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SKANDIAMÄKLARNA
GAMLA VÄRMDÖVÄGEN 5 131 37 NACKA TEL: 08-718 40 00WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

Hjältevadsvilla från 2004 i område med begränsad biltrafik och närhet till skärgården. Här finns

det mesta man kan önska av ett modernt och stilfullt boende. Spännande tomt med frukträd,

örtagård, buskar, perenner samt en damm. Garage och många välplanerande förråd.

PRIS: 5 500 000 KR/BUD BOAREA: 178 KVM BIAREA: 7 KVM ANTAL RUM: 7 ROK BYGGÅR: 2004 TOMTAREA: 1 374 KVM

ADRESS: LAGNÖVÄGEN 13 VISAS: SÖN 26/4 15.30-16.15 OCH TIS 28/4 18.00-18.30 KONTOR: NACKA 08-7184000

MÄKLARE: ANNIKA NÄSLUND 070-4836071

NACKA INSJÖN - LYXIG VILLA I FRIDFULLT OMRÅDE NÄRA SKÄRGÅRD OCH BAD.

STOCKHOLMSKÄLLAN

 Läs mer om det gamla Stockholm på Stockholmskällan – www.stockholmskallan.se

Stora Hoparegränd, överbefolkat och trångt
S

tora Hoparegränd är 
i dag en lugn gata där en 
och annan turist vand-

rar förbi. Stämningen är långt 
ifrån den vi ser på Dahlströms 
målning från 1857 med folk-
liv av det kraftfullare slaget.

Centralt i bilden ser vi två män 
som samtalar eller grälar. Nå-
gon form av meningsskiljak-
tighet kan man tolka utifrån 
den knutna näven och de 
kraftigt rynkade ögonbrynen 
hos den av männen som står 
vänd mot oss. Den andre har 
just huggit ved och staplar 
den. Målningen redovisar 
tydligt de verktyg som an-
vänts: sågbock, såg och yxa. 
Det ligger också kläder släng-
da på gatan bredvid en sop-
kvast, en brödkavel och lump. 
Allt detta vittnar om ett helt 
annat liv på Stadsholmen, 
som vi i dag kallar för Gamla 
stan. Befolkningen i stadsde-
len har minskat och är nu 
bara en fjärdedel av vad den 
var 1857 då den var dryga tolv 
tusen innevånare. 

Målningen som är gjord av 
Carl Andreas Dahlström har 
titeln Jalousie de métier vilket 
betyder yrkesavund eller av-
undsjuka på ett yrke. 

Vem var då denne Dahl-
ström? Han föddes den 22 

september 1806 i Stockholm 
och levde hela sitt liv i hu-
vudstaden. Den 9 september 
1869  avled han vid en ålder 
av 63 år. Han efterlämnade 
då maka, barn och barnbarn. 
Han fi ck sju barn med sin 
maka, Maria Gustafa, under 
åren 1832-1847. I sin ung-
dom fi ck han ärva en mindre 
summa pengar som räckte till 
en studieresa till Rom. Kan-
ske var det denna resa som 
fi ck honom att börja studera 
konst. Dahlström studerade 
på Konstakademien under 
perioden 1830 till 1834. 

Under 1830- och 1840-talet 
ägnade han sig i huvudsak åt 
måleri och producerade ett 
antal oljemålningar, för att 
senare koncentrera sig mer 
på litografi er. I Stockholms 
stadsmuseums samlingar fi nns 
ett fåtal oljemålningar och ett 
tiotal litografi er.

 
Men vad händer egentligen 
inne på Stora Hoparegränd? 
Tittar man noga på målning-
en ser man att det är fullt 

slagsmål mellan sex personer. 
Två av dessa ligger mitt i 
gränden, det är två kvinnor. 
Kvinnan som hamnat un-
derst ligger illa till då den 
övre har ett stadigt grepp om 
hennes hals och snart är på 
väg att slå till med ett till-
hygge. Det är svårt att avgöra 
om det är en påk eller en 
fl aska. Lite vid sidan om står 
en kvinna redo att använda 
en sopkvast om det behövs. 
En av de boende på gatan har 
tröttnat på oljudet och häller 
något på kombattanterna, 
förmodligen vatten. Vad brå-
ket kommer sig av är svårt att 
veta men någon var i alla fall 
i färd med att hämta vatten 
för ett ok och två hinkar lig-
ger slängda mitt i gatan. 

Tittar man noga ser man att 
det faktiskt står någon i ett 
fönster längre bort och tittar 
på. Längre ner på gatan står en 
man och målar till synes obe-
rörd av det som pågår bara 
någon meter från honom. 
Kanske en vanlig dag på job-
bet?

För att se alla detaljer i 
målningen – gå in på www.
stockholmskallan.se, sök på 
Stora Hoparegränd och öppna 
konstverket med zoom-funk-
tion.

STORA HOPAREGRÄND 1857. Jalousie de métier av Carl Andreas Dahlström.

STORA HOPAREGRÄND 2009. Nytaget foto från platsen.

”Befolkningen i 
stadsdelen har 

minskat” 

Här hittar du lägenheten 
du söker efter
Håll koll på den lokala bostadsmarknaden. Läs våra bostadssidor


