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stockholmskällan

I Stadsmuseets samlingar 
finns ett egendomligt foto-
grafi av den så kallade 

’’skridskokungen”, taget under 
1860-talet i Wilhelm Lund-
bergs ateljé vid Stortorget. På 
bilden syns en ung man i päls-
brämad jacka, kosackmössa 
och bröstet fyllt av medaljer. 
Blicken är energisk och fylld av 
självförtroende. Hans namn 
var okänt tills för ett par veck-
or sedan, då han återfanns i ett 
gammalt nummer av skämt-
tidningen Söndags-Nisse. Det 
är ingen mindre än konståk-
ningens fader, amerikanen 
Jackson Haines, som stolt po-
serar för kameran.

En solig lördag i mitten av mars 
1866 gör Haines entré på Ny-
brovikens is. Tidigare helt 
okänd för stockholmarna, kli-
ver han ut bland nöjesskrin-
narna, räcker överrocken åt sin 
betjänt, och – iförd just den 
dräkt ni ser på fotot – glider 
han iväg och dansar och trixar 
så det står härliga till. Enligt 
Söndags-Nisse var Haines så 
skön att skåda att ”Hrr Lönn-

qvist och Lind, våra värste i den 
vägen’’ funderade på att lägga 
skenorna på hyllan för gott.

Efter denna strålande debut 
får Haines tillstånd att hägna in 
Nybrovikens isbana med segel-
duk för att kunna ta betalt av 
sina åskådare. Aftonbladet berät-
tar lyriskt om föreställningen: 
Amerikanens skridskoåkning 
’’gränsade till det otroliga’’och 
”efter hvarje nummer framro-
pades konstnären, dervid han 
gjorde en mängd piruetter för 
publiken med så mycket behag 
och ledighet, att de flesta dan-
sörer skulle önskat att kunna 
ådraga sig samma uppmärksam-
het på ett salongsgolf.’’ 600 hade 
köpt biljett och många andra 
plankade, ’’till och med bättre 
klädda fruntimmer’’ smet olo-
vandes in ’’genom att uppsprätta 
sömmarne på seglen.’’

I början av juni har isen förstås 
smält, men Jackson Haines är 
fortfarande kvar i staden. 
Manége-Teatern annonserar 
stolt att de lyckats engagera 
den ’’verldskände, prisbe-
lönte’’ skridskokungen.  Af-

tonbladet är lika entusiastisk 
den här gången: ’’På det obo-
nade teatergolfvet dansar han 
på sina stålskor lika obehind-
radt som en balettmästare. 
Den burleska scen, der han 
föreställer en excentrisk eng-
elsk lord, som gör sitt första 
försök att åka skridsko, fram-
kallade stormande skratt och 
bifallsyttringar.’’ 

när året summeras står det 
klart att den begåvade ameri-
kanen varit en av Stockholms 
stora nöjesprofiler 1866. I 
Söndags-Nisses årskrönika 
står under månaden mars: 
”Jackson Haines kom. Våra 
diplomater funno, att de hade 
åtskilligt att lära i konsten att 
stå på det hala”. Åtminstone 
till januari 1867 är han kvar i 
staden, innan han fortsätter 
sitt kringflackande artistliv.

Skannar man nätet om 
Jackson Haines så framträder 
bilden av en pionjär. Den ba-
lettutbildade stjärnan var den 
förste att integrera dans i konst-
åkning, den förste att släpa med 
en orkester till isen, den förste 

att permanent fästa skenan vid 
skon, den första att göra den där 
tjusiga sittpiruetten med benet 
utsträckt. Han var en hejare på 
inlines också – men de hade fak-
tiskt uppfunnits långt tidigare.

I Stockholmskällans databas 
hittar du hundratals namnlösa 
individer från olika tider. Tror 
du att du kan identifiera någon 
av dem? Sök på ’’porträtt’’ och 
bläddra!

Kettil Mannerheim

Skridskokung satte snurr på Stockholm

KonståKare. Jackson haines i Wilhelm lundbergs ateljé, för-
modligen år 1866.  stockholms stadsmuseum 

haines porträtterad i sön-
dags-nisse, nr 12, 1866. 

Wahlbom, gustav.


