Beskrivning av Lorens Pasch den äldre’s Dörröverstycken, Carl
Hårleman’s mästarspegel och Stockholms mästares Kakelugnar
Trångsund / Ankargränd gamla stan.

Lägenhet 1001 och historik om fastigheten samt kvarteret Hippomenes.

Borgen / Slottet
Stockholm hus, eller " Fagert hus ", som det står i Erikskrönikan kallas den första borgen på ön Stadsholmen . Ordet hus har inte bara innebörden
en byggnad utan beskriver också att på borgen fanns det bara ett boningshus där en viktig besökare med familj kunde bo, t.ex. kungafamiljen. På
ett slott finns det flera "hus" så att många familjer kan bo där samtidigt, t.ex. kungafamiljen med sitt hov. Den första slottsbyggnaden var m.a.o.
inte ett slott utan i första hand en borg för försvar resten av hovfolket härbärgerades i kringliggande byggnader innanför försvarsmuren.
Slottet Tre Kronor under medeltiden, d.v.s. före Gustav Vasa var också mer en borg för försvar än ett bekvämt slott för kungafamiljen att bo i. Här
kanske det också skall nämnas att namnet Tre Kronor kallades slottet för först år 1588 då de tre förgyllda kronorna placerades på en spira högst
upp på det stora Kärntornet. Själva slottet består av två delar, Högslottet och Förborgen. Högslottet var den äldsta delen och med Kärntornet
(den ursprungliga kastalen) som mittpunkt. Det var så avskilt från Förborgen att det kunde försvaras även om Förborgen gått förlorad i en strid.
Förborgen var den stora muromgärdade borggården som låg i sluttningen ner mot Norrström, där vissa borgare i staden sina hus byggda innanför
den första stadsmuren.
Vid branden av Slottet Tre Kronor 7 maj 1697 förstördes Riksarkivet och allt material om Stockholm gällande tiden innan 1654 gick förlorat.

Fakta och historia om TRÅNGSUND
Nämndes först år:
Längd:
Lat:

1599
90 meter
59.325631 Long: 18.069828

Trångsund har fått sitt namn efter att gränden på medeltiden var smal och trång. På slutet av 1500-talet fick den namnlösa
gränden utefter Storkyrkans västra sida namnet "Trångsundh" år 1599. Gatan var vid denna tiden betydligt smalare än idag. På
den tiden var området närmast kyrkan en del av kyrkogården med en mur ut mot gränden. Kanske var gränden inte bredare än
1 meter.
År 1816 river man muren mot gränden och kyrkogården flyttas, nu får gränden sin nuvarande bredd.
Namnet Trångsund finns nämnt redan år 1462 "Trangesunt".
En medeltida gång under mark sammanlänkade fastigheterna på Trångsund 4/6 med den medeltida kyrkan.

Fakta och historia om ANKARGRÄND
Nämndes först år:
Längd:
Lat:

1733
30 meter
59.325347 Long: 18.06971

Ankargränd är en av Gamla Stans äldsta gränder. På medeltiden förband den gatan som gick väster om Storkyrkan (nuvarande
Trångsund) med den västra murgatan (nuvarande Prästgatan), d.v.s. gatan som gick direkt innanför stadsmuren mot väster. Vi
känner dock inte till några tydliga namn på gränden före år 1733 när den är utskriven på Tillaeus karta som "Ankar gränd". Den
enda tidigare benämning som finns dokumenterad är "Gränden som går från Storkyrkans södra trappa ner till Prästgatan".
Familjen Stutén, handlare inom nålar, knappar och siden, flyttade 1772 in på Trångsund 6 i Gamla stan och blev grannar med
Slottet.
En av deras kunder var kung Gustaf III.

Redan när Stutén flyttade in i fastigheten kunde han känna historiens vingslag slå extra intensivt, delar av huset byggdes på
medeltiden och de fantastiska källarrumen med välvda tak och väggar med s.k tegelsättning i munkförband är några av de allra
äldsta tegelsättningarna i Stockholm. Den nedre våningen med pelarsal och kryssvalvstak är precis som källaren medeltida, i
dessa rum låg Stutens extremt exklusiva butik.
Johan Wilhelm Friese, död 1789, var en svensk murmästare och arkitekt.
Johan Wilhelm Friese var bror till murmästaren Casper Christian Friese. 1761 inträdde han i Murmästareämbetet i
Stockholm. Han uppförde 25 nybyggnader åren 1760-88, bland annat Hippomenes 1 (Trångsund 6) mittemot Storkyrkan,
där handelsmannen Johan Georg Stutén var uppdragsgivare. Tanken bakom den nya, ombyggda fasaden var att den, sedd
från Slottsbacken, skulle korrespondera med Storkyrkans östgavel.

Johan Albrekt Ehrenström

1762-1847

Runt 1790 flyttade Johan Albrekt Ehrenström in i lägenheten på Trångsund 6. Han var
kabinettsekreterare till Gustav den 3e, och en man med ett stort inflytande. Dagen efter
skottet mot Gustav den 3e på operan, fredagen den 16e Mars, väcktes Ehrenström av sin
lakej, som meddelade att kungen blivit skjuten. Därefter hölls informella möten med den
grupp av oppositionella gustavianer som stödde Gustav den 3e, hemma hos Ehrenström.
Efter ett antal år i förvisning utsåg tsar Alexander, storförstendömet Ryssland Ehrenström
till ordförande i nybyggnadskommitén i Helsingfors som eldhärjats svårt under den ryska
erövringen.
Ehrenström gjorde stadens stadsplan i gustaviansk stil han erhöll sedemera titeln
kejserligt stadsråd.

Gustaf Mauritz Armfelt

1757-1814

Efter Gustav III:s död var Armfelt ledande i den grupp av oppositionella gustavianer som var
kritiska mot Gustaf Adolf Reuterholm, den starke mannen i förmyndarregeringen för
kronprinsen Gustav IV Adolf. Reuterholm utnämnde 1792 Armfelt till minister i Neapel, vilket var
ett sätt att förpassa honom långt från händelsernas centrum. Den förbittrade Armfelt ansåg att
förmyndarregeringen stred mot Gustav III:s sista vilja och hade lösa planer på att störta
Reuterholm. Revolutionsplanen gick i korthet ut på att med hjälp av ryska påtryckningar tvinga
fram en regimförändring och tillsätta en ny regering där den ännu omyndige kronprinsen skulle
ha inflytande. Armfelt beskrev sina planer och sin upprördhet över Reuterholms regerande i
brevkorrespondens med bland andra Magdalena Rudenschöld och Johan Albrekt Ehrenström.
Efter Gustav den 3e’s död flyttade Ehrenström från Trångsund 6 till Djurö i Stockholms skärgård.
Genom ett omfattande spionnätverk upptäckte Reuterholm Armfelts planer och han dömdes
1794 till döden av Svea hovrätt. Då hade han dock redan satt sig i säkerhet i Kaluga i Ryssland,
där han var landsförvisad 1794–1797. Armfelt bodde bland annat i Dresden och Berlin 1797–
1799 och i hertigen av Kurlands familj i Schlesien och Böhmen 1799–1802.

På plan två finns två fantastiska rokokoöverstycken vilkas ramar är utförda av
mästaren Cousin, målningarna är tillskrivna Lorens Pasch den äldre, född 1702,
död 1766 eller dennes läromästare, Taraval.

I Paschs målningar kan man skönja influenser från hans samtida William Hogarth. Här finns också en elegans som pekar framåt
mot Gainsborough.
Vid sin återkomst till Sverige blev han vid sidan Georg Engelhard Schröder, Olof Arenius, Johan Henrik Scheffel en av Sveriges
mest ansedda målare som prydde många slott och Kungsgårdar.
Paschs tidiga målningar visar tydlig influens från fransk rokoko och bidrog till stilens genombrott i Sverige så som de målningar
på Trångsund 6 tydligt visar.

På plan 2 samsas i samma rum som Lorens Pasch d ä målningar en magnifik spegel
tillskriven
Carl Hårleman.

Interiör med Carl Hårlemans spegel.

Kakelugnar
I bostaden finns på nedre plan en kakelugn och på andra plan finns två kakelugnar,
de fantastiska kakelugnarna tillverkades av Stockholms mästare och är av absolut högsta
kvalitet.
Johan III lät montera kakelugnar i Stockholms slott 1572.
De färgglada ugnarna ersätts under 1600-talet av ugnar med svarta, svartgröna eller gröna
kakel. I början av 1700-talet blir kakelugnar med blå dekor på vit botten efter holländsk
förebild moderna. Samtidigt övergick man från biläggarugnar till vindugnar.
Då familjen Stutén flyttade in på Trångsund 6 hade Rokokon introducerats på Stockholms
slott av Carl Håleman och slog igenom stort på 1750 talet genom Jean Erik Rehns insatser.

Kakelugnar plan 2

Interiör med kakelugnar.

Kakelugn plan 1

Öppenspis plan 1. Spisfris i Kolmårdsmarmor.

Medeltida källare, öppenspis,
Murad härd med kupa.

Samtliga dörrar i lägenheten med lås från 1700-tal.

