nytt fenomen. Det låg till exempel i stucka-
töryrkets natur att flytta från arbetsplats till arbetsplats. Likaså hade porträtt-
målare möjligheter till att flytta med eller till sina beställare. Tessins hantverkare 
hörde emellertid till en annan grupp. De var skulptörer och målare specia-
liserade på arkitektonisk utsmyckning och inredningskonst. I och med detta 
utgjorde de en särskild kategori av migrerande hantverkare. 

Anledningen till att de lämnade Frankrike måste ses mot bakgrund av det 
politiska läget som försämrat ekonomin och minskat arbetstillfällena. Skråna 
var utarmade och få byggprojekt genomfördes på grund av Ludvig XIV:s krig. 
Dekorationsyrket var särskilt konjunkturkänsligt och Gobelinsmanufakturen 
där flera av dem varit verksamma stängdes under 1690-talet (1694–1699). 

De praktiska omständigheterna var således huvudskälen till att fransmän-
nen lämnade sitt hemland. Något religiöst tvång förekom ej. Eftersom de var 
katoliker tvingades de inte ut ur landet, såsom skett med hantverkarna bland 
hugenotter i och med religionskrigen.

De sociala skälen sammanföll sannolikt med en önskan om att förbättra 
yrkeskarriären. I Stockholm fick fransmännen generösa löner och arbetsvillkor, 
som de själva var delaktiga i att formulera. Flera av fransmännen skulle få verk-
stadsledande uppdrag med mer kreativt ansvar än de haft i Frankrike. Därmed 
fick de också högre yrkesstatus.
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Alla hade att vinna på rekryteringen. Sverige erhöll skickliga dekorations-
hantverkare, fransmännen fick förbättrade yrkes- och levnadsvillkor. Det fran-
ska överintendentsämbetet behövde dessutom inte betala ut löner under en 
period av pengabrist. Med tiden skulle emellertid samma lågkonjunktur drabba 
Sverige på grund av Stora nordiska kriget (1700–1721) och slottsbyggets stagne-
rande. Flera av fransmännen återvände då till Frankrike. Brev och andra källor 
visar dock att många hade planer på att återkomma till Sverige om tiderna blev 
bättre. 

Teoretiskt och praktiskt kunnande
Liksom de flesta målare och skulptörer under 1600-talet, stod Tessins franska 
hantverkare vid sidan om akademiernas konstteoretiska diskussioner om linje 
och färg och den rätta smaken. Det tog lång tid innan praktik och teori förena-
des i såväl undervisning som yrkesutövning.

Tessins franska hantverkare exemplifierar detta. De stod med en fot på  
gränsen till akademien och den andra i hantverkarens praktiska vardag. De 
hade kännedom om formspråket och ämnena, men de hade inte någon dju-
pare kunskap. I gruppen värderades både skapande färdigheter och tekniska 
och praktiska kunskaper. De mest framträdande belönades dock särskilt för sin 
förmåga att teckna, skapa modeller och sammanställa motiv, dessein, invention 
och composition. 

Professionell och social hierarki
En karriär möjliggjordes sannolikt också tack vare förmågan att argumentera 
för sin sak. 

Bland de franska hantverkarna var det endast ett par, tre som kunde skaffa 
sig särskit förmånliga villkor. Dessa var framför allt skulptören René Chauveau, 
målaren Jacques Foucquet och i viss mån den äldre skulptören Foucquet. De 
hade verkat närmast eliten, vid den franska akademien i Rom, vid Gobelins och 
i de stora kungliga projekten. Men även gjutaren Aubry och formaren Langlois 
med sina tekniska kunskaper ansågs särskilt eftertraktade. 

I takt med att det under 1600-talet gavs ökade yrkesmöjligheter för en målare 
eller skulptör blev den sociala hierarkin inom yrket tydligare. Det kan tyckas 
paradoxalt eftersom man med franska konstakademien ursprungligen önskat 
komma ifrån mästarnas toppstyrning. Snarare än teknisk skicklighet, som var 
mästarsystemets grundval, var hierarkin inom akademien uppbyggd på både 
teoretiska, praktiska och sociala grunder. Därtill spelade också personlighet, 
nätverk och anställningsförhållanden roll för status inom yrket. 

Att kunna skriva och läsa var en förutsättning för att kunna argumentera för 
sin yrkesroll. Detta blir synligt i de kostnadsförslag och kontrakt som upprät-
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tades med René Chauveau och Foucquet d.y. Samtidigt är de litterära ämnena 
ofta fonetiskt skrivna och felstavade i dessa kontrakt, vilket tyder på att djupare 
kunskaper saknades. Chauveau och Foucquet tillhörde också dem i gruppen 
som lämnade slottsbygget när uppdraget var utfört. Deras skapande funktioner 
med mer helhetsansvar för utsmyckningen fortsatte i Frankrike, åtminstone för 
René Chauveaus del. Hans roll närmade sig arkitektens. Emellertid omöjlig-
gjorde de dåliga tiderna vidare framgångar. 

Dekorationshantverkaren
Fransmännen utgjorde en ny grupp av specialiserade yrkesmän som hade 
viktiga funktioner i dekorationsarbeten och som arbetade jämte arkitekten. 
De kallas oftas ouvriers eller benämns med sin yrkesspecialitet sculpteur eller 
peintre. De kan jämföras med den typ av dekorationshantverkare som lyfts 
upp av bland andra Bruno Pons och Katie Scott. Ornamentskulptörerna var 
specialiserade på ornament och inredningsskulptur, ofta i särskilda tekniker 
som stenhuggning, bronsgjutning och stuckaturer. Ornamentmålaren var 
specialiserad på dekorativa element och figurer, som sammansattes i tak- och 
väggmålningar. Av stor vikt var också förmågan att kunna teckna.

Bland Tessins hantverkare fanns noggrant utvalda specialister. Cronström ta-
lade i breven till Tessin om ”ornamentmålaren” eller ”ornamentbildhuggaren” 
och att det behövdes flera sådana för att nå en helhet. Att finna konstnärer med 
bredd som behärskade helheten, som Le Brun, var dock svårt och dyrt. 

Den specialiserade hantverkaren tolkar jag som en modern yrkesroll. Dessa 
nya roller introducerades i Sverige genom fransmännen på slottet.62 I gruppen 
fanns också ”skapande” och ”breda” konstnärsroller som krävde ett visst teore-
tiskt kunnande utöver det praktiska. Men gränserna mellan de olika rollerna 
var inte absoluta. Konstnärens yrkesroller var fortfarande under formering och 
slottsbygget utgjorde ett slags smältdegel för denna process.

Organisation av franska dekorationshantverkare på  
Stockholms slott. Till rikets nytta och storhet

Det nya slottet skulle manifestera den svenska stormakten. För att utsmycka 
det behövde Tessin rekrytera franska hantverkare eftersom den befintliga konst-
närliga kompetensen i landet ej var tillräcklig. De skulle helst ha varit verk-
samma i Versailles och ha kännedom om ornament i stuck.

Magnifika miljöer skulle inredas enligt särskilda normer och principer föl-
jande le bon goût enligt Tessin och hans samtida. För en enhetlig stil krävdes väl-
fungerande organisation av byggnadsarbetena. Det främsta exemplet på detta 
fanns i det franska överintendentsämbetet, där hantverkarna varit verksamma.
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Jag vill hävda att valet av just fransmän för arbetena på Stockholms slott 
hade att göra både med deras kunskaper om ett formspråk enligt le bon goût och 
erfarenheterna från arbetsorganisationen i Bâtiments du Roi. De organisatoriska 
förebilderna var således lika viktiga som de estetiska för Tessin. 

Politiska förutsättningar för rekryteringen  
av franska hantverkare
Organisationen av de konstnärliga verksamheterna kan ses mot bakgrund av 
enväldets och adelns behov av att manifestera makt. Jag menar att Tessin med 
rekryteringen av fransmännen ville planera för en inhemsk högkvalitativ konst-
produktion på lång sikt. Det svenska 1690-talets fredspolitik möjliggjorde upp-
ordning av inre angelägenheter, inte minst byggandet av ett nytt slott med hjälp 
av franska yrkesmän. 

Rekryteringen av fransmännen var också avhängig de diplomatiska förbin-
delserna mellan Sverige och Frankrike under denna tid. Ända sedan tiden för 
Skånska kriget 1675–1679 hade relationen till Frankrike varit spänd. Frankrike 
var under 1688–1697 i krig med i stort sett alla länder i Europa (Augsburgska 
ligans krig) och önskade ogärna få även Sverige som aktiv fiende. För Sverige 
var en dansk-fransk allians ett ständigt hot. Därför var de diplomatiska relatio-
nerna viktiga och som vi sett skedde förhandlingarna med konstnärerna på hög 
politisk nivå. Cronström diskuterade utresetillstånden med överintendenten 
och utrikesministern.

Karl XI:s hållning till Frankrike har ofta beskrivits som ovillig.63 Man kan 
fråga sig varför han då ville inreda ett slott till en avbild av Ludvig XIV:s Versail-
les. En del av svaret ligger förmodligen just i det politiska – han ville inte vara 
sämre än sin rival.

Åtskillige nyttige och nådige wettenskapers inrättande här i wårt Rijke
Det låg en kraftmätning i att kunna skapa konstnärligt högtstående miljöer, 
som bland andra Peter Burke visat.64 Tessins strävan går att jämföra med Col-
berts ideal, om än i mycket mindre skala. En medveten import av skickliga 
målare och skulptörer till olika hov hade skett alltsedan uppkomsten av olika 
centralstater och maktcentra, men med Ludvig XIV och Colbert kulminerade 
detta system. 

I enlighet med merkantilistiska ideal resonerade Tessin att konstproduktio-
nen inom landet borde förbättras för att gagna rikets välstånd på ett bestående 
och hedersamt vis för framtiden. Rikets väl gynnades av att kunna producera 
högkvalitativt konstnärligt hantverk inom landet, men endast inom de områ-
den där råvaror fanns, till exempel spegelmanufakturer och bronsgjuteri.65 Ofta 
används just ordet manufaktur i Tessins egna beskrivningar.66
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Tessin intresserade sig för hur Bâtiments du Roi var organiserat, vilket syns 
i efterlämnade brev och handlingar.67 I Traictè dela decoration interieure 1717 
beskrev Tessin noggrant arbetsförhållandena vid Gobelins och andra manufak-
turer. Projektet med fransmännen ansågs som synnerligen lyckat. Cronström 
skrev till Tessin den 12 augusti 1695: 

Jag kan intet exprimera hwad bruit alle desse handtverkare och annat af slijk art reede giör här 
uthi. Rycktet gåår nu öfveralt att wetenskaper och konster hafwa nu uthwalt deras hemvist i 
Sverige medelst Konungens magnificence och frijkostighet, och att dee nuu finna sig såå wähl 
där, som dee är illa här i Frankrijke.68

Även om uttalandet är överdrivet och delvis måste förstås som smicker från 
Cronström, vittnar det om tankarna kring att organisera den inhemska konst-
produktionen för rikets väl och rykte. I april 1697 skrev Cronström vidare: 

Jag har låtit hälsa till alla släktingar och vänner till våra fransmän som är i Sverige att de alla 
har fortsatt anställning och pension. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig; Monsieur, hur stor 
inverkan det har gjort på folk beträffande det goda skick som Kungens och kungarikets ären-
den är i, och hur detta påverkar alla.69

Tessins idéer var inte unika. De låg i tiden och fanns till exempel både hos Jean 
de la Vallée och Burchardt Precht. Men endast Tessin hade kapaciteten och 
redskapen att genomföra dem. Tankarna och idéerna torde ha växt under tiden 
som arbetena fortgick. I sina friherre- och grevebrev tog Tessin särskilt upp 
hur han kunnat rekrytera ”en hop habile ouvriers så wäl målare, bildhuggare, 
gjutare guldsmeder” från Frankrike till Sverige. Han framhöll även hur han fått 
formarna av de bästa antikerna i Rom. Framförallt betonade Tessin inrättandet 
av bronsgjuteriet vid Rännarbanan som ett av de mest lyckade exemplen i hela 
Europa.70

Överintendenten Tessin
Efter slottsbranden 1697 utsågs Tessin till Sveriges första överintendent. Slotts-
byggnaden var överintendentens viktigaste uppdrag. I likhet med bland andra 
Bo Vahlne och Göran Lindahl har jag velat betona Tessins organisationsför-
måga och pragmatism, vid sidan om egenskaperna som skapande arkitekt. I 
uppdraget som överintendent ingick ett uppordnande av konst och byggande i 
hela riket. Av ”vocationen” för Tessins överintendentstjänst från juni 1697 (tro-
ligen formulerad av Tessin själv) framgår att det ansågs nödvändigt för rikets 
heder och väl att anförtro en överintendent ledningen av kungligt byggande. 
Titeln var en bekräftelse på Tessins särställning. Den var heller inte tänkt som 
en tillfällig lösning, utan var avsedd att vara permanent. 

Tessins idéer om en statligt styrd och beskyddad konstproduktion hörde till 
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de första i Europa, näst efter Frankrike. Liknande situationer skulle något se-
nare inträffa vid flera maktcentra i Europa. Vid hoven i Madrid, Berlin, Köpen-
hamn, S:t Petersburg och Dresden skulle fransk hantverkskunskap användas för 
konstnärliga projekt under det tidiga 1700-talet.71 Likaledes var de konstakade-
mier som bildades under 1700-talet knutna till en kungamakt, snarare än att det 
skedde på de konstutövandes egna initiativ. Franska förmågor rekryterades även 
då för att bygga upp den inhemska konstnärliga kompetensen. 

Patron—klient-förhållande
Det rådde ett ömsesidigt patron–klient-förhållande mellan kungamakten och 
Tessin. Det var framförallt tack vare Tessins nära relation till kungamakten som 
hans idéer om en specialrekryterad fransk hantverkargrupp för slottsbyggnads-
projektet kunde förverkligas.

På samma sätt fanns ett beroende mellan Tessin och de franska hantverkar-
na. En fransk målare eller skulptör kunde göra karriär utanför Bâtiments du Roi 
men denne kunde inte nå egentlig framgång eller få riktigt stora beställningar 
utan att stå på god fot med överintendenten. Fransmännen i Stockholm exem-
plifierar också detta. Deras karriärer möjliggjordes tack vare Tessins rekrytering 
av dem, men Tessin kunde också spegla sig i deras glans. De kostade förvisso 
stora belopp, men om man ville behålla dessa yrkesmän var man också tvungen 
att betala dem väl. 

Ett sammanhållet uttryck och anpassning  
till rådande omständigheter
Tessin hade önskat att fransmännen skulle arbeta i le vraie goût d’Italie eller le 
bon goût. Det var således Italien, det vill säga klassicismen, som var arkitektu-
rens grund. Italien omnämndes även generellt av Tessin och hans samtida som 
de sköna konsternas ursprungsland. Enligt Chauveau-familjens biograf Papil-
lon var Evrard Chauveau så skicklig att han misstogs för att vara italienare. Det 
var däremot i Frankrike som inredningsidealen odlades, med Versailles som 
praktexempel. Där utvecklades också ett klassicerande formspråk, som spreds 
vidare i Europa, inte minst tack vare gravyrer. 

Det är slående hur homogent form- och stiluttrycket var i Europa kring 
år 1700. Ryttarstatyer tillverkades till flera av Europas furstar. Förlagorna till 
dessa var få. Främst riktades blicken mot Girardons, Coysevox’ och Desjardins 
statyer till Ludvig XIV. De franska idealen genljuder såväl på Stockholms slott 
som till exempel i slottet i Berlin. Ideal, mönster och komposition är i stort 
desamma, oavsett om de söks hos Le Pautre, Marot, Berain eller hos Tessin. 
Dock fanns vissa variationer och anpassningar till rådande förhållanden. Det är 
i dessa variationer som invention och lokala skillnader får sökas. Den enskilde 
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konstskaparen utmärkte sig genom sin förmåga till variation, anpassning och 
genomförande inom en traditionstrogen ram.

De franska hantverkarna och  
de befintliga konstnärliga resurserna i landet
Det var främst ornamentkunskaper i ”le bon goût” som fattades i Sverige före 
fransmännens ankomst. De franska dekorationshantverkarna hade arbetat såväl 
med inredningar som med ornering av skepp och vagnar. De hade också med-
verkat vid stora statymonument och vid fasad- och trädgårdsutsmyckningar. 
Den konstnärliga kompetens som redan fanns i landet var inte jämförbar med 
detta. Ehrenstrahl var till åren kommen och var inte specialiserad på ornament. 
Precht var troligen för självständig och hade främst inte arbetat med stuck-
inredningar, utan med skulptur för kyrkorum. Inte heller övriga målare eller 
skulptörer passade för uppdraget, trots att flera vistats utomlands. En rekryte-
ring av ett franskt arbetslag var således nödvändig.

En modern organisation med
traditionella inslag
Det har tidigare framförts att Tessins överintendentsämbete var mycket olikt 
det franska, i det att det var så litet och mer hade karaktären av ett arkitektkon-
tor.72 Jag är delvis av samma mening. Den svenska verksamheten var visserligen 
betydligt mindre än den franska. Samtidigt innebar, åtminstone symboliskt, 
Tessins utnämning till överintendent att det högsta ansvaret tilldelades en arki-
tekt, istället för att skötas av överståthållaren. Detta innebar en professionalise-
ring av såväl arkitektyrket som själva organisationen. Villkoren som fransmän-
nen skulle få vid slottsbygget i Stockholm liknar formerna för anställningar och 
förmåner för hantverkare vid Gobelinsmanufakturen. Det är snarare där som 
jämförelser ska göras än med enskilda hovkonstnärer. 

Jag har i denna studie funnit belägg för att det fanns en fördel med att ha 
en enhetlig grupp av dekorationshantverkare på slottet utan medverkan av för 
många externa yrkesmän. Detta kan jämföras med statsmakternas involvering i 
skråregleringen i allmänhet från 1600-talet. Visserligen hade hovets konstnärer 
alltid stått utanför skrået, men när det gällde slottsbygget engagerades stadens 
hantverkare i hög grad. Tessin ville dock undvika i att hamna i konflikt och 
förhandlingar med upproriska skråhantverkare då det skulle försvåra arbetet.73 
Fransmännen bands till slottsbygget genom generösa villkor med ljus och hyra 
och regelbunden lön på slottsbyggets bekostnad. De skattebefriades av staten 
och staden. I kontrakten skrevs dock in att de inte fick arbeta fritt i staden 
för andra beställare. Detta, att arbeta för andra, tycks dock initialt ha varit en 
önskan hos fransmännen. De exklusiva villkoren liknar på många sätt rekryte-
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ringen av en fransk teatertrupp till hovet vid samma tid. Skillnaden var dock att 
teatertruppen hade en gemensam egen ekonomi.

Det var inte bara fransmännen som ingick i denna modernare form av bygg-
nadshytta. I Tessins ”stab” av skickliga yrkesmän måste man också räkna in de 
assisterande arkitekterna och medarbetarna i ritarverkstaden samt biträdande 
arkitekter (Müller, Palmcrantz, Swanskiöld, Törnquist) Jag ansluter till Mårten 
Snickares och Göran Lindahls resonemang om att de utgjorde en helt ny skara 
yrkesmän gentemot dem som arbetat för tidigare generationer beställare och 
arkitekter. Tessins tecknare har tidigare lyfts fram av framför allt Börje Magnus-
son. Fransmännen skolades tillsammans med dessa mot en uniform tecknings-
stil. De skulle fylla specifika funktioner i en professionell organisation, där inte 
Tessin kunde medverka i alla moment.

Samtidigt hade byggnadsorganisationen fortfarande traditionell prägel i 
vissa avseenden. Administrationen av slottsstaten hade en fast uppbyggnad på 
överståthållarämbetet och var förändringsobenägen. Fransmännens kontrakt 
hade också många likheter med ett ålderdomligt brokigt ”beställningssystem” 
mellan enskilda mästare och hovet. Dock fanns en skillnad i det att anställning-
arna inte var tidsbegränsade, utan knutna till en tjänstefullmakt. Detta innebar 
i princip att när någon avled återbesattes tjänsten. Främst gällde detta gjuteriet 
vid Rännarbanan, som i det längsta höll igång sin verksamhet efter krigsutbrot-
tet 1700. 

Hantverksgruppens sammansättning var också i många avseenden både ny-
skapande och typisk för den gamla skråtraditionens familjebaserade struktur. 
Enligt socialhistoriker är en ”hantverkare” någon som förädlade råmaterial och 
sålde dessa varor samt ägde sina egna verktyg.74 Enligt denna definition var inte 
fransmännen regelrätta hantverkare, eftersom de i de statliga byggnadsorgani-
sationerna fick såväl redskap som material. Inget tyder på att de franska hant-
verkarna hade med sig egna gesäller till Sverige. Istället fick de medhjälpare som 
var betalda av slottsstaten. Däremot förestod de egna verkstäder med lärlingar 
som sannolikt oftast var familjemedlemmar. Därmed fanns både ålderdomliga 
och moderna drag i organisationen. 

I likhet med Pons och Schnapper har jag velat lyfta fram att de franska 
hantverkarnas bakgrund går att härleda såväl till de moderna, specialiserade 
yrkesrollerna vid Bâtiments du Roi som till den traditionella skråorganisationen. 
Detta exemplifierar att en konstnärlig hantverkares verksamhet i Paris, under 
1600-talets slut och 1700-talets början, inte hörde hemma endast i en organi-
sationsform. På samma sätt som i Antoine Schnappers studie över 1600-talets 
målare visar exemplen med fransmännen att det fanns relativt många möjlig-
heter till arbetstillfällen. Var man medlem i skrået och dessutom hade tillgång 
till den kungliga arbetsorganisationen ökade möjligheterna till förbättrade pro-
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fessionella, ekonomiska och sociala villkor. Då nådde man både privata och 
kungliga beställningar.

Familjebanden och katolska församlingen  
vid ambassaden
Källorna visar att hantverkarna arbetade och bodde i en nära gemenskap redan 
i Paris. Det var främst de som redan hade någon släkting på plats som ville till 
Sverige. De personliga banden och sammanhållningen bland gruppmedlem-
marna var viktiga för att arbetet skulle fungera. De flesta fick sällskap av sina 
familjer i Sverige. En annan viktig förutsättning för fransmännens verksamhet 
var att de fick möjlighet att praktisera sin katolska tro i kapellet vid den franska 
beskickningen. Detta var något som annars var strikt förbjudet och det visar 
på fransmännens särställning.

Familjemedlemmarna biträdde också i arbetet. Chauveaus och flera andras 
hustrur var hantverkskunniga. Dessa har dock lämnat få spår i räkenskaperna 
trots att vi från andra källor vet att de anlitades vid vissa projekt. Det handlar 
därmed om ett slags dold arbetskraft som trots allt är viktig att framhålla.

Endast ett fåtal exempel finns på relationer mellan svenskar och fransmän-
nen. För dem som inte hade sina hustrur och barn i Sverige fungerade Cron-
ström i Paris och det franska sändebudet i Stockholm som budbärare. Det 
fanns en idé om och förståelse för att arbetet nog skulle fungera bättre om 
hantverkarna fick ha sina anhöriga hos sig. Om dessutom någon i familjen var 
hantverkskunnig, desto bättre. Det fanns sannolikt förhoppningar om att bar-
nen skulle läras upp och förbli i Sverige. 

Arbeten utanför slottet
Vad gäller fransmännens verksamhet utanför slottsbyggnationen och enskilda 
beställningar av ”lösa föremål” krävs fortsatt forskning. Enligt kontrakten skul-
le de endast arbeta för Kungl. Maj:t och för Tessin. Detta förhindrade inte att 
Tessin förmedlade andra beställningar, exempelvis till Stenbocks epitafium. I 
samtliga fall handlade det om personer i Tessins och kungens närhet. De ar-
betade också för Tessin personligen i dennes hus på Slottsbacken. I de fall där 
fransmännen inte hade fasta årslöner (Henrion, Bernard Foucquet, de Meaux) 
var de tillfälliga arbetena ännu troligare. Dessutom kunde alla i princip vara 
behjälpliga för tillfälliga uppdrag på hovet. 

När nu fransmännens specialistfunktioner, villkor och nätverk här kartlagts 
kan troligen fler externa uppdrag beläggas. Märkbart är att det inte finns några 
tydliga uppehåll i slottsarbetet, som var fransmännens – och Tessins – främsta 
uppdrag. När festvåningens utsmyckning var färdig återvände dock många till 
Frankrike.
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Utsmyckningsarbetena:  
en kreativ process med många roller

I denna studie har jag avsett att analysera själva arbetsprocessen. Utgångspunk-
ten har varit de intryck och den kunskap som Tessin och fransmännen bar med 
sig. Därefter har utformandet av förlagor och modeller och själva praktiska ar-
betet analyserats. Slutsatsen är att åtminstone vissa av fransmännen var mycket 
delaktiga i den kreativa arbetsprocessen. Analysen visar också att arbetsförfaran-
det var mycket välstrukturerat och effektivt, såväl beträffande arbetsfördelning 
som metoder. Särskilt märks detta efter slottsbranden då inredningsarbetena 
gjordes om på mycket kort tid.

Att utsmycka en hel miljö
Det moderna konstbegreppet utvecklades från renässansen och framåt, men 
fick inte ett brett genomslag förrän flera århundraden senare. Även i vår tid rå-
der delade meningar om vad konstnärligt skapande egentligen är. Särskilt svårt 
är det att använda de sköna konsternas system i studiet av tidigmodern konst. 
Jag har i min studie försökt visa att gränserna mellan de olika yrkesrollerna 
och verkskategorierna inte var helt utstakade under den tid som Tessin och de 
franska hantverkarna var verksamma. I de flesta fall var målningar och skulp-
turer intimt förknippande med en arkitektonisk miljö långt in på 1700-talet, 
åtminstone konstverk av monumentala mått. Skulptörer och målare verkade 
på många områden som vi idag generellt inte betecknar som konstnärliga. En 
skulptör kunde utföra både friskulpturer, platsbunden dekor, lösa föremål, or-
nament på skepp och karosser och efemära utsmyckningar. Samtidigt utveck-
lades under denna period specialiserade yrkesroller för inredningskonst. Tessin 
behövde för att skapa en fullkomlig helhetsmiljö en grupp med hantverkare 
som täckte in samtliga av dessa områden.

Gruppens sammansättning 

Urvalet av hantverkare gjordes av diplomaten Daniel Cronström på plats i Paris 
i samråd med Tessin. Denna process byggde helt och hållet på Tessin och Cron-
ströms kunskaper och kontakter och den senares betydelse för händelseförlop-
pet har nog tidigare underskattats. Till exempel tecknades kontrakt på plats i 
Paris under Cronströms överinseende. Några av dessa har kunnat återfinnas 
och har redovisats i denna studie. Kontrakten handlar främst om fransmännens 
resa, löner och att de inte fick arbeta fritt i Sverige. 

Utmärkande för gruppen är dess noggranna sammansättning och bakgrund. 
Valet baserades på en kollektiv yrkesidentitet där alla representerade ett och 
samma stilval. Hantverkarnas konstnärliga kompetens bestod huvudsakligen i 
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Lista över de franska hantverkarna, upprättad av anonym tysk besökare på Stockholms slott 
1697. (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 62.3.B Extravagantes), © Herzog August 
Bibliothek, Wolfenbüttel.
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att de hade erfarenhet i att arbeta med stora utsmyckningsprojekt, till exempel 
i Grand Trianon eller i Invalides-komplexet. Det var inget krav att fransmän-
nen skulle ha mästarstatus, även om flera hade det. Cronström lät hantverkarna 
teckna och modellera inför honom för att se om de hade de rätta kunskaperna. 
De skulle ha kunskap om le bon goût och kunna uppfinna och sammanställa 
motiv enligt givna instruktioner. De skulle också kunna utföra arbetet i den 
teknik som krävdes, oftast i stuck. Det var också viktigt att de kunde fungera 
tillsammans socialt. 

De flesta i gruppen var skulptörer. Några var specialiserade på figurer andra 
på ornament. Vissa utförde helt arkitekturbundna skulpturer i gips/stuck. En 
av dem utförde främst fristående monumentalskulptur. Till detta arbete kräv-
des att någon arbetade med formarna och en annan med själva gjutningen. En 
var specialiserad på dörrposter och andra element av marmor. Ytterligare en 
gjutare gjorde dekorativa element. Till detta arbete behövdes också en guld-
smed. Tre av hantverkarna sysslade enbart med måleri. Av dessa var en främst 
ornamentmålare och de två andra var historiemålare specialiserade på figurer 
och narrativa scener och ornament.

Ett nyligen återfunnet dokument, skrivet av en anonym tysk besökare vid 
Stockholms slott 1697, då arbetet med slottsbygget var som mest intensivt, be-
kräftar de franska hantverkarnas specialkompetenser :

Nahme Profession Bethale
 1.  Mr Foucquet Peintre du Roy 750 
 2. _”le père Sculpteur en figure 500 
 3.  –”le frère Sculpteur  est payé par pieces
 4. –”- Chavau Sculpteur en figure et ornament payé par pieces
 5. –”son frère Peintre 600
 6. –”- Abry - - - fondeur en bronze des statues  500
 7. –”- Langlois mouleur compagnier d’Aubry  300
 8. –”- Bernard pour les marbres feintes, gouverne 
  les ateliers du roy en marbre 350
 9. –”-le Porte Sculptuer en figure 400
10. –”Chavien lainé (?) 
 [trol Jacquin l’Ainé] en figure 400
11. –”les cadets
 [trol. Jacquin le Cadet]” en ornaments  333 1/3

[verso]
 Mr Hibaux fondeur dornament en bronze  400
 –”-(?) [trol Adam]  Sculpteur en figures 500
 –”-Enrion Sculpteur d’ornements  payé par piece
 –”-Couzinet orfevre- en famille payé par piece

A tous ces ouvriers on donne encore le loge-
ments, le bois, et les chandeliers et un soldat 
de la garde pour les servir75
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Listan är upplysande på flera sätt. Dels på grund av det faktum att den är upp-
rättad för att vidarebefordra information om anställningsförhållandena för de 
franska hantverkarna vid slottet. Detta ansågs således vara en viktig kunskap att 
förmedla. Dokumentet ger också information om samtliga hantverkares yrkes-
roller, även om dem som vi i övrigt inte vet så mycket om. Denna lista fastslår 
till exempel att skulptörerna Claude Jacquin och Delaporte var specialiserade 
på figurer och att René Chauveau behärskade både ornament och figurer. Till 
listan borde också fogas Pietro Pagani, som var specialiserad på stuck, och or-
namentmålaren de Meaux. 

Förlagor och praktiska förutsättningar
Framhållas bör att det skapande arbetet av Tessin och de franska hantverkar-
na skedde efter bestämda ideal och förutsättningar. Resultatet styrdes av flera 
aspek ter utöver begåvningen hos de konstnärligt ansvariga. Dessa aspekter, eller 
villkor, gällde till exempel vilken miljö som skulle utsmyckas, rummets form, 
kostnaden och konjunkturen samt vilka material som fanns att tillgå. Tidsra-
mar, dygnets och årstidernas rytm samt inte minst hantverkarnas kunskaper var 
också avgörande. 

Det finns gott om källor för att bilda sig en uppfattning om Tessins smak-
preferenser: resedagböckerna, hans samling av böcker, gravyrer och teckningar 
och inredningstraktaten. Det är däremot svårt att säga exakt var gränsen gick 
för hans medverkan i fransmännens arbeten. Ofta saknas Tessins program/in-
struktioner för utsmyckningarna (utom för rummen ”Våren” och ”Sommaren”, 
samt fragment för galleriet). Kostnadsförslag och kontrakt visar på de utförande 
konstnärernas aktiva roller i arbetenas tillkomst. 

Invention på flera nivåer
Tessin var således inte ensam inventor till sina projekt. Detta framhölls redan av 
Jennifer Montagu, men hennes slutsatser har ibland ifrågasatts.76 Jag instämmer 
i Montagus slutsatser om detta. I den kreativa arbetsprocessen skedde inventio-
nen på flera nivåer. Tessin dikterade innehållet och den huvudsakliga formen. 
Hans information mottogs och tolkades av den kunnige målaren eller skulptö-
ren. Min analys har visat att åtminstone Chauveau och far och son Foucquet 
var starkt delaktiga i det kreativa arbetet. René Chauveaus breda verksamhet 
visar att denne behärskade flera tekniker, material och områden samt hade vik-
tiga funktioner i skapandeprocessen. Han gjorde modeller till skulpturer och 
konsthantverksföremål, ritningar till plafonder och efemära ting, som maske-
raddräkter. Cronström påpekade Chauveaus skicklighet både som skulptör och 
tecknare av förlagor efter andras instruktioner. På samma sätt förhöll det sig 
med målaren Foucquet. Skulptören Jacques Foucquet d.ä. tycks dock inte ha 
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tecknat, han var säkert inte heller skolad i teckning. Däremot vittnar Jacques 
Foucquet d.ä.:s arbeten om kunskaper både i anatomi och klassiska förebilder. 
De bevarade vaxskisserna av lejonen och enleveringsgrupperna motsvarar den 
tecknade skissen. Även Henrion var i viss mån skapare av sina ornament, som 
han utförde på ”fri hand”.

Samarbete och hierarki inom gruppen
Status och löner varierade bland de franska hantverkarna på slottet, såväl inom 
gruppen som gentemot övriga yrkesmän. I förhållande till andra hantverkare 
hade ”de fransöske” mycket generösa villkor. I gruppen kan man urskilja en 
hier arki som blev allt tydligare ju längre arbetena fortskred. De mest fram-
gångsrika, Chauveau och målaren Foucquet, förhandlade sig till särskilda 
”förtingade” kontrakt som höjde deras inkomster avsevärt. Den status och sär-
behandling som de fick hade inte så mycket med teknik att göra som med 
kapaciteten att utföra modeller och sammanställa dekorelement i en helhet. 
Det hade också att göra med förmågan att kunna skapa figurer och narrativa 
scener. Detta kunde Chauveau och Foucquet, tack vare sina bakgrunder inom 
akademins skolor och vid Gobelins. I de teckningar som man kan attribuera till 
Chauveau och målaren Foucquet är stilen mycket homogen. De tecknade i ett 
visst manér som de anammat genom sin gemensamma bakgrund.

Skulpören Henrion var en av de mest specialiserade hantverkarna. Han rön-
te stor uppskattning för sina ornament, men ersättningen var lägre än för René 
Chauveau eller Jacques Foucquet d.ä. och d.y. Dessutom kunde han skifta från 
en yrkesroll till en annan, från ornamentbildhuggare till formare. Detta var del-
vis en styrka, men troligtvis också en nackdel. Henrion var inte oersättlig på ett 
visst område och uppgifterna var därmed inte knutna till honom som person.

Betonas bör att inredningarna var resultatet av ett kollektivt arbete. Fanns 
möjligheten strävade man dock alltid uppåt i hierarkin. René Chauveau och 
Jacques Foucquet d.y. fick särställningar i gruppen.  De styrde sina egna gesäller 
och medarbetare. Men under verkstadsledarna fanns ytterligare grupperingar. 
De flesta hade ett visst eget ansvar för sina egna gesäller, lärlingar eller hant-
langare. 

För inredningsarbetena samarbetade Chauveau gipsmakaren Pietro Pagani. 
De utgjorde ett arbetslag där båda två behövdes. Chauveau gjorde modellerna 
och ansvarade för skulpturerna i gips. Pagani arbetade sannolikt med den repe-
titiva stuckdekoren som var gjuten. Båda har undertecknat räkningarna men 
endast Chauveaus namn syns i kostnadsförslaget. Förslagen är skrivna av hans 
hand. Detta är en markering av Chauveaus betydelse och funktion i arbetet. 
Hans roll som överordnad framgår därmed med tydlighet. 

Trots det kollektiva arbetets upplägg, stack således några av individerna i 
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gruppen ut. Detta var delvis ett bekymmer. Om någon blev för självständig 
påverkades gruppdynamiken. René Chauveuas framträdande roll i historieskriv-
ningen måste delvis förklaras genom Papillons biografi över familjen, men han 
hade också en överordnad ställning tillsammans med Foucquet. Tessin erkände 
att han särbehandlade dem båda, men insåg samtidigt problemen med det. I ett 
brev till Cronström 1695 skrev han: 

Det finns ingen skulptör som inte vet att jag anser Chauveau överlägsen alla, men det som 
är förargligt är att han tagit på sig en viss överlägsenhet, som överskrider det som man kan 
kräva de andra att underställa sig. Resultatet har blivit att var och en har sitt arbete och att de 
arbetar var och en för sig, vilket de verkar mycket nöjda med.77

Uppgifterna bekräftas av Papillon. I biografin framställs Jacquin och Delaporte 
(som inte namnges) som ”compagnons”. Även relationen mellan Tessin och 
Chauveau beskrivs:

… han [Tessin] förmedlade till Chauveau alla sina dekorationsprojekt för det kungliga slot-
tet i Stockholm, och bad honom att säga sin mening om vad som skulle ändras. Därefter lät 
han honom välja vad han ville utföra, för att kunna fördela resten av arbetena till de andra, 
under hans [Chauveaus] ledning [...] Snart spred sig avundsjukan hos de andra skulptörerna. 
De såg hur Chauveau särbehandlades och hur Tessin delgav honom alla sina idéer och följde 
hans råd.78 

Arbetets uppläggning och arbetsmetoder
Den kreativa arbetsprocessen blir tydlig i exemplet med festvåningen på Stock-
holms slott. Resultaten efter min empiriska undersökning skiljer sig inte så 
mycket från Böttigers redogörelse vad gäller arbetenas fortgång, men till skill-
nad från denne har jag velat problematisera utsagorna och däri finna svar på 
frågor om konstnärsroller och konstnärligt arbete.

Karling har påpekat att stuckkonsten försvann i och med införandet av Tes-
sins franska smak. Föreliggande analys av arbetena på slottet visar att detta inte 
stämmer. Majoriteten av utsmyckningarna är utförda i stuck och gips. Före 
branden 1697 hann man utföra i stort sett hela den ornamentala och figurativa 
utsmyckningen i stuck och de målade scenerna i de västliga rummen närmast 
galleriet. En genomgång av räkenskaperna från slottsbygget före och efter bran-
den bekräftar att det mesta av utsmyckningarna fick göras om, vilket också Lars 
Ljungström påpekat. Under 1700-talets första år utfördes den ornamentala ut-
smyckning som återstod. Denna utgjordes av marmorpilastrarna med bronsor-
nament, förgyllning samt måleriet runt takmålningarna och i fönstersmygarna. 
Efter branden utfördes också trapphusets reliefer, samt monumentalskulptu-
rerna på gjuteriet vid Rännarbanan. 

Det är sannolikt att man i arbetet på Stockholms slott i hög grad använde 
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sig av effektiva arbetsmetoder som formgjutning av de repetitiva dekorele-
menten. Detta skiljer sig mot att modellera direkt i blöt stuck, den teknik som 
huvudsakligen användes av Carove på till exempel Mälsåkers slott (1670–1680-
tal). Troligen användes formgjutning även för delar av figurerna, som armar, 
huvuden och ben. För att säga något säkert om detta krävs dock fördjupade 
tekniska undersökningar. Delar av skulpturerna göts separat och andra model-
lerades på en kärna av grov stuck, Somliga skulpturer efterarbetades ytterligare 
på plats.

Alla skulpturelement redovisades i kostnadsförslag och räkningar, och det 
finns ingen tydlig tendens till åtskillnad mellan ”lister” och figurativ skulptur, 
åtminstone inte ekonomiskt. All skulptur värderades mer eller mindre kvantita-
tivt. Dekorationerna räknades som ett sammanhållande helt. Henrions festong-
er, som inte var formgjutna, värderades per mått, precis som de gjutna listerna. 
Detta sätt att värdera konstnärliga insatser kan förefalla främmande ur ett mo-
dernt perspektiv. Systemet belyser de oklara gränserna mellan det konstnärliga, 
det hantverksmässiga och det ”manufakturliknande” med prefabricerade delar. 
Att gjuta olika delar och detaljer på förhand var ett förfarande som intensifiera-
des under 1700-talet och framförallt under 1800-talet. Stuckaturhantverket gick 
då in i en ny era – stilhistoriens och industrialismens. 

Sammanfattningsvis kan sägas om inredningarna i festvåningen att ord-
ningsföljden för arbetet var densamma före och efter branden. Flera arbeten 
löpte parallellt, med flera specialister som modellerade, formgöt, monterade 
och efterarbetade. Arbetet utfördes med större effektivitet efter branden. Det-
ta tyder på ett välorganiserat arbete som delvis utfördes i verkstad. Möjligtvis 
återanvändes befintliga formar. Vissa delar av utsmyckningen kanske inte hel-
ler hade monterats. Arbetsmetoden med gjutna element gjorde också att man 
kunde uppnå ett mer enhetligt resultat. Den administrativa ärendehanteringen 
förenklades till viss del när Tessin blev utnämnd till överintendent med förkor-
tade ledtider som reslutat.

De fransöske handtwerkarnes roller
Min analys har visat att de enskilda hantverkarnas position inom gruppen inte 
enbart var baserad på tekniska kunskaper utan också på konceptuell förmåga 
och på vilken typ av arbeten man utförde. Rollerna i hantverkargruppen över-
lappade dock varandra. Det var en nödvändighet för att man skulle kunna kom-
municera och samverka. De som inte var helt förankrade i sin yrkesroll anlita-
des för olika sorts ornamentarbeten. Så var fallet beträffande Bernard Foucquet 
och i viss mån Henrion. Deras specialiteter var snarare bestämd efter arten av 
skulptur (ornament) eller tekniken (formare) än positionen i skapandekedjan. 

Analysen betonar den kollektiva insatsen, vilken också påpekats av Lars 
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Ljungström och Astrid Tydén-Jordan. Detta avviker från Ragnar Josephson, 
som i huvudsak lyfte fram Tessin och enstaka konstnärer genom stilattribu-
tioner. I själva verket var, som Jennifer Montagu ofta framhållit, konstverkens 
ämnen och former konventionella. Det fanns dessutom en strävan efter ett 
enhetligt uttryck. I anslutning till detta resonemang anser jag att attributioner 
gjorda på stilanalyser blir missvisande. I analysen måste flera aspekter kring 
hantverkarnas yrkesroller vägas in. Flera personer kan då komma på fråga som 
upphovsmän till olika arbeten. 

Det är dock svårt att finna bevis för att flera skulptörer var aktiva i utfor-
mandet av dekoren, då deras specifika insatser inte syns i räkenskaperna. Det 
faktum att Delaporte, bröderna Jacquin och Adam bands till bygget med ex-
klusiva villkor förtäljer dock att de fyllde viktiga funktioner. Det kan emellertid 
konstateras att Rene Chauveau och Jacques Foucquet d.ä. och Jacques Fouc-
quet d.y. hade överordnat ansvar inom sina respektive områden, det vill säga de 
skulpterade inredningarna, gjuteriet, måleriet. Tessins delaktighet sträckte sig så 
långt som hans egen kompetens räckte. Det fanns heller inte tid eller utrymme 
för Tessin att sätta sig ned och teckna alla utsmyckningar i detalj. För måleri 
och skulptur fick han därmed överlåta en stor del av ansvaret på fransmännen. 

Arvet efter fransmännen
Göran Axel-Nilsson definierade den yngre Vasatidens stenskulptur som en 
importstil. Där fanns inga svenskar och bildhuggarna hade inte en personlig 
karaktär utan de anpassade sig till stil och förebilder som spreds via gravyrer. 
Denna definition passar också in på de fransöske hantverkarna. Det som däre-
mot var nytt med deras ankomst var införandet av en enhetligt klassicerande 
inredningsstil som var möjlig tack vare hantverkarnas bakgrund i det franska 
överintendentsämbetet och i kretsen kring akademien. Nytt var också att de var 
just dekorationshantverkare. Det var således inte enstaka konstnärer som Tessin 
rekryterade utan flera hela verkstäder.

En fråga som dröjer sig kvar är slutligen vad som blev bestående av frans-
männens närvaro i Sverige. I fransmännens kontrakt avtalades inget om skyl-
digheten att lära upp svenska hantverkslärlingar och gesäller. Troligen hade de 
egna lärlingar i verkstaden i form av familjemedlemmar som återvände med 
dem till Frankrike om så var möjligt. Detta är en skillnad mot de manufaktur-
privilegier och bruksregler som utfärdades där det var obligatoriskt att lära upp 
hantverkare, ett förfarande som blev allt vanligare inom olika hantverk under 
1700-talet.

De målargesäller som fanns hos Foucquet (Söderman och Pilou) blev båda 
enklare målare på landsbygden. Hos René Chauveau och de andra fransmän-
nen tycks inte ha funnits några svenska gesäller. Pagani och Evrard Chauveau 
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sammanfattande diskussion

hade tyska medhjälpare. Några av dessa lämnade Sverige tillsammans med sina 
verkstadsledare. De flesta hantverkarna avled dock efter några år i Sverige. De 
som återvände drabbades även de av det dåliga konjunkturläget. Även om de, 
som René Chauveau, avsevärt förbättrat sina karriärmöjligheter, visar källorna 
att merparten dog utblottade. 

Det bestående avtrycket som Tessins franska hantverkare lämnade efter sig 
får snarare sökas i organisationen av deras verksamhet och i själva inredning-
arna. Gjuteriet vid Rännarbanan och förvärven av antika gipsavgjutningar var 
avgörande för en monumental skulpturtradition och akademisk konstunder-
visning i Sverige. I det avseendet hade Ragnar Josephson rätt när han kallade 
Foucquet för ”barockens monumentalskulptör” och när han lyfte fram Tessins 
gipser efter antiken. Även om arbetet på slottet inte slutfördes stod festvåningen 
färdig som en normerande mall när Carl Gustaf Tessin, Hårleman och en ny 
generation franska skulptörer och målare återupptog utsmyckningsarbetena på 
1730- och 1740-talen. Då skulle konstutbildningen formaliseras och en konst-
akademi bildas. Grunden för framtidens konstnärsroller och institutionalise-
rade och professionaliserade konstvärld hade emellertid redan lagts av Tessin 
och ”de fransöske handtwerkarne”.
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Karl XI:s galleri, Stockholms slott. Foto: Alexis Daflos, © Kungliga Hovstaterna.
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French Sculptors and Painters  
at the Royal Palace in Stockholm 

1693–1713
Roles, contexts and practices

in august 1693, three French sculptors arrived in Stockholm, to serve the 
Swedish king Charles XI by working on the interiors of the new palace that 
was under construction. They had been summoned to Sweden by the architect 
Nicodemus Tessin the Younger (1654–1728) with the aid of his agent in Paris, 
Daniel Cronström (1655-–1719). The sculptors had all been employed within 
the Bâtiments du Roi on various building projects for the French king, especially 
within ornamental sculpture. They were soon followed by other French artisans 
with various special skills that were needed in Sweden: ornamental painting, 
history painting, monumental sculpture, bronze casting, plaster casting and 
goldsmith’s work. These artisans shared the experience of having been engaged 
in the French buildings administration and were well-versed in le bon gôut. A 
total of around 15 artisans came to Sweden, some of them with their families.  
They stayed for approximately ten years. During this time, they decorated the 
Gallery of the Royal Palace no less than twice, since the entire palace burned 
down in 1697. They also carried out numerous other assignments for the King 
and Tessin. 

This thesis deals with these French artisans and the conditions surrounding 
their activities: their professional roles; their organisational contexts and social 
conditions; their work practices and the distribution of tasks among themselves 
and vis-à-vis Tessin. My study focuses on the years between 1693, when they 
first arrived in Sweden, and 1713, when the last of the permanently employed 
artisans in the group died. The period thus includes Charles XII’s succession to 
the throne after Charles XI, and the palace fire in 1697. The questions informing 
my study were: What was the background of the Frenchmen? Why did Tessin 
wish specifically to recruit French sculptors and painters? What induced them 
to travel to Stockholm? How were the Frenchmen expected to cooperate with 
existing artisans at the palace and in Stockholm? How were the assignments at 
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the palace performed? To what extent was Tessin involved? Did the Frenchmen 
return to France on the completion of work at the palace? What were the last-
ing results of the Frenchmen’s presence in Sweden?

Previous research has primarily focused on the constructional history of the 
Royal palace and on Tessin, without scrutinising the French presence or their 
work practices, which is the purpose of my thesis. To find answers to the above 
questions, I have firstly performed an empirical study. My sources are mainly 
the accounts and correspondence relating to the construction of the palace  
(Palace Archives, Stockholm), and the correspondence between Tessin and 
Daniel Cronström (National Archives, Stockholm). French sources have also 
been studied, including estate inventories and contracts found in Minutier 
Central (Archives Nationales, Paris).

In my study, the questions about the Frenchmen have also touched on more 
general issues relating to the evolution of the artist role and artistic creativity in 
the early modern era, as discussed by art historians, including Michael Baxan-
dall, Svetlana Alpers and Rudolf and Margot Wittkower.

My thesis is organised in three parts: Roles, Contexts and Practices.

Roles

By compiling various documents, it was possible to establish a list of the French-
men who came to Sweden and, in some cases, their family members. The ar-
tisans were René Chauveau (1663–1722); Joseph Jacquin (1658–1703); Louis 
Delaporte († 1701); François Bernard(† 1706);Jean-François Cousinet(† 1714) 
Jacques Foucquet the Younger (born c. 1660, † before 1731); Claude Henrion 
(† 1710); Jean Hubeault († 1711); Jacques Foucquet (1639–1731); Bernard Fouc-
quet the Younger († before 1731); Claude Jacquin; Evrard Chauveau (1660–1739) 
François Jacques Aubry, foundryman (born 1651, † in Sweden 1713); Zéphirin 
Adam, sculptor († after 1703); Charles Langlois, sculptor († 1703) Jacques de 
Meaux (born c. 1648, † after 1711 ).

The first part of the thesis deals with the artisans’ French background, their 
experience and specialised occupational roles. In France, they had been em-
ployed on the extensive royal building projects. They all came from Paris, al-
though some were originally from other regions. No one in the group had a 
permanent position at the Gobelins or a studio at the Louvre; if they had, they 
would not have gone to Sweden. Many of them were employed in workshops 
at the Gobelins manufactory, however. We know this, because several of them 
belonged to the St Hippolyte church, which had the Gobelins workers in its 
congregation. Most of them were employed by other manufacturers. Thus, 
these artisans were not from the uppermost elite but from the middle (or lower-
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upper) level of sculptors and painters who had learned their vocation in the 
circle around the art academy, or, in the case of René Chauveau, the academy 
at Gobelins, and, in Zéphirin Adam’s and Jacques Foucquet the Younger’s case, 
at the Académie de France in Rome.

The artisans represented family workshops based on a traditional structure. 
Many of them were also guild masters, a requirement for operating on the pri-
vate market. This gave them a degree of independence as “private enterprisers”. 
They exchanged this independence for a high-salaried permanent position with 
accommodation, at the Royal Palace in Stockholm. The position gave them 
both higher status and financial security, but they were only allowed to work 
for the king and for Tessin. For the Frenchmen, their recruitment to Sweden 
entailed an opportunity to develop their occupational roles and their status. 
However, these roles were not entirely fixed, and Tessin’s Frenchmen worked 
in several fields simultaneously. This can be compared to the results of Antoine 
Schnapper’s research concerning painters in France during the Grand Siècle. 

Thus, Tessin’s French artisans had one foot on the threshold of a new artist 
role shaped by the academy, and the other in the artisan’s practical day-to-day 
work. They were versed in classical imagery and subject matter but lacked any 
profound knowledge in these fields. Within the group, both inventiveness and 
practical proficiency were valued highly. The most outstanding members, the 
sculptor René Chauveau and the painter Jacques Fouquet, were to be especially 
rewarded, however, for their skills in drawing, modelling and combining ele-
ments, dessein, invention and composition. 

Contexts

The incentives for the artisans to leave France should be seen against the back-
ground of the political situation, which had caused the economy and labour 
market to deteriorate. The guilds were depleted, and construction work was 
down due to Louis XIV’s wars. Interior decorating was particularly sensitive to 
economic slumps, and the Gobelins manufactory was even closed in 1694–1699. 
There were no religious reasons for the Frenchmen to emigrate, however. Since 
they were Catholics, they were not forced to leave the country like the Hugue-
not artisans during the religious wars. 

Getting the Frenchmen out of the country was complicated, however. Cron-
ström negotiated at senior political level with Versailles. The French were reluc-
tant to lose skilful artisans who might be needed once the economy improved. 
On the other hand, France was eager to maintain good diplomatic relations 
with Sweden. The “War of the League of Augsburg” (1688–1697) meant that 
France was in conflict with virtually every European country and did not want 
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Sweden as an active enemy. Moreover, France was struggling to pay all its arti-
sans. Finally, the artisans were given permission by the superintendent of the 
Bâtiments, Édouard Colbert de Villacerf (superintendent in 1691–1699). These 
permits (Archives Nationales, Paris. O1) were usually without limitation in 
time, although some were only valid for a limited period.

The French artisans signed generous contracts with Cronström in Paris. 
Three of these have been found, namely the ones for René Chaveau, Joseph 
Jacquin and Louis Delaporte (National Archives, Stockholm). The contracts 
specified the Frenchmen’s wages and free supplies of material, assistants, fire-
wood, candles and accommodation at the expense of the Royal Palace in Swe-
den. They undertook to travel immediately to Sweden, and not to stop and 
work anywhere on the way. 

Travelling artisans were not a new phenomenon. For instance, it was in the 
nature of the stucco carver’s occupation to travel from workplace to workplace. 
Portrait painters, likewise, had opportunities to move with, or to, their clients. 
Tessin’s artisans, however, belonged to a different kind of sculptors and paint-
ers who were specialised in architectonic embellishment and interior decorat-
ing. This put them in a special category of migrant artisans. Tessin’s scheme of 
recruiting an entire group of specialised artisans was unique at that time, but 
several similar scenarios can be identified in the early 18th century, for instance 
in Madrid, Berlin, Copenhagen, St Petersburg and Dresden. 

Tessin had particularly requested sculptors who had worked at Le grand Ap-
partement du Roi at Versailles. This was because he was keen that they should 
be proficient in stucco figures and le bon gôut. I also posit that his requirements 
related to their having experience of working according to the organisation at 
Bâtiments du Roi. The organisational model was thus just as important to Tessin 
as the aesthetic models. In Stockholm, the construction site was to be organised 
like Bâtiments du Roi and the French manufactories, in order to make it easier 
to supervise work and results. The Frenchmen needed a common background 
in order to achieve the desired consistent result. After the palace fire, Tessin was 
promoted to Superintendent, and now had sole responsibility for the construc-
tion process. The tasks in the architectural studio were systematised, and the 
drawing style became more homogeneous. The Frenchmen were also employed 
as draughtsmen. 

Another objective behind Tessin’s recruitment of French artisans was that 
they would later be engaged in a more long-term, high-quality art and crafts 
production. Although it was not included in the contracts that they should 
instruct local artisans, this idea is revealed in several statements made by Tessin. 
For instance, he often mentions in Traictè dela decoration interieure 1717 how 
successful Colbert’s example of regulated manufacturing and academies had 
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been in France. The contracts prohibited the Frenchmen from practising their 
occupations independently in Stockholm. Their work and sharing of knowl-
edge was to take place in a controlled format.

Despite the more professionalised and controlled structure, many antiquated 
features remained in the organisation of the palace construction. The Superin-
tendent still sorted under the Chief-Governor of Stockholm (Överståthållaren) 
and did not become a separate office until the 19th century. The French work-
shops were organised according to a family structure, and there were no organ-
ised art studies. Tessin, however, had plans for such, and dispatched Cronström 
to buy plaster casts of antique statues from the replica collection of Louis XIV.

Both Tessin and Cronström were also aware of how important it was for 
the Frenchmen to bring their families to Sweden. If they enabled the family 
members to join the artisans, they stood a better chance of keeping them in 
the country. Moreover, several of the wives and children had crafts skills that 
Tessin put to use. The group was consequently joined by René Chauveau’s wife 
Catherine Cuccy († 1705), daughter of Domenico Cucci, a cabinet maker at 
Gobelins. Delaporte’s wife Jeanne Fremery was also a skilled craftswoman. The 
women constitute a hidden workforce that is rarely visible in the accounts but 
which can be traced in other sources as being employed in the tasks. Another 
crucial social aspect was that the Frenchmen should be allowed to practise their 
Catholic faith at the French Embassy in Stockholm. This has been related by 
the Chauveau family biographer Jean-Michel Papillon (1738/1854). Catholicism 
was strictly prohibited in Sweden at the time, a fact that demonstrates the ex-
clusive terms granted to the Frenchmen.

Practices

There are ample sources for anyone wishing to gain an idea of Tessin’s taste pref-
erences: his travel notes, his library, his engravings and drawings, along with his 
treatise on interior decorating. It is harder, however, to determine the degree 
to which he was involved in the work of the Frenchmen. Often, Tessin’s pro-
gramme and instructions for the palace embellishments are missing. However, 
the preliminary estimates and contracts give an indication of the participating 
artisans’ active part in creating the various pieces. To some extent, this contra-
dicts previous research, which has tended to attribute all creative responsibility 
to Tessin. A comparison of Tessin’s programmes with other documents and the 
final results shows that the programmes only concerned the iconographic con-
tents. Tessin presumably issued rudimentary instructions regarding design and 
style. In that respect, my conclusions coincide with those of Jennifer Montagu, 
namely that Tessin did not have an independent work method and lacked any 
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significant knowledge in painting and drawing. The painter Foucquet and the 
sculptor Chauveau were therefore given relatively free hands. 

The selection of artisans was made in order to cover every part of the em-
bellishment project. It was Daniel Cronström who made the selection on site 
in Paris, in consultation with Tessin. Assisting him were the sculptors François 
Girardon (1628–1715) and Antoine Coysevox (1640–1720). The advice of Jean 
Berain was probably also highly influential. Most of the recruits were sculp-
tors. Some were specialised in figures (René Chauveau, Adam, Claude Jacquin, 
Delaporte), others in ornaments (Joseph Jacquin, Henrion, Bernard Foucquet). 
Most produced entirely architecture-related plaster/stucco sculptures. One 
sculptor specialised in door surrounds and other marble fittings (Bernard). A 
second bronze worker made decorative elements (Hubault). The project also re-
quired a goldsmith (Cousinet). Three of the artisans were employed solely with 
painting. Of these, one was mainly an ornamental painter (de Meaux) and the 
other two were history painters specialising in figures and narrative scenes and 
ornaments (Jacques Foucquet and Evrard Chauveau). One sculptor (Jacques 
Foucquet the Elder) made free-standing monumental sculptures that were to be 
cast in metal. This required someone who could make the casts (Langlois/Hen-
rion) and another for the actual bronze casting (Aubry). A foundry for bronze 
casting was built near the old Royal Hippodrome from 1697.

René Chauveau’s multifaceted practice proves that he mastered a variety of 
techniques, materials and fields. He made models for sculptures and crafts ob-
jects, sketches for plafonds and ephemera such as costume ball outfits. Cron-
ström drew attention to Chauveau’s excellence in sculpting and making draw-
ings according to instructions. The painter Foucquet was equally skilled in 
several fields. Jacques Foucquet the Elder’s sculptures and wax maquettes (Na-
tionalmuseum) reveal a thorough knowledge of anatomy and classical works.

The creative process is distinctly revealed in the Gallery of Charles XI at the 
Royal Palace in Stockholm. The majority of embellishments are in stucco and 
plaster. Before the fire in 1697, practically the entire ornamental and figurative 
stucco embellishments and the painted scenes in the west rooms closest to the 
gallery had been completed. These works had to be remade after the fire. The 
ornamental embellishments were completed in the first years of the 18th cen-
tury. They consisted of marble pilasters with bronze ornaments, gilding and the 
painting around the plafond paintings and in the embrasures. The reliefs in the 
staircase and the monumental sculptures cast at the Hippodrome foundry were 
also completed after the fire. 

Work on the interior of the royal apartments proceeded from west to east. 
The permanent stucco embellishments were executed first. It is likely that ef-
ficient procedures were used extensively at the Royal Palace, for instance casting 
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of repetitive decor elements. The main responsibility for sculptural work lay in 
the hands of Chauveau. He was assisted by the Italian stucco carver Pagani, who 
was probably needed on account of his experience of the stucco material. The 
figures were partly cast in a workshop and retouched when it had been put in 
place. Other parts were modelled on a base of rougher stucco in the vault. The 
other sculptors were presumably also involved in this task. Once the sculpted 
decor was completed, the painting, oil on a stucco base, could commence. This 
procedure differs from that of Versailles, where the most important parts were 
executed by Charles Le Brun (1619–1690) on canvas in his studio. The final stage 
was gilding and ornamental painting. 

The analysis of the work process highlights the collective efforts, although 
it also makes clear that René Chauveau and Jacques Foucquet the Younger had 
senior positions in their respective fields. This is also evident from their wages. 
After a few years, they renegotiated their terms so they would get paid per as-
signment (piece-work contract). This led to a substantial increase in income, 
and caused problems for Tessin, who had difficulties keeping the group united 
when a few members demanded special treatment. When the major sculpture 
and painting assignments were completed in 1700–1702, Chauveau and Fouc-
quet left Sweden.

The Palace works came to a halt when Sweden engaged in the Great 
Northern War in 1700–1721. Nevertheless, it was always Tessin’s intention that 
the works should proceed. Many of the French artisans were willing to return 
to Sweden. Some did, but the work  was interrupted. There are no remaining 
traces of the Frenchmen’s few apprentices in Sweden. The lasting imprint must 
instead be looked for in the organisation of their work and in the interiors 
themselves. The foundry by the Hippodrome and the acquisitions of classical 
plaster casts had a vital impact on Sweden’s tradition of monumental sculpture 
and academic art studies. Although the work on the Palace was left uncom-
pleted, the royal apartments was seen as a normative model when Carl-Gustaf  
Tessin, Hårleman and a new generation of French sculptors and painters resu-
med the embellishment work in the 1730s and 1740s. 

Translation: Gabriella Berggren
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 1 Sveriges utrikiska politik hade sedan 30-åriga kriget 
gått ut på att svara för en maktbalans i Europa. Det 
stora hotet för Sverige var om Danmark skulle gå 
i förbund med Frankrike. Frankrikes expandering 
var ett hot mot hela Europa, och 1668 – under för-
myndarregeringen för Karl XI – gick Sverige i för-
bund med sjömakterna England och Nederländer-
na. Men läget ändrades snabbt och Sverige slöt 1672 
istället ett förbund med Frankrike som förband att 
betala subsidier till Sverige, om svenskarna kunde 
hålla tyskarna utanför spansk-nederländska kriget 
(1672–1678). Svenskarna var i stort behov av denna 
ekonomiska hjälp och drogs alltmer in i konflikten, 
som kulminerade med det förödande nederlaget i 
slaget vid Fehrbellin i juni 1675. Strax därefter för-
klarade Danmark krig mot Sverige, trots att Karl XI 
var förlovad med kung Kristian V:s syster, Ulrika 
Eleonora (1656–1693). Det Skånska kriget 1675–1679 
kom att inledas med förluster för Sverige, men 
följdes snart av starka segrar för Karl XI:s trupper 
i Skåne. Trots detta behöll danskarna stora delar 
av Skåne. I freden som slöts genom fransk med-
ling 1679 förblev gränserna oförändrade. Frankrike 
hamnade under 1690-talet i krig med nästan alla 
europeiska länder i ”det pfalziska tronföljdskriget” 
eller ”augsburgska ligans krig”. De önskade ogärna 
få även Sverige som aktiv fiende.  Sveriges politik 
gick under dessa år ut på att vara fredsbevarande. 
Höjer, 1866, 3-8; Rystad, 2005, s. 13-22.

 2 Les relations artistiques entre la France et la Suède 
1693–1718. Nicodème Tessin le jeune et Daniel Cron-
ström. Correspondance (extraits), 1964, red. Roger-
Armand Weigert och Carl Hernmarck, förkortas 
hädanefter Correspondance, 1964, s. 13–14, Tessin till 
Cronström 18 mars 1693. Jmfr. Karling 1961, 1964, s. 
299. Den största delen av brevväxlingen är på fran-
ska. Citat från breven och andra tryckta källor är i 
löptexten översatta till svenska av författaren. De är 
endast återgivna på originalspråk ifall de aldrig åter-
givits i tryckt form, eller är svåra att återfinna. Ofta 
anges i Tessin-Cronström korrespondensen en dub-
bel datering. Det berodde på att Frankrike följde 

den gregorianska (nya) kalendern som låg 10 dagar 
före den julianska, som Sverige fortfarande följde 
till år 1753. Men skribenterna är inte konsekventa; 
ibland anges två datum, ibland endast ett.

 3 Cronström skrev till Tessin den 24 juli 1693: ”…les 
trois sculpteurs, Chauveau, Jacquin et Delaporte 
partent enfin, s’il plaist à Dieu, demain matin”. 
Från Tessins svar den 23 augusti 1693 framgår att 
skulptörerna anlänt. Correspondance, 1964, s. 26, 28.

 4 Härtill kan ytterligare ett par namn läggas till, till 
exempel Jean La Scie, skulptör som reste med de 
övriga men som arbetade för greve Bengt Oxen-
stierna (1623–1702). La Scie anlände 1694 och dog 
i Sverige juni 1697. En Robert d.y. kallas ”formare” 
och var aktiv i Sverige åtminstone 1699–1700. Fler 
kvinnor, barn och lärlingar från den franska grup-
pen kan ha varit verksamma utan att dessa namn 
syns i källorna. Kvinnorna är – med få undantag 
– anonyma i räkenskaperna men figurerar i andra 
källor. I periferin verkade också gravören Claude 
Haton som kom till Sverige 1708 för att gravera rit-
ningarna till Stockholms slott, med vilka han tycks 
varit klar 1714. 

 5 Correspondance, 1964, s. 167. Jmfr. Tydén-Jordan, 
1985, s. 50.

 6 Négociations de Monsieur le comte d’Avaux ambas-
sadeur extraordinaire à la cour de Suède, pendant les 
années 1693, 1697, 1698, del 2, red. J.A. Wijnne, 
1882, s. 133–136, brevet daterat 22 maj 1697. Förfat-
tarens översättning.

 7 Generalplaner, båttenvåning och mittenvåning, 
Ståthållarämbetet, SAK; Josephson 1940, s. 58 ff; 
Kommer 1974, s. 130–131, kat. 16–17. Jmfr. Looström 
1887, s. 7–8.

 8 RA, Riksregistraturet, vol. 594, 1697, 21 juni, fol 749 
ff. 

 9 Walton 1993, s. 30–45.
 10 Böttiger 1940, s. 201.
 11 Böttiger trädde in i Stockholms slott 1885 som 

intendent, och 1915 blev han chef för Kungl Hus-
gerådskammaren. Det har framhållits att Böttiger 
tillhörde den första generationen konsthistoriker i 
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Sverige, och som sådan bidrog han till att skilja ut de 
konstnärliga objekten bland de många föremål som 
fanns på slottet. Jag skulle dock vilja framhålla den 
nyktra saklighet som präglar Böttiger, till skillnad 
mot en ofta mer personlig och värderande Joseph-
son. Se Böttiger/Vahlne 2004.

12 I Svensk biografiskt lexikon (SBL) har Ragnar Joseph-
son sammanställt en artikel om familjen och René 
Chauveau, bd. 8, 1929, s. 397–401; A.-S. Tullberg 
har sammanställt artikeln om skulptören Bernard 
Foucquet, vars egentliga förnamn var Jacques (se 
nedan), bd, 16, 1964–1966, s. 401–402. Dessutom 
finns en utförlig artikel om Jacques de Meaux av 
Astrid Tydén-Jordan, bd. 25, 1985–1987, s. 274–276. 
Följande namn i gruppen är representerade i Svenskt 
konstnärslexikon (SKL) 1952–1967: bröderna Chau-
veau (band I), Delaporte, skulptörerna och målaren 
Foucquet (band II), Henrion, bröderna Jacquin, 
Langlois (band III), de Meaux (band IV). Artiklarna 
i SKL bygger i huvudsak på tidigare publicerad forsk-
ning.

13 P. J. Mariette (1694–1774), Abecedario, 1853–1854, vol. 
I, s. 366–367.

14 Naglers Neues allgemeines Kunstler-Lexikon, 1835–
1852, har en artikel om Chauveau. I Auguste Jals 
Dictionnaire critique de biographie et d’histoire, 1867 
är det fortfarande endast Chauveau som tas upp, 
men artikeln har utvidgats med biografiska fakta 
från ny arkivforskning. 

15 ”Registre de la chapelle de France à Stockholm”, Re-
vue universelle des arts, 1856.

16 Fransmännen togs inte upp av Lorenzo Hammar-
sköld (1785–1818) i dennes översiktsverk om svensk 
konsthistoria. Ekmarck nämner felaktigt att lejonen 
på lejonbacken var gjorda av Burchard Precht och 
att renomméefigurerna på nordfasaden var av Fouc-
quet. Chauveaus eller någon annan av fransmännens 
namn nämns inte alls, utan det är Tessin som fram-
hålls som arkitekt. Fokus i Ekmarcks guide (1830) är 
dock de lösa konstverken i slottet, samlarobjekten, 
som hade fått en högre status än inredningskonsten. 
Ehrenström (1828) anger att det är Chauveau och 
Delaporte som gjort lejonen och renomméerna på 
norra fasaden. Marianne Ehrenström, 3eme section, 
s 11. Josephson identifierar en felkälla: ”Nya Posten” 
1810, då Chauveau fick på sin lott både slottslejonen 
och enleveringsgrupperna. Även de bevarade vaxer-
na togs upp som en bevarad kuriositet av Chauveau. 
Om Ehrenström se: Ehlers, 1971, s. 11-29.

17 Jmfr. A.-L. Lindberg, 2010, s. 15.
18 Simone Hoogs inventering av skulpturerna i Versail-

les, Les Sculptures. I – Le Musée, Musée National du 

Château de Versailles, 1993, samt den digitala katalo-
gen av den skulpterade dekoren i Versailles, Versailles 
décor sculpté extérieur, © Béatrix Saule, http://www.
sculpturesversailles.fr/, har också varit viktiga verk-
tyg i genomgången av hantverkargruppens produk-
tion i Frankrike. 

19 Agneta Laine var den första som försökte bena ut 
fransmännens yrkesroller i Invention och imitation, 
studier i den dekorativa utsmyckningen av Tessinska 
palatsets paradvaning (diss), 1972. Särskilt viktig för 
denna studie är också en opublicerad arkivundersök-
ning av Lars Ljungström, Slottet Tre Kronor, 1986, där 
ett tillägg om festvåningen finns. Börje Magnusson 
har delvis berört Tessins verkstad av tecknare och de-
korationsmålare, bl.a. i Svenska teckningar 1600-ta-
let, 1980. Astrid Tydén Jordan har också redogjort för 
de franska hantverkarnas medverkan i Kröningsvag-
nen: konstverk och riksklenod. En studie i barockens 
karossbyggnadskonst (diss), 1985. 

20 Nicodemus Tessin the Younger. Sources Works Col-
lections. Catalogue du Cabinet des Beaux Arts 1712, 
red. Per Bjurström och Mårten Snickare, 2000 (Cat. 
1712); Traictè dela decoration interieure 1717 (Traictè 
1717), red. Patricia Waddy med Bo Vahlne, 2002; 
Travel notes 1673–77 and 1687–88, red. Merit Laine 
och Börje Magnusson, 2002 (Travel Notes); Architec-
tural drawings. 1, Ecclesiastical and Garden Architec-
ture, red. Martin Olin och Linda Henriksson (Hin-
ners), 2004; Martin Olin, Nationalmuseum, arbetar 
f.n. med en fortsättning av ritningar av inrednings-
konst och konsthantverk.

21 Banbrytande för svensk skulpturhistorieskrivning 
under det tidiga 1600-talet var Gösta Axel-Nilssons 
Dekorativ Stenhuggarkonst i yngre vasastil, 1950. Den-
ne gick igenom samtliga sten- och bildhuggare (mest 
tyskar och holländare) verksamma i Sverige under 
perioden som föregick fransmännens ankomst. Av 
samma dignitet, men på måleriets område, är Ste-
nebergs Kristinatidens måleri, 1955. Peter Gillgren 
har skrivit en översikt om 1600-talets skulptörer i 
Signums svenska konsthistoria. Barockens konst, Lund 
1997, s. 303–351.

22 Programmet som hette ”Till Kungen fram” sändes 
första gången 1972-11-11 på Gustaf VI Adolfs 90-års-
dag och repriserades tio år senare 1982-11-10. Repri-
sen finns på f.d. Statens ljud- och bildarkiv. Tack till 
Fredrik Krohn Andersson för förmedling av dessa 
uppgifter.

23 Redan under det tidiga 1900-talet påverkade marx-
istiska strömningar det konsthistoriska ämnet. Den 
första att beskriva konsthistoria på marxistiska grun-
der, som resultat av samhälleliga förutsättningar, 
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var Arnold Hauser, The Social History of Art, 1951. 
Jag har inte fördjupat mig i Hausers verk men de-
lar den grundläggande uppfattningen om att soci-
ala och samhälleliga aspekter påverkat konstnärligt 
skapande. 1960- och 1970-talens konstvetenskapliga 
forskning med socialhistoriska inslag tog dock ofta 
avstånd från Hausers breda förklaringsmodeller.

24 I samma anda är Bénédicte Gadys viktiga studie, 
L’ascension de Charles Le Brun. Liens sociaux et pro-
duction artistique, 2010, som betonar Charles Le 
Bruns (1619–1690) sociala nätverk, vid sidan om 
själva konstverken, för målarens väg till toppen.

25 Baserad på Bruno Pons (1954–1995) doktorsavhand-
ling ”Degoullon, Legoupil, Taupin et les sculpteurs 
de Bâtiments du roi 1699–1736”, 1982. 

26 Sociologen Norbert Elias undersökte i La société de 
cour, 1974 (1969) konsekvenserna av förändringen 
från ett feodalt samhälle till ett envälde, hur sta-
ten monopoliserade alla områden och formade ett 
”société de cour” som säkrade kungens autonomi 
mot adeln, men också omvänt adelns beroende av 
kungamakten. Hela detta minisamhälle hölls på 
plats av noggrant utformade etikettregler som också 
symboliserar interrelationerna mellan olika eliter, 
vilket generellt kan förstås som typiskt för 1600-talet 
och ”barockens kultur”. Elias sätt att tänka rumsligt, 
liknar på många sätt Pierre Bourdieus. Dennes re-
sonemang om ”symboliskt kapital” kring konstnär-
ligt skapande i till exempel Les règles de l’art (1992) 
kommer jag emellertid inte vidare använda mig 
av, då det i 1600-talets Europa ännu inte fanns ett 
”autonomt konstnärligt fält” enligt Bourdieus de-
finition. Verksamheterna styrdes då i hög grad av 
beställaren.  Ändå kan 1600-talet, särskilt i Frankrike, 
ge exempel på flera förändringar på de konstnärliga 
områdena som befäste de konstnärliga värden som 
kom att utgöra det konstnärliga fältet, till exempel 
skapandet av akademier inom konst, arkitektur, lit-
teratur och etablerande av genrehierarkier och teo-
retiserande diskussioner kring konstens egentliga 
värde. Allt detta medförde också en förändring av 
själva konstnärsrollen. Det franska 1600-talets må-
lare och skulptörer kan sägas vara del av samma sorts 
utveckling som litteratursociologen Alain Viala be-
skrivit om författaryrket. Alain Viala har i Naissance 
de l’écrivain (1985) studerat författarrollen under 
1600-talet i Frankrike. Viala menar att det litterära 
fältet redan då var relativt autonomt. Då etablerades 
nämligen de institutioner och normer som är spe-
cifika för fältet, som franska akademien, skrivartäv-
lingar, nya och förnyade genrer och författarens rät-
tigheter. Dessutom blev publiken större och bredare 

och en marknad utvecklades. Att skriva blev ett yrke. 
Inom institutionerna kodifierades och modifierades 
de litterära och konstnärliga formerna och yrkena. 
Men Alain Viala visar också att bilden ej är entydig. 
Idag vet vi vilka värden litteraturen och bildkonsten 
står för men det har inte alltid varit så. Viala frågar 
sig vilka verk som blev klassiker? Hans svar är: de 
som var involverade i den process som gjorde dem 
till erkända modeller, det vill säga inom institutio-
nernas sociala rum. I Sverige gjorde litteraturvetaren 
Bo Bennich Björkman en liknande studie om för-
fattarämbetet (1970) och Erik Kjellberg om musiker 
under stormaktstiden (1979). Tack till professor Do-
nald Broady för värdefull diskussion om mitt ämnes 
situering i ett sociologiskt sammanhang. 

27 I Sverige är det främst Folke Lindberg och Ernst 
Söderlund som redogjort för de svenska hantver-
karyrkenas historia. Hantverkarna I, 1947, 1964 och 
Hantverkarna II, 1949.

28 Monografin Staden på Vattnet. Del I, 1252–1850, 
2002, av bland andra Göran Dahlbäck, Robert 
Sandberg och Klas Nyberg, red. Lars Nilsson ger en 
grund till kunskap om den medeltida och tidigmo-
derna staden Stockholm. Dag Lindström har i sin 
forskning beskrivit stormaktstidens relation till skrå-
organisationen. Han har betonat att 1600-talet var 
skråväsendets sekel framför andra, inte medeltiden. 
Dag Lindström, 1993, s. 197–214.

29 DaCosta Kaufmann, 2004, särskilt s. 107–114. Krea-
tivitet och migration har i senare forskning upp-
märksammats som ett fenomen i sig, med nya sätt 
att närma sig konstgeografibegreppet, se t.ex. Cros-
sing Cultures. Conflict, Migration and Convergence. 
The proceedings of the 32nd International Congress 
of the History of Art Melbourne [konferens 13–18 ja-
nuari 2008], red. Jaynie Anderson, 2009, se t.ex. Jan 
von Bonsdorff “Global Aspects on Johnny Roosval’s 
Concept of the Artedominium”, s. 86–90.

30 Av internationella studier kan nämnas kan t.ex. 
Rudolf Wittkowers och Nicholas Pennys iakttagel-
ser om skulpturens tekniska principer och material 
Sculpture:Processes and Principles (1977, med Margot 
Wittkower); Penny, The Materials of Sculpture, 1993.

31 Inom etnologi/socialhistoria kan särkilt nämnas 
Hantverk i Sverige. Om bagare, kopparslagare, vagn-
makare och 286 andra hantverksyrken, red. Bengt Ny-
ström, Arne Biörnstad, Barbro Bursell i samarbete 
med Nordiska Museet, 1989. 

32 I Sverige bör särskilt nämnas Sten Karlings uppsats 
”Les stuccateurs italiens en Suède” Arte e Artisti dei 
Laghi Lombardi 2, 1964, s. 291–301, samt Torbjörn 
Fultons studier för den aktuella perioden, främst 
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”Stuckaturen” i Signums svenska konsthistoria. Ba-
rockens konst, 1997, s. 275–302. 

33 Jennifer Montagu, Gold, Silver and Bronze. Metal 
Sculpture of the Roman Baroque, 1996; Roman Baro-
que Sculpture. The Industry of Art, 1989; Alessandro 
Algardi, 1985. Anne-Lise Desmas har i sin avhand-
ling belyst aspekter om franska skulptörens yrke och 
produktion i Rom under 1700-talet, Être sculpteur 
dans la Rome de Benoît XIII, Clément XII et Benoît XIV 
(1724–1758), under publicering.

34 Slottsarkivet (SlA), Slottsbyggnadsdep. II:3; Ståthål-
larämetet (SHÄ), Slottsböcker(SB), huvudböcker 
(HB) och verifikationer (verif.).

35 Restaureringsarbetet resulterade i flera konferen-
ser, utställningar och publikationer, bland annat 
La Galerie des Glaces: histoire & restauration, 2007; 
Nicholas Milovanovic, Galerie des glaces, Catalogue 
Iconographique (2008) http://www.galeriedesglaces-
versailles.fr; La Galerie des Glaces. Le Brun maître 
d’oeuvre, red. Alexandre Maral och Nicolas Milova-
novic, 2007; Les grandes galeries européennes XVIIe–
XIXe siècles, red. Claire Constans, Mathieu da Vinha, 
2010; La Galerie des Glaces après sa restauration, XX-

VIes Rencontres de l’École du Louvre et du Musée 
national du château de Versailles, 16–17 Octobre 
2008, red. Nicolas Milovanovic, kommande.

36 Konserveringsrapport. Karl XI:s galleri, Stockholms 
slott. Konservering av tak med konsolkornisch. Utförd 
av Stockholms målerikonservering på uppdrag av Sta-
tens Fastighetsverk (opubl.), 2007. Ansvarig för rap-
port: Kristin Fyrand. 

37 Arbeten av de franska hantverkarna utanför Stock-
holms slott berörs endast viss mån i avhandlingen.

38 I avhandlingen har jag för tydlighetens skull varit 
generös med citat och källhänvisningar. Materialet 
är dock ofta svårläsligt och återgivningarna i denna 
text kan aldrig ersätta originalkällorna.

39 En bit in på 1700-talet använde Carl Gustaf Tessin 
ordet konstnär oftare, t.ex. ”de ifrån Frankrike an-
komna konstnärerna”. Dokumentet kan dateras till 
1734, RA, Ericsbergssamlingen, Tessinsamlingen, vol. 
11. Jmfr. von Bonsdorff 1996, s. 443.

40 Franklin 1906, s. 46. Redan Ludovic Vitet som skrev 
konstakademiens historia på 1800-talet kommente-
rade att ordet artiste ej användes på 1600-talet som 
det gör idag. Schnapper 2004, s. 285.

41 ”ARTISTE. Celui qui travaille dans un art où le gé-
nie et la main doivent concourir. Ex. un peintre, un 
architecte sont des artistes. Il se disoit autrefois plus 
particulièrement de ceux qui font les opérations chi-
miques.” Franska akademin, 1764, exemplet hämtat 
ur Franklin 1906, s. 46.

42 ”Conterfeije och målare skråå”. Meddelanden från 
Nordiska museet, 1897–1903, jmfr. Weimarck 1996, s. 
33, 180 ff.

43 ”Äro hijtkombna fiorton differente ouvriers från Pa-
ris, hvar ibland mäste dehlen äro dhe som excellerera 
i frija konsterna”, RA, Allmänna verks, ämbetsmäns, 
direktioners m. fl. skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 309, 
Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 1686– 
1726. Användningen av begreppet ”de fria konsterna” 
för att upphöja de konstnärliga värdena användes 
t.ex. i arkitekten och överintendenten Carl Fredrik 
Adelcrantz tal inför Vetenskapsakademien om ”de 
fria konsters värde och nytta” från 1757. Konstaka-
demien benämndes från 1810 ”Kungliga akademien 
för de fria konsterna”, Weimarck 1996, s. 33, 180 ff.

44 Biografin om familjen Chauveau skrevs 1734–1738 
och planerades att ingå i ett större arbete av Papillon 
Le Traité historique de la gravure en bois som dock 
inte gavs ut förrän 1766. Biografin kommenterades 
för hand på 1760-talet av Papillon men kom inte att 
ingå i det tryckta verket. Det ursprungliga verket 
som fanns i några få exemplar var källan till artik-
larna om Francois Chauveau och René Chauevau i 
Louis Moreri, Grande dictionnaire historique, 1759; 
abbé de Fontenay, Dictionnaire des Artistes, 1776 och 
Louis Gabriel Michauds Biographie Universelle an-
cienne et Moderne 1811. Biografin publicerades och 
kommenterades av Anatole de Montaiglon först 
1854. 

45 Från renässansen bidrog konstnärsbiografier som Gi-
orgio Vasaris Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, 
et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri 
(1550) till ett upphöjande av den enskilde konstnä-
ren, dvs. målaren, bildhuggaren och arkitekten, och 
de enskilda konstverken. Även dessförinnan hade 
myter kring konstskapande förmedlats av antika 
författare som Plinius d.ä. Konstnärsmyten forma-
des under seklen ända fram till 1800-talets Tyskland 
där konsthistorien som disciplin föddes. Att under-
söka konstnärsrollen mer som ett sociologiskt feno-
men har bland annat gjorts av Ernst Kris och Otto 
Kurz i Legend, Myth, and Magic in the Image of the 
Artist, 1979 och av Catherine Soussloff i The Absolute 
Artist, 1997. Dessa inkluderar dock inte någon hög 
grad den historisk-politiska eller socioekonomiska 
kontexten. 

46 Till exempel uppger Papillon att Tessin gift sig med 
greve Oxenstiernas dotter, när hon i själva verket 
kom från familjen Stenbock. Papillon 1854 (1738), s. 
20.

47 Papillon 1854 (1738), s. 32.
48 I Riksarkivet, Tessinska samlingen, E 5712—5716 finns 
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merparten av breven mellan Tessin och Cronström. 
Där finns Tessins brev i koncept och Cronströms 
svar. Breven ska digitaliseras 2012 av Riksarkivet, 
Svensk Arkivinformation (SVAR). Enstaka brev finns 
från Cronström finns också i RA, Ericsbergsarkivet, 
Tessinsamlingen. 

49 Tessins efterlämnade papper övergick i sonen C.G. 
Tessins ägo. Dessa finns bevarade i Riksarkivet, 
Tessinsamlingen i Ericsbergsarkivet och i Tessinska 
samlingen, samt i Uppsala Universitetsbibliotek. 
Anteckningarna om resorna har publicerats av 
Osvald Sirén, 1914, och Magnusson/Laine, Tra-
vel Notes, 2002. Dessa anteckningar är hämtade ur 
”Memorial angående mina resor”, skrivet ca. 1697 
troligen som underlag för friherreutnämningen 1699 
(Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2; jmfr. Si-
rén ”memorial II” och Travel Notes s. 447–453) och 
”Åtskillige minnespunkter som kunna tjäna mina 
närmaste anhöriga till underrättelse”, författat efter 
1725, nedtecknat av kopist (Ericsbergsarkivet, Tessin-
samlingen vol. 2; jmfr. Sirén ”memorial I” och Travel 
Notes 441–447, endast partiet om resorna). Samuel 
E. Bring har publicerat de biografiska memorialen 
1702–1713, 1955.

50 Register från kyrkböcker från församlingarna i Pa-
ris samlades i Archives de la Seine i Hôtel de Ville, 
som brann ned 1871. Dessa register hade dessförin-
nan kopierats av arkeologen och arkivarien Léon de 
Laborde (1807–1869). Labordes register finns idag i 
Bibliothèque Nationale i Paris, Département des 
Manuscrits, ”Fichier Laborde”.

51 Förrättningsanteckningarna från församlingen i 
Stockholm återfördes till Paris och brann också i 
Hôtel de Ville 1871. En del av uppgifterna rörande 
de franska hantverkarna hann dock dessförinnan 
publiceras av Anatole de Montaiglon, 1856. Regist-
ret i det franska kapellet i Stockholm kopierades 
och kompletterades även i olika omgångar av olika 
beskickningspräster i Sverige. Avskrifterna innehål-
ler i princip samma uppgifter om fransmännen som 
de som är publicerade av de Montaiglon fram till 
1701. Därefter finns ytterligare anteckningar och från 
1703 skrevs dessa på latin, med franska förkortade 
avskrifter. Anteckningarna finns fortfarande i Le-
gationskaplanens kyrkobok, S:ta Eugenia katolska 
församlings arkiv. Tack till Barbro Lindqvist och 
Lars Hallberg på Riksarkivet och som tillhandahållit 
anteckningarna ur kyrkböckerna i sin helhet, samt 
förmedlat översättningen från latin. Vissa uppgifter 
om fransmännens tid i Sverige finns även i franska 
ambassadens korrespondenser och memorialer, nu i 
franska utrikesministeriets arkiv (Archives du Mi-

nistère des Affaires Étrangères, ”Correspondence po-
litique” och ”Mémoires et documents”). Det mesta 
av detta material berör dock politik. Allt material 
har ej kunnat gås igenom inom ramen för detta pro-
jekt. Vissa uppgifter rörande de fransmän som avled 
i Sverige finns också att hämta i bevarade kyrkböcker 
och kyrkoräkenskaper från Stockholms församlingar 
i Stockholms stadsarkiv.

52 För att tillhandahålla svårtillgänglig information i 
det enorma material som minutier central utgör har 
tematiska genomgångar gjorts av urval av materia-
let. För den aktuella perioden se Mireille Rambaud, 
1964–1971. Rambaud ger i introduktionen värdefull 
information om t.ex. hantverkarnas löner och ut-
bildning utifrån informationen i notariatshandling-
arna. Dessutom finns olika tematiska och alfabetiska 
kortregister för att underlätta sökningen. Schnapper, 
2004, utgick i sin redogörelse mycket från notariats-
handlingar (bouppteckningar, kontrakt, vigselakter 
och så vidare) och liknande källmaterial, vilket också 
delvis är materialet för denna studie. I Sverige fanns 
inget obligatorium för att en notarie skulle närvara 
vid upprättandet av juridiska dokument. De äldsta 
arkiven för notarius publicus i Stockholm är från 
1880-talet och finns i Stockholms stadsarkiv.

53 Som en del i ledet av de många förvaltningsrefor-
mer som genomfördes under Gustav II Adolfs re-
gering stadsfästes i 1634 års regeringsform att det i 
Stockholms stad skulle finnas en överståthållare. 
Överståthållaren var riksråd och stadens och borger-
skapets främsta man. Han hade ansvar bland annat 
för stadens byggnadsverksamhet, med Stockholms 
slott som huvuduppgift. Man kan jämföra ståthål-
larna i de övriga svenska länen med landshövdingar 
idag. Slottsbygget skulle formellt upphöra att lyda 
under ståthållarämbetet på Stockholms slott 1727, 
då en särskild deputation för slottsbygget inrättades. 
Separationen från överståthållaren tillkom redan i 
och med Nicodemus Tessin den yngres utnämning 
till överintendent. Riksarkivets beståndsöversikt. D. 4. 
Kammararkivet, s. 26 ff., 465 ff.; Jan Brunius, Vasati-
dens samhälle. En vägledning till arkiven 1520–1620 i 
Riksarkivet, 2010, s. 25.

54 Slottsräkenskaperna består av en huvudbok (en 
sammanfattande bokföring sammanställd av alla 
räkningar efter årets slut) och en kassabok (kassarä-
kenskaper, ”verifikationer”). Utgifter och inkomster 
bokfördes i olika konton enligt den dubbla italien-
ska bokföringen, d.v.s. att alla uppgifter redovisas 
minst två gånger, allt för ökad kontroll och systema-
tisering. Systemet användes i Sverige sedan 1600-ta-
lets mitt. Se även Brunius 2010, s. 64–65.
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55 Räkenskaperna i hovet och på slottet redovisades 
oftast i daler silvermynt, ören och penningar. Jag 
har valt att inte ta med ören och penningar utan 
avrundar till daler silvermynt (dsm). Ibland gjordes 
räkningen i riksdaler eller caroliner och ibland daler 
kopparmynt (dkm). Det gick 3 dkm på 1 dsm. Jag 
har i vissa fall återgett det ungerfärliga värdet i dsm 
inom parentes. För de franska förhandlingarna an-
gavs värdena oftast i livres eller escus. Det gick under 
den period som undersökningen avser 3 livres på 1 
escu och 1.5 livres på 1 dsm.

56 I RA, Allmänna verks, ämbetsmäns, direktioners 
m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 309 finns skri-
velser till Kungl. Maj:t från hovarkitekten och senare 
överintendenten. Där finns många av de memorial 
som skickats till Kungl. Maj:t, och som föregått ut-
betalningar och i vissa fall resulterat i kungliga reso-
lutioner angående lönerna. Ofta kan man återfinna 
”resultaten” av dessa memorial och resolutioner i 
räkenskaperna. 

57 Riksregistraturet finns tillängligt via Riksarkivet, 
Svensk Arkivinformation (SVAR). Vad gäller råds-
protokoll i allmänhet finns för den aktuella perioden 
endast strödda protokoll (huvudserien antagligen 
förstörd i slottsbranden 1697). Jag har inte undersökt 
dessa.

58 Jules Guiffrey, Comptes des Bâtiments du Roi sous le 
règne de Louis XIV, I–V, 1881–1901. Många genom-
gångar av franskt arkivmaterial publicerades dess-
utom under 1800-talet i publikationer som Archives 
de l’Art francais (AAF), under perioder benämnd 
Nouvelles Archives de l’Art francais (NAAF) och Bul-
letin de la societé de l’histoire de l’art francais (BSHAF). 
Det har dock varit svårt att få en uppfattning om 
enskilda hantverkares löner i de franska räkenska-
perna. Alla nämns inte i räkenskaperna, det berodde 
på vilken roll man hade i verkstaden, det vill säga om 
man hade mästarens roll, eller var gesäll eller lärling. 

59 Delar av Tessins resedagböcker transkriberades av 
Osvald Sirén 1914. I sin helhet publicerades de av 
Börje Magnusson och Merit Laine, 2002. Traictè 
dela decoration interieure gavs ut 2002, red. Patricia 
Waddy, Bo Vahlne.

60 Jag vill här särskilt nämna konservatorerna Ewa 
Björdell, Kristin Fyrand, Eva Järnerot, och Elisabet 
Tebelius-Murén; skulptörerna Karin Johansson, Eli-
sabet Hallgren, Mariana Barba-Rosie och Annelie 
Scheutz, samt konservator Elisabeth Martin som är 
verksam Frankrike. Med dessa personer har jag fört 
viktiga samtal om tekniska aspekter på skulptur och 
dekorationsmåleri.

61 Cat. 1712, 3:6.
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 1 ”Mais les plus magnifiques sont celles, ou la pein-
ture brille parmÿ les Ornements la plus part dorès, 
et les Figures dela Sculpture restent toutes blanches.” 
Traicté 1717, kap. I, s. 67. 

 2 Kristeller, 1996 (1951–1952); Posner, 1993, s. 583–598. 
För en övergripande konsthistoriografisk diskussion 
på svenska kring konstbegreppet, se Edling 1997, s. 
7–17. 

 3 ”Fine art”, The Concise Oxford Dictionary of Art 
Terms. www.oxford art online.com (12 december 
2011).

 4 Greenhalgh 1997, s. 20 ff.
 5 ”Eklekticism” (av grek. eklektiko´s, eg. ’utväljande’, 

till ekle´gō ’utvälja’), egenskapen hos vissa läror, kon-
striktningar o.d. att vara tillkomna genom osjälv-
ständigt sammanförande av element från skilda håll 
[---]”, Nationalencyklopedin, www.ne.se/eklekticism 
(26 juli 2010).

 6 Neville 2009, s. 185–188. Se även Goldstein 1988, s. 23 

ff. om Carracci-målarnas praktiska verklighet gente-
mot renässansens ideal och teori.

 7 Traictè 1717 finns bevarad i två kända manuskript 
(KB, KA) och publicerades 2002 med kommentarer 
av Patricia Waddy och Bo Vahlne. Traktaten trycktes 
aldrig men var avsedd att publiceras i Tessins efter-
trädares, sonen Carl Gustaf Tessins, namn. Denne 
skulle ta över slottsbygget och färdigställa inredning-
arna. Traictèn skulle både ge sonen ära, och vara ett 
praktiskt hjälpmedel för denne, se Vahlnes intro-
duktion, s. 32 ff. 

 8 de Lespinasse 1879, vol. 2. 1892.
 9 Se t.ex. Gillgren, Memories of Nature in Early Mo-

dern Sculpture, work-in-progress.
  10 Cole 2002, s. 1–14.
  11 Debatten mellan måleri och skulptur kan jämfö-

ras med den som fördes mellan ”de Gamla och de 
Moderna” (les Anciens et les Modernes) och ”Linjen 
och Färgen” (la Ligne et la Couleur) i franska konst-
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akademien under 1600-talet och i vilkens efterföljd 
en ny typ av måleri sågs födas under 1700-talets för-
sta hälft. Men retoriken var i mycket densamma vare 
sig det gällde att hävda skulpturens egenvärde eller 
att framhäva måleriets och teckningens kvalitéer. 
Teyssèdre 1965, passim.

  12 ”De tous les ouvrages de la main, il n’y en a point 
qui demande plus d’application, plus de patience 
& plus de temps que la Sculpture?”, Lemée 1688, s. 
19–24.Tessin hade Lemées traktat i sin ägo. Traktaten 
är ett försvar för ”statyn” i relation till den förvildade 
”avgudabilden”. Lemée menade att avståndstagan-
det berodde på den heliga skriftens negativa associa-
tion med skulpturen som avgudabilder, men att det-
ta var orättvist eftersom man ofta jämfört Gud med 
en staty. Man skulle istället se de ”goda egenskaper” 
som Platon sett hos varje hantverkare. Det verkliga 
syftet med traktaten, som dedicerats till Duc de la 
Feuillade, är dock att förstå som ett försvar till den 
diskussion som uppstått i och med uppförandet av 
en stående staty av Ludvig XIV, skulpterad av Mar-
tin Desjardins (1637–1694) på Duc de la Feuillades 
initiativ på Place des Victoires. Weinshenker 2005, s. 
485–507. 

  13 Böcker om barocken och 1600-talet har ofta tenderat 
att lyfta fram enskilda personligheter och presentera 
arkitektur, måleri, skulptur och konsthantverk för 
sig. Så delas till exempel konstarterna upp i Barock-
ens konst i bokserien Signums svenska konsthistoria, 
1997. På de flesta museer separeras också skulptur 
och måleri från konsthantverk som följd av en mu-
seologisk kategoriseringstradition baserad på mate-
rial. Flera anglosaxiska konstinstitutioner behandlar 
dock konsthantverk, design, arkitektur, bildkonst 
tillsammans. T.ex. Victoria and Albert Museum be-
tonar konstarternas samspel och upphovsmakarnas 
samarbete, t.ex. i Baroque 1620–1800. Style in the age 
of magnificence, red. Michael Snodin and Nigel Lle-
wellyn, London, 2009 (utst. kat.).

  14 Porträtt, konterfejer, var ofta en fristående kategori, 
jmfr. Olin 2000, s. 140.

  15 Se Penny/Schmidt 2008, passim.
  16 Se t.ex. Taking Shape (utst. kat.), 2009.
  17 Jmfr. Bo Vahlnes genomgång av efterföljande period 

Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott – om 
bekvämlighetens och skönhetens nivåer, utkommer 
februari 2012.

  18 Vahlne 2002b, s. 129.
  19 Mahon 1947, s. 6–7; 193 ff. 
 20 Edling, 1999, s. 10.
  21 Marta Edling skriver i inledningen till sin avhand-

ling ”Den strategi som renässansens konstnärer och 

teoretiker använde för att förändra måleriets klas-
sificering och för att förbättra konstnärens sociala 
position, bröt egentligen inte med den antika och 
medeltida definitionen. I grunden förändrades inte 
uppfattningen att själva måleriet, praktiken, var ett 
hantverksmässigt arbete, nytt var emellertid att visu-
ella gestaltningar av detta slag kunde ses som något 
mer än bara hantverk”. Edling 1999, s. 9–16. 

22 Goldstein 1996, s. 12.
23 Erik Dahlbergh angav att en akademi var ”... där 

man rijtar eller tecknar effter lefwandes och nakna 
personer”, Neville 2009, efter Sjöblom 1947, s. 18.

24 Goldstein 1996, s. 10 ff, 80 ff.
25 R. och M. Wittkower 1963.
26 Om patron–klient förhållandet i 1600- och 1700-ta-

lets Italien har Francis Haskell skrivit grundläggan-
de, 1980 (1963). Om 1600-talets konstvärld i Sverige, 
se Gillgren 1997, s. 306 ff. Begreppet ”konstvärlden” 
är hämtat från Ellenius ”Konst och miljö”, Kultur 
och samhälle i stormaktstidens Sverige, red. Stellan 
Dahlgren, Stockholm 1967 som i sin tur hämtat 
begreppet från Arthur Dantos essä The Art World 
(1964).

27 Papillon 1854, (1738), s. 20.
28 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2, ”Åt-

skillige minnespunkter …”; ”Memorial angående 
mina resor”, jmfr. Travel Notes, s. 441 ff. Tessin var 
född i Nyköping år 1654. Föräldrarna var den från 
Stralsund inflyttade arkitekten Nicodemus Tessin 
d.ä. (1615–1681, adlad 1674) och den svenskfödda Ma-
ria Persdotter Svan. Tessin bedrev också studier vid 
Uppsala universitet. Han anger själv att han redan 
1671 (under Hedvig Eleonora och förmyndarreger-
ingen) blev uppmanad att ägna sig åt arkitektyrket 
eftersom man hade uppmärksammat hans ”frams-
teeg utij tecknande”.

29 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2, ”Åt-
skillige minnespunkter …”, jmfr. Travel Notes, s. 
445. Tessin själv nämner fyra resor i sina memorial 
då han räknar med resan till Holstein-Gottorp och 
Pommern när han i juni 1689 gifte sig med sin för-
sta hustru Hedvig Eleonora Stenbock (1655–1714) 
på brudens familjegods Spantekow. Troligtvis un-
derlättade Tessins etablerade position för att få de 
kungligas välsignelse inför giftermålet, som innebar 
ett sammangående av en ny adelssläkt (Tessin) och 
en högadlig släkt med långt tillbaka sträckta anor 
(Stenbock), och skandalen kring denna händelse 
har nog stundom överdrivits. År 1716 gifte sig Tessin 
med Maria Barbro Horn av Marienborg (d. 1725). 
Hon var kammarfröken hos Karl XII:s syster herti-
ginnan Hedvig Sofia av Holstein Gottorp. Elgensti-
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erna, band VIII, 1934. s. 239–241; de Robelin 2009, s. 
112, 200–201.

30 Den första utlandsresan gjordes på ”Hennes Kongl. 
Maij:ttz Rijks Enckje Drottningens, jempte då wa-
rande regerings inrådande”. Beslut om utlandsresan 
måste således ha fattats redan före Karl XI:s myndig-
het i december 1672. 

31 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2, ”Åt-
skillige minnespunkter…”, jmfr. Travel Notes, s. 446.

32 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2, ”Me-
morial angående mina resor”, jmfr. Travel Notes, 
s. 450, äv. s. 26. Trädgårdsskisser från Tessins hand 
finns bevarade från den första resan, men inga dag-
boksanteckningar, se Nicodemus Tessin the Younger, 
Architectural Drawings, 2004.

33 Travel Notes, s. 26. Resan varade från maj 1687 till 
juni 1688.

34 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2, ”Me-
morial angående mina resor”; ”Åtskillige minnes-
punkter…”. Jmfr. Travel Notes, 2002, s. 450 ff. Som 
hovarkitekt hade Tessin en lön på 900 daler silver-
mynt (dsm) om året. Som slottsarkitekt fick Tessin 
samtidigt inkomsten på hovstaten höjd till 1 200 
dsm per år. För stadsarkitektämbetet avlönades han 
med ytterligare 900 dsm årligen, samma lön som fa-
dern haft.

35 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2. Jmfr. 
Travel Notes, 2002, s. 451; Elgenstierna, s. 239–242. 
För 1 000 dsm i årlig lön skulle Tessin dra upp pla-
nerna till Änkedrottningens trädgårdar i Drottning-
holm, Ulriksdal och Strömsholm. Tessins första hus-
tru Hedvig Eleonora Stenbock var också medlem av 
änkedrottningens hov, som kammarfröken. 

36 RA, Riksregistraturet, 1697, 21 juni, fol. 749 ff. Tes-
sin kallas överintendent i fransk korrespondens även 
före 1697. RA Ericbergsarkivet, vol. 11. 

37 Josephson 1940, s. 62–64; Josephson 1924, passim; 
Snickare 2002, s. 108–111. Via Nils Bielke (1644–1716), 
som varit ambassadör i Frankrike på 1670-/80-talet 
och sedemera blev kungligt råd, generalguvernör i 
Pommern och fältmarskalk, fick Tessin också upp-
drag för det brandenburgska hovet i Berlin. Men 
när Bielke hamnade i onåd hos Karl XII under det 
senare 1690-talet tycks samarbetena av naturliga skäl 
ha avklingat. Josephson, 1930–1931, del II, s. 166–167, 
fig. 147; Nicodemus Tessin the Younger Architectural 
Drawings I, s. 317–318, nos. 528–531. 

38 RA, Ericsbergarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2, friher-
rebrev 27 juli 1699, kopia, undertecknad Karl XII; 
grevebrev 23 mars 1719 (i samband med introduk-
tionen på Riddarhuset), kopia undertecknad Ulrika 
Eleonora. Tessin beskrev också särskilt den nya rang 

och höga lön (3 200 dsm) som överintendentstjäns-
ten inneburit och som strax därefter förbättrats 
ytterligare med friherrebrevet: ”Ao. 1697 d 21 juny 
benådades jag med H. Maj:ts fullmacht beträffande 
caracter och titel af öfwerintendent jämte 2000 dsm 
tillökning som och uti Rangen att alternera med öf-
wersten, hwilcken strax derpå uti Baron brefwet blef 
förbättrad at alternera med öfwersten af Kungliga 
lijfgardet. RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, 
vol. 2, ”Åtskillige minnespunkter…” Jmfr. Olausson 
2005, s. 198 ff. 

39 RA Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2 ”Åt-
skillige minnespunkter…”. Redan 1711 skrev chefen 
för Karl XII:s fältkansli Casten Feif (1662–1739) från 
Bender att kungen hade för avsikt att Tessin skulle 
bli överstemarskalk eller överståthållare. Feif skrev: 
”Jag skulle för Stockholms Stads upkomst skul, hälst 
önska mig det senare”. Ett sextiotal brev från Feif till 
Tessin finns i Handlingar ur Brinkman’ska archivet på 
Trolle-Ljungby, del. 1, 1859, red. Gustaf Andersson.

40 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2 ”Åt-
skillige minnespunkter…”. Högste ordningsman 
var en tillfällig lösning i en krigssituation, jmfr. As-
ker 2007, s. 104.

41 Revera 1984, s.113–135; Revera 1988, s. 103–131. För 
Sveriges förvaltningshistoria, se Asker 2007.

42 Papillon beskrev Karl XI som ”extrêmement sévère” 
och Karl XII som ”infatiguable”, så hade han också 
blivit tränad sedan barnsben av sin far. Redan vid 
fem, sex sov han mellan två björnskinn och steg upp 
klockan fyra eller fem för att rida och göra sina öv-
ningar, berättar Papillon, 1854 (1738), s. 21, 28.

43 När Karl XII återvände till Sverige i slutet av år 1715 
och installerade sig i Lund, med den holsteinske ba-
ron Görtz vid sin sida, förändrades enväldets karak-
tär till att helt komma att handla om kriget. Med 
kriget växte missnöjet mot kungamakten och när 
Karl XII stupade kom den undertryckta oppositio-
nen i dager. Tessin lierade sig med enväldets fiender 
och propagerade för att det fördärv landet befanns i 
var baron Görtz fel. Detta ledde till att Görts ställdes 
inför rätta och avrättades 1719. Tessin propagerade 
för att Karl Fredrik av Holstein Gottorp, son till 
Karl XII äldsta syster Hedvig Sofia och Fredrik IV av 
Holstein-Gottorp, skulle bli tronföljare, vilket också 
var änkedrottning Hedvig Eleonoras önskan. Så blev 
det dock inte utan Karl XII andra syster Ulrika Eleo-
nora d.y. och hennes make Fredrik av Hessen-Kassel 
(r. 1720–1751) tog över makten. Tessin hamnade i 
onåd och blev avsatt som överstemarskalk 1727, året 
före sin död. Arkitektens begravning kom att ske i all 
enkelhet i Storkyrkan på våren 1728. Lindahl 2002, s. 
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13–35; Lindahl 1997:6, s. 4-17. För tronföljden efter 
Karl XII, se Nordin 2009, s. 70–71, 251. Carl Gustaf 
Tessin beskrev faderns öde i sina dagboksanteck-
ningar: ”Min sal. fader var en trogen och tillgiven 
hovman; men så snart suveräniteten blev avsvuren, 
vart han en ståndaktig frihetens förfäktare och om-
sider ett offer av sitt nit. En redlig man, som stått i 
utmärkt nåd hos envåldskungar råkar gemenligen i 
deras ogunst, när oket är avlagt…” von Haslingen 
2002, s. 171, från Crusenstolpe (1847) citat ur C.G. 

Tessins dagbok 23 september 1758.
44 Lindahl 2002, s. 17. 
45 Lindahl 2002, s. 13–35; Lindahl 1997, s. 4–17; Vahl-

ne 2002c, s. 26–39; Karlsson 1997, s. 129–139; Asker 
2007, s. 53. Lars Herlitz har påpekat att de merkanti-
listiska förespråkarna ofta präglades av opportunism 
och enskilda intressen. Herlitz 1993, s. 87–125.

46 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2, kon-
cept till grevebrev 23 mars 1719.

47 Daniel Cronström var född i Avesta 1655 och stanna-
de i Paris till sin död 1719. Josephson, ”Daniel Cron-
ström”, SBL, 1931, band 9, s. 376–382. Bland det första 
Cronström gjorde i Paris var att han på 1680-talet 
ingrep i debatten om ett monument till Ludvig XIV 
vid Place des Victoires, då en relief framställt Karl XI 
och svenskarna på ett förödmjukande sätt som un-
derdåniga Ludvig XIV, men reliefen göts ändå, något 
redigerad. Se Ziegler 2003. Mycket forskning kring 
Cronström som person och hans tid i Paris återstår.

48 Johan Palmqvist (1650-tal–1716) var verksam vid 
franska hovet sedan 1687 och var chargé d’affaires 
sedan 1689. År 1697–1702 var Palmqvist resident vid 
det franska hovet. Daniel Cronström övertog däref-
ter dennes roll. Svenska män och kvinnor, band. 6, 
1949, s. 25.

49 ”Sa Majesté suédoise ne pouvoit nommer pour son 
Résident en France un homme qui fut plus agréa-
ble au Roy et à toute la Cour que M. Cronström: 
il a toutes les qualités nécèssaires pour bien remplir 
toutes les fonctions de son ministère, et de même on 
peut dire qu’il en a beaucoup d’autres qui ne regar-
dent pas son emploi; il aime les Arts et les Sciences, 
et il n’y a rien dont il ne soit pas capable: il est fort 
honneste et fort poly, et c’est acquis une estime gé-
nérale de tous ceux qui le connoissent. Vous jugerez 
bien que je ne serois si bien instruit s’il estoit nouvel-
lement arrivé en France; mais comme il y demeure 
depuis plusieurs années, et qu’il a déjà paru dans 
l’emploi, vous ne devez pas vous étonner s’il y est si 
connu et si estimé.” Mercure galant, maj 1703. Exem-
plet hämtat ur Correspondance, 1964, s. 7. 

50 De bevarade dokumenten i de diplomatiska sam-

lingarna, Gallica, innehåller under denna period i 
huvudsak information om olika handelsavtal. Dis-
kussionerna kring konstköpen och de franska hant-
verkarna har i huvudsak skett i de privata breven 
mellan Cronström och Tessin (RA, Tessinska sam-
lingen E 5712–5716). Viss kompletterande informa-
tion kring frakten av vissa varor och kostnader kan 
finnas i Gallica, men någon systematisk genomgång 
av denna samling har inte gjorts inom ramen för 
denna undersökning. 

51 RA, Tessinska samlingen, E 5712, brev från Cron-
ström till Tessin, 1706: ”... Mr Dryander ne veut pas 
tout coppier comme mon autre fesait ny faire mes 
afaires particuliers et moy je ne peux ny ne veux lui 
confier toute sortes que j’ay maintenant le secretaire 
du roy.”

52 RA, Tessinska samlingen, E 5712, brev från Cron-
ström till Tessin den 19 april 1693. 

53 Hinners 2009, s. 231–249.
54 Cronström berättade t.ex. för Tessin om ett tillfälle 

då han träffat Foissin under föresatsen att de skulle 
visa varandras beställningar från Tessin, men Cron-
ström hade känslan av att bli förd bakom ljuset. 
Cronström förklarade han behövde brevet eftersom 
han skulle gå ut hela dagen med ”M. Perrault till 
Girardon, till marmoreraren, till glasmästaren och 
till gjutaren”. Slutligen talade Cronström ändå gott 
om Foissin inför Tessin, att de hjälpte varandra, men 
att det egentligen inte var att rekommendera att vara 
nära en marchand. RA, Tessinska samlingen, E 5712, 
brev från Cronström till Tessin den 19 april 1693. 
Jmfr Correspondance, 1964, s. 182, Cronström till 
Tessin 15/5 november 1697. Tessin upplyste i resedag-
boken att tidigare var det ”M Sogrez” som hjälpte 
med affärerna, ”rue Faubourg dans un cul-de-sac”, 
Correspondance, 1964, s. 39.

55 Törnquist hade skickats till Paris 1704–1705 för att 
arbeta med modellen av Louvren för Tessins räk-
ning. Det är om detta som cirka 25 bevarade brev 
från Törnquist till Tessin i Riksarkivet handlar om. 
Men insprängt i rapporteringen om förfärdigandet 
av Louvremodellen finns också annan värdefull in-
formation, till exempel om det senaste inom träd-
gårdsmodet som Törnquist kunde bevittna i Paris. 
Se Henriksson 2002, s. 151–165.

56 Moselius 1967, passim.
57 Noldus 2003, s. 136–154.
58 T.ex. möbler och konsthantverk till Fabian Wrede 

(1641–1712) och Carl Piper (1647–1716), se t.ex Cor-
respondance, 1964, s. 96–98, Tessin till Cronström 11 
december 1695. 

59 Pons 1986, s. 41 ff. 
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60 Svenska akademiens ordbok ger exempel på ordet 
skulptur [eng. o.fr. sculpture; av lat. Sculptura] från 
1712 och framåt. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

61 I det franska skulptör- och målarskråets namnlistor 
från 1600-talet finns i stort sett inga andra benäm-
ningar för skulptörer än sculpteurs. Vissa omnämn-
des dock som sculpteurs et marbriers eller sculpteur-
marbrier osv., men utan konsekvens.

62 Félibien, 1690 (1676),  Index: ”I De la Sculpture en 
general; II De la maniere de modeler & de faire les 
figures de Terre & de Cire; III De la Sculpture en 
Bois; IV De la Sculpture en Marbre & autres Pierres; 
V De la maniere de jetter les Figures de Bronze; VI 
Des figures de Plomb de Plastre & de Stuc; VII De 
la maniere de graver de Relief & en Creux; VIII De 
la gravure sur les Pierres precieuses, & sur les Cris-
teaux; IX du Tour & des Ouvrages qu’on y fait; X De 
la gravure en Bois & en Cuivre”.

63 Vasari on Technique, 1960 (1907), s. 199–202. Vasari 
redogjorde för samma tekniker som Félibien, endast 
med den skillnaden att hos Vasari hanterades brons-
gjutningen tillsammans med formandet av model-
lerna. Vasari skilde på ”artifice” (hantverkare) eller 
”scultore” (skulptör). 

64 ”Sculpture en pierre & en bois comprend plusieurs 
sortes d’ouvrages, comme figures, vases, ornemens, 
chapiteaux, fleurs, fleurons, &c. tant pour les dé-
corations intérieures qu’extérieures des temples, 
des palais, & autres bâtimens, pour les vaisseaux de 
roi, de guerre, & marchands; les voitures des am-
bassadeurs, & toutes sortes de monumens, comme 
cirques, carrousels, arcs de triomphe, obélisques, py-
ramides, &c”. Diderot & d’Alembert, Encyclopédie, 
”sculpture”, 14:842. 

65 Papillon 1854 (1738), s. 16 ff. Papillon nämner att 
René Chauveaus son René-Bonaventure formgivit 
en medalj med faderns portätt, som slogs i brons av 
en Simon Curé (ca 1681–1734). Denna medalj skall 
senare ha graverats. Enligt Papillon ska målaren du 
Mesnil, troligen Pierre Dusmenil (1698–1781), också 
ha målat ett porträtt av René Chauveau efter denna 
medalj. Jag har ej kunnat återfinna dessa verk, eller 
någon annan avbildning av René Chauveau.

66 Andra källor uppger René Chauveau som bördig 
från Metz i Lorraine, Passhandling i RA, Ämnessam-
lingen, Skön konst, vol. 1.

67 Troligen Laurent de La Hire 1606–1656.
68 Papillon 1854 (1738), s. 8–10; Weigert 1951, del II, s. 

392–560; Larcena 2009. François Chauveaus grave-
rade verk kan räknas till ca 1 600 nummer. Han il-
lustrerade t.ex. La Fontaines Fables. Hans verk har 
också i efterhand fått illustrera en rad klassiska verk 

av t.ex. Corneille, Racine, Molière, och Boileau. 
Inte minst illustrerade han de Benserades utgivning 
av Ovidius metamorfoser (Paris 1676/1677) efter Le 
Brun, ett ämne som René Chauveau skulle åter-
komma till, se del III ”Arbetsprocesser”. Dessutom 
graverades många av François Chauveaus teckningar 
av andra gravörer. Upplysningar om Chauveaus gra-
vyrer finns även i Catalogue des oeuvres de François 
Chauveau dessinateur et graveur de l’academie royale 
de Peinture et de sculpture à Paris, manuskript, tro-
ligen av Mariette, som funnits i Carl Gustaf Tessins 
ägo, men dess tidigare proveniens är okänd. KB, S 16.

69 Perrault, Les hommes illustres, 1698–1700, exemplet 
hämtat ur Weigert 1951, del II, s. 392–560. 

70 Papillon 1854 (1738), s. 13–14; Larcena, 2009, s. 45–46. 
Larcena gör en trovärdig tolkning av Le Bruns och 
François Chauveaus vänskapsrelation. Författaren 
hävdar att det fanns en konkurrens mellan de båda, 
och att detta delvis förklarar varför Le Brun inte 
kom till undsättning till barnen Chauveau vid gra-
vörens bortgång.

71 Papillon 1854 (1738), s. 15. Réné Chauveau hade fyra 
bröder, av vilka två var konstnärer: Louis Chauveau 
(f. 1657 eller 1658) som blev målare och som också 
skulle etablera sig utomlands, i England, och Evrard 
Chauveau, också han målare, som skulle följa efter 
sin bror till Sverige och stanna där till 1703 (se ne-
dan). Louis Chauveaus vidare öden är mig okända.

72 Papillon 1854 (1738), s. 17.
73 Jmfr. Hagelqvist, 2010, s. 267 ff. 
74 Papillon 1854 (1738), s. 17. Caffieri var född i Italien 

men sedan ca. 1660 i Frankrike på kardinal Mazarins 
initiativ. Tack var Colbert kom han tidigt i kontakt 
med Charles Le Brun och Gobelins. Han var en av 
de mest anlitade ornamentskulptrörerna i Bâtiments 
du Roi, och åtnjöt en årlig pension. Han lämnade 
Gobelins 1688 och blev istället Sculpteur, Ingenieur 
och Dessinateur des Vaisseaux du Roi vid de kungliga 
hamnmanufakturerna. Caffieri var inte ledamot av 
konstakademien. Se Guiffrey 1993 (1877).

75 Fontenay, abbé de 1776.
76 Josephson, ”René Chauveau” SBL, 1929, bd. 8, s. 

397–401. Ansvarig skulptör vid Gobelins var under 
det sena 1600-talet Jean-Baptiste Tuby (1635–1700). 
På en plan över Gobelins från 1691 av Sébastien Le 
Clerc med namn över de som hade ateljé vid Go-
belins, finns inte de fransk-svenska angivna. Partiet 
där skulptörer namnges är dock skadat. AN, O1 2054. 
Jmfr. Castelluccio 2007, s. 41. 

77 Papillon (1854), 1738, s. 18. Jmfr. Sarmant 2003, s. 120.
78 Correspondance, 1964, s. 152, Cronström till Tessin 

16/6 november 1696. 
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79 Correspondance, 1964, t.ex. s. 26, Tessin till Cron-
ström 26 juli 1693.

80 BN, Dept. des Manuscrits, ”Fichier Laborde”.
81 Domenico Cucci, ebenist och skulptör, var född i 

Todi i Italien och död i Paris ca. 1705. Cucci kom till 
Frankrike 1662, och blev naturaliserad fransk 1664. 
Correspondance, 1964, s. 39; Demetrescu 1996, s. 58–
70. Även ett annat släktskap är intressant att notera: 
Catherine Cuccis syster, Marie-Madeleine Cucci var 
gift med skulptören Sébastien Slodtz (1655–1726, far 
till de mer kända Slodtz-skulptörerna). René Chau-
veau närvarade vid bröllopsakten mellan detta pars 
dotter och målaren Karel van Falen (1683–1733) i juli 
1716, Jal 1867, s. 562. 

82 Papillon (1854), 1738, s. 19–20.
83 AN, O1, 1082; J. Guiffrey 1878. 
84 Souchal/de la Moureyre 1977–1993, vol. I, s. 92–93; 

Guiffrey 1881–1901, vol. III, s. 288, 397, 422, 526, 558, 
679, 825, 844–846. 

85 Guiffrey 1915, s. 220. Souchal/de la Moureyre 1977–
1993, vol. I, s. 92–103, uppger att Chauveau blev 
medlem i Saint-Luc i sin frånvaro, men enligt ovan 
nämnda datum var det inte så. 

86 Souchal/ de la Moureyre 1977–1993, vol. I, s. 92. Slot-
tet i Sceaux uppfördes av Jean-Baptiste Colbert av 
samma konstnärer och arkitekter som var i Ludvig 
XIV:s tjänst: bröderna Perrault, Charles Le Brun 
m.fl. Slottet ärvdes 1683 av sonen Marquis de Seig-
nelay som fortsatte arbetena.

87 Souchal/ de la Moureyre 1977–1993, vol. I, s. 92–103, 
no. 7; de La Gorce 2003, s. 82–90. Änkan gjorde 
förändringar i Hôtel de Seignelay 1692–1694. Nya 
eldstäder i färgad marmor installerades. En teckning 
av Chauveau sändes till Tessin av Cronström, NMH, 

THC 2148.
88 AN, MC, Ét. XVII/626, 14 septembre 1722, t.ex. ”un 

groupe de bronze représentant Amphitritte sur les 
Eaux, avec un Amour et une Tritonne prisé la Somme 
de Cent cinquante livres, cy”. På Christies 4 juli 1995 
såldes ”Carved white marble figure of Diana”, som 
attribuerats till Chauveau, svensk proveniens från 
privatsamling, 33,6 cm. På Drouot, 22 mars 2001, 
såldes en ”Hiver” och ”Printemps” i terrakotta, attri-
buerade till René Chauveau.

89 Laine, 1972, s. 53, 158, n. 14; Brev från Cronström 
till Tessin daterat 24 juli 1693, exemplet hämtat ur 
Josephson, 1929a, s. 9; RA, Tessinska samlingen, E 
5712, Cronström till Tessin 11 september 1693; jmfr. 
Böttiger 1940, s. 196.

90 Josephson 1929a, s. 9.
91 RA, Tessinska samlingen, E 5712, Cronström till Tes-

sin 11 september 1693: ”J’ay fait tout cela parce que 

j’ay compris que c’est ou vous rendre un service es-
sentiel que de vous donner un homme qui est 1. tout 
frais et moulu[?] de tout ce qu’il y a icy du meilleur 
gout 2. qui a le genie universel 3. qui a esté employé 
ici beaucoup 4. qui par ses dessins et par son entente 
peut vous soulager en beaucoup de choses et vous 
donner mesme mille idées et milles ouvertures 5. qui 
est muët comme un rocher douce comme un enfant 
incapable de caballer ou de se faire valoir un homme 
enfin dont vous pouvez vous servir comme il vous 
plaira et que vous pouvez tourner a votre manière. 
Voila entre nous les vues que j’ay vue quand je vous 
l’ay envoyé.”

92 Correspondance, 1964, s. 93, Cronström till Tessin, 19 
augusti 1695. ”Je suis faché de l’humeur de Mr Chau-
veau…”

93 KB, I 15:3 (Eichhorns konsthistoriska samling).
94 AN, MC, XVII, 14 septembre 1722.
95 Namnet Delaporte (de Laporte, eller de La Porte) 

figurerar i flera handlingar rörande hantverkare i Pa-
ris under 1600-talets senare hälft. Det är dock oklart 
om och hur dessa är släkt med den Louis Delaporte 
som reste till Sverige. Guiffrey 1915; Guiffrey 1883; 
Wildenstein 1926.

96 AN, O1, 1082; J. Guiffrey, 1878.
97 BN, Département des Manuscrits, ”Fichier Labor-

de”, Saint Hippolytes församling: ”Le jeudy 19 avril 
1688 fut baptisé Anne Françoise fille de Louis Delapor-
te sculpteur et de Marie Jeanne Fremery sa femme rue 
du Beauvais. Le Parrain François De Mault, peintre, 
la marraine Anne Jeanne Pilloy, femme de Martin Fre-
mery, architecte de Monsr le Cardinal de Furstenberg et 
l’enfant est né le mesme jour. St Germain l’Auxerrois”. 
Martin Fremery var möjligtvis även de Meaux’s svå-
ger.

98 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 62.3.B Ex-
travagantes. ”Nahmen derjenichen Mahler, Stocka-
toren und anderer Künstler, welche Mr. Tessin Kngl. 
Schwedischer Ober Architekt auß Franckreich zu 
dem Neuen Schloßbau nach Stockholm lassen, 
1697” [senare påskrift]. Tack till Lisa Skogh som fun-
nit och transkriberat detta dokument till mig.

99 Correspondance, 1964, s. 33, Cronström till Tessin den 
6 november 1693; Böttiger, 1940, s. 195. 

100 T.ex. SlA. SHÄ, SB 1696, verif. 1282.
101 SSA, Kyrkböcker, S:t Jacobs församling (räkenska-

per), vol. LIa.
102 Correspondance, 1964, s. 33, Tessin den 6 november 

1693; Böttiger 1940, s. 195.
103 AN, O1 1082; Guiffrey 1878.
104 François Jacquin arbetade främst i trä med privata 

och religiösa beställningar och för Monsieur, Phi-
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lippe d’Orléans (1640–1701), Ludvig XIV:s bror, som 
hade ett eget surintendance. Med tiden arbetade 
François Jacquin mer med marmor och sten. Han 
hade hela tjugofem arbetare under sig. En olycklig 
incident höll dock på att sätta stopp för karriären: 
François Jacquin blev, tillsammans med en Aubry 
(osäkert om släkting till gjutaren med samma namn 
i Sverige) inblandad i en komplott mot tonsättaren 
Jean-Baptiste Lully. Upphovsmakaren var en Henry 
Guichard,”överintendent” hos Monsieur, som sades 
vara avundsjuk på Lullys framgångar och därför ville 
förgifta denne och François Jacquin skulle utföra 
dådet. Aubry avslöjade idéerna och Lully undkom. 
François Jacquin fängslades, men friades i brist på 
bevis. Affären påverkade inte skulptörens rykte 
nämnvärt. Han fortsatte att arbeta som skulptör, 
bland annat i Grand Trianon och Invalides under 
1680-talet. Under 1690-talet utförde han skulptur-
utsmyckningen för kirurgkårens amfiteater, 5 rue de 
l’Ecole de Médecine i Paris. Delar av denna finns 
bevarad. François Jacquin arbetade också med snick-
aren Martin Fremery (en släkting till Delaportes 
hustru Jeanne Fremery). Uppgifterna om Jacquin-
familjen är hämtade ur Michel 1998, s. 55–67. 

105 de Montaiglon 1856.
106 År 1677 skulpterade en Jacquin 12 träfigurer för Châ-

teau de Clagny, det slott som Ludvig XIV lät Jules 
Hardouin-Mansart bygga åt Ludvig XIV:s mätress 
Madame de Montespan (förstört); augusti-septem-
ber 1688, oktober 1689, densamma (?) figurer i trä 
till frontonerna i salen i Trianon; november 1691, 
arbeten i Invalides-komplexet; februari–april 1693 
arbeten i Invalides. Att utbetalningarna slutar här 
tyder på att det är Joseph Jacquin som avses. Guiff-
rey, 1881–1901, vol. I, s. 983; vol. III, s. 97, s. 290, 554, 
701–703; 844. Jmfr. Lami, 1906, s. 256–57; Souchal/de 
la Moureyre 1977–1993, vol. II, s. 189.

107 Michel 1998, s. 69. I det tidigare nämnda tyska doku-
mentet, från Herzog August Bibliothek, Wolfenbüt-
tel, nämns en Jacquin cadet och en l’ainé. I det fallet 
torde l’ainé syfta på Claude Jacquin. 

108 En Christophe-Joseph Jacquin maître peintre par 
chef-d’œuvre registrerat den 23 april 1683, Wilden-
stein, 1926, s. 147. Men detta kan också syfta på en 
kusin, jämför Michel 1998, s. 135.

109 AN, O1 1082, jmfr. Guiffrey 1878.
110 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska le-

gationskaplanens kyrkobok, ”latinska listan”; SSA, 
Kyrkböcker, S:t Jacobs församling (räkenskaper), 
vol. LIa.

111 ”Jacquin, Claude sculpteur reçu le 27 juin 1684”, liste 
1697, Guiffrey, 1915; ”Jacquin, Claude, r.m. sculpteur-

peintre, peinture chef-d’œuvre. Enreg. le 29 juin 
1684”, Wildenstein 1926, s. 147, Y 9321. I övrigt tycks 
Claude Jacquin vara så gott som frånvarande i doku-
menten i Frankrike, och hans födelseår är inte känt.

112 Claude Jacquin arbetade från augusti 1692 till maj 
1693 med en Jean Nicole med dekorationer för skep-
pet Merveilleux. Théron 2003 (ej publ.). Skulptören 
Philippe Caffieri hade också varit verksam vid de 
kungliga hamnmanufakturerna.

113 Correspondance, 1964, s. 81, brev från Tessin till Cron-
ström 12 juni 1695: ”Madame La Porte et le frère de 
Mr Jacquin sont arrivées”; SlA, SHÄ, SB 1698, fol. 156 
ff., ”[…] den 1 maj 1698 […] då han tog sitt afsked 
och bortreste igen till Frankrijke.”

114 NM, Arkivet, Biografica, Carl Gustaf Tessin, ”H II 

A”, no. 1269-85:25, diverse anteckningar, räkning till 
Claude Jacquin, för arbeten för Tessins förslag för ett 
nytt slott i Danmark, Amalienborg (ej realiserat).

115 Correspondance, 1964, s. 52, brev från Cronström till 
Tessin 2 juli 1694: ”Henrion est un sculpteur qui a 
bonne reputation de toute maniere”. 

116 Flera sculpteurs-marbriers med namnet Henrion 
fanns etablerade i Paris under 1700-talet första hälft, 
men släktskapen mellan dessa är oklara. Se Lami 
1906, s. 237; Lami 1911, vol. I, s. 403; Guiffrey 1915 
(b), s. 321; Rambaud 1971, vol. 2, s. 701. 

117 RA, Tessinska samlingen, E 5712, odaterat memorial 
från 1694, troligen september; jmfr. Correspondance, 
1964, s. 61: ”Noms des personnes party dicy pour 
s’embarquer au Havre/Mad e Chauveau avec deux 
enfants/Les 2 mad.lles Chauveau les bellesoeurs/
Mlle le Roy pr M.e La Comtesse Oxenstierna/Mr 
Foucquet peintre d’ornement et d’histoire/Mr Bern-
hard marbier Sculpteur/Mr Henrion Sculpteur/
Mr Hubot [Hubault] fondeur avec son aide/Mr 
Cousinet orfevre cizeleur/Mr Darte horologeur/Mr 
Pichard, Mr de Langue & sa femme/Deux domesti-
ques de Mr D’Avaux.”

118 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska le-
gationskaplanens kyrkobok, ”latinska listan”.

119 Correspondance, 1964, s. 56, Tessin till Cronström 
den 26 september 1694: ”Il s’aquitte pour des orne-
ments et particuliérement pour les fleurs les mieux 
du monde”; jmfr. Böttiger 1940, s. 197. 

120 Kungl resolution bekräftar detta, undertecknad 
”Karl, Rawitz 11 januari 1705”, RA, Tessinska sam-
lingen, E 5717, Koncept och skrivelser.

121 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska lega-
tionskaplanens kyrkobok, ”latinska listan”. Se del II.

122 RA, Tessinska samlingen, E 5712, Odaterat memorial
123 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska le-

gationskaplanens kyrkobok.
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124 ”Bernard, François r.m. p-sc. P. Ch.-d‘oevre. Enreg. 
Le 14 oct. 1682, Y 9321”. Vissa skulptörer omnämns 
som marbriers även i målar-och bildhuggarskrået 
Saint-Lucs listor, men benämningarna är inkonsek-
venta. Wildenstein 1926, s. 51. 

125 Franklin 1906, s. 467. I Diderot och d’Alemberts 
Encyclopedie, beskrevs marbrier som en hantverkare 
som utförde ouvrages de marbrerie, d.v.s. marmoror-
nament i arkitektur eller marmorbeklädnad, http://
encyclopedie.uchicago.edu, vol. 10:77.

126 SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1401, materialräkning. ”den 
fransöske marbreraren Monsieur Bernard till listerna 
kringom dörrarna…”. Figurativa marmorskulpturer 
var ovanligt i Sverige på 1690-talet, men t.ex. utför-
de Burchard Precht två byster föreställande Karl X 
Gustav och Gustav Adolf, som leverades till Arse-
nalen (f.d. slottet Makalös som fungerade som va-
penförråd) i februari 1696, SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 
598. Detta var dock ovanligt eftersom huggen mar-
morskulptur, tillsammans med bronskulptur, hörde 
till de allra mest dyrbara konstformerna, och mar-
morsten är ovanligt förekommande i Sverige. Den 
tyske Anders Brocamp anlitades regelbundet som 
”stenhuggare” för grövre stenhuggeri på Stockholms 
slott under 1690-talet. Marbrerarens sysslor är inte 
att förväxla med ådermåleri som utfördes av må-
lare för att imitera marmor, som också ibland kallas 
marmorering. Jmfr. t.ex. SlA, SHÄ, SB 1694, fol. 320 
ff. ” till slåtskyrkians reparation […] målaren Hans 
Georg Möller för kolumnernas och pilastrarnas mar-
morerande”.

127 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1694, fol. 184, verif. 2204; SB 1696, 
verif. 866. Böttiger anger att Bernard arbetade i ”ar-
tificiell marmor”, Böttiger 1940, s. 193 ff; Correspond-
ance 1964, s. 54 ff, brev från Cronström till Tessin 25 
juli och 26 september 1694.

128 Correspondance, 1964, s. 166–167, brev från Cron-
ström till Tessin 18 april 1697. 

129 Bresc-Bautier 1986, no. 1.
130 Guiffrey 1908, s. 16, 51.
131 Bresc-Bautier, 1986, no. 1; s. 413–414. Skulpturen av 

Augustus är 2,75 meter hög, signerad ”ADAM DE 

DIEPPE FECIT”. Adams skulptur transporterades 
till Marly 1715, mellan 1722 och 1733 var den ma-
gasinerad på Louvren, sedan flyttades till madame 
de Pompadours brors, överintendenten Marquis de 
Marigny, Château de Ménars med flera andra sta-
tyer, där den kvarblev. 

132 Souchal/de La Moureyre, 1977–1993, vol. III, s. 88; 
Lami 1906, s. 3–4; Guiffrey 1881–1901, vol. III, s. 560, 
704, 845. Åren 1694–1697 är Zéphirin Adam frånva-
rande i de franska överintendentsämbetets räkenska-

per. Måhända var han då verksam utomlands.
133 SlA, SHÄ, SB 1697, fol. 167–168; jmfr. Böttiger 1940, s. 

200. 
134 RA, Tessinska samlingen, E 5717, Koncepter och skri-

velser. Kunglig resolution efter Tessins memorial, 15 
augusti 1698. 

135 RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl Maj:t, vol. 
309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726; 13 aug 1698: ”Såsom nästlidna åhr den 1 
aug ifrån Frankrike hijt ankom, en fransösk billt-
huggare Adam wid namn, hwilcken sedemehra här 
nu blifwa brukat att arbeta här wid Eders kungl 
Maj:ts nya slottsbyggning och förfärdigat 3 stoora 
statuer som skola komma i den nya slottskyrckian 
som och giordt en stoor hop arbete som brukas i 
Riddarholmskyrkian till hans högt sahl. Kungl 
Majts begravningsact iemwähl giordt leijonen som 
brukas wid kungl. hyllningen och nu för några dagar 
sedan förmedelt siukdom som honom anstötta, här 
ifrån igen afreste […]”; jmfr. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 
1296; SlA, HKR 1697, verif. 3228 enligt Böttiger 1940, 
s. 200, n. 59.

136  Correspondance, 1964, s. 200, Tessin till Cronström 3 
augusti 1698: ”Mr. Adam, le sculpteur partit d’icy par 
mer, il y a cinq jours, pour s’en retourner en France; 
il a poussé sa galanterie si loin, qu’à la fin il s’est crû 
hors de remêde dans ce pays icy, et je luy ay conseillé 
moy-mesme de s’en retourner, puisque les ouvrages 
du Roy avancoient fort peu, par un homme qui se 
mangeoit luy mesme du dépit de sa maladie”. Böt-
tiger anger felaktigt att Adam reste på våren 1698. 
Inte heller uppmärksammar densamme Adams för-
modade särställning bland de övriga skulptörerna. 

137 Arbetet med dekoren mellan Dôme des Invalides 
och soldatkyrkan uppdrogs åt Mazeline med Adam. 
Souchal/de La Moureyre, 1977–1993, vol. III, s. 110; 
Lami 1906, s. 3–4; Guiffrey 1881–1901, vol. IV, s. 331, 
472, 591, 612, 613, 652, 655, 728, 742, 770, 955.

138 Correspondance, 1964, s. 210–211, brev från Cron-
ström till Tessin 4 december/14 november 1698. ”Le 
Sieur Adam est venu me voir aussy. Je vois bien que 
l’occupation qu’on luy a donnée icy est peu de cho-
ses et qu’il ne faudroit pas beaucoup d’eloquence 
pour le persuader à retourner en Suède”; Tessin till 
Cronström 14 dec 1698, s. 211. ”Il sera bien de disu-
ader le Sr Adam pour son retour dans e pays icy par 
plusieurs raisons.”

139 Böttiger 1916 och Josephson 1928b hämtar sina upp-
gifter om Foucquet ur korrespondensen mellan Tes-
sin och Cronström. Foucquet återfinns varken hos 
Fontenai 1776, Dussieux 1856, Jal 1867, Lami 1906, 
Lami 1911 eller Souchal/de La Moureyre 1977–1993. 
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140 Enligt Böttiger, 1940, s. 198–199, kom den äldre 
Foucquet samtidigt med Claude Jacquin somma-
ren 1695. Det framgår dock av brev från Tessin till 
Cronström den 4 september 1695 att han ännu inte 
kommit, men i december 1695 är han på plats för 
att hjälpa med skulpturerna. Correspondance, 1964, s. 
94–98. Det memorial av Tessin från 28 maj 1696 (SlA, 
Slottsbyggnadsdeputationen) som Böttiger hänvisar 
till, redovisande Foucquets lön från 1 augusti 1695, 
berättar snarare om det faktum att Foucquets lön 
noggrant bestämdes i förväg, vilket framgår av brev-
växlingen mellan Tessin och Cronström. 

141 AN, MC, Et. XXXIII, 466, 28 mars 1731. Tack till 
Christine Raimbault som transkriberat detta doku-
ment åt mig. Bevarad finns också Jacques Foucquets 
bröllopsakt, AN, MC Et XVII, 324, 12 november 1666.

142 Familjen Foucquet finns inte nämnd i arkiven i Bib-
liothèque historique des Archives départementales 
de la Somme i Amiens. Jag har i denna studie inte 
sökt efter notariatshandlingar eller folkbokförings-
uppgifter i andra arkiv utanför Paris.

143 RA, Ericsbergsarkivet, utländska autografer, brev 
från Caterine Foucquet till C.G. Tessin, vol. 254 .

144 Baserat på genomgång av Guiffrey, Comptes des Bâti-
ments du Roi, 1881–1901.

145 Correspondance, 1964, s. 79 ff., brev från Cronström 
till Tessin 3 och 17 juni 1695. Skulptören Pierre Maze-
line var medlem av Akademien från 1668, sedan pro-
fessor vid densamma. Han hade arbetat med både 
monumentalskulpturer och ornament bl.a. vid Ver-
sailles, Marly, Meudon och vid Invalideskomplexet, 
således inom samma miljöer som de övriga hantver-
kare som Cronström förhandlade med, Souchal/de 
La Moureyre 1977–1993, vol. II, s. 93–112; Lami 1906, 
s. 365

146 Correspondance, 1964, s. 93, Cronström till Tessin 10 
augusti 1695. Arbetena har inte kunnat identifieras

147 Correspondance, 1964, s. 83, Tessin till Cronström, 19 
juni 1695: ”je suis fort content de Mr. son fils et il est 
pardonnable, s’il fait valoir le talent de son père, car 
je vois bien qu’il veut qu’on le considère tout autre-
ment que Mr La Porte ou Jacquin.”

148 Correspondance, 1964, s. 88, 98, Cronström till Tessin 
29 juli 1695, samt Tessin till Cronström 11 december 
1695. 

149 Correspondance, 1964, s. 79–82, Cronström till Tes-
sin, 3 juni och 17/7 juni 1695, jmfr. Böttiger 1940, s. 
199. 

150 Figurutsmyckningen på Tessinska palatsets fasad: 
hermer och barngrupper (sten och bly). Tessin skrev 
till Cronström 1706 att han behövde en skulptör 
som kunde ersätta Foucquet d.ä. för att utföra 10 

hermer i sten till slottets fasader. Hermer för slottets 
västfasad skall istället ha påbörjats av Caspar Schrö-
der 1708 (SlA, SHÄ, SB 1708, verif. 810), men denne 
avled två år senare. Arbetet slutfördes av skulptören 
Charles Guillaume Cousin (1707–1783) på 1740-ta-
let, Josephson 1940, s. 133; Josephson 1928b, s. 25–29, 
Correspondance, 1964, s. 354, Tessin till Cronström 11 
augusti 1706. 

151 Correspondance, 1964, s. 354, 358–359, Tessin till Cron-
ström 11 augusti 1706; 17 april 1707 och odaterat 1707.

152 Jmfr. Böttiger 1940, s. 198–199. I slottets räkenskaper 
talas om den yngre och den äldre Foucquet. 

153 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, fol. 438; SB 1696; verif. 2534; 
SB 1697, verif. 687: ”listernas arbete uthuggning på 
tvenne dörrar ..” SB 1697, verif. 1468: ”Till kungl slot-
tet öwer storra slottsportalens frise förfärdigat 5 st 
metoper 160 dsmnt B Fouquet”. Metoperna har ej 
identifierats. Tydén-Jordan anger att Bernard Fouc-
quet arbetade på Kröningsvagnen. Tydén-Jordan 
1985, s. 63 ff.

154 Enligt Papillon skall Foucquet ha hamnat i slagsmål 
med Karl XII utan att känna igen honom, vilket 
föranledde att han lämnade landet, Papillon, 1854 
(1738), s. 30.

155 KB, I 15:4 (Eichhorns konsthistoriska samling): ”Je 
sertifie que mon fils nommé bernard foucquet sen 
retourne an france et que personne na rien a luy 
mander a stolckolme (sic) le 21 juin 1710 J Foucquet”

156 Bernard Foucquet slutade sina dagar som Capitaine 
au regiment de Bassigny i östra Frankrike före 1731, 
Papillon 1854 (1738), s. 30.

157 Böttiger 1916, s. 14 från memorial från Tessin till 
kungen 25 januari 1697, SlA, Slottsbyggnadsdep. II:3.

158 Correspondance, 1964, s. 117, s. 128 s. 136–151. Först 
talade Cronström om en formare ”Robert” men 
denna kunde inte släppas ur landet. Till och med 
den gamle formaren/handlaren Cassegrain  hade er-
bjudit sig att resa. I ett odaterat brev från Cronström 
till Tessin 1696: ”Jag ståår nu därföre i handel medh 
två andra, den eena heter L’Anglois och den andre 
Grenou […] Med neste post ska jag berätta för huru 
mycket de villia reesa”; brev från Cronström till Tes-
sin 10 augusti 1696; brev från Tessin till Cronström 
19 augusti 1696; brev från Cronström till Tessin 24/14 
augusti 1696; brev från Cronström till Tessin 19/ ok-
tober 1696.

159 Correspondance, 1964, s. 169, Tessin till Cronström 12 
maj 1697: ”Mr. Aubry paroist fort joly home, comme 
aussy Mr. l’Anglois.” 

160 ”On appelle de ce nom en général tout instrument 
qui sert ou à donner ou à déterminer la forme à don-
ner à quelque ouvrage. Il n’y a rien de si commun 
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dans les arts que les moules. Il y a bien des choses qui 
ne se feroient point sans cette ressource, & il n’y. en 
a aucune qui ne se fît plus difficilement, & qui ne 
demandât plus de tems […]”, Diderot/ D’Alembert 
1751–1772, http://encyclopedie.uchicago.edu/, 
”Moule”, 10:787.

161 Guiffrey 1881–1901, vol. III, s. 98, 100, 290, 422, 431, 
553, 554, 571, 700, 702, 705, 855, 992, 1088, 1136. För-
modligen är det samme skulptör som omnämns i 
räkenskaperna från Bâtiments du Roi 1688–1695 i 
samband med olika byggprojekt, bland annat Inva-
lidesdômen, då verksam med ornamental utsmyck-
ning i valven. Blommor och ornament i kapellens 
valv och på dômens kornisch med andra skulptö-
rer, Souchal/de La Moureyre 1977–1993, vol. III, 88. 
Skulptören Langlois är dock ej att förväxla med 
Nicolas I Langlois, förläggare på rue Saint-Jacques, 
med vilken Tessin d.y. hade tät kontakt, vilket fram-
går av korrespondensen med Cronström.

162 AN, O1 1982, jmfr. Guiffrey 1878.
163 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska 

legationskaplanens kyrkobok; SSA, Församlingar, 
räkenskaper döda, S:t Jacobs församling.

164 AN, MC , Et. IX, 564, 20 september 1705, Conven-
tion. Från Rambaud, 1971, vol. II, s. 459; Correpond-
ance, 1964, s. 330, Cronström till Tessin 21/11 oktober 
1703. Familjen tillhörde församlingen Saint-Roch 
och bodde på Rue St. Honoré. SlA, SHÄ, SB 1707, 
verif. 667.

165 Correspondance, 1964, s. 329, Tessin till Cronström 11 
augusti 1703: ”Mr. Langlois le mouleur mourut subi-
tement d’aploplexie, dont je suis fort en peine, pu-
isque j’appréhends que cela en recule quelquechose 
pour notre fonderie. Je vous prie de vous informer 
de quelqu’autre, qui ne soit point addoné à la dé-
bauche et qui soit porté de travailler un peu assidu-
ement ; je scaurait si Mr. Aubry scait quelqu’un.”

166 Karling anger att Pagani ankom med Chauveau, 
Delaporte och Jacquin 1693 men i det material jag 
gått igenom har jag hittills inte funnit något som 
tyder på det. Inte heller har jag ännu funnit Paganis 
namn i de genomgångna franska källorna. Karling 
1964, s. 299

167 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1356; SB 1696, fol. 251 
ff. Däremot tycks han inte kallas ”stuckatör” eller 
”stuckmästare”, som till exempel Carove, t.ex. SlA, 

SHÄ, SB 1693, verif. 1311.
 168 Den mest kände i Pagani-familjen är målaren Paolo 

Pagani (1655–1716). Inget mer är känt om Pietro Pa-
ganis bakgrund. Marandotti 2000.

169 Correspondance, 1964, s. 230, Cronström till Tessin 5 
juni 1699. 

170 SlA, SHÄ, SB 1700, fol. 246.
171 I ”Traité de la noblesse” från 1600-talets första hälft 

liknade Gilles-André de La Rocque (1598–1686) må-
leriet vid ett riktigt ”slavgöra”. Men samme La Ro-
que såg ett undantag i de som utövade yrket utan 
vinning (sans trafic). Det fanns alltså ändå en upp-
fattning om att måleri hade ett icke-mätbart värde 
och därmed stod över rent hantverk. Under medelti-
den delades delvis denna uppfattning eftersom må-
larna avbildade heliga bilder och helgon. De franska 
målarna hade också en särställning bland övriga 
borgare, de slapp t.ex. vara med i den obligatoriska 
stadsvakten, Franklin 1906, s. 559–560.

172 Goldstein 1996, s. 80 ff.
173 Pons 1986.
174 Alpers/Baxandall 1994, s. 40 ff. om Giambattista Ti-

peolos (1696–1770) dekorativa konst. Tack till Mar-
tin Olin för diskussion kring detta.

175 Correspondance, 1964, s. 52–53, Cronström till Tessin 
2 juli 1694. 

176 Correspondance, 1964, s. 44, Tessin till Cronström 3 
januari 1694. 

177 Correspondance, 1964, s. 53, Cronström till Tessin 2 
juli 1694.

178 Correspondance, 1964, s. 53, Cronström till Tessin 2 
juli 1694: ”Cependant, j’ay esté assez heureux pour 
avec tout cela en trouver un qui est ce Mr Foucquet; 
qui est non pas de la première classe, mais parmy les 
bons […]”

179 Guiffrey 1881–1901, vol II, s. 726, 950, 951, 1266; vol. 
III, s. 188, 355, 490, 639, 785, 916. 

180 Guiffrey 1908, s. 52.
181 Correspondance, 1964, s. 61, odaterat memorial: 

”Noms des personnes party dicy pour sembarquer 
au Havre [...] Mr Foucquet peintre d’ornement et 
d’histoire.”

182 Tessin till Cronström den 26 sept 1694: ”un fort joly 
homme. Je le souhaitteray aussi fort dans la peinture 
comme je le trouve déjà dans le dessin”, från Böttiger 
1940, s. 198.

183 Correspondance, 1964, s. 319, Tessin till Cronström 15 
november 1702: ”Mr. Fouquet, le peintre partit d’icy 
avant-hier…”. Han var avliden vid tiden för faderns 
bouppteckning 1731, AN, MC Et XVII, 324.

184 Correspondance, 1964, s. 48, Cronström till Tessin 26 
mars 1694.

185 BN, Manuscrits, ”Fichier Laborde”. En Francois 
Demault uppges 1688 gifta sig med en Suzanne Fre-
mery. Denna var möjligtvis en syster till Jeanne Fre-
mery, hustru till Delaporte.

186 Wilhelm Egon Furstenberg (1629–1704) var en tysk 
biskop som belönats av Ludvig XIV för sin trofasthet 



de fransöske handtwerkarne 317

yrkesroller

till att bli ärkebiskop i Strasbourg och senare också 
kardinal. Vid Augsburgska ligans krig fick Fursten-
berg dock dra sig tillbaka. Encyclopaedia Britannica, 
vol. XI, 1910–1911, s. 366–367; jmfr. Laine 1972, s. 
160, n. 37. Måhända var tillgången på målare en del 
i belöningen från Ludvig XIV? de Meaux (eller De 
Mault) var gift och hade barn med Suzanne Freme-
ry. De bodde på rue Framanteau och hörde till för-
samlingen Saint Germain l’Auxerrois vid Louvren. 
Denne François de Meaux nämns också som boende 
på rue Maubé år 1678. Det kan möjligen också röra 
sig om en släkting. BN, Département des Manu-
scrits, ”Fichier Laborde”; Guiffrey 1883.

187 Correspondance, 1964, s. 52, brev från Cronström till 
Tessin 2 juli 1694.

188 Correspondance, 1964, s. 160, Tessin till Cronström 27 
januari 1697.

189 Tessin förhörde sig om en ersättare till Johan Sylvius 
som dött 1695. En”Christoffle”, av Weigert/Hern-
marck identifierad som målaren Joseph Christophe 
1662–1748, diskuterades, men Cronström litade ej 
på dennes kompetens, Correspondance, 1964, s. 73, 
Cronström till Tessin 15/5 april 1695: ”Pour Chris-
toffle il se nome peintre d’Histoire, mais je crois qu’il 
se méprend.” Istället föreslog Cronström en annan 
italiensk målare, som var bredare, ”plus universel”, 
men som enligt Berain inte tillräckligt behärskade 
”le bon goust”. Cronström misstänkte att det fanns 
en smula avundsjuka hos de samtida kollegerna 
eftersom denne italienare, som av Weigert/Hern-
marck identifierats till Joachim (Gioacchino) Pizzoli 
1651–1731, tjänade gott om pengar på privata arbeten, 
trots att det var dåliga tider. ”Sr. Joachim” reste dock 
aldrig till Sverige, istället föll valet på de Meaux. 

190 Correspondance, 1964, Tessin till Cronström 27 janu-
ari 1697, s. 160: ”[…]un peintre d’ornements lequel 
en premier lieu fut traittable et assidu, et aprèz pro-
pre pour les ouvrages mentionnés, c’est-à-dire qu’il 
eut de l’atelier. Pour l’ordonnance on ne le demande 
point, puisqu’on luy fournira tous les desseins, mais 
s’il a du génie pour cela d’autant mieux, quoy que 
proprement il n’est demandé que pour l’execution 
des ornements et des figures…”

191 Correspondance, 1964, s. 177, Tessin till Cronström 1 
september 1697: ”Mr. de Meaux arriva il y a quattre 
jours après huict semaines de voyage, mais comme 
il avoit un frère à Hannover, qu’il n’avoit pas vû en 
quinze annés de temps, si l’entreveu a demandé une 
quinzaine des jours. Il a commencé a peindre et pa-
roit aussy savant dans son mestier que sage dans sa 
conduit.” Jmfr. Böttiger 1940, s. 199.

192 Correspondance, 1964. Brev från Cronström till Tes-

sin 26 mars 1694, s. 48–49; jmfr. Böttiger 1940, s. 
199.

193 SlA, SHÄ, SB. Anlitad per räkning på slottsstaten 
från 1699–1701, 1705–1711. Demeaux’s påskrift finns 
på en utbetalning för hantlangare som arbetat hos 
honom i januari 1705, SlA, SHÄ. SB 1705, verif. 412. 
Correspondance, 1964, s. 160, Tessin till Cronström 
27 januari 1697: ”Et, quand il se seroit occupé trois 
ou quattre ans chez moy, ou le temps qu’il faudroit 
pour achever le dit appartement, j’aurois soin du 
reste de sa fortune en l’employant pour les services 
du Roy si le pays luy aggréera.”

194 Jacques de Meaux’s arbete i Tessins hus tycks ha varit 
färdigt 1699. Då fick densamme i uppdrag att deko-
rera en ny statsvagn, Tydén-Jordan 1985. de Meaux 
bistod även vid Karl XI:s begravning 1697, och vid de 
kungliga maskeraderna, Sl.A, Hovkassabok, 1697, s. 
2944 ff., enl. Böttiger 1940, s. 223. 

195 Tydén-Jordan uppger att de Meaux kanske var del-
aktig i dekorationer för Lydert Bartel’s hus, Själa-
gårdsgatan 2, efter C.M. Rosell och Selling, Tydén-
Jordan, ”Jacques de Meaults”, SBL, bd. 25, 1985–1987, 
s. 274–276.

196 de Meaux är frånvarande i källorna 1702–1705, jmfr. 
Laine 1972, s. 56 (Laine anger de Meaux som från-
varande till 1706); Tydén-Jordan, SBL, band 25, s. 
274–276. Men i februari 1705 får de Meaux varor le-
vererade till sig och använder sig av hantlangare, SlA; 

SHÄ, SB 1705, verif. 413–14. Enligt Martin Pozsgai är 
det troligt att de Meaux mellan 1702 och 1705 var 
verksam i Berlin, Pozsgai 2002 (ej publ.). de Meaux 
skattade för en peruk i Stockholm 1711, SSA, Man-
talslängd, uppgiften förmedlad av Barbro Lindqvist.

197 Papillon 1854 (1738), s. 15. Jmfr. Larcena 2009, s. 29.
198 Correspondance, 1964, s. 46, Cronström till Tessin 5 

mars 1694: ”Le frere du Sr. Chauveau est un bon su-
jet mais son fort n’est pas l’ornemens, c’est plustost 
la figure”; s. 49, Tessin till Cronström 28 mars 1694: 
”Pour le frère de Mr. Chauveau, quand il arrivera, 
on l’employra pour les figures dans les plafonds du 
chatteau et pas pour les ornemens.”

199 Correspondance, 1964, s. 68, Tessin till Cronström 15 
januari 1695, s. 73, Cronström till Tessin 16/5 april 
1695, s. 94, Cronström till Tessin 28/18 augusti 1695, 
jmfr. Laine 1972, s. 54.

200 I brev från Tessin till Cronström i januari 1697 upp-
ges Chauveau vara i Sverige, och ha anlänt via Lü-
beck, Correspondance, 1964, s. 160; SlA, Hedvig Eleo-
noras hovkassaböcker.

201 Papillon 1854 (1738), s. 15 ff., skriver: ”Detta stora 
mästerverk var knappt klart när prinsen av Hessel-
Kassel, nu kung av Sverige kom tillbaka från sin resa 
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i Italien (sic). Han såg målningarna i Droningholm 
(sic) och blev så förbluffad av arbetet att han frå-
gade M. Tessin om det var av en italienare, men han 
fick svaret att det var av en fransman, och så blev 
Evrard Chauveau presenterad för kungen. Evrard 
närmade sig prinsen för att veta var han tyckte, och 
densamme svarade: jag har nyss kommit tillbaka 
från Italien, men jag har inte sett något så vackert 
där.” Papillon blandar troligtvis här ihop uppgifter, 
eftersom Evrard Chauveau knappast kan ha träffat 
Fredrik I av Hessen-Kassel. Möjligtvis är det Karl 
XII:s kusin Fredrik IV av Holstein-Gottorp, som 
avses, eller möjligtvis Pfalzgreven Gustav som ofta 
nämns i källorna. 

202 Böttigers efterforskningar visar att målningen i 
Rikssalen på Drottningholm påbörjades av Johan 
Sylvius, men vid dennes död i januari 1695 var 
verket ofullbordat. Enligt Böttiger utförde Sylvius 
skenarkitekturen med dess balustrad. Denna del är 
al’ fresco, till skillnad mot resten som utfördes i olja 
på stuck, den teknik som även Foucquet använde. 
Enligt Böttiger var Evrard Chauveaus insats i Riks-
salen ett tillägg ”af tvifvelaktigt värde” efter Sylvius 
arbete. Evrard Chauveau målade även i andra rum 
på Drottningholm, bland annat taket med orna-
mentala motiv i nedre galleriet (ej signerat). Evrard 
Chauveau  var troligen också behjälplig i Tessins pa-
lats. Han lämnade landet i juni 1703. Böttiger 1889; 
s. 23, 58–59; Laine 1972, s. 54–56.

203 Papillon anger att Evard Chauveau också arbetade 
Tessin och för andra [privata] herrar i Stockholm. 
Dessa är inte identifierade. Papillon 1854 (1738), s. 15 
ff. 

204 Böttiger 1889, s. 61–63; Laine 1972, s. 54.
205 Papillon 1854 (1738), s. 15–16. Papillon skrev först att 

Evrard Chauveau fortfarande var i livet, men har 
senare noterat denne som död 1739 och begravd i 
Saint-Etienne-du-Mont. Evrard Chauveau förekom-
mer i diverse notariatshandlingar, även där boende 
rue-Saint-Etienne-du-mont, Rambaud 1971, vol II, s. 
799. 

206 Lärotiden var på 5 år, och varje mästare kunde endast 
ha en lärling åt gången. Franklin 1906, s. 332–333.

207 Biörnstad 1989, s. 138–147.
208 Att gjuta komplicerade former med sandform kräver 

en särskild sorts sand. Idag framställs sådan sand på 
artificiell väg. Herman Bergmans konstgjuteri, kom-
pendium, opubl.

209 ”[…]c’est un artiste qui fond ou qui jette les mé-
taux, en leur donnant différentes formes, suivant les 
différens usages que l’on en veut faire: tels que des 
canons, des cloches, des statues, des bombes, des 

caractères d’imprimerie; & d’autres petits ouvrages, 
comme chandeliers, boucles, &c. [...]Les Fondeurs 
ont différens noms, suivant leurs différentes produc-
tions ou leurs différens ouvrages; comme Fondeurs 
de petits ouvrages, Fondeurs de cloches, Fondeurs de 
canons, Fondeurs de caractères d’imprimerie, Fon-
deurs de figure, &c.” Diderot/d’Alembert, http://en 
cyclopedie.uchicago.edu/ , ”Fondeur”, 7:79. Först på 
1800-talet uppkom i svenskt språkbruk ordet ”konst-
gjutare” eller ”staty gjutare” som en beskrivning på 
en egen yrkesgrupp som gjöt skulpturer efter konst-
närligt utförda modeller. Biörnstad 1989, s. 191–198.

210 Correspondance, 1964, s. 86, Tessin till Cronström 
17 juli 1695: ”Pour Mr. Foucquet le père, je voud-
rais bien qu’il y eut quelque contact avec luy devant 
son départ, et si j’ay dit un mouleur, j’ay voulû dire 
fondeur, qu’il pourroit choisir le mieux luy mesme, 
et s’il est mouleur en mesme temps, ce n’est d’autant 
mieux.”

211 Före fransmännens närvaro på Rännarbanan fanns 
där familjen Meyer, från Lübeck, i Stockholm. 
Styckgjutaren Gert Meyer fick fullmakt som kro-
nans styckgjutare från 1641. Familjen Meyer från Lü-
beck fanns i Stockholm, sedan 1630-talet. Gjutaren 
Gert Meyer fick fullmakt som kronans styckgjutare 
(gjutare av kanoner) från 1641 och installerade ett 
gjuteri vid ”Rännarbanan” (nuvarande kvarter kring 
Hötorget) där Aubry också skulle vistas, men de 
hade olika sysslor. Bland annat utförde Gert Meyer 
på 1640-talet skulpturen ”Koppar-Matte”, en beställ-
ning av staden. Privilegiet övertogs av släktingarna: 
sonen Johan (d. 1678); sonsonen, Gerhard I Meyer 
(1667–1710). Det är oklart om de behärskade cire-
perdu-teknik. Gerhard II Meyer, den mest namn-
kunnige, drev gjuteriet 1728–1772, och slutligen Ger-
hard IV Meyer (d. 1797). Familjen Meyer skänkte sin 
tomt till Konstakademien. Biörnstad 1989, s. 191–195; 
Nordisk familjebok, 1913, band 18. Gerhard Meyer var 
inte släkt med Otto Meyer (1852–1893) som grunda-
de ett konstgjuteri, som under 1900-talet första hälft 
göt flera offentliga skulpturer, bland annat kopior av 
lejonen på Slottsbacken till ett monument i Narva. 
Se Lepp 1992. Tack till Olle Meyer för samtal kring 
detta.

212 Correspondance, 1964, Cronström till Tessin 21/31 maj 
1696, s. 128 Cronström talade senare om ett brev från 
Foucquet d.ä. som han givit till de tilltänkta medar-
betarna. Correspondance, 1964, s. 139. 

213 Böttiger 1916, s. 14 från memorial från Tessin till 
kungen 25 januari 1697, SlA, Slottsbyggnadsdep. II:3. 
Även Böttiger 1940, s. 199.

214 Correspondance, 1964, s. 117, Cronström till Tessin, 
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odaterat brev våren 1696; s. 137–138, Tessin till Cron-
ström 19 augusti 1696; s. 139, Cronström till Tessin 
24/14 augusti 1696.

215 SlA SHÄ, SB 1713, verif. 733. Även Böttiger 1916, s. 10, 
anger att Aubry var född i schweiziska Basel, som 
varit en tillflyktsort för hugenotter under 30-åriga 
kriget. Aubry var dock katolik, se nedan. 

216 Guiffrey 1881–1901, vol. II, s. 995, september–ok-
tober 1686; s. 1184, januari–oktober 1686; vol. III, s. 
103, januari–oktober 1688 med gjutarna Bonvallet, 
Roger, Taubin, betalning för arbetet med de åtta 
barngrupper för les grands bassin des parterres; s. 292; 
april–september 1689 idem; s. 38, 1690 Aubry, Tau-
bin, Bonvallet, Roger fondeurs för arbetet med gjut-
ning och lödning; s. 388, idem; s. 396 mars 1690 till 
desamma för fyra socklar i brons som de gjort för att 
bära djurfigurerna i Monseigneurs eldskydd; s. 397, 
januari; idem; s. 431, januari–augusti 1690, groupes 
enfants; s. 1087; 1695, betalning till Bonvallet, Aubry, 
Roger, Scabol, Taubin för de åtta barnen och deras 
attribut; s. 1135, 1695 idem. Jmfr. Lami 1906, s. 11. 
Lami tar ej upp att Aubry varit i Sverige.

217 Guiffrey 1882.
218 Lami 1906, s. 11.
219 T.ex. AN, MC, Et. LIII, 104, 25 februari 1691, kon-

trakt. Aubry var troligen mästare i måleri- och bild-
huggarskrået. Han finns dock inte med i listor över 
skråets medlemmar.

220 Correspondance, 1964, s. 154, Cronström till Tessin, 9 
oktober 1696.

221 SlA, SHÄ, SB 1713, verif. 730, cit. av Böttiger 1940, s. 
200; SSA, Kyrkböcker, S:ta Clara församling (räken-
skaper), vol. I a.

222 Ej hos Lami eller Souchal.
223 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska le-

gationskaplanens kyrkobok.
224 Tillhörde församlingen Saint Hippolyte, vid Go-

belins. BN, Département des Manuscrits, ”Fichier 
Laborde”. 

225 Correspondance, 1964, s. 61, ”liste des personnes par-
ties icy pour s’embarquer au Havre [...] Mr. Hubot, 
fondeur avec son aide.”

226  Correspondance, 1964, s. 83, Tessin till Cronström 
den 19 juni 1695: ”Mr Hubault se croit assez fort 
pour la figure, neantmoins j’en doutte, et voudrais 
bien scavoir ce que Mr. Keller dit de notre suédois 
qui a esté sous sa conduite à Paris ; s’il luy en confie 
autant qu’il croit de scavoir lui mesme.”

227 Correspondance, 1964, s. 89, Cronström till Tessin 29 
juli 1695.

228 Bröderna Keller (Jean-Jacques och Jean-Balthasar 
Keller (1638–1702), ursprungligen från Zürich, arbe-

tade för Ludvig XIV och var de ledande konstgju-
tarna i Frankrike under det sena 1600-talet. Souchal/
de la Moureyre 1977–1993; Getty Research Insitute, 
Union List of Artists Names Online.

229 Tessin skulle rådgöra med ”Grand Masitre de 
l’Artillerie” för råd om gjutandekonsten. Troligtvis 
syftade Tessin på Meyer. Correspondance, 1964, s. 36, 
Tessin till Cronström 13 december 1693. Tydén-Jor-
dan kallar Hubeault för gelbgjutare och det var nog 
det han var, men i räkenskaperna kallas han metall-
gjutare. Tydén-Jordan 1985, s. 70.

230 SlA, SHÄ, SB 1709, verif. 750 (kvitto från oktober 
1708).

231 Correspondance, 1964, s. 354, Tessin till Cronström 11 
augusti 1706: ”... M Hubault s’est retiré en France a 
cause de meaux qu’il a senty dans tous le corps deja 
depuis quelques années et que l’air de ce pays ici a 
rendu incurables ...; jmfr. SlA, SHÄ, SB 1706, fol. 254, 
efter Böttiger 1940, s. 197, 277, n. 25. Enligt kyrk-
boken i den katolska församlingen avled i mars 1711 
en ”herr Habeau, alldeles utmattad av podagerns 
smärtor. Han beredde sig för en salig död genom 
generell bikt och genom att visa ett enastående tåla-
mod under sin långvariga sjukdom. Till börden var 
han fransman, skulptör till yrket, som han förr även 
skickligt utövat. Han begravdes på heliga jungfru 
Maria kyrkogård.” S:ta Eugenia katolska församlings 
arkiv, Franska legationskaplanens kyrkbok, ”latinska 
listan”. Översättningen generöst förmedlad av Bar-
bro Lindqvist.

232 De fanns sedan medeltiden i Paris vid broarna Pont-
au-Change och Petit Pont, därefter vid Quai des 
Orfèvres. Lärotiden för en guldsmed varierade mel-
lan åtta och tio år, men kunde förkortas. Guldsme-
dernas skyddshelgon var S:t Eloi. Franklin 1906, s. 
524–526.

233 För Ludvig XIV och dennes silversamling se Saule 
(utst. kat), 2007.

234 Franklin 1906, s. 525. 
235 C. Hernmarck, 1948. Tessin argumenterade emot att 

smälta ned silverföremål i sina memorial från Sala 
författade under orostider. Silvret konstnärliga värde 
var oersättligt, menade Tessin. Bring 1955, s. 37.

236 Utställningen Taking Shape, Henry Moore Institute, 
Leeds och J. Paul Getty Museum Los Angeles 2009, 
tog fasta på skulpturala former i konsthantverksföre-
mål. Under renässansen var dessutom många skulp-
törer från början skolade guldsmeder. 

237 Correspondance, 1964, s. 61: ”liste des personnes par-
ties icy pour s’embarquer au Havre [...]Mr Cousinet 
orfeure cizeleur.” 

238 ”fleur de lys couronnée de deux grains et pour de-
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vise une tête d’aigle avec un J et un F et un C », 
Bimbenet-Privat 2002, vol. I., s. 286–287 (AN, MC, 
Et. CXV 254).

239 S:ta Eugenia katolska församlingens arkiv, Franska 
legationskaplanens kyrkobok; de Montaiglon, 1856, 
s. 309–312. 

240 Guldsmederna, Orfèvres, kallades ”sixieme corps 
des marchands de la ville de Paris”, Diderot & 
d’Alembert, 11:626.

241 Bimbenet-Privat 2002, vol. I, s. 286–287; Correspond-
ance, 1964, s. 63, n. 28 (från Nocq, s. 309)

242 Bimbenet-Privat 2002, vol. I, s. 286; Guiffrey 1881–
1901, vol. III, s. 1095.

243 Jean-François Cousinet hade också en bror som var 
guldsmed, Nicolas-Ambroise, som omtalas i korre-
spondensen mellan Cronström och Tessin, och som 
man ville använda sig av. Denne kom dock aldrig 
till Sverige. Däremot skickade Cronström 1702 en 
grupp teckningar som Nicolas-Ambroise Cousinet 
gjort efter av Ludvig XIV:s silverservis. Versailles à 
Stockholm (utst. kat.), 1985, s. 182–188, N8-N4.

244 Cousinet fick bland annat göra en mängd arbeten 
nyårsgåvor till kungafamiljen. En ”Kalterstal”, ett 
slags skål, till änkedrottningen, var det första han 
fick göra vid sin ankomst. Correspondance, 1964, s. 
56, brev från Tessin till Cronström 26 september 
1694. För ljusstaken och dopfunten se: Solen och 
Nordstjärnan. Frankrike och Sverige på 1700-talet 
(utst. kat), 1993, s. 46–48, nos. 20–23; Hernmarck 
1948, s. 45 ff. Flera av fransmännen var sannolikt 
också delaktiga i tillverkningen av några av kistorna 
för Karolinska gravkoret över Karl XI, Ulrika Eleo-
nora d.ä. och sönerna Gustaf, Ulrik, Fredrik och 
Karl Gustaf (avlidna 1685–1687). Endast äldste sonen 
Karl (XII) och döttrarna Ulrika Eleonora d.y. och 
Hedvig Sofia överlevde föräldrarna. För karolinska 
gravkoret se Wallin 1921, s. 168. Denne skriver: ”De 
karolinska sarkofagerna, gjorda för tre av de tidigt 
avlidna sönerna till Karl XI samt för drottningen 
och konungen, äro alla utförda av tenn och bestå av 
en konstruktiv stomme i jämförelsevis enkla stora 
former med släta ytor, helt försilvrad och därefter 

beklädd med en ytterligt rik dekoration av plastiska 
genombrutna ornament av gjutet och förgyllt tenn, 
som ger pjäserna en den rikaste barocka karaktär, 
allt efter mönster, som äro – ofta ganska omedel-
bart – inspirerade från den tongivande franska och 
italienska konsten, främst Berain och Bernini.” Se 
även Olsson 1918, s. 449 ff. 

245 Tydén-Jordan (diss.), 1985, s. 70. Tekniken som Cou-
sinet använde sig av var gjutning och ciselering. Se 
vidare nedan

246 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1699, verif. 1136, 1214, 1281; SB 1709, 
verif. 748–750.

247 Cousinet var dock inte anställd som hovbetjänt på 
Slottet, den posten innehade guldsmeden Petter 
Henning under 1690-talet och tidigt 1700-tal. Pet-
ter Henning 1658–1713 blev mästare 1688. Hennings 
änka drev verkstaden till 1735 med hjälp av sönerna. 
Svenskt Silversmide Guld och Silverstämplar 1520-

1850, red. Andrén m.fl., 2000 (1945−1963), s. 14. Se 
även Svenskt silver 1500–1850, Nationalmuseum, red. 
Lisa Skogh i samarbete med Sofia Rudling Silfver-
stolpe, Stockholm, 2009. I denna studie kommer 
främst arbetena med de fasta inredningarna att be-
röras.

248 Hernmarck 1948, s. 45 ff. 
249 Silverljusstaken från slottskyrkan är en kombination 

av både gjutet och drivet silver. Solen och Nordstjär-
nan, 1993, s. 46–48. Tack till Susann Silfverstolpe för 
diskussion kring detta.

250 Enligt SSA mantalslängd 1711 ”Norrmalms vestra 
och övre del” bodde Cousinet då i Kvarteret ”Upp-
vakaree nr 118”, kallad Rännarbanan, utan gesäller 
och tjänstefolk, och sade sig vara fri från ”samma” 
pålaga. Vissa källor nämner Cousinet som avliden i 
Sverige 1725, men det handlar troligen om oreglerade 
skulder. (SlA; Hovkassaräkningen 1725, s. 139 enligt 
Upmark 1925; jmfr. Böttiger 1940, s. 200, 277, n. 63) 
men tack vare uppgifter i katolska församlingens ar-
kiv vet vi att Cousinet avled 1714. Tack till Barbro 
Lindqvist för dessa uppgifter. Han begravdes i mars 
i S:ta Clara församling, SSA, Kyrkböcker, Räkenska-
per, vol. LI a.
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 1  En del av skråorganisationens syfte var att få ensam-
rätt på en yrkesutövning, upprätthålla kvalitet och 
att förhindra att någon enstaka mästare domine-
rade marknaden. I en mindre stad kunde reglerade 
och fria hantverk existera bredvid varandra. Måle-
riet som ej utövades av så många kunde vara fritt. 
Så var t.ex. situationen i Rennes på 1600-talet, och 
även i viss mån i Sverige. Vissa forskare gör en skill-
nad på skråsystem som något katolskt och franskt 
och gillesystem  som något protestantiskt och ger-
manskt. Det senare skulle främst kännetecknas av 
brödraskap och större jämlikhet. Systemet spreds till 
Nordeuropa från Tyskland. Se t.ex. Dubar/Tripier i 
Sociologie des professions, 2003, som citerar sociologen 
Durkheim, medeltidshistorikern Georges Duby och 
den tyske historikern von Gierke, men definitioner-
na är omtvistade. I denna studie uppmärksammas 
inte särskilt skillnaderna utan likheterna mellan de 
olika systemen och de generella förutsättningarna 
för en konstuttövande hantverkare. Historikern 
Dag Lindström har framhållit att många av skråsys-
temets gemenskaper ursprungligen formades i ett 
samhälle som saknade en central statsmakt. Skrået 
upprätthöll många funktioner som för senare tider 
förknippas med just staten, såsom rättskipning, nä-
ringsregleringar, omsorg om fattiga och sjuka och i 
en del fall till och med militärt försvar. Säkerligen 
fanns många fler skråregelsamlingar än vad som 
bevarats till eftervärlden, och många skråstadgar i 
mindre städer var avskrifter från större städers stad-
gar. Generellt kan sägas att under medeltiden fanns 
i de olika skrånas stadgar konkreta regler som vilka 
material som var tillåtna, hur och på vilket under-
lag de skulle användas för att säkra en god kvalitet, 
och så vidare. Med tiden kom skråstadgarna mer 
och mer att handla om den specifika yrkesgruppens 
organisation och privilegier i staden. Senare lade sig 
stadsmakterna i skrånas reglering. Lindström 1993, 
s. 197–214; Dahlbäck 2002, s. 47 f.; Sonencher 1987, 
s. 31–64; Sonencher 1989, s. 42 ff. En allmän översikt 
om stadens hantverkare i Europa ger The Artisan and 
the European Town, 1500–1900, red. Geoffrey Cros-
sick, 1997; Wiesner-Hanks, ”Artisans”, Encyclopedia 
of Social History, red. Peter N. Stearns, 1994; Histoire 
de la France Urbaine, La ville classique de la Renais-
sance aux Révolutions (tome 3), red. George Duby, 
1981, s. 29–44. I mitt arbete med denna studie har 
Franklin 1906, varit särskilt användbar för det fran-

ska systemet. Jag har även sökt information om de 
konstnärliga hantverkens ursprung och reglering 
i målar- och skulptörskråets stadgar, från medeltid 
och framåt. Vid tiden för Tessins hantverkares verk-
samhet gällde i Paris stadgarna från 1619, se Schnap-
per 2004, app. I, ”1619 Statuts de la maîtrise”, éd. 
1698, se även s. 22 ff.

 2 Kungamakten fick in medel från skråna via skatter 
och genom att sälja ämbeten till dem. Undan för 
undan förlorade skråna sitt eget inflytande. Detta 
ledde till ett generellt utarmande av skråna, som 
redan var decimerade på grund av återkallandet av 
religionsfördraget i Nantes 1685 (révocation de l’édit 
de Nantes), då många hugenotthantverkare tvingats 
lämna landet. Vid Ludvig XIV:s död var många av 
hantverkarskråna helt oorganiserade, utarmade och 
nära nog ruinerade. Franklin 1906, s. 463–466, 511–
514; Dubar/Tripier 2003 (1998), s. 30–32. 

 3 Trots ambitionerna från statsmakten att blanda sig 
i skråväsendet behöll skråorganisationen i stort sitt 
inflytande under 1600-talet. Skrånas exklusivitet to-
nades med tiden ned, men processen tog tid. Efter 
pesten 1710–1713 hade många hantverkare dött och 
det fanns ett behov av att ersätta dem. Kommerskol-
legium (dvs. högsta statliga ämbetsverk för handel, 
sjöfart och manufakturer inrättat 1651) föreslog att 
skrået skskulle avskaffas, vilket med ökad religi-
onsfrihet skulle främja rekryteringen av utländska 
hantverkare. Ökad konkurrens skulle gynna handel 
och ekonomi. Förslaget kom dock ej att genomföras. 
År 1720 upprättades en ny ”Ordning för Skrå och 
Handtwärckare i Swerige och Finland”, med ännu 
mer lättnader för att bli mästare, och skråets ensam-
rätt urholkades. I stadgarna stod att utländska mäs-
tare under några ”frihetsår” var fria från borgerlig 
tunga. Senare med uppkomsten av manufakturer 
och fabriker i takt med den protoindustriella ut-
vecklingen kompletterade Hall- och manufakturrät-
ten, som statlig myndighet, skråordningarna (1739). 
Denna gav tillstånd till vilka som fick starta manu-
faktur, och därmed ha lärlingar och gesäller för att 
lära upp nya hanverkare, vilket tidigare mästarna 
haft ensamrätt till. Hallstämpeln visade vilka varor 
som var godkända. Skråna utarmades men upprätt-
hölls ändå till år 1846 och 1864 infördes total närings-
frihet. Lindström 1993, s. 197–214; Lindberg 1964, s. 
101–171, 186 ff; Söderlund 1949, s. 7–16; von Malm-
borg 1942, 800–804.

organisation
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 4 Ordet corporation uppkom under 1700-talet. Confré-
rie var ett religiöst samfund, men gränserna mellan 
de olika benämningarna är otydliga. Kaplan 2001, s. 
14–16. För det franska skråväsendets generella histo-
ria redogjorde tidigt Martin Saint-Léon 1897; samt 
Coornaert 1941.

 5 År 1650 var ca 70 000 personer i Paris anslutna till 
skrået, av vilka ca 20 000 var mästare, resten var lär-
lingar eller gesäller. Cole 2003, s. 77, 113. Det fanns 
ca 510 000 invånare i Paris år 1700, att jämföra med 
Stockholms 55 000. Fram till franska revolutionen 
ökade invånarantalet i Paris till ca 650 000. Sandberg 
2002, s. 101.

 6 Schnapper 2004, s. 24 ff.
 7 Schnapper 2004, s. 24–52.
 8 Det äldsta skrået som finns omtalat i Sverige är 

skräddarämbetet i Stockholm (1356). Från 1400-talets 
mitt finns Bältarsvännarnas (sadelmakargesällernas) 
stadgar (före 1437) i Stockholm och timmermännens 
skråordning (1454). Ordet hantverkarskrå är en sena-
re beteckning. ”Skrå” syftade ursprungligen på den 
handskrift i vilka ämbetets stadgar var nedskrivna. 
Edgren 1989, s. 13; Dahlbäck 2002, s. 47.

 9 von Malmborg 1942, s. 800–804; jmfr. Olin 2000, s. 
148 ff.

  10 Mycket av det grova arbetet på adelsmännens gods 
utfördes av bönder, dalkarlar och soldater. Lindberg 
1964 (1947), s. 145–185, 199–200, 211–214. Se även 
Ljung ström 2004, s. 56–66; Anéer 2009, s. 96–99.

  11 Hovkonstnärernas beröring med skrået var relativt 
ovanlig. Men det finns exempel på konstnärer som 
varit både hovmålare och verksamma i skrået, t.ex. 
Jacob Henrik Elbfas (död 1664) som var Maria Eleo-
noras hovmålare och målarskråets ålderman. Martin 
Meijtens d.ä. (1648–1736) var inte med i skrået och 
hade inte anställning vid hovet men kunde ändå 
verka fritt. von Malmborg 1942, s. 800–804. 

  12 Både i 1622- och 1720-års skråordning betonades 
att en hantverkare hade en skyldighet att arbeta för 
Kungl. Maj:t om denne krävde det. von Malmborg 
1942, 800–804.

  13 ”Conterfeije och målareskråå”, skråartiklar från 
1627, Meddelanden från Nordiska museet, 1898, s. 
63–77. Jämför von Malmborg 1942, s. 800–804; Wei-
marck 1996, s. 33; Steneberg 1955, s. 35 ff.; Lindberg 
1964 (1947) s. 212–213. Lindberg skiljer på konterfe-
jare som definieras som ”konstnärliga målare” och 
övriga målare.

  14 Skyldigheter för målare att uppta lokala lärlingar 
kodifierades först i den allmänna skråordningen för 
Sverige och Finland 1720. Olin 2000, s. 147 efter von 
Malmborg 1942, s. 800–804.

  15 Fulton 1996, s. 291 ff.; Axel-Nilsson 1950, passim.
  16 Biörnstad 1989, s. 288—295.
  17 Biörnstad 1989, s. 191–198, 360.
  18 Svenskt Silversmide Guld och Silverstämplar 1520–

1850, red. Andrén m.fl., 2000 (1945−1963), s. 14; se 
även Svenskt silver 1500–1850 Nationalmuseum, red. 
Lisa Skogh i samarbete med Sofia Rudling Silfver-
stolpe, 2009.

  19 Flera exempel finns i Italiens furstendömen och 
påvestaten, och i franska renässanshov, till exem-
pel Frans I:s anställning av Primaticcio eller Maria 
av Medicis beställningar av Rubens. Också i tysk-
romer ska riket använde sig flera furstar av italienska 
stuckatörer, till exempel Rudolf II i Prag. Se t.ex. 
Janácek 1983, s. 5–45; Solle 1985, s. 323–344. Tack till 
Anna Bortolozzi för uppgifterna om Prag.

  20 Looström 1887, s. 4.
  21 Colbert blev under 1660-talet Contrôleur des Fi-

nances och Secrétaire d’État vid hovstaterna (Mai-
son du Roi), tillika vid marinministeriet 1669. Han 
kunde således påverka bland annat handel, sjöfart, 
industrier och kulturproduktion. Se t.ex. Mousnier 
1974—1980; 1985.

  22 Jmfr. Burke 1996/2002 (1992), s. 65–77.
  23 Redan under tidigare kungar hade hantverket knu-

tits mer eller mindre intensivt till hovet. Sedan 
Henrik IV (r. 1572–1619) hade organiseringen av de 
kungliga byggprojekten intensifierats och ett sär-
kilt ämbete, Bâtiments du Roi, kopplats till dennes 
finansminister, hertigen av Sully. I och med detta 
blev de kungliga byggprojekten separerade med 
skilda lönestater för vart och ett av slotten. Colberts 
överintendentsämbete fungerade nära Menus Plaisir 
(kungliga kammarpersonalen som var ansvariga för 
ceremonier och tillfällighetsutsmyckning) och Gar-
de Meuble (husgerådet) vad beträffade de kungliga 
samlingarna och viktiga projekt och i det dagliga 
livet vid hovet. Överintendenten samarbetade också 
med Ministère de la Marine för den ornamentala 
utsmyckningen vid skeppsbyggena och med lokala 
styrande för arbeten och kungliga monument ute i 
landet. Gordon, ”Maison du Roi”, Grove Art On-
line. Oxford Art Online, www.oxfordartonline.com 
(14 juli, 2009). Se även Castelluccio 2008.  

 24 Tiberghien 2006 (2002), s. 94—120.
  25 För Le Brun se bland annat Nivelon 2004 (manus-

kript 1723); Jouin 1889; Montagu 1963, s. 395–408; 
Montagu 1976, s. 90–92; Montagu 2007, introduc-
tion, s. 11—13; Milovanovic 2007, s. 14—30; Gady 2010; 
Gaëlle Lafage, pågående avhandlingsarbete om till-
fällighetsutsmyckningar vid Gobelins, Sorbonne, 
Paris IV. 
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26 Jestaz 2008, t. II, s. 207, 337; Pons 1986, s. 9; Tiberg-
hien 2006 (2002), s. 335.

27 Termen merkantilism introducerades av Adam 
Smith (1723–1790). Forskning inom ekonomisk his-
toria om merkantilismens idéer lanserades av den 
svenske nationalekonomen Eli Heckscher, Mercanti-
lism, 2 vol., 1931.

28 Burke 1996 (1992), s. 65 ff., 82 ff.; Bély 2003 (1996), s. 
816–817; Blunt 1983 (1953), s. 271 ff.; Nyberg 2001, s. 6. 

29 Boo von Malmborg anger Erik XIV:s instruktion till 
Antwerpsmästaren, målaren Domenicus ver Wilt, 
1561. von Malmborg 1942, s. 800–804.

30 Se t.ex. Nyberg 2009, s. 21–47; Nyberg 2005, s. 184–
211; Nyberg 1992; Aldman 2008. 

31 År 1758 anlade kungaparet manufaktursamhället 
Canton för band- och strumpväveri, finsmide och 
snickeri vid Drottningholm, där yrkesfolket delvis 
hämtades utomlands ifrån. Se t.ex. Catrine Arvids-
son, Kina Slott. Dröm och verklighet, 1995.

32 Traictè 1717, s. 258 ff., 271—272.
33 Lindström 1993, s. 197–214.
34 Olin 2000, s. 37–40, 144; Goldstein 1996, s. 10 ff., 80 

ff.
35 Warnke 1993 (1985) har visat på hovkonstnärens 

betydelse för utvecklingen konstnärsrollen. Histo-
rieskrivningen har ofta pekat på hovens passiva och 
svaga roll gentemot den ”fria konstnären” i staden, 
vilket Warnke ger en historiografisk och politiskt 
färgad förklaring till, det vill säga att konsthistorien 
skrivits från franska revolutionen och framåt. Även 
konstsociologen Bram Kempers, 1992 (1987), s. 142–
159, har framhållit hur en modern konstnärsroll föd-
des ur den dynamik som skapades ur beställarsitua-
tionen och konstnärernas individuella tävlan om de 
åtråvärda positionerna. Se även Hoock 2003.Warn-
kes undersökning inkluderar dock inte alla sorters 
konstnärliga hantverkare som var hovanställda (pärl-
stickare, stuckatörer, tapetvävare…) och heller inte 
går på djupet på olika anställningsförhållanden, se 
Welch 2005, s. 19–32. Tack till Lisa Skogh för detta 
påpekande.

36 Jmfr. Schnapper 2004, s. 285 ff.
37 Schnapper 2004, s. 119–120; Pons 1986, s. 14, 22. Se 

även Franklin 1906, s. 445–446; Lacordaire 1853—1855; 
Chennevières 1851—1852, s. 193—256.

38 Hantverkarna som hade bostäder och förmåner 
åtnjöt s.k. brevets. Furetières Dictionnaire universel 
(1690), definierar brevet som ”acte expédié par un 
secrétaire d’Etat qui porte la concession d’un don ou 
d’une grâce que le Roy a fait à quelqu’un”. Det syftar 
alltså på själva juridiska akten, men omständighe-
terna kring hur detta fungerade är fortfarande oklara 

i många avseenden. Vissa tycks ha haft sin bostad 
utan att ha erhållit ett brevet. Guiffrey 1873b, s. 1—121.

39 Schnapper 2004, s. 24–52, 286, app. I; ”Statuts des 
Gobelins 1667”, i Henri Jouin, Charles Le Brun, 1889, 
s. 694–697. Tack till Gaëlle Lafage som förmedlat 
och hjälpt mig att tyda dessa stadgar. 

40 ”De là, nous allasmes à la galerie d’en bas, qui est 
d’environ sept cent pas et aussi grand que celle d’en 
haut. Les plus excellens artisans de l’Europe y tra-
vaillent, et c’est le Roy qui les loge. Devant chaque 
porte, il y a un escrite au du nom du maître qui 
y demeure. ”Journal d’un voyage à Paris en 1657”, 
publié par A.P. Faugère en 1657. Citerat av Franklin 
1906, s. 446.

41 Travel Notes, s. 170 ff.
42 Chauveau hade inte ännu mästarstatus och tycks 

inte ha verkat självständigt vid några arbeten före 
resan till Sverige, men kallades sculpteur ordinaire 
du Roi, eller sculpteur des Bâtiments du Roi, t.ex. 
vid vigseln 4 februari 1690, BN, Manuscrits, Fichier 
Laborde. Efter återkomsten till Frankrike kallas 
Chauveau ofta sculpteur du Roi de Suède, således syf-
tande på den svenska anställningen. T.ex. AN, MC, 
Et. LIII/123, XXI octobre 1700. I sin bouppteckning 
kallas han ”Sculpteur des Bâtiments du Roy. AN, MC, 
étude XVII/626, 14 septembre 1722, Inventaire après 
décès de René Chauveau.

43 Schnapper 2004, s. 288, från P. Marcel, La peinture 
francaise 1690–1721, 1906, s. 125–126. 

44 Ett gammalt hôtel som tillhört familjen Gobelin gav 
namnet Gobelins. Sedan 1600-talets början, under 
Henrik IV, hade där funnits vävateljéer. I december 
1667 fick Gobelinsmanufakturen särskilda privilegier 
och det stadsfästes att den skulle lyda under överin-
tendenten Colbert. För Gobelins historia se Jouin 
1889, Guiffrey 1892; Charles Le Brun, premier direc-
teur de la Manufacture royale des Gobelins (utst. kat.), 
1962; Gastinel-Coural 1993, s. 90–107; Buckland, 
”Gobelins.” Grove Art Online. Oxford Art Online. 
www.oxfordartonline.com (29 december 2011). Tack 
till Gaëlle Lafage för diskussion kring Gobelins.

45 Ur brev från en Abbé Melani till Hertigen av Tosca-
nas sekreterare; Charles Le Brun 1619–1690, peintre 
et dessinateur (utst. kat), Versailles 1963, s. LXIX. Det 
handlade om tre miljoner livres – en enorm summa 
motsvarande ca två miljoner dsm. Tack till Gaëlle 
Lafage som förmedlat dessa uppgifter till mig. 

46 Efter att ha fått gå i lära i Gobelins blev man mäs-
tare utan avgift och mästerstycke, men endast om 
man arbetat sex år i rad utan avbrott. ”Statuts des 
Gobelins”, Jouin, 1889, § X. Enligt konsthistorikern 
Gaëlle Lafage (pågående arbete) som nära studerat 
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arbetsförhållandena vid manufakturen, var hundra-
tals hantverkare knutna dit, men de exakta arbets-
förhållandena är inte i alla fall klara.

47 AN, O1 2040 A.
48 Ur Charles Perrault (1628–1703) i Memoires de ma 

vie, 1993 (1755), s. 229–231. Uppgifterna förmedlade 
via Gaëlle Lafage. 

49 Traictè 1717, s. 217. Förf. översättning. Tessin fort-
satte sedan med att beklaga att krigen och finanserna 
numera utarmat Gobelins, men ”ännu fanns saker 
där att se”.

50 Charles Le Brun, premier directeur de la Manufacture 
royale des Gobelins (utst. kat.) 1962; F. Buckland ”Go-
belins”, se not 23. Grove Art Online. Oxford Art On-
line, www.oxfordartonline.com (29 december 2011).

51 Schnapper 2004, s. 132–141; Mérot 2003, introduc-
tion; Thuiller 1964, s. 183–209.

52 Le Brun hade just återkommit från Italien när han 
blev ledande i akademien. Men målarens band med 
skrået var också starka. Såväl hans far som hans svär-
far och bror var mästare. Han var själv i färd med att 
bli mästare före avfärden till Italien. Han kallade sig 
peintre du Roi redan i juni 1638 och fick en tjänste-
fullmakt som målare och kammarherre i maj 1641. 
I Italien hade Le Brun verkat under statsmannen 
Pierre Séguiers (1588–1672) beskydd och uppfattade 
sig troligen som relativt fri i sitt yrke. Hans avstånds-
tagande från skrået hade troligtvis med vistelsen i 
Rom att göra. Målarna där hade högre status än i 
Paris mycket tack vare Accademia di San Luca som 
funnits sedan 1500-talets slut, men vars överhöghet 
gentemot skrået befästs av påven Urban VIII under 
1630-talet. Schnapper menar att Le Bruns reaktion 
mot skrået sannolikt inte hade så mycket att göra 
med skråsystemets stränga regelsystem, för karriären 
var redan utstakad. Snarare än om regler handlade 
det om den sociala statusen gentemot skråets enkla 
hantverkare. Schnapper 2004, s. 121–122.

53 de Lespinasse 1892, Avant-propos.
54 När akademien skapades var medlemsantalet tolv 

anciens och ett tiotal övriga ledamöter. Snart blev 
Charles Le Brun med målarbröderna Henri och 
Louis Testelin drivande. Bland dess första medlem-
mar fanns Charles Errard, Sebastien Bourdon, Lau-
rent de La Hyre, Jacques Sarazin, Michel Corneille, 
och Juste D’Egmont. Medlemsantalet steg med åren 
och rollerna formaliserades. År 1725 bestod konsta-
kademien av 1 directeur; 1 chancelier; 2 recteurs; 1 an-
cien recteur; 7 honoraires amateures; 12 professeurs; 5 
anciens professeurs; 8 adjoints professeurs; 53 conseillers. 
Vitet, 1861, namnger alla ledamöter av akademien 
1648–1793, s. 327–403. de Montaiglon 1875–1892.

55 von Malmborg 1942, s. 800–804. 
56 Schnapper 2004, s. 74–97; Bresc-Bautier 1980, intro-

duktion; Franklin 1906, s. 329–330. 
57 Det stadfästes på modernt franskt språk att Gud och 

det heliga skulle respekteras. Exakthet skulle finnas 
i utförandet, enighet skulle råda bland medlem-
marna och prinsarnas beskydd skulle gälla. Stad-
garna avhandlade också praktiska frågor: vilken tid 
akademien skulle hålla öppet varje dag och att Aka-
demien skulle styras av ”de tolv gamla”, installerade 
av kungen. År 1663 fick Akademien nya stadgar un-
der Colberts överinseende. Dessa reglerade samma 
frågor om undervisning, lärare och medlemskap 
men mer utförligt beskrivet. Akademien skulle hålla 
öppet alla dagar, utom söndag och helgdag, för att 
unga och studenter skulle kunna studera modeller 
som ”sattes i position” av professorerna. Två gånger 
i veckan gavs lektioner av akademiens professorer 
i geometri, perspektiv och anatomi och den första 
och sista lördagen i månaden skulle akademiens le-
damöter samlas för ge föredrag (conférences) i ämnet 
måleri och skulptur. Resten av stadgarna handlar 
om valet av professorer, elevernas examinering och 
de privilegier som ledamöterna skulle åtnjuta. Dess-
utom bestämdes att den första lördagen i juli varje 
år skulle konst visas offentligt, vilket är ursprunget 
till Salongen. Akademiens första publika utställning 
hölls 1667, på Colberts initiativ. Den andra hölls 1669 
i ett galleri i Palais Royal och i Hôtel Brion. Från 
1673 ordnades de första salongerna med tryckt liv-
ret, i princip hölls de vartannat år. Från 1699 hölls 
utställningen i Grande galerie du Louvre, då inklu-
derades även Romelevernas verk. Under 1700-talet 
hölls utställningarna i Salon carré, därifrån namnet 
salong. Från 1793 medverkade en jury för att ge pris 
till salongens bästa verk. Schnapper 2004, Statuts de 
l’Academie 24 decembre 1663, app.V.; Singer-Lecocq 
1998; Franklin 1906, s. 560.

58  Scherf, Draper, L’esprit créateur de Pigalle à Canova 
(utst. kat.), 2003, s. 86–89, 103 ff.

59 Schnapper 2004, s. 123.
60 Schnapper 2004, s. 44, 288. Antoine Schnapper har 

poängterat att till exempel målaren Pierre Mignard 
hade en större förmögenhet än Le Brun, trots att 
Mignard till en början hade få kungliga beställ-
ningar jämfört med Le Brun, som var helt beroende 
av dessa. Schnapper 2004, s. 288. Sverige har ett lik-
nande exempel ett halvt sekel senare när Johan Pasch 
både blev mästare i skrået 1734 och utbildades i slot-
tets ritarskola och gjorde studieresa utomlands. von 
Malmborg 1942, s. 804.

61 Guiffrey 1915. 
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62 I samma anda skapades flera andra akademier, till 
exempel för dans (1661), arkitektur (1671), till och 
med perukmakarna ville ha en akademi. Franklin 
1906, s. 559. 

63 Jmfr. Schnapper 2004, s. 121 ff.
64 Schnapper påpekar att skråets dominans sannolikt 

överdrevs av akademikonstnärerna i dess första his-
torieskrivning, som ett retoriskt grepp. Däremot 
fanns en önskan inom akademien att åtskiljas från 
andra hantverk än de konstnärliga. Schnapper 2004, 
s. 121–122. Jmfr. Goldstein 1996, s. 40–45; Pevsner 
1940, s. 57–66; de Lespinasse 1892, avant-propos.

65 Papillon 1854 (1738), s. 8–10. Samma resonemang 
finns hos Warnke 1993, s. 80–81. 

66 Om franska konstakademien i Rom se Guiffrey 
1908; de Montaiglon 1887–1912. Se även Bousquet 
1953, s. 126–138.

67 Under större delen av 1700-talet var Académie de 
France inhyst i Palazzo Mancini på Corson, och från 
1800-talets början i Villa Medici, där den ännu är. 

68 Schnapper 2004, s. 74–97; Bresc-Bautier 1980, intro-
duktion; Josephson 1928a, s. 4; Marmorskulpturerna 
sändes till Frankrike och sattes 1681 upp i trädgården 
i Versailles, i Bosquet de la Galerie d’eau vars namn då 
ändrades till Salle des antiques.

69 Under 1600-talet var benämningen på målar- och 
bildhuggarskrået i Paris, La communauté des maistres 
de l’art de peinture & sculpture, graveur & enlumi-
neure. Det inbegrep således både bokillustration och 
gravyrkonst. Det är oklart varför vissa i skrålistorna 
benämndes peintre-sculpteur-graveur-enlumineur och 
andra sculpteur-peintre eller peintre-sculpteur. Alla 
dessa benämningar kunde betyda att man var skulp-
tör, men det antyder också den breda kompetens 
som vissa mästare besatt. Wildenstein 1926, Intro-
duktion.

70 De tidiga stadgarna namngav inga medlemmar i 
skrået. Det är först på 1600-talet som det finns vissa 
källor till namngivna mästare Från 1670-talet tryck-
tes skråets stadgar regelbundet. Då började man 
också distribuera listor med namnen på medlem-
marna som förmodligen gavs till alla medlemmar 
i skrået. Här specificerades deras yrkesroll och de 
datum de blivit mästare. Men fullständiga namn-
listor för målar- och bildhuggarskrået finns endast 
bevarade för enstaka år. Under långa perioder på 
1600- och 1700-talet finns således ett stort glapp, där 
kunskaper om skråets medlemmar saknas. Under 
slutet av 1600-talet finns det fler listor. I Konstaka-
demiens första tryckta konferenser från 1600-talets 
mitt namngavs också skråmästare. En annan källa 
till kunskap om målare- och skulpturskråets med-

lemmar är det juridiska register över mästare som 
registrerades vid Châtelet de Paris, centrum för 
polis- och rättsväsendet. Registren som finns i Ar-
chives Nationales (serie Y) går från 1500-talets slut 
till skråets upplösning, men med vissa lakuner. Ett 
komplement till listan är också de domar (sentences) 
som utfärdades av Châtelet mellan 1681 och 1790 
mot mästare som t.ex. inte gjort sitt mästerstycke 
eller betalat sitt inträde i skrået (serie Y). Namnen 
i skråets listor publicerades av Wildenstein 1926. Se 
även Guiffrey 1915. 

71 Wildenstein 1926, s. 77; ”René Chauveau. Reçu 
maître peintre sculpteur graveur enlumineur par 
chef d’ouevre, enregistre´le e4 mai 1693”, AN Y 9322. 

72 Wildenstein 1926, s. 76–77, AN, Y 9322, 9372.
73 Wildenstein 1926, s. 50; Guiffrey 1915. Dessutom 

finns i skrålistorna en Pierre Langlois (maître scu-
lpteur-peintre-graveur-enlumineur registrerat i maj 
1692) vilket möjligtvis är en släkting till den Langlois 
som reste till Sverige. Förnamnen kan ofta variera 
och vara inkonsekventa.

74 Bimbenet-Privat 2002, t. I. s. 286–287. 
75 Språkbruket är inte konsekvent och formaliserat. 

Hantverkarna kunde, trots att de var mästare, kallas 
ouvriers, beroende på vad de faktiskt utförde. Jmfr. 
Pons 1986, passim.

76 J.-F, M.-F. Michel, s. 28–33, ”…enseigner l’art de scu-
lpture et tout ce qui en depende, sans lui rien cacher, 
comme la peinture crayonner, dorer et argenter”.

77 Pons 1986, s. 14, 86.
78 Franklin 1906, s. 463–466, 530–533.
79 Pons 1986, s. 14.
80 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1694, verif. 1904. 
81 Schnapper 2004, s 273–283. Jmfr. Montias 1987, s. 

455–466; Olin 2000, s. 140. 
82 En undersökning baserad på 141 äktenskapskontrakt 

med uppgifter om målares hemgifter 1600–1715 vi-
sar att 12% hade en förmögenhet på 100–500 livres, 
20% 501–1 000 livres, 43% hade 1 001–3 000 livres, 
25% 3 001–18 000 livres. Medelförmögenheten låg 
således ca 3 000 livres, men medelvärdet på en lön 
i Paris 1690–1715 låg på 776 livres. Detta visar att en 
stor grupp kunde skaffa sig en mindre förmögenhet.
Schnapper 2004, s. 277–279 (från Daniel Roche, Le 
peuple du Paris. Essai sur la culture populaire au XVIII 

siècle, 1981/1998). Även Poisson 1973, s. 363–367.
83 Frankrike hade vunnit viktiga landområden (Fran-

che-Comté) från Spanien i holländska kriget (1672–
1678). Men lyckan vände med Augsburgska ligans 
(Nederländerna, England och stora delar av tysk-ro-
merska riket och Spanien) krig 1688–97 och Spanska 
tronföljdskriget 1702–13 som kostade enorma sum-
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mor och som gjorde slut på den franska dominansen 
i Europa.

84  Correspondance, 1964, s. 208, Cronström till Tessin 
11 /21 nov 1698, ”le Sr. Adam a trouvé quelque petit 
ouvrage chez le Roy, mais c’est a cause qu’il l’avoit 
commencé avant la guerre ...”

85 Från 1500-talet och under hela Grand Siècle var syste-
met att låta räntesystemen gå in i statskassan ett sätt 
för kungamakten att skaffa kapital. Under 1600-talet 
var det vanligt att borgare, präster, jurister och även 
hantverkare gjorde ”investeringar” genom att låna 
pengar till stora massan, men också till adeln och 
staten. Dessa lån var ställda på t.ex. ”Hôtel de Ville” 
och för detta skulle långivaren årligen inkassera en 
ränta. Räntorna var inte begränsade i tid utan ärvdes 
av de efterlevande till långivaren. I själva verket var 
det en omskrivning för rena lån och ofta stod ränte-
utbetalningarna inne. Systemet ökade under Ludvig 
XIV och bidrog till att utarma stadsinvånarna. Bland 
andra den franske konsthistorikern Antoine Schnap-
per har betonat att alla dessa spekulationer och in-
vesteringar trots allt visar att hantverkare, däribland 
målare, hade ett kapital att röra sig med. Schnap-
per framhåller också sambanden mellan målarnas 
förbättrade arbetsmarknad och ett ökat samlande. 
Schnapper 2004, s. 277–279; Cabourdin/Viard 1990, 
s. 281–282. Tack till Linnéa Rollenhagen Tilly för dis-
kussion kring detta.

86 T.ex. AN, MC, Et LIII 127, 2 april (svensk stil) 1702, 
”Par devant moi Notaire Public de sa majesté de 
Suede soussigné et les temoins bas nommés fut 
present le Sieur Evrard Chauveau, Peintre de sad. 
Majesté demeurant icy a Stockholm, lequel a fait et 
constitué son procureur general et special le Sieur 
René Chauveau son frère, Sculpteur de Roy à Paris; 
auquel il donne pouvoir de pour luy et en son nom 
recevoir de Madame Patoulet les arrerages escheur 
du passé et qui escherront cy-après de quatre vingt 
livres de rente constituées au profit dudit Sieur 
constituant soubs l’acceptation du Sieur Anthoine 
Desgodets, Architete du Roy, par contract passé par 
devant Ogier et son compagnon […] Fait et passé a 
Stockholm en presence du sieur Bernard, Sculpteur 
du Roy, et Jean – Louis Kilbourger, praticien tes-
moins, le deuxieme jour d’Avril stile de Suede Mille 
sept cent deux.” Tack till Christine Raimbault och 
Linnéa Rollenhagen Tilly som hjälpt mig att trans-
kribera och tolka detta dokument. 

87 Place Vendôme uppfördes 1677–1699. Även i andra 
städer i Frankrike restes kungastatyer. Jestaz 2008, s. 
159–164; Josephson 1928c, s. 171–191.

88 Guiffrey 1882; Souchal/de la Moureyre 1977–1993, 

vol. II, s. 326, no. 84; Lami 1906, s. 11–12.
89 Lami 1906, s. 8, 11–12.
90 Souchal/de la Moureyre 1977–1993, vol 1, s. 258, no. 

47.
91 Tessin beskrev Invalides-komplexet i sin resedagbok 

från 1687–1688, Travel Notes, s. 164–165.
92 René Chauveau utförde i Invalidesdômen kornis-

her, kapitäl och ramar med bl.a. skulptörena Gou-
pil, Briquet och Legrand och Langlois. Chauveau 
utförde kapitäl med Jouvenet och Dedieu, ramar 
med Jouvenet, Varin, Langlois, Monier, Dedieu och 
Mauberge. Alla namn nämns dock inte i överinten-
dentsämbetets räkenskaper, ibland upptogs endast 
verkstadsledaren. Souchal/de la Moureyre 1977–1993, 
vol. I, s. 93; vol. II, s. 189; vol. III, s. 88.

93 Arbeten med att omdana det gamla jaktslottet och 
dess omgivningar hade pågått sedan 1660-talet. Un-
der de fredliga åren 1678–1688 var Jules Hardouin-
Mansart Architecte du Roi och ansvarig för de stora 
omdaningarna i Versailles, med det stora galleriet 
och de angränsande rummen i de kungliga våning-
arna som viktigaste uppdrag. Le Brun med medhjäl-
pare utförde dekorationerna av slottets interiörer 
därefter. Arbeten fortsatte i trädgården, i kapellet 
och i slottets privata våningar. 

94 Slottet hade byggts som ett lustslott för Ludvig XIV 
och dennes första mätress Marquise de Montespan 
under Louis Le Vaus ledning i början av 1670-talet. 
Under Jules Hardouin-Mansart byggdes ett nytt 
Trianon 1687–1688. Jestaz 2008, vol. II. s. 173–214.

95 Souchal/de La Moureyre 1977–1993, vol. I, s. 92, vol. 
IV, s. 33. Teckning finns i Archives Nationales, O1, 
delar av sniderierna förstördes och ersattes år 1700 av 
sniderier av Taupin, Belan, Goupil och Dugoullon. 

96 Souchal/de La Moureyre 1977–1993, vol. I, s. 93.
97 Germain Brice nämner i 6e upplagan av Déscrip-

tion de Paris (1713, första upplagan 1684) följande 
namn som logerande vid Louvren: Berain excellent 
dessinateur; Martinot horlogeur; Silvestre dessinateur; 
Meunier peintre d’architecture; Coustou sculpteur de 
l’Académie; Piraub arquebusier; Desportes peintre ex-
cellent... qui excelle en fleurs, en fruits et en animaux; 
Chatillon graveur en taille douce; Nocret peintre; 
Turet horlogeur; Francois Girardon sculpteur du roy 
”amasse depuis longtemps un cabinet curieux”; Eu-
sebe Renaudot qui a le privilège de la Gazette; Boule 
ébeniste; Vigarani habile pour les forces mouvantes; 
Mauger graveur pour les médailles Nicholas Delau-
nay orfèvre du Roy; Bidault horlogeur; Le Bast faiseur 
d’instruments de mathématiques; Bailly, peintre en 
minitaure; Fontenay, excellent peintre fleuriste; Coy-
pel peintre, à la direction et la garde des tableaux du 
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Roy; Bens excellent metteur en ouvre; Santerre peintre 
des ... portraits. Ur Chennevières 1851–1852, s. 193–
256. 

 98 AN, O1 2054. ”Liste des Messieurs qui sont employés 
au service du Roy dans la Manufacture Royale des 
Gobelins sous les ordres de Monseigneur le Marquis 
de Villacerf surintendant des Bâtiments du Roi./A 
Monsieur Mignard directeur; B Monsr. Cozette 
Consierge et Tresorier; C Mr Nivard Chapelin; D 
Mr Irard Garde des Tableaux; E Mr Gailot Jardinier; 
F Mr St Leger Portier.// Noms des ouvriers selon 
l’ordre de leurs établissements et ancienneté dans 
les Gobelins. H/Mr de Cussy Ebeniste; J (sic) Mr 
le Febure Tapissier en haute lisse; K Mr Jans Tapis-
sier en haute lisse; L Mr Tuby Sculpteur et Profes-
seur dans l’Academie; M Mr De Seve Peintre; N 
Mr le Clerc Dessinateur graveur et Professeur dans 
l’Academie; O Mr Branchy Lapidaire; Q (sic) Mr 
De la Croix Tapissier en basse lisse; R Mr Enguerre 
Peintre d’Ornemens T [bortfall] sevaux [Coysevox?] 
Sculpteur et Professeur dans l’Academie; V (sic)
[ bortfall] de Vitaire Orfèvre; W [bortfall] teur; Y 
[bortfall] intre et Professeur dans l’Academie; Z 
[bortfall] L’Aisné Orfèvre; a [bortfall] le Cadet Or-
fèvre; b [bortfall] Sculpteur c [bortfall] x fils Peintre f 
(sic) [bortfall] Sculpteur; g Mr Nivelon Dessinateur; 
h Mr Edelinx Graveur; j (sic) Mr le Comte Peintre; 
k Mr Martin Peintre; o Mr Kerchave Teinturier; x 
(sic) Mr l’Echaudé Menuissier; y Mr De la Croix fils 
Tapissier en basse lisse; p Mr Hulot Sculpteur; n Mr 
Souet Tapissier en basse lisse; m Mr Lafrans tapissier 
en basse lisse // Compagnons tapissiers logés dans le 
Goblins (sic) [… 19 st].” 

 99 Richefort 2004.
100 Guiffrey 1873a, s. 221–251. 
101 AN, O1 2040 A+B. 
102 BN, Manuscrits, ”Fichier Laborde”.
103 Papillon 1854 (1738), s. 18–20.
104 Marmorskulptören Bernards bror Thomas Bernard 

(1650–1713) blev akademiledamot år 1700. Vitet 1861, 
s. 349; Lami 1906, s. 32–33.

105 Papillon 1854 (1738), s. 8–11.
106 Mörner 2001, s. 173.
107 Hugenotter var den franska grenen av kalvinismen. 

Ett edikt från 1598 hade tidigare givit de franska pro-
testanterna religionsfrihet. Hugenotterna var fram-
förallt stadsbor och ofta skickliga hantverkare. Runt 
om i Europa anlitades i sviterna av 1600-talets reli-
gionskrig hugenotter för deras hantverkskunskaper. 
Även i Sverige lyckades hugenotter etablera sig, trots 
att det formellt var förbjudet att praktisera någon 
annan religion än den lutherska. Särskilt drottning 

Kristina och Magnus Gabriel De la Gardie gynnade 
dessa franska skickliga yrkesmän. För Kristina arbe-
tade t.ex. arkitekten Simon de la Vallée, trädgårds-
mästaren André Mollet, dansmästaren Antoine de 
Beaulieu, målarna Sébastien Bourdon och Nicolas 
Vallari, läkaren Grégoire Du Rietz, emalj- och mini-
atyrmålaren Pierre Signac, juveleraren Valentin Tou-
tin, sidenhandlaren Charles Boit, skräddaren André 
Lefebure, med flera. Vallari var i synnerhet anlitad 
av De la Gardie. Bedoire 2009, särskilt s. 133–157. Se 
även t.ex. Ljungström 2004, s. 155—164; Olin 2000, s. 
176–179; Steneberg 1955, s. 35–39, 79 ff.

108 Hur många utländska hantverkare som i själva ver-
ket var verksamma vid ett visst bygge är svårt att 
veta, då källorna är få och knappa, men vid t.ex. 
byggandet av Uppsala domkyrka vet man att bygg-
mästaren Ètienne de Bonneuil år 1287 reste från Paris 
med tio gesäller. Ur patentbrev från Prévot de Paris i 
Dussieux, 1876. Mer om resande konstnärer och re-
sande generellt, se t. ex. Maczak 1995, s 205–221.

109 Jmfr. Gillgren 1997, s. 306; Burke 1990, s. 1–22, 
110 Tidigare hade till exempel Frans I (1494–1547) i 

Frankrike använt sig av italienska förmågor som 
Primaticcio (1504–1570) och Rosso Fiorentino (1494–
1540). Även vid Rudolf II:s (1552–1612) hov i Prag 
fanns specialkunniga italienska hantverkare. T.ex. 
Janácek 1983, s. 5–45. Tack till Anna Bortolozzi för 
samtal kring detta. Se not 19.

111 Flera av de författare som behandlar det svenska 
1600-talets konst berör också migrationstematiken. 
Bland dessa kan t.ex. nämnas Ljungström 2004, s. 
56 ff.; Olin 2000, s. 176–179; Gillgren 1997, s. 306; 
Cavalli-Björkman 1972, s. 19—21; Steneberg 1955, s. 
35–39; Axel-Nilsson 1950.

112 Lindberg 1964, s. 26–30. Beata Losman skriver: 
”1669 års allmänna skråordning gjorde visserligen 
gesällvandringen frivillig, men i verkligheten var den 
fortfarande obligatorisk.” Trots detta är det oklart i 
vilken utsträckning gesällvandringarna skedde. Los-
man 2005. Se även Sonencher 1987, s. 31–64.

113 Stuckatörens vardag bestod i att resa mellan olika 
slott- och husbyggen, och inte sällan från land till 
land. De reste ofta på eget initiativ, med eller utan 
sina familjer, för att finna uppdrag. I takt med att 
deras arbeten blev kända anlitades de av andra bygg-
herrar, ofta i närheten. För kunskap om stuckatörers 
verksamhet under tidigmodern tid i Europa måste 
man vända sig till internationell forskning, främst 
från Italien, t.ex. Magistri d’Europa. Eventi, Rela-
zioni, Strutture della migrazione di artisti e costrut-
tori dai laghi lombardi. Atti del convegno Como 23–26 
ottobre 1996 A cura di Stefano Della Torre, Tiziano 
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Mannoni, Valeria Pracchi. Tack till Anna Bortolozzi 
som förmedlat bibliografiska uppgifter om resande 
stuckatörer i Europa. Om stuckatören Carlo Caro-
ves yrkesväg i Sverige se Karling 1964. Se även Fulton 
1994; Fulton 1996, s. 117 ff; Fulton 1997, s. 275–302. 
Skulptören Elisabet Hallgren har fördjupat sig i ar-
betssätt och även gjort en del arkivaliska efterforsk-
ningar om stuckatören Caroves sociala situation. 

114 Jmfr. Olin 2000, s. 142.
115 För både Girardon och Coysevox saknas moderna 

översikter. För Coysevox, se t.ex. Keller-Dorian 
1920, 2 vol. För Girardon se t.ex. Francastel, Girar-
don, 1928.

116 Correspondance, 1964, 17–18.
117 Det är troligen en del av ett sådant brev som åter-

finns i Paris, Institut Néerlandais, Fondation Cus-
todia, Collection Fritz Lugt, Inv 7407. En notis 
daterad 7 juli 1693 och underskriven av Girardon 
meddelar: ”Voir ce qu Chauveau avoit à faire et 
avec qui il etoit, et ce qu’il a reçeû sur cet ouvrage.” 
Notisen är förmedlad och transkriberad av Aurélia 
Rostaing.

118  Correspondance, 1964, s. 18–19. 
119  Correspondance, 1964, s. 24, Cronström till Tessin 29 

maj 1693.
120  Correspondance, 1964, s. 26–28, Tessin till Cronström 

26 juli 1693.
121  Correspondance, 1964, s. 28, Cronström till Tessin 31 

juli 1693.
122 ”Le sieur Cussi aux Gobelins, qui a tout travaillé 

quazy pour Versailles, est le plus habile en cela, et il a 
beaucoup de bonne volontté par moy”, Correspond-
ance, 1964, Cronström till Tessin 19 april 1693, s. 15, 
n. 24, s. 39. 

123 Correspondance, 1964, s. 21–24, Cronström till Tes-
sin 23 maj 1693. Berain och Cronström diskuterade 
även en ornamentmålare som troligen var Claude III 
Audran (1658–1734). Denne kom dock ej att resa till 
Sverige. 

124 Les génies de la mer, chefs d’oeuvre de la sculpture na-
vale, Musée national de la marine, 5 février 2003–2 
février 2004 (utst.kat.), 2003. 

125 Flera av fransmännen, René Chauveau, Claude 
Henrion, Bernard Foucquet, och de Meaux, kom 
att delta i dekoren av den nya statsvagn som beställ-
des från Frankrike av Karl XI, efter att det kungliga 
stallet brunnit ned 1696. Berain utarbetade deko-
ren vars svenska symboliska innehåll förmedlades 
av Cronström i samråd med Tessin. Teckningar av 
Berain finns bevarade i Nationalmuseum. Karos-
sens stomme tillverkades i Paris 1696–1697 av Ludvig 
XIV:s främsta vagnsnickare och ebenister.Vissa par-

tier lämnades rena för att utsmyckas i Stockholm, 
enligt Tessins pragmatiska sätt. Bildprogrammet 
fick dock ändras till vissa delar för att passa tron-
arvingen när Karl XI:e dött. René Chauveaus kom-
petens utnyttjades för att komplettera den skulptu-
rala formgivningen. Astrid Tydén-Jordan har visat 
att målaren Jacques Foucquet gjorde alla förlagor 
till den målade dekoren och figurmotiv på vagnen 
och målade sidenapplikationerna som broderades av 
hovbrodören Tobias Leuw 1699. De Meaux målade 
de ornamentala motiven. Även Claude Henrion, 
Bernard Foucquet och silversmeden J.-F. Cousinet 
arbetade med vagnen. Tydén-Jordan 1985, s. 40–54; 
Tydén-Jordan, ”Jacques de Maults”, SBL, 1985–1987, 
bd. 25, s. 275–276. Se även Rangström /Tydén-Jordan 
i Solen och Nordstjärnan (utst. kat.), 1993, s. 35–37; 
Tydén-Jordan i Versailles à Stockholm (utst. kat.) 1985, 
s. 205 ff. De franska hantverkarna skulle också i delta 
i dekorationen av skeppet Kung Carl (kallades också 
Victoire). Det var det största skepp som dittills byggts 
i Sverige. Dekoren av detta viktiga projekt uppdrogs 
Tessin. På Tessins och Cronströms initiativ skickade 
Jean Berain 1694 presentationsritningar av skeppets 
ornamentala utsmyckning till Stockholm (med av 
Compardel kolorerade exemplar). Sedan 1687 var Be-
rain Dessinateur des vaisseaux du roi och Philippe Caf-
fieri Sculpteur des vaisseaux du roi. Efter teckningarna 
gjordes en modell i Karlskrona. Denna modell skulle 
föras upp till Stockholm för att Chauveau skulle de-
korera den. Troligen pågrund av kungens sjukdom 
och slottsbranden kom inte de franska bildhuggarna 
att göra dekoren. Ansvarig för utsmyckningen blev 
istället bildsnidare Henrik Schütz i Karlskrona. Skep-
pet avseglade sommar 1700, med den unge Karl XII 
ombord. Skeppet finns inte bevarat, men Berains 
teckningar finns bevarade i Sjöhistoriska museet. 
Soop 2007, s. 142–149; Solen och Nordstjärnan (utst. 
kat.), 1993, no 7–9, s. 32–34; de La Gorce 1988, s. 
53–66; de La Gorce 1986, s. 59–60.

126 Correspondance, 1964, s. 52–53, Cronström till Tessin 
2 juli 1694. 

127 Till exempel skickade Cronström den 26/16 april 
1697 till Tessin ett brev som skulptören Adam skri-
vit. Brevet har ej återfunnits. Correspondance, 1964, s. 
167.

128 Så var det till exempel också med de många tyska 
hantverkare som var verksamma i Stockholm under 
1600-talet, och som var knutna till den tyska försam-
lingen. Olin 2000, s. 146. Olin skriver ”Lojaliteter 
till landsmän, trosfränder, partivänner [i England] 
och klienter vägdes in i valet bland konkurrerande 
ateljéer”.
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129 Correspondance, 1964, s. 17, 19, Cronström till Tessin 
8 maj, 10 maj 1693.

130 Cronström hade skrivit ett rekommendationsbrev 
till Tessin om Henrion daterat den 18 juli 1694 ”cel-
luy qui vous presentera celle-cy est le S. Henrion, 
sculpteur dans son art; de la science et des moeurs 
duquel je suis persuadé que vous serez fort content. 
Aincy je vous supplie, Monsieur, de vouloir bien 
l’honorer de votre protection, d’autant plus que la 
confrérie qu’il y a est le plus fort motif qu’il ait eu 
pour partir. Vous en tirerez des bonnes services ...” 
Correspondance, 1964, s. 62, n. 27.

131 Correspondance, 1964, s. 73, Tessin till Cronström 15/5 
april 1695. Möjligen var  Delaporte och de Meaux 
svågrar. En François De Meaux, möjligen densamme 
som Jacques de Meaux, hade varit gift med en Su-
zanne Fremery, troligtivis släkt med Jeanne Fremery, 
Delaportes hustru. Detta styrks av att François De-
meaux var fadder till Louis Delaportes och Jeanne 
Fremerys dotter och var närvarande vid hennes dop 
19 april 1688. BN, Departement des Manuscrits, 
”Fichier Laborde”. Se del I, ”Yrkesroller”. 

132 Correspondance, 1964, s. 115–151, brev från Cronström 
till Tessin 16/6 april 1696; brev från Cronström till 
Tessin 10 augusti 1696; Tessin till Cronström 19 au-
gusti 1696; Cronström till Tessin 24/14 augusti 1696; 
Tessin till Cronström 21 oktober 1696; Cronström 
till Tessin 19/9 oktober, 1696. 

133 De familjebaserade och sociala nätverkens betydelse 
har bland annat lyfts upp av Gady 2010. Se även 
Schnapper 2004, s. 80–88.

134 Enligt Antoine Furetières Dictionnaire Universel, 
Rotterdam 1690, var ett passeport ”Lettre ou brevet 
d’un Prince ou d’un Commandant, pour donner 
liberté, seureté, & saufconduit à quelque personne 
pour voyager, entrer, & sortir librement sur ses ter-
res. Le passeport se donne aux amis, & et le saufcon-
duit aux ennemis ...”

135 I Italien var det dessutom svårt att resa in i någon 
stad om man inte hade ett hälsocertifikat. Maczak 
1980, s. 108 ff. I Frankrike finns handlingar rörande 
utrikes ärenden både utrikesministeriets, marinens 
(AN/B/4)och konsulatens arkiv (AN/AE/B/I–III). 
Detta material berör dock nästan uteslutande han-
del. I det franska utrikesministeriets arkiv, Archives 
des Affaires étrangères, finns de diplomatiska korre-
spondenserna (Correspondance politique) och memo-
rialen (Mémoires et Documents)från franska beskick-
ningar i utlandet. För perioden kring år 1700 berör 
dessa handlingar mest politiska frågor, men också 
frågor om handel. Ingen systematisk genomgång har 
dock gjorts av detta material inom ramen för denna 

studie. För att resa in i Sverige behövde fransmän-
nen sannolikt inte regelrätta pass, eftersom de hade 
kunglig inbjudan. Jmfr. Losman 2005. 

136 AN, O1. 1082. Certifikaten har publicerats av Guiff-
rey, 1878. Det har inte gått att återfinna certificats till 
alla som reste till Sverige. Detta kan ha flera anled-
ningar, t.ex. att certifikaten kanske inte finns beva-
rade, då källorna från 1600-talets överintendents-
ämbete inte är fullständiga. Det kan också innebära 
att alla kanske inte arbetade för Bâtiments du Roi, 
åtminstone inte för tillfället. Vissa gesäller behövde 
kanske inte få tillstånd om de följde med sin mäs-
tare.

137 Jämför Correspondance, 1964, Tessin till Cronström 
14 februari 1694, s. 45–46. 

138 Correspondance, 1964, s. 24–25.
139 Correspondance, 1964, s. 26–27, 26 juli 1693. Den 

kungliga fullmakten som skickades till Cronström 
har dock ej återfunnits. 

140  Correspondance, 1964, s. 73–74, Cronström till Tessin 
15/5 april 1695. Den skicklige djurmålaren som givit 
sig av till Polen är av Weigert/Hernmarck identifie-
rad som Alexandre-François Desportes (1661–1743).

141 På liknande sätt gjordes listor med vävarna på Go-
belins för att de skulle finnas tillgänglina om ma-
nufakturen öppnade igen efter att det stängts på 
1690-talet. 

142 Papillon 1854 (1738), s. 20; Institut Néerlandais, Fon-
dation Custodia, Collection Fritz Lugt, Inv 7407, se 
ovan. 

143 Correspondance, 1964, s. 170, 172, 177, Cronström till 
Tessin 7 juni 1697; Cronström till Tessin 21/11 juni 
1697; Tessin till Cronström 11 augusti 1697 och 1 sep-
tember 1697. 

144 Jmfr. Guiffrey 1878, s. 7–8.
145 Correspondance, 1964, s. 117, 151, Conström till Tessin, 

odat. 1696. Denne Robert visade sedan sitt missnöje 
med att överintendenten Villacerf givit arbete till 
andra och sade sig för den skull vilja resa till Sverige. 
Den 5 juni 1699 meddelades att en Robbert, ”mou-
leur” avrest till Sverige, men det är troligen en son 
till den förre. Correspondance, 1964, s. 229–230. Jmfr. 
Böttiger 1940, s. 200. Ett annat exempel är gjutaren 
Hullot, troligen Guillaume Hullot, som hindrats av 
överintendenten att avresa till Sverige. Senare gav sig 
samme Hullot av till Berlin. AN, Batiments du Roi 
1695–96, O1 2040 b, Dossier 1 piece 85, ”la pension de 
200 livres tournois qu’avait feu de Seve peintre retiré 
aux Incuravles [Hopital des Incurables] est demandé 
par […] Hullot, sculpteur il a travaille depuis 25 
ands, Monseigneur le surintendant l’empesah [sic] 
il y a deux ans d’aller en Suede.” Pensionen gäller 
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för Gobelins. Tack till Aurélia Rostaing som påpe-
kat och transkriberat detta dokument till mig. Jmfr. 
Lami 1906, s. 246.

146 KB, I 15:3 (Eichhorns konsthistoriska samling). Böt-
tiger uppger att målaren Zapf varit verksam med 
brodern Evrard Chauveau på Drottningholm, Böt-
tiger 1889, s. 61.

147 KB, I 15:3; 15:10 (Eichhorns konsthistoriska samling): 
”Je certifi que le nome Jan Barteij ma servis lespas de 
troi anné an calité de Compagnon sculpteur pour les 
ouvrage du chatau roial le quel jans suis fort contant 
et naiant point doccation loupé davantage je luy et 
donné ce presant bilet pour luy faciliter un congé 
[…] fait a Stokholme le 6 novembre 1699 Réné 
Chauveau”; ”Åth åfwanbenembte bildthuggargesäll 
behagade wederbörande att låtha afföllia […] om 
pass Stockholm dn 6 Nov: 1699 Nicodemus Tessin”. 
Pierto Pagani utfärdade ett intyg för gesällen Gross-
man (?) den 19 maj 1698. Paganis intyg är till skillnad 
från de andra på svenska, men det är oklart om han 
skrivit själv. 

148 Särskilt intressant i detta sammanhang är relationen 
till Frankrike under denna period. Skånska kriget 
hade varit en direkt följd av den ”olyckbringande 
allians” som Sverige slutit med Frankrike, och fre-
den slöts genom fransk medling. Det var ett slags 
beroendeställning som säkert på många sätt var för-
nedrande. Se Eriksson, Nils Bielke, 2000, s. 153 ff. 
Som en följd av de fredsbevarande ambitionerna in-
gick Sverige från 1681 ånyo i en allians med England, 
Nederländernas, Tysk-romerska riket, Spanien och 
Savojen, för att stoppa Ludvig XIV:s expanderings-
planer i Europa (Augsburgska ligans krig 1688–1697). 
Sverige behöll sin neutralitet och fick inta rollen som 
medlare vid freden i Rijswijk 1697. Men trots, eller 
just på grund av, dessa förhållanden var relationen 
till Frankrike spänd under 1690-talet. Därför var de 
diplomatiska relationerna viktiga. Höjer 1866, s. 3–8; 
Bohrn 1949, s. 193—213; Rystad (red.) 2005.

149 Correspondance, 1964, s. 164–166, Cronström till Tes-
sin 22 mars 1697.

150 Correspondance, 1964, s. 164–167, Cronström till Tes-
sin 26/16 april 1697.

151 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 11. 
152 Correspondance, 1964, s. 13–14, brev från Tessin till 

Cronström 18 mars 1693.
153 Correspondance, 1964, s. 16–17, brev från Cronström 

24 april 1693.
154 Det är svårt att kvantifierbart mäta denna föränd-

ring då det inte finns samlande uppgifter om hant-
verkarnas inkomster och förmåner under tiden i 
Frankrike. 

155 Correspondance, 1964, s. 52–53. Jmfr. Böttiger 1940, s. 
194–196.

156 Pozsgai (opubl.) 2002; Guido Hinterkeuser 2003, s. 
273–280, nämner likheterna mellan Berlins slott och 
Stockholms slott, men nämner inte de franska hant-
verkarna,

157 Correspondance, 1964, s. 208, 210. 
158 Maczak 1995, s. 205 ff. 
159 Correspondance, 1964, s. 13–14, brev från Cronström 

till Tessin den 18 mars 1693. Lillieroth var svenskt 
sändebud i Nederländerna från 1691. Gustaf Jo-
nasson, ”Nils Lillieroth”, SBL, 1980–1981, bd. 23, s. 
131–135. 

160 Tack till Ola Winberg för diskussioner kring resvä-
garna. Winberg arbetar med en avhandling vid Hi-
storiska institutionen vid Uppsala Universitet om 
svenska adelns utrikesresor under 1600-talet, kom-
mande. 

161 RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 
309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726, vol. 309, Underdånigt memorial från Tes-
sin till Kungl. Maj:t 25 januari 1694, ”... I Frankryke 
är utbetalt så till dee fransöske handtwerkarnas re-
sepenningar, derifrån till Giöte o Helsingborg och 
Marsstrand.”

162 Correspondance, 1964, s. 26, Cronström till Tessin 24 
juli 1693.

163 Henric Jacob Hildebrand kallas i källorna ofta 
”kamrer Hildebrand”. ”Hildebrand, adlig släkt”, 
SBL, red. Erik Grill, 1971–1973, bd. 19, s. 36–36. En 
annan som nämns regelbundet är ”Kapten Wernle”. 

164 I RA, Ämnesssamlingen, Skön konst, vol. 1, finns 
bevarat en kopia av passet. ”… A Tous lieutnants 
Gouverneurs Chefs Capitaines Officiers et gens de 
guerre tant de cheval que de pied ensemble a Tous 
autres officiers et sujets de Sa Ma:té a qui ce regarde 
et ces presentes seront montrées Salut. Comme René 
Chauveau natif de Metz en Lorraine, Louis La Porte 
né a Paris, et Joseph Jacquion natif de Neufchateau 
en Lorraine, tous trois sculpteurs, et âgés environ de 
trente ans, desirent de se transporter vers le Royau-
me de Suede au service de Sa Ma:té Suedoise et que 
nous leur avons permis et permetons […] de prendre 
leur chemin par la Flandre tout droit a Gand, de 
Gand a Bruxelles, et de Bruxelles en Hollande. Nous 
vous mandons et commandons au nom et de la part 
de Sa Ma:té de les laisser librement et franchement 
aller et passer a pied a cheval ou autrement sans leur 
faire mettre ou donner, ny souffrir estre fait, mis 
ou donné aucun trouble ou empechement, ains [i] 
toute aide faveur & assistence requise.”

165 Cronström skrev till Tessin den 24 juli 1693: ”… les 
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trois sculpteurs, Chauveau, Jaquin et Delaporte par-
tent enfin, s’il plaist à Dieu, demain matin.” Från 
Tessins svar den 23 augusti 1693 framgår att skulptö-
rerna anlänt. Correspondance, 1964, s. 26, 28, 160.

166 SlA, SHÄ, SB 1696 verif. 736 ff., ”captenen Wernle be-
kommit för utlagda penningar på reesan för måhla-
ren Foucquet”; SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 797, Jacques 
Foucquet d.y., kvitto respengar från Marstrand till 
Stockholm, 24 aug 1694; Correspondance, 1964, s. 61.

167 SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 746; SB 1697, verif. 783, 790, 
793, kvitton augusti–september 1695.

168 Correspondance, 1964, s. 164–165, brev från Cron-
ström till Tessin 22 mars 1697 

169 Correspondance, 1964, s. 168, brev från Cronström till 
Tessin 7/17 maj 1697, ”J’attends a tout moment le pa-
seport de Hollande de Mr de Meaux pour l’envoyer 
aussitot”; s. 177, brev från Tessin till Cronström 1 
september 1697: ”Mr. De Meaux arriva il y a quattre 
jours après huict semaines de voyage, mais comme 
il avoit un frère à Hannover, qu’il n’avoit pas vû en 
quinze annés de temps, si l’entreveu a demandé une 
quinzaine des jours.” Jmfr. Böttiger 1940, s. 199. 

170 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 783. Ett annat exempel är 
Carl Gustaf Tessin som fick sin last beslagtagen av 
den norska piraten Peder Tordenskiöld, Olin 2004, 
s. 12. Även de La Gorce 2009, s. 321–335, tar upp de 
osäkra aspekterna i och med transporterna.

171 Sandberg 2002, s. 101–120; Persson 1999.
172 För en överblick av samlande av fransk konst, se 

Granberg II, 1930, s. 37 ff.
173 ”Tre kronor” är en modern benämning av det gamla 

slottet. Tornet finns däremot omnämnt med detta 
namn i skriftliga källor redan under 1500-talets mitt. 
Arvidsson 1999, s. 21.

174 Johan III hade inrättat en slottskyrka i den norra 
längan. Böttiger 1940, s. 193 ff. Se även Ljungström 
1988; Böttiger 1918. 

175 RA, Riksregistraturet, 3 mars 1692, fol. 27. Jmfr. Böt-
tiger 1940, s. 193 ff. Planerna på att bygga om hela 
slottet fanns således före branden 1697. 

176 Ett antal ritningar av Tessins egen hand av norra 
längan (hela längan, mittpartiet av ytterfasaden, 
mittpartiet borggårdsfasaden, SAK; sektion av hela 
norra längan, NMH CC 807) kan dateras till före 
branden. Dessa har troligen fungerat både som 
presentationsritningar och som arbetsmaterial. En 
av ritningarna (SAK) har använts som förlaga till 
Sebastien Le Clercs (1637–1714) gravyr av nordfa-
saden. Den är utförd, enligt ett kungligt beslut i 
januari 1695 att: ”facciaten som wetter mot malm-
torget, tillyka med dess uppkiörsel och cascader uthi 
kopparstycker i stort låtha förfärdiga av den bästa 

kopparstyckaren som finns i Paris […] i 300 exem-
plar” Några månader senare meddelade Tessin att 
man förbundit den som hade den ”starkaste reputa-
tionen” för att förfärdiga dessa gravyrer (Le Clerc). 
Tessin rekommenderade att låta 200 stick stanna i 
Frankrike, sända 100 till Tyskland och yttrligare 100 
till Italien och andra länder (SlA, Slottbyggnadsde-
putationen II:3; RA Tessinska samlingen, E 5717). Till 
de tidiga avbildningarna skall också Swiddes gravyr 
från 1697 för Suecian och Karlsteens medalj räknas. 
Josephson 1940, s. 33 ff.; Kommer 1974, kat. nos. 1–15.

177 SlA, SHÄ, SB huvudböcker och verifikationer, 1693–
1713.

178 Tessin gjorde generalplaner för den nya slottsbygg-
naden direkt efter branden, på sommaren 1697, jmfr. 
Magnusson 1990, s. 123. Ritningarna godkändes 
av Hedvig Eleonora och förmyndarregeringen på 
Karlberg 21 juni 1697, samma dag som Tessin blev 
utnämnd till överintendent. Dessa ritningar var ett 
förstorat och något förändrat förslag från de tidigare 
ombyggnadsplanerna från 1692. Planerna utveckla-
des ytterligare i en serie ritningar (planer, fasader, 
elevationer, SAK) som kan dateras 1700–1704. Tes-
sin skrev själv i sitt memorial och i brev att han var 
sjuk då och satt och ritade och att allt var klart 1704. 
(Josephson 1940, s. 64 ff.) Ett viktigt projekt var att 
låta gravera även dessa ritningar (15 blad), som man 
gjort med norra fasaden. Via Cronströms förmed-
ling reste därför gravören Claude Haton till Sverige 
i juni 1708.(Correspondance, 1964, s. 364, Cronström 
till Tessin 8 juni 1708). Tessin blev dock inte helt 
nöjd med Haton som han kallade ”lat och obenägen 
att bättra sig”. Istället försökte Tessin 1709 värva gra-
vören Bernard Picart (1673–1733). Denne fick dock 
inte utresepass från Frankrike, på grund av misstan-
ken att han önskade konvertera till protestantismen. 
Picart etablerade sig slutligen i Holland (Correspond-
ance, 1964, s. 370–371, 372). Enligt brev från Tessin 
till Cronström var Haton i det närmaste klar 1714. 
För ett av bladen, har Haton återanvänt Le Clercs 
norra fasadgravyr från 1695 och gjort tillägg, se Jo-
sephson 1940, s. 69 ff. Se också Kommer 1974, nos. 
16–39. 

179 Man kan ställa sig frågan varför det var just Nicode-
mus Tessin d.y. som fick uppdraget att leda slotts-
bygget och få titeln överintendent. Generations-
kamraten med fadern, den franskfödde Jean de la 
Vallée (ca 1624–1696) hade 1651 varit den förste att få 
en instruktion om att bli ”kunglig arkitekteur” och 
därmed ansvara för samtliga kungens byggnader. 
När Tessin d.ä. kom hem från sin utlandsresa 1653 
delade han och de la Vallée på ansvaret vid de kung-
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liga byggena och i staden. Tessin d.ä. blev stadsarki-
tekt (1661) och slottsarkitekt (1671). de la Vallée kom 
istället från 1660-talet att avlönas som ”riksarkitekt” 
från Kammarkollegiet. Det hade sannolikt rått en 
konkurrens mellan de la Vallée och Tessin d.ä. om 
de åtråvärda arkitektposterna, som kunde innefatta 
både skapande och vitt omfattande, kontrollerande 
funktioner. Jean de la Vallés karriär fick en alltmer 
administrativ riktning med särskild uppsikt över sta-
dens byggnadsverksamhet och manufakturverksam-
het. de la Vallée tillhörde en annan generation än 
Tessin d.y., som hade tydligare och närmare relation 
till kungamakten och hovet. När Tessin d.ä. dog 1681 
fick Tessin d.y. ta över faderns alla poster och blev 
både slottsarkitekt och stadsarkitekt (”uppsyn över 
stadshuus byggningar”). Sedan 1676 var Tessin d.y. 
dessutom hovarkitekt. Efter Jean de la Vallée fanns 
ingen som kunde konkurrera med Nicodemus Tes-
sin d.y. som hovets och rikets ledande arkitekt och 
administratör för stadens och statens byggnadsför-
valtning. Det var nog inte en tillfällighet att det var 
året efter Jean de la Vallées död (1696) som Tessin 
d.y. blev utnämnd till överintendent. 1; Corin 1958, 
s. 49; 313–321; Ellehag 2003, s. 17–18 ur Osvald Sirén, 
Likvidationer av konstnärsakter (RA) i Storhetstidens 
Stockholmsarkitektur 2, Stockholm 1911; Tord O:son 
Nordberg, ”Jean de la Vallée”, SBL, 1945, bd. 11. s. 
34–42; Elgenstierna, Svenska Ättartavlor, del VIII, 
1934, s. 239–24.

180 RA, Riksregistraturet, vol. 594, 1697, 21 juni, fol. 749 
ff. Tessin kallas överintendent i fransk korrespon-
dens även före 1697. RA Ericbergsarkivet, vol. 11. 

181 De stora utbetalningarna distribuerades alltjämt av 
överståthållaren som under den aktuella perioden 
var Christopher Gyllenstierna (d. 1705), därefter 
Knut Posse (d. 1714).

182 RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl Maj:t, vol. 
309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726, vol. 309. I en skrivelse till Kungl. Majt 
skriver Tessin i ett underdånigt memorial den 28 
december 1697 (expedierat 4 jan 1698) att överste-
marskalken väntar ordre från kungen beträffande 
den nya rang som Eders majestät behagat att ge hans 
tjänst. Ärendet påpekades också i ett kungligt brev 
till överstemarskalken: ”…öfwerintendenten Ni-
codemus Tessin, den rang han härmedelst kommer 
att alternera.” SlA, E 1:1, s. 481. Tack till Lars Wick-
ström på Slottsarkivet som visat det kungliga brevet 
för mig. 

183 Sl.A, Hovstatsräkenskaper Kungl Maj:ts hov, 1698. 
Tessins lön efter höjningen blir 3 200 dsm.

184 ”Vocationen” för att bli överintendent citeras också 

av Tessin i en promemoria från 31 mars 1718, RA, 
Tessinska samlingen, E 5721. Detta memorial har 
troligen tillkommit i syfte att förtydliga överin-
tendentens roll i samband med Tessins formella 
utnämnande till överstemarskalk 1717 eller inför 
utnämnandet till högste ordningsman i maj 1718. 
Överintendentsnämbetet omnämns då allmänt i 
promemorian som ”byggningswerket” och det be-
tonas att alla tillsättningar av ”byggnings och träd-
gårdsbetienter” och alla kontrakt ska undertecknas 
av rådet och överstemarskalken, dvs. Tessin själv.

185 T.ex. beslutar Kungl. Maj:t i en resolution från 16 
mars 1699 att Tessin inte behöver ansöka om att an-
vända det innevarande årets byggningsmedel för att 
betala föregående års räkningar. RA, Tessinska sam-
lingen E 5717, Koncept och skrivelser. 

186  Jmfr. Lindahl 2002, s. 27–33.
187 Josephson 1946, passim; Olin 2003, s. 159–170. 
188 Hedvig Eleonora var en stor byggherre vid sidan 

om det kungliga hovet, särskilt Drottningholm vars 
inredningar utfördes 1665–1686 och under en senare 
senare fas under 1690-talet. Bland hennes konstnä-
rer fanns Ehrenstrahl och Carove. Under de sista 15 
åren, dvs., samtidigt som fransmännen var på Stock-
holms slott, var hennes stab Andreas von Behn, 
David Krafft, Hans Georg Müller, Erik Utterhielm, 
Evrard Chauveau, David Schwartz och Johan Star-
bus. Böttiger 1889, s. 21, 93; Lisa Skogh, Liebhaberin 
of the Arts. The Collecting and Patronage of Hedwig 
Eleonora of Schleswig-Holstein-Gottorp (1636-1715), 
kommande (diss.).

189 Ehrenstrahl efterträddes av sin systerson David von 
Krafft (1655–1724). Ehrenstrahl har behandlats i ett 
flertal studier, dock ingen sentida monografi. Som 
exempel kan nämnas Sjöblom 1947; Sjöblom, ”Da-
vid Klöker Ehrenstrahl”, SBL, 1949, bd. 12, s. 367–
379; Ellenius 1966; Sidén 2003, Olin 2000, s. 148–167; 
Snickare, ”Nordens Apelles. Ehrenstrahl, antiken 
och konstskapandet”, kommande. 

190 Magnusson 1980, s. 85—95. 
191 Jmfr. Magnusson 1980, s. 120—128; Snickare 2004, s. 

174–200. Nämnas bör även den svenske porträttmå-
laren Michael Dahl (1659?–1743) som hade lämnat 
Sverige för att etablera sig i England.

192 Willman hade gått i lära hos konterfejaren Anders 
Lorenz och utskrevs 1683 som gesäll. Han ska senare 
ha omnämnts som ”mäster Willman”. Willman 
uppges också ha arbetat i slottskyrkan under hösten 
1693 (samtidigt med fransmännens ankomst) med 
förgyllning i valvet. Böttiger 1940, s. 205–206, 221; 
Correspondance, 1964, s. 18, Cronström till Tessin 8 
maj 1693; Andresson, SKL, 1952–1967, band V, s. 695. 
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193 Som exempel kan nämnas bröderna Henrik Blume 
(till Sverige 1620-tal, d. 1648) och Didrik Blume (till 
Sverige 1630-tal, d. 1668) från Bremen. Axel-Nilsson 
1950, s. 446—452.

194 För Precht se Roosval 1905. I sammanhanget kan 
också nämnas bildhuggaren Nicholaes Millich (ca 
1630–1699) som var av flamländskt ursprung. Han 
var verksam i Sverige under 1670- och 1680-talen, 
med vissa avbrott. Millich var åtminstone under 
1670-talet upptagen som ”statuarie” på hovlöningen 
med 600 dsm i lön. SlA, hovstatsräkenskaper K.M:ts 
hov. Se Waldén, 1942.

195 Caspar Schröder hade börjat med snideri vid skepps-
byggen. Han övergick sedan till att skulptera por-
trätt i sten och uppmärksammades särskilt för ett 
porträtt av Karl XI i marmor (Drottningholm). 
”Caspar Schröder”, Vahlne, SBL, bd 31, 2000−2002, 
s. 623–625; Medin 1952, s. 25–28; Looström 1887, s. 17.

196 De tysk-italienska bröderna Pahr och den schle-
siske Antonius Watz var verksamma bl.a. på Upp-
sala och Kalmar slott. På 1650-talet var tyske Daniel 
Anckermann verksam bl.a. på Makalös och i Her-
man Wrangels gravkor i kyrkan på Skokloster. Karl 
Gustaf Wrangel engagerade Hans Zauch, Giovanni 
Anthoni och Niels Erichsson för mellanvåningen på 
Skokloster under 1660- och 1670-talen. I Carlo Ca-
roves nätverk ingick de svenska stuckatörerna Simon 
Nauclerus och Erik Njure. Fulton 1997, s. 275–302; 
Fulton 1996, s. 291 ff.; Fulton 1995.  

197 Bröderna Carove verkade tillsammans med inred-
ningar och utsmyckningar på Drottningholm från 
1664. Carlo Carove hade också varit verksam till 
exempel vid familjen Soops Mälsåker och särskilt 
välkänt är gravkoret för Lars Kagg, signerat av Ca-
rove 1667. Carlo Carove blev från 1690 anställd som 
”fontänör” på Hedvig Eleonoras Drottningholm 
(SlA, Hovstatsräkenskaper, Hedvig Eleonoras hov). 
Han begravdes 1697 i Jakobs församling, på kyrko-
gården eftersom han var katolik. (SSA, Kyrkböcker, 
Jakobs församling, vol. L I a). Giuseppe Marchi 
dyker upp i räkenskaperna för första gången 1694 
som medhjälpare/gesäll till Carove i slottskyrkan 
(SlA, SHÄ, SB 1694, verif. 2008). Marchis verksamhet 
kan knytas bland annat till Bielkes Salsta och Johan 
Gabriel Stenbocks palats i Stockholm (Regeringsrät-
ten). Karling 1964, s. 291–301; se även Fulton 1997, 
s. 275–302; SlA, Hovstatsräkenskaper, Kungl. Maj:ts 
hov.

198 Mårten Snickare tydliggör denna förändring med 
t.ex. vilka medhjälpare Tessin vände sig till vid an-
ordnandet av de stora kungliga ceremonierna under 
1690-talet. Vid Ulrika Eleonoras begravning i no-

vember 1693 hade Burchard Precht och den sedan 
länge i Sverige verksamma stuckatören Carlo Carove 
de största rollerna, men vid Karl XII:s kröning 1697 
hade dessa positioner övertagits av René Chauveau 
och Jacques Foucquet. Snickare 1999, s. 83 ff. och 115 
ff.

199 Från resan skall ha skrivits en reseberättelse (ej be-
varad) vilken likpredikningen och en senare biograf 
anges citera. Likpredikningen från 8 mars 1738 av 
pastor Murray och biografin av Gahm i ”Gahmska 
samlingen”, Uppsala universitetsbibliotek, efter 
Roosval 1905. 

200 Roosval 1905, s. 5, n. 2; s. 9, n. 1.
201 Böttiger 1940, s. 215, 220; Silfverstolpe 1940, s. 326; 

Josepshon 1929a, s. 27–28;  Böttiger 1918, s. 20.
202 Precht anlitades av Tessin för den nya prediksstolen 

(ca 1712) och altaruppsatsen (från 1725) i Uppsala 
domkyrka. Roosval 1905, s. 41–44, 53–64. Se även 
Montagu 1962, s. 3; Cornell 1923–1924, s. 28–33. Tes-
sin fick uppdraget att förnya högaltaret i Uppsala 
Domkyrka redan 1695, flera teckningar finns beva-
rade, bl.a. av Tessins egen hand, se Nicodemus Tessin 
the Younger. Architectural Drawings I, 2004, s. 220, n. 
314.

203 Roosval 1905, bilaga 1. 
204 Ehrenstrahl var, liksom Tessin, medveten om sin 

yrkesroll och sin karriär. Målaren Ehrenstrahls 
konception av kreativitet och invention tycks ligga 
närmare vår traditionella uppfattning av dessa be-
grepp och dess betydelse för konstskapande. Mår-
ten Snickare har framhållit att Ehrenstrahl i skriften 
”Die vornehmste Schildereyen” från 1694 talar om 
sig själv som ”author” i relation till sina målningar. 
Mårten Snickare skriver om Ehrenstrahl att det på 
flera sätt är rimligt att betrakta honom som den för-
sta moderna konstnären i landet. Snickare pekar på 
att ordet ”author” i 1600-talets tyska och svenska kan 
syfta både på Gud, på en författare och ha en juri-
disk innebörd. I den betydelsen blir ”authorn” den 
som skapat verket och dess innehåll, och i betydelsen 
”upphovsrätt”, dvs. den som har den juridiska rätten 
till verket. Nordens Apelles. Ehrenstrahl, antiken och 
konstskapandet, kommande. Olin 2000, s. 148–167; 
Ellenius 1966, s. 11–28. 

205 Privilegierna beviljades i december 1671. Sjöblom, 
SBL, 1949, bd. 12, s. 375—379.

206 von Malmborg 1942, s. 800−804, efter Looström 1887.
207 Ehrenstrahls biograf Axel Sjöblom kommenterade 

angående dekorationskonsten att ”han förmådde 
dock inte rycka upp sig till en fritt skapande konst-
när på detta område”, men kommenterar inte detta 
ytterligare. Sjöblom 1947, s. 76. Looström 1887, s. 6, 
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anger att Ehrenstrahl uppdrogs att göra förarbetena 
till dekorationerna på slottet, men detta återges ej 
hos Böttiger.

208 Bland de många målare som passerade Ehrenstrahls 
ateljé kan nämnas Mikael Dahl, David von Krafft, 
M. Hannibal, H.G. Müller, dottern Anna-Maria 
Ehrenstrahl och Aurora och Amalia Vilhelmina von 
Königsmarck. De flesta av dessa var specialiserade 
på porträtt. Se Olin 2000, s. 145. Johan Sylvius var 
upptagen med takmålningarna på Drottningholm 
och avled 1695.

209 Om Ehrenstrahls sjuklighet vittnar t.ex. en skrivelse 
från Tessin till kungen 7 augusti 1695: ”Målningen af 
yttersta domen lärer ännu ikväll wara i slottskyrkan 
uppsatt men herr Ehrenstrahl är något opasslig så att 
han i 2 eller 3 dagar intet har kunnat arbeta.” SlA, 
Slottsbyggnadsdep II:3, fol. 25.

210 Correspondance, 1964, s. 43, Tessin till Cronström 
3 januari 1694, även 29 juli 1695, citerat av Böttiger 
1940, s. 197. Martin Olin återger turerna kring att 
ersätta hovmålartjänsten efter Ehrenstrahls död. 
Cronström propsade på att en fransman skulle få 
tjänsten, men den gick istället till Ehrenstrahls sys-
terson David von Krafft. Olin, betonar de starka 
banden i ”den tyska kolonin” i Stockholm, som 
också Tessin tillhörde. Olin 2000, s. 201–202,

211 Correspondance, 1964, s. 89, brev från Cronström 
till Tessin 29 juli 1695: ”Je ne vois pas que dans un 
temps, où il a plusieurs morceaux à faire pour nos 
bastiments en Suède, Mr. Ehrenstrahl puisse prendre 
ombrage qu’on en fasse faire quelques’uns par les pe-
intres illustres des pays étrangers.”

212 Jmfr. Lars Ljungström som för ett liknande resone-
mang i Slottet Tre Kronor (opubl.), 1986, s. 19.

213 Börje Magnusson påpekar hur Tessin i Italien på-
verkades av arkitekten Carlo Fontana (1634–1714) i 
”arkitektonisk lärdom och en systematisk ritnings-
teknik”. Magnusson 2003, s. 124–133; Magnusson 
1990, s. 119 ff.; Magnusson 1980, s. 132, 144. 

214 Magnusson 1990, s. 119 ff.; Magnusson 1980, s. 129–
154.

215 Magnusson 1990, s. 119. 
216 SlA, SHÄ, SB Huvudböcker från 1697, t.ex. 1697, fol. 

79–80. Den kungliga resolutionen utfärdas 14 no-
vember 1698. 

217 I början av 1690-talet fick Tessin hjälp av den tysk-
födde Hans Georg Müller. Han var anställd hos 
änkedrottning Hedvig Eleonora, men utförde också 
arbeten på Stockholms slott. Müller användes även 
som tecknare. Hans teckningsstil låg nära Tessins 
egen, och de andra i ritarverkstaden. På 1690-ta-
let och ända in på 1700-talet renritade han Tessins 

projekt, bland annat förslag till Johan Gabriel Sten-
bocks gravmonument (NMH THC 4806 Se Nicode-
mus Tessin the Younger. Architecturfal drawings I, nos. 
180–183, 310, 312, 315). Müller betalades bland annat 
för ”columbnernas och pilastrarnas bestrykande” 
i slottskyrkan, och målade i slottets översta våning 
under 1690-talet och 1700-talets början. Han kallas 
då ”målarmästare” i räkenskaperna. T.ex. SlA, SHÄ, 

SB 1694, verif. 1904; SB 1697, verif. 1208; SB 1708, ve-
rif. 903. Lars Ljungström har föreslagit att det Mül-
ler gjorde var att tillsammans med de Meaux utföra 
ornamenten i fönstersmygarna i Karl XI:s galleri, 
vilket verkar troligt. Betalningsanvisning till Müller 
200 dsm ”för dess gjorda arbete i galleriet”. Arbetena 
specificeras dock ej: SlA; SHÄ, SB 1706, verif. 821, 
858. Jmfr. Ljungström 1986, s. 35. Nordisk familjebok, 
1913, bd. 19, s. 13–14; Böttiger 1889, s. 63–64, 90–91; 
Böttiger 1940, s. 74, 281; Magnusson 1990, s. 122. För 
Ulrika Eleonora d.ä.:s begravnings utsmyckning se 
Snickare 1999, s. 83–114. Tack till Lisa Skogh för dis-
kussion kring Müllers roll hos änkedrottningen.

218 Gustaf Palmcrantz var under åren kring 1710 en syn-
nerligen aktiv tecknare. Han hade som ung gosse 
kommit som page till Tessins hustru Hedvig Sten-
bock. Hans tecknartalanger upptäcktes och han sat-
tes i lära hos Tessin. Han kom att följa med Carl 
Gustaf Tessin på hans första utlandsresa 1714 för 
att vara ”behjälplig med att kopiera arkitektur och 
trädgårdskonst”. Palmcrantz avled dock under resan. 
Palmcrantz kopierade mest gravyrer på ett skickligt 
sätt. Han användes också för att renrita Tessins egna 
projekt. Efter Törnquist uppbar Palmcrantz troligen 
konduktören/kopistens lön. Magnusson 1990, s. 123; 
Holst 1931; Se även Nicodemus Tessin the Younger. Ar-
chitectural Drawings I, s. 10, 123.

219 Abraham Swanskiöld var son till den invandrade, 
holländske köpmannen Abraham Wijnandtz och 
Maria Pehrsdotter Swan – Tessins mor. När Maria 
Swan gifte om sig med Nicodemus Tessin d.ä. upp-
togs den unge Wijnandtz i familjen och tränades i 
arkitektyrket. Swanskiöld var medföljande på Tessin 
d.y.:s första studieresa på 1670-talet. När Tessin blev 
stadsarkitekt hade han låtit uttala sin önskan att bli 
biträdd av Swanskiöld och med honom dela lönen 
(Corin 1958, s. 318). Swanskiöld finns upptagen på 
slottsstaten som ”architect” enligt en förordning från 
november 1698, med en årlig lön om 1 200 dsm (RA, 
Tessinska samlingen E 5717, koncept och skrivelser, 
resolution från Kungl. Maj:t 23 november 1698; SlA, 

SHÄ, SB 1699, fol. 278. Swanskiöld redovisas i rä-
kenskaperna som en egen lönepost året därpå, SlA, 
SHÄ, SB 1700, fol. 105–106.) Swanskiölds uppgift var 
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främst att sköta ”slott och gårdar uthi provincierne”. 
Där hade han troligtvis ett stort ansvar, vilket har 
lyfts fram i senare års forskning. Swanskiöld var 
under flera år verksam vid faderns och broderns ar-
beten, t.ex. ombyggnaden av Borgholms slott, dom-
kyrkobygget i Kalmar, och ombyggnaden av Gus-
tavianum i Uppsala 1687–1693, där Chauveau och 
Pagani var verksamma med dekoren. Han utförde 
också ornamentritningar för flottans fartyg. Rosell 
1992; Nicodemus Tessin the Younger. Architectural dra-
wings I, s. 16, 225 ff.; Nordisk familjebok, 1926, bd. 38, 
s. 619–620.

220 Göran Josua Törnquist hade börjat sin karriär som 
teateraktör och översatt teaterpjäser. Senare anlitades 
han av Tessin. Detta är intressant, då det belyser hur 
man kunde skifta från en syssla till en annan och 
exemplifierar att arkitekt- och konstnärsyrkena ännu 
inte var formaliserade. Törnquist anlitades först som 
kopist i Tessins verkstad. Han anknöt helt till Tessins 
manér att teckna. Törnquist hade varit Paris 1704–
1705 och bland annat arbetat med Tessins modell 
av Louvrens ombyggnad. Vid hemkomsten var han 
behjälplig vid slottsbygget. När Swanskiöld dog 1709 
fick Törnquist överta tjänsten som biträdande arki-
tekt. När Tessin gått till andra uppdrag fick Törn-
quist tjänsten som slottsarkitekt och stadsarkitekt 
(1715–1727). Han kan bl.a. knytas till arbeten med 
Danvikens hospital (1725) och ny kupol över Kata-
rina kyrka efter branden 1723. Magnusson 2003, s. 
124–133; Magnusson 1990, s. 123–124; Svenskt biogra-
fiskt handlexikon 1906. För Louvreprojektet: se Solen 
och Nordstjärnan (utst. kat.), 1993, s. 54–56; Snickare 
2002, s. 103–126. För Louvrens ombyggnad finns bl.a 
en serie teckningar av skulpturer av okänd hand ko-
pierade efter en grupp anonyma franska skulpturer. 
NMH THC 3177 ff.; NMH THC 5125 ff.

221 I staden behövde man vara borgare (det vill ha bur-
skap och svära borgared) för att ha rätt att bedriva 
näring eller utföra ett hantverk. Mästarna arbetade 
enligt kontrakt. De som var anställda av Kronan stod 
dock utanför stadens organisation, eller var tvungna 
att avsäga sitt burskap. De hade inte skråets alla rät-
tigheter, men andra privilegier och skattelättnader. 
Ibland kunde skrået ta emot större beställningar och 
fördela bland de skråanslutna. Kronotjänarna var 
inte någon enhetlig grupp och under 1600-talet en 
avsevärt större grupp än borgerskapet i Stockholm. 
Soldater, sjöfolk eller arbetare (både män och kvin-
nor) stod utanför stadens organisation och hade inga 
rättigheter. Sandberg 2002, s. 141 ff.

222 Sandberg 2002, s. 111–112.
223 Stig Johansson 1995, har följt flera av dessa till or-

ganisationen löst knutna, men återkommande hant-
verkar- och soldatnamn.

224 F. Lindberg 1964, s. 171–185; Grönhammar 1989, in-
ledning. 

225 Ljungström 2004, s. 56 ff..
226 Vasasönerna började tillämpa beställningssystemet 

på höga adliga befattningshavare. Ett kontrakt upp-
rättades mellan Kronan och befattningshavaren var-
vid den kontrakterade förväntades utföra ett arbete 
mot en bestämd årslön. Slutligen övergick beställ-
ningarna till att bli årslöner för hovets och slottets 
anställda, vilket befästes genom 1634 års regerings-
form. Delvis hänger utvecklingen ihop med natu-
rahushållningens övergång till penningaavlöning. 
Carlsson/Rosén 1962, s. 449–451.

227 SlA, SHÄ, SB, huvudböcker 1693–1700. Återkomman-
de slottsbetjäneter under perioden är t.ex. överståt-
hållaren Christopher Gyllenstierna; underståthålla-
ren Jacob Cloo (lön: 1 300 dsm/år); slottsbokhållaren 
Petter Galle (600 dsm/år); snickare Mathias Wil-
helm (200 dsm/år); byggmästare Hans Buchegger 
(300 dsm/år; murmästare Johan Nillson (300 dsm/
år); bildhuggare Burchard Precht (400 dsm/år). Lö-
nerna var förhållandevis låga, och förmodligen hade 
de flesta andra uppdrag vid sidan om, som t.ex. Tes-
sin och Precht. 

228 Konduktören hade sin ”kåst” hos Tessin, och ”…
således att dee hafwa kostat mig mera och inte min-
dre än […] dheras löner innehåller” (troligen åsyftas 
Palmcrantz). I en kunglig resolution från 14 novem-
ber 1698 meddelas att Tessin ska få disponera fritt 
över dessa medel till kopisten/konduktören, efter 
de behov som finns. RA, Allmänna verks skrivelser 
till Kungl Maj:t, vol. 309. Hovarkitekten/Överin-
tendentens skrivelser 1686–1726; RA Tessinska sam-
lingen, E 5717, Koncept och skrivelser. 

229 RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl Maj:t, vol. 
309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726, odaterad. Vikten av att använda samma 
hantverkare upprepas även i ett memorial från 16 
mars 1699.

230 Se t.ex. Candréus 2008, s. 89–95.
231 Det var främst under 1600-talet som hovet byggdes 

ut till en omfattande förvaltning med hierarkisk 
ordning. De anställda vid hovet lydde under över-
stemarskalken (1634–1682 och från 1772 var titeln 
riksmarksalk), en post som innehades av något av 
riksråden. Därefter följde hovmarskalkar, kammar-
herrar, kammarjunkare, hovjunkare, hovfröknar 
och pager som rekryterades ur adeln. Konterfejare, 
språkmästare, livskräddare, musikanter med flera, 
hade rang av hovbetjänter. Inom varje yrkeskategori 
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kunde löner variera. Asker 2007, s. 52–53; Riksarki-
vets beståndsöversikt. D. 4, Kammararkivet, s. 46, 395, 
415. 

232 RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl Maj:t, vol. 
309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726, memorial från 1695 och 1696. 

233 Pagani omnämns vid enstaka tillfällen som italiensk, 
och räknas ibland istället som fransk. 

234 RA, Tessinska samlingen, E 5717, Koncepter och 
skrivelser, Kungl. Maj:ts resolution efter Tessin me-
morial, 14 november 1698. Hantverkarna slapp dock 
slapp ej att betala lyxskatt, i enighet med tidens 
överflödsförordningar. de Meaux skattade 1711 för 
en peruk, SSA, mantalslängd. Bernard ska ha fun-
nits i mantalslängd vid Munklägersgatan till sin död 
1706. Det kan bero på att han bodde där med någon 
som skattade och därmed upptogs i mantalslängden. 
Tack till Barbro Lindqvist som förmedlat dessa upp-
gifter. 

235 RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl Maj:t, vol. 
309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726, Underdånigt memorial av Tessin 12 nov 
1698: ”Det hafwer till eders Kongl Maj:t tienst och 
stoora fördel, med dee fransöske handtwerkarna till 
större delen i Paris blivit accorderat medh knapp och 
nogaste betingning, om wissa summor och löhner så 
länge dee sig här i landet uppehålla och sitt arbete 
förätta, nu äro mig uppwista några observationer 
som den [...] kongl cammar revisionen hafwer beha-
gat låta upsätta uppå Stockholms Slåtsböker pro Ao 
1695, der ibland de anhålla om beskeedh, hwarför 
dessa fransöske handtwerckare icke hafwa betalt av-
ancement penningarna av deras löner, iemwäl huru 
det tillkommer att En pro Cento af bemte löhner 
intet äro inneholdna; och som dessa alla äro frem-
mande fålk, hwilcka man inte just kan weta huru 
länge man behåller, ty har man detta accord som 
med dem öro slutet, och eders Kongl Majt så al-
lernåd har approberat, mera anseet som contracter 
än lön; alltså anhålles i underdånighet Eders kongl 
Maj:t dem allesammans för dessa afgifter, så för de 
framlidna åren, som hedan efter allernådigt tächte 
förekomma …” [i marginalen: ”approberas och av-
går till cammar revisionen”]. 

236 Behovet av en ny teater var stor sedan den gamla 
teatern i ”lejonkulan” i södra slottsgraven på Slotts-
backen förstörts, troligen i slottsbranden. Istället 
kom det gamla Bollhuset på andra sidan Slotts-
backen att byggas om för modern teater med per-
spektivscen. I februari 1700 var det premiär på den 
offentliga scenen i stora Bollhuset. Dahlberg 1992, s. 
254. 

237 Kristina Dahle har i en uppsats redogjort för svårig-
heterna med att få till ett avtal, eftersom att kome-
dianterna ursprungligen krävde en dubbelt så stort 
årslön. Att de ändå accepterade anbudet tolkar hon 
som ett uttryck för den trygghet ett fast kontrakt 
innebar samt den status det gav. En kunglig resolu-
tion för anställningarna utfärdades redan på våren 
1699. Troligtvis var anledningen ett väntat besök i 
Stockholm av Karl XII:s syster Hedvig Sofia och ma-
ken Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Dahle (opubl.), 
1992, s. 1–15.

238 RA, Tessinska samlingen E 5763, ”Handlingar och 
kontrakter angående den Rosidorska teatertruppen”, 
från Dahle (opubl.), 1992, s. 7. 

239 Dahle (opubl.), 1992, s. 1–17. I vissa fall hade trup-
pen med sig egen dekor (enligt Cronström), i andra 
fall beställde Cronström teaterdekor från Frankrike, 
t.ex. till Kungshusets teater, dekor av Jean Saint-
Hilaire d’Olivet, medarbetare till Berain. Teckningar 
finns bevarade i Nationalmuseum. Beijer 1922, s. 
1–28. 

240 Det är svårt att göra en direkt jämförelse av hant-
verkarnas inkomster i Frankrike respektive Sverige. 
Eftersom inga av dem hade regelrätta anställningar 
vid Bâtiments du Roi är det svårt att få en överblick 
över deras årsinkomster. 

241 År 1697 betalades t.ex. målaren Jöns Willman 170 
dsm och snickare Simon Bauman 311 dsm på slotts-
byggningens medel. Men dessa hade då sannolikt 
uppdrag och betalning från andra håll också. (SlA, 

SHÄ, SB 1697, fol. 342). Snickaren Bauman finns följ-
aktligen i Stockholms burskaps- och beskattnings-
register för perioden 1690–1740. Tack till Lili-Annè 
Aldman som förmedlat dessa uppgifter. Som jämfö-
relse kan nämnas att till exempel hovmålare David 
Klöcker Ehrenstrahl 1693 var uppsatt på kungliga 
hovstaten som konterfejare med en lön på 1 200 
dsm/år, bataljmålaren Philip Lemke 600 dsm/ år och 
konterfejaren Elias Brenner 500 dsm/år. SlA, Hov-
statsräkenskaper, Kungl. Maj:ts hov, huvudbok 1693. 
Utöver dessa löner hade de andra inkomster.Tessin 
nämner till exempel att Ehrenstrahl tjänade nära 
3 000 escus/år (ca 6 000 dsm), Correspondance 1964, 
a. 43, Tessin till Cronström 3 januari 1694. Steneberg 
1955 tar upp ämnet med de utländska hovmålarna, s. 
79 ff. 

242 Uppgifterna är om inget annat nämns hämtade hur 
huvudböckerna för ståthållarämbetet på Stockholms 
slott, SlA, SHÄ, SB Huvudböcker 1693–1713. Varje 
fransk hantverkares lön bekräftades i en kunglig re-
solution, oftast tillkommen samma år som ankomst-
året, men i vissa fall omförhandlad senare. I de fall 
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där uppgifter varit oklara har jag sökt efter resolutio-
nen i ”Riksregistraturet”, Riksarkivet.

243 RA, Riksregistraturet, juli 1695, s. 247–248.
244 SlA, Slottsbyggnadsdeputationen, II:3, memorial 

från Tessin daterat 1 september 1699; RA, Tessinska 
samlingen E 5717, koncept och skrivelser. Kungl re-
solution 29 mars 1700; SlA, SHÄ, SB 1700, fol. 240, 
verif. 642.

245 Resolutionen ej återfunnen.
246 SlA. SHÄ, SB 1695, fol. 270, verif. 1109, 1294, 1306; SB 

1697, fol. 146, verif. 670, 1001, 1209, 1306.
247 SlA, SHÄ, SB 1697, fol. 148, verif. 687, 1060, 1468.
248 Correspondance, 1964, s. 48, 52, Cronström till Tessin 

26 mars, 2 juli 1694, s. 48–52, s. 160–161, Tessin till 
Cronström 27 januari 1697. Jmfr. Böttiger 1940, s. 
199. Det finns inga återfunna räkenskaper efter Tes-
sin, annat än sporadiska anteckningar, RA, E 5720. 
Därför är det svårt att se hur och hur mycket han 
avlönade sina hantverkare. 

249 SlA, Ståthållarämbetet. Anlitad per räkning på 
Slottsstaten från 1699–1701, 1705–1711; de Meaux’s 
påskrift finns på en utbetalning för hantlangare som 
arbetat hos honom i januari 1705, SlA, SHÄ, SB 1705, 
verif. 412.

250 SlA, Hovstatsräkenskaper, Kungl. Maj:ts hov. 1697, 
fol. 237 ff.

251 SlA, Hovstatsräkenskaper, Hedvig Elonoras hov, 
hovkassabok, 1697. 

252 Papillon (1854), 1738, s. 23.
253 SlA, Hovstatsräkenskaper, Kungl. Maj:ts hov, hov-

kassabok, 1697, fol. 2944 ff. Andra kvinnor som före-
kom vid detta tillfälle var t.ex. Barbro Möller, ”sahl 
Möllers änckia”. Hon levererade ”böcker med guld” 
och var troligen änka till en gullmakare Möller (ej 
att förväxla med målaren Hans Georg Möller/Mül-
ler), som nämns i slottsbygget. Kvinnliga brodörer 
omnämns också för begravningen. Se även Snickare 
1999, s. 118–129.

254 År 1697 var kapitalet avsatt till ”nya slottsbygningen 
med kiörkan och uppkiörslen” 77 437 dsm. SlA, SHÄ, 

SB 1697, huvudbok.
255 Jag har inom ramen för denna studie endast gått 

igenom slottsböckerna. Separata utbetalningar för 
enskilda arbeten kan finnas i räntekammaren. Så var 
t.ex. fallet med arbetena för ”Kröningsvagnen”, jmfr. 
Tydén-Jordan 1985.

256 Correspondance, 1964, Tessin till Cronström 14 sep-
tember 1698, s. 203.

257 SlA, SHÄ, SB 1699, fol. 143 ff.; RA, Tessinska samling-
en E 5717, koncept och skrivelser. Kungl resolution 
29 mars 1700. 

258 SlA, SHÄ, SB 1704, fol. 149.

259 Se Axel-Nilsson 1950, s. 433, Stenhuggarämbetets 
skrå artiklar.

260 Correspondance, 1964, s. 203, Tessin till Cronström 14 
september 1698. 

261 SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 645, jmfr. verif. 756, troli-
gen kopia. ”Understående dato contracterat med 
fransöske billthuggaren Mons Chauveau och Mons 
Pietro Pagany och efter detta dato intet vidare René 
Chauveau någon årlig löhn, uthan sluta contract för 
dess arbete som nu först angående hwalwet och lis-
ten uti övre stora galleriet på slottet såsom stykviss 
är förtingat […] Såsom Mons Chauveau, han altidh 
har till göra, dels medh modeller för de andre bild-
huggarne, iempte för gullsmeder, till nyårsgåfwan, 
och annat slicht som angå hans kungl maits tienst, 
alltså åtnituer han i fölliande af detta, sin wanliga 
huushyra, lius och weedbrand […] 14 januari 1696 
N. Tessin”. I juli 1696 skrev Tessin ett memorial till 
Kungl. Maj:t beträffande att Chauveau ej längre 
skulle erhålla fast årslön. RA, Allmänna verks skri-
velser till Kungl Maj:t, vol. 309. Hovarkitekten/
Överintendentens skrivelser 1686–1726. På detta 
följde en kunglig resolution för att fastställa den nya 
överenskommelsen. SlA, SHÄ, SB 1696, fol. 2168 ff. 
Jmfr. Böttiger 1940, s. 216.

262 Följande uppställning visar Chauveaus löneutveck-
ling på Slottet från 1693 till 1700, då han lämnade 
landet. Uppgifterna hämtade ur SlA, SHÄ, SB, 1693–
1695 10 00 dsm/år; 1696: 4425 dsm (ca 2 213 dsm per 
person ifall han delade lika med Pagani); 1697: 7 989 
dsm(3 994 dsm/person ifall han delade lika med Pa-
gani); 1698: 3 798 dsm (1 899 dsm/person ifall han 
delade lika med Pagani); 1699: 9 426 dsm (4 713 dsm/
person ifall han delade lika med Pagani); 1700: 3 620 
dsm (Pagani 1 359 dsm). Det är oklart varför lönen 
är så pass lägre 1698, kanske fick Chauveau mycket 
betalt från andra uppdrag? Ett sådant var t.ex. det 
utförda arbetet till Karl XI:s begravning där han fått 
”resterande fordran” på 1 092 dsm i januari 1698. SA, 
Hovstatsräkenskaper Kungl. Maj:t:s hov, hovkassa-
bok 1697, fol. 2944 ff.

263 Tex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif 713, räkning för hant-
langare och material 1 mars 1697 underskrivet av Tes-
sin, Chauveau och Pagani.

264 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 11: ”... 
sixe servante sinq soldats tamp pour cuire le plastre 
que le batre le chasse et la porter alouvrage et aporte 
de laux et pour servir les ouvrier qui seront emplie 
ala dite ouvrage.” Kostnadsförslag från René Chau-
veau rörande utsmyckningen i galleriet. Se vidare del 
III, ”Arbetsprocesser”. 

265 SlA, Slottsbyggnadsdeputationen II:3, Foucquets 
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räkning i kopia från september 1702; SlA, SHÄ, SB 
1702, fol. 153–154, verif. 784, 785, 786 enligt kontrakt 1 
juli 1700. Jmfr. Böttiger 1940, s. 221, 222.

266 I början av fransmännens vistelse, från 1693, fanns 
deras löneutbetalningar endast bland andra hant-
verkare och handlare bland slottsbyggningsräkning-
arna. Efterhand fick de större och större utrymme 
i bokföringen. Från år 1695 fördes de således också 
upp som särskilda poster i huvudböckerna vid sidan 
om ordinarie ”slottsbetjänter”. Vad beträffar hyran 
var den upptagen som separat post. Exempel på ett 
utbetalningsärendes hantering: Tessin författade en 
skrivelse till Kungl. Maj:t för att begära medel till 
fransmännens hushyror (Allmänna verks skrivelser 
till Kungl Maj:t, vol. 309. Hovarkitekten/Överinten-
dentens skrivelser 1686–1726.). Kungl. Maj:t utgick 
med en skrivelse till Statskontoret (inkommande 
brev i RA, Statskontoret, Kungliga brev och remis-
ser). Hushyresutbetalningarna återfinns därefter i 
Statskontorets handlingar (RA, Statskontoret, kans-
liet, registratur, utgående skrivelse) sedan som utbe-
talningar på slottsstaten (SlA, SHÄ, SB). 

267 T.ex. attesterade Pagani under oktober 1696 en räk-
ning för gesällen Martin Nicklass, 42 daler koppar-
mynt ”för gipsarbete i 14 dagar utom Mons Schavau 
och Paganys förting”, SA, SHÄ, SB 1696, verif. 1360. 
Alla fransmän tycks dock inte ha haft hjälp av gesäl-
ler. Däremot hade de troligen egna lärgossar, som 
dock ej syns i räkenskaperna.

268 RA, Tessinska samlingen, E 5720, Tessins räken-
skapsbok. Tessin förde också egna räkenskaper över 
Slottsstatens medel, SlA; Slottsbyggnadsdeputatio-
nen, II:2.

269 SlA, Slottsbyggnadsdeputationen II:3. Memorial av 
Tessin 6 augusti 1700.

270 Fransmännen användes inte för att restaurera 
Wrangelska palatset för kungafamiljen efter slotts-
branden. Däremot anlitades Giuseppe Marchi och 
Carove för enklare arbeten i detta palats, t.ex. SlA, 

SHÄ, SB 1698, fol. 345.
271 Snickare 1999, s. 163 ff.; Josephson 1930–1931, s. 152; 

Correspondance, 1964, s. 289. Jfmr. Cat 1730, ”Tirois 
11:3, Feux d’Artifice – 3 Autre: Charles XI assis sur 
des Trophées, couronné par la Victoire. Dessin a la 
plume par Chauveau”.

272 Jean-Francois Cousinets verksamhet är inte kart-
lagd, men hans verksamhet bör ha koncentrerats 
kring hovet med tanke på föremålens exklusiva ka-
raktär.

273 Tessin d.y. tog även över och förvaltade de slott som 
fadern hade ansvarat för. Fransmännen tycks dock 
inte ha utnyttjats för smärre uppdrag och renove-

ring, deras exklusiva kompetens användes för sär-
skilda uppdrag och nya projekt. 

274 Papillon 1854 (1738), s. 15 ff., 25.
275 Roosval 1905, ger ingen direkt redogörelse för 

Prechts anställningsformer, men listar alla dennes 
olika uppdrag. Precht har inte haft sin fullständiga 
avlöning på hovstaten, utan fått betalt per räkning, 
samt en årlig inkomst på 400 dsm från Slottsstaten. 
Dessutom hade han en mängd inkomster från annat 
håll.

276 Brentano var aktiv på Drottningolm och för De la 
Gardie på Karlberg, och Marchi efterträdde Ca-
rove på Drottningholm, men kan även kopplas till 
Nils Bielkes Salsta och till Johan Gabriel Stenbocks 
stadspalats i Stockholm. På Salsta finns i Riddarsalen 
samma metoper som i galleriet på Stockholms slott. 
Karling 1964, s. 297. 

277 En intressant koppling till Hans Peter Schefflers 
svärson är hovbrodören Tobias Leij, eller Leuw, som 
arbetat tillsammans med fransmännen vid bl.a Krö-
ningsvagnen, se Tydén-Jordan 1985, s. 40–54. Nina 
Weibull, Birgitta von Haslingen, Lili-Annè Aldman 
m.fl. förbereder en publikation kring detta hus.

278 Olsson 1937, s. 472. Armin Tuulse förelår dock en an-
nan upphovsman till epitafiet: Caspar David Schrö-
der. A. Tuulse, ”Caspar Schröders epitafium över sin 
fader”, Fornvännen, 1960, s. 100–115. Med tanke på 
att epitafiet var ett stenarbete låter det troligt. Fouc-
quet anlitades främst för att utforma modeller i lera 
och gips för monumentalskulpturer vid slottsbygget, 
och Schröder för stenarbeten. Samtidigt hade Fouc-
quet arbetat med huggna skulpturer i Frankrike. 
För ornamentala stenhuggeriarbeten var det annars 
främst Bernard Foucquet som användes, samt Cas-
par Schröder.

279 Tomten köptes från änkefru Strop. Birgitta von 
Haslingen, Tessinska Palatset, 2002, s. 42, 115. Se även 
F.U. Wrangel (Legran) Tessinska palatset, 1912. Tes-
sin hade också en lantegendom, Boo gods i Värmdö 
kommun som dipsonerades av halvbrodern Abra-
ham Swanskiöld. Vi vet inte hur den ursprungliga 
gården såg ut; den brändes av ryssarnas härjningar 
1719, men uppfördes igen på 1720-talet. Det är inte 
troligt att någon av fransmännen utfört utsmyck-
ningar på Boo eftersom de flesta lämnat landet i bör-
jan av 1700-talet då egendomen förvärvades. Jacques 
de Meaux var dock kvar i landet vid denna tid.

280 Den som främst förknippat de franska hantverkarna 
med Tessinska palatset och utrett är Agneta Laine 
1972, s. 18 ff.

281 RA, Tessinska samlingen E 5720. I de fall där medel 
finns upptagna som utbetalade till de franska hant-
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verkarna, tycks det mest ha rört sig om ett slags 
dubbel bokföring. Ibland tycks Tessin ha lagt ut för 
deras slottslöner ur egen ficka. Det är möjligt att det 
funnits fler räkenskaper som gått förlorade. Möjligt-
vis förstördes de medvetet för att inte väcka anstöt 
när Tessin hamnade i onåd efter enväldets fall. Av de 
knappa räkenskaperna framgår emellertid att Tessin 
ständigt ingrep med personliga lösningar och ”upp-
offringar” för att lösa uppgifter. T.ex. beskriver han 
1697 hur ”mina egna gullmedaljer som skulle em-
ployeras till herr konungs likkistas förgyllande”, (RA, 
Tessinska samlingen E 5720.) Varken Agneta Laine 
eller von Haslingen går in vidare på hur dekorerna 
bekostades med hänsyn till de regelverk som omgav 
hantverkarna.

282 RA, Tessinska samlingen E 5720. Brocamp finns i 
Stockholms burskap- och beskattningsregister för 
perioden 1690–1730, SSA. Han var alltså skråmedlem 
och borgare. Tack till Lili-Annè Aldman för dessa 
uppgifter.

283 Correspondance, 1964, s. 177, Tessin till Cronström 1 
sept 1697.

284 Cat. 1730, tiroir 3; jmfr. Correspondance, 1964, s. 160, 
Tessin till Cronström 27 januari 1697, då han beskrev 
husets planerade dekor och program. Les Beaux-arts 
et les Sciences (salen), le Contentement que l’on tire de 
la Filosofie (förmak), la Nuict et le Sommeil (säng-
kammare) samt la Solitude (kabinett).

285 Josephson jämför relieferna i vestibulen, t.ex. Les 
Bain des nymphes med reliefer i bly av Le Hongre, Le 
Gros och Girardon. Josephson 1929a, s. 37.

286 Josephson 1928b, s. 25–28.
287 Muntlig uppgift från Caj Zetterström, metallkon-

servator som restaurerat grupperna. Den över yttre 
entrén är gjuten i bly och bemålad, helt uppburen 
av ett inre smidesjärnsskelett. 

288 T.ex. Papillon 1854 (1738), s. 27–28.
289 Lindahl 1968.
290 von Haslingen 2002, s. 184. Det finns ingen boupp-

teckning efter Tessin i Svea Hovrätt.
291 Nicodemus Tessin d.y. var i första äktenskapet 1689–

1716 gift med Hedvig Stenbock, dotter till Rikstyg-
mästaren Erik Stenbock som var kungliga rådet Jo-
han Gabriel Stenbocks farbror. Tessins hustru och 
Johan Gabriel Stenbock var alltså kusiner. 

292 RA, Bergshammarsamlingen, Handlingar rörande 
ätten Stenbock, vol. 699. Stort tack till Margareta 
Revera för dessa uppgifter. Böttiger uppger att efter 
Stenbocks död tog systerdottern Christina Beata Lil-
lie över beställningen. Böttiger 1916, s. 15.

293 Grundström 1955, s. 177–188, ur brev i RA; ”Kansli-
tjänstemäns koncept”, vol. 105.

294 SlA, SHÄ, SB 1705, verif. 454–455; jmfr. Böttiger 1916, 
s. 14. Man gjorde troligtvis även andra föremål på 
gjuteriet då, till exempel puttigrupperna i bly för 
Tessinska palatset

295 Josephson 1928b, s. 12, citat från brev från Tessin till 
Carl Piper 9/1 1705, Riksarkivet. Se teckning i Natio-
nalmuseum, NMH THC 4806, teckning av Hans Ge-
org Müller efter Tessin. Nicodemus Tessin the Younger 
Architectural Drawings I, s. 140, no. 182. 

296 SlA, SHÄ, SB 1706,  HB fol. 125 ff.; SB 1707, verif. 845; 
Jmfr. Böttiger 1916, s. 14–15.

297 RA, Bergshammarsamlingen, Handlingar rörande 
ätten Stenbock, vol. 699, fol. 18, 320, 662, 1002–1006, 
1102, 1332, 1404, 1405. 

298 SlA, SHÄ, SB 1706, fol. 125 ff.
299 Grundström 1955, s. 178. Från tidigare citerat brev till 

Carl Piper, 9/1 1705.
300 Brännförgyllning innebar att upphetta guld och 

kvicksilver och var mycket ohälsosamt. Konserve-
ringsarbeten i Storkyrkan utfördes av Stockholms 
målerikonservering 2010. Det behövs mer forskning 
om hur och av vem efterarbetet på skulpturen gjor-
des. 

301 Böttiger 1916, s. 15; Julius 1926, fig. 24. Jean Cava-
lier, antagligen fransk hugenott, var verksam i flera 
europeiska hov, som England, Danmark och Saxen. 
I Sverige arbetade han främst för Hedvig Eleonora. 
Om portättreliefen är av Cavalier måste den ha ut-
förts innan epitafiet gjordes, då Cavalier troligen 
avled 1698 i Isphahan dit han rest med en svensk 
delegation. Se även Skogh 2011.

302 Böttiger 1916, s. 15.
303 Bengtsson 2010, s. 209–227.
304 ”FAMAM. / QVI. / TERMINAT. / ASTRIS.” Bengtsson 

2010, s. 209–227.
305 Bengtsson 2010, s. 209–227, från Josephson 1930–

1931, vol. 2, s. 147.
306 Bengtsson 2010, s. 209–227. 
307 Josephson, 1929a, s. 32 ff. Författaren märker särskilt 

ämnet (galleriets apoteosgrupp över Karl XI) samt 
stilen: skulptörens benägenhet att ”så att säga vispa 
till vecken”. Han jämför dessutom gubbgestalten 
med figurerna i Audiensrummet (gamla sovrummet) 
på slottet, samt den bevingade Fama med Famage-
stalterna i norra portiken av René Chauveau.

308 I Överintendentsämbetets ritningssamling i Riks-
arkivet finns två sektionsritningar av koret som bör 
vara utförda mellan 1687 och 1690. På Riksarkivet 
finns dessutom ett par brev till Tessin från 1700-ta-
lets början som handlar om gravkorets reparation. 
Uppgiften att det var Tessin som svarade för korets 
utformning förekommer redan hos Busser 1773. 
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Bengtsson 2010, s. 209–227. Attributionen till Tessin 
vidareutvecklas också av bl.a. Josephson 1930—1931, 
vol. 2, s. 147 f., 207 f. Se även Lindahl 1969, s. 12.

309 Bengtsson 2010, s. 209–227, från Areen 1925, s. 48 f. 
310 Correspondance, 1964, s. 60,  brev mellan Tessin och 

Cronström november–december 1694, s. 174, juli 
1697. Jmfr. de Montaiglon 1856, s. 310 (S:ta Eugenia 
katolska församlings arkiv). När Tessin i början av 
1700-talet skulle bistå greve Bengt Oxenstierna för 
reparationen av gravkoret vände han sig till Nils Lil-
lieroth som då var ambassadör i Haag. RA, Tessinska 
samlingen, E 5711, brev från Tessin 28 oktober/ 7 no-
vember 1702.

311 Montagu 1962, s. 17 ff.
312 Josephson 1929a, s. 33 f; Josephson, 1930—1931, vol. 2, 

s. 147. Se Travel Notes, s. 190. 
313 Josephson, 1929a, s. 19. 
314 Med bronsering avses att ge ett föremål en yta av 

brons. Porösa ytor som trä och gips måste behand-
las med ett bindemedel först, som lim eller gernissa. 
Bronsfärgen består av olika metaller eller metall-
legeringar som upphettats, www.svenskuppslagbok.
se. Jag har dock inte undersökt detta verk närmare 
eller tagit del av någon konservatorsrapport varför 
jag med säkerhet inte kan uttala mig om hur arbetet 
gjorts eller vilka material som använts. 

315 Exempel på liknande portättmedaljonger i Bâti-
ments du Roi är t.ex. Francois Fontelle, sculpteur-
décorateur, anställd vid Menus Plaisirs, aktiv mellan 
1671 och 1688. Souchal/de La Moureyre, 1977–1993, 
no. 19, 20, s. 295.

316 Josephson 1929a, s. 15; Josephson 1930–1931, del I, fig. 
156.

317 Josephson har påpekat att denna skulpterade bild 
av Karl XII ligger stilistiskt mycket nära den stora 
medaljong i gips/stuck i Salon de la Guerre som visar 
Ludvig XIV till häst, med största sannolikhet utförd 
av Antoine Coysevox 1681–1683. Jmfr. Josephson 
1929a, s. 29; Souchal/de La Moureyre 1977–1993, vol. 
I, s. 186, n. 25.

318 Josephson, 1929a, s. 30; Nicodemus Tessin the Younger. 
Architectural Drawings I, s. 134–140, nos. 170–183.

319 Josephson, 1929a, s. 29; Mascoll-Silfverstolpe 1940, 
s. 272. Jmfr. Correspondance, 1964, s. 203, Tessin till 
Cronström 14 september 1698. Chauveau uppges ha 
fått ”deux médailles d’or de la valeur de 100 Ducats” 
för denna relief.

320 Josephson 1929a, s. 15.
321 Selling 1982, s. 50. År 1703 arbetade Giuseppe Mar-

chi med taklister och friser i huvudbyggnaden. 
Trädgårdsarkitekten Johan Hårleman utformade ett 
dekorativt program för trädgården. Således samma 

personer som arbetade på kungens och änkedrott-
ningens stater. Slottet Sturefors i Östergötland för 
familjen Piper är byggt i samma stil, från 1699. Men 
vid tiden för inredningsarbetena var dock fransmän-
nen avlinda eller ej kvar i landet.

322 År 1686 kom en ny kyrkolag som befäste den luther-
ska ortodoxin i Sverige. Bedoire 2009, s. 187. 

323 Scherf, L’Esprit créateur: de Pigalle à Canova (utst.
kat.), 2003, s. 86 ff.

324 Statuts 1619 § XXXIV, éd. 1698, Schnapper App. I; 
s. 74–97; Bresc-Bautier 1980, introduktion; Franklin 
1906, s. 329–330; Richefort 1998, s. 17–47; Pons 1986, 
s. 14. Se även Snickare 2007, s. 248.

325 Papillon (1854) 1738, s. 8–10.
326 Se t.ex. textilvetarna Cecilia Candréus 2008, s. 

98—102 och Cecilia Anéer 2009, s. 119 ff., som i sina 
avhandlingar om pärlstickare på 1500- och 1600-talen 
även intresserat sig för kvinnliga hantverkare

327 Dahlbäck 2002, s. 44; Franklin 1906, s. 140, uppger 
att vissa skrån bestod endast av kvinnor, ofta rörde 
det sig om hantverk kopplade till textil och söm-
nad, t.ex. Chanvrières (hampaarbetare). Det pågår 
en internationell diskussion om kvinnors arbete 
inom skråväsendet. Forskning tycks visa på att kvin-
nor varit ovanliga i skrån även under medeltiden 
och att skråna var starkt begränsande mot kvinnor. 
Crowstone 2008, s. 25 f. Tack till Dag Lindström för 
detta påpekande.

328 Franklin 1906, s. 727–728. Historikern Scarlett Beau-
valet-Boutouyrie 2001, har dock nyanserat bilden av 
änkor som framgångsrika företagsledare. För de allra 
flesta handlade verkligheten om att överleva och till 
varje pris försörja en familj.

329 Wiesner 2000 (1993), s. 175–202. 
330 Goldstein 1996, 62–63.
331 I de flesta fall man känner till, till exempel Artemisia 

Gentilleschi (1593–1651/53), Lavinia Fontana (1552–
1614), Elisabetta Sirani (1638–1665) rörde det sig om 
döttrar till målare. Se Greer 2001 (1979), s. 189 ff.; 
Chadwick 2002 (1990), s. 11 ff.; Se även Olin 2000, s. 
170–175; Lindberg 2010, s. 9–23. 

332 Correspondance, 1964, s. 28, Cronström till Tessin 31 
juli 1693. Meningen är något svårtydd: ”J’ay aussi 
esté obligé de promettre à Chauveau de faire embar-
quer sa femme sur les vaisseaux du Roy pour l’aller 
joindre. Il ne seroit pas party sans cela, et j’ay mesme 
esté obligé de luy promettre à elle de pouvoir faire 
travailler à Stockholm par quelque ouvrier qu’elle 
emmenera en bronze pour son compte, car elle est 
ouvrière et fille d’ouvrier elle mesme.” Ärendet dis-
kuteras vidare 23 augusti 1693, 25/15 september 1693, 
13 november 1693; s. 32–35.
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333 Correspondance, 1964, s. 61, odaterat memorial av 
Cronström.

334 Att ha många barn hörde till vanligheterna i denna 
samhällsklass. Auguste Jal nämner som exempel att 
Jacques Sarrazin och Sébastien Bourdon hade 16 
barn, Abraham Bosse, Girardon och Philippe Caf-
fieri 10, målaren Jean Jouvenet minst 14, Sébastien 
Le Clerc 13 och Claude Vignon 25 barn, med två 
olika kvinnor. Jal 1867, s. 563.

335 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska 
legationskaplanens kyrkbok; jmfr. de Montaiglon 
1856. Barnen var: René Dominique, f. 1690; Marie 
Catherine, f. 1692, troligen död 30 mars 1773 (AN, 

Y 14336 scellé); René Bonaventure, f. 1693, d. 1776; 
Marie Francoise, f. 1695; Jean Antoine, f. 1696; Ge-
neviève Catherine, f. 1698, d. 1700; Marie, f. 1699; 
Marie Magdeleine, f. 1700; Geneviève (?), f. 1701; 
Antoine Dominique, f. 1703; Charlotte Magdeleine 
Therèze, f. 1704. René Bonaventure Chauveau blev 
sedemera sculpteur-architecte du Roi. I kyrkoboksan-
teckningarna i BN, Manuscrits, ”Fichier Laborde”, 
uppges René Bonaventure vara architecte juré expert 
du roy et entrepreneur des bastiments. Han avled 1776 
i Sancheville i Eure-et-Loir och uppgavs varit ”doyen 
des experts jurés de sculpture et architecture de Pa-
ris”. Chroniques paroissales, paroisse de Sancheville. 
http://radiointensite.free.fr

336 BN, Manuscrits, ”Fichier Laborde”; AN, MC, Ét. 
XVII/626 14 septembre 1722, ”Inventaire après décès 
de René Chauveau”.

337 BN, Manuscrits, ”Fichier Laborde”. En flicka Mar-
guerite Loysse som döptes 1684, en flicka, Marie-
Jeanne, som föddes och dog 1686, en pojke, Jean-
Baptiste, som föddes och dog 1687, en flicka, Anne 
Françoise, som föddes 1688. 

338 BN, Manuscrits, ”Fichier Laborde”. En Francois 
Demault uppgavs 1688 ha gift sig med en Suzanne 
Fremery.

339 Correspondance, 1964, s. 81.
340 Louisse Marguerite Delaporte omnämns i Sverige i 

januari 1701. de Montaiglon, 1856, S:ta Eugenia ka-
tolska församlingens arkiv. 

341 SlA, Hovkassaboken Kungl. Majt:s hov, 1697, verif. 
2944 ff.; SlA, Slottsbyggnadsdeputationen II:2; SlA, 
SHÄ, SB 1702, verif. 671, 672, efter Böttiger 1940, s. 
203. Se även Snickare 1999, s. 118–129.

342 SlA, SHÄ, SB 1702, verif. 671, 672, efter Böttiger 1940, 
s. 203.

343 RA, Ericbergssamlingen, Tessinsamlingen, vol. 11.
344 AN, MC, Ét XVII/577 10 dec. 1715.
345 Correspondance, 1964, s. 55, Tessin till Cronström 20 

augusti 1694; s. 126, 12 maj 1696.

346 ”Certificat pour Claude Pelisson, femme de Joseph 
Jacquin, le cadet, sculpteur en bois, et congé pour 
rejoindre son mari en Suède. 18 juin 1697”, AN, O1 
1082, publ. av Guiffrey 1878, s. 8–9. 

347 SlA, Hovstatsräkenskaper Kungl. Maj:t, Huvud-
böcker 1697 åtminstone till 1704. Till skillnad mot 
fransmännen betalade Pelisson ”centonalen”. Jmfr. 
Correspondance, 1964, s. 212, Tessin till Cronström 28 
december 1698.

348 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska 
legationskaplanens kyrkobok, jmfr. de Montaiglon 
1856. 

349 År 1700 fanns en Marie Claude Jacquin i landet, som 
troligtvis var en äldre dotter till Joseph Jacquin. de 
Montaiglon 1856.

350 T.ex. SlA, SHÄ 1709, SB fol. 272, verif. 824, 849, 840.
351 Cronström anger att Catherine Geneviève Chau-

veau begärde 200 livres i gage (ca 134 dsm) men hon 
var osäker att gå i tjänst, då hon var ”sin egen” (indé-
pendante) i Paris. Correspondance, 1964, s. 34, Cron-
ström till Tessin 13 november 1693.

352 Correspondance, 1964, s. 197–198, brev mellan Cron-
ström och Tessin juni/juli 1698.

353 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska le-
gationskaplanens kyrkobok; de Montaiglon 1856, s. 
309—312. 

354 Lindqvist 2006.
355 BN, Manuscrits, Fichier Laborde: ”Le 28 fevrier 1691 

a été baptisé Antoine, ne le 26, fils de Evrard Chau-
veau, peintre demt. Sur le Quai de l’Horloge, et de 
Madeleine de Villois […]; Le 26 janvier 1694, a été 
baptisé Nicolas, né le jour précédant, fils d’Evrard 
Chauveau et de Madeleine de Villoy. Le parrain: 
Nicolas Le Messier (?), me Épicier. La marraine Ca-
therine Cussy, fille de Dominique Cussy, ébéniste. St 
Barthélemy.”

356 Madeleine Villois avled 1695 och begravdes på Jakobs 
kyrkogård i närvaro av målaren Jacques Foucquet, 
skulptörerna Bernard, Joseph Jacquin och Langlois. 
Muntlig uppgift från Barbro Lindqvist. Arch. Min.
Aff. Etr., Correspondance politique, vol. 78, 23 april 
1695; S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Fran-
ska legationskaplanens kyrkbok. 

357 Papillon 1854 (1738), s. 16. Möjligen gifte Evrard 
Chauveau om sig, för Cronström talar 8/18 juli 1698 
om målaren Chauveaus hustru som ska resa till Sve-
rige. Madeleine Villois var då sedan länge avliden. 
Correspondance, 1964, s. 198. En bouppteckning efter 
”la femme d’Evrard Chauveau” finns bevarad från 13 
avril 1712, AN MC, Ét LXXXVII/359. 

358 Herrmann 1958, s. 23–53.
359 Correspondance, 1964, s. 152, Cronström till Tessin 
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16/6 november 1696, s. 210, 4 december/14 november, 
1698.

360 Correspondance, 1964, s. 210, Cronström till Tessin 4 
december/14 november 1698.

361 RA, Ämnessamlingen, skön konst, vol I.
362 Correspondance, 1964, s. 262, Cronström till Tessin 6 

februari 1708. 
363 AN, MC Ét XXXIII/466, 28 mars 1731. Foucquets d.ä.:s 

bouppteckning.
364 RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl Maj:t, vol. 

309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726, 8 november 1702.

365 AN, MC, Ét XVII/482 16 juni 1702.
366 SlA, SHÄ, SB 1706, verif. 644, en Louvis Hubeault 

hantlangare hos Hubeault.
367 KB, Eich I 15:10 (Eichhorns konsthistoriska sam-

ling): ”Je prie tres humbelment mr Jonas Allebect 
[Ahlberg?] de me fair un passeport a l’execution 
p[our] moy et mafame Christine Bargiement […].” 
På motsatt sida en svensk text. Troligen en översätt-
ning av någon som talade franska som förtydligar 
att det behövs ”ännu ett passeport … för resan … 
så wäll för honom som dess hustru intyga på det att 
icke hustrun går ifrån denne … 26 jan 1706 Barry”. 
Böttiger tar upp detta namn, men lyckas inte heller 
identifiera henne. Böttiger 1940, s. 203.

368 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska le-
gationskaplanens kyrkbok.

369 SlA, SHÄ, SB 1713, ver. 733.
370 Schoell, Cours d’histoire des états européens: depuis 

le bouleversement de ..., 1834, vol. 38, ”Campredon”. 
Böttiger nämner Campredon men går ej igenom tes-
tamentena. Böttiger 1940, s. 203. 

371 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1709, verif. 828, lista från 31 mars 
1709 med namn på både män och kvinnor, t.ex. 
Kristina Orre. 

372 Aubry beskrev också i testamentet varför Sten-
bockmonumentet inte blivit helt klart; det fattades 
marmor. I övrigt var hans affärer reglerade, men 
slottsbygget var skyldig honom pengar, vilket skulle 
bevakas av Campredon. Denne fick loss 2 300 dsm 
1714, men resten av skulden (2 959 dsm) upprepas 
i räkenskaperna ända till 1726, då den betalades ut. 
SlA, SHÄ, SB 1726, fol. 235, verif. 53–55.

373 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska le-
gationskaplanens kyrkbok, översättningen från latin 
förmedlad av Barbro Lindquist. 

374 SlA, SHÄ, SB 1712, fol. 199, verif. 659 ff.
375 SlA, SHÄ, SB 1707, verif. 667–668.
376 Correspondance, 1964. s. 330, Cronström till Tessin 

21/11 oktober 1703. 
377 AN, MC, Etude IX/564, 20 september 1705, conven-

tion. Från Rambaud 1971, del II, s. 459. 
378 Steinrud 2008, s. 89–92. Tack till Marie Steinrud för 

samtal kring detta.
379 BN, Manuscrits, ”Fichier Laborde”: ”Du 25 mars 

1684 a esté baptisé une fille du mariage de Jean Hu-
beault, me fondeur, et de Elisabeth de la Motte, et a 
esté nommé marie Catherine. Le parrein fut Gabriel 
Bourdelet intendant de la maison de monsieur de 
Louvois et la marraine Catherine Anguier femme de 
Mr Dominique de Cuncy [sic] ebeniste du roy de 
cete paroisse St. Hippolyte.” Anteckning från för-
samlingen St. Hippolyte (Gobelins).

380 BN, Département des Manuscrits, ”Fichier Labor-
de”.

381 Papillon 1854 (1738), s. 13–14;  Jouin 1889, s. 673.
382 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska le-

gationskaplanens kyrkbok; de Montaiglon 1856.
383 Mat och dryck tycks de däremot inte ha fått på 

slottsbyggets eller hovets bekostnad. Fransmännen 
fick kvittera ut talgljus på hovets bekostnad, men 
inte mat, som t.ex Johan Sylvius. SlA, hovförtärings-
räkenskaper, Kungl. Maj:ts hov.

384 Böttiger 1940, s. 201–203 har redogjort för vilka 
adresser fransmännen hade i Stockholm utifrån 
uppgifter i SlA, ”Slottshuvudböckerna” i SHÄ eller 
i Slottsbyggnadsdeputationen II:3. Om inte annat 
uppges har nedanstående uppgifter hämtats från 
denne. 

385 SlA Slottsbyggnadsdeputationen II:3, fol. 39; Bötti-
ger 1940, s. 201. 

386 RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl Maj:t, vol. 
309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726, vol. 309. 

387 Böttiger 1940, s. 201 (SlA, SHÄ, SB 1700, fol. 320, ve-
rif. 1028).

388 SlA, Slottsbyggnadsdeputationen, II:3, 22 augusti 
1695.

389 SlA, SHÄ, SB 1698, verif. 3390.
390 RA, Tessinska samlingen, Koncept, E 5717; SlA, SHÄ, 

SB, t.ex. 1695 verif. 1376. Bauman utförde ”allehanda 
saker” för fransmännen; stafflier, bänkar, stolar, SlA, 

SHÄ, SB, t.ex. 1695 verif. 780. Jmfr. Böttiger 1940, s. 
201 (SlA, Slottsbyggnadsdeputaionen II:3, Memorial 
av Tessin 24 april 1696).

391 RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl Maj:t, vol. 
309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726. Vissa tycks också ha logerat på slottet, 
Böttiger anger t.ex. att ett rum inreddes i mellanvå-
ningen åt Sylvius 1693. Böttiger 1940, s. 204. 

392 Böttiger 1940, s. 201 (SlA, SHÄ, SB 1711, verif. 573).
393 Böttiger 1940, s. 201 (SlA, SHÄ, SB 1706, verif. 805).
394 SlA, SHÄ, SB verifikationer under åren 1703 och 1704.
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395 SlA, SHÄ, SB 1698, verif. 3390.
396 Böttiger 1940, s. 201 (SlA, SHÄ, SB 1698, verif. 2275, 

2359).
397 SlA, SHÄ, SB 1698, verif. 3398. 
398 SlA, Slottsbyggnadsdep II:3. Memorial 23 april 1694: 

”huruwähl man blef förorsakat den 1 september i 
1693 att antaga för de fransöska billthuggarna som 
giuta apostlarna och bilderna som komma i slotts-
kyrkan en ordinarie guardiebuss af lifcompagniet 
Gustaf Wase bnmt [...] och som bnmte Gustaf Wase 
nu är wan wid giutningen altså blifwer så ordine-
rat at wara hos mons Chauveau…” Även målaren 
Foucquet och marmoreraren Bernard fick från hös-
ten 1694 svenska hantlangare som av slottsbyggnads-
medlen betalades 1 dkm om dagen. Jmfr. Böttiger 
1940, s. 201.

399 Bedoire 2009, passim. Denne tar upp den viktiga as-
pekten att även hugenotterna ansågs farliga och fick 
praktisera sin religion i lönndom. År 1687 upprät-
tades en fransk-luthersk församling som man ville 
samla fransmännen i, men de reformerta gick till 
sina egna gudstjänster och fortsatte att använda sig 
av Tyska kyrkan, s. 183 ff., 187–188.

400 Barbro Lindqvist har generöst förmedlat uppgifter-
na i Katolska kyrkans arkiv i Stockholm (S:ta Euge-
niaförsamling), delvis publicerade av de Montaiglon 
1856. Se Lindqvist 2011, Lindqvist 1989.

401 Greve d’Avaux hade skickats till Sverige för att för-
bättra relationerna mellan Frankrike och Sverige, 
särskilt med anledning av den diplomatiska kris som 
uppstått i och med en gravyr i bokverket L’Histoire 
de Louis le grand av jesuiten Pere Menestrier (1689), 
där Sverige framställts på ett förudmjukande sätt 
som underställda Frankrike. Papillon berättar att 
när d’Avaux kom till Sverige kunde han inte språket, 
utan fick ha en tolk, men att han lärt sig svenska på 
sex månader, och att han på den tiden också vunnit 
hovets och de höga herrarnas förtroende genom sitt 
sätt som var ”grandes, nobles et généreuses”. Papil-
lon berättar för övrigt att René Chauveau förärats 
Menestriers bokverk av kungens bibliotekarie. Den 
återfinns inte detaljerad i skulptörens bouppteck-
ning, men kan finnas bland de flertal böcker som 
Chauveau ägde vid sin död. AN, MC, XVII/626 14 
septembre 1722. Papillon 1854 (1738), s. 23–24. 

402 En stadga från 1684 ville att de av annan religion 
som fick barn skulle förbinda sig att uppfostra bar-
net i den lutherska läran. Domkapitlet fann det 
dock svårt att tillämpa eftersom det inte stod i lagen. 
Dessutom fanns en farhåga att reformerta och andra 
skulle skrämmas ur landet. De lutherska prästerna 
trilskades också genom att hindra de reformerta 

att välja faddrar ur sin egen krets. Bedoire 2009, s. 
188–189.  

403 Papillon 1854 (1738), s. 23–25. Jmfr. Lindqvist 2011, s. 
89–91; de Montaiglon 1856. Även reformerta prakti-
serade sin religion vid den holländska ambassaden. 
Bedoire 2009, s. 183.

404 Jmfr. insocialiseringen av hugenotterna Mollet och 
de la Vallée i landet. Olausson 2005, s. 198 ff.

405 Correspondance, 1964, s. 94, Tessin till Cronström 4 
sept 1695: ”sa sœur croit que c’est à cause de la messe 
qu’il n’aura pas l’occasion d’entendre si souvent, 
étant éloigné de la ville”.

406 Franklin 1906, s. 48. Se även Guiffrey 1873, s. 222–251. 
407 Correspondance, 1964, s. 13, 18 mars 1693.
408 Olin 2000, s. 146.
409 Det tycks som om diplomaterna själva fick skaffa 

sig bostad i Stockholm. Det fanns under 1600-talet 
ingen särskild byggnad som brukades för ambassa-
den. Comte d’Avaux’ efterträdare Comte de Guis-
card (sändebud 1699–1701) hyrde Bååtska palatset för 
franska delegationen. Tidigare hade den tyske kejsa-
rens sändebud Starhemberg brukat palatset. Greve 
de Guiscard företrädde ett blomstrande sällskapsliv 
innan han lämnade landet i och med krigsutbrot-
tet. Efter comte de Guiscard ankom 1702 diploma-
ten de Campredon som också skulle komma att stå 
fransmännen nära. Runmark 1989, s. 78–81. Tack till 
Fredric Bedoire för diskussion kring residensens lo-
kalisering i Stockholm.

410 Bedoire 2009, s. 197–198. I juli 1693 ställdes sjuttio-
nio reformerta inför rätta, däribland stenhuggaren 
Brocamp, verksam vid slottsbygget. Men vid rätte-
gången påpekades de reformerta borgarnas betydelse 
för handel och hantverk. Man drog sig också till 
minnes att Louis De Geer (1587–1652) faktiskt fått 
ett privilegium från Gustav II Adolf att för manufak-
turerna och bergverken inkalla arbetare med annan 
religionstillhörighet. Domen slutade med 100 dsm i 
böter till var och en av de reformerta, men inte utan 
protester.

411 Barbro Lindqvist, muntlig uppgift, efter Herman 
Levin Religionsvång och religionsfrihet… 1686–1782, 
Stockholm, 1896.

412 SSA, Kyrkböcker, Församlingar, Räkenskaper, vol.  
L1 a

413 Lindqvist 2011; Lindqvist 2006.
414 RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 

309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726.

415 Lindqvist 2005. Uppgifterna hämtade från SSA över-
ståthållarämbetets arkiv, Registratur vol. 24, 1701; 
Archive des Affaires étrangères, Correspondance po-
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litique, Suède, vol. 90, 9 november 1701.
416 Barbro Lindqvist skall ha funnit ett kvitto på att 

Cousinet mottagit pengar för att bli protestant 1705, 

men i de listor som finns över konverterade finns 
han ej med. Muntlig uppgift.

417 Bedoire 2009, s. 191.

arbetsprocesser

 1 Posner 1993, s. 583–598, tar upp Roland Fréart de 
Chambrays resonemang i Idée de la perfection de la 
peinture (1662) om att proportion och färg var me-
kaniska instrument för en målares ädla kunskap, 
och att en målare skulle sträva efter mer än det me-
kaniska. Måleriet i dess fullkomlighet kom från en 
rationell invention och arrangering av ämnet.

 2 Félibien 1690, (1676), bok III, kap. II, s. 398–399. Tes-
sin hade 1676 års utgåva av Principes… i sin ägo, Cat. 
1712, 3:6.

 3 Mahon 1947, s. 2–7; Edling 1999, s. 13.
 4 Goldstein 1996, s. 14. Se även Edling 1999, s. 11–12; 

Weimark 1996, s. 18. Goldstein framhåller koppling-
en till de platonska strömningar som fanns under 
1400- och 1500-talet. Edling påpekar också det aristo-
teliska arvet, dvs. att förädlingen var möjlig här och 
nu genom studiet av naturen. Man ville nå en mer 
fulländad vision av verkligheten. Detta var också ut-
gångspunkten i La Querelle. Se även Disegno, Italian 
Renaissance Designs for the Decorative Arts (utst. kat.), 
1997.

 5 Jmfr. Rossholm Lagerlöf 2007, s. 59.
 6 Montagu 2007, s. 10–14. Även om programmet är 

konventionellt återstår mycket att reda ut beträffan-
de ikonografin, till skillnad mot vad Gunnar Mas-
coll Silfverstolpe skrev 1940, s. 260 ff.: ”förmodligen 
är det inte många som ha lust att gå till grunden 
med de sinnrika allegorierna, och även ur rent for-
mell synpunkt erbjuda dessa kompositioner med sin 
klassicistiskt schablonmässiga figurstil icke mycket 
av intresse […] den plastiska ornering som bestods 
galleriet står väl i regel på ett högre plan än den må-
lade […] tåla ej att granska i detalj […] Några starka 
intryck göra icke dessa kompositioner, vilka uteslu-
tande röra sig med figurer ur den franska klassicis-
mens sanktionerade formförråd.” I denna studie går 
jag dock inte djupare in på festvåningens ikonografi 
och de allegoriska betydelserna.

 7 Det som finns bevarat från produktionsfasen i form 
av program och instruktioner är ett antal dokument 
av Tessins hand och/eller någon sekreterare/kopist 

bevarade i Slottsarkivet, Slottsbyggnadsdep. II:3. För 
paradsängkammaren/”Våren”: 1) ”La description des 
ouvrages de sculpture et de peinture qui serviront 
dans la Chambre du lict, et ou l’on representera le 
Printemps…” (Tessins hand? Med rättningar av Tes-
sin); 2) en tysk version med enkla skisser (Tessins 
hand). Audiensrummet/Sommaren: 1) ”Comme 
l’on a choisy les quatres Saisons pour les sujects qui 
doivent estre traictés dans les plafonds des quatres 
chambres du grand apartement, ansy l’Esté attri-
buée à la chambre d’Audience...” (Tessins hand?); 2) 
franskt dokument (okänd hand) där det bland an-
nat talas om son Altesse Royale Le Prince Charles; 
3) tysk version med enkel skiss (Tessins hand); 4) 
ett fragment av samma program (Tessins hand, tidi-
gare?) För galleriet: 1) ett dokument ”dans le grand 
tableau au milleu de la gallerie l’on representera la 
Suède…” (okänd hand, Tessins an teckningar verso). 
Dessutom finns en ”Explication des trois grands 
Tableaux dela Gallerie du Chasteau…” troligen av 
Jacques Foucquet, möjligtvis förklaring till (förlora-
de) tapeter till galleriets målningar. Dokumentet är 
”rättat” av Tessin. Jmfr. Silfverstople 1940, s. 248–271, 
som utifrån Tessins program förklarar rummens iko-
nografiska innehåll. I Slottsbyggnadsdep. II:3 finns 
också programmet till Tessinska palatsets paradvå-
ning av Tessins hand, jmfr. von Haslingen 2002, bil. 
III, fig. s. 127. 

 8 Correspondance, 1964, s. 13–14, Tessin till Cronström 
18 mars 1693. Kungens representationsvåning, le 
grand appartement du Roi, kallades så för att skiljas 
ifrån kungens privata rumssvit, petits appartements. 
Därtill kom drottningens officiella rumssvit le grand 
appartement de la Reine. Representationsvåningarna 
beskrevs noggrant i Tessins reseanteckningar från 
1687, Travel Notes, s. 196 ff.

 9 Correspondance, 1964. Tessin till Cronström 18 mars 
1693: ”Comme le memoire est assez ample je vous 
supplieroy seulement de contribuer en tout ce qui 
pourra concerner le bon goust, car c’est en quoy l’on 
manque le plus souvent”, s. 13–14. 
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 10 Böttiger 1940, s. 193 ff. 
 11 I Italien hade den klassicistiska inredningsarkitektu-

ren fått sitt genombrott från 1400-talet. Den klassis-
ka arkitekturens principer var fastslagna i Vitruvius 
”Tio böcker om arkitektur” (1:a årh. e. Kr) som då 
trycktes.

 12 Under 1500-talet nådde de klassicistiska idealen Sve-
rige, och spreds främst då från de tyska länderna. 
Under 1600-talets första hälft spelade Holland en 
viktig roll som förmedlare. Detta hade naturligtvis 
sin förklaring i de politiska förhållanden och de han-
delsförbindelser som rådde. Se Günther 2006, s. 9 ff. 

 13 Det fanns emellertid även europeiska arkitekter vid 
denna tid som inte lika lätt ryms i denna mall, t.ex., 
Pöppelmann i Dresden och Juvarra i Turin. Nyli-
gen har också betonats att de franska influenserna i 
inredningsarkitekturen spreds till Preussen kring år 
1700, via Sverige. Se Pozsgai (opubl.), 2002. Skulp-
tören Chauveaus och ornamentmålaren de Meaux 
roll i detta är fortfarande att reda ut, dessa var verk-
samma i Berlin under 1700-talets första år. Även 
Pagani reste från Sverige samtidigt som Chauveau. 
De starkaste banden är dock de via den svensk-tyske 
arkitekten Johann Friedrich Eosander van Göthe 
(född 1669 i Stralsund, död 1728 i Dresden), som 
var verksam vid bl.a. det förstörda Berliner Schloss, 
Charlottenburg och Schönhausen och förmedlade 
svenska hantverkare till det berlinska hovet. 

 14 Under renässansen talades om en grandezza i sym-
metri, proportion och material. Men det subjektiva 
fick också utrymme i lärda diskussioner kring konst 
och litteratur. Redan under 1500-talet slut skulle 
dock en förskjutning ske mot något normativt, le 
Grand Goût. Dessa resonemang återfinns i 1600-ta-
lets franska konstteori. Barasch 2000 (1985), vol. 1, s. 
344–348.

 15 Félibien 1690 (1676), s. 6–7. Det som ofta hände var, 
menade Félibien, att var och en skapade sig sina 
egna regler enligt sitt eget kunnande och sin egen 
smak (goût), istället för vara trogen de rätta mått-
ten, det vill säga Vitruvius och den klassiska antiken. 
Félibiens ideologi om det högsta var dock ovanlig i 
det att den också var ovanligt fri och personlig, se 
Rossholm Lagerlöf 2007, s. 59–60. 

 16 Tessin ägde endast ett verk av de Piles: Dissertation 
sur des fameux peintres, et la vie de Rubens (1681), men 
de Piles texter kan förstås som sammanfattande en 
allmän konstsyn inom akademien. Begreppet le vrai 
goût diskuterades i flera av Roger de Piles texter. 
Smaken beskrevs som intellektets/sinnets sätt att 
bedöma ett verk där delarna var i samklang med hel-
heten. Antiken skulle var modellen och studeras av 

insatta och upplysta personer. Men man skulle inte 
bara kopiera, utan naturens levande skönhet måste 
tilläggas och förbättras. Conversations sur la connais-
sance de la peinture et sur le jugement qu’on doit faire 
des tableaux; où par occasion il est parlé de la vie de 
Rubens (1677) (ur Receuil de divers ouvrages sur la pe-
inture et le coloris par Monsieur de Piles…, Paris 1775, 
s. 31–36). I ”L’idée du Peintre parfait” som utgör bör-
jan till Abregé de la vie des peintres, avec un traité du 
peintre parfait, Paris 1715, (1699), s. 27, hade de Piles 
samma resonemang, att grand goût i måleriet var 
något utöver det vanliga. I ett annat sammanhang 
förklarade de Piles ordet Goût i samma termer, och 
att det fanns en skillnad mellan den stora smaken, 
och det enskilda maneret. (”Explication de termes 
de peinture” publicerad i Recueil de divers ouvrages 
sur la peinture…, 1775, s. 399). Resonemanget kring 
olika smaker och stilar utvecklades också av de Pi-
les, särskilt i ett kapitel i Abregé de la vie de peintres 
som handlar om enskilda länders olika smaker, ”Du 
goût et de sa diversité, par rapport aux differentes 
Nations”, s. 538–545. de Piles menade här att männis-
kans sinne har en första, naturlig smak, en goût na-
turel, som kan förfinas (perfectionner) eller förfalla (se 
corrompre) beroende på sinnet och objektets kvalitet. 
Det fanns således tre sorters smak inom måleriet me-
nade de Piles, den naturliga smaken (goût naturel), 
den artificiella, förfinade smaken (goût artificiel) som 
vi får från utbildning, och den nationella smaken 
(goût des nations). Det är den förfinade smaken som 
man skulle sträva efter. Många av de teoretiska tex-
terna måste förstås som tillkomna i la Querelle, där 
de Piles var en anhängare av le coloris. De Piles utta-
landen om den klassiska antiken visar emellertid att 
denna än så länge var en gemensam utgångspunkt 
för båda dessa ståndpunkter. Jag är tacksam till 
Roussina Roussinova för diskussion kring de Piles 
begrepp och texter. Roussina Roussinova för ett ut-
förligare resonemang kring de Piles och La Querelle 
i sitt avhandlingsarbete vid Stockholms Universitet, 
The Art of Pleasing the Eye: Pictorial Effectiveness in 
Portraits by Nicolas de Largillierre, Roger de Piles and 
Spectatorship with Taste for Colour in Paris, c. 1700 
(kommande), För generella frågor kring nationalitet 
och geografi, se också Olausson 1997, s. 267–277.

 17 Correspondance, 1964, s. 20, Tessin till Cronström 
17 maj 1693 (se not 20). Den klassiska struktu-
ren betonades t.ex. hos Augustin Charles d’Aviler 
(1653–1700) i Cours d architecture (1691). Tessin hade 
denna i sin ägo, Cat. 1712, 1:7, 1:8, och hänvisade till 
d’Aviler i sin Traictè 1717, s. 122, fol. 48. Bo Vahlne 
har i introduktionen till Tessins skrift Reflexioner 
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över de fem kolonnordningarna när en ordning skall 
ställas ovanpå en annan jämfört Tessins synsätt med 
arkitekten Claude Perraults uppfattning i Ordon-
nance de Cinq Espèces de Colonnes (1683) om att det 
fanns två typer av skönhet: det ”absoluta”, som inte 
förändrades över tid och det ”arbiträra” som mer 
förknippades med en viss tid, eller ett visst mode. 
Till de absoluta värdena räknades dyrbara, ädla 
material, teknik och symmetri, således alla de egen-
skaper som förknippades med le grand goût. Därtill 
lades sedan de egenskaper som kunde kopplas direkt 
till omständigheterna och till byggherren, i Perraults 
fall Ludvig XIV:s Frankrike, i Tessins Karl XI:s och 
Karl XII:s Sverige. Vahlne, 2005. s. 9–23. Tessin ägde 
Perraults verk, jmfr. Cat. 1712, 3:5.

 18 Traictè 1717 publicerades 2002 med kommentarer 
av Patricia Waddy och Bo Vahlne. Bo Vahlne har 
också i andra sammanhang poängterat betydelsen 
av beläsenhet och monumentkännedom för den 
enskilde arkitektens kunskaper och framgång. Detta 
framkommer t.ex. i Tessins skrift, Observationer an-
gående så wähl publiqve som priuate huus byggnaders 
starkheet, beqwämligheet och skiönheet, in rättade, eff-
ter wår swänska climat och oeconomie, Vahlne 2002.

 19 Tessins arbetssätt har stundtals i 1900-talets forsk-
ning tolkats som ”eklektisk”, vilket ibland vänts 
mot arkitekten. Förmågan att sätta samma ideal och 
mönster var dock ett ideal i sig. Så här skriver t.ex. 
Elisabet Kieven om Tessins sätt att skapa syntes av 
olika element och intryck: ”Synthesis was, accor-
ding to Tessin to be found in church interiors and 
in galleries. Tessin’s architecture fused the Roman 
models into a language of his own – the sources re-
main traceable and the impressions that of strength 
and elegance combined.” Kieven 2003, s. 4–15. Jag 
håller dock med Jennifer Montagu som menar i 
”The Church decorations by Nicodemus Tessin the 
Younger” 1962, s. 1 ff., att Tessin var osjälvständig i 
det som inte var ren arkiktektur, det vill säga i skulp-
tur och måleri, och använde sig av direkta förebilder 
i Versailles och Saint-Cloud. För att utföra detta en-
gagerade han konstnärer som utbildats i ”Le Bruns 
eller Berains skola”. “The one place in which Tessin 
broke free from this dependence on France was in 
France itself ”, med Louvreprojektet, menar Mon-
tagu.

 20 Correspondance, 1964, s. 20: ”J’aime extremement les 
desseins des ornemens que l’on fait en France, puis-
que l’on y raffine continuellement, mais pour la soli-
dité de l’architecture, quand on a passé des années en 
Italie, on a encore la peine à se satisfaire entièrement 
au goust de la France.” 

 21 Traictè 1717, s. 101.
 22 ”Lieu couvert d’une maison qui est ordinairement 

sur les ailes, ou on se promène… un appartement 
Royal doit estre composée de Salle, antichambre, 
chambre, cabinet & galerie.”, Furètiere 1972 (1690), 
s. 931. 

 23 Både Serlios traktat om arkitektur Sette libri 
dell’architettura (bok VII, 1575) och Scamozzi (L’idea 
dell’architettura universale, 1615) nämner Frankrike 
som de täckta galleriernas ursprungsland. Coope 
1986, s. 43–72, 74, 84.

 24 Langdon, ”Gallery” The Oxford Companion to Wes-
tern Art. Ed. Hugh Brigstocke. www.oxfordarton-
line.com (21 oktober 2011). För galleriers tematik, 
historia och sprid ning, se vidare Les grandes galeries 
européennes. Xviie –XIXe siècle, red. Claire Constans, 
Mathieu da Vinha, 2010. För gallerier i Skandnavien 
se Olin 2010a. 

 25 Tessin gillade t.ex. inte vad han såg i Turin, på grund 
av att där var för mycket skulptur. Det måste finnas 
en klarhet i arkitekturen. Jmfr. Karling, 1964, s. 298. 

 26 Den grundligaste genomgången av dekoren i Spegel-
salen är La Galerie des Glaces: histoire & restauration, 
2007. För ikonografin se Nicholas Milovanovic, Ga-
lerie des glaces, Catalogue Iconographique http://www.
galeriedesglaces-versailles.fr.

 27 Sjöström 1978. 
 28 Jacques Thuillier tar upp en intressant aspekt som 

han menar styrt valet av ämne i galleriet, nämligen 
att kungens bror, som också var en rival, 1677 låtit Le 
Bruns konkurrent Mignard slutföra freskerna i gal-
leriet i slottet i Saint-Cloud. Resultatet var anslående 
och visade solkungen dragen i sin vagn (förstört). 
Förfarandet var också listigt; då det var en hyllning 
till Ludvig kunde inte denne förargas av prakten. 
Men samtidigt var ämnet med solkungen uttömt, 
för Versailles behövdes något nytt. Le Brun föreslog 
då en svit av målningar av Herkulesmotiv, med allu-
sion till hjältedåd. Men istället tog rådet beslutet 
att taket skulle ägnas Ludvig XIV:s egna hjältedåd. 
Thuillier 2007, s. 22–28.

29 Tracité 1717, s. 101–105, min översättning. Jmfr. Cat. 
1712, 43:3. Jmfr. också beskrivningen från 1687 i Tra-
vel Notes, s. 196–205.

30 Günther 2006, s. 390.
31 Josephson 1929a, s. 24, Josephson 1940, s. 94.
32 Jmfr. Rossholm Lagerlöf, Visualizing Supreme Po-

wer in Early Modern Europe – Galerie Francois Ier at  
Fontainebleau; Galleria Farnese in Rome; Galerie 
des glaces at Versailles; Karl XI:s galleri in Stockholm, 
kommande.

33 Stefan Günther har i sin genomgång av klassicis-
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mens interiörer lyft fram flera våningar av vikt i Paris 
och Île-de-France. Dessa inreddes under 1600-talets 
andra hälft och är mindre välkända idag, men hade i 
sin samtid ett välkänt rykte och imponerade stort på 
besökare. Günther, s. 324 ff.

34 Traictè 1717, s. 74–76. I sin resedagbok från andra 
resan till Frankrike beskriver Tessin bland annat 
minster Louvois Meudon (förstört), juristen Denis 
Talons slott Issy (förstört), Mazarins palats (idag del 
av Bibliothèque Nationale) med fresker av Romanelli 
(1610–1662). Travel Notes, s. 166–171.

35 Apollogalleriet är situerat ovan La petite gallerie i 
Louvren, i den flygel som löper norrut från Grand 
Galeries östra ände. Le Vau hade omdanat galleriet 
från 1660 och Le Brun fick ansvaret för dekoratio-
nerna efter 1661. Arbetena av bl.a. skulptörerna 
Girar don, bröderna Marsy, Thomas Regnaudain 
och ebenisten Cucci, målarna François Lemoyne 
och Charles de La Fosse pågick på 1660- och 1670-ta-
len. Galleriet kompletterades av Eugène Delacroix 
ca 1850. Det restaurerades 1999–2004. La Galerie 
d’Apollon/The Apollo Gallery, red. Geneviève Bresc-
Bautier, 2004. 

36 Traicté 1717, kap. X–XI, s. 113–118, plates 44–47. 
Gravyrerna av Galérie d’Apollon av Simon Renard 
de Saint-André från 1695, jmfr. Cat 1712, 43:1. Tes-
sins samling av material rörande skulptur och måleri 
tillämpad i tunnvalvstak, gallerier, salar, kabinett, 
trappor, kupoler och kyrkovalv, Cat. 1712, s. 26–29, 
40–45. Övriga gallerier i sektionen ”Des Sallons et 
Galleries Magnifiques, en architecture, Peinture et 
Sculpture” är förutom Versailles i nämnd ordning: 
galleriet i Hertigens av Orléans (Kungens bror) slott 
i St. Cloud, målat av Mignard (Traicté 1717, s. 101–
107, plate 39, NM G ORN 6537; Cat. 1712, 34:6; Travel 
Notes, s. 208–213, plate 26, NM H Cels 121); galleriet 
på Stockholms slott. Målarnas eller skulptörernas 
namn anges ej (Traicté 1717, s. 107–109); galleriet i 
Vatikanpalatset, dvs. taket i det s.k. ”Kartgalleriet”, 
Galleria delle carte geografiche som visar scener ur 
Kyrkans och helgons historia (Traicté 1717, s. 109; 
Travel Notes, s. 292); Galleria Colonna i Rom i vars 
takvalv ”flera händelser kring denna kända familj 
finns avbildade”, målaren anges vara Johannes Paul 
Schor med medhjälpare, bland annat en kvinna vid 
namn Bernascona, vilket noterats i marginalen med 
”N.B” (Traicté 1717, s. 109; Travel Notes, s. 311–312); 
Palazzo Reale i Turin, men där är Tessin en smula 
kritisk, den magnifika kolonnordningen överens-
stämmer inte med skulpturen, måleriet och guldet 
(Traicté 1717, s. 109, plate 41, KB; Travel Notes, s. 
224–231); la grande Galerie mellan Louvren och Tui-

lerierna som nämns för sina enorma proportioner 
243 thoises, ca 437,4 meter! (Traicté 1717, s. 109; Tra-
vel Notes, s. 168) och Palais Mazarin i Paris där valvet 
uppges vara målat av Romanelli (Traicté 1717, s. 110; 
Travel Notes, s. 171). Jmfr. Strunck 2007, särskilt s. 
363—375.

37 Till skillnad från i Versailles låter Tessin de båda 
kabinetten helt uppgå i galleriet Endast ett entable-
ment skiljer dem åt. Länge hade Tessin tänkt dela 
av rummen med kolonner och skulpturgrupper. 
Gunther 2006, s. 390.

38 Arbetet med Galerie des Glaces medförde behovet av 
rum för vila och arbete och dekoren utformades där-
efter, bl.a. kring de fria och sköna konsterna. Arbetet 
med Petits Appartements du Roi (1684–1692) sägs ha 
att göra med drottning Marie-Thérèses av Österrike 
död 1683, så att kungen skulle få närmare till sin mät-
ress Madame de Maintenon, inhyst i Appartements 
des Bains i en annan del av slottet. Christian Baulez 
har för mig påpekat de ytt re likheterna med Karl XI:s 
galleri och Petite Galerie. Petites Appartements du Roi 
gjordes om från 1737 under Louis XV och Louis XVI, 
och galleriet förstördes av branden 1871. Himmelfarb 
2003 (1996), s. 1247–1249.

39 Mignard blev favoriserad av överintendenten  
Louvois efter Colberts död 1683, och Le Brun blev 
åsidosatt. Mignard var också parallellt med den 
kungliga karriären medlem av skrået. A.J. Marie 
1972, vol. II, s. 385. 

40 Correspondance, 1964, s. 50, 25 april 1694; Cat. 1712, 
43:5; Travel Notes, s. 201–203. I Traictèn omnämnde 
Tessin l ’Appartement des bijoux flera gånger men 
utan att specifikt nämna Mignards målningar. 

41 Traictè 1717, s. 105–107. Min översättn. Jmfr. Travel 
Notes, s. 208–213; teckning av Tessin i Nationalmuse-
um, NM H Cels. 121. Jmfr. Silfverstolpe 1940, s. 257.

42 Tessin anger i breven till sin mor från sin resa 1687, 
nyss ankommen till Paris, en ”måttan stoor föränd-
ring utij många sacker […] åth Versailles reser jagh 
tillkommande tijssdag, jagh längtar högeligen att få 
see alla dhe stoora förändringar, som jagh här spörjer 
dähr wahra skedde”, 29 juli 1687, Travel Notes, s. 25–
28, s. 427. Se även Martin Olins resonemang om hur 
Tessin utarbetat rumsdisponeringen på Stockholms 
Slott enligt det schema som för tillfället var i bruk 
vid hans besök i Versailles 1687, enligt modellen dra-
bantsal, audiensrum, paradsängkammare, mindre 
audiensrum, kabinett, galleri. Detta var egentligen 
en avvikelse från det normala mönstret för furstliga 
paradvåningar (salle, antichambre, chambre, cabinet, 
galerie), så som det också kom att ändras senare 
med Gustav III:s paradsängkammare istället för det 
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mindre audiensrummet. ”Les appartements royaux 
du château de Stockholm” in Appartement princier 
– architeture – décor – cérémonial, Linda Hinners & 
Martin Olin, red. Frédéric Bussmann, kommande. I 
övrigt är festvåningen på Stockholms slott utformad 
som i Versailles med rumsfiler som successivt ledde 
mot det mest prestigefyllda rummen. Paradrummen 
vetter utåt staden och mindre, mer lättuppvärmda 
rum inåt gården, och galleriet sammanlänkar kunga- 
och drottningsviten. Jmfr. Günhter 2006, s. 390. All-
mänt om rumsdisposition och ceremoniel, Baillie 
1967.

43 Den första uppsättningen möbler i silver smältes 
ned i krigstider 1689 och ersattes med ett möblemang 
i förgyllt trä. Quand Versailles était meublé d’argent 
(utst. kat.), 2007.

44 Från 1687 hade Jules Hardouin-Mansart uppdraget 
att ersätta den gamla lustslottet Trianon de Porcelaine 
med ett Trianon de Marbre. Stiluttrycket blev där ett 
annat, med träinredningar. Jmfr. Gunther 2006, s. 
375

45 Travel Notes, s. 198. 
46 Åren 1691–1698 fanns dessutom ett edikt som för-

bjöd användandet av guld i interiörer, vilket med-
förde en förändring i inredningarna mot vitt, eller 
vitt med endast ramverksdetaljer i guld, när ediktet 
upphört. Günther 2006, s. 375–385.

47 Grand Trianon, kungens sovrum, 1687–1691, träsni-
deri, med Lalande, teckning och räkningar finns i 
AN O1. Delar av inredningarna förstördes år 1700 
(ersattes av sniderier av Taupin, Belan, Goupil och 
Dugoullon). Rummet bestod ursprungligen av två 
rum, förmak och sovrum, men de slogs samman 
år 1700. Från Napoleon I blev rummet Chambre de 
L’Imperatrice. Souchal/de La Moureyre 1977–1993, 
vol. I, s. 92, no. 2; Add, s. 33, no. 2.

48 Lars Ljungström för ett intressant resonemang om 
att ett smakskifte skett under arbetets gång i deko-
rationen av festvåningen på Stockholms slott. Han 
tolkar det som att rummen ”Elden” och ”Luften” 
inte var ofullbordade, utan tänkta att ha en enk-
lare dekor. Dessutom ändrade stuckatören Mathias 
Schmetter 1701 en del av galleriets ramverk mot en 
stramare karaktär genom att ta bort ”skyar” under 
valvet och ersätta med fris och kragsten. Det är 
oklart vad dessa ”skyar” bestod i. Ljungström (opu-
bl.), 1986, s. 34.

49 Begreppen peregrination och connoissance är häm-
tade från överintendentens ”vocation” från 21 juni 
1697, RA, Riksregistraturet, vol. 594, 1697, 21 juni, fol. 
749 ff. (se appendix I) samt ur förordet till Tessins 
Cat. 1712: ”Ce Catalogue a esté imprimè, tant pour 

faire plaisir aux Curieux, que pour fare voir l’Estude, 
l’Application, la Recharge & l’Amas, que la Con-
noissance des beaux Arts demande.”

50 ”Les histoires au milleu et des costès sont partout 
allegoriques sur la vie et gloire du Roy”, Travel Notes, 
s. 198.

51 Cat. 1712, 43:3, ”Explication des Tableaux de la 
Grand Gallerie de Versailles, & de ses deux salons, 
â Versailles 1687, in 4to. & in 8vo. La Planche de la 
Franche Contè, qui est unique, qui en a estè gravée 
par Simoneau.”

52 Travel Notes, s. 161 ff. Det finns ingen dagbok från 
vistelsen som varade från vår 1678 till sent 1680. En-
dast teckningar finns från denna resa. 

53 Travel Notes, s. 168; Cat. 1712, 40:8. För Tessins med-
resenär Mårten Törnhielms resedagbok se: Hedin/
Sandgren 2006, s. 86—114; Winberg 2000, s. 98–126.

54 Konstakademien, som från början samlades i Grande 
Galerie du Louvre, var mellan 1661 och 1692 situerad 
i Palais de Brion. Från 1692 var de ånyo i Louvren. 
Bland annat studerade elever i Apollogalleriet. Må-
lare och skulptörer ställde ut sina verk på Louvren i 
la Grande Galerie 1699, 1704, 1727, och sedan 1737 då 
Salongen etablerades på riktigt. Brice 1687, s. 33; La 
Galerie d’Apollon/The Apollo Gallery, red. Geneviève 
Bresc-Bautier, 2004, kronologi, s. 327–332; Mérot 
2003 (1996), kronologi; Singer-Lecocq 2001 (1986). 

55 Gipserna placerades från 1692 i Salle des Caryatides i 
Louvren. 

56 Kungliga konstkabinettet var inrymt i den flygel 
som Le Vau byggt, från 1660, parallell med la petite 
galerie och Galerie d’Apollon. Bazin 1961, s. 27.

57 Travel Notes, s. 168. 
58 Travel Notes s 168–185.
59 Från den italienska vistelsen har vi likaså tillgång till 

Tessins anteckningar, Travel Notes, s. 245–423.
60 I Cat.1712 förtecknades verken dels för att sprida 

kunskap om samlingen, dels för att sonen skulle 
kunna komplettera den på sin studieresa (1714–1719). 
På Nationalmuseum pågår ett projekt att försöka 
återskapa Tessins handteckningssamling. Inom ra-
men för detta projekt har tidigare utgivits Nicode-
mus Tessin, Soruces Works Collections, Architectural 
Drawings I, red. Martin Olin & Linda Henriksson 
(Hinners), 2004. Kataloger om samlingen av inred-
ningskonst samt om Tessins kungliga projekt är un-
der arbete, red. Martin Olin.

 61 Cat. 1712, 1:1, 1:2, 3:6. Lars-Olof Larsson betonar att 
Serlios, Palladios, Vignolas och Scamozzis inflytelse-
rika arkitekturtraktater i många avseenden var lätt-
are att använda än Vitruvius tack vare de många il-
lustrationerna. Larsson tar även upp ”Säulenbücher” 
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(kolonnböcker) som började ges ut under 1500-talet, 
som också byggde på de antika förebilderna. L.-O. 
Larsson, 2010.

 62 Cat 1712, s. 36.
 63 Cat. 1712, 36:10; 38:11; 38:15; 39:2.
 64 Cat. 1712, 38:10.
 65 En av de första konsthistoriska studierna om hur de-

korativa ornamentförebilder spreds och påverkade 
inredningskonstens alla områden var Fiske Kimballs 
The Creation of the Rococo (1943). Peter Thornton 
och Michael Snodin har vidare beskrivit hur möns-
terförlagor och ideal spreds och kom till uttryck i 
olika inredningar. Thornton 1978, s. 25–51; Snodin 
& Howard 1996; Fuhring 1989. 

 66 Att arbeta efter tryckta mönsterförlagor hade gamla 
anor och förfarandet höll i sig ända in i modern tid. 
Sålunda användes mönster som går att spåra till 
1500- och 1600-talet som förlagor i konst- och hant-
verksutbildningar ända in på 1900-talet. Ornament-
stickets historia hänger samman med uppkomsten 
av grafiska tekniker, de första var alltså träsnitt. Även 
graverade dekorer i konsthantverk infärgades och 
trycktes på papper så att gesäller kunde föra med sig 
mönster. Det fanns också exempel på ornamentstick 
som inte hade någon praktisk funktion, utan som 
handlade om konstnärliga fantasier. Michael Snodin 
& Maurice Howard 1996, s. 56–60; L.-O. Larsson 
2010. Se även Larsson 2004. Tack också till Martin 
Olin för diskussion kring ornamentens funktion och 
historiografi.

 67 Jmfr. Günther 2006, s. 362–364.
 68 Travel Notes, s. 168–185.
 69 Daniel Marot var son till gravören Jean Marot och 

hade gått i Jean Le Pautres skola. Han graverade ti-
digt Berains verk. Eftersom han var hugenott läm-
nade han Paris 1685 och etablerade sig i Holland 
där han blev anställd av prinsen av Oranien, senare 
William III av England. Han följde 1694 denne till 
England, men återvände 1698 till Holland. Marot 
var verksam bl.a vid Het Loo och Hampton Court 
Palace. Das Ornamentwerk des Daniel Marot, Berlin, 
1892.

 70 Cat 1712, ”Oeüvre du S.D. Marot, Architecte de 
Guillaume III, Roy de la grande Bretagne, plusieurs 
pensées utiles aux Architectes, Peintres, Sculptuers, 
Orfevres, Jardiniers & autres. Livre in fol: imprimé â 
la Haye, consistent en 222 feuilles, outre les cinq en 
grandes, qu’il a encore gravèes”, s. 26.

 71 I Correspondance, 1964, s. 82, 17/7 juni 1695, diskute-
rade Tessin och Cronström ”feuilles de Marot”, men 
det är troligen Daniel Marots fars, Jean Marot, gra-
vyrverk av fransk arkitektur som avses. 

 72 Det är oklart om titeln är given av Tessin eller finns 
angiven på försättsbladet, innebörden blir hur som 
helst densamma. 

 73 Cat. 1712, s. 26:4. ”Les Portes & ornemens de la pe-
tite Gallerie d’Apollon, ordonnès par Mr: Le Brun, 
& gravès par le Sr. Berain.”I andra sammanhang 
betonades Berains invention, t.ex. i brev från Cron-
ström 22 maj 1693, s 21-22: ”Depuis ce temps là j’ay 
veu le Nostre, Monsieur Berain […] Il me donna 
sur le champ six pièces gravées de son invention qui 
sont des ornements pour les plafonds, panneaux ou 
lambris…”

 74 Även hantverkare kopierade traktater och gjorde 
memorial. Få av dessa har dock bevarats, men så-
dana användes förmodligen i större grad än man har 
trott. Tack till Cecilia Rönnerstam för diskussion 
kring detta.

 75 Vasari on Technique, red. G. Baldwin Brown, 1960, 
(Excerpter och kommentarer från Vasaris Vite, för-
sta gången utgiven 1907). Vasari skilde på ”artifice” 
(hantverkare) och ”scultore” (skulptör), s. 143 ff. 

 76 Vitruvius (de Architectura libri decem; Cat. 1712 
1:1; 1:2), Alberti (L’Archittetura, Cat. 1712 1:11; 1:12), 
Vasari (Vite… Cat. 1712, ) och Vincenzo Scamozzi 
(L’idea dell’Architetura, Cat. 1712 2:1). Den äldsta 
traktaten om konst skrevs av Plinius d.ä. i Naturalis 
Historiae (70-talet e.Kr.). Tessin tycks ej haft nyut-
gåvor av Plinius i sin samling, men ägde säkert av-
skrifter. Den äldsta kända traktaten som skrevs av en 
praktiserande hantverkare var munken Theophilus 
manuskript De diversis Artibus ca 1122. Den redo-
gjorde för tekniker inom måleri, glas och metallar-
bete. 

 77 I själva verket var Cellinis traktat del av dennes själv-
biografi, Vite 1558–62, tryckt första gången 1728.

 78 Cat. 1712: 3:6. Grunden hos Félibien går tillbaka till 
Vitruvius. Verket börjar med en genomgång av arki-
tekturens alla delar, även ornament. I vissa delar av 
arkitekturen är skulpturen essentiell, menade förfat-
taren. Härmed tydliggörs det samband som skulptur 
och arkitektur hade. 

 79 Traictè 1717, kap XLVIII–XLIX. Jmfr. Vahlnes inled-
ning, s. 26–39.

 80 RA, Riksregistraturet, vol. 594, 1697, 21 juni, fol. 749 
ff. 

 81 Jmfr. Thornton 1978, s. 6. Thornton understryker 
vikten av det franska inflytandet, “…it was French 
architects who first insisted on controlling every as-
pect of creating an interior, who thought it perfectly 
proper to provide designs for all the components, 
and who could then ensure that the various elements 
came together into a unified whole- the ultimate 
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application of Renaissance principles to the creation 
of a building as an entity”. Thornton poängterar 
dock att denna tendens når sin fulla utveckling först 
på 1700-talet. 

 82 Traictè 1717, s. 217.
 83 Montagu 1962, s. 1—27.
 84 Montagu 1989, s. 151 f. 
 85 Brummer 1963, s. 16–33. 
 86 Bresc-Bautier 1980, Introduktion. För samlande av 

antiker se särskilt Haskell/ Penny 1982 och D’après 
l’antique (utst. kat.), 2000; Pinatel 2000, s. 75–121.

 87 Cederlund 1999, s. 93 ff. 
 88 Correspondance, 1964, s. 18, Tessin till Cronström 10 

maj 1693. Jmfr. Josephson, 1928a, s. 11.
 89 Cassegrain var mästare i skrået Saint-Luc i april 1672. 

I Bâtiments du Rois räkningar har han signerat flera 
moulages antiques som han gjort 1666 och 1692. Han 
fick också 4 500 livres i betalning för formen till Lud-
vig XIV:s ryttarstaty på Place Vendôme. Lami 1906, s. 
79; Travel Notes, s. 168, 221, 222; Correspondance, 1964, 
s. 38, n. 4; Hinners 2009, s. 231–249. Josephson påpe-
kar att även Precht troligen köpte reduktioner av an-
tiker hos Cassegrain, för sådana återfanns i Prechts  
bouppteckning. Josephson 1928a, s. 10. 

 90 Josephson 1928a, s. 12. 
 91 Correspondance, 1964, s. 136, Cronström till Tessin 10 

augusti 1696.
 92 De [gjutaren Aubry och formaren Langlois] skulle 

kunna resa [till Sverige] för 15 dagar sedan men det 
är fortfarande mycket kallt. I annat fall tänkte jag 
använda mig av dem för gipserna som vi ska gjuta, 
men jag tvivlar på att de kan vara behjälpliga, för 
formarna som vi skulle använda är i så dåligt skick 
att vi inte kan börja använda dem. Allt är samman-
blandat i Louvrens magasin dit de flyttades för några 
år sedan med försiktighet, från Palais Royal, och 
många formar har gått sönder. Correspondance, 1964, 
s. 157, Cronström till Tessin 25/15 januari 1697. 

 93 Josephson 1928, s. 12–13. 
 94 Correspondance, 1964, s. 210, Cronström till Tessin 4 

december/14 november 1698. Jmfr. Josephson 1928a, 
s. 13. Josephson anger att några av antikerna som an-
lände till Sverige var gjorda ur franska skulptörers 
formar från modellerna till marmorarbetet. 

 95 Allmänna verks skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 309. 
Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 1686–
1726, 7/5 1697 citerat efter Josephson 1928a, s. 14. Se 
även Cederlund 1999, s. 98. 

 96 Samtliga sända gipsfigurer 1698 var: Laokoon, Apollo 
di Belvedere, Paetus och Arria, Diana med hinden, 
Den döende gallern, Papirius, Herkules Commo-
dus, Antinous, Bacchus, Den borghesiske fäktaren, 

Farnesiska lejonet (Medici-lejonet), Det florentinska 
vildsvinet, Kentaur och Eros, Hera (samtliga bevara-
de i Konstakademien), Brottarna, Venus de Medici, 
Merkurius, Mattei Ceres, Venus Kallipygos, Castor 
och Pollux, Pan och Apollo, Hermafroditen, Ata-
lante (saknade). Cederlund 1999, s. 112–113.

 97 Cederlund 1999, s. 99 från Correspondance, 1964, brev 
mellan Tessin och Cronström, april 1698–februari 
1699, s. 193, 195, 198, 200, 211, 219. De gipser som an-
lände omkring 1700: Sliparen, Venus i badet (beva-
rade), Dansande faun, Törnutdragaren, Silenus och 
Bacchus (saknade). 

 98 Josephson 1928a, s. 16.
 99 Cederlund 1999, s. 99, jmfr. Josephson 1928a, s. 15. Se 

även La Gorce 2009 om sändningen av dessa gipser 
via sjövägen till Sverige, s. 321–334.

100 Cederlund 1999, s. 100, från Correspondance, 1964, s. 
198.

101 Till exempel uppgavs Sergel i sin ungdom ha stude-
rat Laokoon, Venus Medici och Herkules Farnese. 
Cederlund 1999, s. 100, från A. Baeckström, ”Vårt 
första magasinerade museum” RIG 28, 1945, s. 96 ff. 
och F.M. Franzén i Svenska Akademiens handlingar, 
VII, 1820, s. 338 f. 

102 Josephson 1928a, s. 2–3.
103 Föreståndare för den grundläggande utbildningen 

var Martin Hannibal, som hade rekryterats av  
Ehrenstrahl ca 1675. Hannibal hade ansökt hos Kom-
mersekollegium om privilegier att att få etablera en 
målarskola 1678. Hannibals ritarskola fungerade 
ännu in på 1690-talet. Martin Olin 2000, s. 145–146, 
efter von Malmborg 1942. Nisser 1927, s. 5, citerar 
Johan David Köhlers Historisches Müntz Beslutigung 
I–XX, Altorfii sq. Vol XIII, som menar att Hannibal 
ledde fransmännens verksamhet på slottet. Vad han 
grundar detta på är oklart. Jag har i min genomgång 
av materialet som rör fransmännen inte funnit några 
tecken på samröre med Hannibal, som tillhörde Tys-
ka kyrkan. Tack till Lisa Skogh som påpekat Köhlers 
uppgift för mig.

104 Josephson jämför Tessins avgjutningar med dem 
som nämns t.ex. i Gerard Audrans stucklära ”Les 
proportions du corps humain mesurées sur les plus 
belles figures de l’antiquité”, 1683, och i Henri Tes-
telins doktrinära ”Discours sur les proportion”. Jo-
sephson 1928a, s. 2–3.

105 Av trettiotalet gipser återstår idag sexton enligt den 
tekniska undersökning som för ett antal år sedan ut-
fördes av konservatorerna Elisabet Tebelius-Murén 
och Jörgen Bau. Cederlund 1999, s. 111–113; Olaus-
son 1999, s. 53—63. 

106 Leffler 1930, s. 80. Uppgiften om de tidigaste verkstä-
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derna har Leffler hämtat ur N. Lundequist, ”Stock-
holms stads historia”, 1828, del 2, s. 240. Det var 
drottning Kristina som år 1640 lät inrätta den gamla 
kungliga exercisplatsen till en ”Riddarebana”. Under 
Kristinas och Karl XI:s tid hölls här flera ryttarspel, 
s.k. karuseller. Bl.a. hölls där den stora karusell då 
Karl XI inledde sin självständiga regering i septem-
ber 1672, med parader, musik, hästbalett och kamp, 
i vilken konungen själv medverkade. Händelsen 
skildrades av Ehrenstrahl och graverades av Eimmart 
i Das grosse Carrosel und prächtige Ring-Rännen nebst 
dem was sonsten Fürtreflichens zu sehen war alss Carl 
der Eylffte die Regierung ... Stockholm u.å. Se Nordin 
(red.), 2005, Certamen equestre: Karl XI:s karusell in-
för samtid och eftervärld.  

107 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 908; RA, Tessinska samling-
en, E 5717, Koncept och skrivelser, Kungl. Maj:ts 
resolution efter Tessins memorial, undertecknad av 
Hedvig Eleonora med de fem riksråden på Karlberg 
16 augusti 1697. Enligt Félibien 1690 (1676), s. 320 ff. 
behövdes teglet i gjutgropen. 

108 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1118, juli 1697: ”fölliande 
åkare har kört gråsteen från kungshollmen till giut-
husets upmuhrning på norra malm Hwar uti de 
stoora statuerna skoola giutas till slåttsbyggning-
en…”; SB 1697, verif. 1123: ”… fölliande murarfolck 
gråsteengrunden anläggning till giuthuset der uti 
storra statuerna skoola giutas”. Böttiger 1916, anger 
att gjuthuset började uppföras 1698, men det stäm-
mer således inte. 

109 RA, ÖI, Profana Byggnader, Stockholm, Beridareba-
nan. Jmfr. Leffler 1930, s. 82.

110 Correspondance, 1964, s. 83, Tessin till Cronström 
19 juni 1695. Idéen med flankerande mansfigurer 
vid portalen hade Tessin troligen fått från Berninis 
Louvre projekt från 1665. Tessin hade sett model-
lerma i Paris 1687 och ägde teckningar av Francois 
Francard efter dessa (Nationalmuseum), se del Pesco 
2011.

111 Correspondance, 1964, s. 96–98, Tessin till Cronström 
11 december 1695. 

112 Tessin anmälde gjutarens och formarens ankomst i 
brev till Cronström några dagar efter slottsbranden, 
12 maj 1697, Correspondance, 1964, s. 169.

113 Tessin skrev till Cronström 11 augusti 1703: ”Mr. 
Langlois formaren dog plötsligt av slaganfall, vil-
ket smärtar mig, för att jag förstår att arbetet med 
vårt gjuteri går bakåt. Jag ber er att informera er 
om någon annan som inte tar sig för många friheter 
och som kan arbeta hårt, jag ska ta reda om Aubry 
vet någon”, Correspondance, 1964, s. 329. En annan 
medhjälpare i gjuteriet var en formare vid namn Ro-

bert [d.y.]. I juni 1699 meddelades att en ”Robbert, 
mouleur” avrest till Sverige Denne Robert var son 
till en annan skulptör vid samme namn som tagit 
över Cassegrains verkstad. Correspondance, 1964, s. 
206, 230, 229, 255.

114 Begreppen dessein, invention och composition dis-
kuteras regelbundet i konstteoretiska texter under 
1600-talet. Även Tessin och Cronström använder sig 
av denna vokabulär, t.ex. i ett brev från Cronström 
till Tessin 15/5 april, 1695, Correpsondance, 1964, s. 
72–73.

115 Montagu 2007, introduktion; Montagu 1976, s. 90–
92; Montagu 1963, s. 395–408. 

116 Travel Notes, s. 198. 
117 Ämnet för tapeterna som Le Brun utfört, Alexander 

den stores historia, var inte nytt, det hade till exem-
pel Primaticcio gjort i Fontainebeau, och bland and-
ra Domenichino för kardinal Alessandro Montalto i 
Rom. Bertrand 2008, s. 20 (från Chantelou 2001).

118 Félibien 1690, s. 400. 
119 Correspondance, 1964, s. 52, Tessin till Cronström 6 

juni 1694. 
120 Papillon 1854 (1738), s. 33–34. Det är intressant att 

notera att Papillon anger Chauveau som upphovs-
man till idén till Ulrika Eleonora d.ä.:s katafalk, som 
traditionellt tillskrivits Tessin. Jmfr. Snickare 1999, s. 
83–144, 191–194; Magnusson 1990, s. 121. 

121 En sådan medvetenhet blir extra tydlig hos en måla-
re som Ehrenstrahl och det sätt han beskrev sig själv 
i målningar och i text. Ellenius 1966, s. 11–28.

122 Correspondance, 1964, Cronström till Tessin 6 no-
vember 1693, s. 33–34.

123 Correspondance, 1964, s. 72–73, 15/5 april 1695. Cron-
ström påpekar att han dessutom alltid gjort en skill-
nad mellan Réne Chauveau och hans bror. René 
Chauveau bedömdes således besitta samma kvalite-
ter som målaren Foucquet.

124 I diskussionerna ett par år tidigare, innan Jacques 
Foucquet kommit till Sverige, hade andra tänkbara 
målare nämnts. Samma kvaliteter framhölls då. 
Målaren Claude III Audran (1658–1734) ansågs vara 
särskilt skicklig. Han sades arbeta i Rafaels tradition 
men blandade däri mycket av sin egen invention, 
”car il a du genie”. Correspondance, 1964, s. 17–18, 
Cronström till Tessin 8 maj 1693. Claude III Audran 
utförde ornamentmåleri. Han var bland annat verk-
sam vid Gobelins. Cronström skrev att Audran nog 
skulle kunna övertygas att resa till Sverige eftersom 
han kände sig åsidosatt av Berain. Så blev dock inte 
fallet. Flera teckningar av denne återfinns i Natio-
nalmuseums samlingar, se Rollenhagen Tilly 2008, 
s. 101–108. Martin Olin arbetar med katalogisering 
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av dessa teckningar inom ramen för Tessin Research 
Project, Nationalmuseum.

125 Redan i december 1693 betalades Chauveau för 
model ler. SlA, SHÄ, SB 1693, verif. 1320, ”…för 
dhen modell som hans Kungl. Maj:t allernådigast 
har anordnat till den nya slottsbebyggningen skall 
slottsbokhållaren Petter Galle lefwerera till bildhug-
gare som ifrån Frankrike ankommen ähr Monsieur 
Chauvau […]” kvitterat av René Chauveau 5 dec 
1693. Det är oklart vad detta rörde sig om. Möjligtvis 
var det en modell för galleriet även om sådana också 
kunde utföras av snickare.

126 SlA, SHÄ, SB 1693, verif 1295, ”Den fransöske bild-
huggaren Chauvau som genom wäxell remitteras 
till Frankrike till allehanda slags modellers gjutning 
62.16 [dsm ]”. Chauveau kvitterade också ut lön i 
december 1693 för modeller han fört med sig till 
Sverige eller som skulle föras till Sverige. Pengarna 
skickades till hustrun Catherine Cucci i Frankrike. 
SlA, SHÄ, SB 1693, verif. 1310. Catherine Cucci fick 
också betalt av Cronström för att köpa ”fijhlar och 
annat smått behof till Bildthuggeriet som hennes 
man widh Kungl Maj:ts arbete brukar”, RA, Erics-
bergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 11.

127 Correspondance, 1964, s. 29–30, Cronström till Tessin 
11 sept 1693. 

128 SlA, SHÄ, SB 1696, verif 756 ”…såsom M Chauvau 
alltidh har att göra dels medh modeller till de andre 
bildhuggarne, iempte för gullsmeder till nyårsgåf-
vor, och annat slict, som angår hans Konlg maytz 
tienst…”

129 ”… som billthuggaren Chauveau arbetar och mode-
lerar öfwer måttan wähl allt wadh som i mässing kan 
göras. Om hans Maj:t Konungen skulle willia hafwa 
åtskilliga döör och fönsterbeslag af samma […] 
goust giorda så kan Chauveau rätta slagh efter det 
öfversände persedlar […] Och om man skulle låta 
honom inventera något annat så lährer han, kanske 
kunna något som […] behaga …”, RA, Ericsbergs-
arkivet, Autografsamlingen, vol. 47, brev från Daniel 
Cronström till Tessin.

130 Ordet ”invention” tycks ibland användas för att be-
teckna nyhet och uppfinning, utan någon värdering 
i ordet: ”A l’egard des meubles… il ne faut pas aussy 
croyre que j’entends de vieux meubles gotiques et de 
mauvais goust. Il se trouve parfois dans les inventai-
res des meubles de la plus nouvelle invention, par 
example a celluy de Mr de Seignelay ou tout [a] été 
exquis”. Correspondance, 1964, s. 28, Cronström till 
Tessin 31 juli 1693. 

131 Correspondance, 1964, s. 13, Tessin till Cronström 18 
mars 1693, s. 73, Cronström till Tessin 15/5 april 1695.

132 Papillon 1854 (1738), s. 22–23. 
133 Se Hagelqvist 2010, s. 267 ff.
134 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 788 ff.
135 Fransmännens insatser vid tillfälliga fester bekräftas 

också i ett brev från Tessin till Cronström, 2 augusti 
1699 då Karl XII inför en maskerad i all hemlighet 
klätts ut à la Chinoise med ett stort huvud på ma-
gen, hemma hos Mr Horleman (Johan Hårleman 
1662–1707) endast i sällskap av Mr. Foucquet, Mr de 
Meaux och en skräddare. 

136 Correspondance, 1964, s. 283, Tessin till Cronström 17 
oktober 1700. Jmfr. Magnusson 1990, s. 127.

137 Magnusson 1990, s. 127; Snickare 1999, s. 120 ff., s. 
195, no. 45; Correspondance 1964, s. 282, Tessin till 
Cronström 28 september/8 oktober 1700. Teckning-
arna är NM H THC 5648, 5649 Karl XI:s begravning i 
Riddarholmskyrkan; NM H THC 5645, Hyllning till 
Karl XII:s kröning.Teckningarna är mycket högre 
värderade av Carl Gustaf Tessin i den handskrivna 
katalogen från ca 1730 över faderns samling (Natio-
nalmuseum) än andra teckningar som är skisser. 

138 NM H THC 5651, 5652, 4870
139 Börje Magnusson 1990, föreslår Jacques Foucquet 

som upphovsman till Tessinska palatsets ritningar. Å 
andra sidan är han noggrann med att påpeka likhe-
terna i maneret hos de franska tecknarna. 

140 Papillon 1854 (1738), s. 33–34. Se Appendix V.
141 Agneta Laine tolkade också detta som att René 

Chauveau var upphovsmannen både till teckning-
arna och till kompositionen taket efter Tessins an-
visningar. Laine 1972, s. 52–58. Per Bjurström 1976 
anammar detta i French Drawings Sixteenth and 
Seventeenth Century, Nationalmuseum, Stockholm 
1976, no. 317–319.

142 Magnusson konstaterar att teckningarna inte kan 
ha använts vid själva måleriet av taket, eftersom de 
sändes till Paris 1699, men i själva verket var måle-
riet igång sedan hösten 1697. Jmfr. brev från Tessin 
till Cronström, september 1697; Magnusson 1990, s. 
127 ff. Tessin berättade i ett brev till Cronström 16 
augusti 1699 att han skickat teckningarna från sitt 
hus med Johan Hårleman, som rest till Paris. Taket 
i stora salen uppgavs då vara klart, Correspondance 
1964, s. 238. 

143 Möjligen kan målaren Johan Richter (ca 1667–1748) 
ha varit inblandad i perspektivmålningarna, denne 
var senare verksam i Italien. Laine 1972,  s. 161; jmfr. 
von Haslingen 2002, s. 418–420, 493.

144 Denna slutsats kommer också Böttiger fram till i sin 
studie av Drottningholm. Böttiger, 1889, s. 61, 63. 
Jmfr teckning Nationalmuseum NM H THC 4683.

145 Cat. 1730, Nationalmuseum. Att Carl Gustaf Tes-



de fransöske handtwerkarne 353

arbetsprocesser

sin inte nämner Foucquet kan dock inte förklaras, 
inte heller varför Papillon säger att Evrard Chauveau 
gjort alla ornament, när han uppenbarligen var bi-
stådd av de Meaux som vi säkert vet anlitades för 
Tessinska palatsets utsmyckning.

146 Laine 1972, s. 133.
147 Tydén-Jordan 1985, s. 71–72. Det finns också en 

möjlighet att till samma arbetslag – Jacques Fouc-
quet, Evrard Chauveau och de Meaux – knyta fem 
målade kartonger eller tapeter i monumentalfor-
mat upphittade på 1920-talet på Cronstedts Fullerö  
i Västmanland (tapeterna idag i privat ägo). Pro-
veniensen är okänd, men troligen är de utförda på 
1690-talet i Stockholm. Förlagan är det graverade 
verket Cabinet des Beaux Arts med kommentarer av 
Charles Perrault, tryckt 1690. Tessin hade denna i sin 
ägo (Cat. 1712, 43:8). Gravyrverket visar åtta sköna 
konster, och kartongerna/tapeterna återger fem av 
dessa, men med försvenskade detaljer. Bland an-
nat finns en avbilning av Stockholms slotts norra 
länga under uppbyggnad. John Bernström menar 
i en skrift Kommentar till fem tapetmålningar från  
Fullerö (opubl.) att längan visar detaljer som skiljer 
sig från det färdiga slottet och som endast kunnat 
ses på plats ca 1694, eller på Tessins arbetsritningar. 
Är kartongerna/tapeterna verkligen från 1690-talet 
är Jacques Foucquet eller Evrard Chauveau de troli-
gaste upphovsmännen. Katongerna/tapeterna tycks 
stilistiskt ligga mycket nära måleriet i Tessinska pa-
latset och på Stockholms slott. Men för att säga nå-
got sä kert om dessa kartonger krävs mer forskning.

148 Cat. 1730 nämner enstaka oidentifierade teckningar 
av de Meaux. 

149 NMH THC 773; NM H THC 780. Tessin till Cron-
ström 11 december 1695 angående föremål som skep-
pats från Frankrike: ”…il a eu le bonheur de livrer 
tous les ballots […] J’ay rendu les planches du chat-
teau au Roy […] pour les glaces et autres ballots, 
comme aussy ce model du baptesme de Mr Fouc-
quet (que je trouve fort bien). On avait le dessein 
de les montrer aujourdhuy, mais justement le Roy 
s’est trouvé cet après disné un peu indisposé …”, 
Correspondance, 1964, s. 97. Man kan ej säkert av-
göra om ovan nämnda teckningar av dopfunten är 
utförda av skulptören Foucquet, men de skiljer sig 
markant från de andra teckningar av fransmännen 
och från den färdiga silverdopfunten. Det är oklart 
vem som gjort modellen till den utförda dopfunten 
av Cousinet (HGK, kyrksilver 13), men Hernmarck 
föreslår René Chauveau. ”Modellen” lämnades till 
Cousinet före 5 februari 1697. Hernmarck/Strand-
berg 1948, s. 56 ff. Det verkar sannolikt att Chauveau 

skulle ligga bakom modellen, då det gång på gång 
omtalas att han hade sådana uppdrag. En serie rit-
ningsförslag för silverföremål och konsoler för Tes-
sins palats i en stil som kallats ”Bérainesque”, bl.a. 
NM H THC, 840, 849, 776 samt för skulptur NM H 

THC 1300, skulle därmed kunna knytas till Chau-
veaus hand. Jmfr. Versailles à Stockholm (utst. kat.), 
1985, s. 189–198. Teckningarna bearbetas och kata-
logiseras av Martin Olin i Tessin Research Project, 
Nationalmuseum. En annan teckning NM H THC 
5592, föreställande Kung David framför ett altare har 
en äldre påskrift: ”Fouquet invenit”. Teckningen är 
dock valhänt gjord, och påskriften överensstämmer 
inte med skulptörens namnteckning.

150 NM Sk 431–447.
151 Montagu 1962, s. 1—27.
152 NM H 167/ 1891; Snickare 1999, s. 121 ff., fig. 29; s. 194, 

no. 43.
153 NM H Eich 238 och NM H THC 3127, Dekorationer 

till Karl XII:s kröning; NM H THC 489, Illumina-
tion utanför Tessinska palatset efter segern vid Narva 
1701. Snickare 1999, s.134–135, 165, 195, kat. 49–50, 55. 
Bladen är attribuerade till Chauveau av C.G. Tes-
sin (Cat 1730, s. 22, 36). Påskrift verso på Eich 238 
(senare): ”Esquis af René Chauveau… såsom ses av 
handstilen och anteckningarna…” Jag håller med 
om att handstilen överensstämmer med Chauveaus 
handstil, känd från räkenskaper (se nedan).

154 NM H THC 1984. Teckningen skiljer sig något från 
Tessins ursprungliga projekt, känd genom en teck-
ning av H.G. Müller, NM H THC 1983. Tessin hade 
fått uppdraget av Christian V 1694. Nicodemus Tessin 
the Younger Architectural Drawings I, s. 217, no. 311; 
Magnusson 1990, s. 133 f.; Montagu 1962, s. 8–10.

155 Böttiger 1940, s. 223, ansåg de Meaux som ”konsnär-
ligt överlägsen” Foucquet. Uttalandet gäller deko-
rationerna i Tessinska palatset jämfört med de på 
Stockholms slott, och Böttiger tycks snarare bedöma 
utsmyckningarnas art än upphovsmännen, som ar-
betade tillsammans på dessa ställen.

156 I arkivet efter slottsbyggnadshandlingarna finns en 
”Explication des trois grands Tableaux de la galerie 
du Chasteau” vars handlstil överensstämmer med 
Jacques Foucquets d.y:s. SlA, Slottsbyggnadsdeputa-
tionen, II:3.

157 Tydén-Jordan 1985, s. 71.
158 Papillon 1854 (1738), s. 26.
159 En teckning av Colberts grav i Saint-Eustache (Jean-

Baptiste Tuby efter Le Brun), NM H THC 3159, bär 
C.G. Tessins påskrift på baksidan ”Tombeau de Col-
bert des. par Fouquet”. Martin Olin har bedömt 
detta som troligt då den bär stora likheter med andra 
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attributioner till konstnären, t.ex. NM H THC 5649. 
Olin/Henriksson 2004, s. 122, no. 145. Även NM H 

THC 3159. Ryttarstaty till Karl XI är troligtvis en pre-
sentationsritning av Jacques Foucquet d.y.

160 Peter Fuhring understryker i inledningen till Design 
into Art. Drawings for Arhitecture and Ornament svå-
righeten med att skilja en ornamentteckning från 
övriga teckningskategorier. Fuhring 1989, s. 11.

161 Correspondance, 1964, s. 93. 
162 Tessin använder benämningen habile ouvriers om 

fransmänner, t.ex. i ”Åtskillige minnespunkter som 
kunna tjäna mina närmaste anhöriga till underrät-
telse”, RA, Ericsbergssamlingen, Tessinsamlingen, 
vol. 2.

163 Se t.ex. Magnusson 1990, s. 124.
164 Giorgio Vasari, ”Berömda renässanskonstnärers liv”, 

Del I, 1984 (1926, urupplagan tryckt ca 1550), s. 370. 
Tack till Peter Gillgren som påpekat detta för mig.

165 Réau 1936, s. 7–28. 
166 Kartongerna till tapetsviten om Alexander den store 

presenterades i utställningen La Tenture de l’histoire 
d’Alexandre le Grand, Les Gobelins 21 september–1 
mars 2009. Le Bruns fem målningar som kan 
kopplas till de vävda tapeterna (fyra finns idag på 
Louvren, den femte på slottet i Versailles), målades 
i verkstäderna vid Gobelins samtidigt som tapeterna 
utfördes. De tjänade troligen både som förebilder 
och som självständiga verk, och var således inte re-
gelrätta modeller. Planerna på att låta gestalta Alex-
anders historia (med tydlig allusion till Ludvig XIV:s 
egen berättelse) i vävd tappning fanns emellertid 
från början och för vävarbetet utfördes kartongerna 
av olika hantverkare verksamma vid Gobelinsma-
nufakturen, eventuellt med Le Bruns inblandning. 
Brejon de Lavergnée 2008, s. 33–40. 

167 För arbetet med Stockholms slott hade snickaren 
Simon Bauman utarbetat flera modeller. Redan på 
sensommaren/hösten 1697 avsätts medel för denna 
(Resolution Kung. Maj:t, från 18 oktober 1697 av-
sätts medel för denna. RA, Tessinska samlingen E 
5717, koncept och skrivelser). I maj 1697 hade dess-
utom en modell till slottsbygget i Köpenhamn le-
vererats, troligen även den av Bauman, Josephson 
1940, s. 53–64. 

168 Félibien beskrev hur det gick till att få sin gipsmo-
dell och principen för tekniken är densamma idag. 
Till skulpturen i mjuk lera fogas en avgränsning, 
också den i lera, så att gipsformen kan delas. Skulp-
turen täcks med lager på lager av gips, nedifrån och 
upp, för att undvika luftbubblor. Beroende på skulp-
turens form måste gjutformen göras i så många delar 
att den ska kunna lösgöras. De olika skarvarna mar-

keras, för att kunna öppna formen när gipsen brun-
nit. När formen delas gröps resterna av den mjuka 
lerskulpturen ur den torra formen. Detta innebär att 
den första lermodellen går förlorad. Ur formen ska 
en ny skulptur gjutas i gips: det nya originalet. Alla 
delar i formen smörjs med till exempel lervatten, 
olja eller vax så att de lättare ska släppa. En arme-
ring läggs in i formen så att gipsfiguren ska hålla 
ihop. Formen binds ihop och täcks med ytterligare 
en gipskappa. Därefter ställs formen stabilt och fylls 
med rinnande gipsmassa. När massan stelnat/brun-
nit slås formen sönder (”förlorad form”) och det nya 
gipsoriginalet framträder. Om formen ska återan-
vändas krävs att man gör en styckform i flera delar. 
Félibien informerar om att dessa delar bör numreras. 
Félibien 1690 (1676), kap. VI, s. 342 ff. Tack till Karin 
Johansson, skulptör, för samtal och praktik kring 
detta. Se även Tebelius Murén 1999, s. 35–53. 

169 Montagu 2007, introduktion.
170 Josephson 1940, s. 69 ff. 
171 Konserveringsrapport av taket i Karl XI:s galleri (opu-

bl.), 2007.
172 Papillon, s. 15 ff. ”När Evrard Chauveau kom må-

lade han, för drottningen av Sverige, Karl XI:s mor, 
taken i ett av de stora gallerierna [nedre galleriet] 
och stora salen på Droningholm (sic), ett lustslott 
nära Stockholm. Han har skildrat Pandoras födelse i 
salen. Det är ett stort verk, för denna sal är lika lång 
och nästan lika bred som Grand Augustins mitt-
skepp. Runt målningen finns en målad balustrad 
som verkar prydd med rika mattor och uppburen 
av kolonner. Runt balustraden finns apelsinträd och 
parfymlådor och sällsynta fåglar. Han hade också 
bland dessa velat göra olika folkslag som skulle ver-
kat som de tittade på taket, men denna idé gillades 
ej, fast den egentligen var mer ädel och stor än det 
som han tvingades utföra. Eftersom hans idéer änd-
rats tilläts han inte att ta med kartongerna till Frank-
rike. Emellertid kan hela detta tak snart graveras och 
göras känt för en publik, men inte balustraden för 
den finns inte med på den lilla modell som denna 
målare hade gjort och tagit med sig från Sverige.
Evrard Chauveau var inte ensam ansvarig för Riks-
salen, det hade påbörjats av Sylvius. Det är dessutom 
intressant att Papillon antyder att Evrard Chauveaus 
förslag inte godtagits; kanske var det just dennes fi-
gurmålningar som inte föll i smaken? Noteras bör 
också att Tessin inte tycks ha velat sprida sådant som 
ej varit till belåtenhet. Jmfr. Correspondance, 1964, s. 
62, n. 12. 

173 Exempel på gjutformar i trä, som bör ha använts 
som ”stämpelformar”, finns bevarade t.ex. på Vic-
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toria and Albert Museum och vid Geffroy Museum 
i London. Tack till skulpturkonservator Linda 
Temmink, för diskussion kring detta. Temmink har 
berättat (muntlig kommunikation) att på de stuck-
arbeten hon deltagit i, blir gipsformarna efter ett tag 
slitna och oanvändbara. Formarna slängs då bort 
vilket brukar vara ”en befriande känsla”! I andra fall, 
när man varit anställd av stuckatörer, har man varit 
tvungen att skriva på kontrakt att formarna skulle 
lämnas tillbaka då arbetet var utfört, dvs. en fråga 
om upphovsrätt. Temmink betonar att dagens sätt 
att se på konst och dekorativa arbeten som ”unika 
verk” är en modern företeelse. I äldre tider upplevdes 
det inte som ett problem att laga, komplettera eller 
ändra stuckdekorer som gått sönder. Att formar ej 
fanns sparade var således inte ett problem, det var ett 
arbetsmaterial helt enkelt.

174 Correspondance, 1964, Tessin till Cronström den 26 
september 1694, s. 56

175 De specificerade verifikationerna 1694 fattas,” antag-
ligen stulna”, har Böttiger noterat i räkenskapsbo-
ken. Henrion fick 250 dsm för arbetet ”i sängkam-
maren och kabinettet”. Under 1695 utförde Henrion 
totalt 26.5 + 42 fot festonger i andra kammaren. För 
detta fick han 428 dsm enligt i förväg uppgjort pris. 
SlA, SHÄ, SB 1694, fol. 250 ff.; SlA, SHÄ, SB 1695, fol.  
270, verif. 1109, 1306. Arbetet fortsatte 1696. SB 1696 
fol. 294 ff., verif. 1014.

176 För att kunna uttala sig helt säkert om de olika 
stuckdekorationerna på Stockholms slott skulle 
dock en mer systematisk och teknisk analys behöva 
göras, vilket inte varit möjligt inom ramen för av-
handlingsarbetet.

177 von Haslingen 2002, s. 99.
178 Samtal med skulptörerna Mariana Barba-Rosie och 

Elisabet Hallgren som deltagit restaureringsarbetena 
i Mälsåkers slott bekräftar detta. Troligtvis använde 
sig även Caroves verkstad i viss utsträckning av for-
mar. För restaureringsarbetet på Mälsåker se http://
www.raa.se/cms/extern/utveckling/vard_och_beva-
rande/skaparkraft_malsaker.html

179 Vasari on Technique, s. 141–202. Vasari redogör för 
modellering av rundskulptur; för vikten av att vara 
medveten om hur skulpturen ska placeras, det vill 
säga hur den ska ses; för de mänskliga proportioner-
na och om vikten för skulptören att lita på sitt om-
döme. Vidare går han igenom alla typer av vax- och 
lermodeller, olika typer av reliefer, bronsgjutning 
med dess olika arbetsfaser, medaljarbeten, gips- och 
stuckarbeten samt träsnideriarbeten. 

180 Félibien 1690 (1676), s. 306 ff. Jmfr. Beard 1983, s. 11 
ff. 

181 Karling 1964, s. 298 ff. Jmfr. Fulton 1995.
182 Troligen är utsmyckningarna i festvåningen på 

Stockholms slott en kombination av grövre stuck 
och gips (för figurerna), men för att säga något sä-
kert om detta skulle en teknisk analys behöva göras.

183 Framställning av gipsprodukter görs av upphettning 
av mineralet (”dihydrat”) så att vattnet avgår. Vid 
tillsats av vatten igen till detta ”hemihydrat” får man 
en formbar massa som sedan stelnar (”brinner”). 
Nationalencyklopedin, www.ne.se (14 januari 2010). 

184 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1163. 
185 Konserveringsrapport av taket i Karl XI:s galleri (opu-

bl.), 2007.
186 I Sverige började dekorativa stuckutsmyckningar fö-

rekomma under slutet av 1500-talet vid Johan III:s 
och Hertig Karls hov. Konstarten fick ett uppsving 
under 1600-talets mitt, med familjerna Delagardies 
och Wrangels byggen. De tysk-italienska bröderna 
Pahr och den schlesiske Antonius Watz var verksam-
ma bl.a. på Uppsala och Kalmar slott. På 1650-tal var 
tyske Daniel Anckermann verksam bl.a. på Makalös 
och i Herman Wrangels gravkor kyrkan Skoklos-
ter. Karl Gustaf Wrangel engagerade Hans Zauch, 
Giovanni Anthoni och Niels Erichsson för mellan-
våningen på Skokloster under 1660- och 1670-talen. 
Från 1660-talet fanns också bröderna Carove i Sveri-
ge, som utförde dekorationer bl.a. vid slotten Drott-
ningholm, Karlberg, Mälsåker, Eriksberg och Ny-
näs, Sjöö, och Finspång. Särkskilt bör också nämnas 
Lars Kaggs gravkor i Floda kyrka (Södermanland). I 
Carlo Caroves nätverk ingick de svenska stuckatö-
rerna Simon Nauclerus och Erik Njure. Fulton 1997, 
s. 275–302; Fulton 1995.

187 Félibien 1690 (1676), s. 342 ff. 
188 Beard 1983, s. 11 ff., samt muntlig kommunikation 

från Mariana Barba-Rosie.
189 Beier 1995, s. 117–138. Det allra enklaste förfaringssät-

tet är att använda sig av en ”förlorad form”.
190 Det är dock inte ovanligt att skarvar från formar i 

t.ex. en list fortfarande syns i stuckdekorer. Samtal 
med konservator Eva Järnerot. 

191 Brown 1960 (1907), s. 180–172.
192 Beier 1995, s. 117–138; Beard 1983, s. 12.
193 Tack till Elisabet Hallgren för diskussion kring detta.
194 Beard 1983, s. 11 ff.
195 Jmfr. Karling 1964, s. 297. För att säga säkert att det 

rör sig om metoper gjutna i samma form skulle dock 
en närmare teknisk analys behöva göras.

196 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1087. Talg köps t.ex. av 
bonden Erich Person att smörja gipsformarna med, 
SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 858. I räkenskaperna från 
slottet finns också exempel på ”lim till figurerna” och 



356 de fransöske handtwerkarne

noter

”lim till bildhuggarna”. T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 
1284. Även limformar smörjdes troligen och hade en 
kappa av gips. Samtal med Karin Johansson, skulp-
tör

197 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 811. Räkning inlämnad 
av snickaren Jonson 24 december 1695: ”modeller av 
mig giordt åt Mons Pagani.”

198 I Ståhållarämbetet finns enstaka trämodeller för list-
verk, men de är troligtvis yngre. 

199 Maral m.fl. 2007, s. 356–360. Författaren specificerar 
dock inte i vilket material dessa formar var. På de 
metoper som kompletterats under 1700-talets slut 
har inte samma efterarbeten gjorts, vilket ger en an-
nan karaktär.

200 Konserveringsrapport av taket i Karl XI:s galleri (opu-
bl.), 2007, samt muntlig kommunikation från Kris-
tin Fyrand och Ewa Björdell.

201 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1093 ff.; SB 1699, verif, 
684 ff.

202 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1865.
203 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 1213.
204 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1696 verif. 794.
205 Beier 1995, s. 117–138. 
206 Félibien 1690 (1676), s. 320 ff. Den indirekta meto-

den utvecklades framförallt på 1600-talet, men redan 
Cellini hade arbetat så. Att arbeta med en styckform 
i många delar var komplicerat, och det fanns många 
sätt att göra vaxmodellen på. Cellini använde sig av 
ett slags deg som fästes på formdelarna så att de satt 
ihop, sedan hälldes kärnan på. Degen togs sedan 
bort och vaxet kunde ta degmassans plats i formen. 
Vasari on Technique, s. 160, n. 3. Den direkta me-
toden innebar att vaxet applicerades direkt på mo-
dellen i lera. Kanaler gjordes också i vax. Därefter 
bekläddes vaxet med en gjutform och formen het-
tades upp och vaxet smälte och rann ut genom kana-
lerna. I den direkta metoden gick både formen och 
modellen förlorad. En fördel var att man verkligen 
skulpterade i vaxet. På detta sätt arbetade Adriaen 
de Vries. de Vries utformade många detaljer direkt i 
vaxet. Att han arbetat med vaxet direkt på modellen 
kan man bland annat konstatera genom att i röntgen 
se att bronset är ojämnt i tjocklek. Bassett 2008; Cast 
in Bronze: French Sculpture from Renaissance to Revo-
lution, red. Bresc-Bautier, Scherf, Draper (utst.kat.), 
2009. Tack till Anneli Scheutz och övrig personal på 
Herman Bergmans konstgjuteri i Enskede för samtal 
om och praktik av bronsgjutning.

207 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1694, verif. 1047.
208 SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 931. ”A:o 1694 … en Roddar-

båt till Södertelje för att hielpa dhen franska Giu-
taren upsöka, och framföra en särdheles slags jord, 

som finnes der å orten, för roddarlöhn och annan 
omkostnad…24 dkm.” Det kan också ha handlat 
om lera till gjutaren Hubeault, som möjligtvis göt i 
sandform.

209 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1696 verif. 1282.
210 Félibien 1690 (1676), s. 310 ff.
211 SlA, SHÄ, SB 1696 verif. 1267. ”Såsom den fransöske 

billthuggaren Henrion ingen årlig lön niuter, hafwer 
förfärdigat allt billdhuggninsgarbetet aff trää kring 
orgel werket i kungl slottskyrkian och därför med 
honom är betingat om nittio dsm.” Attesterat av 
Tessin 24 september 1696, kvitterat av Henrion 26 
september 1696. 

212 Byggandet av ett nytt stall skedde samtidigt som 
slottsbygget och stod klart 1698. Stallbyggnaden revs 
vid uppförandet av det nya riksdagshuset 1894. SlA, 

SHÄ, SB 1696, fol. 438: ”Nya stallet… franska billd-
huggaren Bernard Foucquet bekommit för 5 stoora 
hufwuden som sitta öfwer fönstren på gatan… 160 
dahler… franske bildhuggaren Henrion bekommit 
för 2 stycken dito hufwud... 64 [dsm]”; jmfr. SB 1696, 
verif. 2575. År 1697 gjorde Foucquet ännu ett huvud 
och den tyske bildhuggaren Johan Ulrich Beurle 
fem för samma pris. Bååth 1916; s. 272; Ljungström 
(opubl.), 1986, s. 39. Se även Olin 2003, s. 159–170.

213 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 687, 1060.
214 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1468. ”Till kungl slottet 

öwer stora slottsportalens frise förfärdigat 5 st meto-
per 160 dsm B Foucquet.” Jag har inte identifierat 
dessa.

215 Hermerna borde varit utförda 1702 då de finns på 
Aveelens kopparsticket över Tessinska palatset i Sue-
cian men ej i räkenskaperna. Josephson attribuerar 
hermerna till Foucquet d.ä. p.g.a jämförelser med de 
metoper som höggs för norra slottsportalen och för 
stallet – men dessa var ju i själva verket av sonen 
Bernard Foucquet. Däremot hade Jacques Foucquet 
d.ä. sannolikt arbetat i sten i Frankrike och Cron-
ström skrev att han bemästrade detta material. Cor-
respondance, 1964, Cronström till Tessin 3 juni och 17 
juni 1695, efter Böttiger 1940, s. 199. Tessin uttalade 
dessutom en önskan att Foucquet skulle hugga 10 
hermer på västra slottsfasaden, vilka dock ej kom att 
utföras förrän senare. Det är således inte omöjligt 
att attribuera stenarbeten som Tessinska palatsets 
hermer till Foucquet d.ä., men det kan heller inte 
beläggas. Det bör återigen understrykas att det fanns 
flera i verkstaden som vi inte vet så mycket om.

216 Félibien 1690, s. 398.
217 Félibien 1690 (1676), s. 411 ff.
218 Konserveringsrapport av taket i Karl XI:s galleri (opu-

bl.), 2007).
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219 Detta tycks vara en skillnad mot takmålningarna på 
Stockholms slott som har en röd bottenfärg (grun-
dering). Konserveringsrapport Karl XI:s galleri (opu-
bl.), 2007).

220 Martin 2007, s. 322–325. Vissa himmelspartier och 
några av camaïeupartierna har först fått ett lager 
smalt, sedan ett lager med lapis lazuli. Oktogonerna 
har en guldgrund, gjord av bladguld som lades på 
en oljegrund med pigment som gav olika nyanser, 
oftast av ockra men också av mer färgrika pigment. 
Detta kallas inte sällan or couleur.

221 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 783; RA, Ericsbergsarkivet, 
Tessinsamlingen, vol. 11, ”förteckning” på det som 
i Frankryke är uthbetalt”. Med ”pfalzgreven prins 
Gustaf” avses möjligen Gustav Samuel Lepold av 
Pfalz-Zweibrucken (1670–1718), kusin till Karl XI, 
svensk guvernör av Pfalz-Zweibrücken, ”Pfalzgreve”, 
under 1690-talet. 

222 Johansson 1997, s. 191. ”Till limfärg var också [blå]  
indigo bäst. Det var saften av en indianväxt. Den 
som kom från Guatemala var finast.” Tack till kon-
servator Eva Järnerot som påpekat detta för mig

223 Dessa blå partier i Karl XI:s galleri målades om un-
der en renovering på 1890-talet. Smalt består av kros-
sat koboltglas och bryts ned av fettsyror som finns i 
oljan vilket ger en gråaktig kulör. Denna färgföränd-
ring har troligen varit orsaken till att så stora partier 
har målats på nytt. Konserveringsrapport av taket i 
Karl XI:s galleri (opubl.), 2007.

224 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1700, fol. 252. ”Tessin att der med 
betala Camrer Hildebrand för en wäxel som han 
hafwer dragit till fina färger Ollia... inkiöp åth den 
fransöske målaren Foucquet… 375 [dsm]”; Fler ex-
empel finns i SlA, Slottsbyggnadsep II:3, memorial 21 
januari 1695; RA, Tessinska samlingen, E 5717, kung-
lig resolution från 17 oktober 1700, efter Tessins me-
morial: Cronström har köpt ”Allehanda fijna färger 
ollior med mehra” till målaren Foucuqet i galleriet 
”och andra logementer” på Slottet för 375 dsm juli 
1699 /sistledne år. 

225 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif 762, 1284.
226 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1356; SB 1696, verif. 794.
227 Böttiger anger att Jeremias Rieger ”grundar”, men 

specificerar inte närmare vad detta innebär. Böttiger 
1940, s. 208. 

228 Oljan fungerar som det lim som fäster bladguldet 
mot underlaget. Konservatorerna som rengjort taket 
i Karl XI:s galleri 2007 har visat att det var en vall-
moolja och att bladguldet var 24 karat guld. De för-
gyllda partierna var inte fernissade. På målningarna 
ligger två lager fernissa som troligen tillkommit vid 
två olika tillfällen, och som gjort att måleriet mörk-

nat med tiden. Konserveringsrapport av taket i Karl 
XI:s galleri (opubl.), 2007.

229 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 777: ”…iag under-
tecknadh har arbett hoos den francaisa målaren 
Mons Foucquet utij öfwersta våningen…” 1 okto-
ber 1695–30 januari 1696, summan 190 dkm attes-
terades av Tessin och kvitterades av Pilo 1 februari 
1696. Jmfr. Böttiger 1940, s. 205, 211, 220–221. Kan-
ske påbörjade Pilo sitt arbete redan december 1694. 
Olof Pilos 2 daler kopparmynt per dag är att jäm-
föra med Jacques Foucquet, vars daglön, om man 
slog ut årslönen på 1 500 dsm skulle bli ca 12,3 daler 
kmt per dag. Till detta bör också tilläggas att hant-
verkare som Pilo inte kunde räkna med att få en 
inkomst varje dag, och att Foucquet troligen hade 
fler inkomster, så löneskillnaderna var ännu större. 
Olof Pilou [Pilo] 1668–1754 var far till Carl Gustaf 
Pilo och dennes målande bröder. Olof Pilou hade 
före tiden på Stockholms Slott varit gesäll hos Jo-
han Sylvius på Drottningholm 1692–1696. Sedan 
verkade han som kringresande målare och konter-
fejare med måleri i kyrkor, t.ex. fresk i Runtuna 
kyrka. Ett tjugotal porträtt är kända. Han slog sig 
ned som jordbrukare på Göksäters gård i Runtuna 
socken, målade då i liten omfattning. Holmquist, 
SKL, band IV, s. 426, 428.

230 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 938, 1026, 1276; 1697, 
verif. 672; SB 1697, verif. 752, verif. 838. Anders Söde-
man efterträdde Olof Pilo. Han målade bland annat 
all träinredning i Häverö kyrka i Uppland, ”i ljus 
blommig färgrik stil”. Andersson, SKL, band V, s 375. 

231 Böttiger 1940, s. 205–206, 221. Willman avled 1705. 
Han hade gått i lära hos konterfejaren Anders Lorenz  
och utskrevs 1683 som gesäll. Han ska senare ha om-
nämnts som mäster. Willman vistades under en tid 
i Frankrike, hos Berain enligt Cronström. Willman 
uppges också ha arbetat i slottskyrkan under hösten 
1693 (samtidigt med fransmännens ankomst) med 
förgyllning i valvet. Böttiger 1940, s. 205–206, 221; 
Correspondance, 1964, s. 18, 8 maj 1693; Andersson, 
SKL, band V, s. 695. 

232 Maral m.fl. 2007, s. 356–360.
233 Jag använder benämningen ”Festvåningen”, trots 

att den vanligaste benämningen i räkenskaperna är 
”översta våningen”. 

234 Västra fyrkanten är det västra audiensrummet. Fyr-
kanterna kallas de stora salar som skulle finnas i varje 
hörn av byggnadskomplexet.

235 Se Josephsons, Böttigers och Silfverstolpes artiklar, 
1940, samt de arkivgenomgångar som Lars Ljung-
ström och Stina Odlinder Haubo gjort av arkiv-
materialet rörande festvåningen på Stockholm slott 
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(opubl.). Mina slutsatser bygger dock i huvudsak på 
mina egna arkivstudier.

236 SlA, Slottsbygggnadsdeputationen II:3, ”La descrip-
tion des ouvrages de Sculpture et de peinture qui 
serviront dans la Chambre du lict, et ou l’on repre-
sentera le Printemps…” (okänd hand, med rättning-
ar av Tessin), samt en tysk version med enkla skisser 
(Tessins hand). Jmfr. Silfverstolpe 1940, s. 248–252.

237 Lars Ljungström (opubl.), 1986, s. 34, har påpekat 
det intressanta i att mellan arbetena före och efter 
branden har det skett ett tronskifte och föreslår att 
det kan ha påverkat det ikonografiska programmet. 
Jag håller dock inte med om detta, då programmet 
utformades redan före branden (se nedan). 

238 Correspondance, 1964, s. 126, Tessin till Cronström 12 
maj 1696: ”[Foucquet] … a fait hier le pourtracit de 
S.A.R. qu’on doit employer dans un suject allégori-
que aux plafonds du chatteau.”

239 SlA, Slottsbyggnadsdep. II:3, ”Comme l’on a choisy 
les quatres Saisons pour les sujects qui doivent estre 
traicés dans les plafonds des quatres chambres du 
grand apartement, ansy l’Esté attribuée à la chambre 
d’Audience ...” (Tessins hand?), samt tysk version 
med enkel skiss (Tessins hand), samt ett fragment av 
samma program (Tessins hand, tidigare?). Samtliga 
SlA, Slottsbyggnadsdeputationen II:3. Jmfr. Silfver-
stople 1940, s. 252–257. Chauveaus memorial av 
dekoren i programmet använder begreppet les Arts 
liberaux (”de fria konsterna”) vilket antyder att han 
inte riktigt har den djupa kunskapen om ämnets 
innebörd. Se Appendix IV.

240 ”All’egard des peintures l’Apollon sera assis sur des 
nuages un peu a costé du millieu, la Minerve con-
duira envers luÿ la jeunesse (qui sera figuré par son 
S.A.R: le Princes Charles, laquelle sera accompagné 
de la Renommée et de la Gloire…”, SlA, Slotts-
bygggnadsdeputationen II:3. 

241 Tout y est allegorique aux actions et a la vie du roi 
Charles XI ... Traicté 1717, s. 107–108. Min översätt-
ning.

242 Traicté 1717, s. 107–108; Cat 1712, s. 43:3. Jmfr. Olin 
2010a; Silfverstolpe 1940, s. 262.

243 SA, SHÄ, SB 1696, fol. 756–758. 
244 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 11. Se 

Appendix IV. Det visar också att planerna för inred-
ningen var utarbetade redan då. De ändrades inte 
efter branden.

245 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen vol. 11. 
246 SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 645, jmfr. SB 1696, verif. 756, 

troligen kopia.
247 Detta kan jämföras med arbetsorganisationen vid 

Invalides där François Girardon var den som var 

huvudsakligt ansvarig för skulpturarbetena vid 
Invalides-dômen, och som gjort modellerna. Noël 
Jouvenet betalades också för modeller i lera och 
för formar samt för ”la conduite qu’il a prit pour 
les ouvriers”, dvs. verkstadsledningen. Colbert de 
Villa cerf hade gett strikta order om ingen fick röra 
vid figurskulpturerna utan order från Girardon som 
reglerade saken med Mansart (en del av dekoren föll 
dock ej i smaken och plockades ned 1699). Girardon 
hade också en administrativ roll och noterade olika 
skulptörers specialiteter. Med tanke på att Girardon 
var den som gav Cronström information om skulp-
törernas kompetens är det troligt att de hade direkt 
med honom att göra. Oudinot 1937, s. 204–248; Sou-
chal/de La Moureyre 1977–1993, vol. I, s. 93; jmfr. 
Guiffrey 1881–1901, vol. III, 558, 701, 846.

248 Jag kommer i det följande att omnämna rummen 
som ”Våren, ”Sommaren”, ”Elden” och ”Luften”. 

249 T.ex. SlA. SHÄ, SB 1694, verif. 1065.
250 Ljungström (opubl.), 1986. 
251 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 850. 
252 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1376 ff.; SB 1696, verif. 

794.
253 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1376 ff.; 1696, verif. 1150. 

Det gällde även trädekoren, att den lades på ”lager”.
254 SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 788; 1696, verif. 961.
255 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1376; 1696, verif. 961 

”[struket, trol ”på riddarholmen”] 8 par fönsterslagh 
till rumen där den franska bilthuggaren arbetar…” 

256 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 969.
257 Märta Berendes var änka och hade varit gift (2) med 

riksrådet och presidenten friherre Gustaf Posse af 
Hedensund (död 1676). 

258 Allmänna verks skrivelser till Kungl Maj:t, vol. 309. 
Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 1686–
1726, 21 februari 1699; Tessinska samlingen E 5717, 
koncepter och skrivelser, Kunglig resolution efter 
Tessins memorial, 8 juni 1698.

259 Jmfr. Lieb 1993, s. 289–303; Mindera 1967, s. 197–219.
260 Böttiger 1940, s. 222 från SlA, Slottsbyggnadsdeputa-

tionen II:3. Andra exempel på arbete om höst- och 
vintertid t.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 672. Söder-
man kvitterade lön för arbete hos Foucquet i decem-
ber 1696.

261 Avsnittet om slottskyrkan bygger i huvudsak på min 
genomgång av slottsböckernas (SB) räkenskaper i 
Slottsarkivet. I vissa fall har informationen komplet-
terats med uppgifter hämtade från Josepphson och 
Böttiger 1940.

262 Böttiger 1940, s. 193. Från början var arbetena på 
slottet troligen inte tänkt att innebära några stora 
förändringar. Den 3 mars 1692 bekräftar dock en 
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kunglig resolution Tessins förslag om slottets hela 
ombyggnad, inklusive kyrkan.

263 I arbetet med kyrkan har urskiljts två perioder: 1689–
1692 då kyrkan fick ett nytt altare och ny predikstol 
i Willem Boys slottskapell och 1693–1696 då rummet 
fick sin arkitektoniska gestaltning och dekor. Slotts-
kyrkan förstördes i slottsbranden. Den nya kyrkan 
fullbordades av Carl Hårleman vid 1700-talets mitt, 
men följde i stort Tessins planer. Josephson 1940, s. 
52; Böttiger 1940, s. 207; Silfverstolpe 1940, s. 229–
244; Böttiger 1918.

264 T.ex. SlA, SHÄ, SB verif. 2135, 2147. En roslagsbonde 
i Bro i socken levererade under hösten kol till ”dee 
nu hijt ankomna fransohser som arbeta för slotts-
kyrkians renovation”, eller SlA, Slottbyggnadsdep 
II:3, 1693 (fol. 39): ”til de fransöske stuccatorernas 
behof om arbeta på bilderna i slottskyrkan och loge-
rar på regeringsgatan – är köpt 8 fambnar björkwed, 
13 sept 1693.” I november 1693 begravdes Ulrika Eleo-
nora d.ä. i Riddarholmskyrkan, men det är oklart 
om fransmännen medverkat i detta arbete, jmfr. 
Snickare 1999, s. 83 ff.

265 SlA, SHÄ, SB 1694, verif. 1923.
266 Böttiger har konstaterat att Precht var inblandad 

i minst tjugosex beställda gipsarbeten i kyrkan. I 
portiken i västra änden (norra portiken) fanns 
fyra nischer, i vilka sittande allegoriska figurer var 
place rade. I portiken fanns fyra renomméfigurer 
(Ryktet) blåsande i trumpet, liknande dem som 
sedan gjordes av Chauveau. På vardera sida om 
ingången till kyrkan fanns två kvinnliga allegorier, 
Kärleken och Tålamodet. Längs långväggens sidor 
tolv allegoriska kvinnofigurer, kristliga dygder (av 
vilka man genom räkenskaper vet att åtminstone 
6 stycken utfördes). Två stora allegorier, Tron och 
Hoppet, fungerade vid altaret som pendanger till 
allegorierna vid ingången. I koret fanns också två 
barn hållande en inskriptionstavla med kungens 
namn. Böttiger 1940, s. 207, 214–215; Böttiger 1918, 
s. 2–6, 20. Också altaruppsättningen med motiv 
kring Kristi dop och Nattvarden hade snideriarbe-
ten utförda av Prechts verkstad, men förlorades i 
branden 1697. Tord O:son Nordberg kunde påvisa 
en bevarad trärelief i Svanshals kyrka, som troligen 
är det enda kända bevarade från Prechts altare. Den 
skänktes till Svanhalls kyrka av Ulrika Eleonora 
d.y. 1728. Böttiger 1940, s. 215, pl. 9; Nordberg 1925. 
Prediksstolen utfördes av snickaren Hans Herman 
Steyerwald och Precht (?). Den räddades undan 
branden och finns numer i Kungsörs kyrka. Norr-
hammar 1958, s. 198–203. En ritning på predikstolen 
finns bevarad i NM, se Josephson 1930–1931, fig. 137; 

Nicodemus Tessin the Younger Architectural Drawings 
I, cat. 283.

267 Böttiger 1918, s. 16 ff.; Böttiger 1940, s. 218. 
268 Böttiger 1918, s. 16 ff. Böttiger hänvisar till brev från 

Tessin till Cronström hösten 1693; Böttiger 1940, s. 
216, s. 282, n. 9; Josephson 1940, s. 51–52. 

269 SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 1267, jmfr. Böttiger 1940, s. 
224.

270 SlA, Slottbyggnadsdep II:3, memorial 1694: ”huru-
wäjl man blef förorsakat den 1 september ao 1693 
att antaga för de fransöska billthuggarna som giuta 
apostlarna och bilderna som komma i slottskyrkan 
…” Pagani nämns troligtvis för första gången vid 
arbetet i Slottskyrkan 1693. ”Pietter Pagany” kallas 
där ”billthugggare” (liksom fransmännen) och fick 
100 riksdaler för färdigt arbete, dvs. för att ha ”pos-
sieret och av gips giutit” 6 medaljonger med apostlar. 
SA, SHÄ, SB 1693, fol. 310, verif. 2154. Vanligen avser 
poussering själva modelleringen, men det är oklart 
exakt vad det avser i detta fall.

271 Slottsbyggnadsdeputationen II:3, räkning från Carlo 
Carove. ”I slottskyrkan med mit fålk sielf arbetat 
ifrån måronen kl 6 till aftonen kl 6 innevarande år 
1694 och förfärdigat hela coret med stora hvalfbågen, 
alt intill gålfvet, stora listen med frontespisen hvar 
apostlarna uti ståå […] 14 fönster med löfwärk […]”

272 Den stora plafonden var en fresk utförd av Johan 
Sylvius 1693–1694. Sylvius fick t.ex. penslar, papper 
och lim levererat till sig i september 1693, SlA, SHÄ, 

SB 1693, verif. 2147. Det är oklart vad den föreställde, 
möjligtvis Kristi Himmelsfärd. I koret placerades på 
hösten 1695 Ehrenstrahls målningar av ”Glorien”, 
”Yttersta Domen” och ”Korsfästelsen”. De två sist-
nämnda målningarna räddades undan branden och 
finns idag i Storkyrkan. Inga av de övriga konstver-
ken finns, vad vi vet, bevarade. Böttiger 1940, s. 208, 
220; Silfverstolpe 1940, s. 239–244; Sjöblom 1947, s. 
67–68, pl. 93–94; Kommer 1974, kat. 13–15, s. 127–129.

273 Kvar från slottets äldsta byggnadsperiod fanns struk-
turen med en förborg (stora borggården), en hög-
borg (lilla borggården) och ett kärntorn. För den 
tidiga byggnadshistorien av Stockholms slott, se 
Stockholms slotts historia. Det gamla slottet, del I, 1940.

274 Det utfördes underhållande arbeten av de gamla 
delarna av slottet. Carove arbetade hösten 1694 och 
våren/sommaren 1695 med de inre rummen, men 
också i ”alkoven” och ospecificerat i ”övre våningen”, 
med att släta valven och släta lister, SlA, SHÄ, SB 1695, 
verif. 1165, 1234, 1379. För arbetet i kyrkan fick Caro-
ve olja och penslar att ”smörja formarna” med, vilket 
tyder på ornamentarbeten i stuck med formar. (SlA, 

SHÄ, SB 1694, verif. 1989). I april och maj 1694 restes 
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ställningar för de välvda takens gipsarbeten i norra 
längans paradvåning. Under sommarmånaderna 
juni–september pågick förberedelserna särskilt i gal-
leriet. Jmfr. Böttiger 1940, s. 204–205. 

275 Correspondance, 1964, s. 52, Tessin till Cronström 6 
juni 1694, ”Mr. Chauveau s’acquitte en merveille 
et commence à cet heure dans les Grans Apparte-
ments…” På hösten insattes fönsterkarmar i översta 
våningen ”där de franske handtverkarna arbeta”, SlA, 

SHÄ, SB 1694, verif. 1082. I december 1694 har tim-
mermän gjort ställningar för franska bildhuggare 
och i hörnen välvt för de franska hantverkarna, SlA, 

SHÄ, SB 1694, verif. 1180. Jmfr. Böttiger 1940, s. 205. 
276 SlA, SHÄ, SB 1694, verif. 1047. Materialleveranser un-

dertecknade av Chauveau tillsammans med Carove, 
målaren Erich Bonde och ”bildhuggaren Johannes” 
visar dock att några av fransmännen fortfarande un-
der sommaren 1694 troligen också arbetade i Slotts-
kyrkan. SlA, SHÄ, SB verif 1989 ff., troligen Johannes 
Purzoll, eller Prietzel enligt Böttiger (1918). Den-
samme beskriver honom som ”Burchard Prechts 
medhjälpare”.

277 Correspondance, 1964, Tessin till Cronström den 26 
september 1694, s. 56.

278 SlA, SHÄ, SB 1694, fol. 250 ff., verif. 1031, 1043, 1188, 
1195, men vissa av de specificerade verifikationerna 
för 1694 fattas, ”antagligen stulna” har Böttiger no-
terat i räkenskapsboken; SB 1695, fol. 270, verif. 1095, 
1109, 1294, 1306; SB 1696, fol. 294, verif. 1014. Jmfr. 
Böttiger 1940, s. 205–206. Henrion betalades per ar-
bete och hade ingen årslön, däremot betalades hans 
lön ut samtidigt som kvartalslönerna till de andra 
franska hantverkarna. 

279 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1065, spik, gipstulikor 
till franska bildhuggaren Chauveau ”åth bilderna i 
andra cammaren från wästra fyrkanten”. 

280 SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1369, ”fransoserna Schakin, 
Schuvao, Hybo, Arion sampt gipsmakaren Pagani”. 
Även Bernard fick lådor, pallar och bord.

281 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695 verif. 1362. Jmfr. Böttiger 
1940, s. 205–206 (SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1033, 1415, 
1166).

282 SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1183. Lars Ljungström har 
även redogjort för hur Pagani tillsammans med 
stuckatören Marchi arbetade med inredningarna på 
festvåningens insida och i mellanvåningen (Berna-
dottevåningen). Inredningarna i mellanvåningen 
återupptog helt eller delvis de ornamentala motiv 
som smyckade galleriet, vilket ytterligare belyser ar-
betssättet med återanvändbara formar. Ljungström 
har påpekat att Pagani och Marchi delade på samma 
skulpturgesäller. Ljungström (opubl.), 1986, s. 40–45; 

SlA, SB fol. 118, kvittens maj 1695, från Marchi och 
”gesällen Mathias” på stuckaturen i ”prinsessan Ul-
rikas logement” och ”skilderierna i audienssalen näst 
westra fyrkanten”. Det är oklart om detta syftar på 
audiensrummet i paradvåningen. Inga andra spår av 
Marchi syns i arbetet där. Denne får istället arbeta 
med att rusta Wrangels palats åt kungafamiljen efter 
branden. 

283 Materialleveranser under samma period visar t.ex. 
fönstertråd (?) och handgrepar till ”Kungliga Majes-
tetens rum… derest fransoserna arbetar”, en ”tree-
fot”, en ”huggyxa” och ”en stor rund stekpanna” till 
”Monsieur Bernard”. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 788, 
1401.

284 SlA, SHÄ, SB 1695, verif 1253. Räkningen underteck-
nad av bl.a.Tessin, byggmästaren Sven Bengtsson 
och de franska hantverkarna.

285 Böttiger 1940, s. 205 (SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1528).
286 SlA, SHÄ, SB 1696, verif 645, jmfr. SB 1696, verif. 756, 

troligen kopia. ”understående dato contacterat med 
fransöske billthuggaren Mons Chauveau och Mons 
Pietro Pagany och efter detta dato intet vidare R 
Chauveau någon årlig löhn, uthan sluta contract 
för dess arbete, som nu först angående hwalwet och 
listen uti övre stora galleriet på slottet såsom stykviss 
är förtingat och widare föliande wärker i steen [.] 
såsom Mons Chauveau, han altidh har till göra, dels 
medh modeller för de andre bildhuggarne, iempte 
för gullsmeder, till nyårsgåfwan, och annat slicht 
som angå hans kungl maits tienst, alltsa åtnituer han 
i fölliande af detta, sin wanliga huushyra, lius och 
weedbrand i eftter och dessförutan i hans arbete i 
ofwnanembte galleriet, så mycket nogare är betingat 
som på fölliande sätt slutet ähr, nembl 
1 För dhe stoora figurer med dess barn och andre 

attribut niuter han för wart stycke 88 dahler smnt 
som giör 1056 

2 För åtta Skiölder med 2e barn hos hwardera är 
betingat a 34 dahler smt ---272

3 Twenne frontons medh en kungl böst wid hwar-
dera änden utåt galleriets halwf, är stycket tingat 
med alla sina figurer a 240 --- 480

4  … I galleriet på båda långsidor kommer twene 
kungliga wapen med sina leijon och regalier uthaf 
hwilcka hwardera medh sina architecturer, för-
utom festongerna, ähr förtingat om 92 dahler smt 
--- 184 

5 fyra cartoucher med twänne sphinx hoos hwar-
dera som modellen alt widare uthwisar är styket 
förtingat förutom festonger 30 dahler smt… 120

6 sex cartoucher medh hofwen [huvuden] mit i gal-
leriet styket 10 dahler --- 60
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7 twenne basreliefer nembl een historia över hwar-
dera dörr eller ingång till galleriet styket 100. – 
200”

 Undertecknat Tessin Chauveau Pagani 14 januari 
1696. Kontraktet specificerade även att alla hantlang-
are betalades av byggningsmedlen och att byggets 
controlleur övervakade detta.

287 Böttiger 1940, s. 206 (SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 1043). 
288 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 678–679.
289 SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 758 ff. Detta är troligen en 

kopia av kontraktet. Böttiger 1940, s. 216, anger att 
det skulle ha upprättats samma datum som det and-
ra, den 14 januari 1696. 

 ”Till stora galleriet på Slåttet är alt List wärket på 
fölliande sätt förtingat med fransöske billhuggaren 
Mons Chauveau och Monsr Pietro Pagany efter dhe 
modeller som föruth derpå giordt ähr, nembl 
1 dee fyra stoora runningarna är för hwar alla med 

sinna 2ne ornamenter betingat om fyra dahler 
2 kring dee tre stora schillerierna hvar uty är tree 

ornamenter är hwar alla af sama list betingat om 
nyo Dahler

3 Omkring andra otta schillerierne har listen 2ne 
ornamenter och är alladelles [?] förtingat om sex 
dahler

4 Listerna kring om dhe sphinxerne är hwar alla 
tree dahler

5 Otta kanterne på samma ställen är alla förtingt 
om twå dahler smt angående stoora listen i gal-
leryet och cabinetterna är dee på fölliande sätt 
förtingat 

1 hwar stoor console med dess tillbehör två och fem 
en halft dahler

2 hwar alla aff architecturen över bmte consoler 
med des ornament två dahler 

3 den andra övre delen med dess begge ornamenter 
är allena iempte dess architecteuren förtingat om 
femb dahler

4 listen under consollerne iempte ett ornament och 
2me facer är förtingat alena om tree dahler…

 Angående tropheerna iempte alla festonerne skall 
apart förtingas när de så vid komma

5 Alla handt langare som dee här widh bruka blifwa 
nu som tillförende af byggskrifwaren och con-
trolleuren dagligen annoterade och sedan hwar 
dag eller wecka a part af anslagna byggningsmed-
lena betalade.

 Undertecknat Chauveau, Pagani och Tessin 3 okto-
ber 1696 ”[i marg ”originalen tog cammarheren till 
sig … 3 nov 1696”]. 

290 SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 1344 ff. Räkningen slut-
reglerades i november 1696.

291 Böttiger 1940, s. 206; SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 1043, 
1310.

292 Böttiger 1940, s. 216, menar att det är oklart vad som 
uppehöll skulptörerna de sista höstmånaderna, men 
det framgår av räkningarna att de var sysselsatta med 
dekoren hela hösten. 

293 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 680–681: ”underteknade 
hafwa uti hans kungl majts slåts byggnad … öfwer-
sta wåningen i Galleriet och begge cabinetten på än-
darna effterskrifna arbete giordt och förut beting at 
som fölliande nembl:

 90 stycken festoner betingat a 8 dsm ... 
 90 stycken små schölder med K Majts nampn a  

1 dsm 10 2/3 ... 
 62 st Matopr (Sic) a 8 dsm ...
 12 chabeloner hwardera med en sockel för fÿgürerna 

10 dsm ...
 1 lyten list öfwer stoora listen runt okring betingat 

för 60 dsm ...
 8 festonger öfr? Phinx (sic) tillhopa … 380 dsm
 4 festoner öfwer Kungl majts nampn tillhopa … 120 

dsm
 2 cronor med sina bolstrar? öfwer Kongl majts 

nampn ...” 
 Räkningen på 1 845 dsm undertecknades av Chau-

veau, Pagani och Tessin 4 december 1696, kvitterades 
30 januari 1697 av Chauveau och Pagani. Det kon-
trakt som föregick denna räkning har jag ej återfun-
nit.

294 Även stuckdekoren i Galerie des Glaces innehåller 
en kärna av grövre gips. Maral m.fl. 2007, s. 356–360. 

295 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 713. ”Att han [?] förfärdi-
gar åtta stycken Ovaler uti begge cabinetten på båda 
ändarna om gallerij i öfwersta wåningen, med sina 
Barn, ordnamenter och architecteur effter derpå 
gifna modeller betingat fembtyo femb R daler för 
hwarje oval sampt nödiga hantlangare och materia-
ler i belöper i arbetzlön åttahundra åttyo D smt. Till 
ytter mera wisso är twenne lijka lijdande opsatta och 
med egna händer underskirfna datum Stockholm 21 
marty A:o 1697”. Undertecknat Chauveau, Pagani 
och Tessin. 

296 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 850–851. ”Rächning uppå 
slåttet hafwa förfördigat… Uti cammaren näst gal-
leriet hwarest elementet Elden representerades är 
heela cornichen färdigh upsatt och reparerat … 399 
[riksdaler]. Uthi nästa stoora rummet hwarest ele-
mentet luften war förestält, är heela cornichen för-
färdoigat och förtingat om … 325. För nya fönstrens 
beklädning upå galleriet hwartill alla listerna liggia 
uppå Slottet färdiga och som ähr utan upsättning 
betingade om 6 dal styk… 54. Siu andra fingerade 
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fördiupningar … öfwer fönstren i lyka måtto beting-
ade 4 dahler… 28. Bägge cabinetterne wyd ändan på 
Galleriet ähro med sina 8 barn och sina andra ord-
namenter och consoler betingade … 400. Summa 
R dahl 1206”. Chauveau, Pagani och Tessin 29 april 
1697 

 Kontrakten för Elden och Luften har jag ej återfun-
nit. Lars Ljungström har påpekat att man kan anta 
att den enkla dekoren i Luften och Elden, utan figu-
rativ skulptur, är att betrakta som ett avslutat helt, 
och inte som något ofullbordat. Han ser det som ett 
uttryck för en delvis ändrad smakriktning. Ljung-
ström (opubl.), 1986, s. 34.

297 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 743 ff.
298 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 696 ff. Det kan också 

handla om dörrfoder och lister i marmor. Möjligen 
klarade även pilastrarna branden, men det är svårt 
att veta då vi inte har specificerade räkningar.

299 SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 761. ”Angående billdhugga-
rens arbete som iagh här på slottet för slåttet har 
förfärdigat är iagh medh herr cammarheren Tes-
sin öfwerenskommen som föllier nembl:För hwar 
stoor dubbel ende där som femb alnr hög och 10 
quarter bredh, hwaruppå äro i 30 [?] Stoora och små 
fyllningar medh tropheer deviser och andra zyrater 
som iagh alt haar förmehra beständighet skull utij 
sielfwa eken [?] utaf bmte dörrar inarbetat, och är för 
hwarje sådan dubbel stoor döör föruth betingat om 
tvåhundra dahler smt, och som jag tvenne sådana 
stora dubbla dörrar förfärdigat så blir min fordran 
400 dsm…” Undertecknat Claude Henrion 22 ja-
nuari 1696, attesterat av N. Tessin och kvitterat av 
Henrion samma datum. Jmfr. SlA, SHÄ, SB 1697,  
verif. 670, underskrivet av Claude Henrion 16 fe-
bruari 1697.

300 Bengt M. Holmquist, SKL, s. 426, 428. Se not 229.
301 Böttiger 1940, s. 211 (SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1108, 

1191, 1356, 1362, 1432). Jmfr. SlA, Slottsbyggnadsdep. 
II:3, memorial betr. att den nyligen anlända målaren 
Foucquet och marbreraren Bernard behövde hant-
langare ”som hos dem stadigt uppvacta”. Från 15 
oktober 1694 fick också fransmännen en hantlangare 
som fick 1 dkm om dagen.

302 Böttiger 1940, s. 205 (SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1240; SB 
1696, verif. 768). 

303 Böttiger 1940, s. 221 ( SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 1131; SB 
1697, fol. 346, verif. 752, 838, 1009, 1234).

304 SlA, SHÄ, SB 1696, fol. 338, verif. 1386; jmfr. Böttiger 
1940, s. 206, 221. 

305 Böttiger 1940, s. 206; SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 306, 
1139, 1140, 1209.

306 Böttiger 1940, s. 206 (SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 1131).

307 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 888, 1087.
308 SlA, Slottsbyggnadsdeputationen II:3, ”bunt 1700”. 

Kontraktet är undertecknat av målaren Jacques 
Foucquet och Nicodemus Tessin d.y.

309 Tex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1087.
310 Correspondance, 1964, s. 169–170. Karl XI:s lik, än-

kedrottningen Hedvig Eleonora, kronprins Karl och 
prinsessorna Ulrika Eleonora och Hedvig Sofia fick 
evakueras till stallet på Helgeandsholmen. Stora in-
satser gjordes för att rädda hovets persedlar och äm-
betsverkens material. Slottet uppgavs enligt ögon-
vittnen vara övertänt på bara en halvtimme. Detta 
tycks dock orimligt eftersom bara ett fåtal vävda 
tapeter förstördes och en stor del av biblioteket räd-
dades. Tack till Lars Ljungström för diskussion kring 
detta. Brandvakten och två knektar dömdes som an-
svariga för den försummelse som lett till branden. 
För vidare information om branden se Nordberg 
1925.

311 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1146.
312 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 908. 
313 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1139.
314 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1193.
315 Böttiger 1940, s. 206.
316 Böttiger 1940, s. 218.
317 Ljungström 1986, s. 31 ff. Ljungström jämför med 

Mälsåkers slott, som brann 1945, där hela bjälklaget 
föll, och alla dekorationer raserades trots att den 
våningen inte var  angripen av elden. Jämför också 
brev från Tessin till Cronström 12 maj 1697, Cor-
respondance, 1964, s. 169.

318 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1697, fol. 143–144. Böttiger återger 
uppgiften att Chauveau och Pagani under hösten 
1698 ”reparerade” gipsarbeten i kabinetten och ser 
detta som ett belägg för att arbeten på plats faktiskt 
gick att återställa efter branden. Böttiger 1940, s. 210. 
Det är troligen dessa räkningar som Böttiger betrak-
tar som belägg för att reparationer utfördes hösten 
1697. Men i själva verket var det regleringar av redan 
utfört arbete.

319 Detta resonemang stärks även av Stina Odlinder i 
hennes arkivgenomgång, 1995 (opubl.). Ordet repa-
rera kan troligtvis inte översättas i den betydelse det 
har idag, utan i en bredare betydelse av att ”åter-
ställa” och ”efterarbeta”. 

320 Papillon 1854 (1738), s. 26. Papillon anger fel datum 
för branden, ”sent 1697 eller början av 1698”.

321 RA, Ericsbergssamlingen, Tessinsamlingen, vol. 
11. Dokumentet kan jämföras med kostnadsförsla-
get för galleriet från hösten 1695. Audiensrummet 
kallas i detta memorial ”Chambre d’Audiance ou 
d’Apollon et de Minerve de l’apartemant du Roy”. 
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Efter branden kallas det oftast ”Sommaren” i käl-
lorna. Trots det är det troligen ändå skrivet precis 
efter branden. Dekoren i audiensrummet var första 
gången utförd innan Chauveau omförhandlade sin 
lön till att betalas styckevis. Ett kostnadsförslag hade 
därför inte behövt göras första gången rummet in-
reddes.

322 Ljungström (opubl.), 1986; Odlinder (opubl.), 1995.
323 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 1865: ”Nedanstående 

pärsoner har ifrån den 3 augusti 8 dito brändt gips 
det sichtat, brukat och handterat för gipsmakaren 
Petter Pagany och de fransöke billthuggarne, som 
arbetar i nya slottsbyggningen…” Åtföljs av ett 
tiotal namn, främst kvinnor, samt ”guardiebussen” 
Olof Lund […?] stådt och sållat 18 tunnor gips.” För 
detta arbete som tagit 12 dagar fick han 6.24 dsm. De 
övriga männen fick 12 öre per dag och kvinnorna 6 
öre per dag. Undertecknat J. Foucquet (skulptören), 
Pietro Pagani, Rene Chauveau.

324 T. ex. SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1083, 1223. Här kan 
man ana vad slottsbranden ställt till för bokföringen, 
då räkningarna inte alltid redogörs för de år som ar-
betena reglerats.

325 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1698, fol. 156, verif. 387, 804. 
326 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 971: ”… A:o 1697 en cam-

mare färdiggiort som presenterar wåren, En quadrat 
under hwalfwet i Architectur med ordnamenter, 4 
stoora Cartusier ordnamenter med dolfiner, Archi-
tecturer med stoora roosor som innehåller målarar-
bete; i de 4 hörnen Rundelar medh Architecteur ord-
namenter pallmer, och kråkstenar, under rundlarna 
4 Cartuscher med wingar och cronor, festoner som 
håller fast escalver, den stoora listen runt omkring 
med ordnamenter, kråkstenar, roosor och fiskfiell [?] 
tillhopa silfwermynt 1400 …” Chauveau och Pagani 
kvitterat 18 juni 1698; SB 1698, verif. 1002: ”A:o 1697 
uti K Mjts slåtsbyggand arbete giort i öfwersta wå-
ningen på norra sijdan en cammar förfärdigat som 
presenterar sommaren, en stor quadrat up i hwalvet 
med architecturornamenter 4 cartoucher 2 ovaler 2 
rundlar med sina ordnamenter 4 architectuerer som 
håller quadraten, rundlarna och ovalerna; I de 4 hör-
nen quadrater med festoner och ordnamenter, cro-
nor och scepter, festoner i alla fyra hörn, uppå stoora 
listen 4 cartusier med … festonger, den stoora listen 
runtom med 3 ornamenter krakstenar tillyka med 
floroner (?) och andra ornamenter … tillhopa D smt 
1052.” Tessin, Chauveau och Pagani undertecknat, 
kvitterat 18 juny 1698. Jmfr. Böttiger 1940, s. 217.

327 SlA, SHÄ, 1698, verif. 1135: ”Henrion uti cammaren 
näst den wästra fyrkanten färdiggiort 69 foot 4 zoll. 
Festoner på alla sidor, hwar foot betingat 10 caroliner 

… fyrahundratrettiotree dsm.” Kvitterat Henrion 21 
september 1698. 

328 Silfverstolpe 1940, s. 253, anger att figurerna troligen 
var tänkta att förgyllas och att ornamenten målades 
i ekfärg under Tessins tid. Jag har dock inte funnit 
några belägg för det.

329 SlA, SHÄ, SB 1698, fol. 156, verif. 896; SB 1699, verif. 
647: ”… fölliande arbete giort … en cammar i över-
sta wåningen som representrar Wåren, billthuggeri-
arbete giort och är [?] stora figurer [?] barn tropheer 
cartoucher etc detta tilhopa betingat 840 dsm …” 
Underskrivet av Rene Chauveau 26 juli 1698. Jmfr. 
Böttiger 1940, s. 218.

330 Arbetet betecknas som ”bildhuggeriarbete”, men så 
betecknas allt skulpturarbete.

331 SlA, SHÄ, SB 1699, verif. 714: ”… Öfwersta wåningen 
och Audienskammaren giordt … 8 stycken Figurer 
med barn tropheer och Ornamenter som betecknar 
de 8 frija konster betingat à 88 dsm ...; 4 styken Figu-
rer i de 4 hörnen giort med deras barn som beteck-
nar de 4 lästerna [lasterna] Betingat 120 ...; 8 tropher 
kring 2 Ovaler och 2e Rundningar ... 96 … summa 
dsm 1 280.”Underskrivet och kvitterat 16 mars 1699 
av René Chauveau.

332 SlA, SHÄ, SB 1698, verif. 1135; SB 1699, verif. 647, jmfr. 
Böttiger 1940, s. 208. 

333 SlA, SHÄ, SB 1698, verif. 1058. ”I öfwersta wåningen 
på begge ändarna om galleriet 1 Cammar som wetter 
mot K. M:t logementer 4 st ovaler med sina Barn, 
ordnamenter och architecteur och som barnen till 
förene betalta är, är det öfriga betingat 312 dsm […]” 
Undertecknat 6 september 1698, René Chauveau. 
Böttiger 1940, s. 218, 280. n. 23. 

334 SlA, SB SHÄ, 1697, verif. 713, 850, se ovan.
335 Böttiger 1940. s. 209.
336 SlA, SHÄ, SB 1698, verif. 1140–1141. Jmfr. Böttiger 

1940, s. 216–218. ”Uti öfwersta Galleriet på K: Mt.s 
Slått, effterskrifna arbete giort:

 70 st Festoner
 70 st Fina schiölder med K: Mt.s nampn
 62 st Metoper
 12 st Chabeloner, hwardera med en sockell till figu-

rerna 
 1 Lijten list runt omkring öf:r den stoora listen
 8 Festoner öf:r sphinx tillhopa 38 alnr
 4 Festoner öfr K: Mt.s nampn tillhopa
 2 cronor med sina bolster
 öf:r K: Mt.s nampn 
 2e K: Mt.s Wapen mitt i galleriet [ej med i tidigare 

räkning]
 6 cartusier med hufwud
 19 cartusier öfr listerna [ej med i tidigare räkning]
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 summa dsm 1650”
 Attesterat/underskrivet 3 oktober 1698, av Tessin, 

Chau veau och Pagani. I marginalen finns ett tillägg 
att arbetet med listen gjorts tidigare, 1696.

337 SlA, SHÄ, SB 1699, verif. 637–639. Underskrivet av 
Tessin, Chauveau och Pagani.

338 Odlinder (opubl.), 1995 har också resonerat kring 
formars återanvändande. 

339 SlA, SHÄ, SB 1699, verif. 662 ff. ”Uppå K Majts slått i 
öfwersta wåningen i galleriet 36 st capiteler giort och 
betingat a 12 dsm styket som belöper fyrahundratret-
tyotwå dsm …” Underskrivet Chauveau, Pagani och 
Tessin 1 februari 1699. Det är oklart om dessa kapitäl 
hade påbörjats eller slutförts före branden.

340 SlA, SHÄ, SB 1699, verif. 1208. ”Uti öfwersta galleriet 
twenne Frontons med en kungl bröst wijd hwar dera 
ändan av Galleriets hwalff med allawar (?) figurer be-
tingat – 480. Noch 8 spinx hoos cartucherne be tingat 
om – 96. Summa dsm 576.” Undertecknat av Chau-
veau och Tessin [datum otydligt] september 1699. 
Jmfr. SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 678. Se ovan. Bötti-
ger anger att Chauveaus och Paganis arbeten i gal-
leriet pågick till hösten då ”de båda frontonerna med 
en konglig böst wijd hwardera ändan på galleriets 
hwalff med alla sine figurer blefvo återställda”, men 
den ena hade sannolikt alltså aldrig utförts tidigare. 
Böttiger 1940, s. 210.

341 SA, SHÄ, SB 1700, fol. 157–158, verif. 536–537, jmfr. 
Böttiger 1940, s. 219. ”Effterskrifna arbetet giort, 
nembl 12 stycken figurer med deras Barn och andra 
attribut a 88 dsm – 1056, 4 styken Leijon a 16 dsm 
–64.” Underskrivet 6 november 1699 av Chauveau 
och Tessin. 

342 Priset för figurerna är exakt detsamma som 1696 
(1 956 dsm) men för lejonen utgick endast 64 dsm, i 
jämförelse med 184 dsm på den tidigare räkningen, 
men då ingick även ”twenne kungliga Wapen”. 

343 Böttiger 1940, s. 210.
344 SlA, SHÄ, SB 1699, verif. 662–663: ”…öfwersta wå-

ningen en cammare näst galleriet som presenterar 
Elden en stor list förfärdigat, runt omkring camma-
ren håller 55 ¼ alr accorderat … belöper 828 dsm 24 
öre derpå afgår för formerna och annat som ao 1697 
för än slåttet blifwit af brunnit där till giordt war 
100 dsm blifwer… sjuhundratjugoåtta dsm 24 öre.” 
Underskrivet 1 februari 1699 av Chauveau, Pagani, 
Tessin 3 februari. Kvitterat i februari 1699. Jmfr. Silf-
verstolpe 1940, s. 270, som menar att det är oklart 
om listerna i dessa rum gjorts av Tessins arbetslag. 
Ovan nämnda räkningar visar dock att det förhöll 
sig just på det sättet.

345 SlA, SHÄ, SB 1700; verif. 542; jmfr. Silfverstolpe 1940, 

s. 247 (SlA, SHÄ, SB 1699, verif. 1265, 1277). Den nu-
varande marmorimitationen uppges dock vara gjord 
1819–1820.

346 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1700, verif. 544.
347 Böttiger 1940, s. 221. 
348 Böttiger 1940, s. 208 (SlA, SHÄ, SB 1698, verif. 1219). 
349 SlA, SHÄ, SB 1700, HB fol. 240, verif. 642: ”Såsom alla 

dhe måhlningar här uppå Slåttet uthi den Plaffond 
som äro uti dhet rummet som föreställer Wåren, nu 
är förfärdigade, bestående uti dhet medlersta stora 
skylderijt iempte fyra andra stora upå sidorne som 
och deviserna i hörnen, hwilcka äro medh Guld 
Roserade, hwilcket arbete ihop har warit med migh 
betingat om ettusend sexhundra dsm sedan dhet ar-
bete är afräcknat som under warande tiden iag derpå 
arbetade för löhn.” Undertecknat Jacques Foucquet 
med hänvisning av Tessin om att det på ovan nämn-
da vis beslutats av Kungl Maj:t den 1 september 1699. 
Man får anta att Foucquet fått hjälp att översätta 
räkningen till svenska. Räkningens handstil, för-
utom signaturen, är inte målarens egenhändiga. 

350 SlA, SHÄ, SB 1700, fol. 101–102, verif. 644; SB 1701, 
verif. 678, 756–746. Jmfr. Böttiger 1940, s. 209.

351 SlA, Slottsbyggnadsdeputaionen II:3: ”I hans Kungl. 
Maj:ts tienst är accorderat och slutit medh Kungl 
Maj:ts målare Mons Foucquet angående heela stoora 
Galleriet iempte dess begge Cabinetters hwalfs må-
lande här på Slottet uti Öfwersta wåningen, hwil-
ket alt [?] han har påtagit sig aldeles att förfärdiga 
[Tessins tillägg: ”Medh all den omsorg och flijt som 
i hans wettenskap så fordras kan och det”] på eff-
terfölliande sätt. Nembl. så wähl med figurerne som 
ziraterna och marbererande, doch materialerne un-
dantagandes, iempte Gullet och förgyllare löhning. 
För understa stoora stycket i galleriet är accorderat 
och slutit arbetslöhning omettusen och fyrahundra 
dr sölfm. Noch för dhe 2ne stoora sidostycken nem-
bl 1 uppå hwardera sijdan betingat om ettusende Dr 
Sölfmt stycket. Dhe 12 andra såwähl fyrkantiga som 
runda stycken är betingade om tvåhundra dahler 
sölfmnt hwardera. Noch dhe fyra små stycken hwar-
dera betingade om femtyo dahler sölfmt. Dhe sex 
stoora felterna derest esclaverna med tropheerna 
blifwa med Guld orerade [dorerade], iempte heela 
båten [?] och ziraterna kring om rundningarna med 
mosaique ornerade äro betingade om fembhundra 
fyrttyotree D 10 2/3 öre Sölfmt hwardera. För hwar-
dera Cabinets hwalf medh alla dess zirater, deviser 
och ballustrader, betingat om ettusende och fyra-
hundra D sölfmt Och så fort som föreskrifna arbete 
avancerar, så skall och betalning i proportion falla. 
Att således wara slutit och förr afskedat, bekräfftas 
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med wåra nampns underskriwande, datum Stock-
holn d 1 july Ao 1700 NT F.” [sic] Sammanräkning 
12000 dsm av Tessins hand. Jmfr. SlA, SHÄ, SB; 1701, 
verif. 745–746. Jmfr. Böttiger 1940, s. 222.

352 Böttiger 1940, s. 210 (SlA, SHÄ, SB 1700. verif. 617). 
353 SlA, Slottsbyggnadsdeputationen II:3. ”Räckning 

på det arbete som iagh förfärdigat hafwer på Nya 
Slottet och Öfwersta Galleriet efter det contract som 
iagh med hofmarskalken högwählborne Hr Baron 
Tessin Ao 1700, de 1 july, de [r] om accorderat och 
slutit, och belöper sig derföre som underförmähles 
[…]” Räkningen motsvarar kontraktet. Verso: ”att 
detta ofwanskrifna arbete aff måhlaren Mons Jac-
ques Fouquet wähl och till nöje wahra fullbordat 
och förfärdigat, sampt effter contractet arbetslöh-
nen upphördt betingade sig till tålf tusen dahl sillf 
mnt, dhet under härmed attesterat. Då ehuru wähl 
i Contractet intet finnas nembt att dhe hantlangare 
som hoos honom arbetat, böra aff dhe anslagna 
medlen blifwa apart betalta, så är det honom munt-
ligen låfwat, som på dess summa intet komma för 
honom att afrächnas […]” Undertecknat Tessin 6 
september 1702. 

354 Correspondance, s. 319, brev till Cronström från Tes-
sin 15 november 1702: ”Mr. Foucquet, le peintre par-
tit d’icy avant-hier, fort content de ce pays icy, car il 
n’a pas lieu de l’estre autrement, car il a beaucoup 
gagné”; jmfr. Böttiger 1940, s. 210. Foucquet anges i 
huvudbokens redovisning ha fått 10 400 dsm i betal-
ning 1702, eftersom han redan året innan fått 1 600 
dsm. SlA, SB 1702, fol. 153. Alltså fick han hela sum-
man utbetald.

355 Böttiger 1940, s. 223. 
356 Anslagna medel i budgeten för ”slottsbyggningen” 

under avhandlingens undersökningsperiod: 1694: 
54 824 dsm; 1695: 55 873 dsm; 1696: 51 044 dsm; 1697: 
77 437 dsm; 1698: 85 030 dsm: 1699: 89 948 dms; 1700: 
25 068 dsm; 1701: 12 787 dsm; 1702: 19 007 dsm; 1703: 
27 278 dsm; 1694: 17 904 dsm; 1705: 23 867 dsm; 1706: 
20 947 dsm; 1707: 19 262 dsm; 1708: 18 598 dsm; 1709: 
18 199 dsm; 1710: 6 398 dsm; 1711: 4 068; 1712: 5 837 
dsm; 1713: 5 488 dsm. (SlA, SHÄ, SB, 1694–1713). Vi 
ser här att kulmen i slottsbyggets intensitet var åren 
1697–1699, och att en nedgång börjar 1700, men att 
det var först efter 1709 som anslagen rejält gick ned. 
Böttiger 1940, s. 211, hänvisar till ett brev till Över-
ståthållaren 1701, där Statskontoret meddelade att 
de endast kunde ge hälften av tidigare summa till 
slottsbygget. Dessutom förekom diverse klagoskri-
velser från anställda tjänstemän vid slottet som en-
dast erhållit halva lönen 1700–1702, t.ex. skrivelse 
från överståthållaren Gyllenstierna till Kungl. Maj:ts 

råd 18 mars 1703, SlA, Slottsbyggnadsdeputationen 
II:3. Jmfr. Josephson 1940, s. 160–161.

357 SlA, SHÄ, SB 1699, fol. 259, verif. 840, 1268: ”franske 
målaren Jacques de Mauve effter inkombna räch-
ningar [...] för det giorda arbete, 19 juni 160, 25 sep-
tember 160, noch dito 60 … summa 380 dsm.” Även 
SlA, SHÄ, SB 1700, fol. 164, verif. 546, 593; SB 1701, fol. 
222, verif. 649. Jmfr. Böttiger 1940, s. 209; Odlinder 
(opubl.), 1995, s. 9. Det är oklart varför Jöns Will-
man, som fortfarande levde, inte fortsatte med detta 
arbete.

358 Böttiger 1940, s. 209–210. 
359 SlA, SHÄ, SB 1706, fol. 257, SB 1711, verif. 539 ff. Jmfr. 

Böttiger 1940, s. 222–223. 
360 Ljungström (opubl.), 1986, s. 35–36; Odlinder (opu-

bl.), 1995, s. 9.
361 SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 761, 1141; SB 1697, fol. 145–

146, verif. 670, 1001; SB 1698, verif. 1013–14; SB 1699, 
fol. 145–146; verif. 943; SB 1700, fol. 165; SB 1701, fol. 
163–164, verif. 676; SB 1702, fol. 169–170, verif. 710; 
SB 1703, fol. 153–154, verif. 655–656, 739–740. Jmfr. 
Böttiger 1940, s. 210, 225. Från 1703 arbetade Henri-
on istället vid gjuteriet på Rännarbanan och mellan 
1703 och 1707 med Stenbocks epitafium. 

362 Böttiger 1940, s. 225, n. 78.
363 Odlinder (opubl.), 1995, s. 10. Odlinder påvisar att 

Böttiger troligen felaktigt räknade till 19 dörrpar, 
men att den tredje dörren mitt på galleriets vägg 
tillkom först på 1760-talet när kronsprins Gustav 
(blivande Gustav III) och Sofia Magdalena flyttade 
in.

364 SlA, SHÄ, SB 1697, fol. 310, verif. 687, 1060, 1698, 1013. 
Jmfr. Ljungström (opubl.), 1986, s. 37. Ljungström 
påpekar även att slottssnickaren Simon Bauman 
också levererat dörrar 1697–1699.

365 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 658: ”… av 200 böcker fint 
guld ähr 150 böcker uparbetat uti öfwersta camma-
ren näst wästra fyrkanten, dhe öfwriga 50 böcker 
lefwererat till dörrarnas förfärdigande der samman-
städes.” Attesterat 12 maj 1697. Dörren målades vit 
av Rieger, jmfr. Böttiger 1940, s. 207 (SlA, SHÄ, SB 
1697, verif. 906). Detta kan jämföras med vitmålade 
och förgyllda dörrarna i Versailles. 

366 Travel Notes, s. 198. Liknande dörrar fanns också i 
Tuileriespalatset. Dessa hade graverats av François 
Chauveau efter Jean Berain. Tessin hade dessa gra-
vyrer i sin ägo. Jmfr. Traictè 1717, s. 140–142, pl. 142; 
Nationalmuseum NMG B 17/2001:25. 

367 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1306, jmfr. Böttiger 1940, s. 
225. ”Till Kungl Slottet och öfwersta gallerij i norra 
flygeln giordt en modell att utnuttia till een pilas-
ter, som kommer att stå under cornichen hwilcken 
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skall giutas av metall i brons med ornamentet och 
be tingat för 200 d smt.” Kvitterat 7 december 1697 av 
Henrion. Henrion arbetade 1697 även med modeller 
till alla troféer och deviser till Carl XI:s begravning 
och ”utritningen till samma trofeer och deviser på 
karduspapper … uppvaktning natt och dag”. För 
detta fick han totalt 700 dsm, en ansenlig summa 
(SlA, HKR, Kungl. Maj:t, 1697).

368 Böttiger 1940, s. 210. Mathias Schmetter avled i 
december 1710. I förrättningsanteckningarna efter 
katolska församlingen står att läsa: ”Den elfte da-
gen i samma månad bortrycktes i samma hemska 
sjukdom till alla katoliker, och i synnerhet tyskar-
nas, stora sorg herr Mathias Schmetter, bördig från 
Salzburg, till yrket skulptör i gips, vilket yrke han 
utmärkt väl behärskade, nästan ensam i hela riket 
[…] som ende arvinge kvarlämnade han sin son  
Alexander, en tolvårig yngling som av sin ännu le-
vande moder med lock och pock inbjuds att övergå 
til Luthers religion men som hittills är och förblir 
orubb lig […]”. S:ta Eugenia katolska församlings ar-
kiv. Tack till Barbro Lindqvist som förmedlat dessa 
uppgifter, samt översättningen från latinet.

369 Böttiger 1940, s. 210, 226.
370 Jmfr. Böttiger 1940, s. 210.
371 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1510: ”Smeden Hans 

Jönsson ifrån 12 october till och med 9 november 
reenfijlat mässingslisterna som komma framför 
spijs arna i nya slottsbyggningen hwilcka franska giu-
taren Mons Hubealt giuter …”; SB 1695, verif. 1122: 
”kleensmeden Hans Johan arbetat hos den fransöske 
gjutaren M Hubo renfilat mässingslister och derpå 
arbetat; SB 1698, verif. 382: ”… Nedanstående hant-
werkare har arbetat med Hubeault … december 1697 
snickaren Ekman, gullsmeden Isaac Carré, smeden 
Hans Johnson …” Isac Carré var troligen släkt med 
guldmeden Abraham Carré som ofta anlitades för 
diverse ciseleringsarbete för bland annat dörrkarmar 
av brons med dess tillbehör. 

372 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1709, verif. 823; jmfr. Böttiger 
1940, s. 210, n. 69.

373 SlA, SHÄ, SB, 1709, verif. 748.
374 SlA, SHÄ, SB verifikationer 1699–1709. Till exempel 

betalades Cousinet 15 augusti 1699 100 dsm för föl-
jande inlämnade räkning: ”uthi kungl slottsbygg-
naden och öfwersta gallery har jag undertecknat 
utharbetat drifwit och försmidt den 1a brons pella-
ren af metall och derföre betingat …”, medan guld-
smeden Carl Fredrik Wardenbourg något senare 
samma höst ”har försmidt och utharbetat metall 
pilaster som kommer översta galleri och är gjutna 
av metallguttaren Hubeault”, och för detta endast 

fick 37 dsm. SlA, SHÄ, SB 1699, verif. 1214. Detta har 
uppmärksammats av Stina Odlinder (opubl.), 1995. 
Även Lars Ljungström drar slutsatsen att Cousinet 
har den viktigaste rollen i detta arbete. Lars Ljung-
ström (opubl.), 1986, s. 36–37.

375 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1699, verif. 1136, 1214; SB 1709, ve-
rif. 748 ff. Jmfr. Böttiger 1940, s. 227, n. 88–91; Odlin-
der (opubl.), 1995, s. 7. Ett par trearmade appliquer, 
ca 33 cm höga, med svängda bladornerade ljusarmar 
och kvinnomaskaroner, ”troligen föreställande Dia-
na”, såldes 2005 på Bukowskis, Stockholm. Maskaro-
nerna har stora likheter med fransmännens stil.

376 Ljungström (opubl.), 1986, s. 36–37; Odlinder (opu-
bl.), 1995, s. 7.

377 Traictè 1717, s. 139. 
378 Correspondance, 1694, s. 12, memorial skickat av Tes-

sin 18 mars 1693 (troligen). Speglar inköpta 1693, re-
dovisas 1697, SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 781 ff., samt 
RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 
309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726, memorial 25 januari 1694.

379 Tessin brevväxlade med en ”serviteur de St. Pierre” 
och förhörde sig om manufakturen i Cherbourg. RA, 
Ericsbergssamlingen, Tessinsamlingen, vol. 11; Skri-
velser till Kungl. Maj:t. I inredningstraktaten skrev 
Tessin om spegelmanufakturer att det skulle bli svårt 
att upprätta sådan i Sverige, materialet fanns – men 
inte kunskapen. Karl XI hade beordrat honom att ta 
reda på mer om detta. Traictè 1717, s. 256. Den första 
spegelmanufakturen i Frankrike hade inrättats 1665 
av Colbert. Sandra Bazin, Université Paris-Sorbon-
ne, Paris IV, skriver på en avhandling om spegelgal-
lerier i Europa under 1600- och 1700-talen. 

380 Böttiger 1940, s. 212, Odlinder (opubl.), 1995. Jmfr. 
RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 
309, memorial juni 1698 om spegelglas och andra 
ting som förvarades hos Mära Berendtz.

381 En typ av ”manufakturliknande” stucktekniker med 
prefabricerade element användes stort i tyska land-
områden i början av 1700-talet, t.ex. hos bröderna 
Asam i södra Tyskland. Se t. ex. Lieb 1993, s. 289–303; 
Mindera 1967, s. 197–219. Tack till Peter Björn Ker-
ber, The J. Paul Getty Museum, som uppmärksam-
mat detta för mig.

382 Pagani fick hjälp av gipsmakargesäller. Till exem-
pel förekommer, som redan nämnts, den tyske 
gips makargesällen Martin Niclass åtminstone från 
1696. Troligtvis finns denne redan i samband med 
kontraktens upprättande. T.ex. SlA, SHÄ, SB 1696, 
verif. 849; 1698, verif. 395; 1699, verif. 737. Män och 
kvinnor brände, siktade, brukade och hanterade 
dessutom gipset för ” Pagany och den fransöske billt-
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huggaren”. T.ex. SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 1865. Denna 
räkning från 8 augusti 1696 är attesterad av Pagani, 
René Chauveau och skulptören Jacques Foucquet 
d.ä. vilket visar att de alla arbetade med samma ma-
terial: gipset.

383 SlA, Slottsbyggnadsdep. II:3; SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 
813. Snickaren Wenzel Jonson (?) får betalt för bl.a. 
diverse ”skaft” till fransmännen och ”6 modeller” till 
Pagani. 

384 Några trämodeller eller matriser från denna period 
har jag dock inte kunna återfinna. Lars Ljungström 
har påpekat att sådana finns bevarade från gustavi-
ansk tid (SAK).

385 SlA, SHÄ, SB 1694, verif. 1979. 
386 Karling 1964, s. 299. Tessin nämner aldrig (?) Paganis 

speciella kompetens, inte heller Papillon.
387 Närstuderar man Chauveaus och Paganis betalning 

ser man att för till exempel år 1700 utgick Chau-
veaus totala betalning till 3 620 dsm och Paganis lön 
till 1 359 dsm. Pagani hade dessförinnan (från 1696) 
varit uppställd som betalningsmottagare tillsam-
mans med Chauveau. Det går inte att skilja på deras 
insatser eller ersättningar i räkningarna. Signering-
arna av räkenskaperna pekar dock på Chauveaus 
allt mer framträdande roll. SlA, SHÄ, SB 1700, fol. 
157–160.

388 Hinterkeuser 2003 tar upp likheterna med Stock-
holms slott men nämner inte den franska verksta-
den.

389 Mårten Snickare har genom det efterlämnade ma-
terialet rörande utsmyckningen i Drottningholms 
trapphus försökt reda ut hur den kreativa processen 
kan ha gått till. Tessin hade gjort en perspektivteck-
ning av ett trapphus, troligtvis under studietiden i 
Rom, där intrycken från den romerska miljön är 
tydliga. Snickare tolkar teckningen som ett slags 
mästarprov som visar den unge arkitektens kompe-
tens, samtidigt som det kan innehålla konkreta idéer 
för arbetet med trapphuset, som han snart skulle ta 
över. När planerna för trapphuset i Drottningholm 
sedan skulle förverkligas fick Tessin flera medhjälpa-
re och Snickare menar att t.ex. Johan Sylvius säker-
ligen deltog aktivt i planeringen av utsmyckningen. 
Sylvius hade studerat flera år i Rom och hade således 
den rätta bakgrunden. Förebilderna till de perspek-
tiviska väggmålningarna finns på flera ställen, bl.a. 
i Quirinalpalatset där Sylvius säkert sett dem själv. 
Dessutom hade Tessin under sina resor skissat av Le 
Bruns variant på temat i Escalier des Ambassadeurs, 
och Sylvius hade tecknat av en annan trappvariant 
i slottet Honselaardijk i Holland. Dessutom visar 
dokument att arkitektoniska detaljer och målningen 

färdigställts omväxlande och förmodligen påverkat 
varandra. Snickare 2004, s. 183.

390 SlA, Slottsbyggnadsdeputationen, II:3. ”Explication 
des trois grand Tableaux dela Gallerié du Chasteau 
[de Stockholm, tillägg av Tessins hand]”. Dokumen-
tets handstil har stora likheter med Jacques Fouc-
quets namnteckning. Dokumentet har återgivits av 
Silfverstolpe 1940, s. 263–265. 

391 SlA, Slottsbyggnadsdeputationen II:3: ”Cette peintu-
re sera environné d’une très riche bordure, avec qua-
tre petits cartouches en forme oblonge avec de daup-
hins allegoriques a l’amour et a la naissance de Venus 
[?], dans lesquels cartouches on expliquera avec peu 
des mots, en forme des sentences, le sujet du mil-
lieu.” (Tessin?) Jag har inom ramen för detta arbete 
inte utrett sentensernas ursprung. Silfverstolpe 1940, 
s. 260, skriver: ”Deviserna äro sannolikt hämtade ur 
tidens stora emblematiska litteratur; en av dem ‘Vis 
est in capite’ återfinns i jesuiten P. Menestriers La 
Science et l’art des devises, Paris 1686.” 

392 T.ex. RA, Allmänna verks skrivelser till Kungl. Maj:t, 
vol. 309. Hovarkitekten/Överintendentens skrivelser 
1686–1726, 8 maj 1696. Just denna skrivelse gäller in-
redningarna i Slottskyrkan, men verkskategorierna 
var desamma även för festvåningen. 

393 Traictè 1717, s. 136.
394 Josephson 1929a, s. 24–25. Josephson tar upp till ex-

empel Certamen Equestre, 1686 och Bain d’Apollon 
av Girardon. Det är i sammanhanget också intres-
sant att nämna att till originalutgåvan av Papillons 
biografi skulle ha funnits en gravyr föreställande 
François Chauveaus byst vid en klippa på högar av 
böcker och teckningar, vid hans sida fanns Dygden 
som visade upp familjens vapen som till hälften för-
störts av ett monster, Avundsjukan. Spelpjäser och 
spelkort på marken representerade huset Chauveaus 
dekadens i det förflutna, som François Chauveau 
höjt sig ur tack vare sin konst. Kompositionen var 
tänkt att utföras i skulptur, vilket dock aldrig gjor-
des. Papillon anger att idén och teckningen var René 
Chauveaus. Inte heller gravyren utfördes. Teckning-
en har inte kunnat återfinnas. Papillon 1854 (1738), s. 
9.

395 SlA, SHÄ, SB 1696, verif. 645, 756.
396 Silfverstolpe 1940, s. 265. Tessin ägde ett exemplar av 

Ripas Iconologia, Cat. 1712, 36:10. 
397 Cat. 1712, 36:10, Ripa, Iconologia (Padua 1630). I 

Chauveaus bouppteckning, AN, MC, XVII, 14 sep-
tembre 1722, återfinns inte denna titel men där be-
kräftas att skulptören ägde: ”36 volymer i octavo, 
däribland la Coutume de paris [sic] och andra som 
behandlar olika ämnen, sex andra volymer i foliofor-
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mat, däribland arkitekturböcker, fyra andra böcker i 
4:o-format, sexton andra böcker i både 4:o och i 12:o 
som behandlar skilda ämnen, allt i kalvskinnsband, 
värderade till 20 livres. 

398 Ripa 1765 (1603), del 2, s. 1.
399 Ripa/Baudoin, Iconologie, 1698, s. 241. Min översätt-

ning.
400 Silfverstolpe 1940, s. 265.
401 Jmfr. Josephson 1929a, s. 27
402 T.ex. SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1065, odaterad; 1696, 

verif. 961.
403 Precht hade modellerat ”4 flügende renommirn, 

welche zeteln und trompeten halten an beiden en-
den unter der gewölbe der auffahrt” samt dessutom 
fyra sittande figurer i nischerna. Portikens dekor 
skall ha varit färdig hösten 1695. Böttiger 1940, s. 214. 
Det är mig okänt vilka ”blystatyer från 1800-talets 
mitt” som fanns där enligt Josephson 1940, s. 122.

404 SlA, SHÄ, SB HB 1700, fol. 157–158, verif. 540–541: 
”Uti portiquen på norra sijdan uppe under hvalfvet 1 
ängel och 1 Renome […] Nock uppå Borggådssijdan 
1 ängel och 1 Renome […] Stockholm d 15 Aug: Ao 
1699 René Chauveau”. Jmfr. Jospehson 1929a, s. 27; 
Josephson 1940, s. 121; Böttiger 1940, s. 214. Tack till 
Catrine Arvidsson som gjort en arkivgenomgång av 
materialet rörande norra portiken.

405 Josephson 1940, s 121.
406 Scherf 2003, s. 154–155; Olausson 2004, s. 189 ff.
407 Josephson 1929a, s. 15 från Traictè 1717.
408 Detta var också den indelning som Félibien gjorde 

då han grupperade rundskulptur och relief tillsam-
mans. Han tog upp tre sorters reliefer: 1. de som 
gränsar till rundskulptur, 2. de som är i låg-relief, 
och 3. de som knappt är utbuktande, t.ex. på vaser, 
kaméer och medaljer [jmfr. schiacciato]. Arkitektur-
ornamenten däremot redogjordes för i arkitekturde-
len hos Félibien. Principes …, 1690, s.303. 

409 En räkning på 1 280 dsm är attesterad 30 july 1700 
av René Chauveau, och Tessin. Chauveau har kvit-
terat den 13 augusti 1700. SlA, SHÄ, SB 1700, verif. 
538–539: ”1 stoor barlif som kommer i stora galleriet 
öfwer ingången på Hs Kongl Majtts Dråttningens 
sijdaa om Scipions moderationmed det tillnamnet 
Affricanus [bevarad], 1 stoor barlif öfr ingången på 
Hs Kongl Majtts sijda huruledes keysaren Augustus 
tillsluter Jani tempel [bevarad], Noch 12 st Barlifver 
som kommer att sittia den stoora trappan 

 1 Huruledes Pan blef uptächt af älskogh till Ni-
nepher [sic. Nymfer] 

 2 Cadmus [sic. Kasmos] ihelslåår draken 
 3 Cadmus fem [?] huruledes bewäpnade män up-

komna utaf drakens tänder 

 4 Diana straffar Achteon [bevarad?]
 5 Jupiter uptänd af kiärlek mot Semele [bevarad]
 6 En discours emellan Jupiter och Juno
 7 Huruledes Echo uppehåller Juno med en lång 

diso cours [bevarad: Ulriksdal]
 8 Narcissus uptänder till sig sielf blifr förwänd uti en 

Roos 
 9 Pantee sönder slagen af sin moder och sin moders 

syster [bevarad?]
 10 Huruledes den Rasande Atamas ihelslåår sin soon 

utan [?] des det wara ett willdiur [bevarad?]
 11 Huruledes Neptunus sätter Ino och Melisserbe 

ibland haffsgudarne genom gudarnas veni böön
 12 Huruledes Juno förwandla Inos gaseller uti stoora 

foglar [bevarad].” Ytterligare en räkning är attesterad 
26 mars 1700 av René Chauveau och Tessin. Chau-
veau har kvitterat den 6 juli 1700 SlA, SHÄ, SB 1700, 
verif. 623–624: […]

 8 stycken barlifver som komma att sittia u den stoora 
trappan:

 1 Huru Gudh [?] åtskillier dhe 4 Elementerna ifron 
hwarannan

 2 Människinas skapelse
 3 Hur Jättarne blifwer nedslagna af Jupiter [bevarad]
 4 Syndafloden 
 5 Hur Deucalion och Pira de reparera det mänskliga 

slächtet [bevarad]
 6 Huruledes Apollo sedan han hade ihjälslagit Dra-

ken Pyton mötte kiärleken [bevarad]
 7 Apollo uptänd af alskog emot Dapne [bevarad Ul-

riksdal]
 8 Huruledes Mercurius hugger hufvudet af Argos” 

[bevarad]
410 Josephson 1929a, s. 15 ff., anger att Chauveau påbör-

jade arbetena redan 1699. Det han nämner utöver 
räkningarna från 1700 är: Perseus och Andromeda 
(bevarad i två versioner); Ajax och Ulysses/Odys-
seus (bevarad?); Polisene var offrad på Asils/Akilles 
grav (bevarad Ulriksdal); Asil/Akilles blev dödad av 
Paris(bevarad); Ulysses röjande Asil/Odysseus av-
slöjar Akilles (bevarad Ulriksdal och Karl XI:s gal-
leri); Minerva driver ut Medusa ur hennes tempel 
(ej identifierad). Inte heller Böttiger tar upp dessa. 
Josephson anger att flera reliefer gått förlorade, dock 
anger han som förlorade sådana som faktiskt finns 
bevarade, han kan således inte ha sett alla. Jag har 
inte återfunnit det dokument från 1699 som Joseph-
son hänvisar till.

411 På Tessins ritningsserie efter branden 1700–1704 
(SAK) och på Hatons reliefer 1708–1714 syns reliefer 
på flera ställen på slottet. Det är dock svårt att iden-
tifiera dessa med de bevarade relieferna.
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412 Troligtvis var samtliga reliefer signerade men på  
grund av påmålningar och lagningar syns signa
turerna dåligt. Idag finns 25 reliefer bevarade. Av 
dessa är fyra konserverade och utställda på Ulriks
dals orange rimuseum (sedan 1988), och tre är upp
satta i Karl XI:s galleri. Av dessa 25 är ett antal kopior 
och/eller  repliker, en sitter i västra trapphuset ovan
för dörren till ordenskansliet, en sitter ovanför södra 
dörren i Karl XI:s galleri. Några reliefer ska ha suttit 
i Riksmarskalkens rum, som inreddes från 1750tal 
till 1800talets början, troligen handlar det om fyra 
gråmålade kopior. Ytterligare någon kopia finns. På 
södra fasaden sitter dessutom 16 kopior i metall av 
relieferna, gjutna under Oscar II:s tid. Sammantaget 
finns 18 reliefer bevarade med olika motiv, vilket be
tyder att tio saknas. 

413 Samtal med skulpturkonservator Elisabet Tebelius
Murén.

414 Josephson 1929 a, s. 20; Josephson 1940, s. 128. Tessin 
ägde detta verk, cat. 1712, 39:2. Han ägde också två 
andra versioner av Ovidius Metamorfoser, tryckt i 
Venedig 1674, samt i Bryssel 1677, jmfr. Cat. 1712, 
38:11; 38:15. För ämnets behandling i konsten, se 
Magnusson 2007, s. 28–29.

415 Josephson 1929a, s. 20.
416 Denna relief är av Josephson 1929a, fig. 9, 10, iden

tifierad som Perseus och Andromeda. Densamme 
antar att anledningen till att reliefen gjordes om var 
att Chauveau ej var nöjd.

417 Silfverstolpe 1940, s. 267–268. Dörren togs upp troli
gen på 1760talet, Odlinder (opubl.), 1995.

418 I SlA, Slottbyggnadsdep. II:3 finns ett ”memoire 
touchant un basrelief dans le portique” som näm
ner Darius, Alexander m.fl. Bland andra Giuseppe 
Marchi har arbetat med den övriga ornamentala ut
smyckningen av norra Portiken. SlA, SHÄ, SB 1699, 
1216–1217.

419 Reliefer syns på sektionsritningen utförd före 1697, 
NMH CC 807, men de är ej desamma som de som 
finns i valvet idag. Reliefer syns också på Tessins rit
ning efter branden 1700–1704 (Ståthållarämbetet 3, 
p. 332, jmfr. Kommer 1974, kat. 34) och den gravyr 
som gjorts efter denna 1708–1714. Det är oklart om 
relieferna på dessa överensstämmer med de befint
liga relieferna.

420 Jmfr. Josephson 1940, s. 122.
421 Tessin och Cronström diskuterade inköp av relie

fer i maj 1693, men de var medvetna om att detta 
också skulle kunna vara ett ämne för de franska 
hantverkarna, som då ännu inte hade anlänt. Tes
sin gjorde en lista med önskade motiv som delvis 
överensstämmer med de ämnen som han sedan lät 

behandla i galleriet, men utan att vara identiska 
med dessa. Correspondance, 1964, s. 18, Cronström 
till Tessin 10 maj 1693; jmfr. Josephson 1940, s. 122. I 
en förteckning över de utgifter som ”bankmannen” 
Foissin gjort i Frankrike, med ”kamrer Hildebrand” 
som mellanhand, nämns att över 600 livres betalats 
i september för 7 lådor med basreliefer, till ”Mon
sieur Le Gendre”, samt en första betalning i juli 1693 
på över 2 600 livres till densamme (en stor summa). 
RA, Ericsbergsarkivet. Tessinsamlingen, vol. 11. De 
planerade inköpen kan också ha handlat om beställ
ningar till Tessins eget hus, där det finns reliefer i 
trädgården.

422 Jmfr. Josephson 1929 a, s. 29.
423 Nicodemus Tessin the Younger Architectural Drawings 

I, 2004, s. 286–288, kat no 459–467.
424 Josephson 1928b, s. 28; Josephson 1929a, s. 22. Jo

sephson anger att ursprungligen fanns sex eller 
åtta urnor, nu fem. Urnorna syns tydligt på ett 
kopparstick från 1702, men endast schematiskt på 
teckningen av Tessin från 1690tal. Även på urnan 
på det Stenbockska gravmonumentet, som vi vet är 
av Foucquet, finns till exempel en inpräntad relief. 
De urnor som finns trädgården på Stora Wäsby kan 
möjligen härröra från gjuteriet på Rännarbanan, se 
Flinck 2005, s. 177–203.

425 www.svenskaakademien.se/ordlista
426 Félibiens beskrivning av l’ornement d’architecture går 

tillbaka på Vitruvius. Den senare redogjorde dock 
för de praktiska funktioner som arkitekturornamen
ten från början hade, t.ex. att skydda änden på trä. 
Med tiden hade sedan arkitekterna (les architects) 
inte bara imiterat naturen utan också tagit hjälp 
av andra hantverkares invention (de l’artifice et des 
inventions des autres ouvriers). Exempel på olika or
nament kunde vara blad, band, stavar, droppar gir
langer, blommor… allt beroende på de partier som 
man ville ornera. För vissa delar av arkitekturen var 
skulpturen essentiell, som metoper och kapitäl. Féli
bien 1690 (1676), Kap. X, s. 37–38.

427 Correspondance, 1964, s. 33. 
428 Jfmr. Gröndahl 2006, s. 120–124.
429 Böttiger 1940, s. 226 (SlA, SHÄ, SB 1695, verif. 1415).
430 SlA, SHÄ, SB 1695, fol. 251 ff. 
431 Traictè 1717, s. 138. Min översättning.
432 SlA, Slottsbyggnadsdep. II:3 (fol. 69): ”Dans le grand 

tableau au milieu de la gallerie l’on representra la 
Suede triomphante et fleurissante sous le regne 
Charles XI. Elle sera assise au millieu du tableau 
vestu en guerriere [NB] ayant lescusson avec les trois 
couronnes sous le bras gauche, et a droit le portrait 
du Roÿ dans un bordure de lauriers et de palmes 
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soutenu par la vertu héroique et invincible couronné 
de l’immortalité qui aura la couronne de feuilles 
[?] dans sa droite et dans sa gauche la trompe sur 
l’etendant de la quelle sera marquée la chiffre du Roy 
et le virat en haut. Aux costes par le devant la Suede 
sera accompagné de la felicité publique de la paix de 
l’abbondance  de douceur de quelles jouissent toutes 
les provinces comprises dans la Suede mesme dont le 
tableau sera entourée derriere la Suede l’on figurera 
dans un eloignement les provinces comprises dans 
le titre du Roy qui ne sont pas encor sujectés a un 
bien de troubles et ravages de la guerre, voudroient 
bien jouir de mesmes douceurs. Toutes les provinces 
auront leurs attributs ou escussons avec leurs armes 
exceptés dernieres qui ne sont comprises que dans 
le titre. NB d’un habit riche d’or, avec un man-
teau Royal d’Azur (conforme aux Blasons) doublée 
d’hermines avec la Couronne sur la teste et le sceptre 
dans la main a son costé elle pourroit avoir le lion du 
Nord.”

433 Silfverstople 1940, s. 263.
434 Silfverstolpe 1940, s. 264, pl. 103.
435 Silfverstolpe 1940, s. 264. Denne påpekar att avbild-

ningen av La Bénignité denna gång överensstämmer 
helt med Baudoin 1643, s. 32.

436 SlA, Slottbyggnadsdeputationen II:3 (med Tessins 
rättningar): ”La Suede y est peinte avec un air ma-
jestueux elle en sapuyeant d’un bras sur un Lÿon, qui 
est Le simbole dela Valeur, et le Support de ses armes. 
De l’autre bras, qu’elle tient etendüe et la main a 
demy ouverte elle fait conoitre quelle ne veut arreter 
aucun Traité si l’on ne comence par L’article du Ma-
riage du Roy ave la Princesse du Danemarck. C’est 
ce que l’on a exprimé en representent le Danemarck, 
qui montre a la Suede l’Hymen qui … [?] et produit 
la Concorde entre ces deux courones. Elle tient dune 
main un vase plein de flame, et de l’autre main un 
corne d’abondance. L’on voit des genies a chaque 
côté de ces puissances, qui tiennen leur armes. Dans 
l’eloignement il paroissent soldats encore arméz. Les 
peuples et Paÿs qui ont soufferts dans cette guerre 
sont representéz au bâ du tableau. La mer Baltique 
paroit par ce fleuve apuyé sur son urne. Les Lacs et les 
rivieres que l’on ÿ voit peintes sont representéz d’un 
manière plaintive et Languissante, en levant les bras 
au ciel pour marquer l’ardeur qu’elles ont du retour 
de la paix.” Jmfr. Silfverstolpe 1940, s. 262.

437 Silfverstolpe 1940, s. 269.
438 ”Hafwandes man och omöijeligen kunnat tänckia 

då man med honom ackorderade, att detta stoora 
galleriet […] skulle på så kort tijdh kunnat färdigt 
giöras”, SlA, Slottsbyggnadsdep. II:3, citerat efter 

Böttiger 1940, s. 222. Att utföra ett måleriarbete på 
kort tid var något som beundrades högt och bidrog 
till mystifikationen av konstnären. Även Mignards 
måleri i galleriet i Saint-Cloud var berömt för att det 
utförts på så kort tid. Thuillier 2007, s. 25.

439 Målningarnas ämnen i Versailles formulerades av 
Petite Académie (senare Académie des inscriptions et 
belles lettres). Milovanovic 2005.

440 Böttiger 1940, s. 222. Härigenom kan vi avfärda idén 
om att inslaget med Karl XII skulle vara ett tillägg 
efter tronskiftet.

441 Böttiger 1916, s. 10, 13. En av dem som omnämns 
som Aubrys och Henrions medhjälpare är en Claude 
Arnholt. SlA, SHÄ, SB 1705, verif. 412.

442 Lejonbacken är en senare benämning. Böttiger 1916, 
s. 13.

443 Cederlund 1999, s. 112–113.
444 Det antika lejonet nämns först av Vacca 1594 och 

samma år hade han gjort en replik till det. På det 
ena av lejonen står således att läsa: OPUS FLAMINII 

VACCAE ROMANI. Det antika lejonet hade erhållits 
av Ferdinando I de’Medici för villa Medici i Rom 
och år 1598 nämner ett inventarium det som varande 
i loggian i villan. Lejonen flankerade toppen av trap-
pan som ledde till trädgården. År 1787 togs de på 
målaren Mengs rekommendationer till Florens och 
placerades i Loggia dei Lanzi. De två lejonen kopie-
rades oftast tillsammans. Man jämförde de båda och 
på 1700-talet tycks de flesta resenärer föredragit Vac-
cas skulptur. Även andra antika lejon fanns i Rom, 
men det var ändå Vaccas lejon som stod högst. Has-
kel, Penny 1981, kat. 53, s. 247–250. 

445 Travel Notes, s. 326.
446 Jmfr. Josephson 1928b, s. 11; Josephson 1928a; Ceder-

lund 1999, s. 93–115. 
447 Montagu 1992 (1989), s. 151 ff. 
448 SlA, SHÄ, SB 1698, verif. 1004, från Böttiger 1916, s. 7. 

Följande genomgång bygger, om inget annat nämns, 
på uppgifter hämtade från Böttiger. 

449 Böttiger 1916, s. 7 (SlA, SHÄ, SB 1701, verif. 674).
450 Böttiger 1916, s. 7.
451 Dessa var krigsrov från Danmark av Nürnbergmäs-

taren Labenwolf, föreställande ”Nationer”, som Böt-
tiger visat. Böttiger 1916, s. 9 (Från Böttiger, Adrien 
de Vries i Sverige, 1884) Nürnbergmästaren Georg 
Labenwolfs skulpturer, uppsatta 1583 på Kronborgs 
slott, fördes till Sverige samtidigt som skulpturerna 
av de Vries på Fredriksborg 1659. Kvitto på betalning 
till Hedvig Eleonoras hovkontor 10 oktober 1702, 
från slottsbyggningsmedeln, med greve Carl Gyl-
lenstiernas tillstånd. Ytterligare metall inhandlades 
under 1703.
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452 Böttiger 1916, s. 11–13. Böttigers uppgifter bygger på 
en genomgång av Slottsböckerna 1702–1704. 

453 Se Rossholm Lagerlöf 2008, s. 29—35. 
454 Nationalmuseum NM Sk 448–449. Ragnar Joseph-

son var den som först lyfte fram dessa vaxer i Bernard 
Foucquet, 1928.

455 NM Sk 437–440. 
456 Jmfr. den latinska inskriftstavla, återgiven av Joseph-

son, som finns på en av slottsritningarna av södra 
fasaden. Där kopplas Karl XII till både polstjärnans 
ljus och herkulisk kraftansträngning. Josephson 
1940, s. 132.

457 Josephson 1940, s. 130. Författaren påpekar släktska-
pet med Le Brun i dessa kompositioner. I National-
museums samlingar finns ett planschverk, ”vol. 94”, 
med inklistrade teckningar av skulpturer, avritade 
sådana eller idéer till nya. Teckningarna är av olika 
händer. Volymen har C.G. Tessins pärmstämpel, 
men går tillbaka till faderns samling. 

458 Böttiger 1916, s. 4 ff., s. 18; Josephson 1940, s. 123. 
Böttiger anger att fullskalemodellerna i vax fanns 
fortfarande 1715.

459 Josephson 1928b, s. 18 f.; Josephson 1940, s. 130.
460 NM Sk 445–447.
461 Josephson 1928b, s. 24; Josephson 1940, s. 129—131. 

Mål ningen i Tessinska palatset för också tankarna 
till de skulpturer som sedermera kom att placeras 
i Rikssalen. I NM finns teckningar efter ljusbärer-
skorna, NM H THC 3844–3849 i ”vol. 94”. Josephson 
nämner teckningar i NM i ”cahier 61” men jag har 
inte kunnat identifiera denna. 

462 NM Sk 431–436. Josephson 1928b, s. 22.
463 Gruppenär gjuten i brons med delvis invändig stag-

ning av smidesjärn. Tack till metallrestaurator Cai 
Zetterström för dessa uppgifter.

464 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1209: ”… Mons Henrion 
bildhuggaren undfår efter förting 180 d smnt för det 
bildhuggeriet af den stora skiölden med en kungl 
crona iemtpe de fyra stora wingarna som finnas wid 
de twenne stora renommer som skohla gjutas och 
sedan brukas uppå medlersta fönstret öwer stoora 
portalen som wetter åth norra sidan här uppå slottet 
…” Undertecknat av Henrion i september 1697. 

465 SlA, SHÄ, SB 1697, verif. 1283: ”För Kungl Maj:t har 
jag uppå Ränarbanan å Kongl gjuteriet reparerat föl-
liande: En stoor sköld som kommer öfver nedersta 
af fönstret mot norra sidan här uppå slottet med sina 
rouleaux och palmer Iemte en stoor kungl krona öfr, 
som allt (?) har måst adionterat (?) och i wax på det 
nättersta (?) effterarbetas till sielfa bronsgiutningen 
[…] En stoor renommer som komma uppå sidan af 
samma skiöldh i lyka måtto reparerat […] Summa 

smt 240.” Underskrivet oktober 1699 B. Foucquet. 
466 Josephson 1940, s. 119.
467 Om ryttarprojektet har både John Böttiger 1916, 

Andreas Lindblom 1923 och Ragnar Josephson, bl.a. 
1928b, 1940, skrivit utförligt. Nedanstående genom-
gång bygger, om inte annat nämns, på deras forsk-
ning, i kombination med mina egna arkivstudier.

468 Burke 1996 (1992), s. 31 ff., 131–133, 211. 
469 Lindblom 1923, s. 16 ff.; Josephson 1940, s. 124.
470 Correspondance, 1964, s. 232, Cronström till Tessin 3 

juli/23 juni 1699. 
471 Souchal/de La Moureyre 1977–1993, vol. I, s. 198, no. 

49. Coysevox’s ryttarstaty var dock känd genom en 
gravyr av Simon Thomassin (1654–1733). I Natio-
nalmuseums samlingar finns ett planchverk med 
proveniens från Konglig Museum, NMG 6660, som 
innehåller detta blad och blandade ornamentstick, 
Recueil d’ornemens et d’architecture.  

472 HGK 63, höjd 65 cm. Lindblom 1923, s. 18 ff. anger 
brevväxlingen mellan Tessin och Casten Feif 1712 
som en viktig källa till Ryttatstatyns vara och icke-
vara. Tessin argumenterade för ryttarstatyn, men 
Karl XII var ej positiv till en skulptur på borggården. 
Tessin föreslog då istället att den skulle placeras i 
Slottsbacken, men statyn finns inte markerad på den 
stora slottsomgivningsplan som sändes till Karl XII 
sommaren 1715, och den kom aldrig till utförande. 
Vi får vänta på L’Archevêcques ryttarstaty av G. IV 
Adolf för att sådant projekt ska ros i land. Jmfr. Jo-
sephson 1940, s. 126–126; Cederlund 2003.

473 Böttiger 1916, s. 20; Josephson 1928, s. 30 ff.; Joseph-
son 1940, s. 124. Lindblom tar inte ställning i frågan.

474 Josephson 1940, s. 125 (”Tessins Memorial 27/8 
1702”).

475 Det är oklart om silverstatyetten göts, den har hur-
somhelst aldrig återfunnits. Bronsstatyetten HGK 63 
identifierades av Lindblom 1923. 

476 Dessa kvinnliga dygder är inte lokaliserade, men i 
den ”Hammerska samlingen” fanns fyra dygder i 
brons som överensstämmer med den teckning av 
modellen som finns bevarad. Säkerligen utgjorde 
dessa modeller till ryttarmonumentet. De försvann 
dock ur landet med försäljningen av Christian Ham-
mers (1818–1905) samling 1893 i Köln. Lindblom 
1923, s. 21. 

477 Böttiger 1916, s. 19.
478 Correspondance, 1964, s. 230, brev från Cronström till 

Tessin 5 juni 1699. 
479 Böttiger 1916, s. 19.
480  NM H THC 3159, THC 3157, 3158; Josephson 1940. s. 

125 (Correspondance, 1694, 26/16 januari 1702, s. 309, 
brevet dock ej helt återgivet i den tryckta korrespon-
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densen). Josephson föreslår Le Clerc som upphovs-
man till teckningen av ryttarstatyn. Se även Solen och 
Nordstjärnan (utst. kat.), 1993, s. 44.

481 Travel Notes, s. 180, 182. På Place Vendôme: ”so sehr 
schön wahr undt von 19 ½ fuess hoch ohne piede-
stail”; vidare hos Girardon: ”noch ein sehr schön 
modell von ihme selbsten”. Jmfr. Josephson 1943, s. 
132; Josephson 1940, s. 124; Josephson 1930–1931, del 
I, s. 131; Josephson 1928d.

482 NM Sk 744, höjd 66.
483 Desjardins var ansvarig för den stående statyn av 

Ludvig XIV vid Place des Victoires (1682–1685). Han 
hade också ansvarat för arbetet med en ryttarstaty 
1688–1691, föreställande Ludvig XIV för Place Belle-
cour i Lyon. Den föreställde den franska kungen 
ridande, i romarkläder, och ligger, som andra exem-
pel, mycket nära Girardons skulptur. Platsen i Lyon 
var formgiven av Jules Hardouin-Mansart och statyn 
gjöts 1691, men förstördes i samband med franska 
revolutionen. Vid Desjardins död 1694 fanns model-
lerna i skulptörens verkstad. Desjardins hade dess-
utom inte hunnit få sin betalning på 22 000 livres. 
Skulpturen ställdes upp på platsen 1713. Guiff rey 
1882.

484 Correspondance, 1964, s. 278, 282, 318.
485 Correspondance, 1964, s. 334, Tessin till Cronström 25 

juni 1704: ”Je vous suis aussy tres obligé des statues 
équestres; la petite s’est trouvée en bonne estat, mais 
la grande entièrement cassée en petits morceaux, 
dont je suis bien fâché. Mr. Aubry l’a en petit et en 
cire; il me l’a promis, et j’en suis ravy, puisqu’elles 
doivent estre toutes deux de Mr. Desjardin.” Citatet 
är svårtolkat, då det är oklart om Aubry hade en eller 
två modeller. 

486 Det är oklart hur Aubry kom över denna modell och 
om han samarbetat med Desjardins.

487 NM Sk 744 är inte helt identisk med andra beva-
rade reduktioner av Desjardins. Jmfr. Souchal/de La 
Moureyre 1977–1993, vol. I, s. 258, cat. 47.

488 Dessutom nämns i breven mellan Cronström och 
Tessin ytterligare en brons av Desjardins, med häs-
ten stegrande, som Cronström kunde få för ett bra 
pris. Denne föreslog för Tessin att låta sätta dit (je l’y 
ferois mettre) kungens mask. Troligen avses Karl XII 
efter som han inte säger ”Feu Roi”. Correspondance, 
1964, s. 282, Cronström till Tessin 28 september/8 
oktober 1700. En modell av en stegrande ryttarstaty 
av Desjardins sändes också till Sverige samtidigt 
med den ”gående” hästen. Correspondance, 1964, s. 
318. I Nationalmuseum finns mycket riktigt en ryt-
tarstaty med hästen stegrande, föreställande Karl XII 
(NM Sk 805, gips). Andreas Lindblom 1923, s. 30 ff., 

asso cierar denna till den tyske skulptören de Grofs 
(ca 1680–1742) staty till kurfursten Maximilian II 
Emma nuel av Bayern (1662–1726) på stilistiska grun-
der och antar att denne i sin tur kopierat Desjardins. 
En annan möjlighet är att den stegrande skulpturen 
faktiskt gjorts med Desjardins stegrande häst som 
modell, då denna fanns i Sverige genom Cronströms 
förtjänst, men att modellen sedan dess förlorats.
Souchal/de La Moureyre 1977–1993, vol. I, s. 257, no. 
46 förknippar den modell som sänts till Sverige med 
Desjardins ryttarstatyprojekt för Aix-en Provence 
1697–1694. Den statyn göts aldrig och den fullska-
liga modellen flyttades till Versailles. I Nationalmu-
seums dokumentationsarkiv finns en anteckning av 
Bo Wennberg 3/9 1975 om att NM Sk 805 är ”till 90 % 
kopierad på en anonym French 17th C… väsentliga 
avvikelser Karl XII:s huvud istället för Louis XIV: 1.) 
Karl XII:s huvud; 2.) En gestiku lerande fallen mot-
ståndare …” Wennberg jämför med ett exemplar i 
Waddesdon Manor. Förfarandet att ändra på staty-
ers ansiktisbilder går tillbaka ända till antiken och 
hade praktiska orsaker, se Varner 2004.

489 Traictè 1717, 2002, s. 109. 
490 NM Sk 441–444.
491 Rossholm Lagerlöf 2008, s. 29–35.
492 Josephson 1928b, s. 14 ff.; Josephson 1940, s. 131. 
493 NM H CC 807.
494 Josephson 1928b, s. 14 ff. Från bevarade räkenskaper 

är det svårt att tyda vad som gjordes eftersom frans-
männen hade årslön. Men det nämns att det göts 
”stora figurer” för slottet under 1700-talets början, 
jmfr. Böttiger 1916, s. 16.

495 Travel Notes, s. 326
496 Travel Notes, s. 180.
497 AN, MC, Ét XXXIII/466, 28 mars 1731. 
498 T.ex. gravyr av Louis Desplaces (1682–1739). I Na-

tionalmuseums samlingar finns ett planschverk med 
proveniens från Konglig Museum, NM G Orn 6660, 
som innehåller detta blad och blandade ornament-
stick, Recueil d’ornemens et d’architecture. 

499 Tessin 1940, s. 132. Citat från C.G. Tessins Åkerö-
dagbok (KB); Josephson 1946. Samtidigt vittnar 
Tessin om den unge Karl XII:s konstintresse. Han 
bläddrade i Tessins gravyrer och ville veta allt om 
Frankrike, särskilt om kungen där. Correspondance, 
1964, s. 212.

500 Silfverstolpe anger att skulpturerna flyttades in till 
väggarna i kabinetten. Skulpturerna stod på plats i 
Karl XI:s galleri från 1726 till 1820- eller 1830-talet då 
de flyttades till ett magasin på Drottningholm. Nya 
modeller i gips gjordes för att gjuta bronser 1897. 
Dessa bronser står nu i nischerna på slottets sydfa-
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sad istället för de aldrig utförda Herkulesgrupperna.  
Knappt hundra år senare, på 1920-talet, flyttades de 
tillbaka till ett förvaringsrum på Slottet. Josephson 
1928, s. 13–18; Josephson 1940, s. 131; Böttiger 1940, 
s. 212; Silfverstolpe 1940, s. 247, 268. Idag står enle-
veringsgrupperna uppställda i östra valvet på Stock-
holms slott (NM Drh Sk 127–130). Gjutmodellerna 
är också i Nationalmuseums ägo, några av dem står 

utställda på Ulriksdals orange rimuseum (NM Sk 
2264–2267).

501 RA, Ericsbergssamlingen, Tessinsaml., vol 2: ”Åtskil-
liga minnespunkter som kunna tjäna min närmaste 
anhöriga.” 

502 Bo Vahlne gör en genomgång av efterföljande period 
Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott – om be-
kvämlighetens och skönhetens nivåer, utkommer 2012.

avslutning

 1 Ludvig Looström konstaterar att den svenska konst-
historien under 1500- och 1600-talen sammanfaller 
med slottens historia. Han konstaterar också att Va-
satidens politiska oroligheter förhindrade ”upphjel-
pandet av den vetenskapliga odlingen”, Looström 
1887, s. 3.

 2 Jmfr. Snickare 1999, s. 115; Strindberg 1971, 121 ff.
 3 År 1700 fick alla fransmän ut sina löner och betalning-

ar, men redan år 1701/1702 började lönerna att sacka 
efter. Looström 1887, anger att ”från år 1707 räknadt, 
såg man derför – enligt sägen – inget arbete mera 
på slottsmurarna, som stodo utan tak, gapande mot 
himmelen”, s. 3 ff. Josephson 1940, s. 160, anger att 
arbetet var ämnat att avstanna 1709, eftersom tim-
mermän täckte fönsteröppningar och valv. Jag håller 
inte riktigt med om att slottsbygget upphör eftersom 
medel trots allt alltid anslås till bygget, även om inga 
nya arbeten påbörjas. SlA, SHÄ 1700–1713. Vissa ford-
ringar följer med ända till 1728, när slottsbyggnadsde-
putationen instiftats (1727).

 4 T.ex. Kungliga rådet Karl Gyllenstierna som endast 
fick ut lön ett eller ett par kvartal per år under det 
Stora nordiska kriget, Grauers, ”Karl Gyllenstierna”, 
SBL, 1967–1969, band 17, s. 626–628. 

 5 SlA, Slottsbyggnadsdeputationen II:3.
 6 Breven adresserades till statssekreteraren för Karl 

XII:s fältkansli Casten Feif (1662–1739). Denne hade 
följt med fältkansliets chef Carl Piper i fält. När den 
senare tillfångatogs i Poltava utsågs Feif till högste 
ansvarig tjänsteman för inrikesfrågor vid fältkansliet 
och blev därmed en av Karl XII:s närmaste män. Åsa 
Karlsson betonar hur ett sätt för Feif att förvalta 
denna ställning var att hålla sig väl med inflytelserika 
personer i Sverige, såsom Tessin. Ett sextiotal brev 
mellan Tessin d.y. och Feif finns publicerade i Hand-
lingar ur Brinkman’ska arkivet på Trolle-Ljungby, I–II, 

1859–1865. Se även Åsa Karlsson 1997, s. 129–139. Tack 
till Åsa Karlsson för diskussion kring detta.

 7 Tessins stora slottsomgivningsplan innebar att axeln 
från norr skulle förstärkas och avslutas i fonden (nu-
varande Gustav Adolfs torg) av en begravningskyrka 
med centralplan. Förutom kyrkan förverkligades 
huvuddragen i denna plan vid 1700-talets slut, se 
Josephson 1940, s. 144–146; Snickare 2002, s. 118 ff. 

 8 Correspondance, 1964, s. 364, Tessin till Cronström 30 
maj 1708. 

 9 … och som de fransöske handtwerkarna bildhugga-
ren Foucquet, giutaren Aubri och formaren Henrion 
hafwa för åtskilliga quartaler uppå de förflutna åren 
hos Kungl Maj:t uti underdånighet att fordra, utan 
det at de och ej ännu i åhr mer åtniutit ähn twenne 
quartalers aflöning, warandes de här på orten främ-
mande som ej det ringaste utan dee af hans Kungl 
Maj:ts dem bestådda löhn sig förtiena kunna […] 
det skulle komma hans Kungl. Maj:t ganska mycket 
till kosta sedan ånyo sådana konstnärer och arbetare 
på andra orter införskrives. Alltså och medan så stor 
summa utaf nya slottbyggnings medlen i slottskas-
san ej finnas att tillgå som till deras afbetalning […] 
anbefalles här […] slottsbokhållaren Petter Galle 
[…]  låta dessa fransöske handtwerkarna uti de här 
innewarande åhr […] reparationsmedlen bekomma 
det som utaf nya slottsbyggningsmedlen fehlar och 
skulle äfwen ej de medlen för dessa samtliga räckia 
till då låta billdhuggaren Foucquet få sitt fullt ut, 
och så de det öfriga mellan giutaren Aubri och for-
maren Henrion [,] så att hwardera af de undfår däraf 
halfquartal [… ]. SlA SHÄ, SB 1709, verif. 735, 22 de-
cember 1709.

10 SlA, SHÄ, SB, HB 1712, fol. 197. Jämför Böttiger 1940, 
s. 201–203. Böttiger hänvisar till ett brev till Över-
ståthållaren 1701, där Statskontoret meddelade att 
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de endast kunde ge hälften av tidigare summa till 
slottsbygget. 

11 Campredon bevakade arven åtminstone efter Lang-
lois (död 1703), Bernard (död 1706), Henrion (död 
1711), Aubry (död 1713). Vad beträffar Cousinet och 
de Meaux har jag inte funnit några uppgifter om de-
ras arv.

12 Franska legationskaplanens kyrkobok, S:ta Eugenia 
katolska församlings arkiv. Tack till Barbro Lind-
qvist; SSA, Kyrkböcker, Församlingar, räkenskaper, 
vol. LI a.

13 Correspondance, 1964, s. 354, Tessin till Cronström 11 
augusti 1706.

14 Correspondance, 1964, s. 354, Tessin till Cronström 11 
augusti 1706.

15 Correspondance, 1964, s. 359, Tessin till Cronström, 
odaterat 1707: ”Mr Foucquet est arrivé, et se porte 
parfaitement bien.”

16 Böttiger 1916, s. 16–17.
17 Foucquets hantlagerska Maritta Eriksdotter betala-

des för sitt arbete till den 31 dec. 1710 och Foucquets 
hyra i Sven Lefflers hus betalades till hösten 1710. 
Böttiger 1916, s. 16. Intyg Foucquet d.ä. till sonen 
KB, I 15:4 (Eichhorns konsthistoriska samling). 

18 SlA, SHÄ, SB 1709, verif. 748.
19 SSA, Mantalslängd 1711. Uppgiften förmedlad av 

Barbro Lindqvist.
20 Jmfr. Böttiger 1916, som också drar denna slutsats, s. 

17.
21 SSA, Kyrkböcker, S:ta Klara församling, räkenska-

per, vol. LI a. Francois Obrij [Aubry], jordsättning 
kyrkogård 2/3 1713; Jean Francois Cousi net 1 /3 1714 
jordsättning kyrkogård; jmfr. Böttiger 1916, (SlA, 

SHÄ, SB 1713, verif. 730).
22 Pesten hemsökte Sverige 1710–1713 och kom då från 

Baltikum till Stockholm varifrån den spreds i landet. 
Man försökte hindra dess spridning genom att med 
militärt stänga gränserna. Persson 1989, s. 7–38. 

23 SlA, SHÄ, SB 1711, fol. 539 ff.
24 S:ta Eugenia katolska församlings arkiv, Franska le-

gationskaplanens kyrkobok. Åtminstone Hubeault 
begravdes på Maria kyrkogård. Prästen Henegans 
anteckningar, översättning från latin, förmedlade av 
Barbro Lindqvist.

25 Arbetet med dekoren mellan Dôme des Invalides 
och soldatkyrkan uppdrogs åt Mazeline med Adam. 
Souchal/de La Moureyre 1977–1993, vol. III, s. 110; 
Lami 1906, s. 3–4; Guiffrey 1881–1901, vol. IV s. 331, 
472, 591, 612, 613, 652, 655, 728, 742, 770, 955.

26 Correspondance, 1964, s. 210–211, Cronström till Tes-
sin 4 december/14 november 1698; Tessin till Cron-
ström 14 dec 1698, s. 211.

27 Papillon 1854 (1738), s. 28–30. Papillon berättar om 
hur en av fransmännen vid namn Foucquet hade 
råkat i bråk med en grupp unga män. När det avslö-
jades att de var själva kungen som han slagits emot 
blev denne Foucquet mycket rädd för de repressalier 
som skulle följa. Men enligt berättelsen förlät istäl-
let Karl XII Foucquet och hans vänner; det var ju 
kungen och hans sällskap som hade börjat det hela. 
I sällskapet ingick bl.a. den unge hertigen Fredrik 
av Holstein-Gottorps besök i Stockholm 1698–1699 i 
samband med giftermålet med Karl XII:s syster Hed-
vig Sofia. Dessa vilda händelser i den unge kung ens 
sällskap har stundom kallats ”det holsteinska raseri-
et”. Foucquet, som kan identifieras med Bernard, 
uppges efter denna händelse ha velat uppgå i kung-
ens livgarde ”pour déféndre Votre Majesté au péril 
de ma vie”. Detta var dock inte möjligt eftersom 
inga utlänningar fick ingå i detta garde. 

28 Correspondance, 1964, s. 319, Cronström från Tessin 
15 november 1702.

29 RA, Ämnessamlingen, Skön Konst, vol. 1. Brev från 
Tessin undertecknat i Karlberg 23 augusti 1702. Det 
är oklart exakt vem adressaten till detta brev var, 
men det gällde pass genom Holland.

 ”Monsieiur, Votre excellece m’intepretra point mal 
si je m’adresse a elle concernant un Peintre Francois 
nommé Mons Jacques Foucquet, qui sur les ordres 
de sa Maj:té le feu Roy est venu de Paris dans ce pays 
icy, il y a a peu pres huict ans, et lequel depuis a tou-
jours travaillé dans les appartements du chatteau ou 
plusieurs ouvrages il a assez fait connoistre sa capa-
cité; mais comm’il n’y a plus a qouy s’occuper, avant 
que le Battiments soit poussé, il souhait en attendant 
de s’en retourner par terr’a Paris  et de s’en aller de 
la en Italie. affin de se rendre all avenir plus digne 
de services de sa Maj.té puisque apres le voÿage fait 
il pretend sans faute de s’en retoumer dans ce pays 
icÿ, d’autant plus que son pere qui est tres habile 
sculpteur reste icy avec toutte sa famille. Comm’il 
n’seroit hazarder ce voyage par la Ollande, sans estre 
pourveu d’un passeport des Estats generaux, il m’a 
prié d’en solliciter Vostre excelle: ce de sa part, ce 
que je n’aÿ pu luÿ refuser, d’autant que j’aÿ lieu en 
toute sortes de manieres de me louer de sa conduite 
et de son scavoir. J’ay guere connu un Francois a son 
age plus sage, n’y plus savant dans son metier que 
luy et comme il promet de devenir fort illustr’avec 
le temps, Vostre excell:ce m’obligeroit tres fortement 
en luy accordent sa Protection touchant sa recharge. 
Il n’attend que le Passeport mentionné, pour se 
mettre en voyage. […]”

30 Correspondance, 1964, s. 331, Cronström meddelade: 
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”Mr. Foucquet vient de revenir d’Italie”, 2 december 
1703. 

31 AN, MC, Et XXXIII, 466, 28 mars 1731. Tack till Chris-
tine Raimbault som hjälpt mig att transkribera och 
tolka detta dokument.

32 RA, Ericsbergsamlingen, Utländska autografer, vol. 
254: ”Monsieur, Permettée moy sil vous plaist a locca-
sion de Monsieur Lillet [?] qui va a Stockholm rem-
plir la poste[,] que nous avons eu le bonheur de[..?] 
sou les ordres de feu monsieur vostre pere de qui 
toutte ma famille et moy avons recüe tant de grasse et 
bien faict dont joray toute ma vie une parfaite recon-
noissance[.] Il y a une année que jay eut le malheur 
de perdre mon père agée de 92 année qui a esté a 
ma charge depuis le malheur de sisteme de France 
qui luy a faict perdre le peut qu’il avait, vous scavée 
monsieur que feu mon père a laissée en partant de 
Suede une ordonnance de trois mille deux cent livre 
a feu monsieur vostre père quil a toujours promis de 
luy faire paier [.] Vous eut la bonté a Paris dans votre 
premier voyage de nous faire la lecture dune lettre par 
la quel monsieur votre père marquait quil seroit tenir 
cette some a mon père incessament que les monoie 
de cuivre estoit cessée et que sil lavoit fait payer plus 
tost il oroit perdüe trop considerablement[.] Cepen-
dant monsieur, mon père na eut aucune nouvelle de 
monsieur vostre père apres avoir pris la liberté de 
luy ecrire par mons Spar et par md. Vis […?] Come 
nous conton monsieur que vous devée avoir nouvel-
lée cette ordonnance nous esperont en vostre bontée 
pour nous en donner connoissance et nous en pro-
curere le paiement dont nous vous seront trais rede-
vable[.] Pardonée moy monsieur sy jose vous imposer 
jespere cette grasse de vous monsieur et celle de me 
croire avec un trais profond respect. 

 Monsieur
 Votre trais humble et trais obeissante servante 
 Caterine Foucquet”
33 Skulden i Ståthållarämbetets räkenskaper var på 

1 750 dsm. Skulden som Caterine Foucquet påpe-
kade uppgick till 3 200 livres, vilket motsvarar 2 133 
dsm. Foucquet måste alltså haft fler fordringar. 
Jag har inte undersökt räkenskaperna efter 1728 då 
Slottsbyggnadsdeputationen bildades.

34 Bély 1996, s. 1079–1081; Moulin 1994, s. 623—648. John 
Law var en skotsk finansman som hade fått kungligt 
privilegium att driva en bank i Frankrike där han 
lånade ut pengar till låg ränta. Systemet kollapsade 
dock vilket medförde panik och personlig tragedi 
för många småsparare. Banksystemet var en del i ett 
större sammanhang av ekonomisk spekulation un-
der 1700-talets första år. 

35 Correspondance, 1964, s. 276–277, Tessin till Cron-
ström 25 juli 1700. 

36 Papillon 1854 (1738), s. 27–28. Medaljerna återfinns 
inte i René Chauveaus bouppteckning, AN, MC, 

XVII/626 14 septembre 1722. 
37 Som jämförelse kan nämnas hur Louis XIV kring 

1677 ”uppvaktat” och favoriserat Le Brun. Samtidigt 
hade detta beteende också gjort andra medlemmar i 
hovet mycket förvånade. Thuillier 2007, s. 22–28.

38 Johan Friedrich Eosander var, liksom sin far, kon-
duktörslöjtnant, först i Riga sedan i Stettin från 1692. 
Kontakten med Tessin skedde sannolikt via Nils 
Bielke som var generalguvernör i Pommern. Tessin 
hade via Bielke fått uppdrag att göra ombyggnad av 
slottet i Stettin och 1694 presenterade Tessin ett för-
slag för Charlottenburg. Bielke hade även en önskan 
att Tessin skulle användas för slottet i Berlin, men 
det blev istället Eosander. Denne hade varit i Stock-
holm 1696 och 1703/1704 i preussisk tjänst. Eosander 
fick direktionen Charlottenburgs slott 1701–1707 
efter Nehring och Schlüter, samt ett lustslott och 
organgeri i parken vid Oranienburg och arbeten på 
slottet Monbijou och vid slottet Schönhausen. 1707 
fick han ta över ledningen över Berlins stadsslott. 
År 1709 blev Eosander utnämnd till ”erster Baudi-
rektor” med uppsikt över alla offentliga civil- och 
militärbyggnader, att jämföra med överintendenten. 
Josephson har framhållit Tessins inflytande över Eo-
sander och betonar att den senare torde haft större 
inflytande över den preussiska barocken än vad som 
erkänts. Stadsslottet skadades svårt i bombangrepp 
1945 och resterna sprängdes 1950. Hildebrand, SBL, 
1953, band 14, s. 9–15. 

39 Papillon 1854 (1738), s. 30–31; jmfr. Souchal, vol I, 
s. 92–103. För Schloss Schönhausen se http://www.
spsg.de/ Tack till Dr. Alfred Hagemann och Dr. 
Martin Pozsgai för diskussion och visning av slottet.

40 Papillon 1854 (1738), s. 30–31. Jmfr. Corr. s. 287, CT 
4/14 januari 1701.

41 L’abbé de Fontenai 1776: ”De retour en France, il fut 
chargé de plusieurs ouvrages pour les maisons roya-
les. On en voit sur-tout à Versailles qui font autant 
de preuves de son génie fecond et de son habilité. ” 
Souchal anger: i trädgården i Versailles, två små bal-
dakiner i Bosquet des bains d’Apollon 1705, bly med 
andra skulptörer (försvunna); i Chapelle de Versail-
les, Autel de Saint-Sacrement 1709–1710, i brons och 
gips (delvis bevarat), gloire av änglar, kerubiner, al-
tardekor, törnekrona, relief tre Marior, tillsammans 
med skulptörerna Pierre Lepautre (1659/66–1744) 
och Offement; och med samma skulptörer i samma 
slottskapell Autel de Sainte Thérèse 1709–1710, i gips 
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noter

och brons (bevarat), korset ovanför altaret, två ängla-
barn, keruber, m.m., en relief av Sankta Teresas död 
med nio figurer, med skulptörerna. Souchal/de La 
Moureyre 1977–1993, vol. I, s. 101–102, nos. 27, 31, 32.

42 Papillon 1854 (1738), s. 34. Jmfr. Souchal, vol. I, s. 101, 
no. 30. Försvunna eller ej identifierade. 

43 Ritningar till Roissy av Tessin finns i Nationalmu-
seum. Endast en ruin i dåligt skick finns bevarad 
av själva slottet. Attributionen till Chauveau grun-
dar sig troligen på Papillons berättelse. Beträffande  
Roissy se Josephson 1930, s. 39–40, samt Appendix 
I–III; Dufour 2003, s. 147–159; Souchal/de La Mour-
eyre 1977–1993, vol. IV (Add), 2, 34, no. 25; Nicode-
mus Tessin the Younger Architectural Drawings I, 2004, 
s. 305–307, nos. 495–499. 

44 Papillon 1854 (1738), s. 31–32. 
45 Josephson 1930, s. 53, från korrespondensen mellan 

Tessin och Göran Josua Törnquist. Jmfr. Souchal/de 
La Moureyre 1977—1993, s. 100, no. 24; Walton 2003, 
s. 134–147. 

46 Efter Josephson 1929, s. 13. Törnquists brev till Tessin 
finns i Riksarkivet, Tessinska samlingen, vol. E 5711.

47 Arbetena i Château d’Harcourt finns  delvis beva-
rade. Jmfr. Souchal/de La Moureyre 1977–1993, vol. 
I, s. 100–103, nos. 23–39.

48 BN, Dept. des Estampes, Cartes et Plans, Collection 
Robert de Cotte, Est VA 57, visande bl.a. fasaden, 
högaltaret, dessus de porte, fronton av Chapelle de 
Château de Frascati.

49 BN, Dept. des Estampes, Cartes et Plans, Collection 
Robert de Cotte.

50 L’abbé de Fontenai, Paris 1776; Papillon 1854 (1738),  
s. 35.

51 Skulpturer som nämns i bouppteckningen från sep-
tember 1722, AN, MC, Et XVII 626 är: Amphytrite sur 
l’eau, groupe en bronze värderad till 150 livres; deux 
sphinxes, bronze, värderad till 150 livres; quatre figu-
rers, groupe en bronze, värderad 119 livres.

52 Le mardy 7e jour de juillet 1722, René Chauveau, 
sculpteur des Bâtiments du Roy et ancien directeur 
de l’Académie de St Luc, âgé de 59 ans environ, dé-
cédé le jour d’hier, rue du Petit-Pont, a été inhumé 
dans le cimitière de cette église, en précence d’Evrard 
Chauveau, premier peintre du Roy de Suède, son 
frère; de René-Bonaventure Chauveau, sculpteur et 
architecte du Roy, son fils...”, ur Hérluison 1873. 

53 Böttiger 1916, s. 18.
54 Looström 1887, s. 9; Danielsson 1995, s. 469.
55 Hovintendenten kom under 1700-talet att ansvara 

för kungens konstsamlingar. Åtminstone redan un-
der 1600-talet förekom titeln hovintendent spora-
diskt. Jmfr. Alm & Vahlne, 2010.

56 Riksarkivets beståndsöversikt. D. 4. Kammararkivet, s. 
26 ff., 465 ff. Slottsbyggnadsdeputationen förändra-
des 1766 till en slottsbyggnadsdirektion, bestående 
av två riksråd som fungerade som en styrelse för 
överintendenten och slottsstatens anställda. Snart 
placerades direktionen under riksmarskalken, alltså 
den högst anställda i hovet (1680–1772 kallad över-
stemarskalken). Slottsbyggnadsdirektionen upp-
hörde under 1790-talet. Då följde en interimperiod 
då återigen överintendenten delade ansvaret med 
överståthållaren. Under 1700-talets senare hälft er-
höll överintendenten även andra arbeten, som före-
ståndare för kungliga modellkammaren och även fö-
reståndare för Konglig Museum, Livrustkammaren 
och Myntkabinettet. För Överintendentsämbetets 
verksamhet under 1800-talet se Mellander 2008.

57 Looström 1887, s. 18. 
58 Från 1759 installerade sig skulptören L’Archevêque 

vid gjuteriet och det var här som Gustaf II Adolfs 
ryttarstaty göts 1779, ett år efter skulptörens död, 
under gjutaren Gerhard Meyers uppsikt och efterar-
bete. Densamme Meyer lät också reparera och bygga 
om själva gjuthusen. L’Archevêques elev Johan To-
bias Sergel flyttade in på gården ca 1786, efter en ge-
nomgripande ombyggnad. Leffler 1930, passim.

59 Om några av dessa konstnärer har Andreas Lind-
blom skrivit 1923, 1924, samt Oscar Antonsson 1946. 
Anne-Sophie Michel, Université Paris-Sorbonne, 
Paris IV, förbereder en uppsats om den andra gene-
rationens franska konstnärer vid Stockholms slott.

60 Ritarskolan drevs under franske målaren Guillaume 
Taravals (1701–1750) ledning. Snart ombildades den 
till en kunglig Ritarakademi (1735). Med överin-
tendenten Carl Fredrik Adelcrantz (överintendent 
1757–1796 efter Carl Johan Cronstedt, och far till 
Göran Josua Törnquist/Adelcrantz) formaliserades 
verksamheten. Akademiens verksamhet fortsatte att 
vara intimt förknippad med överintendentsämbetet 
och slottsbygget. Överintendenten var ständig pre-
ses i Konstakademien fram till 1878. Looström 1887, 
s. 12–13, 23 ff.

61 Ludwig Looström redogjorde tidigt för hur, från 
Vasatid och framåt, ett fåtal konstnärer anställdes i 
kunglig tjänst och fick privilegier. Därigenom fick 
de en undantagsställning, de indrogs i hovets angelä-
genheter och politik, men hade ingen skyldighet att 
undervisa. Boo von Malmborg har dock påpekat att 
denna uppfattning var något naiv. von Malmborg 
1942, s. 800–804 efter Looström 1887. 

62 Yrkesrollerna konstgjutare, stuckatörer, dekorations-
målare, ciselör och ornamentbildhuggare förekom-
mer som vedertagna specialister först på 1800-talet. 
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avslutning

Jmfr. Knutson 1989, s. 298. I de förberedande teck-
ningsklasserna till Konstakademien,”Principskolan”, 
undervisades bland annat i ornament och figur. Från 
1800-talets mitt öppnades en söndagsskola för hant-
verkare vid akademien, som snart knöts till Svenska 
Slöjdföreningen, som sedan blev Tekniska skolan. 
Lindwall 1981, del 2, s. 18; Losman 2005.

63 Se t.ex. Eriksson 2000, s. 153 ff., om Bielkes ambassad 
till Paris 1679.

64 Jmfr. Burke 1996/2002 (1992), s. 65–77. Därmed 
inte sagt att alla regenter stärkte sin makt genom 
att framhålla konst och kultur. Fredrik Vilhelm I av 
Preussen (1688–1740),”Soldatkungen”, är ett exempel 
på detta motsatta hovideal. Tack till Lars Ljung-
ström för påpekande av detta

65 Traictè 1717, s. 217, fol. 258, 271, 360 ff.
66 Till exempel Allmänna verks skrivelser till Kungl. 

Maj:t, vol. 309. Hovarkitekten/Överintendentens 
skrivelser 1686–1726, skrivelse av Tessin om att Cron-
ströms främsta förtjänst var att ha hjälpt till att skaf-
fa franska hantverkare till Sverige: ”… huru swårt 
det är att inrätta ordinnarie manufacturer…”

67 Bland annat finns ett dokument som varit i Tessins 
ägo, som redogör exakt för hur stora summor som 
1680 lagts ner på de kungliga slotten i Frankrike: 
7 283 796 livres (= ca 4 855 864 dsm, att jämföra med 
89 948 dsm som anslogs till slottsbygget 1699, SlA, 

SHÄ, SB 1699, HB). Jmfr. Versailles à Stockholm (utst. 
kat.), 1985, K 7, s. 149. 

68 Correspoondance, 1964, s. 91. Brevet gäller de tapeter 
över Karl XI:s slag som skulle vävas i Frankrike åt 
den svenske kungen efter kartonger av Lemkes mål-
ningar på Drottningholm. 

69 Correspondance, 1964, s. 168, 10 maj/30 april 1697. 
70 RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 2, kon-

cept/kopia till grevebrev: ”…bronsgjutningen af sta-

tyer nu så wida brackt at man inom kort dess frukt 
och en så nobel fabrik av vår egen materia lär hava 
att hugna sig av där kopparen intet på bättre sätt än 
genom statyer nobilieras kan hwartill de nya gjute-
riet uppå Rennarbanan nu äro förfärdigat i perfek-
tion som föga i Europa finns jemlike.”

71 Något senare under 1700-talets början skedde dock 
ett liknande användande av fransk kompetens för 
prestigefyllda byggnadsprojekt i Fredrik I:s nybil-
dade kungadöme Preussen och slottsbygget i Berlin, 
se t.ex. Hinterkeuser 2010; Hinterkeuser 2003. För 
Peter den Stores Sankt Petersburg, se t.ex. Medved-
kova 2007. För Ludvig XIV:s sonson Filip den V:s 
Spanien, se t.ex. Digard 1934.

72 Walton 1993, s. 30–45.
73 Exemplen på skråhantverkare som skapade problem 

i arbetsflödet är många, t. ex. SlA, Riksmarskalkäm-
betet, E 1, Kungliga brev 1668–1700, fol. 309.

74 Wiesner-Hanks, ” Artisans”, Encyclopedia of Social 
History, 1994.

75 Herzog August Bibliothek, 62.3.B Extravagantes. 
”Nahmen derjenichen Mahler, Stockatoren und 
anderer Künstler, welche Mr. Tessin Kngl. Schwe-
discher Ober Architekt auß Franckreich zu dem 
Neuen Schloßbau nach Stockholm lassen, 1697.” 
[senare påskrift] Några av hantverkarna ankomna 
under 1697 saknas dock på listan (de Meaux och 
Adam). Troligen för att listan skrivits innan dessa 
ankom under sensommaren 1697. Stort tack till Lisa 
Skogh som funnit och transkriberat detta dokument 
åt mig. 

76 Walton 1993, s. 30–45; Laine 1972, ur von Haslingen 
2002, s. 452–453.

77 Correspondance, 1964, s. 94, Tessin till Cronström 4 
september 1695.

78 Papillon 1854 (1738), s. 21. Min översättning.
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Kyrkböcker, Församlingar, Räkenskaper, vol. L I a 
Mantalslängder

Uppsala Universitetsbibliotek Carolina Redivia
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ét. XXXIII, 466
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www.svenskuppslagbok.se
www.stockholmskallan.se 
www.svenskaakademien.se (Svenska Akademiens ordlista)
g3.spraakdata.gu.se/saob (Svenska Akademiens ordbok)
radiointensite.free.fr (Chroniques paroissales, paroisse de 

Sancheville.)
http://arqivariet.here-for-more.info/BeataLosman/index.

html (Förvaltningshistorik, © Riksarkivet 2005)
http://encyclopedie.uchicago.edu (Encyclopédie, ou diction -

naire raisonné des sciences, des arts et des métiers, red. 
Denis Diderot och Jean le Rond D’Alembert, 1751–1772)

Förkortningar
SBL  Svenskt biografiskt lexikon.
SKL  Svenskt konstnärslexikon.
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Tessins ”vocation” till att bli överintendent
RA, Riksregistraturet, 1697, 21 juni, fol. 749 ff.

… Såsom genom den olycklige Eldswådan som utänt Slåttet här i Stockholm för nu kort tijd der 
som oförmodeligen i likaledes ett annat slått å nyo måst blifwa anlagt och upbyggt och emot före 
beswär med […] byggande dess medel intet lijtet kommer att ökas, warandes billigt när mödan 
och beswäret tilltager att jämwähl hedern och willkoren för Eder förbättras; alltså och emedan oss 
intet obekant är hwad förmån och heder af andra potentater dem blifwa tillagda som directionen 
och ordonencen öfwer Kongl Byggnader updragas och anförtros, ty hafwer hjämwähl utij i an-
seende till den […] och exacte wetenskapp som I Eder genom kostsamma peregrinationer samt 
mycken mödo och arbete icke mindre än en lång praxi förwärfwat, icke allenast om åtskillige 
nyttige och nådige wettenskapers inrättande här i wårt Rijke, utan jämwähl uti architecturen af 
publique och priwate bygningar, samt om dee inre zijrligheeter med meubler och alle particula-
riteters disposition, iempte Trädgårdswäsendet sampt fontaineriet och hwad elliest hwarjehanda 
rejouisancer kan erfordras, Eder här med updraga welat caracter och tittell af Öfwer Intendent 
utaf alle wåre Slått, huus, Trädgårdar, och bygnader, holandes I därwid hafwa att åtniuta lijka 
rang med […] öfwerstar och med dem alternera efter åldren i tiensten; och på det I i nåden få 
beswärlig och hedersam anställning måga ensam få mycket bätter utkomst i tiensten utij Eder till 
de före 1 200 dsm hwarande på Staten stå upförde ännu i åhrlig löhn bestå 2 000 dsm så att hela 
löhnen här effter blifwer 3 200 dsm warandes utfört Statscontoir beordrat Eder på Staten derföre 
för tillkommande åhr och sedan alt framåt att upföra. Wij drage för den skull til Eder det nådige 
förtroende, såsom & härutaf lärer kunna […] särdeles nådige benägenhet mot Eder, att & anslå å 
Eder lyda all slijt och oförtrutenhet läre hafwa ospard wijd detta Edert Embetes förättande, fölli-
ande alle byggnader som förefalla kunna med möjeligaste mesnage och sparsamhet att effectuera 
hwarutaf utij Wij redan få reelle prof hafwa, att desamma intet tillåta […] draga något wijdare 
twifwel måhl antingen om Eder capacitet till att kunna formera kosteliga och wackre desseiner 
eller och om Eder goda hug och wilia med möijeligaste sparsamhet demsamma sedan i sielfva 
wärcket att utföhra, hwarest I hafwer att giöra Edere försäkrade om Wår Nåd och wählwillia …

Appendix
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Intyg från franska överintendenten 
AN, O1 1082, publ. av Guiffrey, 1878, s. 8–9

s. 20–22: 
Certificat pour le sieur Chauveau, sculpteur du 21 juillet 1693. 
Nous Edouard Colbert, chevalier, marquis de Villacerf et de Payens, […] Certifions à tous qu’il 
appartiendra que René Chauveau, sculpteur, est très habile dans sa profession, qu’il dessine fort 
bien, et qu’il a toujours très bien exécuté tout ce qui a été ordonné de faire dans son art pour le 
service du Roi, et que, sur le très humble prière qu’il a faite à Sa majesté d’agréer qu’il allât en 
Suède pour y travailler, Sa Majesté nous a ordonné de lui permettre. En foi de quoi nous avons 
signé le present certificat, etc… le 21e jours du mois de juillet 1693. Signé:Colbert de Villacerf, et 
plus bas. Par mon dit seigneur: Mesmin ..

s. 18–20: 
Certificat pour le sr Louis de la Porte, sculpteur, du 21 juillet 1693.
Nous, Edouard Colbert, chevalier, marquis de Villacerf et de Payens, […] Certifions, à tous qu’il 
appartiendra que Louis de la Porte, sculpteur, est fort habile dans sa profession, qu’il a toujours 
très bien exécuté tous ce qui lui a été ordonné de faire dans son art pour le service du Roi, et que, 
sur la très humble prière qu’il a faite à sa Majesté d’agréer qu’il allât en Suède pour y travailler, 
Sa Majesté nous a ordonné de le lui permettre. En foi de quoi etc… a Marly, le 21 juillet 1693. 

s. 22–24: 
Certificat pour Jospeh Jacquin, sculpteur du 21 juilliet 1693. 
Nous, Edouard Colbert, chevalier, marquis de Villacerf et de Payens, […] Certifions, à tous qu’il 
appartiendra que Joseph Jacquin, sculpteur, est très habile dans sa profession, qu’il a toujours très 
bien exécuté tous ce qui lui a été ordonné de faire dans son art pour le service du Roi, et que, sur 
la très humble prière qu’il a faite à sa Majesté d’agréer qu’il allât en Suède pour y travailler, Sa 
Majesté nous a ordonné de le lui permettre. En foi de quoi etc… à Marly, le 21 juillet 1693. Signé: 
Colbert de Villacerf, et plus bas par mondit seigneur, signé: Mesmin. 

s. 69–71: 
Certificat pour Langlois le jeune mouleur 17 février 1697. 
Nous, Edouard Colbert, chevalier […] Certifions a tous qu’il appartiendra avoir permis, par 
ordre du roi a Langlois le jeune, mouleur, d’aller en Suede  pour deux ans a la charge de laisser 
sa famille a Paris, et d’en revenir au bout dudit temps et même au premier ordre que nous lui en 
donnerons de la part du Roi, si le cas y eschoit […] En foi de quoi nous avons signé […] Colbert 
de Villacerf

s. 77–78: 
Certificat pour Claude Pelisson, femme de Joseph Jacquin le cadet, sculpteur en bois, du 18 juin 1697.
Nous Edouard Colbert, marquis de Villacerf, […] Certifions que le Roi trouve bon que Claude 
Pelisson, femme de Joseph Jacquin le cadet, sculpteur en bois, qui est présentement a Stokholm 
(sic.), se rende auprès de lui avec ses enfans, â la charge de revenir en France avec son mari au pre-
mier ordre que leur en sera donné de la part de Sa Majesté. En fois de qoui, nous avon signé, etc. 
…a Versailles, le 18 juin 1697. Signé Colbert de Villacerf, et plus bas: par Monseigneur signé Jolly 



396 de fransöske handtwerkarne

appendix

appendix III

Kontrakt mellan Cronström och Chauveau, Jacquin och Delaporte  
utfärdat i Paris sommaren 1693
RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 11

Memoire des articles arreste entre le sieur Cronstrom et le sieur Joseph Jacquin sculpteur du Roy 
de France, que ledie sieur Cronstrom a engagé au service du Roy de Suede pour l’espace et temps 
de deux années, estant ledit sieur Cronstrom autorisé pour ce fait par un pouvoir de sa Majesté 
Suedoise

[i marginalen med annan handstil: ”Jag har giort ett efterslikt contract med Chauveau föru-
tan dhet att i stället för 1 000 livres gifwer Chauveau 1 500 livres och 375 på handen d’avance. 
Marché de Chauveau et Jacquin” ]

1.  Le sieur Cronström promet au nom du Roy audit Jacquin que sa Majesté lui donnnera la 
somme de mille livres pour chacune année pour sa nourriture a appointemens qui courront 
du jour et date du présent traité laquelle somme lui sera payé par quartier de trois en trois 
mois, en especes du pays valant mille livres de France. 

2.  Le sieur Cronström promets audit nom qu’il sera loisible a la fin de deux années audit Jac-
quin de sortir du service de sa majesté Suèdoise, et de se retirer où bon lui semblera, pour 
lequel effet il lui sera fourni de passeports et la moitié de la sommme qu’il aura touché pour 
son voyage de Paris a Stokholm, si mieux il n’aime continuer, et rester en Suède.

3.  Le sieur Cronström promet de lui fair fournir les deniers neccesaire pour les voitures et nour-
ritures, tant par mer que par terre, d’icy a Stokholm, le tout au depens de sa majesté.

4.  Le Sieur Cronström lui promet audit nom, qu sa majesté lui donnera son logement a Stok-
holm ou ailleurs ou il pourra etre employé, et lui fournira les materiaux et toutes autres 
choses neccessaires pour travailler. 

5.  Le sieur Cronström promet audit nom, qu’il sera libre audit Jacquin de se retirer du service 
de Sa majesté en ce cas soit obligé de lui fournir aucun denier pour son retour, mais seule-
ment des passeports.

6.  Le sieur Jacquin de son côté promet a sa majesté de bien fidellement et uniquement travailler 
a tous les ouvrages de sculpture auquel il plaira a sadite Majesté, et a Monsieur l’Intendant 
General des bâtimens de l’employer. 

7.  Le sieur Jacquin promet en outre de partir de Paris dés que le dit sieur Cronstrom le souhaitra 
et de continuer le voyage avec toute diligence a lui possible sans s’arrester ni detourner volon-
tairement en aucune maniere.

8.  Le dit Jacuin promet de donner caution bourgeoise des deniers qu’il touchera pour les frais 
de son voyage. 

9.  Le sieur Cronström promet et s’oblige de faire ratifier le present traité par sa majesté ou par 
Monsieur l’Intendant General des bâtiments sitôt l’arrivée dudit Jacquin en Suède, par laqu-
elle ratification ledit sieur Cronstrom demeura dechargé du contenu au present Traité Fait a 
Paris double le 14 juillet 1693.
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Par devant les Conseillers du Roi Notaires gardes Nottes de sa Majesté en son Chastelet de Paris 
soussigné sur présent Louis Laporte sculpteur à Paris, y demeurant rüe d’Argenteuil, Paroisse St 
Roch, lequel a promis et promet, et s’est obligé envers sa Majesté Suédoise ce acceptant par Mes-
sire Daniel Cronström secretaire de sa dite Majesté Suédoise demeurant a Paris faubourg Saint 
Michel, rue Saint Dominique Paroisse Saint Jacques du Haut pas, au nom et comme ce fesant 
et portant fort de sa dite Majesté par laquelle ledit Sieur Cronström promet et s’oblige en son 
propre et privé nom faire agréer ces presentes incontinent l’arrivé dudit deLaporte en Cour de 
Suède a peine de tous dommages et interets apres quoi ledit Sieur Cronström demeura dechargé 
du contenu en ce presentes, de bien fidellement et uniquement pour sadite Majesté travailler 
pendant deux ans, à compter du jourd’hui, de son art de sculpture, en tous les ouvrages qu’il 
plaira a sa dite majesté, ou aux personnes proposées a laconduite de ses bâtimens, l’employer en 
quelques lieux et endroit que ce puisse etre, pour quoi sa dite Majesté lui fera fournir tous outils 
et materiaux neccesaires. Et pour cet effet ledit deLaporte promet et s’oblige de se transporter 
incessament de Paris a Stokholm, ou ailleurs ou il plaira a sadite Majestéa l’effet de quoi le dit 
Sieur Cronstrom audit nom promet et s’oblige faire bailler et payer par les officiers de sadite 
Majesté pour nourriture et appointements pour et chacun desdites deux années audit de Laporte 
la somme de onze cents livres en espece du pays valant onze cent livres de France payables par 
chacun quartiers egalement de trois mois en trois mois à la reserve du premier quartier qui sera 
payé en cette ville de Paris avant le depart dudit deLaporte: pour la seurete du payement duquel 
ledit deLaporte promet et s’oblige fournir caution bourgeoise residente en cette ville, le second 
quartier echeant dans six mois d’aujourd’hui, et les autres de trois mois, jusqu’en fin dedites deux 
années, en fin desquelles sera loisible audit deLaporte de sortir du service de sadite Majesté, pour 
se retirer où bon lui semblera, et pour cet effet sadite Majesté lui fera fournir tous passeports nec-
cessaires, si mieux n’aime ledit deLaporte continuer le service. Promet en outre ledit Cronstrom 
audit nom, faire fournir au depens de sa dite Majesté le logement audit deLaporte, tant qu’il sera 
a son service, en quelque lieux que ce soit: Promet et s’oblige encore ledit Sieur Cronstrom audit 
nom, de faire fournir audit deLaporte tous deniers neccessaire pour ces nourritures et voitures 
de Paris audit Stokholm ou ailleurs où il plaira a sadite Majesté l’employer, sans diminution a 
ses appointements, comme de sa part ledit deLaporte promet et s’oblige partir incéssamment si 
tôt qu’il lui aura etre fourni le payment de son premier quartier, et deniers pour sa nourriture 
et voiture sans se détourner ni arreter en quelque ce soit, etpour cet effet lui sera fourni tous 
passeports neccessaires, et enfin desdites deux années de service ledit sieur Cronström audit nom 
promet et s’oblige faire donner audit deLaporte la moité de lasomme qui lui aura été fourni 
pour ses nourritures et voitures de son voyage de Paris audit Stokholm ou ailleurs; et ce pour la 
commodité du retour dudit deLaporte, en cas qu’il veuille revenir en France enfin desdites deux 
années, car ainsi esté acordé entre ledit sieur Cronstrom ledit deLaporte lesquels pour l’execution 
des presentes ont elu leurs domiciles et maisons où il ont demeurans eus declarées, auquel lieux 
nonobstans promettans [..?] Renoncants. Fait et passé a Paris e la maison dudit Cronstrom l’an 
mil six cents quatre vingt treize le quatorzieme jour de Juillet avant midi, et ont signé laminute 
des présents demeurant a Leboucher l’un controlle cinq sols, avec un paraphe, signé Desnon et 
Leboucher, avec paraphe.
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Kostnadsförslag från Chauveau för utsmyckningen i galleriet och krigs- 
och fredskabinettet november 1695, samt memorial över vad som utförts 
i Audiensrummet före branden

RA, Ericsbergsarkivet, Tessinsamlingen, vol. 11

Devis de l’architextur figure et ornement au plastre qui convient a fair dans la galeris et deux 
salons des bouts pour ordre de Monsieur le Chamberlens Taisin surintendant des batimens de 
sa majesté au Chateau de Stokcholm [sic] se 4eme novembre 1695 par René Chauveau sculpteur 
fransais

Premierement
La cornische de la galeris et salons a de hauteur deux pied six pouces est contient de pourtour 
deux sens ditte nenaunne anrichis de quatre ornement de danviron deux sens console et au temps 
de mestas dens une par est compause de trofé que long feras dous ou quinse maudel diferent et 
les este ferat respette lautre partis des mestope qui se trouveront sur les croise seront des festons 
de fleurs ataché au console sur des fons de guilauchis vos laune en comp fait les deux sens oisse 
nennone la somme de 2 409 escus [4 818 dsm]

Plus
les trois grande cadre ons de pourtour soisente et quatre aune, un pied de large orne sur les bou-
din de dissettante fleur et deux autre ornemet tamp pour l’architectur que l’ornement vos laune 
6 escus fait fait la de — 384 escus [768 dsm]

Plus 
les huit cadre larc sintre au dedans par le haut contienne de pourtout sens quarente huit aune et 
neux pouce de large a deux ornemens le grand anrichis de feuille de persis tamp pour larchitex-
ture que la scqullptur vos l’aune 4 escus fait la somme de 592 escus [1 184 dsm ]

Plus
les quatre cadre rond ont de tous quarente aune et de large six pouce orne de deux ornemens valle 
laune 3 escus fait la somme de — 120 escus [240 dsm]

Plus 
les 4 cadre rond que termine par le haut en volupte orne daune [?] a de large 1 pouce vaut laune 
sont architectxtur 2 escus le 52 aubnes fait — 104 escus 

Plus 
les quatre petit cadre auctogone qui se pausse dans cadre si desus orné d’un ornemet veut l’aune 
1 escus fait 1er 30 aune la somm de — 30 escus

Plus 
la plinte qui seras sur la corniche a de hauteur un pied avec sa moulur vaut la un de 1 escus 

Ille finirras [?] environ 8 aune fait la somme de — 60 escus
Plus 

les 12 scabelons pour faire les figure ont de hauteur deux pied deux pouce sur un pied deux pouce 
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sur unpied trois poucde large orne de membre d’architecture et de grande feuille de resente valle 
5 fait les 12 la somme de — 60 escus

Plus 
les 30 aunes de festons de fleur valle laune 5 veut fair la somme de — 150 escus

Plus 
les 6 grand cartouces pousse sur les trois grand cadre dun plafon anrichi de masque er ornemens 
vale piece 7 escus fait la somme de — 42 escus

Plus 
les 4 cartouce a festons de laurie valle la piece 5 escus fait la somme de — 20 escus

Plus 
les 8 autre cartouces pousse sur la corniche va la piece 3 escus fais la somme de — 24 escus 

Plus 
deux grande arme du roy pausse sur la cornice au milieux de la galerie compausse darchitectur 
couronne pallme laurier darme en [?] de large 1 aune et demi valle piece 30 escus fais la somme 
de — 60 escus

Plus 
4 lions qui acompagne les dite arme valle la piece 8 escus fait la somme de — 32 escus 

Plus 
les 8 sphinx de barelieffe valle peice 7 escus fait — 56 escus

Plus 
Les 8 croupe [groupe] de deux enfen valle chaque croupe [groupe]
16 escus fait la somme de — 128 escus

Plus 
Les 12 vertus figure de femme assise acompagne de deux enfant et autre atribus valle la piece 50 
escus fait la somme de —  600 escus

Plus 
Les deux gran frontons des deux bout de la galeri pause sur la corniche 

Lun est compause d’un buste de sa majesté au milieu dun fronton pausse sur un tapis cou-
ronné de laurier par la gloire des princes assise sur les nue acompagné dune renomé qui [...] dans 
le font est respresenté l’histoire qui escrit sur le temps 

Lautre fronton represente un buste de raine dans le milieux acompagné des trois grace & 
zefire et de lautre costé la paix et labondance valle chaque frontont 150 escus fait la somme de — 
300 escus

Plus 
Dans les deux salons ille si doit faire les coin darchitecteur et ornemens ...[oläsligt] quatre dans 
chaque salon valle piece 22 ecus fait pour les deux salon la somme de — 176 escus

Plus 
A chacque coin sidessus est acompagne de deux enfants fait pour les deux salon faisse enfant valle 
la piece 8 escus fait la somme d — 128 escus

Plus 
Audessus des deux porte pour entre dans les grand apartement ille si doit faire des basrilieffe dont 
on nest pas convenus du sujets valle la piece 50 escus fait la somme de 100 escus 
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Plus 
On noras la bonté de me fair fournir pour fair les dite ouvrage de plastre des schaufant latons 
clous charouille bois […?] huile outils et autre ustensille. Cuivre pour faire les calibres que je 
feroy moy mesme, et sixe servante sinq soldats tamp pour cuire le plastre que le batre le chasse et 
la porter alouvrage et aporte de laux et pour servir les ouvrier qui seront emplie ala dite ouvrage

Plus 
Monsieur el chambelant tessin auras le bonfait de me faire touche par chaqun moy [mois] deux 
sens escus acomp [a compter] des ditte ouvrages pour paier les compagnons scqupteurs [sic]et 
mason et pour mes besoin 

Plus 
Les enduit qui se trouveront dans les dite ouvrage pour la peinture long [on]me fourniras de 
masons et je les conduiray et feray mon pausible de finir la galeris et salons dans le temps dune 
ané et demis la plus propre que fait ce poura a comence du jour que la marché seras ratifié et les 
chasant finit 

Monsieur le chambeslent auras l’abonfait de me continue mon logement et les mesme dou-
ceur que long ma donné par le passé comme ne sortent point du service de sa majesté.

g

Chambre d’audiance ou d’Apollon et de Minerve de lapartemant du Roy
Mesmoire des figures anfant trofé des avis faits sous la conduite et ordre de Monsieur le Surinten-
dant et chambeslant Taisin a l’année 1695 

par René Chauveau

Premierement
Dans la voute est respresenté les 8 arts liberaux par des figure de femme asise au costé des 2 
auval et des deux rond chacun des avis on leur attribus, scavoir a l’architecture un cartouche ou 
doit estre le dessin de la grande partie au de dans de la cour, ala mesquanique une pandul et un 
baromede, a la pinture le portrai de la jeune prinsese, avec une palet et des pinceaux, a la poesie 
une couronne de laurie et compause des vers, a les l’aucang [l’éloquence?] un septre de mercure 
et une couronne, a la musique une lire, ala squlpture le buste de la princese sur une scabelons, 
a l’optique une lunette a long veu avec leur jenis representé par des anfant avec leur attributs [.] 
Chaqune de ses figur avec leurs anfans vallent 44 rixdaler fait pour les 8 figures ........... 352 Rdaler

Plus dans les 4 coins sur la corniche est representé les 4 vices anchesné et suprime par l’amour 
des vertus, les vice sont la maldisante l’avarie l’anui l’inorange [l’ignorance], chacune de ses figure 
avec les enfant val 60 riksdaler ................................................................................... 240 Rdaler

Plus au costé des 2 auval et des deux rond et des trofé chacun arts val piece 6 rixdaler fait pour 
les 8 la somme de ........................................................................................................ 48 Rdaler

Somme totalle ..........................................................................................................  640 Rdaler
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Utdrag ur Jean-Michel Papillons Mémoire pour servir de supplément à la 
vie de François Chauveau, peintre et graveur. Écrite par M. Perrault, dans 
ses Vies des hommes illustres, etc. Avec celles de ses fils Evrard Chauveau, 
peintre, et René Chauveau, architecte et sculpteur du Roy de France, de 
Charles XI et de Charles XII, roys de Suède. 

Utgiven av Anatole de Montaiglon 1854*

(s. 15) 
L´aîné des fils de François Chauveau, né à Paris en 1657 ou 1758, se nommoit Louis Chauveau. Il 
s´attacha à la peinture, et fut s´établir avantageusement en Angleterre. Suivant une lettre conser-
vée chez M. Clairambaut, il vivoit en 1695. Les deux et troisième s´en allerènt sans qu´on ait 
jamais pu découvrir ce qu´ils sont devenus. Le quatrième s´apelle Evrard Chauveau. Il est encore 
vivant; il est né à Paris en 1660. Après la mort de son père, on le mit chez Henry le Febvre, pour 
continuer à se perfectionner dans la peinture; mais les leçons qu´il avoit déja reçues de son père 
lui furent plus profitables que celles de son maître. Il a beaucoup travaillé à Gaillon, pour M. 
Colbert, archevêque de Rouen.

En 1695, son frère cadet, qui étoit en Suède depuis environ deux ans, occupé à des ouvrages 
de sculpture, sollicita de M. de Tessin, surintendant des bâtisments du roi de Suède, de mander 
Evrard Chauveau. Sitôt qu´il fut arrivé, il peignit pour la reine de Suède, mère de Charles XI, 
les plafonds d´une des grandes galeries et du grand salon de Droningholm, château de plaisance 
proche Stockholm. Il a représenté la Naissance de Pandore au plafond du salon. C´est un ouvrage 
considérable, car le salon est aussi long et presque aussi large que la nef des Grands-Augustins, à 
Paris. Dans cette peinture, il a fait régner tout autour une balustrade qui paroît ornée de riches 
tapis, et qui semble être soutenue par des colonnes. Autour de cette balustrade il paroît des caisses 
d´orangers et des cassolettes de parfums entremêlées de rares oiseaux.

En place de ces figures il avoit projeté de faire paroître des hommes de toutes sortes de 
nations, lesquels auroient paru contempler le plafond; on ne goûta point son idée, qui étoit 
cependent plus noble et plus grande que celle qu´on l´obligea d´exécuter. Comme on l´avoit 
géné dans son projet, on ne lui a pas permis de rapporter en France les cartons qu´il avoit (s. 16) 
faits pour cet ouvrage; néanmoins on pourra graver et donner au public, dans quelque temps, 
toute l´ordonnance de ce plafond, excepté seulment la balustrade, parcequ´elle n´est point peinte 
sur le petite modèle que ce peintre avoit fait, qu´il a trouvé moyen de rapporter de Suède.

Cette grande entreprise étoit à peine finie, que le prince de Hesse-Cassel, maintenant roy de 
Suède, arriva de son voyage d´Italie; assitôt il vint voir les peintures de Droningholm. Surpris de 
la magnificence et du coup d´oeil de cet ouvrage, il demanda à M. de Tessin si c´étoit du pinceau 
d´ un italien. Ce siegneur lui fit répouse que c´étoit de celui d´un François, et là-dessus il lui 
présenta Evrard Chauveau, qui s´étoit avancé pour saluer ce prince et savoir ses sentiments sur 
son ouvrage, lequel lui dit, d´un manière fort obligeante: Monsieur, je reviens d´italie, mais je 
n´y ”ai rien vu de si beau.”(1) Ce peintre a aussi beaucoup travaillé à Stockholm, tant au château 
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royal qu´à des palais de plusieurs seigneurs, et est mort à Paris le 23 mars 1739; il est enterré à 
Saint-Etienne-du Mont.

Evrard Cauveau a deux fils, nés en Suède; l´un est établi aux îles de l´Amérique, et l´autre, à 
Paris, est assez connu par son habilité dans le paysage, et par les belles copies qu´il fait ouvrages 
de Vauvremans et de Vatteau.

Le cinquième fils de François Chauveau, nommé René Chauveau, architecte, sculpteur et 
grand dessinateur, naquit à Paris le 1 avril 1663. Voici son portrait, gravé d´après la mecaille, com-
posée et modelée, avec un éloge latin au revers, deux ans après son décès, par René – Bonaventure 
Chauveau, son fils unique, dont on a parlé ci-devant, page... Celui que M. du Mesnil a peint 
quelque temps auparavant ne ressemble pas aussi parfaitement que celui-ci, lequel est parlant. 
Cette médaille a été fondue en bronz, et a été reparée par un exellent ciseleur, nommé Curé; elle 
est dorée d´or moulu. 

(s. 17) Renè Chauveau, quoique le plus jeune de ses frères, a été cependant celui d´eux tous 
qui a marché avec le plus de succès sur les traces du célébre François Chauveau; et l´on peut 
dire qu´on a vu renaître en lui cette heureuse fécondité de génie qui caracterérise les ouvrages 
de son père. Dès l´age de 7 à 8 ans, il alloit tous les jours chez M. Girardon, l´un de plus grands 
sculpteurs que nous ayons jamais eus. Là il modeloit sous les yeux de cet exellent homme, qui 
en prenoit un soin particulier, non seulment à cause de l´amitié qu´il portoit à son pére, qu´à 
cause du génie et du goût qu´il remarquoit dans son élève pour son art. Ce jeune homme, de 
retour à la maison, passoit les soirées à dessiner avec ses frères auprès de son père; même, les fêtes 
et dimanches, de retour de l’église, il s’appliquoit toujours à modeler quelque chose de nouveau. 
Il avoit 13 à 14 ans lorsqu’il eut le malheur de devenir orphelin par les morts imprévues de son 
père et de sa mère. Pour comble d´affliciton, il perdit en même temps toutes les ressources qu´il 
avoit alors pour exceller dans la profession qu´íl avoit embrassée. Son tuteur le mit en appren-
tissage chez un pauvre sculpteur en bois, dont la capacité étoit fort médiocre; aussi n´avoit-il été 
choisi qu´à cause du bon marché dont on étoit convenu pour cet apprentissage. Il est bien vrai 
que notre jeune homme ne manquoit pas d´aller tous les jours à l´Académie aux Gobelins, pour 
se fortifier dans le dessein, et que, la plus grande partie des nuits aussi bien que les dimanches 
et fêtes, il étudioit assidûment : car, pendant les cours de la semaine, il étoit obligé de travailler 
pour son maitre. Mais on peut juger qu´il ne se plaisoit guère chez lui, ayant assez d´esprit pour 
sentir la différence du savoir de cet homme à celui de M. Girardon, où il avoit appris les principes 
de la sculpture. Aussi quitta-t-il ce maître avant la fin de son temps. M. Cafière, sculpteur, qui 
l´avoit éngagé à cela en lui offrant sa maison, le fit d´abord modeler de grands tropheés, qu´íl 
avoit ordre d´exécuter en bronze pour le Roy. Dans ce temps-là M. Colbert venoit souvent chez 
ce sculpteur pour voir ces ouvrages. Un jour, apercevant René Chauveau, qui ne paroissoit qu´un 
enfant (parcequ´íl n´avoit pas plus de quinze ans et n´étoit pas encore formé), modeler un de ces 
grands trophées avec une promptitude extrordinaire, il ne put se lasser de l´admirer, et demanda 
qui il étoit. La sieur Cafière lui ayant répondu que c´étoit un des fils de François Chauveau, ce 
ministre, après beaucoup de louanges, lui recommanda d´en avoir soin; mais l´amour-propre 
de René Chauveau, flatté par un si grand homme, le poussa à se produire auprès de lui. Pour y 
réussir, il composa quelques modéles, dont un étoit un petit groupe de (s. 18) figures représentant 
l´enlèvement de Proserpine, qu´il fut lui présenter. Cela lui procura de l´ovrage à lui en propre, 
avec un logement dans les Gobelins. Comme il dessinoit souvent chez M. Colbert la plus grande 
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partie de ses projets, cela le fit connoître des plus grands seigneurs de la cour; même monseigneur 
le Dauphin l´envoyoit chercher pour esquisser ou projeter les choses qu´íl vouloit faire exécuter. 

La mort de M. Colbert n´altéra rien au commencement de sa fortune. Il fut estimé de M. de 
Louvois; M. de Villacerf, qui succéda à ce dernier dans la charge de surintendant des bâtiments, 
etc., le prit en amitiè, et surtout M. le Fèvre, contrôleur général des bâtiments. Ce dernier devint 
son protecteur, en sorte qu´à l´âge de vingt-cinq à vingt-six ans, il se vit, pour ainsi dire, à la tête 
de tous les sculpteurs pour faire tous les projets et toutes les esquisses. Comme il demeuroit aux 
Gobelins, il fit connoisence avec M. de Cuccy, Italien, orfèvre ébéniste et fondeur, lequel faisoit 
tous les meubles et les bronzes pour le roy et les princes, et se maria avec sa fills aînée.(2)

René Chauveau conduisoit, outre toutes ses enterprises, l´atelier de son beau-père. A l´ àge de 
trente ans, étant extrèmement chargé d´ouvrages, il pria M. le Fèvre, son protecteur, de demander 
pour lui, ou du moins l´appuyer auprès de M. de Villacerf, pour avoir un logement au Louvre: 
car avec les ouvrages qu´il fasoit pour le Roy, il en avoit encore pour monseigneur le Dauphin, 
pour le prince de Conty, pour les Invalides et pour plusieurs particuliers, ce qui le mettoit dans la 
nécissité de quitter la demeure des Gobelins, pour se mettre plus à portée de ses différents ateliers. 
Il fasoit de plus tous les desseins pour les bâtiments du roy de Suède et pour (s. 19) M.Colbert, 
archevèque de Rouen, chez lequel il alloit souvent à son château de Gaillon, où il faisoit travailler. 
M. de Villacerf lui octroya ce logement avec beaucoup de bonté; mais quelque jours après, sur les 
remontrances de M. Cuccy, qui se plaignoit du tort considérable que lui feroit l´éloignement de 
son gendre, il retira sa parole, et lui conseilla de s´accorder avec son beau-père. Quelque chose que 
M.Chauveau lui pût représenter, il ne voulut point se rendre à ses raisons, de sorte que celui-cy 
chercha à se loger dans le centre de la ville. Il vint demeurer vis-à-vis les Ecoles de médecine. Ce 
fut alors que M. Cronstrom, envoyé et résident pour la Suède à Paris, apprenant que M. Chau-
veau étoit mal content du procédé de M. de Villacerf, vint à son logis lui dire qu´íl avoit ordre de 
demander au Roy plusieurs sculpteurs, et lui offrit, de la part du roy de Suède, son maître, une 
pension de 1,500 livres, ses ouvrages payés, logé et chauffé, et les voyages d´aller et revenir, tant 
pour lui que pour sa famille, faits aux dépens de ce prince. M. Chauveau lui donna sa parole, sous 
condition du consentement de M. le Fèvre, qui étoit alors aux eaux de Bourbon. A son retour, il 
fut le saluer, lui fit part de ce qui lui étoit arrivé et des propositions du résident de Suède, lui disant 
quíl n´avoit pas voulu s´engager sans sçavoir ses sentiments. M. le Fèvre, qui n´avoit pas encore vu 
M. de Villacerf, lui fit réponse que les travaux chez le Roy étoíent presque partout cessés; que, la 
disette étant dans le royaume (c´étoit au commencement de 1693), il ne pouvoit mieux faire; qu´il 
n´avoit qu´à traiter, et qu´il lui feroit expédier ses passeports. M. Chauveau fut de même pas chez 
M. le resident de Suède, lequel lui dit, en le voyant, qu´il avoit vu M. de Villacerf; que, parlant 
ensemble de cette affaire, ce ministre lui avoit répondu assez brusquement, ce qu´íl fit à dessein 
de dégoûter M. Cronstrom de sieur Chauveau, comme la suite le fera connoître, qu´íl pouvoit 
envoyer en Suède M. Cheauveau, s´il le jugeoit à propos, et une douzaine d´autres comme lui, síl 
le vouloit. Ces paroles, qui pariossoient méprisantes, déterminèrent notre sculpteur à signer l´acte 
de son départ. Le lendemain, dès trois heures du matin, il reçut une dépêche de M. le Fèvre, qui 
lui enjoignoit de se rendre à Versailles á son lever. Y étant arrivé, il fut très surpris lorsqu´il lui dit 
que M. de Villacerf lui avoit donne´ordre de l´empêcher de partir pour la Suède; que ce ministre 
lui faisoit les même offres que le sieur Cronstrom lui avoit faites; qu´íl alloit faire accomoder le 
logement qu´íl lui avoit accordé dans le Louvre, et qu´íl feroit pour le Roy ces grandes figures de 
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bronze, lesquelles sont autour des bassins du jardin en face du château de Versailles. Ces belles pro-
positions flattoient vivement M. Chauveau, et lui firent dire qu´íl étoit bien fâché de s´être engagé 
avec M. Cronstrom. Sur quoi M. le Fèvre, (s. 20) reprenant la parole: ”Je n´ai, dit-il, Monsieur, 
aucun avis à vous donner” là-dessus; je vous donne vingt-quatre heures pour y penser; j´attends 
votre response”. M. Chauveau revint le lendemain lui dire toutes les réflexions qu´il avoit faites; 
qu´à la vérité les offres de M. Villacerf le tentoient, mais qu’il appréhendoit très fort que ce ne 
fût que des apparences, les quelles ne dureroient peut-être qu´autant de temps qu´il en faudroit 
pour lui faire manquer les avantages qu´on lui proposoit en Suède; qu´il avoit lieu de croire que 
c´étoit là le but où tendoit le ministe, vu les paroles qu´il avoit dites à M. Cronstrom quand il lui 
en avoit parlé; de plus qu´il savoit que tous les anciens et habiles sculpteurs lui portoient envie; 
que ce qu´il lui avoit dit la vielle touchant la disette et le peu d´ouvrage que l´on pourrait avoir à 
faire pour les bâtiments du Roy le déterminoit entièrement à partir, d´autant plus qu´il seroit très 
mortifié s´il apprenoit un jour qu´un autre, à son refus, eût fait fortune dans ce pays-là; qu´il le 
prioit en grâce de lui dire ce qu´il en pensoit, et qu´aveuglément il suivroit ses ordres. Là dessus 
M. le Fèvre lui repondit, avec beaucoup de bonté, que toutes ces réflexions étoient justes, qu´il 
n´avoit qu´à partir, et que quand le temps deviendroit meilleur, il le lui manderoit; il ajouta qu´il 
eût à garder le secret et à partir au plus tôt.

Le premier août de ladite année 1693, René Chauveau fit donc ce voyage, laissant à Paris sa 
femme et ses enfents, son frère et sa famille, pour faire terminer tous les ouvrages qu´il avoit 
commencés. Auparavant, il fut prendre congé de M. Colbert, archevêque de Rouen, lequel lui dit 
très gracieusement qu´il alloit faire cesser les ouvrages à Gaillon jusqu´à son retour de la Suède. 

René Chauveau, arrivé dans ce pays-là avec plusieurs sculpteurs, fut d´abord saluer M. le 
baron de Tessin, surintendant des bâtiments du Roy de Suède. Ce seigneur, étant jeune, s´étoit 
attaché à la maison du comte d´Oxenstiern; ce comte, qui estimoit plus la vertu et le mérite 
que tous les biens de ce monde, lui donna sa fille et fit sa fortune. M. de Tessin étoit bon gen-
tillehomme allemand, pauvre, mais plein; d´honneur, de mérite et de science; il fut un des plus 
grands architectes qu´il y ait -eus en Europe, et devint par ce moyen surintendant des bâtiments. 
Il reçut parfaitement bien notre sculpteur avec ses compagnons; il le connoissoit par (s. 21) tous 
les desseins qu´il avoit de lui, que M. Cronstrom lui avoit fait tenir. Charmé de son arriveé, il lui 
communiqua tous ses projets pour la décoration du château royal de Stockholm, et lui ordonna 
de lui dire franchement ce qu´il y avoit à rectefier. Ensuite il lui donna le choix des ouvrages qu´il 
vouloit faire exécuter, afin de distrubier le reste aux autre sous sa direction. Reçu si agréablement, 
et, quelque mois après, aimé et chéri du Roy Charles XI(3), René Chaveau fit venir sa femme, ses 
enfants, son frère Evrard, peintre, et toute sa famille, avec un de ses beaux-frères, nommé Cousi-
net, l´un des plus habiles orfèvres de son siécle. Il avoit parlé de l´un et de l´autre au surintendent, 
lequel étoit bien aise de posséder toute cette famille, croyant par la le fixer dans le pays.

La jalousie, s´empera bientôt de l´esprit des autres sculpteurs. Ils ne voyoient que le sieur 
Chauveau de caressé; ils étoient au désespoir de ce que M. de Tessin lui communiquoit toutes ses 
idées, et de ce qu´il suivoit ordinairement ses avis. On fit alors(4) de grands préparatifs d´un bal que 
le Roy vouloit donner; il devoit être magnifique. M. Chauveau fut chargé de toute l´enterprise; il 
composa des pagodes, charges, grotesques et mascarades, destinées particuliérement pour le Roy, 
dans lequelles ce prince pouvoit se mettre commodèment; comme elles n´étoient composées que 
de carton richement habillé, il dansoit avec sans être gêné aucunement. Ce fut à l´occasion de ce 
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bal que M.Chauveau fit connoitre au surintendent l´envie que lui portoient les autres sculpteurs; 
c´est pourquoi il le pria instamment que chaucun d´eux eût à faire et à se charger d´une partie de 
l´entreprise, se doutant bien de ce qui arriveroit, et voulant les mettre dans leur (s. 22) tort; que, 
pour lui, il prendroit ce que´ils ne voudroient pas exécuter. Chacun choisit donc sa partie, et M. 
de Tessin fit marché avec eux de chaque morceau. Quatre jours avant le bal, ce seigneur envoya 
chercher M. Chauveau, pour savoir dans quel état étoit toute l´entreprise. Ce sculpteur lui dit 
que son affair étoit faite; qu´à l´egard de celle des autres, il n´en pouvoit rien dire, n´ayant pas 
été possible de pénétrer ce qu´ils avoint fait, parcequ´ils avoint toujours tenu leur ateliers clos 
et fermés. M. de Tessin y fut sur-le champ, et, très surpris de voir qu´ils n´avoient pas encore 
commencé, et qu´ils ne savoient même par où s´y prendre, il entra contre eux dans un grande 
colère; se tournant du côté de M. Chauveau: ”Je vois bien” lui dit-il, ”que par le bal va manquer; 
il n´y a que vous” ajouta-t-il, ”qui puissiez me tirer de cet embarras.” – ”Je le ferai de tout mon 
coeur” répondit M. Chauveau; ”faites -moi seulement donner une trentaine de filles avec les clefs 
du magasin aux étoffes; je vous résponds de la célérité de l`exécution; vous pouvez vous fier à ma 
parole”. Le surintendent, encore plus en colère, lui répartit brusquement s´il vouloit se moquer 
de lui; qu´est-ce qu´il prétendoit faire de ces filles, de ces clefs et de ces étoffes; que l´on n´avoit 
plus que trois jours pour travailler; qu´enfin il le prioit de lui dire comment il prétendoit agir. – 
”Monsieur”, lui dit René Chauveau; ”j´ai plus besoin à présent de filles, pour l´exécutation de 
notre entreprise, que de sculpteurs; Le temps nous presse; sans m´amuser à vous compter mon 
dessin, laissez-moi faire, vous serez content.” – ”Faites donc comme vous l´entendrez,” répliqua 
d´un ton radouci le surintendent; ”je vais vous envoyer les filles et les clefs”. Alors notre ingénieux 
sculpteur, qui avoit des creux tout préparés de figures d´ hommes et de femmes, grandes comme 
le naturel, les fit mouler par parties, et, avec du gros fil de fer, il faisoit ses assemblages; au lieu de 
draperies de carton, il les habilloit avec les étoffes du magasin, qu´il gommoit, et le fil de fer lui 
servoit aussi à former les plis de ces draperies, lesquels étoient aussi cousus par endroits avec ce fil 
de fer, en sorte que le tout subsistoit et pouvoit avoir du mouvement. Quand tout fut prêt, préci-
sément la veille du jour marqué, il fut chez M. Tessin, et l´arbodant en riant: ”Monsieur,” lui dit-
il, ”il faut que votre curiosité ait été bien paisible, puisqu´elle ne vous a pas porté à venir voir nos 
mascarades; tout est en état; de plus, je suis certain que vous aurez lieu d´ être satisfait; vous les 
trouverez même sans doute plus belle que mes premières.” M. de Tessin fut les voir. Charmé de 
leur effet, il s´ecria: ”On a bien raison de dire que la nécessité est la mère et l´inventrice de toutes 
choses. Je vous jure, Monsieur, que je ne vous concevois pas avec les filles et les clefs du magasin 
que vous me demandiez; mais je vois à présent que vous aviez raison; qu´il falloit plutôt des 
couturières que des sculpteurs.” Le bal et la fête se firent. Le Roy, très content de l´effet de toutes 
ses mascarades, cherchoit des yeux son sculpteur; impatient de ne le pas trouver, il le demanda 
à M. de Tessin, qui l´envoya chercher. Pour lui, ayant passé trois jours et trois nuits à travailler 
sans relâche, il se reposoit. On le réveilla, et on lui dit que le Roy le demandoit. ”Comment”,  
(s. 23) dit-il tout etonné, ”quelque chose a-t-il manqué”? - ”Non,” lui répondit-on; ”au contraire, 
c´est que le Roy veut que vous soyez témoin de l´effet de vos grotesques et mascardes.” – ”Dites 
à Sa Majesté”, répliqua-t-il en se remettant de son trouble et se renfonçant dans le lit, ”que je 
suis si fatigué qu´il m´est impossible d´ouvrir les yeux; que je resens, autant que je le dois, la 
grâce qu´elle me fait d´avoir tant de bontés pour moi, mais que j´ai plus besoin de repos que de 
divertissements.” Quelque temps après, lorsqu´il s’agit du paiement pour toutes ces mascerades, 
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le surintendent demanda à M. Chauveau ce qu´il lui falloit pour ses extraordinaires, au sujet des 
mascarades qu´il avoit faites, que les autres sculpteurs n´avoient pu exécuter. ”Monsieur,” lui 
repondit-il, ”vos prix et marchés étoient faits avec eux; je ne demande pas autre chose” – ”Com-
ment”, s´ecria le surintendent, ”deux cents pistoles en trois jours”. – ”Et l´invention?” reprit le 
sieur Chauveau. – ”Vous avez raison”, interrompit M. de Tessin en l´embrassant; ”je ne saurois 
trop vous satisfaire, et vos être redevable de m´avoir tiré d´un tel embarras”

Vers ce temps, la femme de M. Chauveau accoucha d´une fille. Le père fut aussitôt chez M. le 
comte Davaux, ambassadeur extraordinaire pour la France dans cette cour, le prier de lui faire la 
grâce de demnader au Roy la permission de faire baptiser cet enfant dans la chapelle de son hôtel. 
”Que vous importe” lui dit M. l´ambassadeur,” qu´il soit baptisé dans le temple ou dans ma cha-
pelle? Nous reconnoissons pour le bon baptême des Luthériens.” Ce n´est pas par scrupule que 
je le souhaite,” lui répondit M. Chauveau; ”c´est que, m´en retournant en France, mon enfant 
seroit réputé étranger, et que je n´aurois pas besoin de le faire naturaliser s´il avoit été baptisé 
dans votre chapelle” – ”Vous n´y gagnerez rien,” reprit le comte Davaux, ”car, dans ce pays-ci, 
cela n´a jamais été permis; je n´ai pas envie de m´exposer à un refus; d´ailleurs, vous savez que 
mon pouvoir est peu de chose dans la situation des affaires.”(5) – ”Eh bien! (s. 24) Monseigneur,” 
repartit M. Chauveau, ”je le demenderai donc moi-même au Roy; s´il me refuse, mon parti sera 
bientôt pris, je m´en retournerai en France. Le lendemain, du grand matin, il fut à son ouvrage, 
se doutant bien que le Roy ne manqueroit pas, à son ordinaire, de venir seul le voir travailler; il 
espéroit d´autant mieux obtenir sa demande, qu´il avoit déjà reçu plusieurs marques d´affection 
de ce prince, même de grandes médailles d´or et d´argent et de grandes vidercommes(6) de ver-
meil. Il ne fut pas plus tôt à son ouvrage que le Roy arriva. ”Sire,” lui dit le sieur Chauveau en 
le saluant respectueusement, ”je suis dans l´embarras. Ma femme est accouchée d´hier; j´ai été 
assitôt chez M. notre ambassadeur le preier d´obtenir la permission de faire baptiser mon enfant 
dans sa chapelle. Il m´a répondu que cela ne se pouvoit pas, parceque les lois y étoient contraires, 
et qu´on les observoit très rigidement. Je l´ai prié alors de le demander à Votre Majesté; mais 
il m´a refusé” – ”Quelle raison avez-vous donc,” dit le Roy, ”pour rechercher cette permission 
avec tant d´ardeur que vous le faites? Les catholiques sont d´accord avec nous sur ce point; tous 
les jours leurs enfants sont baptisés dans nos temples” – ”Sire, je le sais,” répliqua M. Chauveau, 
”c´est pour gagner à mon enfant le droit de naturalité.” – ” Puisqu´il est ainsi” reprit le Roy avec 
beacoup de bonté, ”je vous le permets. Dans une heure, il y aura conseil; je vous envoyerai cette 
permission par écrit. Je ne vous ai point fait venir ici pour vous chagriner; tranquillisez- vous, et 
travaillez en attendant; ce sera la première affaire dont on parlera.” Le Roy s´en alla; trois quarts 
d´heure après, un gentilhomme vint de sa part dire à Chauveau qu´il pouvoit faire baptiser 
son enfant dans la chapelle de M. l´ambassadeur, sur sa parole royale; qu´il étoit fâché de ne 
pouvoir lui envoyer cette permission par écrit, comme il le lui avoit promis, mais que, sur les 
remontrances de l´archvêque d´Upsal, le conseil en général s´y étoit opposé; qu´il eût cependant 
à faire faire ce baptême de nuit, sans éclat. Il en arriva néanmoins tout le contraire: car M. le 
comte Davaux, qui fut le parrain, le fit faire aux flambeaux, après avoir envoyé son équipage pour 
amener l´enfant, celle qui représentoit la marraine(7), et le père. Tous le Francois y furent invités, 
et furent régalés d´un festin magnifique. Depuis ce temps, tous le catholiques qui se sont trouvés 
en Suède ont fait baptiser leurs (s. 25) enfants aux hôtels des ambassadeurs; cette costume c´est 
introduite en d`autres cours.
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Les seigneurs suédois faisoient mille caresses à notre habile sculpteur, venoient à tous mo-
ments le consulter sur les petits ouvrages de leurs mains: car toute la noblesse de ce pays sait un 
art ou un métier. Un jour le comte Stenbock(8), ce fameux général qui, depuis, a si bien servi sa 
patrie, lui vint montrer un portrait qu´il avoit peint de la comtesse (…?) qu´il recherchoit, et lui 
demanda s´il la reconnoisoit. ”Oui, Monsieur,” répondit le sieur Chauveau,”elle est fort bien; 
mais, si vous vouliez me permettre de vous dire franchement ma pensée, je pourrois peut-être 
vous rendre un grande service.” – ”Je le veux,” dit le comte, ”vous ne sauriez me faire plus de 
plaisir.” – ”Je connais la comtesse,” reprit M. Chauveau, ”elle a beaucoup de goût, et encore plus 
d´esprit; quand cela ne seroit pas, il se pourroit rencontrer quelqu´un qui lui feroit remarquer 
le défaut de votre tableau. Elle est fière et sage; elle pourroit regarder votre galanterie tout d´une 
autre manière que vous. Vous la représentz sous la figure de Vénus, une pomme d´or à la main, 
avec l´inscription: ”C´est pour la plus belle.” Croyez-moi, Monsieur, cette représentation ne 
convient qu´à une coquette; la figure d´une Minerve ou d´une Diane, c´est là ce qui convient à 
son caractère. Si vous faites tant soit peu d´attention à ce que j´ai l´honneur de vous faire remar-
quer, vous avourez sans doute que j´ai raison”. Jamais le comte ne s´etoit trouvé plus surprise 
qu´il ne le fut entendant ce discours.” Ma foi, ”dit-il en sautant au col de M. Chauveau, ”vous 
avez grandement raison; par D., je vous ai une obligation infinie; je ne l´oublierai jamais.” Véri-
tablement, ce seigneur a toujours estimé, chéri et gratifié notre sculpteur.

Vers la fin de l´année 1697 ou au commencement de 1698, le feu prit si violemment au châ-
teau royal de Stockholm, qu´il fut brûlé en moins de quatre heures de temps. Il n´y eut que la 
chambre ou étoit en dépôt le corps du Roy Charles XI (il étoit mort le 15 avril 1697, âgé de qua-
rante-deux ans)(9) avec les chambres attenant celle-là, qui restèrent de l´incendie; (s. 26) du reste 
il ne fut pas possible de rien sauver.Toutes les raretés que le grand Gustave y avoit fait apporter 
durant le cours de ses conquètes dans l´Allemange, avec les beaux chevaux qui avoient servi au 
magnifique carrousel(10) du Roy défunt, qu´on avoit achetés et amenés à grands frais, tout fut 
consumé. M. Chauveau avoit fait quantité d´ouvrages dans ce château, qui n´étoient ni recus ni 
arrêtes. Quelques jours après cet accident, il fut saluer le surintendant des bâtiments, lui parlant 
ce ces ouvrages et de ceux qu´il falloit refaire. M de Tessin, l´interrompant, lui dit: ”Monsieur, 
j´entends ce que vous voulez dire; l´intention du Roy et la mienne est que le malheur qui vient 
d´arriver ne retombe point sur vous. Vous ne perdrez rien; j´ai tout vu; qu´il vous suffise; faites 
votre mémoire, afin que je l´arrête et que vous soyez payé.” M. Chauveau fut d´autant plus 
surpris de l´entendre parler de cette facon, que depuis long-temps ce seigneur étoit à sa maison 
de campagne; il n´etoit même revenu qu´à l´occasion de feu, de sorte qu´il y avoit beaucoup 
d´ouvrages qu íl n´avoit pu voir. Ce que lui ayant représenté: ”Monsieur,” reprit le baron de 
Tessin; ”je le répète, il suffit de vous avoir dit que j´ai tout vu, pour vous faire connaître combien 
je vous estime homme d´honneur. Le Roy veut que vous soyez payé de tout.” Effectivement il le 
fut peu de temps après, et recut plus de quatre à cinq mille livres qu´il avoit cru perdues.

De ce feu du château de Stockholm, il arriva une chose très extraordinaire, qui pourroit faire 
croire que queque phénomène l’avoit produit. Il s´éleva du millieu de l´ incendie une trainée de 
flammes en forme d´arc-en -ciel, qui fut se rabattre dans une île à plus de deux lieues de Stoc-
kholm, sur une maladrerie qu´elle consuma entiérement avec tous ceux qui y étoient; il ne fut 
pas possible d´y rien sauver.

On ne peut non plus passer sous silence ce qui arriva à peu près dans le même temps. Pendant 
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plus de six semaines sans discontinuer, l´on voyoit à Stockholm un météore charmant dans le ciel. 
C´étoient cinq soleils; ils parroissoient depuis le lever du soleil jusqu´à son coucher; pendant tout 
le temps qu´ils parurent, le soleil fut toujours serein, sans brouillard ni aucun nuage, et le firma-
ment d´un bleu céleste d´une beauté admirable. De dessus le pont des vaisseaux à Stockholm, 
on voyoit, après l´aurore, premièrement un soleil se lever, mais plus petit que le véritable; ensuite 
paroissoient trois autres soleils, et enfin le cinquième. Celui du milieu (s. 27) étoit le plus grand 
et le vrai soleil; autour de lui il y avoit un cercle qui passoit au milieu des quatre petits soleils, 
lesquels étoient situés dans l´intersection des deux moitiés de cercles en forme d´arcs- en -ciel, 
qui se croisoient, traversoient concentriquement le grand soleil, et paroissoient embrasser tout l´ 
hémisphère. Les couleurs de tous ces cercles ou arcs-en- ciel étoient d´une vivacité, d´un brillant 
et d´une beauté sans pareils. Telle étoit la figure de cet admirable parélie.

Ce qui étoit particulier, c´est qu´à Droningholm, qui n´est qu´à deux lieues de Stockholm, 
le sieur Evrard Chauveau, lequel étoit dans ce château, assure que l´on ´y voyoit que trois soleils: 
cependant il les vit tous le cinq de Stockholm, y étant venu exprès pour les voir. M. le comte 
Daveaux, qui étoit encore à Stockholm, n´a pas manqué certainement de parler de ce parélie dans 
ses Mémoires; il est fàcheux qu´on les laisse manuscrits, et qu´on n´en fasse pas présent au public, 
car il y a dedans quantité de faits curieux.

M. Chauveau, ayant été sept annés en Suède, songea à quitter ce pays, à cause de la guerre, 
qu´il voyoit très échauffée: il demanda son congé pour faire un voyage en Italie. Après été saluer 
et prendre congé des seigneurs de la cour, il partit le 20 aoùt 1700, vieux style. Il recontre dans le 
pays de Schone M. Klinkonstrom (sic), favori de Charles XII, qui alloit exécuter quelques ordres 
de son maitre; il l´accompagna dans le passage du Sund, ou détroit de la mer Baltique. A cet 
endroit, ils approchèrent d´un vaisseau, et dans ce moment M. Klinkonstrom lui dit à l´oreille: 
”Soyez discret et me suivez.” Ils montèrent à bord de ce vaisseau. Le favori, l´ayant laissé quelque 
temps sur le tillac, revint le prendre et le conduisit à la chambre de poupe, où il le présenta au 
Roy de Suède, lequel y étoit incognito: ayant voulu voir notre sculpteur, il avoit commendé à M. 
Klinkenstrom de le joindre et de le lui amener à ce vaisseau comme par ca fortuit. Ce prince reçut 
M. Chauveau trés gracieusement; il lui dit que, sans la guerre qui l óccupoit, il ne le laisseroit pas 
partir; l´embrassa ensuite, lorsqu´il voulut mettre un genou en terre pour le remercier de toutes 
ses bontés, en lui souhaitant un heureux voyage, et lui recommendant de céler cette entreuve 
jusqu´à son arrivée en Italie; ensuite il lui fit présent de deux médailles d´or, lui fit donner une 
bourse de cent pistoles, et le congédia.

M. Chauveau ne put s´empécher d ávoir du chagrin d´être contraint de (s. 28) quitter ce 
généreux monarque; il l´avoit vu très petit quand il arriva en Suède, et venoit de le voir plus 
grand que lui de toute la tête.(11) Ce prince étoit infatigable; aussi Charles XI l´avoit accoutumé 
à la fatigue dès sa tendre jeunesse. A l´âge de cinq à six ans, il couchoit déjà tout botté pendant 
la nuit entre deux peaux, d´ours; à quatre our cinq heures du matin, il montoit à cheval pour 
commencer tous les exercises. Etant devenu plus grand, son gouverneur(12), qui l´adoroit à cause 
de ses grandes qualités (car il étoit bon et affable, d´une pâte à tout faire, et l´esprit prompt à 
concevoir), lui apprenoit tous les jours régulièrment de quelle manière se fortmoient les attaques, 
et que l´on prenoit les villes, et comme il falloit attaquer un camp. Un jour qu´il lui montroit 
à donner une bataille, il lui fit prendre un corp de cavalerie et il en prit un de son côté; s´étant 
disposés au combat l´un et l´autre, le prince oublia d´ ôter la baguette de son pistolet après l´avoir 
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bourré: comme malheureusment ces excercises se faisoient toujours en tirant les armes à feu avec 
de la poudre, en abordant son gouverneur à la tête de son escadron, pour commencer l´action 
par faire ensemble le coup de pistolet, il le tua tout roide sur la place. Ce jeune prince, qui armoit 
passionnément son gouverneur et ne le quittoit jamais, parcequ´il trouvoit en lui de quoi ras-
sasier son humeur guerrière, fut si pénétré de douleur le lui avoir donné la mort, que, dans son 
désespoir, il se seroit tué lui-même, si on ne l´êut pas embrassé pour le retenir. Etant monté sur 
le trône, il arriva un accident à son couronnement, qu´on regarde comme un mauvais présage. 
C´est la coutume que l´archevêque d´Upsal mette la couronne sur la tête du nouveau Roy, tandis 
que des sénateurs lui présentent l´epée et le bâton royale. Charles XII, qui étoit très vif, prit lui-
même la couronne, et la mit sur sa tête, disant qu´il croyoit bien que personne ne vouloit la lui 
disputer; ayant pris de même l´epée et le bâton royal, se mettant en devoir de monter à cheval 
pour faire sa cavalcade suivant la coutume, sa couronne tomba de dessus sa tête.

Au commencement de son règne, incité à la débauche par de jeunes seigneurs de son 
âge entre autres par le duc d´Holstein, qui avoit épousé sa saeur ainée, il eut quelques aven-
tures singulières. Un jour de fête, avec ce duc et un de ses pages (c´étoit son favori(13)  
dont on a parlé ci-devant), ils furent sur le bord du lac attendre tous ceux qui passoient l´eau en 
revenant d´une île où le peuple s´etoit allé divertir, e les jetoient dans l´eau à mesure qu´ils arri-
voient. Le Roy cependant, qui étoit d´une générosité sans pareille, ayant vu un homme en danger 
de se noyer, se jeta aussitôt dans le lac, et en nageant le poussa à bord; il fut ensuite, tout mouillé 
(s. 29) qu´il étoit, recommencer son jeu avec les autres. Par hasard, trois sculpteurs et peintres 
françois étoient à l´autre bord du lac; s´étant aperçus de ce qui se passoit à celui-ci, ils rebrous-
sèrent plus haut pour passer le lac dans un autre endroit; le duc de Holstein les fit remarquer au 
Roy, et l´engagea à remonter aussi. Nos François, voyant leurs démarches sans les connoître, s´en 
furent encore plus loin pour les éviter; enfin, lassés d´être toujours suivis, un des trois, nommé 
Fouquet, dit aux deux autres:” Parbleau, passons; Ils ne sont peut-être pas plus braves que nous. 
En arrivant, ses deux camarades furent jetés dans l´eau; Fouquet, qui étoit reste´ le dernier dans le 
petit yacht qui les passoit, voyant cela, sauta lui-même dans l´eau l´epé à la main. Le deux autres 
se relevèrent, et, ayant pareillement mis l´epée à la main, ils se battirent contre leurs agresseurs 
pendant plus d´une demi-heure, les firent reculer du bord du lac, et sortirent de l´eau. Le Roy, 
qui avoit affaire à Fouquet, échauffé et fatigué de l´assaut et de tous les mouvements qu´il s´etoit 
donnés, releva son chapeau, qu´il avoit sur le nez pour n´être point connu; alors Fouquet, l´ayant 
envisagé, s´ecria tout étonné à ses camarades :” C´est le Roy.” Ils se mirent tous à fuir. Ceci passoit 
dans le parc où ils étoient venus en se battant. Le duc de Holstein vouloit les poursuivre; le Roy 
l´en empêcha, disant:” En voilá assez, retirons-nous.” Ce combat fut bientôt su; tous le Fran-
çois s´attendoient à être égorgé. Le lendemain, on tint conseil chez le Roy; comme on y parloit 
beaucoup de ce combat, et que l´on disoit qu´il falloit faire des perquisitions de cette affaire, ce 
prince entra et défandit d´en faire aucune information: ”Messieurs,” dit-il, ”nous avons plus de 
tort qu´eux. C´es nous qui les avons attaqés, ce sont tels et tels que j´estime infiniment, d´autant 
plus qu´ils m´ont fait connoître, après avoir évité le combat autant qu´il a été en eux, qu´ils ne 
nous connoissoient pas et qu´ils sont braves. Ainsi je veux qu´on les avertisse de ma part de ne 
rein craindre; qu´on leur dise que je les estime beaucoup, et que je leur enjoins de ne parler à 
personne de cette aventure.” Cet ordre, exécuté ponctuellement, les rassura.

Ce Fouquet, contre lequel le Roy s´étoit battu, demanda par la suite à ce prince l´honneur 
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d´entrer dans ses drabants.(14) Le Roy lui répondit avec bonté qu´il auroit voulu pouvoir lui accor-
der sa demande, mais que, depuis la mort du grand Gustave, on avoit fait une loi qui défendoit 
d´y recevoir des étrangers; qu´à la place il lui offroit une compagnie dans tel régiment qu´il 
voudroit, et seroit charmé de l´avoir dans ses troupes. Le sieur Fouquet, en remerciant ce prince, 
lui répondit:” Sire, je ne demandois à entrer dans les drabants que pour défendre Votre Majesté 
au péril de ma vie,” et il se retira. Ayant depuis eu du service en Danemarck, el eut le malheur 
d´avoir une affaire avec un officier qu´il tua, ce qui l´obligea de repasser en France, où il a servi 
Louis XIV, dans les dernières (s. 30) guerres, en qualité de capitaine-ingénieur. Ayant été blessé au 
bras droit en posant une sentinelle dans une guérite oú personne ne vouloit aller, il fut contraint 
de postuler une place aux Invalides, quand on le fit capitaine des portes á l´Isle. (sic)

Un autre jour, le Roy de Suéde, avec son frère et le même page, courant à tout bride dans 
des lieux escarpés, ils furent subitement arrêtés par une précipice entre deux montagnes. Le duc 
de Holstein, se tournant de côté du Roy, lui dit: ”Sire, je parie franchir ce pas.” Ce prince lui 
répondit: ”Vous n´en aurez pas l´honneur le premier,” et il se mettoit en devoir de le faire, sans 
M. Clinkonstrom, lequel se mit au devant et lui fit connoître le danger où il s´exposoit. Une autre 
fois, Charles XII étant arrivé incognito à une poste pour avoir un renne pour attacher à sa chaise, 
suivi seulement d´un seigneur qu´il avoit laissé bien loin derrière lui, il trouva qu´il n´y en avoit 
plus qu´un, qu´un gentilhomme attachoit à sa chaise. Le Roy voulant avoir le renne, le gentil-
homme ne voulut pas le lui céder; des paroles ils en vinrent aux coups de poing, et se terrassèrent. 
Sur ces entrefaites, les seigneurs qui suivoit le Roy arriva en criant: ”C´est le Roy, c´est le Roy.” 
Le gentillehomme, étonné, ayant reconnu ce prince, courut se mettre dans la chaise, et, fouettant 
le renne, en peu de temps il s´eloigna, laissant le Roy très en colére de ce qu´il n´étoit pas venu à 
bout de son dessein. Dans ce temps-là, quatre potentats, ses voisins, lui ayant déclaré la guerre, il 
leur a bien fait connoître quíl n´étoit pas moins brave que ses ancètres. Enfin, on peut dire que 
ce prince étoit intrépide dans le danger et d´une grande magnanimité.

Revenons au sieur Chauveau. Après avoir remercié le roy de Suedè de toutes ses bontés et 
pris cogné de lui, il fut débarquer à Stralsund, et arriva à Berlin avec sa femme et son fils aîne 
; le surplus de sa famille étoit part devant lui pour l´attendre en France. Il avoit des lettres de 
recommandation, tant de plusieurs seigneurs suédois que du comte Davaux, se qui le fit bientôt 
connoître à la cour de Berlin. L´électeur lui fit proposer de lui sculpter un cabinet à Chernehouse, 
maison de plasiance auprès de (s. 31) Berlin. Il fit ce cabinet en six semaines; son Altesse électorale 
lui envoya dans une bourse 3,000 livre pour cet ouvrage, et le fit prier de rester pour travailler à 
son salon à Berlin. M. Chauveau, étant venu le remercier, lui remontra qu´ayant quitté la cour de 
Suède pour aller en Italie, il ne pouvoit rester plus long-temps sans se brouiller entièrement avec 
elle; ce pourquoi il le supplia de vouloir bien lui donner son congé, ce que ce prince lui accorda 
à regret. Il continua donc son chemin, non pas pour aller en Italie, suivant sa première intention, 
mais pour revenir en France: car il sentoit l´incommodité qu´un voyageur ressent de mener 
avec lui femme malade ou toujours craintive des accidents qui peuvent arriver dans un voyage. 
D´ailleurs, comme elle avoit fait un fausse couche à Berlin, cela le détermina à revenir dans sa 
patrie. Il fit fort heureusement le reste du voyage, et arriva en France à la fin de décembre 1700. 
Il fut d´abord saluer M. Mansard, premier architecte du Roy; il en fut bien reçu, ainsi que de M. 
Colbert, archevêque de Rouen, lequel recommenca aussitôt à l´occuper dans ses bâtiments. Ce 
prélat aimoit extraordinairement à faire bâtir, et encore plus la musique. En 1705, quand le Roy 
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demanda au clergé un don gratuit, il fut le premier à déclarer qu´il donneroit les quarante mille 
livres qu´il dépensoit toutes les annés à ses bâtiments, et conserva toujours ses musiciens.

M. Chauveau travailla ensuite à Roissy en Brie pour M. le comte Davaux, lequel étoit de 
retour en France. Entre autres ouvrages, il y a sculpté un beau fronton, au bout de l´orangerie, 
où il a représenté toutes les éminentes qualités de ce seigneur, et deux autres frontons, l´un 
représentant l ´Amour divine, et l´autre l´Amour profane. C´est à un de ceux-ci que M. l´abbé 
de Mesmes, étant monté sur l´échafaud du sieur Chauveau avec le père Dupuis, cordelier(15), qui 
étoit bon peintre, ayant vu le comte Daveau dans l´appartement, et lui cria en sautant sur cet 
échafaud:”Je ne crains rien.” Il n´eut pas achevé la parole, qu íl fit encore en autre saut, lequel 
rompit le boulin du milieu de l´échafaud. Le pauvre père Dupuis tomba à (s. 32) cheval sur 
une caisse d´oranger qui lui creva le ventre, l´abbé de Mesmes tomba sur le dos, et le fils de M. 
Chauveau tomba à côté de lui, et tout l´echafaud par dessus eux. Pendant ce temps, M. Chauveau 
étoit resté en équilibre sur une planche soutenue par un des boulins scellés dans le gros mur; il 
avoit l´échelle à côté de lui, et auroit pu facilement se sauver si la tête ne lui êut pas tourné; cette 
planche resta tout debout sur le cordon ou la première plinthe, où le sieur Chauveau donna du 
talon, ce qui le fit culbuter et tomber sur la tête et les genoux. Heureusement qu´il se resseu-
vint de cette planche et qu´il se releva promptement, de crainte qu´en tombant sur lui elle ne 
le coupât en deux. Il en faut quitte pour se faire saigner et prendre des lunettes, parceque cette 
chute lui avoit affoibli la vue. M. l´abbé de Mesmes jetoit le sang par la bouche, par les yeux et 
les narines; il fut très long-temps à revenir. A l´égard de jeune Chauveau, le gros ventre de l´abbé 
de Mesmes le sauva; il ne lui en coûta a qu´une saignée. Ce jeune homme, qui étoit l´ aîné des 
fils de M. Chauveau, s´il eût vécu, seroit devenu habile sculpteur; il est mort à dix-neuf ans. Les 
médicins ont attributé sa mort à cette chute, quoique long-temps après. C´est dans ce château de 
Roissy qu´est née ma femme, la plus jeune des filles de M. Chauveau; elle a trois soeurs, mariées 
et établies à Paris.

En 1705 et 1706, il fit les figures de saint Etienne et de saint Geneviève qui sont sur le maître- 
autel de Saint- Etienne- du –Mont. Il fit aussi dans le même temps le plans et les desseins pour 
la décoration totale de toute la chapelle de Saint-Luc, ci-devant église paroissiale de Saint- Sym-
phorien. Il en exécuta la gloire; le tableau de l´autel, qui n´est qu´un dessein, est de M. Elie. Les 
figures de saint Luc et de saint Jean sont de M. Le Pautre et de M. Voiriot; tout le surplus de la 
décoration est peint, sculpté et doré par différents maîtres de l´ Académie de Saint- Luc.

Bien des gens ont attribute ces plans et décorations à M. Oppenort, (s. 33) architecte de 
Monseigneur le duc d´Orleans, régent. L´architecture, sculpture et peinture de retable d´autel, 
sont lieés ensemble, sans bordure enfermant le tableau de l´autel, ce qui fait fort bel effet. M. 
Chauveau le fit pour faire voir que ces trois art, qui sont enfants du dessein, font un objet fort 
agréable quand ils sont mariés ensemble par gens entendus.

M. le maréchal d´Harcourt, ayant vu M. Chauveau chez M. l´archevéque de Rouen, employa 
aussi ce sculpteur à son château d´Harcourt; de plus, il lui fit faire le tombeau de M. le marquis 
de Beuvron, son père, à la Meilleraye, près de Rouen. En même tems il fit plusieurs sculptures à 
Ecouy, au dessus des Andelis, chez madame Paviot, veuve de procureur général au parlament de 
Rouen. Après tous ces ouvrages, il revint à Paris et eut le malheur de voir mourir sa femme d´une 
fausse couche. Il travailla alors aux baldaquins des Bains d´Apollon, dans le parc de Versailles, 
et, à la chapelle royale du châuteau, conjointement avec M. Le Pautre, aux chapelles du Saint-
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Sacrament et de Sainte- Thérèse. Il a fait le modèle du bas-relief en plâtre représentant la mort de 
cette sainte, pour le coffre d´autel de ladite chapelle. Lous XIV l´a admiré; cependant, à présent 
que l´on veut exécuter en bronze la plupart de tous ces bas-reliefs, qui ne sont qu´en plâtre, on a 
distribué celui-ci à un nouveau sculpteur, qui en change toute la composition. Le modèle en cire, 
sur lequel le plâtre a été moulé, est entre les mains de mon beau-frère; c´est un des plus beaux 
morceaux que l´on puisse voir, un de ces jour je le graverai, avec quantité de morceaux que ce 
grand home a faits, tant en France qu´un Suède.

M. Le Clerc a gravé quelques morceaux de la composition de René Chauveau, que ce sculp-
teur a fait exécuter; entre autres, le catafalque ou mausolée de la reine de Suède, mére de Charles 
XII, lequel a paru (s. 34) comme ètant de la composition de M. de Tessin; plus les plafonds de la 
salle et de la chambre du lit d´un hôtel que ce même seignuer a fait bâtir à Stockholm. Tous les 
ornements de ces plafonds ont été peints par Evrard Chauveau, et les figures par un Italien. Il est 
facile de reconnoître dans ces estampes le goût et la belle compopsition de notre sculpteur. M. 
Le Clerc les a gravées sur les desseins mis au net par l´inventeur; ils lui furent envoyés de Suède; 
mon beau-frére en a plusieurs esquisses.

En 1709, le Roy fit venir M. Chauveau dans son cabinet, et lui donna ordre de lui faire une 
bordure disposée d´une telle façon qu´elle pût renfermer quatre petits tableaux ronds, chacun 
d´environ deux á trois pouces de diamètre, représentant les quatre saisons, peintes d´une preci-
sion et d´une beauté admirables. M. Chauveau a fait une pièce excellente de cette bordure. Il 
a pris pour sujet principal le soleil qui étoit le devise du Roy, sous la figure d´Apollon, et a mis 
ce dieu au milieu des quatre saisons ou tableaux, comme présidant sur elles; chaque tableau est 
entourné d´ornemens et d´attributs convenables, tels que des fleurs pour le printems, des épics de 
blé pour l´été, et ainsi des autres; tout cela entrelassé avec art, une délicatesse sans pareille, et d´un 
seul morceau. Ce dessein projeté, il le présenta à Sa Majesté, qui lui dit de le faire exécuter. Après 
l´avoir moulé et fait jeter en bronze, il le fit réparer par un habile cizeleur et dorer d´or moulu. Le 
Roy en fut si content qu´il lui commenda de faire la même bordure une second fois pour de belles 
copies que ce monarque avoit fait faire de ces tableaux, et le récompense royalement. 

M. Chauveau étoit dans ce temps-là au château d´ Harcourt, où il étoit retourné après avoir 
fini les ouvrages de la chapelle du château de Versailles. Il étoit près d´achever à Harcourt, quand 
il reçut une lettre de madame la maréchale d´Harcourt, qui lui mandoit expressément de tout 
quitter et de partir-sur-le-champ pour aller trouver M. le duc de Coaslin, évêque de Metz, à son 
château de Frescati, qu´ il vouloit faire reconstruire, (s. 35) et qu´il reviendroit, après cet ouvrage, 
finir à Harcourt. M. le maréchal de ce nom et feu M. de Coste (sic), premier architecte du Roy, 
avoient parlé de lui si avantageusement à ce prélat, qu´il s´étoit déterminé à suivre leur conseil et 
à lui donner la conduite de cette enterprise. On peut dire, à la louange de la maison d´Harcourt, 
qu´elle a toujours été très affectionnée à protegér notre sculpteur et toute sa famille. Il a été huit 
anneés à faire les ouvrages de Frescaty; ensuite il a travaillé au grand salon à Saverne, chez M. le 
cardinal de Rohan, après avoir été achever les ouvrages du château d´Harcourt. Enfin, de retour 
à Paris en 1720, madame la maréchale d´Harcourt lui donna la conoissance de M. le marquis de 
Torcy, pour qui il a fait plusieurs desseins pour son château de Sablé, qu´il auroit exécutés si la 
mort n´êut arrêté et fini ses jours le 5 juillet 1722, âgé de cinqante- neuf ans trois mois. 

Cet habile architecte et sculpteur étoit un des plus grands génies de son siècle et des plus 
promts à l´exécution, ce qu´il avoit hérité de son père. Il étoit si infatigable qu´après avoir quitté 
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l´ouvrage, en attendant le répas, il modeloit ou dessinoit toujours quelque chose de nouveau; il 
se réveilloit la plupart des nuits en sursaut, et se levoit pour tracer sur le papier les idées qui lui 
venoient, même en rêvant. Son plus grand plaisir étoit de prendre un ardoise, et dessinoit et com-
posoit des sujets dessus; (s. 36) il demandoit à son fils, qui étoit toujours derrière lui à l´examiner, 
son sentiment sur ce qu´il fasoit, et vouloit qu´il le déclarât franchement. Fort souvent il effaçoit, 
ce qu´il venoit de faire, pour recommencer le même sujet tout différemment; il a beaucoup des-
siné pour les peintres et pour quelques architects de ses amis. M. l´évêque de Metz, qui l´aimoit 
et l éstimoit infiniment, le payoit toujours généreusement par une bourse d´une valeur au delà 
de ce qu´il auroit pu exiger; il ne pouvoit non plus s´empêcher de lui représenter qu´il étoit trop 
laborieux et qu´il ruinoit son tempérament. Véritablement il travailloit ordinairement depuis 
l´aube du jour jusqu´à son extrémité, sans aucun relâche que pour prendre ses repas et dormir sur 
un siége environ une heure après le diner. Son fils René-Bonaventure Chauveau, qu´il avoit élevé 
dans l´architecture et dans la sculpture, l´accompagnoit partout; ils étoient liés par un amour si 
tendre, qu´ils ne pouvoient se quitter, ce qui faisoit dire à M. le duc de Coaslin que c´étoit le mari 
et la femme. Ce fils est veuf depuis quelque années; il aviot épousé la fille d´un de ses confrères, de 
la famille des Frémiot, famille illustre par le nom d´André Frémiot, patriarche, ancien archêveque 
de Bourges, et par madame de Chantal, fondatrice de Filles de Sainte-Marie. 

 1. La composition de ce morceau représentoit Pandore, et il étoit de la composition de René 
Chauveau, son frère dont on va parler. (Note manuscrite)

 2. La cadette épousa le sieur Slodtz, sculpteur, d’où sont sortis MM Slodtz d’à présent, demeu-
rant au vieux Louvre, assez connus par tous leurs ouvrages. (Pap.) 

 3.  Ce prince étoit extrêment sévère; en voici une preuve. Un soldat qui étoit en sentinelle au 
bas de l’escalier du Palais royal à Stockholm, ayant vu la reine, qui avoit fait un faux pas, en 
danger de tomber en descendant cet excalier, jeta ses armes et courut la retenir. Charles XI, 
ayant scu cette action, commanda au conseil de guerre de juger ce soldat à cause qu’il avoit 
quitté son poste. Il fut condamné à perdre la vie. La sentance allot être executée, lorsque 
la reine, avec de grandes instances, se jeta aux pieds du roy pour luy demander la grâce du 
soldat, ce qu’elle eut bien de la peine à obtenir. (Pap.)

 4. En ce temps-là, il arriva à la Cour de Suède une aventure qui fit bien rire. Charles XI avoit 
plusieurs ours qui étoient apprivoisés ; un, entre autres, étoit habillé en page. Un paysan, 
étant venu au palais afin que le roy lui rendit justice sur quelque affaire, avoit apporté un 
panier plein de très beaux fruits pour les présenter à Sa Majesté. L’ours en question se jeta 
sur le fruit, se divertit à le faire dans la grande salle, et s’en fut ensuite d’un autre côté. 
Le roy, étant arrivé, vit le paysan qui avoit l’air chagrin; il l’aborda en lui disant: ” Cher 
père. Qu’avez-vous?” ” Sire” lui répondit ce manant, ” j’apportois de très beaux fruits à Votre 
Majesté; mais un de vos pages me les a pris.” ” Qu’on fasse venir tous mes pages!” dit le roy 
en l’interompant et s’adressant à un de ses gentilshommes; ”tu reconnoitras bien celui qui a 
fait le coup?” continua-t-il, se tournant du côté du paysan- ” Oui, Sire,” lui répondit-il. Les 
pages ayant passé en revue devant le paysan, il ne put reconnoitre celui qui lui avoit pris le 
fruit. Enfin le roy se ressouvint de son ours, et, l’ayant fait ammener, le paysan reconnut qu 
c’étoit son voleur. (Pap.) 
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 5.  M. le comte Davaux,qui etoit oncle du premier président de Mesme avoit été emvoyé en 
Suède à l’occasion de quelques brouilleries qui s´étoient élevées entre led deux cours au sujet 
d’une médaille dan l’histoire de Louis XIV du père Ménestrier, jésuite, première édition en 
1689 […] (Pap.)

 6. Ce sont de grands gobelets que l’on emplit de vin dans le repas, et que l’on fait boire à cha-
cun des conviés à la ronde. (Pap.)

 7. La marraine étoit une dane de ses parents qui étoit en France; elle fut représenté par une 
sœur de sieur Chauveau, laquelle vit encore: elle est établie à Evreux en Normandie.

 8.  Il revenoit depuis peu de visiter les plus belles villes d’Europe; étant à Lyon, l’argent lui 
manqua; ne voulant point être connu, il envoya son valet de chambre en Suède pour en 
rapporter, et entra chez un tourneur, comme un compagnon passant, où il travailla jusqu’au 
retour de son domestique; alors il remercia son maître et le gratifia très généreusement. 
Charles XII, roi de Suède, étoit aussi un excellent tourneur (Pap.)

 9. Peu de personnes savent la cause de la mort de ce prince. Voici le fait : Charles XI, étant à la 
chasse, descendit de cheval pour quelque besoin ; un ours sortit en ce moment d’un endroit 
plein de brouissailles et vint droit à lui ; ce prince, sans s’éffrayer, tira son épée et l’attendit 
de pied ferme. Comme il bassoit le bras pour l’enfiler, cet animal se dressa tout droit sur 
les jambes derrière, le prit entre ses deux pattes de devant, le serrant de toute sa force ; la 
suite du Roy arriva et acheva de tuer l’ours pour lui faire lâcher prise. Le Roy se trouva mal 
d’avoir été si fort serré ; mais comme il craignoit les médecins et chirurgiens à cause d’une 
jambe qu’on avoit été obligé de lui recasser, ayant été mal remise, il il défendit de parler de 
cet accident, en sort que, faute de secours à temps, il ne fit que languir jusqu’à sa mort, qui 
arriva cinq ou six mois après. (Pap.)

 10.  Le livre où sont les représentations de ce carrousel fut donné au sieur Chauveau par ordre 
du Roy de Suède ; il est entre les mains de son fils. Ce livre est très rare et les estampes sont 
d’une grande beauté (Pap.)

 11.  Le sieur Chauveau étoit d’une taille ordinaire, ayant cinq pieds deux pouces (Pap.)
 12.  Il s’appeloit, je crois, Monsieur Nordkopen
 13.  Clinkonstrom (note manuscrite de Pap.)
 14.  Ce sont ceux qui composent la garde du Roy de Suède. (Pap.)
 15.  M. l’abbé du Bos, ami de ce Père, m’a dit qu’il fut à Roissy quelques jours après cet accident 

et que l’on étoit si persuadé de la probité de ce religieux, qu’on lui avoit permis de quitter 
l’habit de son ordre pour passer en Anglettere, où il fut pendant quelque temps occupé à 
peintre, afin d’avoir de quoi soulager son père et sa mère qui étoient tombés dans l’indi-
gence. (Pap.)

* Endast Papillons fotnoter har här tagits med. Till dessa kommer ett antal fotnoter av Mon-
taiglon i 1854 års utgåva. 
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appendix VI

Familjeband och sociala nätverk, baserat på uppgifter i texten

Familjen Chauveau

François Chauveau (1613–1676), gravör, gift med glasmålardottern Marguerite Roger. De hade 
åtminstone sju barn. Louis Chauveau (f. 1657 eller 1658, levde åtminstone 1695) var målare i 
England. Evrard Chauveau (1660–1739) var målare i Frankrike och Sverige, hans fadder var 
Charles Le Brun (1619–1690), kusin var arkitekten Anthoine Desgodets (1653–1728). Han 
var gift med Madeleine Villois (d. 1701 i Sverige), fick minst två barn i Sverige, faddrar var 
ambassadör Comte de Guiscard och skulptören Henrion. René Chauveau var skulptör i 
Frankrike och Sverige, hade gått i lära hos Francois Girardon (1628–1715), och Philippe Caffieri 
(1634–1716), hustru var Catherine Cucci (d. 1705), förgyllare (dotter till ebenisten Dominique 
Cucci, d. 1794/1705). Paret fick elva barn, flera föddes i Sverige, men dog här eller återvände 
med sina föräldrar till Frankrike. Faddrar var bl.a. ambassadören Comte d’Avaux, syskonen och 
skulptören Louis Delaporte. Näst äldsta sonen René-Bonaventure Chauveau (1693–1776) blev 
arkitekt, yngsta dottern (1704–1741) gifte sig med gravören Jean-Michel Papillon (1698–1776) som 
skrev familjen Chauveus biografi. Catherine Cuccis syster Marie-Madeleine Cucci var gift med  
skulptören Sébastien Slodtz (1655–1726). Ytterligare två systrar till René och Evrard Chauveau var 
i Sverige, Catherine Geneviève Chauveau, guvernant/sömmerska, anställd hos Tessin d.y. och 
Marie Marguerite Chauveau (d. 1698 i Sverige) gift med guldsmeden Jean-François Cousinet (d. 
1714 i Sverige). De fick åtminstone en dotter i Sverige (1697–1700), faddrar var ambassadör comte 
d’Avaux och hustru. 

Familjen Delaporte

Louis Delaporte (d. 1701 i Sverige), skulptör verksam i Frankrike och Sverige. Gift med Jeanne 
Fremery (lämnade Sverige 1702, död i Frankrike efter 1715). Hon var hantverkskunnig, möjligtvis 
släkt med Martin Fremery, arkitekt. Paret hade åtminstone en dotter som anslöt i Sverige, fadder 
var François de Meaux, troligtvis densamme de Meaux som var i Sverige, eller en släkting. Denne 
François de Meaux var gift med en Suzanne Fremery, möjligtvis en syster till Jeanne Fremery.

Familjen Jacquin

Skulptörerna Joseph (f. 1658, d. 1703 i Sverige) och Claude Jacquin (d. efter 1698) skulptörer 
verksamma i Frankrike och Sverige. Föräldrarna var Jean Jacquin (d. 1683) och Isabelle Robert. 
De hade också en äldre halvbror François Jacquin (1631–1728). Joseph Jacquins hustru Claude 
Pelisson (d. efter 1709, i Sverige?), fick tillstånd från franska överintendentsämbetet för att resa 
till Sverige, i Stockholm fick hon lön som ”håfjungfru”. Paret fick minst två barn i Sverige, 
namngivna efter prinsessan Ulrika Eleonora och ambassadören, faddrar var Jean-François 
Cousinet och Comte de Guiscard. Två äldre barn skulle ”räddas” tillbaka till Frankrike för att 
inte bli lutheraner. 
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Familjen Foucquet

Jacques Foucquet (1639–1731), skulptör, verksam i Frankrike och Sverige, bördig från trakten 
kring Abbeville, son till Pierre Foucquet. Hade arbetat under skulptören Pierre Mazeline (1632–
1708), gift 1666 med Jeanne Ninet (d. före 1731). En son Bernard Foucquet (f. ca 1660–1670, d. 
före 1731), skulptör verksam i Sverige, en annan son Jacques Foucquet (f. ca 1660–1670, d. före 
1731), målare som varit vid Franska akademien i Rom, sedan verksam i Sverige. Den senare var 
gift med Charlotte Élisabeth Colin. De hade åtminstone en son vid namn Jacques. En dotter 
till Jacques Foucquet d.ä., Caterine Foucquet (d. efter 1732 i Paris), var gift med Claude Vacher, 
maître tapissier i Paris. Hon hade troligen varit i Sverige.

Familjen Henrion

Claude Henrion (d. 1710 i Stockholm), ornamentskulptör i Frankrike och Sverige, hade en dotter  
som dog i Sverige 1710.

Familjen Hubeault

Jean Hubeault (d. 1711 i Stockholm), gjutare verksam i Frankrike och Sverige. Hustrun nämns 
i franska kyrkoböcker som Elisabeth de La Motte. De hade flera barn, till vilka bl.a. François 
de Meaux var fadder. En dotter fick plats som lärling hos skräddare i Frankrike. I passansökan i 
Sverige 1706 nämns en Christine Bargiemant som Hubeaults hustru, möjligtvis var hon svensk. 

Familjen Aubry 

François Aubry (f. 1651 i Basel, d. 1713 i Stockholm), bronsgjutare verksam i Frankrike och i 
Sverige, hade arbetat med skulptören Roger Scabol (d. 1720) under skulptören Étienne Le 
Hongre (1628–1690). Hustrun möjligen en Jeanne-Marguerite Aubert, som var fadder till barn 
i franska teatertruppen i Sverige. Svenskan Kristin Orre som tjänat Aubry vid gjuteriet ärvde 
honom vid hans död. 

Familjen Langlois

Charles Langlois (d. 1703 i Sverige), formare, verksam i Stockholm och i Sverige. Hustrun hette 
Marie Lemaire och var troligen ej i Sverige.

Familjen Bernard

Bernard, marmorskulptör, d. 1706, brodern hette Thomas Bernard (1650–1713) och var ledamot 
i franska konstakademien.

Adam

Zéphirin Adam, bördig från Dieppe. Hade studerat vid Franska akademien i Rom. Familjeförhål-
landena ej kända. 


