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Mysteriet med den olycklige dansaren
P

å
Stockholmskällan
finns delar av det stockholmska kulturarvet
samlat i digital form – fotografier, kartor, konstverk, arkivhandlingar med mera – en
rik källa för alla intresserade.
Det är dock endast sällan som
de gamla historiska källorna
återuppstår i dagens verklighet i form av dans och rörelse.
Men så skedde på Stockholms
stadsarkiv den 9 maj i år.
Bland Stadsarkivets oförtecknade handlingar (dokument vars ursprungshistoria
är okänd) fann nyligen historikern Håkan Jakobsson – han
arbetar som forskningsassistent
vid arkivet – två handskrivna
dansböcker från 1790-talet. De
var tämligen lika och innehöll
dels noter till olika kontradanser, dels instruktioner för hur
de olika turerna i danserna
skulle gå.
Men det var inte allt. Ägaren till
böckerna – eller kanske någon
annan – hade klottrat dikter
om olycklig kärlek på vissa
sidor. Och på andra sidor stod
platser och datum nedtecknade. Var det möjligt att identifiera personerna bakom
böckerna med hjälp av dessa
uppgifter? Det rörde sig om
en man, eventuellt hette han

Lars Holmberg, och om en
kvinna, kanske var hennes
namn Christina Thyselius.
Dansexperten Karin Modigh från Stockholm Baroque
Dancers kontaktades och hon
hade möjlighet att komma till
Stadsarkivet och ge ett föredrag
om sällskapdans och allmänt
om de två dansböckernas kulturella sammanhang. Kanske
kunde hon också närma sig
frågan om de två personernas
identitet.
Det viktigaste var dock att hon

skulle ta med sig åtta elever
och med hjälp av dem framföra en av danserna – egalité
– ur böckerna. Samtidigt lades
information om de två dansböckerna ut på webbplatsen
proveniens.ifokus, en plats på

Ur den ena notboken.

internet där man bland annat
ägnar sig åt släktforskningslaviner (flera personer samarbetar för att lösa någon persongåta eller liknande).
Många intresserade från
olika håll visade sig villiga att
försöka hitta Lars Holmberg
och Christina Thyselius. På tre
dagar gjordes 75 olika inlägg i
frågan, man hittade bland annat en artillerist vid namn Lars
Holmberg som befann sig på
rätt plats vid rätt tillfälle – men
de slutgiltiga bevisen rörande
de två personerna gäckade alla
försök.
Gåtan om den olycklige
dansaren och hans kvinna är
därför fortfarande olöst. Men
en av de danser som personerna bakom böckerna ägnade
sig åt för över tvåhundra år
sedan – blev i och med Karin
Modighs föreställning – verklighet på nytt.
Musiken framfördes dessutom av den person som hade
hittat böckerna – Håkan Jakobsson – inte bara historiker
utan även altviolinist. Och nu
ligger de mystiska dansböckerna lätt tillgängliga på Stockholmskällan – som en rik källa
av musik och dans för alla att
ösa ur.
Mats Hayen

ÅTERUPPFÖRD. Susanna Macmillar och Saga Mellin framför dansen Egalité.

SKATTFINNARE. Det var historikern Håkan Jakobsson som fann notböckerna.

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