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1. Upptakten
Det är på morgonen den 23 juli 1889, i en liten glänta i Nørreskov på ön
Tåsinge i Danmark. Föga anar väl den lilla skara som samlats här att de
står inför vad som skulle komma att kallas ”århundradets kärlekssaga”.
Eller att nästan varenda människa fortfarande kommer att ha hört talas
om denna händelse ännu hundratjugofem år senare. Eller att historien blir
tema för allt från skillingtryck, religiösa pamfletter och romaner till filmer,
baletter och musikaler. Eller att det skrivs böcker som denna.
Här i Nørreskov finns nu bland andra provinsialläkare Møller,
poliskommissarie Egense och tingsnotarie Jansen, alla här i tjänsten.
Orsaken till att de kommit hit är de båda lik en bondkvinna funnit kvällen
innan, liken av en man och en ung kvinna. Vid mannens sida ligger en
revolver. Skottskadorna på kropparna talar sitt tydliga språk: den unga
kvinnan har mördats av mannen vid hennes sida, sedan har han
uppenbarligen skjutit sig själv.
Förutom de tre tjänstemännen har åtskilliga nyfikna lockats till
platsen, bland annat en semesterfirande svensk, som rapporterar sina
iakttagelser till Skånska Aftonbladet i Malmö. Utan denna anonyma
persons insats hade den döda kvinnans sista hälsning till eftervärlden
aldrig blivit bevarad, och denna bok hade måst få en annan titel, om den
nu ens blivit skriven …
På kvällen samma dag finns nyheten i lokaltidningarna. Nyhetsbyrån
Ritzaus skickar ut ett telegram, och nästa morgon slås händelsen upp i
stor skala i Köpenhamnstidningen Politiken. Därefter fullkomligt
exploderar nyheten under de följande dagarna. Så gott som varenda
tidning skriver om vad som hänt. Man söker fakta och förklaringar, men
mycket av det man skriver är naturligtvis bara gissningar och
spekulationer. Under lång tid framöver förblir den uppskakande händelsen
det allmänna samtalsämnet i både Sverige och Danmark. En omfattande
mytbildning om dramat blir följden; myter, lögner, gissningar och
halvsanningar som tyvärr till stor del levt kvar in i våra dagar.
Redan på eftermiddagen den 24 juli har den hemska nyheten nått
Sundsvall, nästan 100 mil norrut. Där befinner sig den unga kvinnans
familj på genomresa från Örnsköldsvik till Hudiksvall. Familjen driver en
kringresande cirkus som turnerat framgångsrikt i såväl Danmark som
Sverige under flera års tid. Att cirkusen haft sådan succé beror till stor del
på just den unga kvinna som nu påträffats mördad. Knappt två månader
tidigare hade hon plötsligt lämnat familjen och cirkusen utan att meddela
sina planer. Hon hade bara saknats en morgon.
Cirkusen hade fått sitt namn efter den döda kvinnans fosterfar: Cirkus
Madigan. Och den 21-åriga kvinnan kallades Elvira.
Elvira hade lämnat familjen och cirkuslivet för att förenas med den
som kom att bli hennes baneman. Den man som nu ligger död vid hennes
sida. Den man som efter att ha skjutit ihjäl henne lugnt har satt sig ned
bredvid hennes döda kropp, stoppat revolvermynningen i sin mun och
tryckt av ett andra skott. En 35-årig löjtnant vid Skånska
dragonregementet. En man som nu gjort sin hustru till änka samt deras
båda barn faderlösa. Hans namn: Sixten Sparre.
När man läser tidningar från denna tid finner man i nästan vartenda
nummer notiser om mord och självmord, ofta i form av relationsdramer.
Så gott som alla dessa händelser är idag helt bortglömda, så varför blev

just detta fall ihågkommet? Vad var det för speciellt med just detta fall
som gjorde att folk mindes, och att alla än i dag hört talas om just denna
historia? Vad hade fått de båda att handla som de gjorde? Och vilken
sorts person var hon egentligen, Elvira Madigan?
Denna bok försöker reda ut hur Elviras korta liv gestaltade sig,
beskriva vad som verkligen hände och ta död på myterna. Även om Elvira
Madigan är ett välkänt namn ännu i våra dagar har hon ändå förblivit
märkligt anonym som person, och mycket lite om hennes liv har varit
allmänt känt, bortsett förstås från affären med Sixten Sparre. Själv visste
författaren till denna bok lika lite som alla andra innan han började
intressera sig för denna fascinerande kvinna och hennes tragiska
levnadsöde. Resultatet av min nyfikenhet håller läsaren just i handen: ett
modest försök att besvara frågan: vem var Elvira Madigan?
Så låt oss ta hela historien från början:
En av de många cirkusar som vid mitten av 1860-talet turnerade i
Nordeuropa gick under namnet ”Cirque du Nord”. Detta sällskap drevs av
den franske cirkusdirektören Jean Baptiste Gautier och hans far Didier.
Bland artisterna fanns bland andra den unga skolryttarinnan Eleonore
Olsen. Hon var född i Billnäs bruk i Pojo socken i Finland[1], föräldrarna var

Elviras mor Laura, eller Eleonore Olsen, som hon egentligen hette. Vid denna tid
använde hon dock vanligtvis artistnamnet Miss Ulbinska. Fotot togs troligen kring
mitten av 1880-talet. av P. Rosenow, Königsberg.

cirkusartister från Norge. Sin barndom hade hon sedan tillbringat på
cirkusar i Finland och Sverige. Som artistnamn brukade hon använda
”Miss Ulbinska”, till vardags kallades hon oftast Laura eller Nora. Hennes
far var avliden sedan några år medan modern fortsatte att resa med sin
dotter.[2]
En annan av cirkusens förmågor var den tjugoettårige ryttaren och
akrobaten Frederik Jensen från Köpenhamn.[3] I slutet av 1866 och början
av 1867 hade Gautier gett föreställningar i Hamburg och Altona, och i
mars 1867 befann man sig i Weimar.[4] Tycke verkar ha uppstått mellan
herr Jensen och den sjuttonåriga fröken Olsen, för nio månader senare,
den 4 december 1867, födde fröken Olsen en dotter. Det är om henne
denna bok handlar.
Den lyckliga tilldragelsen ägde rum i Flensburg, och när det
utomäktenskapliga barnet döptes i Marienkirche den 19 december
begåvades den lilla flickan med namnen Hedwig Antoinette Isabella
Eleonore Jensen.[5] Det skulle dock bli som Elvira Madigan hon skulle gå till
historien.

Noteringen om Elviras födelse och dop i kyrkboken för Sankt Marien, Flensburg. Den
något svårlästa texten lyder: ”Hedwig Antoinette Isabella Eleonore Jensen, unehelige
Tochter der Eleonore Cecilie Christine Marie Olson aus Bilnesbruk in RussichFinnland, 18 Jahre alt und des Frederik Jensen.
Gev: 1. Hans Jensen Neiß
2. Agathe Neiß geb. Jürgensen.
Die Geburtsheimathsrechte dieses Kindes sind von der Stadt Flensburg anerkannt s.
Bong-Schmidt 31.Dez.1867.”

Den lilla Hedvigs faddrar var timmermansgesällen Hans Jensen
Neiss och hans hustru Agathe, född Jürgensen, som också var
barnmorska. Kanske var det just hon som förlöste Elvira och på grund av
denna kontakt kom att bli gudmor. Vid tiden för dopet hade cirkusen
redan dragit vidare,[6] och mamman var uppenbarligen ensam kvar i
staden med sin nyfödda dotter, annars hade väl några av cirkusens
artister ställt upp som faddrar. En annan möjlighet kan vara att det var
hos familjen Neiss Elviras mamma hyrde rum under cirkusens sejour i
Flensburg.[7] Cirkusar vid denna tid hade ännu inte börjat använda sig av
husvagnar, den nymodigheten kom till våra trakter först en bit in på
1900-talet. I stället hyrde cirkusfolk in sig i enkla pensionat eller hos
privatpersoner som hade lediga rum. Transporterna mellan spelorterna
skedde sedan mestadels med tåg eller båt.

Dopfunten i Marienkirche i Flensburg. Jag har inte undersökt ifall det var denna
dopfunt som användes 1867, men med viss sannolikhet är Elvira döpt just i denna
pjäs.

Det samhälle Elvira föds in i år 1867 är statt i snabb förändring.
Omvandlingen från bondesamhälle till industrisamhälle är i full gång.
Många viktiga uppfinningar ser dagens ljus vid denna tid, Elvira kan därför
när hon växer upp bekanta sig med nymodigheter som telefoner och
elektriskt ljus. Fotokonsten har redan flera decennier på nacken, och
Elvira kommer att bli en flitig besökare hos fotografer runt om i Europa,
alla foton av henne jag känner till finns alla återgivna i denna bok.
Filmen däremot uppfinns först några år efter Elviras död, så rörliga
bilder av henne finns tyvärr inte. Bland andra viktiga uppfinningar vid
denna tid kan nämnas fonografen och automobilen. Även många viktiga

naturvetenskapliga och medicinska upptäckter görs vid denna tid, som
präglas av stark framtidsoptimism. Kontrasten mellan gammalt och nytt
leder till att denna tid präglas av starka sociala spänningar, strejker har
börjat bli vanliga. Transporter sker som sagt vanligtvis med järnväg eller
fartyg, allt ångdrivet, någon privatbilism finns ännu inte.
Det sena 1800-talet är fortfarande ett klassamhälle av en art vi idag
knappt kan föreställa oss. Klasstillhörigheten, som ofta markeras genom
klädseln, avgör hur man blir behandlad och hur man behandlar andra.
Detta faktum påverkar i hög grad också cirkusartisterna. Även om synen
på artister hunnit förändras mycket sedan medeltiden, då sådana individer
betraktades som fredlösa, finns det vid denna tid fortfarande en
nedlåtande attityd gentemot dessa konstnärer, inte bara från de högre
samhällsklassernas sida.
Naturligtvis finns en liknande rangordning även inom cirkusvärlden. En
cirkus på den tiden är ett klassamhälle i miniatyr: att vara cirkusdirektör
är förstås fint, särskilt om det handlar om en storcirkus; att tillhöra
cirkusdirektörens familj är nästan lika fint. Att vara en anställd cirkusartist
ger inte samma status, även om man som artist råkar vara av yppersta
klass. Och lägst i cirkusens klassamhälle står de som bara ”hjälper till”:
djurskötare, rekvisitörer och musiker. Knystarna, som dessa personer
längst ner i cirkushierarkin kallades, hade nog ofta inte råd att bo på
pensionat, de fick nöja sig med att övernatta i tältet eller i stallet bland
djuren.
Liksom många andra arbetsgivare behandlade vissa cirkusdirektörer
sin personal mycket auktoritärt och nedlåtande. Arbetarrörelsen med dess
jämlikhetsideal och demokratisträvan hade börjat göra sig märkbar, men
dess ideal och modernare människosyn hade ännu inte brutit igenom. Det
skulle dröja ännu några decennier innan demokratin som statsform skulle
vinna insteg i Europa.
Klassamhället återspeglas även i dåtidens sexualsyn. Omvandlingen till
industrisamhälle med dess ökade geografiska och sociala rörlighet gav
naturligtvis möjligheter till en liberalare syn på sexualiteten än vad som
hade rått i det gamla bondesamhället och inom bördsaristokratin, men
detta hade ännu inte hunnit få genomslag. Prostitutionen florerade och
även vid sidan av denna sågs det ofta som närmast en självklarhet att
män från de övre samhällsklasserna kunde ha romanser med flickor av
lägre stånd, i varje fall så länge man gjorde rätt för sig och betalade
underhåll för eventuella barn. Många män smet dock tyvärr från detta
ansvar genom att svära sig fria vid eventuella anklagelser om att vara
barnafar. Dylika relationer över klassgränserna ledde sällan till äktenskap,
och Elvira skulle så småningom låta sig förföras av en viss Sixten Sparre i
detta avseende.
Någon jämlikhet mellan könen var det naturligtvis inte fråga om vid
denna tid. Könsrollerna var väl definierade inom såväl familjen som i
arbetslivet. Fast just cirkus och liknande underhållning utgjorde kanske till
viss del ett undantag: kvinnliga cirkusartister kunde framträda på ungefär
samma villkor som manliga, både vad gäller vad som gick för sig att
utföra och ifråga om gager. I själva verket var det nog så att det faktum
att om det var kvinnor som utförde dessa svåra och ibland farliga
nummer, innebar det ofta en extra kittling för dåtidens publik. Dels för att
dessa artister överskred normerna för vad som var ”passande” för en
kvinna, men framträdandena kunde naturligtvis också innebära en retning
i erotiskt hänseende för en stor del av publiken.[8]
Det som nämnts ovan kan kanske tyckas falla utom ämnet för denna
bok, men jag har ändå tagit med dessa fakta, eftersom de är viktiga att
känna till för att kunna förstå det som sedermera skulle ske mellan Elvira

och Sparre, liksom för att kunna förstå varför samtidens reaktion på
dramat blev som den blev; ett snedvridet synsätt på denna
”kärlekshistoria” som tyvärr levt kvar ända in i våra dagar. Allt tyder
nämligen på att det hela rör sig om något helt annat än vad som framgått
av den traditionella bilden …
Artonhundratalets cirkus skiljde sig i många avseenden från nutidens. Man
reste och bodde som sagt inte i husvagnar, och själva föreställningarna
dominerades av hästnummer på ett helt annat sätt än idag. När
cirkusföreställningar i modern mening uppstod i slutet av 1700-talet rörde
det sig om renodlade framträdanden av ”konstberidare”. Andra nummer
såsom lindansare, trapetsartister, clowner och liknande fungerade bara
som utfyllnad om de ens stod på programmet. Gradvis under 1800-talet
lyckades dock dessa artister tillkämpa sig större utrymme i programmet,
publiken uppskattade tydligen ett mer varierat program än vad de
renodlade konstberidarföreställningarna kunde erbjuda.[9]
En företeelse som numera försvunnit var den pantomim som ofta
avslutade 1800-talets cirkusföreställningar. Trots namnet pantomim rörde
det sig om talade teaterpjäser, som engagerade all personal och ibland
även djur. Även de i truppen som var för unga eller för gamla för att
utföra egna nummer figurerade, åtminstone som statister. Cirkusbarn
gjorde ofta sin debut i manegen i någon av dessa pantomimer, ibland
redan i 3–4-årsåldern. Elvira var säkert inget undantag, även om vi i dag
inte har en aning om var och när hennes allra första framträdande ägde
rum.

Cirkusbarn som klär om inför en japansk pantomim. På Elviras tid fick cirkusbarn ofta
göra sin debut i manegen i sådana teaterstycken. (Från ”Hinter den Coulissen des
Circus Renz” av Christian Wilhelm Allers; Hamburg 1887)

En annan sedvänja som ändrats med åren, åtminstone på våra
breddgrader, är att cirkusar på Elviras tid ofta turnerade året runt. På

vintern fick några gaslampor eller kaminer tjäna som värmekälla i tältet,
men uppvärmningen var nog inte särskilt effektiv. Det kan på den tiden
knappast ha varit någon sinekur att bevista en cirkusföreställning
vintertid, varken för publik eller för artister. En annan skillnad är att
cirkusarna på den här tiden ofta stannade längre tid på varje ort än vad
som nu är fallet. Till exempel tillbringade cirkus Madigan nästan fyra
veckor i Västervik hösten 1888, detta i en småstad med bara cirka 7 000
invånare, och i Stockholm gav cirkus Loisset föreställningar i hela tre
månader 1877 trots konkurrens med cirkus Léonard som huserade i
Manegen på Djurgården[10] samtidigt.
Det är i denna säregna cirkusvärld Elvira växer upp: en värld befolkad av
ryttare, akrobater, clowner, jonglörer, lindansare och många andra slags
artister. En värld vars befolkning mer eller mindre avsiktligt ställt sig lite
vid sidan av det etablerade samhället. Dels därför att övriga
samhällsklasser alltid haft svårt för denna sorts människor och deras
livsstil, men cirkusfolk har nog själva velat markera en viss distans genom
att bygga upp ett eget system av normer och värderingar. Till exempel
var man inte alltid så noga med att legitimera sexuella förhållanden
genom äktenskap, Elviras mor gifte sig som exempel först på 1890-talet.
Ett annat exempel är att man ofta framträdde med ett annat namn än sitt
riktiga, Elvira Madigan hette ju som nämnts i själva verket Hedvig Jensen.
Artistnamnen byttes ut som det passade, ofta kunde samma artist
framträda under flera olika namn under en och samma föreställning. Om
inte annat byttes ofta namnet ut när artisten flyttade till en ny cirkus.
Cirkusarnas reklam var ofta dessutom våldsamt överdriven eller rent
lögnaktig ifråga om artisterna och deras prestationer, en osed som ju
tyvärr levt kvar länge.
Ett ömsesidigt beroende i förhållande till det övriga samhället hade
uppstått, där hög som låg inom det etablerade samhället utnyttjade
cirkusartisternas tjänster som underhållare och naturligtvis beundrade
deras artistiska förmåga, men där cirkusfolket också var beroende av
åskådarnas biljettpengar för sin överlevnad.
Åskådarna tröttnade naturligtvis på att se samma föreställning gång
på gång. Även om man försökte variera programmet från dag till dag blev
cirkusfolk därför tvungna att ständigt förflytta sig för att finna sin publik.
Mindre städer och orter hedrades endast sporadiskt av cirkusbesök, i
storstäder som Paris, Berlin och Moskva byggdes fasta cirkusbyggnader.
Där fanns publikunderlag för att ge föreställningar i princip året runt, men
även här ville publiken naturligtvis se nya ansikten i manegen. Resultatet
blev att cirkusartister ständigt tvingades vara på resande fot. Dels
turnerade de olika cirkussällskapen ständigt, dels skedde hela tiden ett
utbyte av artister mellan cirkusarna. Elvira, liksom många andra
cirkusartister vid denna tid, hade aldrig i hela sitt liv en fast bostad. Likaså
skulle hon komma att uppträda på många av dåtidens cirkusar. Cirkuslivet
var redan vid denna tid en högst internationell verksamhet, och en
cirkusartist kunde lätt få anställning var som helst i världen,
nationsgränser existerade knappt för dessa personer. Elvira skulle också
bli berest på ett sätt som var få förunnat vid denna tid.
Elviras liv som cirkusbarn präglades av denna säregna tillvaro. Redan
i späd ålder fick hon inleda sin träning. Cirkusbarn fick som sagt ofta
redan vid ett par, tre års ålder börja ”tjänstgöra”, till att börja med alltså
mest som statister i pantomimer och liknande. Någon ordnad skolgång
blev det sällan tal om med dessa ständiga förflyttningar. Undervisningen
fick skötas av barnens föräldrar eller också anordnades en informell skola,
där någon äldre person vid cirkusen fick fungera som lärare.

Ungefär så här kan Elviras skolgång tänkas ha sett ut. Någon ordnad undervisning
blev det annars ofta inte tal om för cirkusbarnen, som ju ständigt flyttade runt.
(”Cirkusskolan.”, från ”Hinter den Coulissen des Circus Renz” av Christian Wilhelm
Allers; Hamburg 1887)

De bevarade skriftprov vi har av Elvira och hennes mamma visar
resultatet av denna bristfälliga skolgång. Båda skriver ett språk som
kännetecknas av hemmagjord stavning, växling mellan ord från olika
språk samt mer eller mindre obefintlig interpunktion. Elviras mamma, som
enligt uppgift gått i ”riktig” skola i Stockholm ett tag på 1860-talet, skriver
med vårdad handstil på vad som i grunden är svenska, dock uppblandad
med norska, danska och tyska ord. Tyska var (och är) ju det interna
cirkusspråket, i varje fall i Centraleuropa. Den enda text från Elviras hand
vi har bevarad har mer inslag av danska än moderns skriftspråk, vilket å
andra sidan tidvis är lite svårbegripligt. Men mer om dessa båda texter
längre fram i boken.
Elvira fick sitt artistnamn först i elvaårsåldern. I början uppträder hon
under sitt riktiga namn, Hedvig, men av praktiska skäl kallar jag henne

mestadels för ”Elvira” i denna bok, även när jag skriver om hennes
barndom. Elvira själv tycks ha skrivit sitt namn ”Hedevig”, vanligaste
stavningen av hennes namn i källorna tycks vara ”Hedvig”. I kyrkboken
står som sagt ”Hedwig”.

















[1] Troligaste födelsedatum är 1849-03-25, men varierande datum anges i olika
källor. Hon återfinns inte i kyrkboken för Pojo församling (enligt Sven Hirn).
Troligen rapporterade föräldrarna aldrig födseln förrän i samband med dopet, som
tydligen skedde i någon annan socken, okänt vilken.
[2] NYTT: Laura skulle senare uppge, att hennes mor alltid var med
henne, men detta stämmer troligen inte. Vid tiden för Elviras födsel var
Lauras mor folkbokförd i Stockholm. Enligt inflyttningsboken för Maria
församling i Stockholm 1863 var Laura född 25 mars 1849 i Billnäs Bruk
samt döpt den 27 samma månad. Enligt boken ”Eisfeldt – en surrealistisk
familj”, sid. 273 var man så sent som i april 1862 kvar i Finland, så flytten
till Sverige bör ha skett försommaren 1862. Laura var då 13 (eller 12 om
man ska tro sekundära uppgifter om födelseåret 1850, vilket i varje fall
jag inte gör). Enligt samma bok sid. 274: ”Mellan åren 1864 och 1868
tycks familjen Olsen vara skriven i Stockholm, i Maria och Katarina
församlingar.” 1866 var Laura fortfarande skriven i Stockholm
tillsammans med modern Anna Maria och hennes tre syskon. Tack till
Mona Bornecrantz för dessa uppgifter. Laura måste dock i praktiken ha
lämnat familjen senast hösten 1865, eftersom hon då återfinns på Jean
Gautiers Circus National i Sydsverige som året därpå flyttar
verksamheten till Danmark och Nordtyskland. Laura hade alltså fast
bostad åtminstone en tid, så detta var inte alldeles nytt för henne när hon
sedermera flyttade till Limhamn.
[3] Född 1845-03-28 enligt kyrkboken för Vor Frue församling; fødte 1842–48,
sid. 88–89 nr 65.
[4] Resrutten enligt brev från Hans Rebehn till Per Arne Wåhlberg daterat 199209-29, nu i Nordiska museets arkiv, Stockholm. Innan man nådde Flensburg hade
cirkusen bland annat besökt Parchim och Güstrow. NYTT: Större delen av
cirkusens turné 1866-1868 skedde i Danmark (om man inkluderar det då
preussiska Sønderjylland). Jag har lyckats klarlägga större delen av
resrutten om det nu intresserar någon: LÄNK
[5] Födelse- och dopboken för Sankt Marien, Flensburg; 1867 nr 280.
[6] Sista föreställningsdag 10 december enligt Rebehn. I brev från stadsarkivet i
Flensburg till Per Arne Wåhlberg (dnr 642–82, daterat 1982-12-18, brevet nu i
Nordiska museets arkiv, Stockholm) anges dock 10 november som sista
dag. NYTT: se ovanstående LÄNK.
[7] Brev från kyrkoarkivarie Dieter Pust 2011-06-26. Herr och fru Neiss bodde vid
denna tidpunkt på Norderhohlweg (nuvarande Glücksburger Strasse), men senare
tycks paret Neiss ha separerat; i adressboken för Flensburg 1868/69 bor de två
på olika nya adresser. (Meddelat av stadsarkivarie Bente Pohlen i brev 2012-0120). Om det är gudföräldrarnas bostad som också utgör Elviras födelsehus är dock
okänt.
[8] Se t.ex. Tait: Circus Bodies, särskilt kap. 2 och Davis: The circus age.
[9] Om cirkuskonstens tidigare historia i Norden se t.ex. Wåhlberg: Cirkus i
Sverige, Enevig: Cirkus i Danmark samt Hirn: Sirkus kiertää Suomea.
[10] Manegeteatern låg på samma plats som nuvarande Cirkus, byggnaden revs
1890.

2. Barndomen
Kort tid efter att Elvira fötts i Flensburg drog Gautiers cirkus vidare mot
Danmark, först till Kolding[1] och därefter via Fredericia[2] till Odense där
det var premiär annandag jul 1867.[3] Elviras mamma följde inte med
cirkusen till Kolding och Fredericia, hon stannade med sin nyfödda dotter i
Flensburg till åtminstone strax efter dopet den 19 december. Den Miss
Eleonora som nämns i annonser från Odense är uppenbarligen identisk
med henne, så troligen var det här hon åter anslöt sig till cirkussällskapet.
En Peter Jensen/Jenson nämns också från Odense, det rör sig säkerligen
om Elviras far, vars fullständiga namn var Frederik Peter Jensen. Man vet
inte vad som senare hände med honom, alla spår försvinner för gott.
Många elvirologer har hävdat att han dog i unga år, kort efter Elviras
födsel, men några belägg för detta tycks ingen ha kunnat prestera.

I denna cirkusannons från Odense nämns båda Elviras föräldrar, ”Hr Jenson” och
”Miss Laura”. (Fyns Stiftstidende 1868-01-20, återgiven i Enevig: Cirkus og gøgl i
Odense 1845–1874, sid. 215)

Från Odense tycks Gautier ha dragit vidare till Horsens,[4] men jag vet
inte hur länge Elviras mor stannade kvar vid hans cirkus. Ett och ett halvt
år senare återfinns i alla fall mamma Laura på cirkus Renz i Hamburg, och

man får väl anta att Elvira är med henne hela tiden även om det inte
framgår av några annonser eller affischer, Elvira är ju ännu för ung för att
uppträda. Enligt ett tidningsklipp uppträder Elviras mor i Hamburg med:
”Römische Spiele, von Frl. Ulbinsky mit 4 Hermelinpferden.”[5] ”Fröken
Ulbinska” var det artistnamn mamman använde åtminstone mellan 1869
och 1878, men varifrån hon fått det namnet är obekant. Man skulle
kanske vilja gissa att hon vid denna tid hade sällskap med någon
cirkusartist herr Ulbinsky, och en ”S. Ulbinsky” har jag faktiskt träffat på;
han tar in på ett hotell i Wien i oktober 1869, samtidigt som Laura och ett
antal andra cirkusartister tar in på ett annat hotell i närheten.[6] Om det
finns något samband mellen dessa två personer är dock oklart.[7]
Följande år har jag återfunnit henne och cirkus Renz i Leipzig, där man
gav föreställningar våren 1870.[8] Varken i Wien, Hamburg eller i Leipzig
nämns som sagt Frederik Jensen bland artisterna, så av allt att döma är
han redan ute ur bilden, om han nu inte mot förmodan döljer sig bakom
något artistnamn på cirkus Renz.

Cirkusdirektör Ernst Renz enligt ett samtida träsnitt.

Året därpå dyker mamma Laura upp igen, denna gång i Berlin. Våren
1871 föder hon en son, Richard Heinrich Olsen.[9] Vem som var hans far
har inte gått att reda ut, men eftersom gossen i motsats till Elvira fick
moderns efternamn kan fadern varit okänd, i varje fall officiellt. Dopboken
nämner varken födelseort eller barnets far.[10] Cirkus Renz uppträdde i
Berlin vid denna tid, men jag har inte lyckats bekräfta att Elviras mor
fortfarande arbetade kvar där. Laura lämnade sedan tydligen bort sin son
för att denne som fosterbarn skulle läras upp till cirkusartist på cirkus
Bergman,[11] men han återvände så småningom till familjen Madigan. Som
cirkusartist skulle han vanligtvis komma att kalla sig Oscar Bergman eller
Oscar Madigan.
Lauras definitiva partner skulle komma att bli den amerikanske
cirkusryttaren John Madigan. När och var de två träffades är dock osäkert.
Johns äldre bror James hade enligt en tidningsnotis avseglat från New

York till Europa våren 1870,[12] men det är obekant om John reste över
samtidigt. James ”Jim” Henry Madigan var född i Albany, New York 1842
medan John Adalbert Madigan kom till världen 1850 i Lafayette, Indiana.
De två bröderna var enligt uppgift nummer fem och sju av totalt åtta barn
till Henry Patrick Madigan och hans hustru Marie, samtliga medlemmar i
en då välkänd amerikansk cirkusfamilj.[13]

Denna porträttmedaljong av John Madigan lär Elviras mamma Laura ha burit om
halsen. På bilden bär John Madigan själv en liknande medaljong, gissningsvis
föreställande hustrun Laura. (Medaljongen i privat ägo, Helsingborg)

James Madigan återfinns sedermera i Bryssel, där han gifter sig med
Lovisa Charlton 1872. Sommaren därpå föds dottern Rosealtha (Rosa,
Rose) i Hamburg som det första av fyra barn.[14] Rosa skulle så småningom
bli hustru till Lauras son Oscar, som ju var Elviras halvbror. Om Laura
träffat John redan vid denna tid och om bröderna reser tillsammans är det
också på dessa orter vi kan återfinna Elvira och hennes mor under dessa
år. James och John tycks sedan mellan cirka 1874 och 1887 mestadels ha
gått skilda vägar i Europa.
Jag har inte lyckats följa Elviras, mamma Lauras eller Johns rörelser i
Europa i detalj, jag kan belägga enstaka framträdanden, men däremellan
är de borta från min radar för ett tag för att sedan dyka upp igen någon
helt annanstans. Däremellan har de naturligtvis inte haft semester utan
har uppträtt på platser jag inte lyckats identifiera. För att kunna räta ut
alla dessa frågetecken skulle krävas en grundlig genomgång av
centraleuropeiska arkiv vad gäller tidningslägg, bevarade cirkusaffischer,
programblad med mera. Detta har av förklarliga skäl inte varit möjligt för
författaren, så läsaren får nöja sig med att jag redovisar de platser och
datum jag råkat stöta på.
I en tidningsintervju gjord långt senare skulle Laura hävda att hon
varit verksam i Amerika.[15] Det framgår dock inte när detta i så fall skulle
ha skett. Hon verkar vara okänd för amerikanska cirkusforskare,[16] så det
troligaste är kanske att hon och Elvira aldrig lämnade Europa, utan att
Laura och John möttes på någon cirkus på denna sida Atlanten. Jag vill

dock betona att jag för åren 1872–1875 inte har några säkra belägg för
var hon (och därmed också Elvira) befann sig, om de verkligen besökte
Amerika bör det ha varit under denna period.
Första beviset för att John Madigan finns i Europa är från hösten 1872,
då uppträder han med James och mellanbrodern Charles på cirkus Myers i
Hamburg.[17] I maj 1873 uppträder så både James och John Madigan med
Myers i Amsterdam;[18] i maj 1875 nämns ”Der Springer Mr. Madigan”
bland artisterna på cirkus Myers, som nu befinner sig i Prag,[19] det är dock
oklart vilken av bröderna som avses här. Att bröderna Madigan fanns på
cirkus Myers är kanske inte så underligt, cirkusdirektören Jim Myers var
svåger till bröderna Madigan.[20] År 1875 har jag återfunnit Laura på cirkus
Myers i Österrike,[21] där också John Madigan uppträder, så med viss
sannolikhet var det på denna cirkus de två möttes.
Hur som helst så återfinner vi så småningom John, Laura och Elvira
hos den franske cirkusdirektören François Loisset. Hans cirkus hade
gästspelat i Antwerpen 1873 och 1874,[22] i Bryssel juni 1874 och i
Strasbourg maj 1875,[23] men det var som sagt troligen först i slutet av
1875 som Laura och John Madigan anslöt sig till Loisset. 1 oktober 1876
anländer cirkusen till Tivoli i Köpenhamn, närmast från Stettin,[24] och nu
är familjen Madigan bevisligen med i truppen.

Cirkus Loissets föreställning på Tivoli i Köpenhamn den 14 november 1876 gavs till
förmån för Elviras mor ”fröken Ulbinska”. Denna dag utförde hon bland annat en
pas-de-deux med sambon John Madigan. (Berlingske Tidende)

Vi vet som sagt inte när Elviras debut i manegen ägde rum. Enligt danska
tidningar ska det ha skett just på Tivoli i Köpenhamn, där John
Madigan och hans fosterdotter ”for første Gang” framför en ”Pas de deux
paa 2 Heste af Hr Madigan og den lille Hedwig” den 16 november
1876.[25] Just denna föreställning är en beneficeföreställning för John
Madigan, Elvira själv är nu knappt nio år. Eventuellt rör det sig bara om
en Köpenhamnsdebut, och i så fall har John Madigan och Elvira redan
utfört detta nummer tillsammans på annat håll. John Madigan har tidigare
utfört numret med sin sambo Laura,[26] men nu får Elvira alltså själv pröva
på att medverka i denna pas-de-deux. I fortsättningen tycks Hedvig och
mamma Laura ha turats om som John Madigans partner.
Cirkusar på den här tiden gav ofta beneficeföreställningar till förmån
för en viss artist. Officiellt skulle då föreställningens netto tillfalla just
denna artist, men det är nog tveksamt om det alltid blev så i praktiken.
Fröken Ulbinska, dvs. mamma Laura, hade haft sin recettföreställning två
dagar tidigare, då hade hon varit John Madigans partner i samma pas de
deux.[27]

Förmodligen Elviras debut som soloartist: Den 16 november 1876 ersätter den
knappt nioåriga Hedvig sin mamma som John Madigans partner i deras pas de deux.
(Annons i Berlingske Tidende)

Pas de deux på två hästar enligt annons för Gautiers cirkus i Fyns Stiftstidende 24
december 1867. Elvira medverkade dock inte vid denna föreställning, hon var bara
tre veckor gammal.
Elviras föräldrar utförde just detta nummer på Gautiers cirkus, kanske är bilden tänkt
att föreställa just dessa två. (Efter Enevig: Cirkus og gøgl i Odense 1845–1874, sid.
207)

Elvira hade säkert redan medverkat i pantomimer och liknande under
flera års tid, men Köpenhamnsframträdandet var kanske första gången
lilla Hedvig framträdde som solist och blev omnämnd i programblad och
på affischer. Succén lär i alla fall ha varit omedelbar. Elvira var vacker
redan som barn, och den lilla flickan med det långa blonda håret vann
omedelbart Köpenhamnspublikens hjärtan, om man får tro vad
tidningarna skrev långt senare.[28]
Efter sista framträdandet i Köpenhamn den 29 november drog cirkus
Loisset vidare till Göteborg, men först efter att direktör Loisset skaffat 24
hästar för den fortsatta turnén av en P. E. Christensen. Dessa hästar
skulle vålla kontrovers i samband med Loissets död följande år, men mer
om detta strax. I Göteborg uppträdde man i cirkusbyggnaden på
Lorensberg från början av december 1876 till mitten av februari 1877, och
av annonser i Göteborgsposten framgår att Elvira utförde sitt nummer
tillsammans med sin fosterfar även här.[29]
Från Göteborg fortsatte Loisset till Oslo, eller Kristiania som staden hette
vid denna tid. Där framträdde man på Klingenberg från slutet av februari
till 1 maj 1877. Även här var en av föreställningarna en recett för John
Madigan, närmare bestämt den 17 april. Enligt annonsen var det samma
föreställning premiär för fröken Ulbinska,[30] varför hon i så fall inte
framträtt tidigare framgår dock inte. Förmodligen var det bara numret
som var nytt. Även här fick Elvira tillfälle att framföra sin pas de deux
tillsammans med fosterfadern.[31]

Annons för en av Cirkus Loissets föreställningar på Lorensberg i Göteborg. Denna
dag fick Elvira utföra sin pas de deux tillsammans med fosterfadern, i stället för
mamman. (Göteborgsposten 1877-01-18)

Stockholm blev därefter Loissets nästa anhalt, dit anlände
cirkusen den 3 maj. Två dagar senare började föreställningarna i ridhuset
på Grev Turegatan[32], där man sedan gav dagliga framträdanden under
flera månaders tid. Av tre bevarade programblad framgår att man hade
resurser att variera programmet avsevärt från dag till dag.[33] Den 2 juni
inleds programmet med ”stor akademisk voltige”, där John Madigan bland
annat utför en omtalad dubbelsaltomortal. Senare i programmet
återkommer han med sin pas de deux, denna dag dock med fröken
Ulbinska som partner. Även den 14 framförs den akademiska voltigen, och
som sista nummer denna kväll framträder fröken Ulbinska med ”Les Jeux
Olympiques” med fyra hästar, gissningsvis en frihetsdressyr liknande de
”Römische Spiele” hon utförde i Hamburg åtta år tidigare. Den 27 samma
månad får så Elvira hoppa in i stället för sin mamma i John Madigans pas
de deux, detta som nummer tre på programmet. Som tolfte och näst sista
nummer kommer sedan fröken Ulbinskas ”La haute école” (dvs. den högre
skolan inom ridkonsten) på den arabiska fullblodshingsten Taillard.[34]

Förhandsannons för Cirkus Loissets sejour i Stockholm 1877. (Dagens Nyheter
1877-05-03)

Det gamla ridhuset på Grev Turegatan i Stockholm 1896. Byggnaden är riven sedan
länge. Foto i Stockholms stadsmuseums arkiv.

Vid cirkus Loissets föreställning i Stockholm den 27 juni 1877 uppträdde Elvira med
John Madigan i deras pas-de-deux. Mor och dotter turades om att vara John
Madigans partner, numret kommer här som nr 3 på programmet. Som nr 12
kommer denna dag mamma Lauras eget dressyrnummer. (Kungliga biblioteket,
Stockholm)

Från en av Cirkus Loissets föreställningar i Stockholm 1877. Artisterna är: överst
Karl Ayx, Émilie Loisset och Clothilde Loisset, i mitten François Loisset och hr John
(Madigan?). Nederst ses, förutom några anonyma clowner och akrobater, Émilie
Loisset. Teckning av Georg Arsenius i Ny Illustrerad Tidning 1877-06-16.

Programblad för Loissets föreställning i Stockholm 2 juni 1877. (Kungliga biblioteket,
Stockholm)

Programblad för Loissets föreställning i Stockholm 14 juni 1877. (Kungliga
biblioteket, Stockholm)

Den 9 juni gästades cirkusen av kung Oscar II, som kom i sällskap
med kronprinsen (den blivande Gustav V), prins Carl och prins Friedrich
Carl av Preussen, som tydligen var på visit. Dagens Nyheter rapporterar:



Eftermiddagen besökte h m:t med gäst cirkus Loisset, der som förut
är nämndt, en läktare var anordnad på långväggen midt emot ingången. Å
denna läktare tog prinsen plats med konungen på sin venstra och
kronprinsen på sin högra sida. I linie med dem sutto prins Carl och de
preussiska officerarne; bakom den befann sig konungens uppvaktning. De
kungliga personerna applåderade lifligt konstridarsällskapets produktioner,
i synnerhet fröken Emilio [sic] Loissets och bröderna Gatleys.[35]
För att hedra de höga gästerna lät Loisset trycka sex exemplar av dagens
programblad på siden, vilket kostade honom 6 kronor. Till detta kom
kostnaderna för de sedvanliga ca. 300 exemplaren på vanligt papper, vilka
också betingade 6 kronor totalt. Dessutom tillkom kostnaden för de 120
affischer för totalt 15 kr som han lät trycka varje dag.[36] Vi vet tyvärr inte
om Elvira fick uppträda för de kungliga, eftersom varken programmet eller
affischen för denna dag tycks ha bevarats.
Som kuriositet kan också nämnas att den franske författaren Arthur
Rimbaud ingick i truppen under juni.[37] Under sommaren tog sedan Loisset
en del av sin trupp till Norrköping, där man uppträdde i ridhuset vid
Södertull samtidigt som resten av artisterna fortsatte att ge
föreställningar i Stockholm. Familjen Madigan var bland dem som följde
med till Norrköping.[38]
Nu inträffade en tragisk händelse som kom att få stora konsekvenser för
familjen Madigan: François Loisset insjuknade hastigt i lunginflammation
och dog efter några dagar på sitt hotellrum på Centralhotellet.[39] Resten
av föreställningarna i Norrköping ställdes in, och artisterna återvände
dagen därpå till Stockholm. Här fortsatte man att ge recettföreställningar
till den 6 augusti; dessa föreställningar gav ett netto på hela
6510:81,[40] men trots detta försattes Loissets dödsbo i konkurs två dagar
senare.
Den främsta orsaken till konkursen tycks ha varit de 24 hästar Loisset
hyrt av Christensen i Köpenhamn året innan. Enligt kontraktet skulle
hyran för hästarna vara 200 kr per dag, och Christensen ville nu ha
30 000 kr totalt, varav bara 8 000 hade erlagts. Dödsboet hävdade å sin
sida att hästarna var köpta på avbetalning och tillhörde Loisset. En dom i
Stockholms rådhusrätt gav dödsboet rätt.[41] Saken gick vidare till Svea
hovrätt, som emellertid fastställde rådhusrättens utslag: Christensen fick
nöja sig med 2 500 kr utöver vad han redan fått.[42]
Värre för familjen Madigans vidkommande var att konkursen innebar
att många av artisterna blev utan sin innestående lön. John Madigan för
sin del yrkade på 1 000 franska franc eller 439:60 i svenska
pengar.[43] Även denna fordran avvisas av rådhusrätten, men också
Madigans och andra artisters yrkanden går upp till Svea hovrätt, som i sitt
utslag fastställer Stockholms rådhusrätts dom, som innebär att Madigan
liksom flera andra kärande blir utan pengar. Detta eftersom ”att enär
kärandene icke visat att de hos Loisset innehaft sådan anställning, att de
vore att till betjente och tjenstehjon hänföra, blef berörda påstående
ogilladt”.[44] Det var tydligen lite si och så med skrivna anställningskontrakt
inom cirkusvärlden på den här tiden, vilket nog John Madigan och de
andra kärandena fick anledning att beklaga.
Efter konkursen skingrades artisterna liksom hästarna och cirkusens
rekvisita. Familjen Madigan fick snabbt nytt engagemang hos cirkus
Ciniselli, som sedan början av juli befann sig i Riga.[45] Två av Loissets
hästar, Taillard och Lord of Dailes (som i Stockholm framförts av Loisset
själv) tycks man ha fått med sig, eftersom dessa senare dyker upp
tillsammans med familjen Madigan i Finland. Taillard, som väl är identisk
med den häst som i konkurshandlingarna kallas Taya, värderas där till 300

kr. Den var tydligen inte en av de bästa hästarna, flera andra hästar
värderas till 1 000–1 500 kr i bouppteckningen. Lord of Dailes nämns inte
i konkursakten, den hade kanske köpts loss av någon av artisterna (John
Madigan?) innan konkursen. Rimligen var det åtskilliga av cirkusens
hästar som inte ingick i konkursen, för i bouppteckningen nämns bara åtta
stycken. Detta är ju betydligt färre än de 50 hästar man skröt med i
reklamen (som nog i och för sig var rejält överdriven).
Eventuellt förekom det en del oegentligheter i samband med
konkursen, bland annat visste plötsligt ingen vart cirkusens kontantkassa
på cirka 3 000 kr tagit vägen. Artisterna hade kanske passat på att förse
sig med hästar och annat till vrakpriser när man började inse vartåt det
barkade. Märkligt är i alla fall att två dagar efter konkursen skulle 17 av
cirkusens hästar säljas på auktion, annonsen är dock daterad två dagar
före konkursen men kom i tidningarna först dagen efter konkursen.[46]
Första omnämnandet av familjen Madigan i Rigapressen är från den 7
september, och cirkusens föreställningar där fortsätter till mitten av
oktober.[47]
I Sankt Petersburg var vid denna tid en ny, ståtlig cirkusbyggnad
under uppförande, den invigs med en galaföreställning den 26 december
1877.[48] Cirkus Ciniselli, som byggnaden än i dag kallas, inhyser numera
bland annat ett cirkusmuseum med tillhörande arkiv. Familjen Madigan
medverkade säkert vid invigningen, men på vilket sätt är obekant
eftersom enligt uppgift ingen information om familjen Madigan finns
bevarad i museets arkiv.[49] Inte heller tidningsannonserna eller affischen
nämner vilka artister som skulle medverka. I fortsättningen nämns
däremot både ”herr Madigan” och ”fröken Ulbinskaja” ofta på affischer
från Petersburg de följande månaderna.[50]

Cirkusdirektören Gaetano Ciniselli enligt en samtida teckning. (Från internet)

Cinisellis cirkusbyggnad i Sankt Petersburg. Elviras första framträdande som
lindansös ägde rum här den 23 april 1879. (Samtida foto, från internet)

Säsongen i Petersburg varade till den 25 maj, därefter tycks familjen
Madigan ha dragit till Hinnés cirkus i Moskva, där John Madigan den 18
oktober 1878 inför notarius publicus går ed på sin fordran i Loissets
konkurs.[51] Den 20 november var det åter säsongspremiär i Petersburg,
och John och Laura nämns på affischerna, dock bara till och med den 21
december. På ett bevarat programblad från Moskva, daterat 6 januari
1879, nämns John Madigan, så tydligen återvände familjen dit efter bara
en månad.[52] Den 21 april dyker man återigen upp på affischerna från
Petersburg, så tydligen fick familjen Madigan pendla en del mellan
Rysslands båda största städer. Samtidigt tränade Elvira dessutom på ett
helt nytt nummer …
På cirkus Ciniselli uppträdde vid denna tid den dåförtiden berömda
lindansösen Oceana Renz.[53] Hon var amerikanska, med ursprungligt
namn Oceana Sprake Gutteridge. Det påstods om henne att hon fått sitt
förnamn av att hon skulle ha fötts mitt under sin mors resa över Atlanten,
men som så ofta när det gäller uppgifter om cirkusartister var sanningen
mer prosaisk, hon var från Iowa.[54] Oceana framträdde på slak lina och
hade som specialitet att kunna jonglera samtidigt som hon gick på linan.
Precis samma färdigheter som Elvira senare skulle visa upp!
Innan familjen Madigan kom till Ciniselli hade Elvira tydligen bara
framträtt på hästryggen, men nu dyker hon plötsligt upp som lindansös
och jonglör. Det är nog inte en alltför djärv gissning att ana ett samband:
det var i Ryssland Elvira blev lindansös, och det var Oceana som var
hennes lärarinna. Både Oceana och Elvira brukade dessutom kalla sitt
nummer ”Fille de l’air”, d.v.s. ”luftens dotter”.

Lindansösen Oceana Renz. Var det hon som var Elviras lärarinna? Här på ett ovanligt
tidigt foto av en cirkusartist i arbete, även om det är taget i ateljé och inte i
manegen. (Foto från gissningsvis ca. 1880, från internet)

Den 23 april 1879 blev en märkesdag i den nu drygt elvaåriga Elviras
liv. På cirkus Cinisellis affisch för förställningen i Petersburg denna dag
kan läsas: ”För första gången: övningar och diverse jongleringar på slak
lina utföras av fröken Hedvig”. Detta bör alltså vara Elviras debut i hennes
nya fack! Hon kan i och för sig ha börjat uppträda på lina redan i Moskva
tidigare under året, men tills motsatsen bevisas får väl detta datum anses
markera hennes debut som lindansös.[55] Från Moskva finns enligt uppgift
inga affischer eller program bevarade som nämner Elvira, och i cirkusens
tidningsannonser från denna stad nämns över huvud taget inga av
artisterna.[56]
Om Oceana var Elviras lärarinna måste Elvira i så fall lärt sig lindans
på mindre än två år. En god prestation, men det är ju möjligt att Elvira
redan prövat på konsten. Elviras mamma lär själv ha uppträtt som
lindansös i Finland i sin ungdom,[57] så hon hade kanske redan lärt Elvira
grunderna när Oceana dök upp. Cirkusbarn fick på denna tid pröva på
flertalet discipliner för att sedan specialisera sig på dem de visat bäst
anlag för. Grunderna i klassisk balett och diverse vighetsövningar stod
dock alltid på schemat.
Elvira fick kanske också hjälp att träna vidare på egen hand, eftersom
Oceana tycks ha lämnat Ciniselli för cirkus Renz redan sommaren
1878.[58] Vems idé det var att Elvira skulle satsa på lindans vet vi inte,
kanske var det Oceana som såg att Elvira var ett lämpligt ämne till att
ägna sig åt konsten, kanske var det Elvira själv som ville pröva på efter
att ha sett Oceanas nummer. Det kan ju också ha varit föräldrarna som
ville att hon skulle byta disciplin.

Affischen från Elviras debut som lindansös den 23 april 1879 i Sankt Petersburg.

Programblad från Cirkus Hinnés föreställning i Moskva 6 januari 1879. Elvira
framträdde tydligen inte denna dag, av familjen Madigan omnämns endast
fosterfadern John. (Cirkusmuseet, Sankt

Petersburg)

Interiörbild från Cinisellis cirkusbyggnad i Sankt Petersburg. (Från internet. (Bilden
är förmodligen spegelvänd, manegeridning sker alltid motsols))

Hinnés cirkusbyggnad i Moskva, där familjen Madigan uppträdde åren 1878 och
1879. (Foto i Det kongelige Bibliotek, Köpenhamn)

Balettundervisning på cirkus Renz. Cirkusflickor fick alltid lära sig grunderna i
klassisk balett för att kunna utföra sina nummer graciöst, och Elvira var inget
undantag. Hon lär ha utfört sina nummer med stor elegans och grace. (Från ”Hinter
den Coulissen des Circus Renz” av Christian Wilhelm Allers; Hamburg 1887

Bara två dagar efter att Ciniselli avslutat säsongen i Petersburg den 13/25
maj 1879 återfinns familjen Madigan i Finland, där de anländer till
Åbo den 27 maj. De presenteras i tidningarna som en avdelning av cirkus
Ciniselli,[59] och det uppges att man kommer från Stockholm på väg till
Helsingfors,[60] men detta är uppenbarligen fel. Man kom ju direkt från
Ryssland, och till Helsingfors fortsatte man inte heller. Den 2 juni
uppträder familjen i Kuppis park i Åbo i samband med en folkfest till
förmån för en fond som skulle samla in pengar till en staty av Per
Brahe.[61] Först framträdde John Madigan på Lord of Dailes, varefter Elvira
tog vid med sitt kombinerade lindans- och jongleringsnummer. Efter Elvira
var det dags för mamma Laura på Taillard, varefter John Madigan fick
avsluta med sin akademiska voltige med dubbelsaltomortal. Påföljande
söndag, den 8 juni, framträder man åter med ungefär samma program,
denna gång kompletterat med en spansk och en skotsk dans utförda av
Elvira.[62]
Dessa framträdanden i Åbo är de allra första där hon använder
artistnamnet ”Elvira”. Hon hade av allt att döma inte använt namnet i
Ryssland, där var hon hela tiden ”Hedvig”, även som lindansös. Vem som
kom på det nya namnet är inte gott att veta, men en sak är nog säker: ett
bättre artistnamn kunde hon aldrig ha fått!

Elvira blir Elvira! Första gången hon använder sitt nya artistnamn är vid denna
föreställning i Åbo. Lindansnumret hade hon dock utfört tidigare i Petersburg. (Åbo
Underrättelser)

Vid det andra framträdandet i Åbo, den 8 juni 1879, uppträder Elvira inte bara som
lindansös utan också med några nationaldanser. Elvira var en mångsidig cirkusartist,
förutom lindansös och ryttarinna var hon också jonglör och dansös samt medverkade
i diverse pantomimer. (Åbo Underrättelser)

Första anhalterna blev Björneborg och Kristinestad. Därifrån fortsatte
man till Vasa, men här blev tydligen inte publikintresset vad man hoppats
på, eftersom man avslutade sejouren redan efter en vecka. Elvira hann
dock få sin troligen första recettföreställning den 23 juli. Via
Gamlakarleby och Jakobstad tog man sig till Uleåborg, där bifallet
uppenbarligen blev större. Detta eftersom man kom att stanna i en och en
halv månad, trots att man enligt tidningsuppgifter från början bara tycks
ha tänkt sig två veckor. En bidragande orsak kan nog ha varit att en
avlägset belägen småstad som Uleåborg på den tiden ytterst sällan hade
besök av cirkusar, så suget efter dylik underhållning var nog mycket stort.

Annons för Cirkus Madigans föreställningar i Kristinestad. (Ahti 1879-07-04)

Truppen bestod nu av åtta personer, varav två damer, samt fem
hästar, och ytterligare fem artister uppges vara på väg som
förstärkning.[63] I en annons från Kristinestad[64] nämns förutom John
Madigan, miss Ulbinska och Elvira även gymnasterna Mr Louis och Carlo,
som i verkligheten torde ha varit Lauras bröder Ludvig Elias och Frans
Oscar Olsen.[65] Dessutom framträder clownen François och
trapetskonstnären Mr Oscar, den sistnämnde kanske identisk med Frans
Oscar Olsen. Till detta ska läggas att Elviras vid det här laget sextioåriga
mormor Anemaria också fanns med i truppen, men hon uppträdde kanske
inte längre i manegen.[66]

Under sejouren i Uleåborg extraknäckte Elviras mamma tydligen som ridlärare.
(Annons i Uleåborgs tidning 1879-08-21)

Elvira får hela tiden lysande recensioner: ”Lilla miss Elviras dans är av
utsökt skönhet”.[67] ”Unga fröken Madigans graciösa danser belönades med
warma applåder”.[68] ”Den tolfåriga miss Elvira utför säkert de djerfvaste
balanseringar och rörelser på en smal lina och hennes graciösa danser
ådraga sig äfven publikens beundran”.[69]

Annons för Elviras beneficeföreställning i Åbo den 15 november 1879. (Åbo
Underrättelser)

Efter succén i Uleåborg återvände cirkus Madigan till Åbo, där man gav
föreställningar under en månad i oktober och november 1879. Näst sista
föreställningen var en benefice till förmån för Elvira.[70] Som kuriositet kan
nämnas att Elvira vid ett tillfälle av outgrundlig anledning uppträder som
”Miss Azella”![71] I Åbo tycks cirkus Madigan ha råkat ut för en stöld, varvid
bland annat en mängd kostymer försvann. Saken tycks dock ha rett ut

sig, då tjuven sedermera åkte fast och dömdes för tredje resans stöld till
livstids(!) tukthus.[72] Finlandsturnén avslutades sedan i Tammerfors, där
man gav föreställningar från slutet av november till mitten av
december.[73]

Affisch för Cirkus Madigans föreställningar i Åbo oktober 1879. Elvira medverkade
men omnämns tyvärr inte här. (Affischen i Åbo landskapsmuseum, återgiven i Hirn:
Den gastronomiska hästen, sid. 203)

När sejouren i Åbo skulle avslutas var hela inredningen i den provisoriska
cirkusbyggnaden till salu. (Åbo Underrättelser 1879-11-12)

Nu vid tolv års ålder hade lilla Hedvig förvandlats till lindansösen Elvira.
Cirkusbarnet hade funnit sin rätta plats på sin slaka lina högt uppe under
cirkuskupolen. Men vad framtiden hade i beredskap för henne i fråga om
artistkarriär och personliga relationer hade hon naturligtvis ännu ingen
aning om.
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3. Isblomman
Vart familjen Madigan tog vägen efter turnén i Finland är inte känt.
Kanske återvände man till Ryssland och cirkus Ciniselli, men troligen sökte
man sig direkt ner mot Centraleuropa. Ett år senare, på Elviras
trettonårsdag den 4 december 1880, återfinner vi familjen Madigan i
Wien, där cirkus Krembser hade premiärföreställning just denna dag.
Elvira får som vanligt strålande recensioner:


… Likaså väckte en helt ung lindansös uppmärksamhet, som med
sällan skådad säkerhet utförde jonglörkonster på en tio klaster hög
lina …[2]

En klaster var 195 cm, så Elvira skulle alltså ha befunnit sig nästan 20
meter upp i luften! Förmodligen en våldsam överdrift (inget ovanligt i
cirkussammanhang), men rejält högt måste det nog ha varit.
Förhoppningsvis fanns det skyddsnät!
I närheten av cirkusbyggnaden ska det ha bott en skomakare från
Böhmen vid namn Josef Brož. I familjen fanns en femtonårig dotter,
Gisela; hon var alltså var två år äldre än Elvira. Familjerna kom på något
sätt i kontakt med varandra, och resultatet blev att man kom överens om
att Gisela skulle följa med familjen Madigan som lärflicka. Detta trots att
hon som femtonåring nog var i äldsta laget, de flesta cirkusbarn började
ju sin träning vid betydligt tidigare ålder. Kanske tyckte Elviras föräldrar
att det skulle vara bra för deras tydligen introverta och blyga dotter att få
en ”storasyster”. Enligt en senare tidningsuppgift hade Gisela just avslutat
sin skolgång i en klosterskola i Siebenbürgen, där hon ska ha fått en ”fin”
utbildning med bland annat pianospelning på programmet. Enligt samma
källa ska det ha varit hon som så småningom lärde Elvira att spela piano
och dessutom skänkte henne ett visst mått av litterär bildning.[3]
Meningen var att Gisela skulle läras upp till lindansös och uppträda
tillsammans med Elvira, och så blev det också. Gisela lärde sig gå på
spänd lina, medan Elvira som tidigare framträdde på slak sådan. De
presenterades som systrar, och uppträdde samtidigt på varsin lina,
uppspända ovanför varandra. Källorna är lite oeniga om vem som var på
den övre respektive undre linan, men av allt att döma höll Elvira alltid till
på den övre.[4]
Att Elvira redan från barndomen var tystlåten och inbunden tycks vara
ett faktum, även om det tyvärr är väldigt dåligt med källor som låter oss
komma henne in på livet. Mamma Laura tycks ha varit överbeskyddande
gentemot sin dotter, även om Elviras blyghet nog inte bara berodde på
detta faktum. Fast rädd för att uppträda tycks Elvira aldrig ha varit, trots
sin tillbakadragenhet som privatperson.
Gisela beskrivs i samtida press som eldig och passionerad, men privat
påstås hon varit slö och flegmatisk liksom Elvira.[5] Däremot fanns det
uppenbarligen en stor skillnad mellan flickorna vad gäller scennärvaro:
enligt hur Gisela beskrivs i pressen sökte hon hela tiden publikkontakt,
log, vinkade och flörtade till höger och vänster. Elvira däremot verkar ha
kommit in och gjort sitt nummer närmast som om publiken inte
existerade. Först efter att ha avslutat sitt framförande kunde hon kosta på
sig att buga mot publiken och kanske till och med fyra av ett ansträngt
leende som tack för applåderna. Elvira blev också i pressen kallad saker
som Isblomman, Nordstjärnan, Ljusalfen och mycket annat.[6]

Scen från damernas omklädningsloge i cirkus Renz cirkusbyggnad i Hamburg. (Från
”Hinter den Coulissen des Circus Renz” av Christian Wilhelm Allers; Hamburg 1887)

Musiken ansågs vara en viktig del av ett cirkusframförande, saknades musik ställde
man hellre in! Cirkus Renz orkester i Hamburg var uppenbarligen välbesatt, på

Cirkus Madigan fick nog Elvira oftast nöja sig med att ackompanjeras av en
ensemble på 4–6 man. (Från ”Hinter den Coulissen des Circus Renz” av Christian
Wilhelm Allers; Hamburg 1887)

Hon var som sagt uppenbarligen blyg och introvert, åtminstone privat.
Någon känslokall person var hon dock säkerligen inte alls, vilket torde
framgå av vad som så småningom skulle hända.
Efter sejouren i Wien, som varade till början av mars 1881, kom man så
enligt uppgift till Lemberg, eller Lviv eller Lvov som staden heter på
ukrainska respektive ryska. Här lär den trettonåriga Elvira i maj 1881 så
till den grad ha imponerat på en icke namngiven greve, att denne
förärade henne ett guldur med dedikation.[7] Ett fickur innefattat i en
spegel tillhör de få föremål som finns bevarade efter Elvira,[8] och det har
alltid trotts att detta ur skulle vara identiskt med gulduret från Lemberg,
men av allt att döma rör det sig om två olika föremål. Hur pass sann
historien om gulduret är för övrigt är svårt att bedöma.

Denna kvinna i riddräkt är förmodligen Elviras mor Laura Madigan.
(Foto H. Gastroph Firma R. Scholz, Köln; årtal okänt)



Elvira som tonåring. Ett ateljéfoto, där man lagt
en lina för Elvira att ”gå” på. (Foto A. Knirsch,
(Timişoara), från Lilly Martinys samling)

Cirkus Krembser besökte senare bland annat Budapest, där ett bevarat
programblad från hösten 1882 nämner Elvira, och för första gången även
Gisela. Denna gång framträdde de dock tydligen bara som dansöser:
tillsammans med två andra flickor uppförde de en ungersk csikós-dans
som en del av en pantomim.[9] Efter Budapest for man tydligen direkt till
Prag, där cirkusen framträdde till början av januari 1883. Den 23
december hålls en beneficeföreställning för Elvira och Laura, som av
outgrundlig anledning presenteras som systrar:


Under gårdagens talrikt besökta beneficeföreställning för damerna
systrarna Eleonore och Elvira Ulbinsky utmärkte den förra sig som
en förträfflig skolryttarinna, medan fröken Elvira utförde de
djärvaste rörelser på lina. Båda konstnärinnorna kunde inhösta de
mest smickrande bevis på publikens uppskattning.[10]

Även den ungerska dansen nämns i recensionen.

Annons för Elviras och mamma Lauras beneficeföre- ställning i Prag den 23
december 1882. Mor och dotter utges för att vara systrar! (Prager Tagblatt 188212-23)

Varietéteatern i Karolinental, Prag på ett samtida vykort. Här uppträdde familjen
Madigan hösten 1882. (Från internet)

Bara fyra dagar efter sista föreställningen i Prag var det premiär i
Stuttgart, dit cirkus Krembser nu dragit vidare. Elvira beröms i sedvanlig
stil för sitt lindans- och jonglörnummer.[11] Gisela nämns inte i referatet
från denna föreställning, vilket däremot är fallet några dagar senare, efter
att hennes första kända framträdande som lindansös ägt rum.[12] Elvira
omnämns å andra sidan inte denna gång, så tydligen hade flickorna ännu
inte övat in sitt blivande glansnummer där de dansade på varsin lina
ovanför varandra, utan man turades om med att uppträda.
Sommaren 1883 tycks familjen Madigan sedan ha lämnat cirkus
Krembser, för då uppträder flickorna en månad på Hippodromen i Paris,
och nu uppenbarligen samtidigt.[13] Föregående månad hade denna arena
gästats av vår gamla bekant lindansösen Oceana Renz, som Elvira alltså
kan ha fått tillfälle att återse.[14]

Elviras fostersyster Gisela i cirkusdräkt. Fotograf, plats och tidpunkt okända.
(Cirkusarkivet, Stockholm)

Affisch för Hippodromen i Paris sommaren 1883. Elvira och Gisela omnämns, men är
tyvärr inte avbildade av den anonyme konstnären. (Franska nationalbiblioteket,
Paris)

Efter några månader på okänd ort befinner familjen Madigan sig så i
Odessa när cirkus Salamonski inleder sina föreställningar i denna stad de
8 oktober. Elvira, Gisela och John Madigan nämns flitigt i
cirkusannonserna i lokalpressen ända tills sejouren avslutas i början av
maj påföljande år.[15] Från Odessa kan nämnas att den 25 november skrivs

att ”Odessapublikens älsklingar” Elvira och Gizela hade fått sin
beneficeföreställning. Förutom flickornas lindansnummer hade publiken
fått se Elvira på hästryggen i ett nytt nummer: ”Lek med rosor, spansk
kärleksscen”, tillsammans med en manlig cirkusartist vid namn Eugen
Gertner. Även John Madigan och hans saltomortal omnämns från denna
föreställning.
Salamonski drog sedan vidare till Rostov, och även här förekommer
både Elvira, Gisela och John Madigan i tidningsnotiser.[16] Hösten 1884 var
det åter dags för familjen Madigan att besöka Moskva, där gästspelade
cirkus Salamonski från slutet av september i det då tämligen nya
cirkushuset på Tsvetnoj Bulvar, där det än i dag ges cirkusföreställningar,
dock i en nybyggd lokal. Familjen Madigans medlemmar nämns i
Moskvapressen till och med mitten av november, sistnämnda datum gavs
en benefice för Elvira och Gisela, tydligen en avskedsföreställning.[17]

Ett framträdande på slak lina från Elviras tid. Från boken ”Acrobats and
Mountebanks”

Cirkus Salamonski i Moskva, där ”systrarna” Madigan uppträdde hösten 1884.
(Samtida foto, från internet)

Våren 1885 dyker familjen Madigan återigen upp i Berlin efter att
återigen ha tillbringat några månader på platser där författaren inte
lyckats spåra dem. I Berlin uppträder flickorna denna gång på
Reichshallentheater, och nu har den tyska branschtidningen ”Der Artist”
en märklig historia att berätta: Elvira hade lämnat cirkuslivet för att gifta
sig med en rysk furste! Om det rör sig om en tidningsanka eller om det
var fråga om en verklig romans är väl inte gott att veta. Innehållet i Der
Artist byggde till viss del på insänd information från artisterna själva, så
lösa rykten och skvaller kan lätt ha fått spridning via tidningen, även om
det trots allt rörde sig om ett seriöst organ för nyheter från artistvärlden.
Varför kärleksaffären rann ut i sanden, om det nu verkligen rörde sig om
en sådan, och om det i så fall var Elvira själv, föräldrarna eller den ryske

fursten som till slut satte sig på tvären lär vi väl aldrig få reda på. Det rör
sig i alla fall om Elviras enda kända relation av detta slag vid sidan av
Sixten Sparre.[18]

Elvira som 13-åring, enligt Møller Pedersen. Men nog ser hon väl några år äldre ut på
bilden? Saken är dock svår att kontrollera, då tid, plats och fotograf är okända.

Elvira i riddräkt. Så här tedde hon sig när hon utförde dressyrnummer, hon var ju
inte bara lindansös. (Foto Hugo Danz, Berlin cirka 1885; Lennart Holmgrens samling)

Efter besöket i Berlin styrde familjen Madigan återigen kosan mot
Paris, där systrarna uppträdde en månad på Cirque d’été vid ChampsÉlysées sommaren 1885.[19] Bryssel och Karlsruhe hör också till de städer
där Elvira ska ha uppträtt under denna tid, okänt dock exakt när, eftersom
jag som sagt inte lyckats följa familjen Madigans rörelser på kontinenten i
detalj. Naturligtvis uppträdde man på betydligt fler platser än vad som
nämnts här.

Cirque d’été i Paris, där Elvira och Gisela uppträdde med sin dubbla lindans
sommaren 1885. (Från internet)

Annons för föreställningen på Cirque d’été i Paris i juni 1885, där Elvira och Gisela
medverkade. (L’Orchestre 1885-06-08)

I slutet av 1885 hade man i alla fall nått London, där en ny stor
cirkusföreställning arrangerad av impressarion William Holland hade
premiär på Covent Garden annandag jul. Att flickorna fick eminenta
recensioner behöver väl knappast påpekas:


Vågsamma och mycket skickliga prestationer på spänd och slak lina
utförs samtidigt av fröknarna Elvira och Gisella. Det kan möjligen
undras om inte en av dessa sylfidliknande damer, som

kännetecknas av ett yppigt svall av ljust hår, inte överskrider
gränsen mot överdrivet risktagande i sitt framträdande. En kontroll
av att nätet under dem är säkert fastspänt torde emellertid
eliminera risken för allvarliga skador.[20]


Fröknarna Elvira och Gisella inledde andra delen av programmet
med sitt “oöverträffade framträdande på spänd och slak lina”. Deras
säkerhet tryggades av ett enormt nät som spänts upp under dem.
En av dessa damer är blondin, gudomligt lång och lika gudomligt
vacker. Det är hon som fattar posto på den slaka linan, och på
denna minimala estrad utför en serie jongleringstrick som sätter
hennes balanssinne på svåra prov. Den andra, en brunett, är lika
hemmastadd på den spända linan, där hon väckte mycket förvåning
med hur snabbt hon ändrar position.[21]

Elvira beskrivs här som ”gudomligt lång”. Av bevarade fotografier att
döma var Elvira en välväxt person, och så var nog även Gisela. Exakt hur
lång Elvira var är dock omöjligt att säga, men hon verkar nog ha varit
över dåtida medellängd. Kanske bortåt 170 cm, även om denna siffra får
bli en ren gissning. En källa påstår att Elvira tenderade att bli så tjock att
hon brukade få sättas på diet, men detta får nog betraktas som ett
påhitt.[22] Bevarade fotografier av henne ger knappast stöd för den
uppgiften, särskilt som man enligt dåtidens smak föredrog aningen fylliga
kvinnor. Att den nu artonåriga Elvira också beskrivs som ”gudomligt
vacker” är väl å andra sidan svårt att opponera sig mot …

Artister från cirkusen i Covent Garden vintern 1885–1886. Här har dock tecknaren
förväxlat flickorna Madigan, det är ju otvivelaktigt Elvira och inte Gisela som
avbildas. (The Graphic 1886-01-09)

Programbladet för cirkusföreställningen i Covent Garden, London den 16 februari
1886. Flickorna Madigans nummer kommer som nummer 17, direkt efter pausen. Att
det placerades där beror förmodligen på att scenarbetarna behövde tid på sig för att
montera linorna samt skyddsnätet. (The Richard Flint Collection, Baltimore)

Efter två succéartade månader på Covent Garden flyttar flickorna så
över verksamheten till music-hallteatern London Pavilion vid Piccadilly
Circus, med premiär den 22 februari 1886. Recensionerna blir inte sämre
här:


London Pavilion hade i måndags gjort åtskilliga tillägg till sitt redan
utsökta program. Dessa utgjordes av den numera välkände
Cinquevalli med sin trupp samt systrarna Elvira och Gisella, alla från
Covent Gardens cirkus. De förstnämndas jonglering och akrobatiska
spel samt de senares lindansarprestationer väckte mycket
entusiasm. Åskådarna kunde till fullo instämma i den bedömning
som den driftige direktören gjort när han engagerat dessa artister.[23]



Systrarna Elvira och Gisella utför sina nummer på slak respektive
spänd lina, och framkallar rysningar av förundran bland
anspråkslösa åskådare, ovana vid sådana skickliga och fulländade
uppvisningar.[24]

Interiör från London Pavilion, där Elvira och Gisela uppträdde våren 1886. (Från
internet)

Elvira tycks också hunnit med ett gästspel på Crystal Palace[25] innan det
halvårslånga uppehållet i London avslutas i mitten av juni. Även om
flickorna alltid fått lysande recensioner så måste sejouren i London varit
den hittills mest bejublade i Elviras karriär. Men än bättre skulle det bli på
nästa ort.

Affisch för föreställningen den 10 mars 1886 i London Pavilion vid Piccadilly Circus,
där Elvira och Gisela medverkade. (Affischen i British Library, London: Evanion
Collection)

I slutet av juni 1886 kom familjen Madigan för andra gången till
Köpenhamn för att uppträda på Tivoli. Den 1 juli var det premiär för
flickorna på Plænen, en friluftsarena på Tivoliområdet. Här fanns en liten
scen, och framför denna en manege där diverse dressyrnummer kunde
utföras. Över scenen fanns höga master för lindans- och
trapetsnummer.[26] En särskild entréavgift på 30 öre togs ut av dem som
vill se framträdandena här. Samma dag som ”systrarna” började uppträda
var det också premiär för den engelske elefantdressören Samuel
Lockhart med hustru och deras tre elefanter Boney, Waddy och
Molley.[27] Trapetskonstnärerna och lindansarna syskonen Alexander, Wally
och Alice Braatz framträdde också, men de hade funnits på Tivoli sedan
den 8 juni.[28] Den manlige medlemmen av familjen kallas i programmen
Gustav, men troligen är det Alexander som avses. Saken kompliceras
dock av att han hade en bror Otto Braatz som dock inte tycks nämnas i
programmen, trots att han ska ha varit med.[29] Mer om denne
Alexander strax.
Flickorna gjorde som alltid stormande succé. Som så ofta kommenterar
tidningarna hellre flickornas yttre företräden än deras konstnärskap.
Politiken skriver:


De två skönheterna Elvira och Gisela Madigan gav upphov till debatt
nere bland folk om vem som var den vackraste: fröken Elvira, som
är blond och ser ner på en bestämt och allvarligt, eller fröken Gisela,
som däremot ler skälmskt och intagande. Förtjusande är de i varje
fall bägge två, och de dansar till på köpet bra på lina.[30]

Livet som cirkusartist var naturligtvis alltid förenat med risker. Elvira och
Gisela var inte den sorts artister som medvetet sökte faran, utan var noga
med säkerheten. Ändå hände naturligtvis olyckor och missöden ibland.
Redan dagen efter recensionen i Politiken inträffade ett tillbud: fästet till
en av flickornas linor brast, och hon ramlade ner i skyddsnätet.[31] Om det
var Gisela eller Elvira som drabbades framgår tyvärr inte av
tidningsnotisen. Var det flickan på den övre linan var det kanske tur att
skyddsnätet fanns; ett sådant var i Köpenhamn ett krav från polisens
sida.[32] Flickorna använde av allt att döma alltid skyddsnät även när ett
sådant inte krävdes av myndigheterna. De tre första dagarna uppträdde
båda flickorna samtidigt, därefter ändrade man programmet så att Elvira
uppträdde ensam varannan dag och tillsammans med Gisela varannan.[33]

Plænen på Tivoli, enligt uppgift år 1886, dvs. samma år Elvira och Gisela uppträdde
här. Foto i Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv.

Tivolis programblad för den 1 juli 1886, första kvällen för Elviras och Giselas
bejublade sejour i Köpenhamn. (Det kongelige Bibliotek, Köpenhamn)

Elvira i lindansardräkt i Köpenhamn kring den 3 juli 1886. Elvira var uppenbarligen
skicklig på att posera, här intar hon en elegant balettposition. (Foto E. Hohlenberg,
författarens samling)

Elvira i sin lindansarkostym på ett av Köpenhamnsfotografen Emil Hohlenbergs foton
från början av juli 1886. (Författarens samling)

Ett cirkusframträdande på Plænen på Tivoli i Köpenhamn på 1880-talet.

Den 13 var det dags för nästa missöde: denna dag stod solen så att
Elvira fick den rätt i ögonen när hon skulle uppträda. Hon prövade med att
vända ryggen till, men eftersom hon inte tränat att arbeta i denna riktning
bar det sig inte bättre än att hon tappade en av de metallkulor hon
brukade jonglera med uppe på sin slaka lina. Gisela, som åtminstone vid
detta tillfälle fanns på den undre linan, råkade befinna sig rätt under
henne och träffades rätt i huvudet. Hon tappade balansen och ramlade ner
i skyddsnätet, en rejäl bula rikare. Flickorna brukade tydligen undvika att
befinna sig rätt under varandra just för att förhindra sådana missöden,
men eftersom Elvira denna dag utförde sitt nummer ”bakvänt” kunde hon
inte se var systern befann sig. Gisela klättrade dock upp igen och fortsatte
numret, men Elvira, som nu tydligen bytt bollarna mot mässingstallrikar,
lyckades upprepa bravaden, med en andra bula i huvudet för Giselas del
som resultat.[34]
Det allvarligaste tillbudet under Köpenhamnssejouren inträffade dock
lördagen den 24 juli. Denna olycka kunde nog om det velat sig illa
inneburit slutet för Elviras karriär. När hon efter sitt lindansnummer gick
fram mot rampen för att glädja publiken med jonglering som
extranummer, snavade hon på en järnstång som glömts kvar på
scengolvet på Pantomimteatern, där hon uppträdde denna dag. Hon slog i
sitt knä så svårt att hon måste bäras ut av herr Madigan. Först verkade

det tydligen inte som om skadan skulle varit så allvarlig, eftersom hon
trodde sig kunna uppträda igen redan nästa kväll.[35] I själva verket blev
hon borta från scenen i tre veckor, först den 11 augusti var hon tillbaka.[36]
Dessförinnan hade dock flickorna hunnit med om vad Elvira nog själv
betraktade som höjdpunkten i sin karriär: att uppträda inför den danska
kungafamiljen; detta skedde den 22 juli. Kung Christian IX, som lär ha
varit förtjust i cirkusunderhållning, hade låtit meddela att han och hans
familj ämnade besöka Tivoli denna eftermiddag. Direktionen anordnade en
extraföreställning, där bland annat Lockharts elefanter och flickorna
Madigans lindansnummer ingick. Förutom kungen fanns drottningen,
kronprins Fredrik, kronprinsessan, prins Christian och kungens övriga
barnbarn samt hertiginnan av Cumberland i delegationen.[37] Kungen
måste ha uppskattat flickornas prestationer, för den 1 augusti tilldelades
de varsitt guldkors som tack för sina insatser.
Flickorna blev förstås oerhört smickrade av gåvan. De köpte
dannebrogsband till korsen och sedan bar det av till fotografen.
Åtminstone Elvira lär fortsättningsvis ofta ha burit sitt guldkors på
klänningen eller på sin artistdräkt, det finns med på många fotografier av
henne hädanefter. Hon lär ha varit enormt stolt över sin utmärkelse, och
John Madigan insåg naturligtvis reklamvärdet. Han försummade sällan
framöver att i annonser och på affischer påpeka vilken förnämlig
utmärkelse ”hans” flickor fått.
Så himla märkvärdig som familjen Madigan trodde eller ville framhäva
var nu kanske inte gåvan. Dylika kors lär kung Christian ha delat ut till
höger och vänster till folk som vunnit hans uppskattning, men utan tvekan
var Elvira väl förtjänt av sin utmärkelse. Hon var ju trots allt en
enastående cirkusartist, både tekniskt och konstnärligt.
Lite av plåster på såren blev ju dessutom korset för Elvira, hon var ju
dessa veckor konvalescent efter sin svåra knäskada. Under tiden fick
Gisela sköta framträdandena på Tivoli på egen hand, vilket hon tycks ha
gjort med bravur. Hon övade tydligen raskt in ett helt nytt nummer:


Sällan har fröken Gisela Madigan uppträtt så bedårande som i går
afton. Som kavaljer i full kostym spatserade den unga damen på
den tunna telefontråden, drack då och då av en pilsner, och
framställde sedan tilltagande grader av berusning på ett så
humoristiskt sätt, att de ovanligt talrika åskådare som bevistade
föreställningen jublade, och bifallet genljöd över hela nejden. Till
slut bytte den unga damen hela herrdräkten på linan, och stod så i
sin vanliga mundering och utbringade skålar åt alla håll. Kolossala
applåder och inropning blev belöningen.[38]

Sällan framträder väl skillnaden mellan Gisela och Elvira vad gäller
scennärvaro och publikkontakt så tydlig som här, ett sådant clownnummer
skulle Elvira nog aldrig haft en tanke på att utföra.





Elviras guldkors, som hon fick av kung Christian IX efter framträdandet för
kungafamiljen sommaren 1886. (Foton Helene Torsdotter; korset i privat ägo,
Helsingborg)

Stolta medaljörer: Elvira och Gisela med kung Christians guldkors på bröstet. (Okänd
Köpenhamnsfotograf, augusti 1886)

Någon gång under Köpenhamnssejouren blev Elvira intervjuad av en
journalist från Politiken, även om intervjun inte tycks ha publicerats förrän
efter hennes död.[39] Denna intervju utgör en viktig källa till förståelsen av
Elvira som person, eftersom det är det enda kända tillfället där hon själv
får komma till tals. Hon berättar bland annat att hon avskyr att behöva
uppträda på marknader och liknande där hon har konkurrens om
publikens uppmärksamhet. Däremot älskar hon att uppträda om
åskådarna bara har henne att se på. Särskilt på Tivoli i Köpenhamn trivs
hon med sin publik.
Det framgår också av intervjun att Elvira äger några klippböcker, dels
en med berömmande tidningsklipp från överallt där hon uppträtt, dels en
sorts gästbok där olika beundrare skrivit hyllningar till henne i versform.
Tyvärr verkar dock dessa böcker inte finnas bevarade idag. Intervjun finns
återgiven i sin helhet bland källtexterna i denna bok.

Den 11 augusti var så äntligen Elvira såpass återställd efter knäskadan att
hon kunde uppträda igen. Politiken rapporterar:


Fröken Elvira Madigan uppträdde igår kväll för första gången efter
sin sjukdom på Tivolis friluftsteater.[40] Den unga damen, som var
klädd i en mycket fantasifull kostym med klarröda trikåer, blev vid
sin entré på scenen mottagen med stormande applåder och en
blomsterbukett. Fastän hon synbarligen inte var helt återställd hade
det vackra ansiktet och det utslagna ljusa håret sin magiska verkan.
Publiken var hänryckt, och en kolossal lagerkrans samt två buketter,
förutom tre inropningar, uttryckte Köpenhamns glädje över att åter
få se ”Luftens dotter” tumla runt i sitt rätta element. Fröken Elvira
har under sin sjukdom mottagit talrika bevis på den gunst hon
vunnit bland vår huvudstads publik.[41]

Trots knäskadan skulle Elvira enligt uppgift senare ofta ha sagt att
sejouren i Köpenhamn var hennes lyckligaste tid. Med sådant enormt bifall
från allmänhetens sida är det ju inte att undra på. Politiken skulle också
senare skriva, att Elvira var den mest firade artist som uppträtt i staden
det senaste decenniet![42] Elvira var i och för sig van vid publikens
uppskattning, jag har inte någonstans hittat en enda negativ recension
eller över huvud taget sett någon som helst kritik vad gäller hennes
artisteri. Familjen Madigan passade också på att tacka
Köpenhamnspubliken i en insändare, som publicerades samma dag som
man gav sina sista föreställningar på Tivoli:


Vi har mottagit följande: ”Före vår avresa från Köpenhamn vill vi
framföra ett hjärtligt tack till såväl Tivolis ledning som till
huvudstadspressen och huvudstadens publik för deras mot oss,
under vårt uppehälle här, uttryckta synnerliga välvilja och hjärtliga
tillmötesgående.
Köpenhamn den 14 augusti 1886.
Familjen Madigan.”[43]

Elvira hade nu liksom även Gisela blivit ett aktat namn inom europeisk
cirkus. Elviras barndom var förbi, och lilla Hedvig hade sedan länge
förvandlats till den sköna Elvira, som publiken köade för att få se. I vilken
utsträckning hon börjat skaffa sig erfarenheter av de intimare delarna av
vuxenlivet vet vi dock inget om.

Programblad för Tivoli sista dagen Elvira och Gisela framträdde i Köpenhamn, den 15
augusti 1886. På slutet uppträdde de bara var för sig. (Det kongelige Bibliotek,
Köpenhamn)
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[2] Die Presse 1880-12-05: ”Auch eine ganz junge Seiltänzerin erregte
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4. Cirkus Madigan
Efter Elviras och Giselas bejublade sejour i Köpenhamn tog familjen
Madigan ångbåten till Göteborg, där flickorna framträdde på friluftsscenen
i Lorensbergsparken under några veckor sensommaren 1886. Med på
resan var också Samuel Lockhart och hans tre elefanter. På Lorensberg
lärde familjen Madigan känna en källarmästare Andersson, som hade en
femtonårig styvdotter, som liksom Elvira hette Hedvig.[1] Resultatet av
kontakten blev att man kom överens om att Hedvig skulle följa med
familjen Madigan som lärflicka,[2] alltså en parallell till vad som hänt Gisela
fem år tidigare i Wien. Hedvig skulle senare komma att spela en
avgörande roll i Elviras liv som förmedlare av Sixten Sparres kärleksbrev
förbi föräldrarnas nyfikna blickar, men mer om detta senare.

Hedvig Andersson ca. 1890. Cirkusarkivet, Stockholm.



Vid föreställningen på Lorensberg i Göteborg den 23 augusti 1886 fick ”systrarnas”
lindans och Lockharts elefantnummer ingå som del av ett konsertprogram.
(Göteborgsposten 1886-08-23)



Annons för flickorna Madigans nummer i Göteborgsposten 23 augusti 1886

Efter Lorensberg blev Leipzig nästa anhalt på Elviras ständiga resa. I
Centralhalle gjorde flickorna som vanligt stormande succé. Leipziger
Nachrichten skriver:


”Skönhet och konst i förening” är vad man i första hand kommer att
tänka på när man ska beskriva de enskilda prestationerna, först och
främst ifråga om de båda ekvilibristerna på lina, miss Elvira och
Gisela Madigan. Ett sus av förvåning gick genom den stora salen när
de båda skönheterna trädde in på podiet. Slanka men ändå
kraftfulla, med ungdomligt behag presenterar sig de båda damerna,
varav den ena bär sitt praktfulla huvudhår som en ljus mantel över
skuldrorna och ryggen som ett dyrbart smycke. På två över
varandra spända linor, knappt synliga för ögat, går, springer, dansar
och snurrar de med en sådan säkerhet och i så underbara plastiska
attityder, att ögat fastnar som förhäxat vid dem båda, och publiken
gång på gång uttrycker sitt tack genom de livligaste applåder.[3]

Centralhalle i Leipzig 1890. (Från internet)

Både före och efter framträdandena i Köpenhamn, Göteborg och Leipzig
annonserade den brittiske impressarion De Parravicini om att flickorna
Madigan fanns lediga för ”uthyrning”.[4] Resultatet av den första annonsen
blev alltså en sejour i Köpenhamn, dit de engagerades av Tivolis
legendariske impressario Robert Watt. Var familjen Madigan höll hus
månaderna efter besöket i Leipzig har jag inte lyckats få fram. Trots att
anbuden om nya kontrakt haglade över familjen Madigan vid denna tid
kom Elviras styvfar nu att fatta ett beslut som gick i en helt annan
riktning.
Mamma Laura skulle senare säga att det var Elvira själv som ville att
man skulle starta en egen cirkus och turnera i Norden, eftersom hon
skulle varit trött på att resa i ”stora världen”.[5] Kanske föredrog Elvira den
intimare atmosfären i en mindre cirkus där publiken och artisterna kom
varandra närmare. Detta även om publiksiffrorna framöver bara skulle
komma att räknas i något hundratal i stället för de tusentals som sett
hennes framträdanden i storstäder som London, Paris, Berlin och Moskva.
Dessutom kanske hon undermedvetet förstod att i en liten familjecirkus
skulle hon och ingen annan bli den stora stjärnan, på de stora cirkusarna
på kontinenten hade hon trots allt haft konkurrens på denna punkt av
många andra artister av högsta klass.
Den nu nittonåriga Elvira hade säkert behov av att bli sedd, vi vet från
intervjun i Politiken att hon avskydde att uppträda i sammanhang där hon
inte hade publikens odelade uppmärksamhet. Publikens jubel fick väl i viss
mån ersätta hennes avsaknad av en manlig partner. Gisela hade i
Köpenhamn lärt känna akrobaten Alexander Braatz och uppenbarligen
inlett ett förhållande med honom. Elvira visste att det bara var en
tidsfråga innan Gisela skulle lämna familjen Madigan, och detta förstärkte
säkert Elviras känsla av utanförskap, själv hade hon ju ännu inte stött på
”den rätte”. Elvira var ju nu vuxen, men vi vet tyvärr ingenting om hennes
känslor inför vuxenlivet och om hennes själsliga mognad och eventuella
erfarenheter. Bristen på källmaterial gör att man bara kan spekulera i hur
det förhöll sig på denna punkt.
Flickornas formidabla framgångar hade naturligtvis satt sina spår i John
Madigans plånbok. Nu ansåg han sig tydligen ha den ekonomiska bas som
krävdes för att starta en egen cirkus. Att konkurrera med dåtidens
jättecirkusar som Renz, Krembser eller Salamonski med deras uppsjö av
hästar och artister var förstås inte att tänka på. Men till en liten cirkus
med ett fåtal hästar skulle sparkapitalet trots allt kunna räcka. I flickorna
hade han ett par artister av yppersta klass, och med resten av familjen
Madigan som medverkande samt med några väl valda inhyrda förmågor
skulle han lätt kunna få ihop till ett bra och varierat program. John
Madigan själv och Laura var ju båda framstående ryttare, liksom Johns
brorsdotter Rosa och hans storebror James. Denne slog tydligen nu ihop
sina påsar med John Madigan, gissningsvis satsade även James en del av
sitt sparkapital i sin lillebrors nya cirkus.
Att cirkusdirektören blev den yngre brodern tyder väl på att det var John
som stod för merparten av investeringen, gissningsvis alltså till stor del
med pengar som flickorna dragit in. Elvira och Gisela hade ju nu under
flera år varit stjärnartister vid flera av Europas ledande cirkusar, och John
Madigan hade säkert sett till att de fått rejäla gager. Hur mycket flickorna
kan tänkas ha tjänat under dessa år är dock svårt att bedöma.





James Madigan, Johns äldre bror och hans hustru Lovisa Charlton. (Foton
gissningsvis från 1890-talet i Cirkusarkivet, Stockholm)

Elviras sextonårige halvbror Oscar, som nu återvände från cirkus
Bergman, kunde bland mycket annat uppträda som clown, och lärflickan
Hedvig Andersson hade till att börja med lärts upp till kautschukartist.
John Madigans taktik blev dessutom att undvika konkurrens från
storcirkusarna genom att hålla sig borta från storstäderna, utan bara
turnera i landsorten. Flickornas guldkors, som de fått av självaste kung
Christian, skulle dessutom utgöra en utmärkt reklam för det nya
företaget.

Elviras halvbror Oscar tillsammans med sin hustru Rosa Madigan på 1890-talet. Rosa
var dotter till John Madigans bror James. (Anders Enevigs samling, nu i Det
kongelige Bibliotek, Köpenhamn)

Nåväl, annandag påsk den 11 april 1887 hade nya cirkus Madigan
urpremiär i Fredericia på Jylland. Man kallade sig ”Cirkus Varieté”, kanske
för att markera att man i ett viktigt avseende kanske inte var en ”riktig”
cirkus: man hade ännu inte hunnit skaffa sig en enda häst!
Föreställningen fick dock gynnsamma recensioner, särskilt framhålls
förstås Elviras och Giselas lindans, men även ormflickan
Hedvig apostroferas.[6] Herr Madigan glömde förstås inte heller att skryta
med flickornas guldkors i annonserna.

När John Madigan startade sin nya cirkus utgjorde flickornas kungliga
guldkors naturligtvis en utmärkt reklam. (Fredericia Dagblad 1887-04-16)

Efter en vecka i Fredericia fortsatte turnén i den danska landsorten. När
man var i Nykøbing Falster i mitten av maj passade John Madigan på att
annonsera efter hästar.[7] Först i juni lyckades han tydligen få tag på
lämpliga dylika, då två stycken inköptes från en herr Rudolph Hansen i
Maribo.[8] Förmodligen rör det sig om samma hästar som man senare
använde under turnén i Sverige, då fanns dressyrhästen Öland samt Lotti,
som tränats att göra diverse konster. Fler än två hästar tycks cirkus
Madigan aldrig ha haft under Elviras tid, detta kan ju jämföras med t.ex.
Loisset, som ju skröt med 50 hästar under sejouren i Stockholm 1877.
Jag har inte kunnat följa Danmarksturnén i detalj, men orter som
besöktes var bland andra Svendborg (dit Elvira så småningom skulle
återvända i Sixten Sparres sällskap), Sakskøbing, Roskilde och Nykøbing
S. Sista anhalten i Danmark blev Ringsted, där man uppträdde 22–28
september. Avskedsföreställningen där var en benefice till förmån för
Elvira och Gisela, och att ge recettföreställning för Gisela var nog
välbetänkt, eftersom detta framträdande skulle bli hennes sista på cirkus
Madigan. Gisela var uppenbarligen förlovad med Alexander Braatz sedan
Köpenhamnssejouren året innan, och i samband med att cirkusen tog sig
över Sundet passade hon på att säga tack och farväl till familjen Madigan,
där Gisela nu varit medlem i över sex år.

I detta hus på Fruestræde i Svendborg bodde enligt uppgift familjen Madigan under
cirkusens sejour i juli 1887. (Foto Svendborg Museum)

Annons för Cirkus Madigan från deras besök i Svendborg sommaren 1887.
(Svendborgs Avis 1887-07-13)

Elvira i sin lindansardräkt. (Foto H. Jensen, Skælskør, sommaren 1887. Foto i
Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv)

Svendborg på 1890-talet. Här är det inte cirkus Madigan utan cirkus Overgaard som
är på besök, men ungefär så här bör det ha sett ut då Elvira uppträdde i staden
sommaren 1887. (Svendborg Museum)

Den mer extroverta Gisela var kanske till skillnad mot Elvira inte så
road av att uppträda i småstäder på en liten familjecirkus inför en publik
som nog ofta inte var alltför sofistikerad. Flera skribenter beskriver hur
simpla förhållandena var hos cirkus Madigan under turnén i Danmark;
Ystads Allehandas korrespondent har följande att förtälja om cirkusens
framträdanden i just Ringsted:


… Madigans cirkus var ett stort, smutsigt tält. Barrièren, som
inhägnade manégen, var uppförd av grästorvor, övertäckta med
tyg. Då väderleken var regnig och jorden följaktligen uppblött, var
jordlagret under sittplatserna – en rad hyvlade bräder – täckt med
ett tjockt lager halm, varifrån utgick en kvalmig, halvrutten luft,
som tävlade med några sömniga, osunda fotogénlampor om att göra
atmosfären outhärdlig.
I sällskap med flere militärer gick jag en afton dit in, och vi togo
plats å bänkarne, vilkas ryggstöd bestod av ett snöre, som utvisade
gränsen mellan förste och andre plats. Åskådarne, vilka till hälften
fylde de befintliga platserna, utgjordes till största delen av militärer
och bonddrängar – jag observerade blott en enda dam, en liten
flicka om 6 eller 8 år. Och tältet, genom vars ingång strömmade en
råkall vind med varje inträdande gäst, kunde ej häller göra anspråk
på besök av damer. Två fioler, en trumpet och en trumma utförde
de falska valsmelodier, efter vilka skolhästen trippade åstad. En
äldre gentleman, vars frack en gång för mycket länge sedan varit på
modet, piskade några pudlar till att springa genom tunnband. Och
så kom systrarna. Det var en obehaglig känsla att se dessa Tivolisäsongens år 1886 guldfoglar uppträda här. Deras prestationer voro
nu som alltid fulländade, men hela den yttre omgivningen
hämmade total-intrycket. Publiken, som vid deras entré rätade sig i
bänkarne och blev mera uppmärksam, visade sig snart åter slö, och
skänkte lindanserskorna, kring vilkas hals den kungliga gåvan,
guldkorset, hängde, blott sparsamma applåder.

Man applåderar inte sönder sina handskar i en cirkus av 5:e rangen
och generar sig för att ropa det bravo, som man i en elegant,
elektriskt upplyst cirkus tilljublar en halvgammal, kalvknäad
primadonna, som på en 20-årig häst lunkar manègen rundt,
hoppande genom ett halft tjog tunnband. Man tänker inte på att just
i konstens lägsta hyddor är bifallet mera kärkommet och bättre på
sin plats – då det verkligen förtjenas.
Och systrarna Madigan förtjente det. Inte en enda osäker eller
osmaklig rörelse skämde bort deras prestationer. Elvira såg så täck
ut som någonsin förut, när man förbiser att drägten hade förlorat
sin färg och att å trikålivet syntes en lösriven guldfrans, allt
förtäljande att bärarinnan ej längre brydde sig om hur drägten såg
ut. Hon hälsade publiken med det vanliga cirkus-småleendet och
försvann bakom tältväggen, varefter jag och mitt sällskap bröt upp,
under det en clown slog kullerbyttor och bönderna gapskrattade …[9]
Tidningens reporter överdriver nog en del vad gäller den låga nivån, på
cirkusen fanns trots allt flera goda förmågor bland resten av familjen
Madigan. Men det är uppenbart att cirkus Madigans föreställningar vid
denna tid inte utmärkte sig för någon större elegans, om man nu bortser
från flickornas lindans. Hur mycket de primitiva förhållandena bidrog till
Giselas beslut att lämna cirkusen är väl svårt att säga, den viktigaste
orsaken var väl trots allt kärleken till Alexander Braatz. Även han hade
tydligen vidare vyer än att turnera med en liten landsortscirkus i Norden.
Om Elvira blev besviken på de simpla förhållandena vet vi inte, kanske
hade hon trots allt väntat sig en något högre standard.
Inte heller vet vi hur Elvira påverkas av att Gisela försvinner. Men
rimligtvis bör Elvira ha tagit saken ganska hårt. Under hela sin tonårstid
hade hon levt ihop med Gisela som om hon varit en syster, de hade rest
och arbetat tillsammans och säkerligen mestadels också delat rum. Nu
står Elvira plötsligt utan sin bästa väninna, hon har inte längre någon att
dela förtroenden med, ingen att fråga till råds ifråga om saker som till
exempel kärleksbekymmer. De övriga kvinnorna i familjen var
uppenbarligen antingen för unga eller för gamla för att kunna fylla den
funktionen, Rosa Madigan och lärflickan Hedvig Andersson var sex
respektive fyra år yngre än Elvira, och att prata med sin mamma om
sådana saker var nog uteslutet för Elviras del. Dels är nog en mamma ofta
fel person för en flicka i övre tonåren att anförtro sig åt, dels verkar
mamma Laura ha varit alltför dominerande och kontrollerande gentemot
sin dotter. Elviras avsaknad av någon att prata med och kunna be om råd
skulle snart visa sig vara ödesdiger när en presumtiv fästman inom kort
skulle dyka upp …
Giselas farväl uppges ha varit överenskommet och inte kommit
brådstörtat.[10] Vad som möjligen kan tyda på motsatsen är att man inför
ankomsten till Helsingborg, som var första spelort i Sverige, nämner både
Elvira och Gisela i förhandsannonsen.[11] När föreställningarna en dag
försenade kommer igång i ridhuset på Fågelsångsgatan nämns hon dock
varken i annonserna, recensionerna eller på affischen,[12] så Gisela
uppträdde uppenbarligen aldrig i denna stad. Gisela och Alexander tar sig
till London, där de gifter sig sommaren 1888. Därefter emigrerar paret till
Amerika, där de får en framgångsrik karriär som musikaliska clowner.

Gisela i artistdräkt. Fotot är från Hohlenbergs ateljé i Köpenhamn, uppenbarligen
taget samtidigt som några foton av Elvira, och alltså från ca. 3 juli 1886.
(Cirkusarkivet, Stockholm)

Förhandsannons inför Cirkus Madigans besök i Helsingborg. Gisela omnämns fast hon
just lämnat cirkusen. (Öresundsposten 1887-09-28)

En av få bevarade affischer för Cirkus Madigan från Elviras tid är denna från
Helsingborg oktober 1887. (Anders Enevigs samling, nu i Det kongelige Bibliotek,
Köpenhamn. Originalstorlek 21*31 cm)

Annons för Elviras beneficeföreställning i Helsingborg den 10 oktober 1887. Det
angivna datumet är tryckfel. (Helsingborgs Dagblad 1887-10-10)

Annons i Landskrona tidning 10 november 1887

Efter Helsingborg besöktes bland annat Halmstad, Landskrona, och
Ystad. Under besöket i Ystad inföll Elviras tjugoårsdag, och John
Madigan passade på att skaffa lite gratisreklam genom att se till att en av
lokaltidningarna publicerade följande redaktionella text:



Cirkus Varieté. Direktör Madigan har bedt oss omtala, att hans
dotter fröken Elvira i morgon fyller 19 [sic] år och att hon i
anledning därav får en beneficeföreställning på måndag. Utan tvivel
skall denna bli talrikt besökt, då fröken Madigan är en gärna sedd
och framstående cirkus-artist, begåvad med ett fördelaktigt yttre.
Hon erhöll i fjor av danske kungen ett guldkors med inskription
såsom uppmuntran för sina utmärkta prestationer.[13]

Resultatet lät inte vänta på sig: så mycket folk kom till Elviras recett att
alla inte fick plats! Ystads Allehanda skriver:


Cirkus varieté kunde i går afton glädja sig åt överfullt hus, tack vare
den stora dragningskraft som fröken Elvira Madigan besitter. Många
kunde inte få biljetter, och sittplatser funnos ej till alla, som köpt
sådana. Fröken Madigan, aftonens hjältinna, uppträdde ”i många
former” och rönte tydliga bevis på publikens ynnest, i form av
blomsterbuketter och upprepade bifallsyttringar. Även de övriga
prestationerna mottogos med välförtjent bifall.[14]

Efter sejouren i Ystad drog man vidare till Karlshamn, och därefter till
Kristianstad, där cirkusen hade premiärföreställning den 8 januari 1888.
Men i Kristianstad väntade döden på Elvira i form av kavallerilöjtnanten
Sixten Sparre.

















[1] Andersson var av allt att döma inte biologisk far till barnet. I kyrkboken för
Gustavi församling står: Heddevi Wilhelmina, oäkta. Fader okänd, moder
Petersdotter, Carolina, piga, 23 år.
[2] Wåhlberg: Cirkus i Sverige, sid.134.
[3] Citerat i ”Der Artist” 1886-10-03: ”Schönheit und Kunst im Verein nöthigen
uns bei der Besprechung der einzelnen Spezialitäten zuerst der beiden DrahtseilEquilibristinnen, der Misses Elvira und Gisela Madigan zu gedenken. Ein Ah! der
Ueberraschung ging durch den weiten Saal, als die beiden schönen Künstlerinnen
das Podium betraten. Schlank und dabei kraftvoll, in jugendlichen Liebreiz
präsentieren sich die beiden Damen, deren eine als kostbaren Schmuck ihr
prachtvolles, Schultern und Rücken wie ein lichter Mantel umgebendes Haupthaar
betrachten darf. Auf zwei übereinander gespannten Drahtseilen, die dem Auge
kaum sichtbar sind, gehen, laufen, tanzen, drehen sie sich mit einer Sicherheit
und in so wundervollen plastischen Attituden, dass das Auge wie gebannt an ihnen
hing und das Publikum immer wieder in lebhaftestem Beifall seinen Dank
ausdrückte …”
[4] Annonser i ”The Era” 1886-04-24, 1886-10-23 och 1886-12-11.
[5] Brev 1889-07-30 till Politiken, publicerat 1889-08-03. Brevet, som utgör en av
de viktigaste källorna till förståelsen av Elvira, finns återgivet i sin helhet bland
källtexterna.
[6] Fredericia Dagblad 1887-03-13 och -16.
[7] Lolland-Falsters Folketidende 1887-05-18.
[8] Ibidem 1887-08-19.
[9] Ystads Allehanda 1889-08-01
[10] Sundsvalls tidning 1889-08-01.
[11] Öresundsposten 1887-09-28.
[12] Affischen i Anders Enevigs samling, nu i Det kongelige Bibliotek, Köpenhamn.
[13] Ystads Allehanda 1887-12-03. I verkligheten fyllde Elvira alltså 20.
[14] Ibidem 1887-12-06.

5. Sixten Sparre
Bengt Edvard Sigge (Sixten) Sparre var född i Malmö 1854, och alltså
tretton år äldre än Elvira. Hans far Sigge Sparre var jurist, han
tjänstgjorde tidvis som kammarherre vid hovet i Stockholm. Vid tiden för
Sixtens födelse innehade han dock en tjänst vid Riksbankens lånekontor i
Malmö. Liksom sin son var han också poet och skribent, en stor del av de
dikter som tillskrivits Sixten Sparre har i själva verket visat sig vara
faderns verk.[1]

Sixten Sparre år 1882 (enligt uppgift). Foto: Samuel Marcus, Ystad.

När Sixten, som sonen tydligen alltid kallades, var fem år gammal flyttade
han med sin familj till Stockholm, och två år senare drog man vidare till
familjens nyinköpta gods Bjärka-Säby i Östergötland. Egendomen såldes
efter några år, och hösten 1871 flyttade den 17-årige Sixten tillsammans
med föräldrarna till Kristianstad.[2] Familjen tillhörde en av Sveriges äldsta
och förnämsta adelsätter, en släkt där åtskilliga av de manliga
medlemmarna valt den militära banan. Så blev fallet också för Sixtens del,
våren 1873 antogs han som volontär vid Skånska dragonregementet. Han
avlade militär studentexamen 1875, blev elev vid Krigsskolan samma år
varifrån han examinerades med goda betyg hösten därpå.[3] Efter examen
blev han direkt underlöjtnant vid regementet. 1879 utnämndes han till
andre adjutant, förste adjutant blev han fem år senare, och 1887 blir han
så omsider andre löjtnant.[4]
Skånska dragonregementet var vid denna tid ett indelt regemente,
vilket innebar att de cirka 1000 soldaterna fanns utplacerade på ryttartorp
och officersboställen runt om i östra Skåne. Regementets stab och kansli
fanns i Ljungbyhed; i Kristianstad fanns ett detachement, där hade också
Sparre sin bostad, i en hyreslägenhet på övervåningen av ett numera rivet
hus i hörnet av Västra storgatan och Östra ågatan.[5] Regementets
huvudsakliga mötesplats var Ljungbyhed, där Sparre också hade sina två
tjänstehästar placerade, men man övade också bland annat vid det
närbelägna Herrevadskloster.[6] Sparre ägde själv sina hästar, liksom all
övrig utrustning såsom seldon, uniformer, vapen med mera,[7] vilket var
det vanliga förhållandet bland officerare vid den här tiden.
Det har påståtts att Sixten Sparre mer eller mindre skulle ha tvingats
till en militär karriär på grund av familjetraditioner, och att han egentligen
inte alls varit intresserad av yrket.[8] Några belägg för detta har jag dock
inte lyckats hitta. Alla Sparre var inte heller militärer, hans far var ju
civilist, liksom hans yngre bror Edvard, som var advokat. Sixten tycks ha
varit en duglig officer, uppriktigt intresserad av sitt yrke, som tycks ha
skött sig väl på arbetet; han har inte återfunnits i regementets
straffrullor.[9]
Hösten 1880 hade den 26-årige Sparre gift sig med den fem år yngre
grevinnan Luitgard Engel Agda Dorothea Adlercreutz. Med henne hade han
två barn, födda 1881 respektive 1882. Äktenskapet lär i början varit
lyckligt, även om det rörde sig om ett konvenansäktenskap av den typ
som förr var så vanlig inom överklassen. Men om äktenskapet nu knakade
i fogarna berodde det nog inte i första hand på att eventuella känslor
svalnat utan på något helt annat, men mer om detta strax.
Sparre skrev som sagt poesi, men också bland annat kåserier i Nya
Dagligt Allehanda.[10] I slutet av 1887, strax innan han fick syn på Elvira,
hade förlaget Gleerups i Lund publicerat en diktsamling, ”I bunden form”;
han använde sig av pseudonymen ”Sixten”.[11] Kritiken blev tämligen
nedgörande. Göteborgspostens recensent tyckte sig finna några
försonande drag,[12] men Stockholms Dagblad sågar hans lyrik längs med
fotknölarna:


Pseudonymen Sixten hade utan tvifvel gjort bättre om han ej gifvit
offentlighet åt sina försök. Somligt deruti kan ju vara ganska nätt,
men allmänheten har rätt att fordra mera än ”ganska nätta” saker af
den som ställer sig under dess dom. Dessutom företer Sixten en
mångfald af formella fel, falska tonvigter, klent underbyggda strofer
o. s. v., hvilket inte hjelper upp bristen på äkta poetisk begåfning
och originalitet.[13]

Släkten Sparres bröllopsfoto från 1880 med släkt och officerskamrater. Sittande i
mitten är Sixten och hans hustru Luitgard. (Foto C. F. Piil, Kristianstad, fotokopia av
troligen förkommet fotografi från Casimir Lindhes samling)

Efter en genomläsning av dikterna kan man idag bara instämma i de
ljumma recensionerna. Bara en handfull av dikterna håller någorlunda
nivå, såsom ”Från herregården”, ”Två rosenknoppar”, ”Fram” och ”Namn”;
de flesta är tämligen mediokra eller gränsar till rena pekoralen. Sparre
skulle dock så småningom producera ett poem av hög kvalitet, men mer
om detta verk senare i boken.
I flera av dikterna ömmar Sparre för de svaga i samhället, en
inställning som nog var ganska ovanlig hos en man i hans ställning vid
denna tid. Mot slutet av hans liv tycks han ha dragits än längre åt vänster
politiskt. Han medverkade i mer eller mindre radikala tidskrifter såsom
boulevardtidningen Figaro. Efter sin död skulle han komma att hyllas som
”motståndsman” i dessa kretsar.
Det var inte bara politiskt som Sparre förändrades under de sista åren av
sitt liv. Uppenbarligen var det så att den förut så skötsamme och duglige
officeren började missköta sin ekonomi samtidigt som hans privatliv blev
mer och mer extravagant. Sparre lär alltid ha varit av den gladlynta,
sangviniska, ryggdunkande typen, kanske till övermått. Denna tendens
tycks gradvis ha förstärkts de sista åren av hans liv. Han gick mer och
mer upp i varv, och vad gäller ekonomin handlade det snart inte bara om
slarv, han började uppenbarligen att systematiskt och medvetet slösa bort
pengar och dra på sig skulder.
Bouppteckningen efter Sixten Sparre avslöjar i själva verket hur
metodiskt han gått tillväga vad gäller att skuldsätta sig. Hans skulder har
uppenbarligen byggts upp under flera års tid, även om förloppet är svårt
att följa i detalj, då de flesta skulderna i bouppteckningen tyvärr är
odaterade. Nästan alla fasta tillgångar har sålts eller pantsatts och
pengarna sedan uppenbarligen slösats bort. Två inteckningar i fastigheter

på totalt 3 500 kr var pantsatta, liksom hans livförsäkring på 2 500. Något
eget bankkonto nämns inte, så detta var tydligen helt länsat. Däremot
framgår det att han hade plundrat sina barns sparkonton på 1 842:50
respektive 1 167:50. I dagens penningvärde skulle dessa båda belopp
motsvara cirka 200 000 kr,[14] och av de angivna räntebeloppen kan man
beräkna att uttagen bör ha skett redan i början respektive mitten av
1887. En aktie i Kristianstads ridhus AB var tecknad men aldrig betald. Till
regementet hade han skulder till bland annat regementsintendenten, 5
ospecifierade poster på totalt 1 260 kr och till officersmässen: 116:49.
Avgifterna till regementets pensionskassa, totalt 530 kr, hade Sparre
”betalt” i form av reverser.
Till detta kommer alla hans privata lån, samt att han tydligen under
lång tid systematiskt struntat i att betala sina löpande räkningar. Bland
mycket annat återfinns en revers till greve von Rosen på 400 kr; denna är
daterad 1 maj 1889, uppenbarligen en av de sista skulder han ådrog sig.
Greve Adlercreutz var han skyldig 300 kr, baron Adlercreutz 200, sin egen
bror Edvard Sparre 400 kr osv. osv. Dessutom skulder till barberare,
bleckslagare, målare, cigarrhandlare, skomakare, sadelmakare,
skräddare, apotekare, fotograf, handlare och många andra.
Fordringsägarna finns inte bara i Kristianstad, utan även i Stockholm och
Köpenhamn, som Sparre tydligen besökt flitigt. Sparre vistades i
Stockholm från mitten av juli 1888 till mitten av maj 1889, så skulderna
därifrån härstammar väl från denna period. Skulderna i Köpenhamn bör
vara äldre, liksom troligen de flesta av skulderna från Kristianstad. Hyran
för familjens lägenhet var inte betald sedan april 1888, enbart denna
skuld uppgår till 1 100 kr.
Sparre försummade uppenbarligen sin familj de sista åren, åtminstone
ekonomiskt. Luitgard hade tydligen inte ens pengar till hyran, förutom det
faktum att han bestulit sina egna barn på deras sparkapital.
Totalt omfattar skulderna mer än 60 poster på totalt 15 809 kronor och
91 öre, nästan 1 miljon i nutida penningvärde. Tillgångarna uppgår till
8 847:48, men dessa består nästan enbart av lösöre. Vad som finns
därvidlag visar på ett för tiden nog rätt normalt överklasshem med
mycket matsilver och rejält med möbler och husgeråd.
Bland tillgångar som har med Sparres yrkesliv att göra märks framför
allt en häst, som efter avdrag för foderlega så småningom inbringat
985:80. Sparre hade tidigare ägt två hästar, men han hade sålt den ena
strax innan han åkte för att möta Elvira, förmodligen behövde han snabbt
få fram nya friska pengar till resan. Hans ridtyg, vapen och
uniformspersedlar värderas till totalt 289:50; bland annat innehade
Sparre fyra gevär, en karbin, nio revolvrar och pistoler (förutom den
revolver han tagit med sig), fyra sablar och fyra värjor.[15]
Sparres sinnestillstånd hade uppenbarligen förändrats kraftigt de sista
åren av hans liv!
I slutet av 1885 hade den norske författaren Hans Jæger på eget förlag
publicerat en roman med titeln ”Fra Christiania-Bohêmen”. Denna bok
skulle bli mycket omtalad och föremål för beslag och tryckfrihetsåtal,
detta på grund av bokens för tiden avancerade sexskildringar (dock
ytterst oskyldiga jämfört med vad man träffar på i nutida
skönlitteratur).[16] I korthet handlar boken om en norsk officer, Jarmann,
som beslutar sig för att leva högt, slösa bort alla sina pengar, sätta sig i
så stor skuld som det bara är möjligt, slösa bort även dessa pengar för att
därefter ta livet av sig. Romanen lär ha haft verklighetsbakgrund:
Jarmann var i verkligheten en kadett i Jægers bekantskapskrets, Johan
Seckman Fleischer, som den 16 april 1884 hade skjutit sig till döds vid
Tjuvholmen i Kristiania, som Oslo ju hette då. Jarmanns gode vän i

romanen, Herman Eek, är förstås Jæger själv.[17]
Sparre, som var väl bevandrad i den samtida litteraturen, måste
rimligen varit förtrogen med Jægers verk. Även om det inte i första hand
var självmordet utan skildringarna av Jarmanns kontakter med
prostituerade som på den tiden retade moralens väktare, måste det ha
varit just självmordet som väckte Sparres mörkare instinkter till liv. Det
verkar som om han mer eller mindre medvetet beslutade sig för att ta
efter romanfiguren. Likheterna mellan Sparres beteende och handlingen i
romanen är så stora att man har svårt att tänka sig att det skulle röra sig
om en slump.
Vad var det då som hade hänt med Sparre?
Den ofrånkomliga slutsatsen kan nog bara bli en: Sixten Sparre var inte
längre var vid sina sinnens fulla bruk! Vid den tidpunkt han fick korn på
Elvira verkar det ha gått så långt att han bör ha kunnat betraktas som
manisk på psykosnivå. I själva verket verkar hans beteende de sista åren
av hans liv vara typiskt för en person med bipolär (manodepressiv)
sjukdom typ I med dominans för maniska episoder. Han brukade dock
enligt uppgift försjunka i depressiva perioder ibland.[18]
Det är naturligtvis inte lätt att ställa rätt diagnos på Sparre så här långt
i efterhand, men som framgår av hur han börjat bete sig tyder allt på att
han fått allvarliga psykiska problem. Till en början förmodligen av mindre
allvarlig art; hans intresse för militärlivet, med dess krav på en inrutad
tillvaro och ordning och reda, kan tyda på att han redan i ungdomsåren
hade drag av Aspergers syndrom. Hans diktande och hans kommande
fixering vid Elvira kanske kan tolkas på liknande sätt. Han lär ha varit
”stökig” som barn, vilket för tankarna till ADHD. Hans uppträdande mot
slutet av sitt liv kan tyda på en narcissistisk personlighetsstörning. Till
detta kommer att han kan ha lidit av hypomani, som efterhand förstärkts
till bipolär sjukdom. När det väl gått så långt blev han i så fall utpräglat
manisk: han blir full av energi, ser sig som osårbar och oemotståndlig,
känner inga gränser samtidigt som hans tillstånd gör honom
självmordsbenägen.
Jag vill dock påpeka att källmaterialet inte medger någon definitiv
slutsats om arten av Sparres problem, men jag har fortsättningsvis
använt den troligaste diagnosen bipolär sjukdom som utgångspunkt för
det fortsatta resonemanget.[19]
Kombinationen av symptom kan ha fått honom att bli fixerad vid en
enda sak, såsom en person eller en hobby, samtidigt som han blivit
känslomässigt avtrubbad. Han kunde dock fortsätta att vara social och att
sköta sitt arbete, tvärtom kunde han vara ytterst charmerande och
svåremotståndlig för de kvinnor han lade an på. Dessutom gjorde det
exalterade tillståndet att han orkade med att utföra sitt arbete till punkt
och pricka samtidigt som han kunde odla sina fritidsintressen vid sidan
om. Han kunde alltså förefalla normal, så de som inte kände honom väl
eller inte hade kunskaper i psykiatri märkte knappast något
anmärkningsvärt. De såg bara en charmerande och arbetsam person.[20]
Även om hans sjukdom främst hade endogena orsaker kan saker som
sågningen av hans diktsamling gjort sitt till för att skynda på
sjukdomsförloppet. Han kan ju också råkat ut för motgångar i privatlivet
eller på arbetet som vi i dag inte känner till. Vad gäller hans politiska
radikalisering får man nog intrycket att den snarast var ett utslag av hans
tilltagande mentalsjukdom. Att ta avstånd från den bördsaristokrati och
det etablissemang han själv var en del av kan väl snarast ses som ett
sorts självskadebeteende från hans sida. Någon sann revolutionär var han
nog aldrig.

Sixten Sparre vid okänd tidpunkt, gissningsvis under hans tid vid Kavalleriskolan i
Stockholm 1888-1889. (Foto Wald. Dahllöf & Co, Stockholm)

Detta är alltså den man, som en kall januaridag 1888 i Kristianstad offrar
en krona på en cirkusbiljett. Förmodligen väntar han sig inte något särskilt
av föreställningen mer än en dryg timmes trevlig underhållning, men när
Elvira seglar in i manegen för att utföra sitt lindansnummer för kanske
tvåtusende gången förändras hela hans tillvaro i ett slag. Den
karismatiska Elvira sätter omedelbart ett outplånligt intryck i Sixtens sjuka
hjärna, han blir blixtförälskad och omedelbart helt fixerad vid henne. Det
verkar som om han snabbt blir helt besatt av tanken på att erövra denna
vackra kvinna för att kunna ta henne med sig i döden. För att ta livet av
sig har han nog bestämt sig för redan vid denna tidpunkt, åtminstone
undermedvetet.
Det har hävdats att den välvilliga cirkusrecension som publicerades i
Nyaste Christianstadsbladet skulle varit skriven av Sparre. Han lär
visserligen ibland ha medverkat i tidningen, men att han skulle ha varit på
cirkus för att recensera är nog mindre troligt. Språket i recensionen är inte
riktigt hans sätt att uttrycka sig, och hade Sparre varit upphovsmannen
får man väl förmoda att Elvira berömts ännu mycket mer än vad som är
fallet.[21]
Av mamma Lauras brev till Politiken framgår att Sparre fortsättningsvis
går på cirkusföreställningarna i Kristianstad varenda dag, också detta kan
väl ses som ett symtom på maniskt beteende. Efter en föreställning tar
han kontakt med familjen Madigan, när de i samlad tropp är på väg hem
till sitt logi. Mamma Laura berättar:



… en afton frågade han om han fick lov att följa med hemåt i
sällskap, då svarade jag att det inte var passande, men han kom
ändå, Elvira med mig under armen och mormor vid andra sidan.
Han med herr Madigan. Det var hela bekantskapen, och annat blev
det inte talat om, blott om snövädret. När vi reste kom Sparre till
mig och frågade om han emellanåt fick skriva till mig och fråga hur
affärerna gick, då han blott levde för konsten, men jag mottog aldrig
några brev eller annat. Och vi tänkte heller aldrig mer på den
mannen.[22]

Elvira lyckas han tydligen inte nå denna gång, och de brev han lovar att
skriva till mamman dyker som sagt aldrig upp. Men brevväxlingen med
henne och det föregivna intresset för cirkuskonsten var ju uppenbarligen
bara svepskäl för att komma åt Elvira. Hon var ju uppenbarligen hårt
bevakad av föräldrarna, framför allt av mamman. I och med kontakten
med familjen Madigan måste Sparre i alla fall fått klart för sig hur
relationerna fungerade inom familjen, och han måste ha insett att han
måste komma runt mamman på något vis om han ville nå Elvira.
Efter Sixten Sparres troligen misslyckade kontaktförsök i Kristianstad
fortsatte cirkus Madigan sin långa resa genom Sverige. Sista
föreställningen i Kristianstad ägde rum den 29 januari 1888, och nästa
spelplats blev Växjö, där man gav föreställningar under hela februari.
Recensionerna var som vanligt goda, i synnerhet vad gäller
Elvira.[23] Uppehållet i Växjö blev tydligen längre än vad man hade
planerat, eftersom sejouren uppenbarligen inte gav önskat ekonomiskt
resultat. Bland annat hade det rikliga snöandet hindrat många från den
omkringliggande landsbygden att ta sig till staden.
Smålandsposten publicerade följande redaktionella text, där man nog kan
ana att John Madigan haft ett finger med i spelet vid formuleringen av
texten, det rör sig delvis om ren smygreklam:
Cirkus Madigan skulle redan för ett par dagar sedan ha lemnat Wexiö,
men har beslutat att medels i går och i dag cirkulerande teckningslistor
inbjuda allmänheten till ett något talrikare besök vid en
afskedsföreställning i afton än vad sällskapet eljest haft att glädja sig åt
under sejouren. Denna har nemligen till följd af en här ovanligt stark
konkurrens med andra förlustelser, i det hela aflupit med klent
ekonomiskt resultat, som ej förmått täcka dagkostnaderna. I afton vill
sällskapet rigtigt göra sitt bästa, och det har verkligen inom vissa
branscher rätt framstående artister, hvarförutom dess priser äro
synnerligen billiga.[24]
Enligt annonsen samma dag skulle Elvira denna kväll framföra hästen
Lotti i amazonmundering. Förhoppningsvis drog det lockbetet tillräckligt
med åskådare för att cirkusens kassa skulle förstärkas något, ty
påföljande föreställning, som ägde rum i Alvesta den 2 mars, blev
definitivt inte någon höjdare. Bara tio minuter in i programmet revs tältet
ner av en stormby, och de cirka hundra åskådarna hade bara att kravla
sig fram ur snödrivorna och pallra sig hemåt, förhoppningsvis efter att ha
fått sina pengar tillbaka.[25] Cirkusen stannade dock på orten ytterligare ett
par dagar, så Alvestaborna fick trots allt även de tillfälle att se ett
komplett program inklusive Elviras lindans.
Från Alvesta tog sig cirkusen denna extremt snörika och kalla vinter via
Ljungby och Värnamo till Nässjö. Från denna ort rapporterar lokalpressen
därefter om besöket i en cirkusnegativ ton, som tyvärr inte är alltför
ovanlig vid denna tid:



Ett cirkussällskap har nu i någon tid wistats här i Nässjö. Till en
början erhöllo de icke rätt att uppslå sitt tält här i Nässjö, utan
måste gifwa sina första representationer å Stora hotellet. ”Trägen
winner” heter det i ett gammalt ordspråk, sammalunda ock här.
Sistlidne tisdag och onsdag öfverraskades samhället af att få det
”smickrande” nöjet bewittna hurusom midt för nya skolhuset ett
större tält uppsättes, hwarutinnan sällskapets förerwisningar under
trummans dunder egt rum under marknaden.[26]

Efter Nässjö bar det av till Eksjö, varefter man under några dagar gav
föreställningar på den närbelägna exercisplatsen Ränneslätt i samband
med vårens manöver. Sedan vände man söderut för att via bland annat
Sävsjö[27] ta sig till Ljungbyhed för att underhålla soldaterna under
Skånska dragonregementets sommarmanöver.[28] Och där finns
naturligtvis också Sixten Sparre.
Mamma Laura berättar i sitt brev till Politiken hur kontaktförsöket
denna gång lyckas:


Sommaren i Ljungbyhed var Sparre där och talade med oss, liksom
flera andra ur publiken, men ingenting om Elvira. En afton frågade
han om han fick göra sällskap med oss hem, och jag hade ingenting
att invända däremot i all ära. Men då var klockan slagen för mitt
barn; då förmodar jag att han i hemlighet stuckit Elvira någon
papperslapp vid avskedet, för då började det som jag nu hört av
miss Rosa, hon var hennes förtrogna.

Det tycks alltså ha varit i Ljungbyhed som Sparre lyckades få en pratstund
med Elvira, och då övertalat henne att de två skulle börja brevväxla. Det
hela skulle ske utan föräldrarnas vetskap, Sparre insåg väl att mamman
aldrig skulle gått med på en öppen brevkontakt. Varför den blyga och
osäkra Elvira går med på detta vet vi inte, men Sparre lyckas väl spela
charmerande och övertygande. Likaså längtar Elvira säkert efter en
personlig vän, nu när Gisela försvunnit.
Så värst bedårad av Sparre kan Elvira dock knappast ha varit, eftersom
hon sedermera försöker avbryta brevväxlingen hela tre gånger. Hon
saknar också de insikter som hade krävts för att inse att hennes
beundrare är en svårt sjuk man. Personer som Sparre kan ibland ge sig på
hustru och barn innan de tar livet av sig, nu blev det så småningom Elvira
som fick ta den smällen istället. Elviras stilla ja till hans förslag om
brevväxling är alltså ett misstag från hennes sida som skulle visa sig vara
förödande.

Sixten Sparre (mitten i bortre raden) med officerskollegor. Foto från okänd tidpunkt i
Lennart Holmgrens samling.













[1] Manuskriptsamlingen finns i Regionmuseet i Kristianstad, den donerades enligt
uppgift till museet i tron att det enbart rörde sig om Sixtens arbeten. Vissa av
dikterna tycks dock vara av honom. NYTT: Diktmanuskripten i Kristianstads
museum tycks trots allt innehålla en hel del verk av Sixten, trots att jag
fick höra motsatsen vid förfrågan. För mer om Sixten Sparre och om
dikterna hänvisas till Kathinka Lindhes bok.
[2] Informationen om familjen Sparre huvudsakligen efter brev från Björn Vinberg
2010-11-14. ”Allt” om Sixten Sparre finns att läsa i Lindhe: Sorgeliga saker
hände …
[3] Ny länk: http://ymhm.se/?page_id=425
[4] Huvudsakligen efter brev från arkivarien vid Krigsarkivet Lars Ericson till Per
Arne Wåhlberg 1985-05-20, KrA dnr 618–1985–65.
[5] Jansen: Elvira Madigan & Sixten Sparre …, 1987 sid.19.
[6] Lars Ericson ibidem, samt von Platen: Kungl. Skånska dragonregementets
historia.
[7] Finns upptaget i bouppteckningen. Om denna, se längre fram i detta kapitel.
[8] T.ex. Wåhlberg: Cirkus i Sverige, sid 134.
[9] Lars Ericson ibidem.
[10] Se t.ex. Nya Dagligt Allehanda 1886-03-13, 03-27, 04-24, 05-29, 06-12, 0626.























[11] Verket annonseras i Lunds Weckoblad för första gången 1887-11-24.
[12] Göteborgsposten 1887-12-10 .
[13] Stockholms Dagblad 1887-12-23.
[14] http://www.historia.se/indexprisjamforelse.html
[15] Bouppteckningen finns i Landsarkivet i Lund: Hovrätten för Skåne och
Blekinge: Adliga bouppteckningar E VIIaa:14. NYTT: Läs hela
bouppteckningen här.
[16] Ett näraliggande exempel utgör Paardekoopers roman ”Sixten og Elvira”.
[17] Haslund, Fredrik Juel i kommentarerna till 6:e upplagan av ”Fra Christiania–
Bohêmen”, Oslo 1976, som även innehåller mycket om turerna kring romanens
publicering.
[18] Lindhe: Sorgeliga saker hände …, sid. 122
[19] NYTT: i boken var jag mer kategorisk vad gäller Sparres diagnos,
numera föredrar jag den formulering som står här.
[20] Sparres troliga diagnos har jag kommit fram till efter muntlig diskussion med
biträdande överläkaren inom psykiatri Dr. Mehmet Hasanogullari, Stockholm. Det
bör dock betonas att andra diagnoser också är möjliga; en annan psykiater som
fått fallet beskrivet för sig har nämnt narcissism (Kathinka Lindhe i e-post 201505-19). Den exakta naturen av Sparres störning torde väl dock vara av
underordnad betydelse för resonemanget. Se även First: DSM–IV handbook of
differential diagnosis.
[21] Nyaste Christianstads-bladet 1888-01-11.
[22] Lauras brev. Texten har här, liksom i följande citat ”transkriberats” till
korrekt, modern svenska. Originaltexten, som återges bland källtexterna i denna
bok, är delvis svårtolkad på grund av Lauras bristande stilistiska förmåga samt
det faktum att hon skriver i stark affekt.
[23] Nya Wexiöbladet 1888-02-07.
[24] Smålandsposten 1888-02-28.
[25] Nya Wexiöbladet 1888-03-06.
[26] Jönköpingsposten 1888-04-21. Cirkusen nämns inte med namn, men
säkerligen är det cirkus Madigan som avses.
[27] Resrutten i Sverige för cirkus Madigan har utretts av Per Arne Wåhlberg,
hans arkiv finns numera i Nordiska museets arkiv, Stockholm. Jag har själv
kunnat komplettera och korrigera Wåhlbergs resultat på några punkter. Källor är
huvudsakligen lokalpress från respektive orter.
[28] Manövern pågick från 1888-06-19 till 1888-07-09 (Krigsarkivet, Stockholm:
Skånska dragonregementet, regementsorder 0166:B1a vol. 7).

6. Brevväxlingen
Bara några veckor efter att Sparre fått kontakt med Elvira i Ljungbyhed
blir han kommenderad till Kavalleriskolan i Stockholm. Där skall han
komma att vara stationerad i bortåt ett år, till mitten av maj 1889. Nästan
hela den tid brevväxlingen med Elvira pågår befinner han sig alltså i
huvudstaden, och det måste vara dit Elvira skickar sina svar på hans
förmodligen mycket eldiga kärleksbrev.
Från Ljungbyhed fortsätter cirkus Madigan via Eslöv till Trelleborg.
Redan innan första föreställningen skriver Trelleborgs
Allehanda berömmande, särskilt om Elvira.[1] Av någon anledning
apostroferas även Gisela, trots att hon varit borta från cirkusen i nästan
ett år. Detta tycks ha gått tidningens näsa förbi, man har tydligen stirrat
sig blind på tidningsklipp från besöket i Köpenhamn två år tidigare.
När föreställningarna väl börjar är lovorden inte sämre:


Cirkus Madigan gaf sin första föreställning härstädes i torsdags afton
för ett efter förhållandena här på platsen ganska godt hus, särskilt
om man betänker, att det war första föreställningen. Allmänheten
förhåller sig här liksom i alla småstäder något reserverad, just
emedan den bjudes på så mycket underhaltigt. Cirkus Madigan är
icke något af dessa ”band”, som bruka hemsöka de mindre
samhällena utan den är, om wi så må uttrycka oss, ”en stor cirkus i
smått,” d. w. s. att fastän den sommartiden ej räknar flera än 18
artister – wintertiden äro mellan 30 och 40 engagerade – så är det i
allmänhet prima saker, som presteras. Fröken Elvira wore en stjerna
för hwilken stor cirkus som helst. Skönhet och konst äro här parade.
Man bör se henne. Wi kunna icke undgå att nämna fröken Hedvig,
ormdamen, en gratiös och smidig warelse, samt den konstnärliga
polska dansen af frökn. Elvira och Rosa. Marmortablåerna efter
Molinska[2] konstwerk woro förtjusande, och beredde publiken stor
estetisk njutning. Kostymerna äro eleganta. Musik exeqveras af en
sextett messingsinstrument. Wi önska Directör Madigan talrikt
besök, i synnerhet som wi ha hört, att han i så fall ämnar från
Köpenhamn engagera flera artister för att kunna göra programmet
så mycket mera omwexlande. I afton kl. 8 föreställning.[3]

Några dagar senare fortsätter tidningen med panegyriken:


Föreställningar gifwas hwarje afton efter omwexlande program. Ett
nummer på programmet återkommer dock hwarje qwäll och
publiken längtar efter det ögonblick då fröken Elvira skall wisa sin
feelika gestalt. Då klockan ljuder, rigtas allas blickar mot klädlogen,
och den argaste qwinnohatare skulle wäl näppeligen kunna
underlåta att med en liflig applåd helsa hennes framträdande på
arenan. Hennes långa blonda hår draperar sig kring en
formfulländad gestalt på samma gång som det helt sjelfswåldigt will
dölja de sällsynt wackra anletsdragen. Wi instämma med en tysk
tidning – ”Revue” – som säger att ”hon frapperar genom sin
nordiska skönhet o owillkorligen erinrar om Frejas sagogestalt – en
präktig förebild till en nordisk konungadotter”. Lägg härtill hennes
eminenta konst och man finner det naturligt att hon öfwerallt blifwit
publikens gunstling.

Miss Rosas ”blomsterflickan” samt James
Madigans ”smålandsbonden” och ”indianen” äro glansnummer.
I afton gifwes en föreställning till förmån för fröken Elvira och wi
hoppas, att allmänheten genom talrikt besök wisar sin tacksamhet,
för det den blifwit satt i tillfälle att se en konstnärinna af högsta
rang inom sin bransch, ty det är hon, änskönt hon uppträder i en
småstad.[4]
Efter den uppenbarligen succéartade sejouren i Trelleborg besöktes
Simrishamn, Sölvesborg och Karlshamn under augusti och början av
september. I Karlshamn hade man ju varit redan i början av året, varför
man valde att återvända dit så snart är obekant. Nästa stopp blev
Karlskrona, där fanns cirkusen till början av oktober, varefter man tog sig
till Kalmar, där man gav föreställningar i ridhuset under två veckor. Vid de
flesta av de tidigare stoppen på resan hade cirkusen använt sig av sitt
tält, men man föredrog tydligen att hyra in sig i ridhus eller teatrar när
sådana lokaler stod till buds.

Annons i Karlskrona Veckoblad den 20 september 1888.

Program från en av Cirkus Madigans föreställningar i Karlskrona i september 1888.
Tryckåret är felaktigt angivet till 1886. (Nationalmuseet, Köpenhamn)

Från Kalmar har Kungliga biblioteket i Stockholm en god serie av program
och affischer bevarade, varför det går att någotsånär följa hur
programmet varierades från dag till dag. Programpunkter som
återkommer varje dag är förutom Elviras lindans, ”ormflickan” Hedvig
Andersson och Rosa Madigan med sitt dressyrnummer. Lotti rids åtta av
nio tillfällen av John Madigan, den nionde gången av Elvira. Akrobaterna
bröderna Coron framträder åtta gånger, medan pantomimer uppförs vid
sju av nio föreställningar. Den tillfälligt inhyrda konstskytten kapten
Fowler och hans assistent miss Nellie figurerar fyra gånger. Elvira och
Rosa dansar olika nationaldanser tre gånger, vid två tillfällen utför
Rosa en matrosdans på egen hand. Marmortablåerna, där artister i vita
trikåer poserar som kända skulpturer, presenteras tre gånger,[5] medan
cancan dansas fem gånger, dock tydligen endast av sällskapets herrar. Ett
stort antal andra nummer utförs vid enstaka tillfällen. Oscar
Madigan uppträder varje dag, men med varierande nummer.

Annons i tidningen Kalmar den 17 oktober 1888.

Förutom de nio bevarade programbladen har Kungliga biblioteket även
tre affischer från Kalmar. Den 13 oktober hålls recettföreställning för
Elvira, då hon enligt affischen ska göra entré på Lotti, denna gång i äkta
spansk toreadorkostym som ”chevalier”, dvs. i herrsadel och iförd
långbyxor. Nog en ganska pikant klädsel för en dam vid denna tid;
kvinnor som red ”på stan” gjorde det alltid med kjol och i damsadel, även
på cirkus var det nog oftast så.

Programblad för ett av Cirkus Madigans framträdanden i Kalmar i oktober 1888.
(Kungliga biblioteket, Stockholm)

En av få bevarade cirkusaffischer där Elvira omnämns är denna från Kalmar den 13
oktober 1888. Här finns Elvira själv avporträtterad på ett träsnitt som tydligen
ursprungligen anskaffats för bruk i tyskspråkiga länder, men som man tydligen
fortfarande hade med sig under turnén i Skandinavien och lånade ut till de lokala
tryckerier som framställde affischerna. (Kungliga biblioteket, Stockholm)

Affisch för cirkus Madigans föreställning i Kalmar den 15 oktober 1888. (Kungliga
biblioteket, Stockholm)

Affisch för cirkus Madigans föreställning i Kalmar den 6 oktober 1888. (Kungliga
biblioteket, Stockholm)

Från Kalmar bar det av till Borgholm, där man gav två föreställningar i
Societetssalongen, varpå det redan följande dag var det premiär i
Oskarshamn, där man stannade en vecka. Elviras recettföreställning skulle
ha varit den 29 oktober, men denna ställdes in på grund av storm.[6] Man
ville tydligen inte riskera att upprepa debaclet i Alvesta tidigare under
året.
Efter ett återbesök i Eksjö (som inte tycks ha utfallit särskilt lyckligt
ekonomiskt)[7] fortsatte man till Västervik, där man kom att stanna i
nästan fyra veckor. Elviras sedvanliga recettföreställning inföll denna gång
den 29 november, och några dagar senare, den 4 december, kunde Elvira
fira sin tjugoförsta födelsedag, som ju tyvärr också skulle bli hennes sista.

Nu var hon myndig och kunde göra som hon ville, åtminstone hade hon
rätt att lämna familjen, vilket ju skulle bli aktuellt ett halvår senare.

Ett programblad från Cirkus Madigans sejour i Västervik hösten 1888. (Kungliga
biblioteket, Stockholm)

Eskilstuna blev nästa stopp på Elviras ständiga resa genom världen och
livet, där befann sig cirkus Madigan från mitten av december 1888 till
första januari 1889. Under resten av januari följde så gästspel i
Västerås och Sala. Den 1 februari var det dags för Arbetareföreningens
lokal i Gävle att hedras med ett besök. Detta etablissemang var för litet
för att cirkusens båda hästar skulle kunna uppträda, så det var nog
välkommet när man den 17 kunde flytta över verksamheten till ridhuset
på Alderholmen, där man höll till fram till början av mars. Elviras
sedvanliga recett var den 27 februari.

Annons i Sala Allehanda 25 januari 1889

Efter drygt en månad i Gävle var det dags att dra vidare till
Söderhamn, där man framträdde under två veckor i mars. Nästa anhalt
blev Bollnäs, där Elvira för troligen sista gången gick till fotografen; de
sista kända bilderna av henne togs av John Wigstén under dessa dagar.
Via Ljusdal, där man gav två föreställningar i Godtemplarsalen i mitten av
april (den andra recett för Elvira), tog man sig till Hudiksvall, även där höll
man till i Godtemplarsalen. Näst sista dagen i Hudiksvall, den 11 maj,
gavs vad som kom att bli Elviras sista recettföreställning.







De sista fotografierna av Elvira togs av John Vigstén i Bollnäs. Efter Elviras död
gjorde han sig som många andra fotografer en hacka på att sälja kopior av sina
arkiverade negativ. Annonsen är från Söderhamns tidning 3 augusti 1889.

Hur kände då Elvira inför Sparres enträgna uppvaktning? Inte lätt att
veta, så resten av detta kapitel får återge författarens hypoteser snarare
än fakta: Under hela turnén genom Sverige hade Sparres kärleksbrev
droppat in med täta mellanrum. Han bifogade tydligen ofta hyllningsdikter
till Elvira i sina brev, hon kände sig förstås smickrad men vågade ändå
inte lita på honom. Hennes instinkt fick henne att ana oråd, även om hon
inte förstod varför. Personer med Sparres sjukdomsbild är som tidigare
sagts ofta bra på att ”spela” normala. De kan sköta sitt arbete som
vanligt, och det är oftast bara de som känner personen väl sedan tidigare,
såsom släktingar och arbetskamrater, som märker att något är på tok. En
person med denna sjukdomsbild är ofta ytterst charmerande och älskvärd
till det yttre, han kan vara mycket svår att motstå för en kvinna som
fångat hans intresse. För att genomskåda en sådan person krävs goda
kunskaper i psykologi, eller åtminstone god livserfarenhet. Elvira saknade
bådadera.
Om Elviras tidigare erfarenheter av män vet vi ingenting. Enligt den
romantiserade bilden var ju Sparre hennes första och enda kärlek.
Verkligheten kan i och för sig ha sett annorlunda ut, men det faktum att
Elvira tycks ha varit hårt hållen av mamman tyder väl på att hon inte
hunnit skaffa sig så värst mycket sexuella erfarenheter. Hur mycket hon
längtade efter en man vet vi inte heller. Rimligen längtade hon efter
kärlek, precis som alla andra. Hon var nu tjugoett år gammal, hon hade
fått se sin två år äldre fostersyster Gisela träffa sin tillkommande och
lämna familjen Madigan för att gifta sig två år innan. Alltså vid samma
ålder som Elvira nu uppnått. Naturligtvis hade Giselas giftermål gett
upphov till tankar i Elviras huvud.
När Sparre nu spelat ett så starkt intresse för Elvira när de två
träffades i Ljungbyhed, kände sig nog Elvira som sagt smickrad av
uppmärksamheten, oavsett hur tilltalad hon var av honom som person.
Uppmärksamhet hade hon i och för sig fått hela sitt liv, men Sixten
innebar trots allt något nytt. Publikens jubelrop var hon van vid, och hon
uppskattade säkert ovationerna mer än vad hon visade utåt. Men
cirkuspubliken var ju några som bara fanns på avstånd, dessa personer
kom Elvira sällan i personlig kontakt med. Och de i publiken som försökte
nå Elvira genom beundrarpost, blomsterbuketter och liknande
misslyckades nog oftast i sitt uppsåt. Dels lär mamma Laura ha slängt
dylik post i papperskorgen,[8] dels var Elvira uppenbarligen en reserverad
och inbunden natur som inte gav sig åt första bästa.
Vad som får betraktas som säkert är att Elvira kände behov av att
bekräftas som person. Detta av det enkla skälet att alla människor har
detta behov. Känslomässigt stöd från en mamma eller andra
familjemedlemmar räcker inte längre när man, såsom Elvira nu, kommit
upp i vuxen ålder. Cirkuspublikens jubel inte heller. Trots att relationerna
inom familjen förmodligen var goda var Elvira i praktiken isolerad. Att
mamman var överbeskyddande och knappt lät henne tala med främlingar
förstärkte denna ensamhetskänsla. Sparre hade lyckats bryta denna
isolering, och oavsett vad Elvira egentligen tyckte om honom måste hon
ändå ha upplevt kontakten med honom som någonting positivt och
spännande, åtminstone till en början. Men kombinationen av en kvinna
hungrig på kärlek och bekräftelse och en mentalsjuk man som inte kände
några gränser kom på sikt att bli ödesdiger för dem båda.
Publiken tycks ha beundrat Elvira mangrant, oavsett kön och ålder.
Barnen verkar ibland ha sett Elvira som en ängel, som tycktes sväva fritt i
luften när hon dansade på sin lina. Tältet var ju oftast dåligt upplyst med
gaslågor som enda ljuskälla, så själva linan blev nog ofta mer eller mindre
osynlig från åskådarplats. Den änglalika anblicken förstärktes sedan av

Elviras extremt långa, blonda hår och det faktum att hon tydligen ofta
uppträdde helt klädd i vitt. Så här upplevs Elvira av författaren Waldemar
Swahn, när han som elvaåring ser hennes framträdande i Kalmar:


Tre clowner kom in och spelade på fiol, handklaver och flöjt mitt i de
galnaste piruetter medan en lina spändes över arenan. Man hörde
en gäll fanfar och stalldrängarna ställde upp sig på två led. Det blev
alldeles tyst, och så insvävade vid direktörens hand en flicka, vilken
liksom den Kraka jag beundrat i folkskolans läsebok varken var
klädd eller oklädd. Hela cirkuspubliken klappade händer och
stampade utom jag. Jag bara stirrade som förhäxad på denna
ljuvliga flicka som log med ögon vilka liknade stjärnor och innan
man hunnit andas in flugit upp på linan liksom cirkuskungen flög
upp på sin häst. Åtminstone tyckte den lille gossen att hon flög upp.
Och varför skulle inte en ängel flyga. Ty det var en ängel som stod
däruppe på linan – en ängel med blåa ögon, rosiga kinder och ett
guldskimrande hår som svallade ned ända till midjan, en ängel som
var mycket sötare än dem den Kalmar-födda Jenny Nyström målade
på julkorten med försilvrad sand som knastrade på papperet. Ja,
hon var mycket sötare fast hon inte hade några vingar. Och ändå
flög hon. Hennes små fötter tycktes knappast beröra linan. Det var
det underbaraste och vackraste jag sett. Och när numret var slut
och flickan med stjärnögonen och änglahåret bugat och kysst på
fingerspetsarna åt den förtjusta publiken och försvunnit mellan
betjäntraderna, tyckte jag att det blev mörkare i cirkus trots de
sprutande gaslågorna i de stora ljuskronorna. Jag kom hem
fortfarande trollbunden av drömmen och fick sedan veta att jag icke
yttrat ett ord förrän vi kommit in i salen då jag sade:
”Mamma, ängeln såg på mig.”
Ja, detta var mitt livs första ängel på jorden.[9]

Hur de lite äldre gossarna såg på Elvira torde framgå av följande citat ur
Vimmerbys Tidning:


En disig winterafton 1888 lockade oss ett egendomligt ihopkommet
program att besöka en ”cirkusföreställning” i ett större, temligen
primitivt tält på en ladugårdsplan i en berömd småländsk köping.
En fåtalig huttrande folksamling satt derinne och frös, samt lyssnade
till en ung man, som spelade fiol under det en glad husar
ansträngde sina muskler för att slå sönder en hisklig bastrumma.
Den stormiga musiken lyckades dock ej locka dit något
”tillfredställande hus”, men föreställningen började.
En herre arbetade en stund i en trapez, twå clowner utförde en
pantomim, en halt häst lade sig på knä och apporterade en näsduk
o. s. w. Så kom sällskapets ”great attraction”. Man anbragte en
swängande lina derinne i det kyliga tältet. När detta war gjordt drog
direktören undan ett förhänge, och något rent öfwerjordiskt, något
som mer liknade en änglauppenbarelse än en lindanserska
swäfwade in. Det war miss Elvira. – De rosenfärgade trikåerna slöto
sig kring en kropp af underbar harmoni, fyllig, kraftfull liksom
mejslad i marmor. Det långa krusiga guldgula håret göt sig omkring
henne liksom en väldig knippa månestrålar och de stora stålblå
ögonen logo liksom i barnaoskuld. Och hur elegant och smidigt hon
swäfvade på den smala, swigtande jerntråden. Wi män fröso icke
längre derinne i tältet; det war som om wi istället hållit på att brinna
upp, men wåra fruntimmer ryste, då de iakttogo wåra blickar, som
glödde af beundran och trånad.

”För en enda kärlekens kyss af henne”, stönade min granne, ”skulle
jag gerna underkasta mig 15 års wistelse på Långholmen”!
Men miss Elvira gjorde ett smidigt hopp från sin lina, och förswann,
efter en gratiös helsning åt den hänförda publiken, åter bakom det
grådaskiga förhänget.
Det kom liksom en aning öfwer litet hwar, att denna sällsynt sköna
qwinna, måhända icke wore lycklig, att hon säkerligen kände sig
förtwiflad öfwer att nödgas uppträda på en sådan plats och i ett
sådant sällskap, och ändå twingas ljuga ett lyckligt leende och en
glad min. Men det fans ingen fläck wid hennes rykte, och man
wisste tala om, att ingen af de mång’ hundrade, som bestormat
henne med kärleksböner, lyckats winna hennes hjerta. Twärtom
föreföll hon nästan kall och känslolös.[10]
Jag har redan nämnt en tysk recensent som liknade Elvira vid den
nordiska kärleksgudinnan Freja. Hon fick alltså finna sig i att vara
sexobjekt; det var hon van vid, även om hon säkert var måttligt road av
det hela. Elvira måste i alla fall ha varit helt medveten om hur det förhöll
sig på denna punkt.
Det finns tyvärr inte många detaljbeskrivningar av hur Elviras nummer
kan ha gestaltat sig. Klart är att det var tekniskt mycket avancerat med
hopp och piruetter. Hon kunde luta sig så mycket åt sidorna att det
föreföll fysiskt omöjligt att undvika att falla. Hon kunde gå ner i brygga på
linan, så att det långa, blonda håret nästan berörde marken. Hon var så
tekniskt driven att hon utförde sina utomordentligt svåra rörelser på linan
med sådan självsäkerhet att det föreföll gränsa till nonchalans. Elvira var
därtill en skicklig jonglör som arbetade med bollar, tallrikar eller
champagneflaskor medan hon rörde sig på linan. Hon hade dessutom
uppenbarligen förmågan att ge sitt nummer en hög konstnärlig
gestaltning. Hennes nummer var helt enkelt mycket vackert som
dansframträdande betraktat. Det hade inte skämt för sig om det så bara
hade utförts på scengolvet, men Elvira gjorde alltså allt detta på slak lina.
Elvira behärskade grunderna i klassisk balett och visste hur man intog
eleganta plastiska attityder. På flera av de foton av henne som finns
bevarade poserar hon mycket elegant, även om dessa bilder är tagna i
fotoateljé och inte i manegen.
När Sparre fick tillfälle att prata i enrum med Elvira en kort stund i
Ljungbyhed hade han som sagt övertalat henne att börja brevväxla. Elvira
gick alltså med på detta, hur pass motvilligt vet vi inte. Sparre hade ju
förstått att mamma Laura aldrig skulle gå med på att han hade
brevkontakt med dottern, därför fick han Elvira att acceptera att
brevväxlingen skulle ske i smyg. Kanske upplevde Elvira det bara som
någonting spännande att ha en hemlig brevvän. Redan i Kristianstad hade
ju Sparre bett att få korrespondera med mamman, men i praktiken fick
hon aldrig några brev från honom. Inte så underligt, när han nu kunde nå
Elvira direkt hade han inte den minsta anledning att gå omvägen via
mamman. Att göra så hade tydligen varit hans plan B.
Det är svårt att bedöma hur pass ”intressant” Elvira fann Sixten Sparre.
Han var ju inte cirkusartist, utan ”privat”,[11] men dessutom adelsman.
Alltså ett mycket gott parti för en ”enkel” cirkusflicka som Elvira, även om
hon säkerligen inte var den som fäste alltför stor vikt vid sådana
petitesser. Vi vet inte heller vad hon innerst inne tyckte om cirkuslivet.

Elvira som dansös. (Foto J. H. Hagman, Helsingborg; troligen oktober 1887)

Somliga har hävdat att hon avskydde denna tillvaro och bara längtade
efter första bästa chans att fly till ett mer ordnat liv.[12] Detta får dock
betraktas som efterhandskonstruktioner, hon var ju först som sist född
och uppvuxen med detta kringflackande liv. Personligen gissar jag att hon

gladeligen hade fortsatt som cirkusartist bara hon träffat en lämplig
partner inom cirkusvärlden. Cirkusfolk hör ju till de sociala grupperingar
där man oftast gifter sig inom det egna skrået, även om det finns gott om
undantag från denna regel. I Elviras närmaste krets tycks nästan alla gift
sig med andra cirkusartister: hennes föräldrar, morföräldrar, styvfadern
John Madigan, dennes bror James och nu till sist också Gisela. Troligen
var Elvira själv inställd på att göra sammalunda när den dagen kom, men
detta är som sagt bara en hypotes.
Säkerligen kände sig Elvira osäker inför vuxenlivet med allt vad detta
innebär, precis som alla andra flickor i hennes ålder. Om inte annat drog
hon sig väl för att bryta upp från familjen; ett fast förhållande hade ju
tvingat henne att ta detta steg, såvida inte hennes partner råkat bli en
cirkusartist som kunde få arbete på cirkus Madigan. Hon hade kanske
kunnat följa med Gisela till Amerika, en artist av Elviras kaliber hade
garanterat gjort stormande succé där, men uppenbarligen var hon inte
inställd på något sådant. Dels kände hon sig nog ännu för osäker och
modersbunden, men Elvira anade kanske också att hon aldrig skulle trivas
på en amerikansk jättecirkus, där hon riskerat att drunkna i mängden av
andra artister och inte kunnat påräkna publikens odelade uppmärksamhet.
Amerikanska cirkusar har ju ofta flera maneger där olika nummer pågår
samtidigt.
Kanske hade Sparre personlighetsdrag som tilltalade Elvira, en Sparre
vid sina sinnens fulla bruk hade möjligen kunnat bli en bra partner åt
henne. De hade trots allt gemensamma intressen såsom poesi och hästar,
även om Sparres mediokra dikter kanske inte imponerade så värst på
Elvira. Om Elvira sympatiserade med hans politiska ställningstaganden är
också okänt. Men en mentalt frisk Sparre hade nog aldrig varit beredd att
utsätta sig för den skandal det inneburit om han hade skilt sig från sin
hustru för att gifta om sig med underklassflickan Elvira.
Men nu framgår det med önskvärd tydlighet av Lauras brev att Elvira i
själva verket inte var ett dugg road av Sparres uppvaktning. Tre gånger
försökte hon avbryta brevväxlingen, men då ska han ha hotat med att
skjuta sig om hon inte skrev. Tydligen kände sig Elvira efter hand mer och
med besvärad av den påflugne Sparres skrivande, i början hade hon som
sagt kanske bara tyckt att det var trevligt och spännande med en
brevvän.
Enligt mamman ska det ha kommit brev till Elvira varenda dag.
Förmodligen en överdrift, men det verkar som om Sparre skrev så ofta att
han inte brydde sig om att få svar på föregående brev innan han skrev
nästa. Nog ett ganska typiskt maniskt beteende.
Elvira hade knappast några minnen av sin biologiske far. Även om
relationen till styvfadern John Madigan uppges ha varit mycket god kan
han ju aldrig varit en fullgod ersättare. Avsaknaden av en riktig far kanske
kan ha bidragit till att Elvira drogs till en något äldre man som visade ett
sådant intresse för henne. Å andra sidan försökte hon ju som sagt avbryta
brevväxlingen hela tre gånger. Hon måste därför anat oråd inför Sparre.
Detta länder henne verkligen till heder, hon saknade ju den kunskap och
erfarenhet som hade krävts för att kunna bedöma en person som honom
rätt.
Sixten lovade tydligen Elvira äktenskap med guld och gröna skogar.
Han hade ju aldrig en tanke på att uppfylla sina löften, och att han över
huvud taget lovade något sådant kan bara bero på att Elvira konfronterat
honom på den punkten i sina svarsbrev. Sparre hade tydligen först räknat
med att Elvira skulle gå med på en utomäktenskaplig förbindelse, men när
hon krävde äktenskapslöfte för att lämna familjen låtsades Sparre gå med
på detta bara för att kunna få henne dit han ville. I början lär han inte ens

ha nämnt att han redan var gift, men Elvira fick tydligen reda på
sanningen via omvägar. Då ljög han tydligen om att han var skild eller
åtminstone om att skilsmässa var på gång. Mamma Laura skriver:


Hela tiden gick hans brev ut på att han var skild från sin hustru och
att han ville ta livet av sig om hon inte sade ja. Han lovade henne
ett hyggligt hem med allt utmålat idylliskt. Salongen skulle vara i
röd plysch, vardagsrummet grönt och sovrummet allt i blå plysch.
Allt blev henne förespeglat, denna arma fantasi. Blott att narra ut
henne och sedan mörda henne.

När Sparre började hota med att ta livet av sig måste Elvira blivit
ordentligt skrämd. Det hade trots allt gått så långt med brevväxlingen,
och de två hade lärt känna varandra såpass väl att hon inte bara kunde
vifta bort ett sådant hot. Hon hade hunnit bli känslomässigt påverkad av
Sparre, som därigenom fått henne att känna ansvar för honom. Elvira
upplevde det nu som om Sixtens öde vilade i hennes händer. Om han tog
livet av sig skulle det varit Elviras fel. Detta är nog en vanlig psykisk
reaktion hos personer som blir utsatta för liknande ”uppvaktning”.
Nu vågade hon inte göra annat än att lyda honom. Genom att göra
honom till viljes trodde hon sig kunna rädda honom till livet. Hade hon
varit helt likgiltig inför honom hade hon väl mer eller mindre ryckt på
axlarna om det gått illa för honom. Hon hade ignorerat hans hot genom
att helt enkelt sluta svara på hans brev, eller till och med polisanmält
honom för ofredande om han ändå fortsatt att skriva. Men eftersom hon
nu hunnit bli känslomässigt bunden vid Sixten klarade hon tyvärr inte
längre av att ta ett sådant självklart steg. Elviras försök att rädda honom
var dömt att misslyckas, han hade ju uppenbarligen bestämt sig för
självmord sedan länge. I själva verket var det säkert så att det faktum att
han till slut lyckades förföra Elvira bara gjorde Sparre än mer exalterad
och beslutsam. Ansvaret för att förhindra Sparres självmord kunde
dessutom aldrig vila på en cirkusflickas axlar, han hade självklart behövt
professionell psykiatrisk hjälp.
Man kan kanske om man vill se Elviras ”flykt” som föräldrauppror eller
som frihetslängtan. Eller spekulera i om allvarliga familjeproblem fått
henne att ta sitt drastiska beslut; hon skulle isåfall ha flytt från familjen
snarare än till Sparre. Eller möjligen spekulera i om Elvira själv led av
någon psykisk störning. Som jag ser det behövs inga sådana förklaringar.
Sparres envetna uppvaktning och Elviras utsatta läge och oförmåga att
inse att han var en sjuk man räcker gott som förklaring till vad som kom
att ske.
Det fanns å andra sidan flera faktorer som spelade Sparre i händerna:
Elviras bästa väninna Gisela hade som sagt lämnat familjen strax innan
Sparre dök upp på arenan, hon hade i praktiken varit som en syster för
Elvira. Hade Gisela funnits kvar hade Elvira haft någon att anförtro sig åt,
och Sparre förmodligen inte haft en chans att lyckas i sitt uppsåt.
Dessutom har vi ju det faktum att mamman uppenbarligen varit
överbeskyddande. Mamma Laura medger faktiskt detta själv i sitt brev:


Elvira har alltid varit ett dygdigt och sedesamt barn, aldrig sagt
emot mig i något, då jag aldrig fordrat något orätt av henne, utan
har alltid hållit mitt barn som en helgedom som jag avundade blott
någon ville tala med henne, och ville aldrig höra av giftermål, jag
ville ha mitt barn för mig själv.[13]

Det verkar som om Elvira så småningom börjat se sig som förlovad med
Sixten. Så här skriver Gefleborgs Läns Tidning strax efter att det blivit
känt att Elvira lämnat familjen:


… Huru det förhåller sig med älskaren, känna vi ej, men att fröken
Elvira rymt från sina föräldrar, våga vi betvifla. Tilsammans med
sällskapet vistades hon några dagar i slutet af Maj månad i Ljusdal
och äfvenledes i Bollnäs. På båda dessa ställen, omtalade hon för
hvem, som ville höra derpå, att hon skulle inom kort nedresa till
Köpenhamn för att ingå äktenskap. Redan i vintras, då hon var här i
Gefle, tillstod hon helt öppet att hon var förlofvad med en
kavalleriofficer. Kanske, när allt kommer omkring, är hela historien
en reklam.[14]

Tidningen anger fel tidpunkt för besöken i Bollnäs och Ljusdal, i övrigt får
väl uppgiften om Elviras skryt betraktas som tämligen trovärdig. Märkligt
är dock att det hon sade aldrig nådde föräldrarnas öron. Även om Elvira
aldrig berättade om Sparre i dessas närvaro borde de ju ändå fått nys om
saken, när nu Elvira var så öppenhjärtig inför andra. Kanske tog man det
hela som fantasier från Elviras sida, sämre och sämre mådde hon i alla fall
uppenbarligen.
Under uppehållet i Hudiksvall får Elvira det brev från Sparre som blir
avgörande för hennes beslut att lämna cirkusen och familjen. Laura
skriver i sitt brev:


Till Hudiksvall mottog hon ett stort förseglat brev som innehöll hans
levnadsbeskrivning. Det blev mig igår bekant av min värdinna, och
efter detta brev var flickan sig aldrig lik, utan grät natt och dag och
vred förtvivlad sina händer och ropade på Gud att rädda henne,
rädda för Guds skull mitt arma hjärta, rädda mig att ej falla i
frestelse. Då värdinnan frågade henne vad som felades henne som
hade allt som en flicka kunde önska sig, så svarade hon: ack om jag
kunde anförtro mig åt någon, men en ed binder mig och jag är
olycklig. Elvira vissnade bort dag för dag, men som jag aningslöst
trodde att det var huvudvärk som hon föregav, försökte jag allt vad
hon hade lust att äta och dricka, promenera, åka, men inget hjälpte.

Elvira var alltså vid det laget nästan helt knäckt psykiskt och hade hamnat
i ett närmast gränspsykotiskt tillstånd på grund av Sparres skriverier.
Denne hade tydligen fått Elvira att svära på att inte berätta för någon om
förhållandet. Mycket illistigt, för annars hade Elvira säkert vågat anförtro
sig åt någon om Sparres uppvaktning och därigenom sluppit ur den rävsax
han nu fått henne att fastna i. Den ärliga och uppriktiga Elvira stod vid sitt
ord att hålla tyst om affären, om det så gick ut över hennes psykiska
hälsa.
Mamman fortsätter:


En gång för ett år sedan i garderoben[15] såg hon under
påklädningen ett varsel. Då jag på platserna samlade in biljetterna
hörde jag ett våldsamt skrik, jag löper in i garderoben och frågar
efter, men hon står blek som ett lik och säger ”jag såg en död”. Hon
som var så vit, så mager föll på miss Rosas fötter och då ropade hon
”Sixten”, sa Rosa, men då sade jag till henne att det finns ingenting
till. Blott fantasibilder, men det föresvävade ändå henne allting, den
hon den gången såg var den som dräpte henne.
En annan gång låg hon som i dvala och då tyckte hon att två änglar

var hos henne. Broder och syster halvsyskon, att de satte sig på
vardera armen och så bar det av till himlen. Hon var klädd i vita
stora vingar. Änglarna försvinna in i himlen men hon kunde inte
komma in, då himlen alltid stötte emot huvudet och kom ner sakta
på jorden och till verkligheten. Hon var rädd för allting, spöken, fulla
människor, aldrig ville hon ligga ensam i rummet utan alltid i mitt
rum, men han kunde nog fördriva allt.
Att Elvira regredierade och blev deprimerad och ångestfylld av Sparres
uppvaktning framgår även av en intervju med familjen Madigans lärflicka
Hedvig Andersson, gjord åtskilliga år senare:


Förut hade Elvira varit glad och munter, men från och med
bekantskapen med Sparre blev hon tillbakadragen och tyst. Den
enda hon talade med var sin lilla hund, som hette Terry. Jag såg
henne ofta ligga på knä vid fönstret i sitt rum och stirra upp mot
himlen.[16]

Elvira måste rimligen förstått att Sparre ville att hon skulle dö tillsammans
med honom, annars hade hennes reaktion inte blivit så häftig. Han måste
alltså på något vis ha antytt sin självmordsplan i breven. Elvira själv var
säkert inte alls självmordsbenägen, men hon påverkades uppenbarligen
oerhört starkt av vad han skrev till henne. Hon ska också enligt flera
källor vid något tillfälle ha yttrat ”Mamma, vilket är svårare, att skjuta sig
eller dränka sig?”[17] Nu var hon så nedtryckt av Sparres skriverier att hon
i praktiken inte längre hade någon egen vilja kvar. Hennes känslor för
Sparre handlade uppenbarligen mer om rädsla än om kärlek, men nu var
Sparre på väg att lyckas i sitt uppsåt att förföra henne.



















[1] Trelleborgs Allehanda 1888-07-19.
[2] NYTT: Syftar på skulptören Johan Peter Molin (1814-1873).
[3] Ibidem 1888-07-21.
[4] Ibidem 1888-07-26.
[5] Numret kallas oftast ”levande statyer”. Se t.ex. Myggans nöjeslexikon, vol. 10,
sid. 138. Om Elvira medverkade i detta nummer framgår inte av källorna.
[6] Oskarshamnsposten 1888-10-30.
[7] NYTT: Hvad Nytt, diverse nummer. I boken står ”Okänd ort” för denna
period.
[8] Politiken 1889-07-25
[9] Swahn: Från Kalmarsund till Stilla havet. Ur minnenas sekretär II. Stockholm
1943, sid. 67–68.
[10] Vimmerbys Tidning 1889-08-02, artikeln signerad Thure S (=Karl Thure
Sällberg). Eventuellt är det Värnamo som avses med ”köpingen”.
[11] Om cirkusfolks användning av ordet ”privat”, se t.ex. Enevig: Cirkus i
Danmark: vol. 1 sid. 20–21.
[12] T.ex. Elvi Henriksen i tidigare nämna brev till Per Arne Wåhlberg.
[13] Författarens markering.
[14] Gefleborgs Läns Tidning 1889-06-29.
[15] Dvs. omklädningslogen.
[16] Aftonbladet 1943-09-14.
[17] Sundsvalls Tidning 1889-06-22 samt domstolsförhör med Petrine Lundmann
1889-08-06, se Enevig: FAKTA om Elvira Madigan …, sid. 122.

7. Enleveringen
Rullan i Sundsvall var vid denna tid en park, där det bland annat fanns en
vattenkuranstalt med badhus och hotell, en teater och en cirkusbyggnad.
När cirkus Madigan hade premiärföreställning på Rullans cirkus den 18
maj 1889 mådde Elvira uppenbarligen mycket dåligt psykiskt. Mamma
Laura skriver:


Då tänkte jag att med tiden blir allt bra, då hon alltid ville vara
ensam med lektyr, tills det i Sundsvall blev allvarligt; då anade jag
att flickan ej mer var densamma. Då depeschen kom ville jag bryta
upp den, men för sent. Då tog jag i förhör en ung flicka som nu är
hos mig sedan tre år och frågade ”har du lämnat några brev från
Elvira till posten?”, men svaret blev nej. Dagen efter var Elvira
försvunnen och den nämnda flickan har lämnat brev nästan två
år[1] på posten, men ingen förrådde henne.

Rullan i Sundsvall. Cirkusbyggnaden, där Elvira uppträdde för sista gången, skymtar
i fonden. Närmast ses badhotellet, troligen var det härifrån Elvira smet ut på
morgonen den 28 maj 1889. (Från internet, originalfotot i Sundsvalls museum)

Flickan som mamman skriver om är den tidigare nämnda Hedvig
Andersson, vid denna tid 18 år gammal. Den depesch mamma Laura
nämner är förmodligen Sparres sista brev till Elvira, med instruktioner om
hur hon ska iscensätta sin ”rymning”. Det är förmodligen samma brev
som omnämns i Sundsvalls Tidning strax efter Elviras död,
insidesinformation som måste komma direkt från familjen Madigan:



En lycklig slump var nära att förebygga hela den nu timade
katastrofen. Någon dag före flykten från Sundsvall hitväntade fröken
Elvira ett bref från löjtnant Sparre som innehöll öfverenskommelsen
om sammanträffandet.
Brefvet kom.
Händelser ville emellertid att det oaktadt alla försiktighetsmått, först
föll i händerna på fru Madigan, fröken Elviras mor. Just som modern
skulle bryta brefvet, hvilket endast var märkt med initialer, kom
emellertid dottern tillstädes och fick se det. Med orden ”Nej,
mamma, det är mitt”, slet hon till sig biljetten. Ett ögonblick endast
och hela planen hade varit röjd och sannolikt förhindrad.[2]

Som vid flera andra tillfällen var det denna gång uppenbarligen ytterst
nära att Sparres planer avslöjats, och att mordet på Elvira därmed kunnat
förhindras.
Recensionen i Sundsvalls Tidning efter premiärföreställningen är
berömmande, men Elvira omnämns inte med ett ord![3] Detta torde vara
unikt för henne, Elvira Madigan skrev man garanterat alltid om, och
dessutom alltid i positiva ordalag. Att hon inte ens omnämns kan bara
betyda en sak: Elvira kunde inte uppträda, hon mådde väl helt enkelt för
dåligt psykiskt.
När hon sedan väl bestämt sig för att göra Sparre till viljes tycks hon
dock ha lugnat ner sig, för de följande dagarna nämns hon i
recensionerna:


… Dess prima donna, mademoiselle Elvira, är en särdeles sympatisk
företeelse vare sig hon med ridspöet säkert och elegant styr sin
springare eller såsom ”fille de l’air” graciöst sväfvar fram på den
smala lindansaretråden.[4]



Cirkus Madigan har i sommarhettan och vårbrådskan, om hvilka
båda man kan tala på en gång i dessa dagar, blifvit oförtjent
negligerad af publiken.
Sällskapet har på sin repertoar flere nummer, som man icke får se
bättre utförda af de stora sällskapen. Gymnastiken är Madigans
specialité; bröderna Coron idka denna ”konstgren” med öfverlägsen
skicklighet, medan fröken Hedvig Andersson – namnet klingar så
svenskt – visar en vighet som helt enkelt är ouppnådd. Och så ha vi
fröken Elvira. Hennes produktioner på ståltrådslina äro
oemotståndliga, utförda med ”glimrende raffinement”. Vi undra icke
på, att kung Christian IX i ett ögonblick af förtjusning skänkte den
intagande damen det guldkors, som hon nu med berättigad stolthet
bär å bröstet.
Fröken Rosa är en värdig medtäflare om publikens ynnest. Som
parforceryttarinna utvecklar hon behag och stil.
Sällskapet clowns äro mycket originella och roliga och det unga
Sundsvall kan näppeligen ha muntrare än en afton på cirkus.
Sällskapet lider brist på hästar.[5]

Den sista föreställningen där Elvira medverkade gavs söndagen den 26
maj. Då framfördes symboliskt nog illusionstricket ”Den försvinnande
damen”.[6] Eventuellt gavs en föreställning också påföljande dag, men
eftersom ingen av Sundsvallstidningarna kom ut på måndagar har det inte
gått att via annonser bekräfta detta. Några affischer eller program från
Sundsvall verkar inte finnas bevarade.

Sixten Sparres beviljade permissionsansökan för sommaren 1889. Han var alltså inte
desertör, som så ofta påståtts. (Krigsarkivet, Stockholm)

Den 3 maj hade Sparre begärt två månaders tjänstledighet från den 27
samma månad, vilket beviljats av generalbefälhavare Peyron den 9. Dock
skulle Sparre inställa sig två dagar i juli, den 9 och den 15, i samband

med ett skvadronsmöte,[7] detta möte skulle han emellertid komma att
utebli från. Han var dessutom bara beviljad permission för vistelse inom
riket, ville han lämna landet måste han begära särskilt tillstånd för detta,
vilket han alltså inte besvärat sig med att göra. Många av hans kollegor
tycks ha begärt och fått tillstånd att resa utomlands utan problem, så
varför inte även Sparre gjort likadant är oklart. Kanske visste han att han
inte skulle beviljas att få resa utomlands, av orsaker som vi idag inte
känner till. Men det troligaste är väl att han helt enkelt struntade i om han
bröt mot reglerna, för att stanna i landet hade han inte en tanke på. Att
han och Elvira skulle ta sig till Danmark kan ha i och för sig ha varit
hennes förslag, hon tycks ju ha varit mycket förtjust i detta land, som hon
tycks ha betraktat som sitt hemland. Men vid det här laget borde väl
Elvira och Sixten ha hunnit komma överens om vart de två skulle ta
vägen, så Sparre måste ha varit väl medveten om att han skulle bege sig
utomlands.

Ett kusligt dokument. Sparres sista dag på jobbet rekvirerar han ammunition till sin
revolver m/1887. Med dessa kulor dödade han sedan både Elvira och sig själv.
(Krigsarkivet, Stockholm)

Sparre reser sedan norrut, antingen tar han nattåget till Stockholm på
kvällen den 26 eller morgontåget den 27. Elvira lämnar av allt att döma
Sundsvall på morgonen tisdagen den 28 maj 1889, samtidigt som Sparre
efter övernattning i Stockholm sätter sig på norrlandståget. På kvällen
samma dag bör de två ha sammanstrålat i Bollnäs.
Det går ännu inga nattåg på Norra stambanan vid denna tid, så Elvira
och Sixten måste övernatta i Bollnäs, gissningsvis på Järnvägshotellet.

Hur deras första natt tillsammans förlöper vet vi av förklarliga skäl
ingenting om, men Elvira måste ha varit helt medveten om vilka tjänster
Sparre förväntade sig av henne …
Det verkar som om Elvira alltid varit tillsammans med sin mamma.
Förmodligen hade de två knappt varit ifrån varandra en enda dag. Den
dag hon nu tillbringat på tåget från Sundsvall till Bollnäs är därför troligen
det enda tillfälle i Elviras liv som hon är helt ensam. För när hon väl mött
Sparre i Bollnäs lär han ju knappt ha släppt henne med blicken en sekund.
I varje fall lär han sett till att hon inte umgicks med andra människor
såvida inte han själv var med.
Mamma Laura var uppenbarligen en dominerande och
överbeskyddande person, som i vanliga fall knappt tillät Elvira att prata
med främlingar. Men man bör notera att Laura själv tydligen aldrig vek
från sin mammas sida. Elviras mormor Anemaria var tydligen hela tiden
med på alla resor, även när hon blivit för gammal för att själv uppträda i
manegen.[11] Även efter Elviras död fortsatte detta förhållande, de båda
damerna var som det verkar alltid tillsammans ända till mormoderns död
1908. Jag vill inte dra några djupare psykologiska slutsatser av detta
faktum, men man får intrycket av att mamman räknat med att Elvira
skulle bete sig på liknande sätt och stanna kvar och ta hand om sin mor.
Elvira hade uppenbarligen aldrig berättat för någon om vad som skulle
ske. Hedvig Andersson, som ju var den som förmedlat breven till och från
Sparre, var uppenbarligen införstådd med att Elvira tänkte resa bort, men
hon förstod knappast vidden av det hela. Enligt Hedvig var det först
kvällen innan Elvira försvann som hon berättade att hon skulle resa bort,
samtidigt som hon inpräntade att föräldrarna absolut inte skulle få veta
något.[12] Elvira var ju sedan ett halvår myndig,[13] och kunde därför flytta
hemifrån precis när hon själv behagade, men hon var uppenbarligen
alltför dominerad och modersbunden för att våga konfrontera föräldrarna
med sina (eller rättare sagt Sparres) planer. Som minne fick Hedvig ett
korsstygnsbroderi med bibelspråk, som Elvira själv hade sytt. Detta
arbete sparade Hedvig Köhler (som hon så småningom kom att heta)
tydligen sedan i hela sitt liv, var det finns idag är okänt.

Det korsstygnsbroderi som Elvira själv gjort, och som hon skänkte Hedvig Andersson
strax innan hon lämnade cirkusen i Sundsvall. (Aftonbladet 1943-09-14)

Får att få pengar till resan hade Elvira någon av de sista dagarna innan
hon försvann varit till någon pantbank i Sundsvall med det mesta av sina
smycken. Rimligen bad hon någon på cirkusen att ordna detta åt henne,
själv var hon nog för hårt övervakad eller för blyg för att våga besöka
pantbanken på egen hand.[14] Två pantkvitton på totalt cirka 348 kronor
skulle sedermera påträffas bland Elviras kvarlämnade papper på
hotellrummet i Svendborg.[15] Det mesta av vad Elvira ägde av värdesaker
tycks hon ha pantsatt, och tydligen slank även en del av mamma Lauras
guld och smycken med, sådant som Elvira egentligen bara fått till låns.[16]
Vad Elvira behöll av guld och nipper var tydligen bara saker med starkt
affektionsvärde för henne, framför allt kung Christians guldkors, som hon
enligt samstämmiga uppgifter var enormt stolt över. Dessutom det
tidigare omnämnda gulduret från Lemberg[17] samt några småsaker som
två guldnålar och en brosch.
Av Lauras brev kan man också möjligen dra slutsatsen att Elvira skickat
Sparre värdesaker redan innan hon lämnade familjen. Mamman skriver:


Men allt hon hade av minnen från mig och styvfadern har hon gjort
till pengar för att understödja Sparre med pengar. Hon har sänt
honom mycket och mångt, men han aldrig henne ett frimärke, blott
dikter och verser, och tryckt på henne sedan länge att lämna sin
moder, men förnuftet talte, och i allt arbetade hon för att behålla sin
heder.

Formuleringen är dunkel, men det kan tolkas som att Elvira blivit rejält
sol-och-vårad av Sparre, som lurat av henne pengar redan innan hon
försvann från familjen.
Det bör kanske i sammanhanget påpekas att cirkusfolk och andra
resande förr ofta köpte guld och juveler mest för att ha som
sparkapital.[18] Föremålen var lätta att föra med sig och kunde sedan
pantsättas när tiderna blev sämre. I våra dagar har man gått över till att
använda bankkonton för detta ändamål.
Det mesta av vad hon ägde av kläder och annat tycks Elvira ha tagit
med sig, så hon måste fått hjälp att bära sitt bagage den knappa
kilometern från Rullan till järnvägsstationen. Enligt Hedvig Andersson var
det några av akrobaterna på cirkusen som hjälpte henne, rimligen hade
Elvira betalt dem för saken, både för bärhjälpen och för deras tystnad.
Elvira ska enligt mamma Lauras brev ha mutat folk i sin omgivning för att
de skulle hålla tyst, i så fall rimligen på order från Sparre. Vi vet nu inte
exakt hur mycket av sina ägodelar hon lämnade kvar, men bland saker
hon inte verkar ha tagit med sig finns i varje fall hennes cirkusdräkter och
hennes pianonoter. De minnesalbum med tidningsklipp och hyllningsdikter
som Politiken skriver om i sin intervju nämns inte i handlingarna från
Svendborg, men detta kan ju bero på att de bedömdes som värdelösa.
Om hon lämnade dem kvar var det kanske för att de påminde henne
alltför mycket om hennes cirkusliv, som hon nu ville lämna bakom sig.
Korset tog hon trots allt med sig, det hade alltför stort affektionsvärde
för henne för att hon skulle kunna lämna det kvar. Hur hon gjorde med
Sparres alla brev är obekant. Mamman fick tydligen sent omsider reda på
en del av innehållet i breven, men det kan ju röra sig om vad hon fått
höra i andra hand via till exempel Hedvig Andersson. Kanske slängde
Elvira breven efterhand, om hon nu inte tog dem med sig. Breven tycks
hur som helst inte finnas bevarade idag, liksom inte heller Elviras
svarsbrev till Sixten.

Elvira smiter alltså ut tidigt på morgonen, innan de andra vaknat. Hon lär
ha låst dörren till sitt rum och gömt nyckeln, så först tror familjen bara att
hon försovit sig. När man sent omsider anar oråd och tar sig in i hennes
rum är det bara för att konstatera att hon är borta. Hon ska ha lämnat ett
avskedsbrev ”formligen dränkt i tårar”, där hon bland annat ska ha skrivit
något i stil med ”om ni inte hör av mig på fjorton dagar, så kan ni
betrakta mig som död”.[19] Om detta är korrekt måste hon ha anat att det
hela kunde komma att sluta illa. Sparre hade som sagt tydligen skrivit om
död och självmord i sina brev, och även om Elvira hoppades att Sparre
skulle tänka om när hon gjorde honom till viljes, kunde hon ju inte vara
säker på att lyckas. Och det gjorde hon ju inte heller.
Elviras tåg avgick inte förrän klockan 9.40, så om familjen upptäckt
hennes försvinnande med en gång när man vaknat hade man säkert
hunnit ta sig till stationen för att stoppa henne. Elvira var ju
uppenbarligen en lydig flicka, som säkert hade gjort som hennes mamma
sagt, om bara föräldrarna fått reda på vad som var i görningen.

Elvira lämnade Sundsvall med tåg 286 den 28 maj 1889 för att via Ånge ta sig till
Bollnäs, där Sparre mötte. (Sveriges Kommunikationer, i Sveriges järnvägsmuseums
bibliotek)

Man kan ju ana Sixten Sparres hand bakom hela Elviras agerande i
samband med försvinnandet, han hade säkert gett henne instruktioner
efterhand om hur hon skulle agera. Hela hemlighetsmakeriet med posterestantebrev och Hedvig Andersson som kurir, allt för att hålla Elviras
föräldrar okunniga om vad som försiggick, var uppenbarligen hans idé.
Mamma Laura hade som sagt knappast tillåtit en öppen brevväxling, i
varje fall inte med Sparre, som hon ju träffat både i Kristianstad och i
Ljungbyhed. Han hade nog insett att han inte lyckats framstå som någon
svärmorsdröm.
Det finns inga hundraprocentiga bevis för att det var just den 28 maj
som Elvira lämnade familjen och cirkuslivet. Detta datum är dock det som
uppges av vanligtvis välunderrättade Sundsvalls Tidning.[20] Eftersom vi
vet från mamma Lauras brev att hon tog ångfartyget Carl XV samma dag
för att försöka genskjuta Elvira och Sparre i Stockholm, måste Elvira ha
rest något av de datum detta fartyg avgick från Sundsvall. De enda
möjliga dagarna är 28 maj, 3 juni och 10 juni 1889.[21] Det mesta tyder på

att det är det förstnämnda datumet som är det rätta. Den slutsatsen kan
man dra bland annat av bevarade väderleksapporter, mer om detta strax.
Följande dags morgon, alltså den 29 maj, fortsatte Sparre och Elvira sin
långsamma tågresa från Bollnäs mot Stockholm. Mamma Laura, av allt att
döma med mormor i släptåg, hade som sagt redan dagen innan tagit s/s
Carl XV mot Stockholm, avgångstiden från Sundsvall var denna dag
klockan 9 på kvällen.[22] Detta ångfartyg var det snabbaste på traden, det
gjorde 14,5 knop och hade dessutom fördelen att det gick nonstop hela
sträckan från Sundsvall till Stockholm.[23] I bästa fall gjordes resan på
under 16 timmar,[24] och under normala förhållanden hade mamma Laura
inte haft några svårigheter att hinna före till Stockholm och stå på
perrongen och vänta när Elvira och Sparre anlände till Stockholms central
klockan 16.25. Hade mamman bara kommit först till Stockholm hade hon
som sagt säkert lyckats tala sin dotter tillrätta och förmått henne att
återvända till familjen. Hon hade låtit Sparre få sina fiskar varma, och
sedan hade han fått sköta sitt självmord på egen hand. Och Elvira …, ja
hon hade väl fått leva ett normalt liv och därför varit bortglömd idag, och
denna bok hade aldrig blivit skriven.

Bollnäs järnvägsstation. Troligen övernattade Elvira och Sparre på Järnvägshotellet,
som här ses närmast till höger om stationshuset. (Foto från 1878 i Stig Nybergs
samling, nu på Sveriges järnvägsmuseum, Gävle)

Så väl gick det nu inte, för oturen grinade återigen Elvira i ansiktet: s/s
Carl XV försenades på grund av dimma, och Laura och mormor hann inte
fram till Stockholm i tid.[25] Troligen hade Elvira och Sixten Sparre direkt
hoppat på nattåget till Malmö, som avgick klockan 18.00.[26] Och när de
anlände till Malmö klockan 7.20 följande morgon får man väl förmoda att
de tog första bästa färja till Köpenhamn. Sparre ville väl ut ur landet så
snabbt som möjligt; Malmö låg ju i hans hemtrakter där han riskerade att
bli igenkänd, och han anade kanske dessutom att han hade Elviras
mamma i bakhasorna.

Från Ånge fortsatte Elvira till Bollnäs med tåg 263. Följande morgon bör hon och
Sparre ha fortsatt med tåg 231 mot Stockholm. (Sveriges Kommunikationer, i
Sveriges järnvägsmuseums bibliotek)

Det faktum att Carl XV försenades på grund av dimma styrker teorin
om att det var den 28 maj som Elvira lämnade familjen i Sundsvall.
Väderläget detta dygn var nämligen sådant att det var stor risk för dimma
i dessa farvatten. I början av juni hade vädret förändrats till det bättre: de
låga molnen hade försvunnit, varför risken för dimma de alternativa
datumen bör ha varit mycket liten.[27]
Vi vet inte om mamma Laura eller mormor gjorde något försök att ta
sig vidare till Danmark för att leta efter Elvira och Sixten. Om paret
stannat i Köpenhamn en längre tid hade det knappast varit något större
problem att hitta dem. Klart är i alla fall att de inte bodde på något av
stadens bättre hotell. Berlingske Tidende publicerade dagliga listor över
nyanlända gäster på Köpenhamns viktigare hotell, och där återfinns
varken Sixten eller Elvira. De kan i och för sig ha skrivit in sig under falska
namn, men det troliga är nog att de aldrig övernattade i Köpenhamn utan
fortsatte resan redan samma kväll. Elvira tycks i alla fall ha blivit igenkänd
när paret besökte Tivoli, där ju Elvira firat sådana triumfer tre år
tidigare.[28] Säkerligen var det hon som ville uppleva denna plats ännu en
gång, Sparre ville nog helst av allt försvinna ut i landsorten så snabbt som
möjligt. Dels för att inte riskera att Elviras mamma skulle dyka upp, dels
ville han nog inte själv bli igenkänd tillsammans med Elvira; det skulle ha
satt igång diverse oönskat skvaller.
Efteråt skulle det dyka upp tidningsskriverier om att de två varit synliga
på olika platser i Danmark,[29] men dessa är lösa påståenden som saknar
substans. Men det är i alla fall klart att de inte kan ha rest direkt från
Köpenhamn till Svendborg. De två övernattade nämligen i Troense på
Tåsinge några dagar efter pingst (pingstdagen 1889 inföll den 9
juni).[30] Det är dock helt okänt var paret höll hus under de cirka två
veckor som förflöt innan de dyker upp på Tåsinge. Kanske reste de runt i
Danmark, kanske var de en vända ner på Kontinenten.
Den 18 juni skriver de i alla fall in sig på Hotell Svendborg. Sparre
använde sitt riktiga namn men en falsk titel: ”greve Sparre med hustru på
bröllopsresa”.[31] Grevetiteln hade han inte rätt till och Elvira var ju
ingalunda hans hustru, han var ju fortfarande gift med sin Luitgard. Någon
tanke på skilsmässa hade han nog heller aldrig, det var bara något han
förespeglat Elvira för att invagga henne i tron att de två hade en framtid
tillsammans.
På hotellet bodde de i två rum, om det rörde sig om två enkelrum eller
en svit framgår inte av bevarade dokument, men man kan väl gissa att de
höll sig med en svit. Sparre ville ju leva så flott som möjligt för att kunna
slösa bort sina sista slantar, kanske hade de stannat en natt i Troense
bara för att bröllopssviten på Hotell Svendborg ännu inte var ledig.[32]
I Svendborg uppträdde de diskret. De umgicks inte med andra
hotellgäster, utan höll sig mest för sig själva. De gjorde också utflykter i
omgivningarna, och man kan väl anta att de var över till Tåsinge flera
gånger och redan var bekanta med trakten när de på slutet sökte sig
tillbaka dit. Att de två inte deltog i sällskapslivet på ett sätt som det vid
denna tid nog förväntades beror enligt vad jag tror på följande: Sparre var
rädd att Elvira skulle låta sig påverkas om hon fick tillfälle att tala med
andra, då skulle hon kanske motsatt sig att följa honom i döden. Genom
att se till att hon i princip bara pratade med honom kunde han behålla
kontrollen över henne och göra henne till ett lydigt redskap för sina
planer. För Elvira var ju som sagt säkerligen inte alls självmordsbenägen
såsom Sparre. Hon hade lämnat familjen för att hon trodde att hon kunde
avstyra hans självmordsplaner och tala honom till rätta om hon gav sig åt
honom och så småningom gifte sig med honom. Tyvärr skulle det ju visa
sig att hon hade fel, hans påverkan på henne visade sig vara starkare.

Hotell Svendborg, där Elvira och Sparre bodde. Enligt en sentida tradition ska paret
ha bott i tornrummet på vindsvåningen, men detta är nog föga troligt. Av bevarade
dokument framgår att de disponerade två rum, så troligare är nog att de hade en
svit på första eller andra våningen. (Svendborg byhistoriske arkiv)

Till att börja med lär Sparre ha betalt sina hotellnotor efterhand, men
så småningom bad han att få kostnaderna satta på räkning. Genom att
betala för sig i början visade han att han var stadd vid kassa, och kunde
därför få kredit framöver. I själva verket var det uppenbarligen så att
parets gemensamma reskassa börjat sina. Men Sparre låtsades som
ingenting: det omaka paret bodde kvar, åt och drack på kredit. Sparre
ville ju som sagt skuldsätta sig så mycket det bara gick innan han tog livet
av sig.
När paret bott i Svendborg nästan en månad tyckte dock hotelldirektör
Petersen att det började bli dags för Sparre att göra rätt för sig. Han
presenterade en räkning som vid det laget uppgick till drygt 200 kronor.
Sparre höll god min och erbjöd sig att betala genast, trots att han vid
denna tidpunkt måste varit praktiskt taget luspank. Han undrade dock om
det inte skulle vara mer praktiskt om han betalade hela notan på en gång
senare, eftersom de två ändå tänkt lämna hotellet nästa
måndag.[33] Petersen gjorde misstaget att gå med på detta. Hade han

konfronterat Sparre och krävt omedelbar betalning hade ju denne blivit
bet, och så hade hela bedrägeriet rullats upp och Elvira kanske fått leva.
För bedrägeri var det ju fråga om när han och Elvira bodde kvar trots att
de inte längre hade pengar till hotellräkningen. Men så barskt agerade nog
ogärna en vanlig hotelldirektör mot en officer och adelsman på den tiden.
Att godtrogna människor litade på högt uppsatta personer, vilket
uppenbarligen var alltför vanligt förr i tiden, var något som Sparre
utnyttjade systematiskt; det vittnar hans otaliga skulder om.
Det var måndagen den 15 juli som Sparre och Elvira lämnade hotellet i
Svendborg för att aldrig återvända. Kvar på rummen fanns allt deras
bagage, på hotellet hade Sparre sagt att de två tänkt göra en utflykt på
ett par dagar. På onsdagen fick hotellet ett brev från Sparre om att de
båda skulle återvända dagen därpå, vilket emellertid inte skedde.
Några dagar tidigare hade Sparre förärat Elvira en dikt, som senare skulle
påträffas bland hennes kvarlämnade papper på hotellrummet, enligt
uppgift tillsammans med en vid det laget helt vissnad blombukett. Med
modern stavning lyder den som följer:[34]


Brudbuketten
Underbar och skön att skåda
låg buketten frisk på bordet,
rosor kyssta utav solen,
liljor smekta utav västan.
Bruden, nittonårig ungmö,
hade fått den av sin fästman
just i dag på bröllopsdagen.
Ljuva dag, som skulle viga
samman tvenne trogna hjärtan
och hon går så glad mot bordet,
kysser rosor, kysser liljor,
och mot barmen rosor, liljor
kärleksfullt och ömt dem sluter
och betraktar glad dem åter.
Dock nu bäst hon dem betraktar
drar en tanke utav vemod
genom ungmöns själ, och sorgsen
talar hon till rosor, liljor:
”Underbara, sköna blommor,
o, hur ljuvligt friskt I doften,
svaren, svaren om I veten
att idag Er tid är ute,
att hur än I glöden, strålen
skolen I Er fägring mista
innan kvällen västern purprat,
sakta vissna bort, o svaren:
Veten I att Döden skurit
redan bort Er svaga livstråd?”
Men till ungmön viska sakta
rosor, liljor: ”Granna flicka,
slut är döden, detta veta
vi som döden redan tagit,
när från stängeln oss han skiljde.
O, hur skönt än att i döden
tjusa, då är döden hurtig.
Minns att du en dag skall vissna;
kan du tjusa än i döden,

kan du locka kyssen åt dig
sluta uti kärligt famntag,
lika ljus blir då din dödsstund,
som vår sista suck i dag.”
Så till fager ungmö viska
rosor, liljor – men då kvällen
skönast glödde uti väster,
låg hon stel och kall på båren
och med bleka kinden lutad
mot de vissna rosor, liljor.
10. Juli 1889.
Sixten Sparre
Denna dikt, som uppenbarligen var ett av många sätt att ”hjärntvätta”
Elvira för att få henne att gå med på vad han tänkte göra med henne, är
av sällsynt hög kvalitet, särskilt i jämförelse med Sparres tidigare
publicerade alster. Det är svårt att förklara hur han på de två år som gått
sedan publiceringen av hans mediokra ”I bunden form” lyckats lyfta sig i
håret och svinga sig upp på parnassen på detta sätt. Kontakten med Elvira
kan ju i och för sig ha skänkt honom inspiration, men det tycks ju också
vara så att tilltagande sinnessjukdom hos en person ibland kan leda till
högre kvalitet på dennes konstnärliga alster. Det finns ju åtskilliga
exempel på detta, inte bara inom poesin utan också inom många andra
konstarter.[35]
Påföljande dag skriver Sparre i sin almanacka, vilken även den senare
hittas på hotellrummet:[36]


Till min vän John Rothstein från Sixten, som slutade först.
Där finns ingen människa, som gör dig gott utan beräkning; –
procentisk i sin finaste form. – Detta är A och Ö av livet.
När en människa föds, då jublar man; – när en människa dör, då
gråter man; – det borde vara tvärtom.
S. Sparre.

Den sistnämnda av dessa cyniska aforismer har av vissa påståtts vara ett
citat från Søren Kierkegaard.[37] Emellertid är det inte känt från hans
skrifter,[38] så man får väl anta att Sparre kläckte ur sig dessa
”visdomsord” på egen hand. Dikten och aforismerna bevisar i alla fall att
Sparre följer en noga uttänkt plan, och att mordet och självmordet inte är
någon tillfällig ingivelse, utan han fullföljer sin plan till punkt och pricka
när de två så småningom sitter i skogen på Tåsinge utan pengar och utan
mat.
Den 12 juli hade cirkus Bergman & Steckel haft premiär i Svendborg. Det
var just på denna cirkus Elviras halvbror Oscar varit lärling under åtskilliga
år. Även om han inte längre fanns kvar där var Elvira så välkänd i
cirkuskretsar att hon säkert riskerat att bli igenkänd av cirkusens artister.
Fantasifulla författare har hävdat att det var av denna orsak som Elvira
och Sparre brådstörtat skulle ha lämnat staden. Så var dock knappast
fallet, dels fanns paret kvar i staden tre dagar efter cirkusens premiär,
dels är det uppenbarligen hotelldirektör Petersens räkning som får Sparre
att fly fältet. Hade inte denne lämnat sin faktura på Sparres rum hade
paret förmodligen stannat ytterligare en tid.
I stället drog sig Sparre med den vid det här laget förmodligen mycket
uppgivna Elvira undan till den lilla sydfynska ö som skulle komma att bli
sista stoppet på hennes resa genom världen och livet. Vid det här laget

insåg hon säkert vilket öde som väntade henne, men hon hade inte
kraften att förhindra den tragiska finalen.
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8. Mordet
När Sparre och Elvira lämnat hotellet i Svendborg den 15 juli tar de
förmodligen den lilla färja, som på några minuter för dem över det smala
Svendborgsund till Vindeby på ön Tåsinge, med den lilla badorten
Troense. Denna ort var på denna tid under sommaren livligt frekventerad
av borgerlig publik, framför allt från Köpenhamn. Här fanns hotell och
pensionat, men många privatpersoner hyrde också ut rum till
sommargäster.

Av de domstolsförhör som senare skulle följa framgår att framemot
kvällen kommer paret till lotsänkan Johanne Andersen och begär logi. Hon
känner genast igen dem, Sparre och Elvira hade redan i mitten av juni
övernattat i hennes hus innan de sökte sig till Svendborg. Nu har hon
dock denna dag inga rum lediga, utan hon hänvisar dem till sin
svärdotter, styrmanshustrun Frida Andersen på Strandgade 6 i Troense,
där de får logi för två nätter i varsitt enkelrum. Det lilla korsvirkeshus där

de bodde fanns länge kvar, men revs tyvärr 1967. Måltiderna intar de
dock hos Johanne Andersen.[1]

Det har alltid trotts att det var i detta korsvirkeshus på Strandgade 6 i Troense som
Elvira och Sparre tillbringade sina sista nätter under tak, men förmodligen var det
här de åt sina måltider. Byggnaden revs 1967. (Foto Svendborg museum)

Troligen övernattade paret i annexet till detta hus på Strandgade 52. Även dessa
byggnader är numera rivna. Foto i Tåsinge museums samlingar.

I förhöret berättar änkefru Andersen vidare att på onsdagen den 17
kommer de tillbaka först efter klockan tio på kvällen, varma och svettiga.
De har tydligen varit på en längre promenad. De begär inte att få någon
mat, bara ett glas öl.

Sparre nämner att de nästa dag tänkt göra en längre fotvandring, och
att hon därför inte behöver hålla med lunch. På morgonen klockan nio
kommer de för att äta frukost, som denna dag består av löskokta ägg och
kaffe. Sparre ber att få en matkorg i stället för lunch, så Johanne
Andersen lägger smörgåsar, två öl samt en åtting akvavit i en spånkorg,
som paret tar med sig när de lämnar huset.
Hos Frida Andersen har Sparre redan på onsdagen fått reda på att
deras rum från och med torsdag kväll är bokade av andra. Hon kommer
dock överens med Sparre om att de ska få ett annat rum från
torsdagen.[2] Fast när Sixten och Elvira vid tiotiden på
torsdagsförmiddagen lämnar hennes hem är det för att aldrig återvända.
Uppenbarligen är det Sparre som har hand om parets reskassa. Han
hade tydligen lagt beslag på Elviras pengar men i gengäld stått för hennes
utgifter: hotell- och restaurangräkningar, tåg- och båtbiljetter med mera.
Det är därför svårt att bedöma när Elvira inser att Sixten börjar bli pank.
Han har ju smitit från hotellnotan i Svendborg, och vid det laget måste
nog Elvira förstått hur det förhåller sig.
De två hade ju lämnat sitt bagage kvar på rummen, och det
sammanlagda värdet av föremålen skulle komma att täcka hotellnotan
mer än väl. Men när Sparre nu står i begrepp att lämna också rummen i
Troense utan att göra rätt för sig tycker Elvira tydligen att Sparre gått för
långt. Uppenbarligen fullt avsiktligt ”glömmer” hon sitt guldur på
toalettbordet i sitt rum. Som delbetalning lämnar hon dessutom kvar en
silverbrosch. Broschen finns idag på Tåsinge museum, gulduret, som hon
ska ha fått som gåva i Lemberg 1881, tycks däremot vara försvunnet. En
liten kedja som ska ha hört till uret tar hon dock av någon anledning med
sig, men en vit sjal lämnar Elvira däremot kvar.[3] Föremålen har säkert
affektionsvärde för henne, men hon tycker uppenbarligen att det är
viktigare för henne att alltid göra rätt för sig. Att Sparre fullkomligt
struntar i den detaljen lär hon hunnit bli pinsamt medveten om vid det här
laget.

Ett fickur med spegel som tillhört Elvira Madigan. Elviras mormor lämnade det som
gåva till hyresvärdinnan i Svendborg efter Elviras död. Föremålet finns fortfarande i
familjens ägo. (Foto Svendborgs museum)

Brosch som tillhört Elvira Madigan, och som hon lämnade kvar i Troense. Smycket
finns nu i Tåsinge museums samlingar. Enligt museet härstammar broschen från en
guldsmed i Genève. När Elvira besökte denna stad och eventuellt inhandlade
broschen har jag inte lyckats utröna. (Foto Tåsinge museum)

De flesta som ser Sparre och Elvira dessa dagar uppger att Sparre
verkar munter och upprymd, medan Elvira ger intryck av att vara
nedtryckt och bedrövad. Nu var ju de två sådana till karaktären även i
vanliga fall, så det är svårt att bedöma om de beter sig som vanligt eller
inte. Men det verkar ju högst troligt att så inte är fallet, utan att de bådas
respektive sinnesstämningar förstärkts. Sparre står ju vid sina drömmars
mål: de sista två–tre åren av sitt liv, efter att han förläst sig på ”Fra
Christiania-Bohêmen” och efter att hans sjukdom brutit ut, har han ju som
det verkar bara levt för att slösa bort sina slantar och sedan ta livet av
sig. Och Elvira, som väl alltid varit reserverad och lite vemodig till
karaktären, inser vid det här laget att hon misslyckats med att få Sparre
att tänka om. Hon är för jagsvag för att kunna klara av att bryta sig loss
från Sparre, hon hade satsat allt på ett kort när hon följde med honom.
Nu inser att hon kommer att dö tillsammans med Sixten. Hon är som
sagt säkerligen inte alls självmordsbenägen eller ens deprimerad i
grunden, men nu har hon resignerat. Hon ser inga alternativ: att lämna
Sparre förmår hon inte, hon hade upplevt det som alltför pinsamt att
återvända till familjen, och att på egen hand söka sig en fortsatt karriär
som cirkusartist på annat håll är hon nog för blyg och osjälvständig för att
klara av.
Att Elvira skulle ha blivit kär i Sparre ”på riktigt” under den korta tid de
två varit tillsammans är väl knappat sannolikt. Tvärtom: när hon nu levt
med honom ett tag och hunnit genomskåda honom borde hon snarare

blivit ännu mindre tänd på honom. Vid det här laget måste hon ju ha
hunnit bli medveten om att Sparre bedragit henne på alla sätt: han hade
inledningsvis inte berättat att han var gift och sedan ljugit om att han
tänkte skilja sig. Det äktenskap han förespeglat Elvira hade alltså visat sig
vara inget annat än blå dunster. Han har dessutom vid det här laget slösat
bort inte bara sina egna pengar utan också hennes. Till råga på allt har
han nu dessutom smitit från hotellnotorna både i Svendborg och i
Troense. Han måste hela tiden ha pratat om fördelarna med självmord
och envetet försökt få Elvira att frivilligt följa hans exempel. Gradvis
måste Elvira ha blivit pinsamt medveten om att han inte kan vara vid sina
sinnens fulla bruk, även om hon inte förstår sig på sådana saker ur ett
psykiatriskt perspektiv. Men nu är det försent.
Det är en välkänd och vanlig psykologisk reaktion att en kvinna som
lurats på detta sätt håller fast vid den bedragande mannen även när hon
börjar inse att något är på tok. När Elvira lämnade familjen såg hon
kanske ljust på framtiden och hoppades få ett bra liv tillsammans med sin
Sixten. Men hennes optimism måste snabbt ha förbytts i sin motsats när
hon väl börjat lära känna honom. De båda hade ju nätt och jämnt hunnit
träffas, och sedan bara haft kontakt via brev innan Elvira lämnade
familjen. Tiden med Sparre måste i praktiken ha inneburit ett långt
psykiskt lidande för Elvira, särskilt mot slutet när hon inser sitt
misslyckande.
När Sixten och Elvira nu lämnar sitt sista logi i Troense på
torsdagsförmiddagen den 18 juli söker de sig uppenbarligen till
Nørreskov cirka 3–4 kilometer söderut. I skogen finner de en avsides
belägen glänta där de äter sin medhavda lunch. På eftermiddagen, mellan
klockan 5 och 6, dyker de upp hos en Lars Christensen och hans hustru i
byn Nørskov, någon kilometer söderut. Där ber de om vatten att dricka,
vilket de också får; dels dricker de på stället, dels får de med sig i en
flaska. Troligen är detta sista gången de ses i livet. En viss oklarhet råder
dock på denna punkt, då det fanns de som påstått sig ha sett paret två
dagar senare, men mer om detta strax.
Det troligaste händelseförloppet är nog trots allt detta: Efter att ha fått
vatten i Nørskov återvänder de till sitt läger i den lilla skogsgläntan. Här
bör de sedan ha tillbringat sin sista natt tillsammans. Eventuellt kan
mordet och självmordet ha ägt rum redan samma kväll, men det
troligaste är nog att de övernattar. Elviras korsett och turnyr påträffas
sedermera upphängda på en gren vid sidan av de båda liken. Att hon tar
av sig dessa plagg kan väl bero på att de är obekväma att ligga med, dels
om det handlar om att sova, men plaggen skulle också varit i vägen vid
eventuellt könsumgänge. Sixtens förebild i Fra Christiania-bohêmen hade
tillbringat sin sista natt med en prostituerad, för att sedan skjuta sig på
morgonen. Sparre vill väl ta efter så gott han kan, hade han inte lyckats
erövra Elvira hade väl någon ur det lättare gardet fått ta hennes plats.
Troligt är väl därför att Elvira får stå till tjänst en sista natt för att
tillfredsställa Sparre, hon har väl knappast så mycket egen vilja kvar vid
det här laget.
Tidningarna som skriver om Elviras avtagna korsett nämner bara
alternativet att hon ville sova bekvämare, men även om man anar att det
handlade om mer än att bara sova tillsammans hade man ändå inte
nämnt det i spalterna. Sådana saker skriver man inte om på den här
tiden.
Att övernatta i skogen, om nu paret gör så, är nog inte så skönt som
man kanske kunde tro. Vädret de aktuella dagarna är nämligen inte alls så
varmt och soligt som det brukar skildras i romaner och filmer.

Dagstemperaturer kring 15 grader, och säkerligen lägre än så på natten.
På torsdagen rapporteras ”ostadigt, kyligt och grått”, och på fredagen den
19 ”styv kuling och kyligt”.[4]
Av allt att döma är det på morgonen den 19 juli som dådet äger rum.
En person vid namn Peter Skov ska nämligen ha hört revolverskott från
Nøreskov denna morgon.[5] Sparre laddar sin revolver med sex skott.
Förmodligen laddar han fullt av gammal slentrian, han har ju ändå inte
tänkt avlossa mer än två. Han skjuter Elvira med en kula i höger öra, ett
skott som bör ha varit omedelbart dödande. Han har alltså åtminstone
”vänligheten” att inte orsaka henne något utdraget fysiskt lidande, hur
Elvira kan ha mått psykiskt under dessa sista dagar vill man väl helst
slippa tänka på. Sparre lägger sedan hennes kropp tillrätta, så vi vet inte
om Elvira sitter, står eller ligger ned då hon skjuts.



Det mest kända porträttet av Sixten Sparre är nog detta, som var det
foto Svendborgsfotografen Jens Braae sålde i eget namn. Ursprunglig
fotograf torde dock vara Carl Krook, Kristianstad



Ett av de sista fotografierna av Elvira. Det togs av John Wigstén, Bollnäs i
mars–april 1889 men ”stals” senare av fotografen Jens Braae i Svendborg,
som utgav bilden för att vara hans egen. (Svendborg museum)
Inte heller vet vi om Elvira förhåller sig passiv under dådet, eller om
hon gör någon form av motstånd verbalt eller handgripligen. Att hon
förstår vad som ska ske, och att hon är medveten om att hon strax
kommer att vara död får dock betraktas som säkert. Den slutsatsen måste
man dra av innehållet i den text hon skriver ner omedelbart före sin död,
mer om detta dokument strax.
När Sparre avlivat Elvira sätter han sig uppenbarligen lugnt vid sidan av
hennes döda kropp, stoppar revolverpipan i sin mun och trycker av ett
andra skott. Även han bör ha avlidit omedelbart, hans kropp påträffas
liggande intill Elviras med revolvern strax intill hans högra hand.

Elviras och Sparres död enligt den danska sensationstidningen Gazetten nr 30/1889.
Bilden är romantiserad och inte korrekt i alla detaljer, men ger nog ändå en
någorlunda god föreställning om hur anblicken av de döda kan ha tett sig.

Vid femtiden på måndagseftermiddagen den 22 juli befinner sig
bondkvinnan Karen Clausen och hennes 21-åriga dotter Maren Kirstine
inne i Nørreskov. De är ute för att plocka brännässlor som de använder
som föda åt korna. Rätt vad det är får de se ett uppspänt paraply ligga på
marken. Fru Clausen har hört en annan kvinna berätta att hon sett
samma sak dagen innan, så hon går närmare för att undersöka saken.
Plötsligt får hon se att det ligger en död kvinna bredvid paraplyet, och
strax intill henne kroppen av en annan person. Hon springer omedelbart
iväg till Thaersminde, där hennes man arbetar. Maken följer henne tillbaka
till platsen, och de kan nu båda konstatera att det är en kvinna och en
man som ligger döda där, av kläderna att döma är det vad hon kallar ”fint
folk”. Omedelbart därefter rusar de till länsmannen för att anmäla vad de
sett.

När det tillkallade uppbådet, bestående av bland andra länsmannen,
godsförvaltaren och läkaren dr Bendtsen från Troense, tar sig fram till
platsen har det redan mörknat. Det är därför med visst besvär man lyckas
hitta tillbaka till stället, som är omgivet av snårskog. På grund av mörkret
beslutar man sig för att vänta med att ta hand om liken till påföljande
dag, tre man sätts att bevaka platsen under natten.
På morgonen påföljande dag, den 23 juli, börjar arbetet med att ta
hand om de båda döda kropparna. På plats finns nu provinsialläkare
Møller, poliskommissarie Hansen Egense och tingsnotarie Jansen.
Dessutom infinner sig journalister från lokaltidningarna Svendborg
Avis och Svendborg Amtstidende. Särskilt den senare tidningens reportrar
är på alerten: förutom att besöka mordplatsen intervjuar de
lokalbefolkning och följer den legala processen hos polis och rättsväsende.
Tidningen har uppenbarligen goda informella kontakter med diverse
myndighetspersoner, mycket av det som kommer fram via tidningarna
borde nog ha omfattats av vad vi i våra dagar kallar
förundersökningssekretess. Att de ändå får fram så pass mycket
information är dock något vi får vara tacksamma för idag.

Tingsnotarie Wilhelm Jansen respektive provinsialläkare Henrik Wilhelm
Møller. (Foton i Svendborg byhistoriske arkiv)

Provinsialläkare Møllers dödsattest för Elvira Madigan. ”… Myrdet ved Skud gjennem
høire Øre … Forraadnelse begynt, stærk Liglukt, Dødsstivhed og Farvning …”.
Intressant är också att Møller först skrivit Elviras namn som ”Hedevig Colman”, men
sedan ändrat till hennes rätta namn i efterhand. (Rigsarkivet, Köpenhamn)

Ryktet om det hemska fyndet har spritt sig, så en ansenlig skara
nyfikna har också samlats, både lokalbefolkning och badgäster från
Troense. Någon avspärrning för att hålla allmänheten utom synhåll tycks
polisen inte brytt sig om, så alla som vill kan på relativt nära håll följa det
makabra arbetet. Doktor Møller undersöker liken och utfärdar
dödsattester. Kommissarie Egense gör en lista över de föremål som
påträffas på och intill liken:[6]











1
regnrock
2
ett paraply och ett sönderbrutet parasoll
3
ett fickur av silver
4
3 guldmedaljonger
5
2 fingerringar av guld
6
3 urkedjor, som inte antas vara av guld
7
en lornjett
8
en pennkniv
9
en portmonnä, vars innehåll består av 7 öre och
några sedlar, antagligen värdelösa
10
en sexpipig revolver

Ordet regnrock är struket i protokollet, troligen är denna så förstörd av
likvätskor att den måste kasseras. Silver- och guldföremålen är
förmodligen alla Sparres, i varje fall finns de upptagna i hans
bouppteckning, med den skillnaden att där bara nämns en guldmedaljong,
inte tre. Att de två andra skulle ha varit Elviras är väl osannolikt, men
dumt nog anger inte polisprotokollet vilken av de två respektive föremål
tillhör. De sedlar, sex kronor om man får tro Sparres bouppteckning, som
omnämns är förmodligen svenska privatbankssedlar. Sådana godtogs inte
alltid som betalning i Danmark, trots myntunionen. Och Sparres
revolver har förstås bara en pipa, även om den kunde laddas med sex
skott. Om båda ringarna är Sparres, vilket de är enligt bouppteckningen,
eller om den ena sitter på Elviras finger är obekant. Andra hotellgäster
hade nogsamt noterat att Elvira saknade vigselring trots att Sparre utgivit
henne för sin hustru.[7] Elvira hade ju innan hon reste sagt sig vara
förlovad med en kavalleriofficer, men att Sparre skulle ha förärat henne
en förlovningsring var kanske mer än vad han tyckte att hon var värd.
Om Elviras trasiga parasoll har det skrivits spaltmeter. Somliga har
velat ha det till att Elvira inte alls varit införstådd med vad som skulle ske,
utan när Sparre börjat vifta med revolvern skulle hon ha använt parasollet
för att försvara sig. Men det mesta tyder väl på att Elvira resignerat och
låtit Sparre skjuta henne utan att hon gjorde motstånd. Den troligaste
förklaringen är nog att någon av de två helt enkelt råkat trampa sönder
parasollet i nattens mörker. Det var inget månsken denna natt förrän efter
midnatt, men eftersom vädret verkar ha varit mest mulet hade månen
ändå knappast varit till någon nytta. Troligen regnade det också lite från
och till, att ett paraply påträffas uppslaget intill hennes huvud kan ju tyda
på att paret behövt använda det under natten.
Mamma Laura påstår i sitt brev att Sparre skjutit Elvira medan hon sov.
Det är i och för sig fullt möjligt, men hur skulle mamman kunnat veta
detta? Med nutidens rättsmedicinska metoder hade det möjligen gått att
avgöra saken vid en obduktion, men knappast vid denna tid. Någon
obduktion utfördes heller aldrig.
Elvira var enligt Svendborg Amtstidende föga romantiskt klädd, en
enkel svart klänning och grå tröja. Sparre var iförd svart överrock och grå
byxor. Elviras lik ligger till höger om hans, hennes armar är korsade över
bröstet. Uppenbarligen har Sparre lagt hennes kropp tillrätta innan han

själv sköt sig. Hans armar påträffas av förklarliga skäl utsträckta, med
revolvern strax intill den högra. Under båda liken finns Sparres regnrock,
som paret uppenbarligen nyttjat som liggunderlag. Vid Elviras huvud
ligger det uppslagna paraplyet, medan det trasiga parasollet återfinns intill
hennes fötter, om man får tro tidningen.
Elvira har skjutits med ett skott i höger öra. Møllers lakoniska
dödsattest konstaterar:


Höger öra destruerat, en projektil har trängt igenom detta in i
hjärnan. På örats plats är en öppning (en tum i kvadrat), en krossad
kontusion som för djupt in i hjärnan.

Sparre har skjutit sig i munnen, skottet har trängt igenom hårda gommen,
gått genom hjärnan och upp till skalltaket. För båda liken noterar Møller
stark liklukt och påbörjad förruttnelse. Enligt tidningarna har det redan
börjat dyka upp likmaskar, varför doktor Møllers bedömning att dödsfallen
inträffat 18–19 juli, alltså 4–5 dagar tidigare, verkar helt rimlig.

Mordplatsen i Nørreskov, fotograferad 2014 av Helene Louise Hansen.

Emellertid skulle det dyka upp information som motsäger läkarens
bedömning. Två vittnen framträdde i pressen och påstod sig ha sett paret
i livet så sent som lördagen den 20. Tingsnotarie Jansen kallade dem till
förhör. Båda två, Marie Andersen och Stine Rasmussen vidhöll att det var
just på lördagseftermiddagen som de hade sett vad som måste ha varit
Elvira och Sparre vid det så kallade Landmålerhuset, som ligger i skogen
en knapp kilometer nordväst om den plats där liken senare hittades. Paret
hade kommit fram till huset för att be om vatten att dricka. Fru
Rasmussen hade dessutom sett dem spatsera förbi huset på väg söderut
redan på förmiddagen samma dag. Efter att Elvira och Sparre fått vatten
hade båda vittnena sett paret försvinna in i skogen, i riktning mot den
plats där de senare hittades döda.[8]

Landmålerhuset i nutiden. Foto 6 augusti 2019 av Helene Louise Hansen.

Att de två skulle ha varit i livet så sent som den 20 stämmer ju inte alls
med doktor Møllers uppskattning att de varit döda i 4–5 dagar då han
undersöker liken den 23. Läkarens bedömning är trots allt svår att
avfärda, och vad har paret i så fall haft att äta under de mer än två dygn
som gått sedan de lämnat Troense med sin matkorg? Innehållet i denna
lär ju snabbt ha gått åt, och sedan hade väl bara återstått för de båda att
leva på hallon och liknande, vilket låter föga sannolikt. Möjligen kan de ha
bett om mat på ytterligare någon plats, och att detta aldrig kom fram i
förhören därför att vittnena därifrån valde att tiga. Troligast är nog trots
allt att fru Andersen och fru Rasmussen tagit fel på datum eller helt enkelt
hittat på historien. Elvira hade ju på ett liknande sätt bett om vatten på
ett annat ställe redan den 18, och den händelsen var redan känd när de
nya vittnena trädde fram. Helt löst är väl denna gåta inte, men att
vittnena från Landmålerhuset misstagit sig är trots allt den troligaste
hypotesen, vilket styrks av vittnesmålet som nämnts ovan om att
revolverskott hörts från Nørreskov på morgonen den 19. Märkligt är dock
att detta vittne tydligen aldrig förhördes av polisen.
En av de nyfikna som samlas vid mordplatsen är en svensk,
uppenbarligen en läsare av Malmötidningen Skånska Aftonbladet.[9] Han
rapporterar till redaktionen vad han upplevt, och hans redogörelse utgör
en viktig källa till förståelsen av dramat. Dels som komplement till
polisrapporterna och till vad Svendborgstidningarna skriver, men framför
allt genom att han omedvetet ger eftervärlden en viktig nyckel till Elviras
personlighet. Vi är inte bortskämda med primärt källmaterial vad gäller
Elvira, men tack vare denne anonyme skribent finns i dag åtminstone en
text av Elviras egen hand bevarad.
Han börjar med att beskriva Elvira och Sparre som han personligen
upplevt dem under deras sista dagar i Troense, vad han skriver bekräftas i
stora drag av andra källor:



Redan för en fyra, fem veckor sedan – skrifver han – började en
herre och en dam visa sig på Tåsinge och i Svendborg. De utgåfvo
sig för nygifta på bröllopsresa, och man förvånade sig ej öfver, att
de valt denna vackra nejd till uppehållsort under smekmånaden.
Efter att på sista tiden bott i Svendborg, kom de i måndags åtta
dagar tillbaka till Troense, der de bodde på ett ställe och åto på ett
annat, ett matställe för badgäster. De deltogo dock ej i de öfrige
badgästernas måltider, men i utkanten af trädgården fans ett
lusthus, hvarifrån man hade en präktig utsigt öfver Svendborgsund
mot Fyens land och Thurö. Der sutto de alltid och vi andra kunde så
väl förstå, att de helst ville vara för sig sjelfve.
En dag kom jag förbi lusthuset, just som det unga paret hade slutat
sin måltid. Han reste sig upp och presenterade sig som löjtnant
Sparre från Stockholm, och jag sade till honom mitt namn. Vi
vexlade några anmärkningar om den vackra trakten, men han
presenterade sig ej för sin följeslagerska. Han var af medelhöjd med
ett fint, distinguerat yttre. Hon hade ett litet täckt ansigte, ljust hår
och vacker figur, men hennes klädedrägt föreföll mig
anmärkningsvärdt tarflig, särskilt jämförelse med hans, som
utmärkte sig genom viss elegans.
Dagen derefter, det var onsdagen den 17 juli, voro de borta till sent
på qvällen, och torsdags morgon begåfvo de sig å nyo åstad
försedda med matkorg, men kommo ej till baka.

Så småningom kommer han till upptäckten av de båda liken:


De lågo bägge på ryggen – skrifver han – hon vid hans högra sida.
En kula hade gått genom hans mun och ut genom örat, hon var
genomborrad af en kula, som gått in genom venstra tinningen. Jag
såg genast att det var den samme som jag talat med i lusthuset,
hvarigenom hennes ansigtsdrag voro temligen oigenkännliga, ty
kinden och pannan voro dolda under rödsvart blod, och tusentals
insekter hade redan börjat sitt förstörelseverk; det var en förfärlig
härjning på de lifliga ansigtena med den gulgröna färgen.[10]
Vid hennes sida låg en svart paraply uppslagen, en liten parasoll
med knäckt handtag, på hvilket stod ingraverat ”Hedevig”, vidare
hennes hatt, turnyr och korsett; hennes venstra hand låg utsträckt;
den högra var böjd upp emot hufvudet och antydde en rörelse, som
då man väckes ur en sömn. Hon var iklädd en grå, kort kappa,
knäppt upp till halsen, en tarflig, svart ylleklädning, skor och hvita
strumpor.
Han låg helt utsträckt med benen utspärrade och vid hans högra
sida fans en sexpipig revolver. Vid hans fot stod matkorgen
innehållande 2 tomma bierbuteljer, en liten spegel, en urkedja samt
en ask med 18 skarpa patroner. På asken läste man, skrifvet med
blyerts, Sixten Sparre samt ”kära (ett otydligt namn) Till min egen”.

Elviras hatt omnämns inte i andra källor, bara korsetten och turnyren. Att
Elvira bar hatt kan man väl ta för givet, få kvinnor torde ha visat sig
utomhus utan huvudbonad på den här tiden. Den lilla spegeln tas inte
heller upp i polisrapporten, som av outgrundlig anledning inte heller
nämner patronasken. Denna nämns dock i andra källor,[11] där det
emellertid uppges att 19 patroner återstår, inte 18. Det korrekta antalet
bör utan tvekan vara 19, Sparre hade laddat med sex skott, och det var
uppenbarligen 25 patroner i varje ask. Han hade rekvirerat 100 patroner,
dvs. fyra askar, de övriga tre askarna hade han väl lämnat kvar hemma

när han reste. Och att han tydligen ”dedicerat” patronerna till Elvira
bekräftar väl bara bilden av Sparre som en vid det här laget mycket sjuk
man.
Därefter fortsätter Skånska Aftonbladets anonyme skribent på detta vis:


Ur damens högra kappficka framstack något hvitt. Läkaren tog upp
det och det befans vara ett stycke hvitt papper, som synes hafva
användts till omsvep för smörgåsar. Å papperets ena sida fans med
blyerts skrifvet något, som jag efter en stunds granskning kunde
tyda. Jag fann då följande blandning af svenska, tyska och danska:
En dropa fallt i sjön
Klang den blott sagta
Och stellet, der den full
omringedes von kretz till kretz
hvar var det der den (fodes? faldt?)
och hvarifrån kom den?
det hvor ett lif blot
och blott en död, som komm
för att ervärfa sig et spår.
(Resten otydligt)
† nu hviler den igjen
Hedevig.
Jag sade poliskommissarien presten och läkaren, hvilka väntade på
kistorna farväl, jag var djupt uppskakad af den sorgliga synen.
Hemma i lusthuset funno vi inskuret i bordet: Sixten och Hedvig, ett
hjerteminne, hvarunder sågos två hjertan med en pil genom.[12]

Elvira har alltså, timmarna eller kanske till och med minuterna innan
Sparre skjuter henne, skrivit ner denna dikt. På smörgåspapper, det är allt
hon har till hands. Gissningsvis det papper fru Andersen använt för att
förpacka de smörgåsar som utgjorde parets sista måltid.
Elvira hade ju aldrig gått i vanlig skola, att läsa och skriva var något
hon fått lära sig av mamman eller andra äldre personer på cirkusen.
Hennes språk är därefter, det är varken danska, norska eller svenska,
stavningen är hemmagjord, och om versmått och metrik har hon bara
rudimentära kunskaper. Jag har därför tagit mig friheten att ”översätta”
dikten till modern svenska. Hade Elvira behärskat svenska ordentligt och
dessutom förstått sig lite på metrik hade hon kanske uttryckt sig ungefär
på detta sätt:


En droppe föll i vattnet,
förklingade blott sakta.
Och stället där den föll
omríngades från krets till krets.
Vad var det som där föll?
och var’från kom den?
Det var ett liv blott,
och blott en död som kom
för att vinna sig ett spår.
––––––––––––––
† Nu vilar vattnet åter.
Hedvig

Elviras sista dikt är ett märkligt verk, dels med tanke på
omständigheterna: att hon kan förmå sig till att skriva ned något sådant

just i den situation hon befinner sig, hon inser att hon snart är död. Men
dikten utgör också ett för tiden djärvt skaldestycke, centrallyrik som
oundvikligen får en att tänka framåt i svensk poesi, på kommande
storheter som till exempel Edith Södergran. Om Elviras dikt pekar framåt
så är Sparres ”Brudbuketten” ett mer konventionellt verk, med förebilder i
det tidiga artonhundratalet och den tidens stora poeter, kanske namn som
Byron, Schiller och Heine.
Det finns i Elviras dikt inga spår av saknad över hennes uteblivna
framtid, ingen rädsla för döden, inga anklagelser mot någon; bara ett
vemodigt konstaterande att livet för hennes del inte hade mer att erbjuda
än detta.
Det saknas uppenbarligen en eller två rader i slutet av Elviras poem,
rader som upphittaren inte lyckades tyda. Detta gör det ännu svårare att
tolka diktens innebörd. Man kan väl anta att det som vilar igen i sista
raden är vattenytan som nämns i första raden. Innebörden borde då bli
ungefär: ett människoliv är som en droppe vatten, när droppen faller i
vattnet rörs detta upp en aning, men snart har livet klingat ut, individen
dör, varpå vattnet på nytt ligger helt blankt som om ingenting hänt.
Själva dödsögonblicket har Elvira inte nämnt, bara markerat med ett
stumt dödskors.
Vi vet ju inte vad som stod i de förlorade diktraderna, så denna
tolkning får ses som en hypotes från författarens sida, kanske är den helt
felaktig.
En sak är jag dock helt övertygad om: att Elvira låter dikten sticka upp
ur fickan fullt synlig är helt avsiktligt. Hon kunde ha stoppat ner pappret
ordentligt, då hade det varit bättre skyddat mot väder och vind, men hon
väljer att låta pappret synas väl.
Elvira vill att hennes dikt ska hittas och läsas av eftervärlden, som
en sista hälsning från henne till oss!

Pastor Schousboes notering om Elviras död i kyrkboken för Landets socken. Texten
lyder: ”Nr. 4. Død 20. eller 21. Juli, begravet 27. Juli / Hedevig Antoinette Isabella
Eleonora Jensen (Elvira Madigan). / Artistinde ved et Beriderselskab. 24 Aar. /
Ligsynsattest ved Distriktslægen: Myrdet ved Skud gjennem højre Øre.”

Till vänster: Elvira i Köpenhamn, augusti 1886. (Okänd fotograf, återgivet efter
Muusmann.
Till höger: Det kanske sista fotot av Elvira, taget av Bollnäsfotografen John Wigstén,
våren 1889. (Tåsinge lokalhistoriske Arkiv)

















[1] NYTT: Av allt att döma har de båda husen förväxlats. Strandgade 6 var
förmodligen det där paret åt sina måltider (och sov en natt i början av
juni 1889). De bodde av allt att döma sina sista nätter under tak i ett helt
annat hus, den troligaste adressen är Strandgade 52, men detta är inte
helt bevisat. Tack till Helene Louise Hansen för denna information.
[2] Efter domstolsförhör med de berörda personerna, återgivet i Enevig: FAKTA
om Elvira Madigan …, sid. 93–95.
[3] Ibidem sid. 72. NYTT: i boken anges att det var spegeluret hon lämnade
kvar i Troense, detta är av allt att döma felaktigt.
[4] www.svendborghistorie.dk
[5] Fyns Amts Avis 2014-07-13 samt Benta Nielsen muntligen. Datumet 19 juli
nämns inte i tidningsnotisen, men har bekräftats av Benta Nielsen. NYTT: Denna
information fanns inte då jag skrev boken, och saknas därför i den tryckta
upplagan.
[6] Enevig: FAKTA om Elvira Madigan …, sid. 41.
[7] Svendborg Amtstidende 1889-07-23.
[8] Enevig: FAKTA om Elvira Madigan …, sid. 96–98.
[9] NYTT: Det har visat sig att Skånska Aftonbladet har knyckt hela sin
artikel från Morgenbladet i Köpenhamn samma dag. Detta innebär att den
person som rapporterade om sina iakttagelser, och gjorde en avskrift av
Elviras sista dikt, var dansk och inte svensk. Jag kan bara beklaga att jag
inte uppmärksammade detta i tid! Dessbättre påverkas ju inte
sakinnehållet i min bok av detta misstag. Hela Morgenbladets artikel
finns bland källtexterna.
[10] Det kan kanske påpekas, att så här detaljerade beskrivningar från en
mordplats aldrig skulle förekomma i nutidens dagspress.
[11] Fyns Tidende 1889-07-25.
[12] Skånska Aftonbladet 1889-07-26. I Elviras dikt har tidningen ”som” i stället
för ”kom”; eftersom det uppenbarligen rör sig om ett tryckfel har det här rättats.

9. Begravningen
Två likkistor rekvirerades i all hast från en snickare i Lundby. När dessa
efter några timmar var på plats kläddes liken av, sveptes i ett par lakan
och placerades i kistorna. Kistorna fördes sedan till gravkapellet vid
Landets kyrka i väntan på jordfästning, medan kläderna fördes till
Svendborg för rengöring.
Redan på eftermiddagen samma dag, den 23 juli, kom de första
tidningsartiklarna i lokalpressen. Svendborgs Amtstidende var den av de
två tidningarna i staden som var snabbast i vändningarna med ett
grundligt reportage. Deras artikel hade rubriken ”Ett Vetsera-drama på
Tåsinge”. Vad var då Vetsera-dramat?
Knappt ett halvår tidigare, den 30 januari 1889, hade Österrikes
tronföljare, kronprins Rudolf och hans 17-åriga älskarinna, baronessan
Mary Vetsera, påträffats döda på jaktslottet Mayerling utanför Wien.
Officiellt uppgavs att de två hade beslutat sig för ett gemensamt
självmord därför att de inte kunde få varandra. Saken har väl aldrig helt
klarlagts, men det finns tecken som tyder på att kronprins Rudolf i själva
verket röjdes ur vägen av det politiska etablissemanget. Detta därför att
han hade alltför liberala och demokratiska idéer om hur ett land borde
styras. Han skulle därför ha ansetts olämplig som tronföljare. Baronessan
skulle ha blivit ett besvärligt vittne, därför tystades även hon.[1]
Hur det nu än förhöll sig med dödsorsaken var det som ett gemensamt
självmord nyheten kablades ut över världen. Händelsen fanns ännu i
färskt minne när Elvira och Sparre påträffades döda i Nørreskov, och
därför föll det sig väl naturligt för tidningen att se det hela som en
upprepning av Mayerlingdramat, som händelsen i Österrike vanligen
kallas. Den bakomliggande orsaken måste då förstås också varit
densamma: kärlek mellan två personer som inte kunde få varandra på
grund av att de befann sig på olika nivåer på den sociala rangskalan.
Saken blev inte bättre av att det kom fram att någon hade skrivit in sig
som ”Prinsessan Vetschera” i gästboken i Bregninge kyrka, en av de tre
sockenkyrkorna på Tåsinge. Saken var klar: det måste ha varit Elvira som
varit där, och hon hade så till den grad identifierat sig med baronessan att
hon skrivit hennes namn i stället för sitt eget. Det hjälpte inte att saken
snabbt dementerades: det var en helt annan person som på skämt hade
skrivit baronessans namn i kyrkans besöksbok. Man ska visserligen inte
lita blint på dementier, men i det här fallet råder det inte minsta tvekan
om att Elvira inte alls hade med saken att göra.[2]
Skadan var emellertid redan skedd, alla tidningar hade redan hakat på
Mayerling-tråden. Många tidningar visste också att berätta om hur
påverkad Elvira hade varit av händelserna i Österrike. Dessa skriverier är
nog rejält överdrivna, de är mestadels efterhandskonstruktioner gjorda av
journalister som i brist på kunskaper fabricerat sin egen ”sanning” utifrån
vad de redan bestämt sig för att veta. Intet nytt under solen alltså, det
har alltid funnits både god och dålig journalistik. Det är inte heller troligt
att Elvira skulle ha påverkats särskilt starkt av Mayerlingdramat vid den
tidpunkt det ägde rum. Självklart kände hon till vad som hade hänt och
naturligtvis tog hon intryck på ett eller annat sätt. Men att händelsen
skulle haft någon avgörande betydelse för hennes beslut att följa Sparre i
döden är nog inte så troligt. Hon hade ju visserligen antytt något om
självmord och hade enligt uppgift prisat Mary Vetseras öde,[3] men detta
torde ha berott på påverkan från den självmordsbenägne Sparre och vad
han skrev i sina brev. Den som blivit influerad av något var väl snarast

Sparre, men då inte i första hand av Mayerlingdramat utan av Hans
Jaegers roman. Naturligtvis kände även Sparre till Mayerlingdramat, och
händelsen kan måhända ha triggat honom ännu mer, liksom den gett
honom ytterligare ett argument att kasta i ansiktet på Elvira. Men någon
avgörande betydelse kan händelsen på det österrikiska jaktslottet
knappast haft ens för honom, han hade ändå agerat som han gjorde.
Sparres förebilder var som sagt snarare Jarmann i Hans Jaegers roman
och dessutom kanske en på den tiden berömd engelsk
kapplöpningsryttare, mer om honom i nästa kapitel.
Hotelldirektör Petersen begärde kvarstad på parets kvarlämnade
tillhörigheter som säkerhet för Sparres springnota, som nu stigit till totalt
288 kronor och 4 öre. Skiftesrätten sammanträdde på hotellet
förmiddagen den 24 juli för att värdera parets ägodelar, som fortfarande
fanns kvar på deras rum. Elviras tillhörigheter förtecknades och
värderades på följande vis:[4]
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1

sidenklänning

30

1

svart kjol

15

1

dyna

3

1

luftkudde

0:50

2

vita underkjolar

4

3

bindor

1

4

linnen

8

11

näsdukar

2

6

dito (halvsiden)

4

1

par kängor

3

3

solfjädrar

10

1

överklänning

10

1

rutig klänning

20

1

kjol

20

1

svart tröja

2

1

halsduk

4

1

svamp

1

1

guldnål

5

1

sax

1

3

böcker

3

1

kikare

10

1

parasoll

2

1

sidenklänning

30

1

sammetsliv

5

1

st. shirting[5]

50

6

dambenkläder

8

2

vita damtröjor

6

3

handdukar

1

2

ylletröjor

4

10

par strumpor

4

6

damkragar

1

1

par tofflor

2

1

virkad filt

4

1

regnkappa

5

1

randig kjol

15

1

brun klänning

25

1

blårutig handduk

2

1

resväska (koffert)

4

1

kors

10

1

syskrin med diverse

3

1

guldnål

3

1

väckarur

3

1

paraply

5

totalt

299:50

Sparre reste med betydligt lättare bagage än Elvira, hans kvarlämnade
tillhörigheter antecknades sålunda:

1

svart kamgarnsfrack

20

1

äldre dito väst

1

1

gammal kavaj

2

1

undertröja

2

9

par manschetter

2

7

par strumpor

2

1

par resårkängor

4

16

näsdukar

2

1

necessär med rakdon

1

1

resfilt

1

1

resväska

8

1

skrivmapp och 1 sigill

5

1

par byxor

4

1

par rutiga dito

8

2

par kalsonger

4

2

nattskjortor

4

9

kragar

1

1

mössa

1

1

par tofflor

1

2

klädesborstar

2

1

slips

0:50

1

revolverhölster

2

1

gammal kappsäck

2

totalt

81:50

Till detta kommer saker som inte bedömdes ha något saluvärde och därför
inte togs upp i förteckningen. Bland annat de fotografier av paret själva

som tidningarna rapporterade om. Inte heller manuskriptet till
Brudbuketten och de andra hyllningsdikter ”till Elvira på linan från Sixten”
som också nämns i pressen.[6] Tidningarna nämner dessutom några
teckningar, av vem och vad de föreställde är okänt. Vad som kan ha
funnits för övrigt av ”värdelöst” gods vet vi inte. Kanske hade Elvira ett
poesialbum med egna dikter. Kanske hade hon tagit med sig sina
klippböcker med tidningsnotiser och beundrardikter. Om hon sparat på
Sparres kärleksbrev och i så fall tagit dem med sig vet vi inte heller.
Tyvärr verkar inget av detta material finnas kvar idag.
Eftersom Petersen ville hyra ut rummen till andra hotellgäster packades
ägodelarna på hans begäran ner i parets väskor: en ”stor damekuffert”
(koffert?), en mindre ”herrekuffert” (resväska?) samt en läderkappsäck,
vilka förseglades och fördes till Svendborgs rådhus för förvaring.
Elviras garderob verkar ha varit ganska ansenlig: totalt åtta klänningar
eller kjolar förutom den hon bar på sig, dessutom åtskilligt av andra
plagg. Bland övriga föremål märks bland annat tre böcker. Inga titlar
nämns dock, så vi vet tyvärr inte vad hon läste. Av värdeföremål fanns
två guldnålar och så förstås guldkorset från danske kungen. Korset hade
uppenbarligen oerhört starkt affektionsvärde för Elvira, så detta var nog
det sista hon skulle ha gjort sig av med. Men hon hade trots allt inte tagit
korset med sig till Tåsinge, utan lämnat det kvar på hotellrummet.
Vad hon inte heller tagit med sig var sina dambindor. Somliga har
spekulerat i att Sparre skulle ha hunnit göra Elvira gravid, och att insikten
om detta skulle ha bidragit till hennes självmordsbeslut. Föga troligt dock;
naturligtvis kan Elvira ha varit havande när hon dog, men detta hade i så
fall knappast någon avgörande betydelse eftersom Sparre ju ändå
bestämt sig för hur det hela skulle sluta. Möjligen kan en graviditet ha
bidragit till att Elvira resignerat, men utgången hade som sagt ändå blivit
densamma. Elvira var tillsammans med Sparre i mindre än två månader,
om hon nu hade blivit med barn är det inte säkert att hon ens hunnit bli
medveten om sin situation. Att hon lämnat bindorna kvar kan i och för sig
tyda på att hon visste att hon var gravid, men det kan lika gärna tolkas på
motsatt sätt: hon lämnade dem kvar därför att hon inte behövde dem på
några veckor. Detta eftersom hon just haft menstruation, och i så fall var
hon ju bevisligen inte gravid. Härmed slutspekulerat i denna fråga!
Hur mycket mer än allt detta Elvira ägde vet vi inte. Hon kan ha lämnat
en del saker kvar i Sundsvall, men förmodligen tog hon det mesta med
sig. Elvira, som ju aldrig hade någon fast bostad, kunde av praktiska skäl
helt enkelt inte samla på sig alltför mycket. Hon bodde ju sällan mer än
några dagar eller veckor på samma ort och var ständigt tvungen att
begränsa sitt bagage. Hon kunde till exempel inte skaffa sig något större
bibliotek, när hon läst ut en bok fick den väl skänkas bort eller säljas,
varpå hon skaffade en ny. De tre böcker hon hade med sig var väl tillfällig
reselektyr, såvida de nu inte var böcker av personligt värde för henne.
Eventuellt rörde det sig om bibel och psalmbok eller något liknande.
Om Sparres reseutrustning är inte mycket att säga. Mest kläder,
därutöver en skrivmapp med papper, bläck och pennor. Dessutom hans
necessär med rakdon, han hade alltså inte kunnat raka sig de sista
dygnen på Tåsinge. På alla kända fotografier av Sparre har han antingen
mustasch eller är slätrakad; en enda källa nämner hur hans
ansiktsbehåring såg ut vid den här tiden, enligt denna bar han
skägg.[7] Detta verkar också rimligt, då kunde han ju lämna rakgrejorna
kvar på hotellet utan att bli opresentabel.
Hölstret till sin revolver hade han som synes också lämnat kvar på
hotellrummet, han måste alltså ha haft vapnet i rockfickan hela tiden de
sista dygnen på Tåsinge. Det bör kanske också påpekas att Sparre bara

hade civila kläder med sig på sin sista resa. I flertalet filmer, musikaler
och romaner som gjorts om dramat brukar han ju stoltsera omkring i
paraduniform på Tåsinge; detta är alltså helt ohistoriskt!
Onsdagen den 24 juli hade nyheten om vad som hänt börjat sprida sig.
Tidningen Politiken i Köpenhamn hade denna morgon en utförlig artikel,
som dock mest byggde på material man knyckt från föregående dags
lokaltidningar. Med blixtens hastighet spreds nu nyheten ut över världen.
Familjen Madigan var denna dag med sin cirkus på väg med båt från
Örnsköldsvik till Hudiksvall, och när fartyget lade till i Sundsvall fick man
dödsbudet.
Elviras mamma lär ha tagit beskedet oerhört hårt. I sitt brev till
Politiken antyder hon att hon fick god lust att själv ta livet av sig när hon
fick höra om Elviras öde. Även för den övriga familjen Madigan och för
personalen på cirkusen måste beskedet ha varit chockartat och väckt djup
förstämning. Men frågan är hur pass förvånade man egentligen blev över
dödsbudet. Att det var just Sixten Sparre som hade enleverat Elvira stod
ju klart för familjen från början, och honom hade man ju träffat i
Kristianstad och Ljungbyhed och förmodligen inte fått så värst gott intryck
av. Kanske hade man dessutom hunnit inhämta lite mer information om
Sparre från hans släktingar och kollegor, och därigenom fått veta hur det
stod till med hans psykiska hälsa och hans privatekonomi. In i det sista
hoppades man säkert att Sparre skulle ha menat allvar med sina löften
om äktenskap, och att Elvira skulle få ett bra liv tillsammans med honom.
Eller också hoppades man att Elvira skulle ta sitt förnuft tillfånga och
återvända till familjen och cirkusen. Men ärligt talat kan familjen Madigan
nog inte blivit så värst förvånad över utgången.
Via svenska ambassaden i Köpenhamn och UD i Stockholm
underrättades Sparres anhöriga om dödsfallet. Att underrätta Elviras
anhöriga på detta formella sätt var å andra sidan tydligen inte att tänka
på, dåtidens klassamhälle i sin prydno.[8] Sparres anhöriga kom överens
om att hans bror, advokaten Edvard Sparre, skulle resa ner för att
övervara begravningen och ta hand om de praktiska detaljerna.
Fredagen den 26 anlände han till Svendborg med eftermiddagståget
från Odense. Han begav sig omedelbart till Hotel Svendborg för att reglera
sin brors räkning, och därefter till stadshuset för att diskutera med de
rättsvårdande myndigheterna. Övernatta gjorde han sedan på Valdemars
slot på Tåsinge, som gäst hos baron Juel-Brockdorff.[9] Det var på dennes
marker dramat ägt rum.
Enligt Svendborg Avis hade John Madigan i telegram meddelat att han
skulle komma till begravningen, men troligen är denna uppgift felaktig.
Själv kunde han heller knappast vara borta från sin cirkus, och att skicka
mamma Laura var inte heller att tänka på. Hon var alltför uppriven av
dödsbudet för att familjen skulle våga låta henne åka. Lösningen fick bli
att Elviras sjuttioåriga mormor Anemaria fick göra den långa resan ner till
Tåsinge för att delta i begravningen och ta hand om Elviras kvarlämnade
ägodelar. Emellertid skulle hon inte hinna fram i tid. På grund av likens
tillstånd ville man inte låta jordfästningen anstå längre än till lördagen.
Säkert ett rimligt skäl i och för sig, men kanske kan man också här ana
hur olika folk från olika samhällsklasser behandlades: man väntade tills
Sparres bror anlänt, medan man helt sonika struntade i om någon av
Elviras anhöriga fanns på plats.
Påföljande morgon, lördagen den 27 juli, sammanträdde skiftesrätten
återigen i Svendborgs stadshus, denna gång med Edvard Sparre
närvarande. Han förklarade sig beredd att betala sin brors skulder, både
hotellräkningen i Svendborg och räkningen för kost och logi i Troense.
Hotellräkningen var ju på 288 kronor och 4 öre, skulderna i Troense anges

inte men eftersom bouppteckningen anger Sparres skulder i Svendborg till
314 kr bör väl mellanskillnaden på 26 kronor avse parets utgifter på
Tåsinge. Edvard Sparre åtog sig också att betala alla kostnader för
begravningen samt avgifter till myndigheter med mera, 200 kr enligt
bouppteckningen. Han kunde ju nöjt sig med att bara betala Sixtens andel
av skulderna och överlåta åt Elviras familj att betala andra halvan av
räkningarna, men tydligen såg han det som en hederssak att stå för
samtliga kostnader, även Elviras andel. Han skulle visserligen senare
formellt kräva dödsboet på ersättning för utgifterna, men eftersom han
säkert visste hur det stod till med broderns ekonomi måste han ha insett
att han inte skulle få tillbaka ett öre av pengarna den vägen. Han hade
dessutom ytterligare en fordran på sin bror, 400 kr för en inlöst växel,
totalt alltså 914 kr.
När nu Edvard Sparre nu betalt alla sin brors (och Elviras) skulder i
Svendborg beslutade rätten att Elviras ägodelar kunde överlämnas till
hennes anhöriga, medan Sparres tillhörigheter skulle sändas till brodern.
Nu är det emellertid oklart om det senare verkligen skedde. I
bouppteckningen, som förrättades två månader senare, anmärks att
Sparres tillhörigheter ännu inte utlevererats. De danska arkiven har inga
uppgifter över huvud taget om vad som hänt. Oavsett om sakerna
skickades till Edvard Sparre eller om något annat hände med föremålen
borde det ha gett upphov till pappersexercis. Förmodligen saknas en del
handlingar i saken bland de bevarade akterna i Landsarkivet för Fyn.
Bland annat är det oklart vad som hände med Sparres revolver, den får
betraktas som försvunnen. Den kan möjligen ha konfiskerats såsom
varande ett brottsverktyg, om den nu aldrig kom brodern tillhanda. Flera
gånger har man i olika utställningar visat vapen som påståtts vara
Sparres revolver. Den som anser sig kunna bevisa proveniensen bör väl i
så fall känna till serienumret på Sparres vapen, en uppgift jag inte lyckats
få fram i något arkiv. Tilläggas kan att de föremål Sparre hade på sig när
han dog: kläder, värdesaker samt revolvern, värderas till 100 kr i
bouppteckningen.
Klockan 13 samma dag, lördagen den 27 juli 1889, skedde så
jordfästningsceremonin på kyrkogården vid Landets kyrka på Tåsinge.
Ingen annonsering om tilldragelsen hade skett, men ryktet hade gått.
Därför infann sig hela 150–200 personer, mycket badgäster från Troense
men även lokalbefolkning; många hade uppenbarligen blivit djupt rörda av
det tragiska som hänt. Förutom Edvard Sparre och baron JuelBrockdorff och dennes son infann sig också bland andra poliskommissarie
Egense, tingsnotarie Jansen och provinsialläkare Møller. Närvarande var
också cirkusdirektör Claes Bergmans hustru Lina, som enda representant
för cirkusvärlden; cirkus Bergman hade ju besökt Svendborg vid tiden för
dramat. Under klockringning fördes först Sparres, sedan Elviras kista till
de nygrävda gravarna från det lilla förrådshus på kyrkogården där de
förvarats sedan tisdagen. Sparres kista var rikligt dekorerad med kransar,
bland annat ett kors i de svenska färgerna från hans hustru Luitgard (som
alltså själv avstod från att åka till begravningen). Även Elviras kista var
rikt blomstersmyckad. Psalm 311 i den dåtida danska psalmboken blev
sjungen:


Tænk naar engang i Himlens gyldne sale
jeg med den Ven, jeg her paa Jorden fandt,
i Lyset om et ewigt Liv skal tale
og om det Liv, der som en Drøm forsvandt.[10]

Kyrkoherden i Landets socken, pastor Vilhelm Schousboe, kastade
därefter de obligatoriska tre skovlarna mull på först Sparres, sedan Elviras
kista. Därefter följde griftetalet, som löd:


Vid denna grav minnas vi icke blott orden ”syndens lön är döden”,
men också att det finnes personlig synd och personlig skuld. Det
gäller att intaga den rätta ståndpunkten också vad gäller denna
händelse. Nu framträder kanske de, som fälla den hårda,
obarmhärtiga domen. Till dem säger jag Herrens ord: ”Dömen icke”.
Vi minns också orden: ”Den som är utan synd, han kaste den första
stenen”. Står du där med stenen, så kasta den bort; vi hava ingen
rätt att döma, bara Herren allena vet, huruledes allt kom att leda till
detta slut. Tänk hellre på dig själv, huruledes lidelse härskar i vart
bröst. Den som står idag kan falla imorgon. Roten till det onda finns
i oss alla. Hellre än att döma, låtom oss bedja: inled oss icke i
frestelse!
Skola vi då ställa oss helt utan dom? Nej, men låt den falla på rätt
plats. När nu här i denna grav vila två, som enligt allas utsago av
naturen voro ädla och rena, i ungdomen gott uppfostrade, då
betänker jag mig icke för att säga: de äro fallna som offer för
samhället, tidsandan, deras gärning är skörden av deras inverkan,
som undergräva tron på Gud, hans son och hans ord. Jag anklagar
också envar, som lättsinnigt lyssnar till lättfärdigheten i samhället.
Samhället bär en stor del av skulden, och du och jag äro delaktiga
däri, om vi icke protestera mot allt, som är gudlöst och
gudsförgätet. Envar, som icke på allvar tillägnar sig tron, medverkar
till att undergräva samhället och lösgöra individerna från deras
band. När Guds son på korset bad för sina fiender, må Herren säkert
icke taga illa upp, om vi nu bedja för dessa två.[11]

Efter bönen och efter att ytterligare en psalm avsjungits, denna gång nr
540 ”Jeg er en fattig fange”, avslutades ceremonin med att kistorna
sänktes i jorden och att begravningsgästerna strödde blommor och
kransar i gravarna innan dessa skottades igen, de flesta blommorna lär ha
hamnat i Elviras grav. Blommorna och kransarna var så många att de
nästan helt täckte kistorna.

Pastor Vilhelm Schousboe, som förrättade jordfästningen av Sixten Sparre och Elvira.
(Svendborg byhistoriske arkiv)

På flera håll på Tåsinge flaggades det på halv stång denna dag. Av den
stämning som rådde vid begravningen var det uppenbart vilket djupt
intryck dramat gjort, både bland lokalbefolkning och bland
badgäster.[12] Detta bekräftas väl av att det även på söndagen, dagen efter
begravningen, kom mycket folk till Landets kyrkogård; säkert i stor
utsträckning personer som velat övervara begravningen men inte kunnat
på grund av sitt arbete.[13] De båda gravarna är ju än i dag en stor
turistattraktion, vilket alltså ingalunda är någonting nytt. Människor har
alltsedan dramat inträffade vallfärdat till Landets kyrkogård i medkänsla
med Elvira och hennes tragiska öde.

Ett vykort från 1906 med Elviras och Sparres gravar på Landets kyrkogård.
(Foto Chr. G Kielberg; vykortet i Cirkusarkivet, Stockholm)

Pastor Schousboe kom att möta stark kritik för sitt tal, som på
högkyrkligt håll ansågs ha varit för milt och försonande, särskilt gentemot
självmördaren Sparre.[14] Att dylika skulle få vila i vigd jord var vid denna
tid fortfarande långt ifrån någon självklarhet. De skulle enligt traditionen
snarast begravas i tysthet till skogs, eller också tillföll kroppen de
anatomiska institutionerna för undervisning och forskning. Den plats i
Nørreskov där kropparna påträffades lär ligga bara ett fåtal meter från
sockengränsen, och det har sagts att det var en himla tur att de två
råkade välja en plats söder om gränsen, i den liberale pastor
Schousboes revir. För i grannsocknen Bregninge ska vid denna tid ha
härskat en ytterst konservativ präst, som aldrig skulle ha gått med på att
begrava de två i vigd jord.
Först på måndagen nådde Elviras mormor Anemaria fram till Svendborg.
Hon lär ha blivit mycket bedrövad över att jordfästningen redan ägt rum,
men hon lät sig nöja med att hennes husvärds maka, en barberarhustru
Petrine Lundmann, tog henne med till Tåsinge för att besöka mordplatsen
och Elviras grav.[15] Det var enligt uppgift hos Lundmanns familjen Madigan
hyrt rum när cirkusen besökte Svendborg sommaren 1887, uppenbarligen
var det därför mormodern tog in hos just dem. Enligt tidningarna hade
familjen Madigan helst sett att Elviras stoft förts till Sverige för
begravning.

Elviras mormor Anemaria Olsen, gissningsvis på 1890-talet. (Foto i Per Arne
Wåhlbergs samling, nu i Nordiska museets arkiv, Stockholm)

Elviras mormor framträdde inför skiftesrätten med en fullmakt från
enda arvingen mamma Laura, varför rätten beslutade att Elviras
tillhörigheter kunde utlämnas till mormodern.[16] Enligt pressen berättade
hon att Elvira haft mycket mer av guld och smycken med sig när hon
reste än vad som nu fanns kvar. Därför måste hon och Sparre ha pantsatt
föremål efterhand för att på så vis klara sig ekonomiskt ytterligare en
tid.[17] Så hade det emellertid knappast gått till: Elvira hade som nämnts
pantsatt värdeföremål för 348 kr, men detta var redan i Sundsvall strax
innan hon lämnade familjen. Det finns inga bevis för att hon eller Sparre
skulle ha besökt någon pantlånare därefter, de bör ha haft tillräckliga
medel för att klara sig så långt som de gjorde. Vi vet inte hur mycket
pengar Sparre hade med sig, men han hade ju sålt en häst och tagit ett
sista lån strax före sin avresa, så han bör ha varit någorlunda stadd vid
kassa. Sin vana trogen hade ju Sparre dessutom sedan levt på kredit i
Svendborg och på Tåsinge. När Elviras mormor uttalade sig för
lokalpressen hade man ännu inte hittat lånekvittona från pantbanken i
Sundsvall bland Elviras papper, därav detta missförstånd.

Foto från mordplatsen i Nørreskov sommaren 1889. En av damerna är enligt uppgift
Elviras mormor, som reste ner till Tåsinge men inte hann fram i tid till begravningen.
Foto Emil Hansen, Svendborg, kortet nu i Svendborg Museum

Pantkvittona påträffades först vid en noggrann genomgång av Elviras
tillhörigheter, som skedde efter att dessa utlevererats. Detta känner vi till
eftersom även fru Lundmann kom att förhöras av skiftesrätten, den 6
augusti då man kan tycka att hela saken borde hunnit börja bli utagerad.
Där nämns denna detalj, liksom även att mormodern berättat om den
episod som även återgivits i Sundsvalls tidning, där Elvira plötsligt skulle
ha frågat sin mor om det lättaste sättet att dö, att skjuta sig eller att
dränka sig. Denna information ansågs tydligen så viktig att den fördes till
protokollet vid förhöret med fru Lundmann i Svendborg.[18]
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10. Reaktionen
Att Elvira försvunnit från Cirkus Madigan var i och för sig ingen nyhet för
dem som besvärat sig med att följa den svenska landsortspressen. Redan
den 22 juni hade Sundsvalls Tidning slagit upp saken under rubriken ”En
Sundsvallsroman”.[1] I artikeln, som alltså skrevs nästan en månad före
parets död, berättas någorlunda detaljerat om vad som hade hänt:
kontakten med Sparre (som dock inte omnämns med namn i artikeln),
Elviras försvinnande, mötet med Sparre i Bollnäs och moderns försök att
hinna ifatt henne i Stockholm. Uppgifterna är detaljerade och i detalj
överensstämmande med vad mamma Laura senare skulle berätta i brevet
till Politiken, så uppenbarligen måste informationen komma direkt från
familjen Madigan. I artikeln, som skrevs av tidningens chefredaktör Oscar
Hägerstrand, beskrivs också Elvira som en person med ”ett synnerligen
fantastiskt och överspänt temperament” och nämns ”fröken Elviras
excentriska lynne och fantastiska sinnesstämning”. När hon hörde talas
om Mayerlingdramat ska hon enligt tidningen också ha prisat parets öde.[2]
Frågan är nu om detta verkligen var Elviras normala stämningsläge,
eller om hon blev sådan bara på grund av Sparre. Att hennes psykiska
hälsa kraftigt försämrades av brevkontakten med honom framgår av
mamma Lauras brev. Elvira var uppenbarligen hela sitt liv allvarlig och
melankolisk till sin läggning, detta framgår av flera källor, bland annat den
tidigare nämnda intervjun med henne från sommaren 1886. Men
ingenting tyder på att hon på den tiden kunde betraktats som
”överspänd”, ”excentrisk” eller ”fantastisk”.[3] Det är visserligen ont om
källor som går in på hennes personlighet, men allt talar för att hon innan
kontakten med Sparre knappast kunde beskrivas som allvarligt störd.
Tvärtom har ju lärflickan Hedvig Andersson som tidigare nämnts vittnat
om att ”förut hade Elvira varit glad och munter, men från och med
bekantskapen med Sparre blev hon tillbakadragen och tyst”.
”Tidigare glad och munter” är väl kanske en överdrift, men det verkar
ju ytterst osannolikt att Elvira plötsligt skulle ha växlat sinnestillstånd
oberoende av att Sparre just i samma veva började bombardera henne
med sina kärleksbrev. Allt tyder därför på att det var kontakten med
Sparre som förändrade henne från bara introvert till ”excentrisk” och
”överspänd”, som Sundsvalls tidning alltså beskriver henne. Hade Elvira
varit sådan i hela sitt liv, utan påverkan från Sparre, hade familjen
knappast nämnt saken för tidningen. Till Sundsvall kom hon ju först strax
efter nervsammanbrottet i Hudiksvall, och det var ju först i Sundsvall som
tidningens skribent fick se henne. Några månader tidigare hade hon till
exempel uppfattats helt annorlunda av Vestmanlands Läns
Tidnings reporter:


… och nog minns vi här i Västerås henne från i vintras. Hon strålade
då af helsa och fägring. Hennes ansigte var fint och regelbundet
med stora klarblå ögon. Nedåt de fylliga axlarna svallade det blonda
rika håret. Hon var särdeles väl vuxen och alla hennes rörelser
däruppe på linan präglades af behag. Hela uppenbarelsen påminde
mera om en blyg flicka af medelklass än om den djärfva och koketta
cirkusdamen.[4]

Sundsvalls tidnings avslöjande om Elviras försvinnande gav upphov till en
del kommentarer i landsortspressen. Några påstod att Elvira inte alls var

försvunnen, allt var bara ett reklamtrick! Så bland annat i det citat från
Gefleborgs Läns Tidning som omnämnts tidigare. Den 20 juli, alltså precis
i samma veva som Elvira mördats nere på Tåsinge, går Sundsvalls
tidning i polemik och vidhåller att uppgifterna om Elviras försvinnande är
korrekta.[5] Och de var de ju också i detta fall.[6]
Efter denna utvikning åter till Danmark och en liten rekapitulation av
pressreaktionen: de första tidningsnotiserna om dramat på Tåsinge kom
som sagt i lokaltidningarna Svendborg Avis och Svendborg Amtstidende
på eftermiddagen den 23 juli, alltså dagen efter att liken påträffades.
Följande morgon slog Köpenhamnstidningen Politiken upp saken i en
artikel, som dock till stor del byggde på vad lokalpressen skrivit
föregående dag. Ett telegram om saken hade också gått ut från
nyhetsbyrån Ritzaus. Tack vare telegrammet och det faktum att Politiken
var en av Danmarks ledande tidningar spreds nyheten blixtsnabbt. Och
detta var en nyhet som verkligen fick genomslag. Så gott som varenda
tidning i Norden skrev om saken, och händelsen blev snabbt det ledande
samtalsämnet bland såväl hög som låg. Inte bara nordiska tidningar skrev
om saken, många centraleuropeiska tidningar likaså. Ända till Nordafrika,
USA och Australien spred sig nyheten, enligt tidningsklipp jag stött på. I
Norden var det endast en handfull tidningar som undvek den braskande
nyheten, och detta eftersom dessa organ av princip aldrig skrev om
självmord. Detta i tron att omnämnandet av dylika händelser skulle
”smitta” och få andra att ta efter.[7]

Nyheten om dramat på Tåsinge fick genomslag över hela världen. Sanningshalten i
tidningsnotiserna tycks dock ha avtagit med kvadraten på avståndet. (Daily
Boomerang, Laramie, Wyoming 1889-07-25)

Varför hade då denna händelse sådant enormt nyhetsvärde?
Man kan med fog säga att detta var en nyhet som för dåtidens publik
hade ”allt”: romantik, dramatik, plötslig död. Framför allt kanske för att
det hela tycktes handla om kärlek över klassgränserna, någonting mycket
känsligt och tabubelagt, men också mycket omdiskuterat vid denna tid.
Överklassens män hade ju alltid gett sig själva rätten till tillfälliga erotiska
förbindelser nedåt i samhällshierarkin, men här syntes det ju vara frågan
om äkta och ömsesidig kärlek, en passion som var så uppslukande att
parterna föredrog att dö hellre än att skiljas från varandra. Att det snarare
handlade om att den sinnessjuke Sparre i praktiken tvingat sig på den

uppenbarligen mycket motvilliga Elvira var något samtiden varken kunde
eller ville förstå. Dramat fick dessutom redan från början en felaktig
vinkling genom kopplingen till Mayerlingdramat, men även utan denna
slagsida hade nog samtiden inte varit beredd på att få sig sanningen om
dramat till livs.
Den danska författarinnan Dorthe Sondrup Andersen skriver i sin bok
”Kærlighed i Klunketiden” om samtidens reaktion:


När affären med Sixten Sparre och Elvira Madigan kom att ta så stor
plats i det offentliga rummet sommaren 1889 kan det bara förklaras
med att parets öde berörde något centralt i riktigt många
människors liv. Vad det var som träffade så mångas ömma punkt
och fick dem att rycka till i chock, medkänsla eller avsky är däremot
svårt att svara på, såvida man inte är cynisk nog att dra slutsatsen
att män och kvinnor från alla sociala skikt begärligt ville sörpla i sig
skvallret, därför att en svensk greves affär med den unga blondinen
reflexmässigt skulle sätta fart på alla mäns urgamla dröm om
lättillgängliga damer, i samma höga grad som den skulle appellera
till kvinnornas motsvarande dröm om att en dag få möta prinsen på
sin vita häst.[8]

Villkoren för kärleksrelationer över diverse sociala skrankor var alltså
något som vid denna tid hade börjat debatteras och ifrågasättas på ett
helt annat sätt än tidigare, säkert till stor del på grund av de stora
samhällsomdaningar som pågick. Bördsaristokratins minskande inflytande
och arbetarklassens växande dito började sätta sina spår i människors
tänkande vad gäller dessa frågor. August Strindbergs ”Fröken Julie” hade
efter visst besvär med censuren haft urpremiär i Köpenhamn några
månader innan tragedin på Tåsinge. Även om rollerna i Strindbergs drama
är ombytta jämfört med vad man trodde sig se i förhållandet mellan Elvira
och Sparre, så visar detta och andra samtida dramer, såsom till exempel
Ibsens ”Ett dockhem”, hur aktuell frågan om konventionsäktenskap,
emancipation och klassöverskridande sex var i den samtida debatten.
Självmord fanns också på dagordningen i den offentliga debatten vid
denna tid. Föregående år, 1888, hade till exempel Köpenhamn fått se
författarinnan Victoria Benedictssons självmord efter en uppslitande
kärleksaffär (naturligtvis utomäktenskaplig). Och nu 1889 kom så först
Mayerlingdramat och ett halvår senare alltså Elvira–Sparreaffären. Allt
detta bidrar till att förklara varför dramat på Tåsinge fick så stor
genomslagskraft. En mängd andra faktorer inverkade naturligtvis också,
till exempel att de två jordades sida vid sida på Landets kyrkogård. Hade
familjerna tagit hand om kropparna för att begrava dem var och en för sig
hade nog historien aldrig fått så stark slagsida mot ”kärlekssaga”. Att
Sparre lät dramat avslutas mitt i en skog och inte på till exempel ett
vanligt hotellrum bidrog naturligtvis också till att händelsen kunde
romantiseras på det sätt som kom att ske.
Som cirkusartist stod Elvira långt ned på den dåtida sociala
rangskalan, till och med snäppet under vanlig arbetarklass, snarast
jämställd med zigenare och tattare (för att använda dåtida vokabulär). Att
en adelsman som Sparre hade en tillfällig relation med en sådan person
kunde väl till nöds gå an, men när man som här tyckte sig se verklig
kärlek till Elvira från hans sida blev det helt enkelt för mycket för
etablissemanget. Mayerlingdramat hade ju väckt enormt uppseende ett
halvår tidigare, men Mary Vetsera var ju åtminstone baronessa, även om
detta förstås inte var tillräckligt fint för en kronprins från ett av Europas
ledande kungahus. Kronprins Rudolf hade också varit formellt förenad i ett

sådant, olyckligt, äktenskap med en belgisk prinsessa.
Versionen med händelsen som ett kärleksdrama var vad man ville att
det skulle röra sig om. Hellre än att ta till sig sanningen drog man
paralleller till klassiska kärlekspar som Romeo och Julia eller Tristan och
Isolde. Genom att dra den felaktiga slutsatsen att det handlade om en allt
uppslukande kärleksrelation kunde man förtränga den hemska sanningen
om vad som verkligen hänt: en allmänt älskad och firad människa som
Elvira Madigan hade brutalt blivit mördad. Elvira hade under årens lopp
setts av hundratusentals människor, och ingen hade väl någonsin haft
något negativt att säga om henne. Som cirkusartist var hon uppenbarligen
helt enastående, både tekniskt och konstnärligt. Som kvinna ansågs hon
som en av samtidens vackraste, vilket bevarade fotografier knappast
motbevisar: hon var uppenbarligen en verklig skönhet med starkt
karisma. Även som privatperson var hon uppskattad: hennes diskreta och
tillbakadragna framtoning gjorde att hennes rykte var mycket gott.
Hennes enorma framgångar i manegen hade uppenbarligen aldrig stigit
henne åt huvudet, och hennes framträdanden blev aldrig publikfriande.
Hon sågs som ”kall” och svårflörtad, hur det nu än var med detta så
bidrog det till att hon slapp den aura av lättillgänglighet och lösaktighet
som ofta svävade kring kvinnliga scenartister vid denna tid.
Denna kvinnosyn var något som inte bara drabbade cirkusflickor, även
skådespelerskor, balettdansöser med flera rönte samma öde. Oftast med
orätt, dessa kvinnor var nog varken bättre eller sämre ifråga om moral än
sina medsystrar inom andra yrkeskategorier. Det faktum att Elvira sågs
som svårflörtad och dygdig gjorde definitivt sitt till för att göra nyheten
om hennes ”kärleksdöd” än mer braskande. Många hade kanske trott att
”Isblomman” aldrig skulle smälta, och när nu så ändå skett föreföll hon ha
varit så passionerad att det hela måste sluta med ond bråd död!
Att just grupper som cirkusartister och balettdansöser mer eller mindre
automatiskt drabbades av rykten om låg moral kan väl delvis förklaras
med att dessa kvinnor i ”fria” yrken kunde vara mycket mer självständiga
och oberoende än vad som ansågs passande enligt de traditionella
könsrollerna. Men en annan viktig orsak var nog också den för tiden
mycket lätta klädsel som dessa kvinnor av praktiska skäl måste ta sig
friheten att använda när de uppträdde. Att som Elvira framträda med bara
ben (sånär som på tighta trikåer), utan kjol eller i kortkort sådan, var
något som vid denna tid skulle varit helt omöjligt i andra sammanhang än
cirkus, balett, kabaré eller liknande. Den kvinna som hade begett sig ut på
stan i en sådan mundering hade garanterat löpt risk att bli arresterad och
dömd för förargelseväckande beteende, kvinnoben var något som hade
stark erotisk laddning vid denna tid. Knappt ens på badstranden kunde en
kvinna vid denna tid visa sig så lättklädd inför främmande män som Elvira
brukade göra. Gemensamhetsbad hade ännu inte slagit igenom, och
baddräkter på den här tiden var oftast rejäla schabrak som täckte både
armar och ben.
Nu var det förstås inte bara av praktiska skäl som cirkusartister
föredrog lätt klädsel, den sexuella aspekten spelade naturligtvis också in.
De erotiska undertonerna har alltid varit närvarande vid
cirkusföreställningar, och så var det förstås också på Elviras tid. Hennes
kostymering var som sagt aningen vågad, kanske även jämfört med vad
flertalet andra kvinnliga cirkusartister uppträdde i på den här tiden. Den
dominerade och modersbundna Elvira valde möjligen sin lätta klädsel på
grund av ett omedvetet behov av att bli sedd, men både hon och
föräldrarna måste ha varit fullt medvetna om hur ”sexig” hon var. I våra
dagar ger väl Elviras kostymering ett ytterst oskyldigt intryck, åtminstone
i jämförelse med vad många nutida cirkusflickor visar upp av sig själva.

Elviras nästan meterlånga hår bidrog också till att erotisera hennes
framträdanden. Kvinnohår hade vid denna tid fortfarande en sexuell
laddning som vi idag har svårt att föreställa oss. Dåtidens kvinnor
uppträdde aldrig offentligt annat än med håret uppsatt, eller åtminstone
dolt av en rejäl hatt eller en sjal. Elvira däremot uppträdde i manegen
(naturligtvis inte i andra sammanhang) med det enorma hårsvallet i full
frihet. Hon (eller åtminstone hennes föräldrar) förstod naturligtvis att slå
mynt av att hon var så välutrustad ”å huvudets vägnar”. För dåtidens
hårfetischister måste hon ha framstått som en våt dröm. Eventuellt hörde
Sixten Sparre till denna skara, han har i flera av sina dikter uttryckt sig
lyriskt om långt kvinnohår.[9]
Det nämns i samtida press att en viss sorts manspersoner på den här
tiden hade tendens att ansamlas på ställen som främre parkett på Operan
när det gavs balettaftnar, detta för att man då hade chansen att få se lite
kvinnoben. Elvira fick garanterat också stå ut med den sortens klientel
under sina framträdanden, hon måste under sin karriär ha blivit sexobjekt
för tusentals ensamma och kärlekskranka män. Hon var säkerligen fullt
medveten om hur det förhöll sig, men i vilken utsträckning Elvira upplevde
det som ett problem vet vi inget om. Men det är nog inte alltför svårt att
anta att hon var måttligt road av den sortens beundran. Att mamman var
så överbeskyddande var nog delvis på förekommen anledning: få av dessa
beundrare hade ”ärliga” avsikter, och Elvira behövde nog den hjälp hon
kunde få för att hålla den sortens uppvaktning på avstånd. Att hon fick
blommor och presenter från sådana individer var i alla fall tydligen mycket
vanligt.
Om Sparre skriver Sondrup Andersen:


… det är lätt att se att Sixten Sparres och Elvira Madigans affärer är
helt felkonstruerade. Inte för att det handlar om ett sexuellt
förhållande mellan en gift man och en långt yngre kvinna av ytterst
beskedlig härkomst, men därför att Sixten Sparre med berått mod
lät sig gripas med byxorna nere. När han nämligen lägger sig att dö
bredvid henne, och med hennes intima klädesplagg fladdrande kring
huvudet, annonserar han ju rättframt att det inte var i hemlighet
han hade varit ute på lite lördagsmys. Frågan är dock, vad det är för
budskap Sixten Sparre önskade förmedla till omvärlden, då han
valde att begå självmord på vad som ständigt marknadsförts som
Danmarks vackraste ö.[10]

Att Elvira var så allmänt omtyckt och älskad gjorde att hon i princip inte
borde haft några fiender. Det hade hon inte heller bland normala
människor som var vid sina sinnens fulla bruk, men till den kategorin
hörde ju uppenbarligen inte Sixten Sparre. För honom måste det ha
inneburit en extra kick att kunna ta en så populär och firad person som
Elvira med sig i döden. På så sätt kunde inte bara hans egen död, utan
även Elviras, utgöra ett par välriktade sparkar i ansiktet på
etablissemanget, vilket säkerligen var precis vad han ville åstadkomma.
Det är visserligen svårt eller omöjligt att föreställa sig hur en mentalsjuk
person som Sparre resonerar, men man får onekligen intrycket att han
genom att döda sig själv i själva verket ville angripa det
samhällsetablissemang han såsom adelsman och officer var en del av. Om
han förutsåg den enorma uppståndelsen kring sitt självmord är väl dock
tveksamt, rimligen blev reaktionerna ännu mycket starkare än han vågat
hoppas.
Den danske diktaren Holger Drachmann var också inne på linjen att se
mordet och självmordet som en protest mot etablissemanget från Sparres

sida. Åtminstone om man får tro Sondrup Andersen, och här vill jag nog
ge henne rätt:


Presshysterin kring Sixten Sparre och Elvira Madigans död hade
långtifrån lagt sig, när nationens bestsellerförfattare Holger
Drachmann vräkte ut alla sina enormt stora och alltid lättrörliga
känslor i veckobladet Illustreret Tidende, som söndagen den 4
augusti 1889 presenterade hans mångstrofiga sorgedikt ”Til de to”.
Holger Drachmann försöker liksom Henrik Pontoppidan att dra
allmän lärdom av det aktuella fallet, som enligt egen utsago inte
bara pressade fram tårar ur hans ögon utan också fick hans redan
så heta blod att liksom koka av raseri. Hans minnesdikt handlar
nämligen inte bara om Sixten Sparre och Elvira Madigan, utan om
alla de tusentals älskande som liksom Shakespeares Romeo och
Julia väljer döden därför att deras kärlek kolliderar med
makthavarnas intressen. Holger Drachmann hävdar i förlängningen
att Sixten Sparres och Elvira Madigans frimodiga uttåg ur denna
världen ska uppfattas som ett slag mitt i ansiktet på det bestående,
det vill säga kyrkan, domstolarna, polisen och alla möjliga andra
offentliga instanser, vilka kontrollerar och reglerar ihjäl folks
kärleksliv. Som Drachmann ser det är Sixten Sparres och Elvira
Madigans vackert iscensatta farväl därför också en sista spydig
hälsning till alla de fantasilösa och känslobefriade borgarbrackor,
som i val efter val stöder den förhärskande ordningen. Eller
oordningen skulle man kanske hellre säga, för den kroniskt
missanpassade Holger Drachmann hatade hela sörjan av hela sitt
hjärta, och det är därför såsom regelrätta frihetskämpar han hyllar
de döda.[11]



Drachmanns vackra dikt om dramat får väl egentligen tala för sig själv;
jag presenterar den här oöversatt som dansk läsövning:[12]


Til de to –
Til Side, Hr. Dommer! – tillad mig, Hr. Præst …
her lægger en Krans jeg af Blodbøg paa Graven;
skær løs kun! Skær løs paa den gamle Læst,
drej Øjne, kors Arme, bryd over dem Staven:
jeg plukker den Blod-Løv derude fra Haven,
hvor Tordenen hulker i Bygernes Blæst;
Naturen har Medynk – den ”Ro” er en Løgn,
som Mennesket opfandt, da Sorgen blev Sminke;
usminket er Døden, som uden at blinke
forretter sin Embedsdont Hellig og Søgn!
Jeg kjendte dem ikke – og kjender dem grant:
de har dog en Række navnkundige Aner –
saaledes som Dante blandt Skygger dem fandt
i Jammerens Land ad de vejløse Baner:
dem kjender vi alle, og sænkede Faner
betegner den Hyldest, som Kunsten dem vandt;
nuvel da! saa er det ej ”uhørt” det Skridt,
som nu giver Tungerne Løb over Landet:
de vilde det – har vel ej kunneet andet –
de to, som har elsket – har syndet – og lidt!
Jeg spænder paa Harpen den dirrende Traad –

jeg vover knap Haand over Strængen at lægge;
for vegt bliver Digtet, naar Kinden er vaad:
det var, som jeg kjendte og elsked dem begge!
det var, som jeg saa gjennem Løndommens Dække –
og ser man for dybt, ja saa koster det Graad.
Natur! Du, som intet af Sjæle-Nød ved,
som skriver din Lov, og som følger din Bane –
Dig vies min Sang, mens jeg sænker min Fane
og lægger min Krans for de skyldige ned!
Vig Pladsen! Af Vejen du sladrende Flok,
som ofrer din Hvid, for en Nyhed at vide,
som aldrig kan faa af ”Skandalerne” nok,
men næppe har Mod til med ”Ofret” at lide:
se, Parcen, den gamle, der tæt ved din Side,
hun væder sin Traad, mens hun træder sin Rok!
hvad hun vel kan spinde dig selv for et Spind,
dit Hus, sine kjære, din Slægt, dine Venner,
ja tak du din Gud, at du ikke det kjender –
thi Elskov, som Døden, er jærnhaard – og blind!
Jeg kjender dem ikke – og kjender dem godt;
og nu er de indskrevet mellem de døde!
og enten nu Rejsen bliver lang – eller blot
et Stjærneskudsfald i det graablege Øde:
nuvel! Der var Skjønhedsglans over det Møde
paa Øen i Nærhed af Valdemarsslot.
Saa fletter jeg Parret af Sommerens Flor
det skjønneste Løv i en purpurrød Vinding,
at dække det gabende Saar i en Tinding …
ak, Elskov, dit sidste, fortvivlede Spor!
28. Juli 1889.
Holger Drachmann.
Att Drachmann liksom alla andra missuppfattade dramat som en
kärlekshistoria må väl vara honom förlåtet.
Någon revolutionär vad gäller emancipation och jämlikhet var Sparre
knappast. Om man tar sig före att analysera innehållet i
”Brudbuketten” ur genusperspektiv finner man att perspektivet i dikten är
traditionellt manligt: blomman/flickan har sitt existensberättigande bara
genom sin förmåga att tjusa. Med detta ska hon låta sig nöja, när hon
gjort sin plikt att vara vacker återstår bara för henne att vissna och dö. Dö
med glädje eftersom blommans/flickans enda uppgift i livet är att behaga,
och den plikten har hon uppfyllt väl.
Vi vet naturligtvis inte hur det intima samlivet mellan Sparre och Elvira
gestaltade sig, men Brudbuketten kanske låter oss kanske ana att Sparre i
praktiken brydde sig mycket lite om hur mycket Elvira njöt av deras
samvaro. Till sjukdomsbilden i Sparres fall hör ofta stegrad sexualdrift, så
Elvira fick kanske ”tjänstgöra” flitigt. Hur mycket hon uppskattade Sparres
insatser som älskare är ju omöjligt att veta, men en kvalificerad gissning
är som sagt att Sparre inte alls tänkte i sådana banor. Han såg
förmodligen innerst inne bara till sin egen njutning och kostade inte på
henne mer än vad som behövdes för att få henne att ställa upp på hans
villkor. Detta inte bara på grund av sjukdomen, utan också beroende på

de traditionella könsrollerna i hans kretsar vid denna tid. Den troligen
tämligen oerfarna Elvira visste kanske inte heller vad hon hade rätt att
förvänta sig av en partner. Sådana saker talade man knappt om vid denna
tid, i varje fall inte offentligt. Möjligen att det tisslades en del väninnor
emellan eller att mamma Laura anförtrott sin dotter en del. Men först som
sist bör det kanske betonas att allt detta rör sig om spekulationer, vi vet
inte alls hur det verkligen förhöll sig med parets samliv.
Sparre var nog i och för sig varken bättre eller sämre vad gäller
kvinnofrigörelse och sexualmoral än andra av dåtidens radikala. Granskar
man dessas skriverier idag, finner man nog ofta att författarna, trots allt
tal om emancipation och jämlikhet, är fast i ett i våra dagar helt förlegat
synsätt med kvinnan som det i alla avseenden ”svagare” könet.
Inom vänstern såg man på sina håll Sparre som rebell och upprorsman
och hyllade honom just av denna orsak. Såhär skriver Arbetet om Sparre:


… Dessa begge döda voro uppenbarligen intellektuellt öfverlägsna
sina klassförvandter, och de voro det enligt vår mening äfven
moraliskt, ty den högsta moral vi känna är otillfredsstäldheten med
eländiga förhållanden. De hade upptäckt intigheten i det nuvarande
samhällslifvet, och då de icke fått syn på något bättre rymde de ur
lifvet. Huru många ha icke under liknande omständigheter störtat
derför, att de, liksom dessa, icke funnit något ideal med kött och
blod att lefva för! De voro förderfvade! skriker hyckleriet. Detta är
icke sant. De voro mindre förderfvade än tusentals andra, som med
fjäderlätt samvete begå samma brott mot könsmoralen utan att
bryta med lifvet.
…
Det var således en oppositionsman och det är nog för att inge oss
sympati, äfven om han ej opponerat sig mot något annat än – lifvet.
Vi gilla ej sjelfmordet, i synnerhet icke af den literära intelligensen,
som behöfs i denna tids icke blott sociala utan äfven intellektuella
kamp mot det gamla utlefvade samhället. Men då intelligensen,
såsom här, endast fått en osund näring och ej lyckats skaffa sig
mark under fötterna – hvad skall den göra? På denna fråga är under
vissa förhållanden en revolverkula det riktiga svaret.[13]

Sparre sågs alltså närmast som hjälte i dessa kretsar, han och Elvira hade
enligt deras synsätt mer eller mindre tvingats till sitt självmord på grund
av klassamhällets trångsynthet.
Alla var dock som tidigare sagts inte lika förstående och medkännande, en
del konservativa skribenter drog sig inte för att kritisera parets agerande
utifrån en värdekonservativ grundsyn. Smålandspostens redaktör Alfred
Hedenstierna skrädde inte orden i sin artikel den 1 augusti. Artikeln är för
lång för att citeras i sin helhet här, den återfinns därför i stället bland
källtexterna. Jag nöjer mig därför med slutklämmen:


Men öfver detta par, som ljög sig fram derute i främmande land och
på skolpojksvis skar sina sammanslingrade namn med tillhörande
attribut af pilar och hjertan på bord och bänkar; öfver detta
dubbelskott vid afslängd korsett och turnyr, vid länsad matkorg och
tömda ölbuteljer, sedan pengarna voro slut och den vällustiga
njutningens bägare sannolikt äfven tömd ända till dräggen, tycks vi
ligger en ocean af vämjelse och äckel.
Hur många män af ungefär löjtnant Sparres bildningsgrad och
samhällsställning ha icke, i vår, de öfverfylda lefnadsbanornas och
öfverförfinade behofvens tid, inom blödande hjertan med pligtens

och samvetets dubbla säkerhetslås måst stänga inne känslor, som
varit lika varma som hans!
Hvem beundrar dem!
Men – det der är ju ”brackaktigt” och urmodigt nu! Fri kärlek, fritt
lif, fria revolverkulor och fri himmel i – armarna på den, i hvars
sällskap man bedragit sina barns mor; – det är ju så den lyder,
dagens lösen![14]


Hedenstiernas moralkonservativa syn delades nog inte alltid av folk från
de lägre samhällsskikten, där kanske man som sagt snarast såg upp till de
två för att de vågat utmana den rådande samhällsordningen vad gäller
relationer över klassgränserna. Dramat på Tåsinge hade verkligen något
att erbjuda för alla!

NYTT: En av få Sparrekritiska röster var tidningen Granskaren, den romantiska
synen på morddramat tog snabbt överhanden. Men tidningen överdriver nog en del,
här framställs Elviras död närmast som ett lustmord.

I Nyaste Öresunds-posten skrev Nathanael Hellberg en lång artikel om
händelsen och om självmord i allmänhet. Självklart fördömer han av
princip självmord, och artikeln slutar med att han oförskyllt ger Elvira
skulden för vad som skett (hela artikeln finns bland källtexterna i denna
bok):


… Hur annorlunda skulle icke Elvira Madigans öden kunnat gestalta
sig, om hon egt sådana karaktärens egenskaper att hon vetat att
använda sina inre och yttre företräden till sin och sina
medmennsikor glädje och gagn i stället för att de nu bragt sorg och
förtviflan öfver både henne sjelf och andra!
Det gifves något som för lifslyckan är af större vigt än både fagert
yttre, intelligens och ett intagande väsende – det visar skön Elviras
tragiska lefnadssaga.[15]

På konservativt kristet håll var man likaså måttligt förtjusta över vad som
hänt. I Uppsala utgavs en fyrsidig religiös pamflett, betitlad ”På syndens
väg”. I denna visas med Elvira och Sparre som varnande exempel hur illa
det går om man inte uppfostrar sina barn i Herrans tukt och förmaning.
Den anonyma författarens samhällssyn avspeglas i att det är Elvira och
framför allt hennes föräldrar som klandras, inte Sparre (eller för den delen
Sparres föräldrar). Vem som var författare till detta alster är helt okänt,
inte heller någon utgivare anges. Jag har tillfrågat kyrkohistorisk expertis,
men ingen vågar ens föreslå ett namn.[16]

Vem som låg bakom denna religiösa pamflett är okänt. (Kungliga biblioteket,
Stockholm)

Innan sanningen om Elviras far kommit fram cirkulerade en del vilda
rykten i pressen. Morgonbladet visste att berätta att ”hennes utseende
tydde på Zigenar-extraction”. Hur detta skulle kunna stämma in på en
ärkeblondin som Elvira är svårt att förstå, uppenbarligen har den som
skrev detta aldrig sett henne i verkligheten, utan ventilerar bara
omedvetet sina fördomar om cirkusfolk. Andra tidningar ville placera
Elviras far betydligt högre upp på samhällsstegen: hon skulle varit dotter
till antingen kung Victor Emanuel av Italien eller kejsar Vilhelm av
Tyskland![17] Naturligtvis tystnade alla sådana rykten raskt när man hittat
Elviras födelsebevis bland hennes papper och kunde konstatera att fadern
var en ”simpel” cirkusartist från Köpenhamn.[18]
Även beträffande Elviras ålder förekom varierande uppgifter i pressen,
hon gjordes till allt från 18 till 24 år gammal. Hennes rätta ålder var ju
som vi vet 21, men när Politiken publicerade hennes korrekta
födelsedatum påstod man också att hon inte bara var född i Flensburg,
utan också konfirmerad där.[19] Emellertid återfinns hon inte i
församlingens konfirmationsbok,[20] men var och när hennes konfirmation
verkligen ägde rum har jag inte lyckats utröna.
Ståhejet kring Elviras och Sparres död gjorde att de ateljéfotografer som
satt på porträttbilder av de båda vädrade morgonluft. Först ut tycks
Samuel Marcus i Ystad ha varit, den 27 juli annonserade han ut kopior av
ett fotografi av Elvira, ett kort han uppenbarligen tagit under hennes
besök i staden knappt två år tidigare.[21] Under de närmaste dagarna
hakade så många andra fotografer och återförsäljare på trenden och
erbjöd foton av Elvira eller Sparre i både danska och svenska tidningar. I
Svendborg hade fotografen Jens Braae visserligen inga egna bilder, men
han kom tydligen över de fotografier paret hade lämnat kvar på
hotellrummet. Kopior av dessa porträtt sålde han sedan som sina egna.
Om han köpte loss negativen från respektive fotografer eller bara gjorde
piratkopior av parets efterlämnade foton är dock obekant. Braae lär ha

tjänat en förmögenhet på ”sina” fotografier, dessa hör också till de mest
spridda och kända som finns av dem båda.[22]

Bara dagar efter Elviras död dök det upp annonser från fotografer hon besökt, och
som nu såg sin chans att göra affärer med sina arkivbilder. Exemplen är från Ystads
Allehanda 27 juli, Sydsvenska Dagbladet 29 juli, Skånska Aftonbladet 29 juli,
Sydsvenska Dagbladet 30 juli, Skånska Aftonbladet 1 augusti, Skånska Dagbladet 2
augusti, Skånska Aftonbladet 6 augusti respektive Karlshamns Allehanda 7 augusti
1889

Det porträtt som Ystadsfotografen Samuel Marcus erbjöd till salu efter Elviras död.
Elviras pose och kostymering är nog för tiden aningen vågad. Bilden togs rimligen
under cirkus Madigans besök i Ystad i slutet av 1887. (Foto i Anders Enevigs samling,
nu i Det kongelige Bibliotek, Köpenhamn)

Elvira på ett foto taget av Hugo Danz i Berlin cirka 1886. Tydligen kom
Kristanstadsfotografen Carl Krook över en kopia av bilden och sålde sedan
reproduktioner av denna som sitt eget foto. (Regionmusset, Kristianstad)

Somliga fotografer var uppenbarligen inte så nogräknade med vad de
sålde, en dansk tidning rapporterar att falska foton av Elvira och Sparre
var i omlopp.[23] Bortsett från de lyckliga som haft möjlighet att se Elvira i

manegen hade de flesta vid denna tid ingen aning om hur hon verkligen
såg ut.
Som bevis på hur efterfrågade bilder av Elvira var kan nämnas att när
den svenska veckotidningen Budkaflen den 2 augusti publicerade Elviras
porträtt såldes hela utgåvan slut inom några timmar. Detta trots att man
insett att numret skulle sälja bra och därför hade tryckt en extra stor
upplaga. Bilden fick därför på allmän begäran repriseras i påföljande
nummer.[24] Det man tryckte var ett träsnitt som först publicerats i danska
Illustreret Tidende den 28 juli. Träsnittet har uppenbarligen gjorts med ett
fotografi som förlaga, gissningsvis taget under Elviras sejour i Köpenhamn
1886, originalfotot har jag dock inte lyckats spåra.[25] Det kan tilläggas att
tekniken att direkt reproducera foton i tidningstryck ännu inte var
utvecklad vid denna tid, man var tvungen att gå omvägen via träsnitt,
litografi eller dylikt.



Hyllningsdikt av anonym poet i Fäderneslandet 21 augusti 1889

Budkaflen 9 augusti 1889. Bilder av Elvira var tydligen mycket eftertraktade.

Detta sena (1889?) foto av Elvira var uppenbarligen förlaga till den teckning som
illustrerar dikten i Fäderneslandet. Det är påfallande hur diskret Elvira framstod när
hon var ”privat”, jämfört med hennes raffinerade framtoning i manegen (okänd
fotograf).

Släkten Sparre hörde definitivt till dem som tjänade på att affären
misstolkades som en kärlekshistoria och att Sparre kom att ses som
dramats hjälte snarare än skurk. Genom att så blev fallet kunde både
skandalen med Sixtens sinnessjukdom och hans usla ekonomiska ställning
tystas ner. Några tidningar skrev visserligen lite löst om att Sparres
privatekonomi inte varit den bästa, men hela sanningen kom aldrig fram.
Och Sparres mentalsjukdom antyddes knappt ens i pressen. Vid denna tid
var det nog också så, att sinnessjukdom i släkten hade setts som en
större belastning för familjen än självmord och kraschad ekonomi.
Saken tystades tydligen också ner inom släkten. När Sparres dotterson
skulle se 1943 års film om dramat fick han frågan ”Jaså, Lindhe är här för
att se filmen om morfar?” och förstod ingenting. Att det var hans egen
morfar som blivit föremål för filmatisering hade han uppenbarligen inte
alls insett, till detta bidrog i och för sig också att Sparre framträdde under
annat namn i filmen.[26]
Att Sixten var mentalsjuk stod trots allt uppenbarligen klart för hans
närmaste omgivning. Så här skriver hans far Sigge Sparre i ett brev till
baron Juel-Brockdorff, slottsherren på Valdemars slot på Tåsinge, som
tack för att sonen Edvard fått bo hos honom när denne var nere för att
ordna med broderns begravning:


Stockholm d. 30/7, 89.
Herr Gårdsförvaltare!
Härmed anhåller jag, att å egna och min hustrus vägnar få betyga
eder vår tacksamhet för all visad välvilja och godhetsfullt biträda å
Eder sida vid vår älskade sons begrafning.
Att för eder skildra hvad ett sorgadt faders- och modershjerta skole
känna vid ett tillfälle som detta, behöfver jag icke; ty detta inser Ni
nog.
Allt detta slog ner som en blixt öfver oss.
Visserligen hade hans äktenskap de sista åren icke varit lyckligt;
visserligen funno vi honom mycket förändrad, och hade till och med
här i Stockholm hört talas om hans nya böjelse genom berättelser
ner ifrån Skåne; men aldrig kunde vi tänka oss ett sådant slut.
Han var i botten en god menniska; men hade under de sista åren
blifvit mycket svärmisk till lynnet.
Emellertid hembära vi Eder vår tacksamhet för all Er välvilja.
Hade en obduktion kunnat ske, skulle denna otvifvelaktigt ha lagt i
dagen, att hans hjerna numera icke var normal, och att han således
ej varit tillräknelig för hvad som skett.
Med utmärkt högaktning
Sigge Sparre.
Kammarherre.
Adress: 41, Carlavägen.[27]

Det måste betonas att detta är ett privatbrev. Informationen om Sparres
sjukdom var definitivt inte avsedd för allmänhetens ögon. Sparres
nekrolog i Nyaste Kristianstadsbladet låter i försiktiga ordalag ana att
också arbetskamraterna misstänkte hur det stod till, även om Elvira ges
mycket av skulden för vad som hände:


… Men kommo så ofärdens och sorgens dagar. Den sjudande kratern
började jäsa allt starkare och starkare. Det ena utbrottet af en
sjuklig och tygellös passion följde på det andra. En guldlockig
smäktande sirén på en ståltrådslina tände hos den eldige,
fantastiske mannen en lidelse, som kom honom att förgäta sina

heligaste pligter mot fädernesland, anhöriga och
regementskamrater. Det färska minnet af det blodiga dramat på
slottet Meyerling tyckes icke haft så föga inverkan på de båda
olyckligas sjuka inbillning och öfverspända fantasi, och så kommo
vanäran, ångern, samvetsqvalen …[28]
Här talas om inte endast ett, utan flera utbrott av ”tygellös passion”. Ska
man tolka detta som att det inte bara var Elvira han intresserade sig för?
Med henne brevväxlade han ju bara vid denna tid, kanske hade han andra
fruntimmersaffärer vid sidan om. Detta samtidigt som han i sina brev
betygade att Elvira var hans enda kärlek … Han var ju borta från sin
hustru medan han tjänstgjorde i Stockholm, och att leva i celibat var
knappast hans stil när han nu var inställd på att leva loppan och dö ung.
Man kan ju bara beklaga att ingen i hans omgivning förstod hur illa ställt
det faktiskt var med honom.
Mamma Lauras brev till Politiken har redan nämnts. I detta brev lägger
hon all skuld för vad som skett på Sparre. Att hans beteende skulle varit
utslag av sinnessjukdom nämner dock inte Laura, så denna förklaring till
hans beteende insåg hon kanske inte. När Politiken publicerade hennes
brev var det med en brasklapp: ”Våra läsare kommer säkert inte att ta
anstöt av att Elviras moder omtalar löjtnant Sparre bittrare än vad som är
rättfärdigt. För henne står naturligtvis Sparre som den som har orätten”.
Det var tydligen lite känsligt att kritisera en officer och adelsman vid den
här tiden, om han så var mördare, självmördare och förskingrare. Kanske
var man rädd för ett åtal för förtal från släkten Sparres sida.
Genom att poängtera att man bara återger mamma Lauras ord
ordagrant hade man ryggen fri om något sådant skulle ha hänt. Man
menade väl att eftersom mamman skrev i affekt var det förlåtligt om hon
inte klarade av att vara återhållsam i sin kritik av Sparre. Förvisso skrev
Laura detta brev i stark affekt. Fattas bara annat, mindre än en vecka
tidigare hade hon fått veta att hennes älskade dotter mördats! Hon har
svårt att samla tankarna och byter ofta ämne mitt i en mening. Men läser
man mellan raderna förstår man att återhållsam är just vad hon är, vad
hon verkligen kände för Sparre just då lämpade sig nog inte för tryck!
Brevet finns återgivet i sin helhet i avsnittet Källtexter.
Varför skrev då Laura över huvud taget detta brev? Jag gissar att det
mycket handlar om att försöka påverka opinionen vad gäller synen på
dramat. Hon hade läst vad tidningarna skrivit, och insåg att
rapporteringen fått en alltför kraftig slagsida mot ”kärlekssaga” och att
Sparre framställts i en alltför god dager. Tyvärr kom hennes brev för sent
för att kunna vända opinionen, världen hade redan bestämt sig för den
romantiserade tolkningen. Hennes brev lästes visserligen av många och
citerades flitigt i åtskilliga andra tidningar, men utan resultat.
Hädanefter föredrog hon att tiga.
Vid denna tid var det vanligt att timade händelser gav upphov till
skillingtryck, och dramat på Tåsinge blev naturligtvis inget undantag. Den
danska poeten Julius Strandberg skrev ett dylikt den 7 augusti, det
trycktes redan nästa dag tillsammans med en kortfattad berättelse om
dramat. Titeln på alstret var ”Wise om Løjtnant Sparres og Elvira
Madigans ulykkelige Død i Nørreskov”, och den niostrofiga texten börjar
”Det var i Taasinges skønne Egne”.[29]
I Sverige ville publicisten Johan Lindström Saxon inte vara sämre,
hans sextonstrofiga visa, som i originalversionen börjar ”Sorgeliga saker
hända / uti våra dar försann”, gavs ut i Sundsvall på eget förlag under
pseudonymen ”B. C. Carlsson”. Även denna publikation inleds med en

berättelse. Denna visa blev omåttligt populär och har omtryckts otaliga
gånger.
I Malmö publicerades ”En mycket rörande Visa om Elvira Madigan” av
anonym författare. Den artonstrofiga visan, som inleds med orden ”I täcka
Flensborg jag dagen skåda”, utmärker sig knappast för några högre
poetiska värden. Det gör i och för sig inte de andra skillingtrycken heller,
men detta alster måste nog betraktas som ett bottennapp i genren.
Även Strandbergs danska skillingvisa publicerades i Sverige, som
nummer 1 av ”Fem wackra och alldeles nya wisor”, ett häfte utgivet i
Malmö 1889. Varken namn på författaren eller översättaren anges dock.
Flera omtryck är kända av denna visa, tidigast från år 1890.[30]
Som kuriositet kan också nämnas att de talrika skillingtrycken fick den
(trots namnet) konservativa tidningen Den Svenske Arbetaren att
publicera en parodi på dessa, betitlad ”En ny, rörande visa om det
ynkeliga kärleksdramat i Tosinge skog”.[31]



Titelbladet till skillingtryck av anonym diktare, utgivet av S. Lundgrens söner,
Malmö 1889. (Kungliga biblioteket, Stockholm)



En blivande klassiker. Titelbladet till originalutgåvan av Johan Lindström Saxons
”Sorgeliga saker hända” i den 13-strofiga originalversionen. Saxon använder sig
här av pseudonymen ”B. C. Carlsson”. (Kungliga biblioteket, Stockholm)



Titelsidan till originalutgåvan av Julius Strandbergs danska skillingtryck om dramat.
(Dansk Folkemindesamling, Köpenhamn)

Den svenska boulevardtidningen Figaro hade som tidigare nämnts haft
Sparre som informell medarbetare. Att skriva om vad som hänt tycks
därför ha varit lite känsligt. Saken löstes genom att man först publicerade
en dödsruna där Sparres namn överhuvudtaget inte nämns! Artikeln bär
rubriken ”En Figaros bortgångne anonyme medarbetare”, men vem som
åsyftas måste ha stått klart för var och en. Det framgår av nekrologen att
Sparre under det senaste året bidragit med ett tjugotal artiklar, förutom
ett antal som aldrig publicerats. Dessa hade handlat om allt från
sedlighets- och hycklerifrågor, litteratur och estetik till militära och
hippologiska ämnen.[32]
Jag har inte gjort något försök att närmare reda ut vilka artiklar i
Figaro som är av Sparres hand, men säkerligen är det han som är
upphovsman till ”Stockholms omnibushästar” och ”Kapplöpningarne” som

publicerades 23 februari respektive 4 maj 1889. Dessa artiklar signerade
han med pseudonymen ”Fred. Archer”. Verklighetens Frederick (Fred)
Archer var en på sin tid framgångsrik engelsk jockey, som hade slutat sina
dagar tre år tidigare genom att skjuta sig till döds.[33] Nog så talande;
Sparre identifierade sig tydligen med honom, men tyvärr var det ingen i
hans omgivning som förstod signalen och såg till att han kom under vård.
Sparre hade bland annat engagerat sig i den pågående
Strindbergsfejden och tagit starkt parti för honom. Han hade skickat
artiklarna till Figaro dels med post eller via sin kalfaktor, dels tydligen
själv stoppat ned dem i redaktionens brevlåda, något honorar hade han
aldrig begärt. Redaktionen visste dock vem han var, och man hade
tydligen brevledes kommit överens om att träffas, men något möte mellan
Sparre och Figaros redaktör verkar aldrig ha blivit av. Sparre skyllde
tydligen på ”ett allt annat uppslukande intresse”, det vill säga Elvira. Så
fixerad var han tydligen vid henne att han inte ens ville offra några
timmar på ett möte med Jörgen, eller Georg Lundström som Figaros
chefredaktör egentligen hette. Allt detta skrivande hann han tydligen med
samtidigt som han skötte sitt ordinarie heltidsarbete på Kavalleriskolan
utan anmärkning, och samtidigt som han ju var upptagen med att
bombardera Elvira med sina kärleksbrev. Att han orkade med allt detta
förstärker bilden av Sparre som manisk.
Nåväl, i påföljande nummer av Figaro kom så en kort nekrolog över
Elvira, där Sparre över huvud taget inte omnämns, bara Elviras ”brottsliga
kärlek”. I nästa nummer kom så en kortfattad dödsruna över Sparre med
namns nämnande, men där å andra sidan Elvira inte omtalas med ett ord!
För säkerhets skull nämner man denna gång inte Sparres dödsorsak.[34]

Figaro 10 augusti 1889.

Figaro 17 augusti 1889.

I Danmark fanns vid denna tid ett cigarrettmärke vid namn ”Artist”. Med
paketen följde samlarbilder på dåtida kändisar, och föga förvånande dök
även Elvira upp strax efter sin död. Det foto som användes som förlaga
kan tack vare inredningsdetaljer i ateljén spåras till fotografen Hugo
Danz i Berlin. Det bör alltså vara taget vid något av Elviras besök i denna
stad, kanske någon gång kring 1886.

Någon vecka efter Elviras död dök detta foto upp som samlarbild, som medföljde vid
köp av det danska cigarrettmärket ”Artist”. Originalbilden togs av Hugo Danz, Berlin
kring år 1886.

NYTT: Cigarettreklam i Dagens Nyheder 28 juli 1889. Tydligen var det flera olika
cigarettillverkare som utnyttjade Elviras namn, för en annan källa nämner en cigarett
som kallas ”Artist” och inte ”Populair”. Populairs foto var förmodligen detta.

En mer kuriös historia är att någon lät framställa vaxdockor av Elvira och
Sparre, vilka sedan under flera år framåt förevisades i ett kringresande
vaxkabinett. Bland annat är känt att dockorna förevisades i Karlstad i
november 1889.[35] Som ansvariga anges i annonsen Edv. Jacobsen &
Olsen från Köpenhamn. En månad senare förevisas samma(?) vaxdockor i
Svendborg, nu kompletterade med kronprins Rudolf och baronessan
Vetsera från Mayerlingdramat.[36] Jag har inte följt upp detta vaxkabinett i
detalj, eventuellt fanns det flera olika samtidigt. År 1891 förevisades
vaxdockorna av Elvira och Sparre i Norrköping och Kalmar, och på hösten
samma år hade de vid det här laget illa medfarna dockorna tagit sig till
Uleåborg i Finland:


… Äfven fanns någonting som skulle föreställa ett vaxkabinett,
framställande bara mordhistorier: prins Rudolf och fröken Vetzera,
grefve Sparre och fröken Madigan och så en präst, som gaf
nattvarden åt någon bekant mörderska, som skulle afrättas.
Vaxbilderna voro af tarfligaste slag, ansigtena illa formade och
kostymerna trasgranna och lappade. Prins Rudolf hade söndriga
byxor.[37]

Ett kringresande vaxkabinett med bland annat Elvira och Sixten Sparre som
vaxdockor färdades runt i Norden åren efter dramat. Annonsen är från
Karlstadstidningen 23 november 1889.

Elviras och Sixtens död gav eko över hela världen och inom alla
samhällsklasser. Redan från början uppstod en ”kamp om sanningen”, där
den romantiska bilden av ”kärlekssagan” snabbt tog överhanden. Denna
”sanning” har varit nästan allenarådande fram till nu, men som läsaren
nog redan börjat inse står den kanske inte i överenstämmelse med den
krassa verkligheten. I det avslutande kapitlet ska vi, förutom att få ta del
av författarens slutsatser och kommentarer, bland annat se hur denna av
allt att döma falska bild bidragit till att hålla intresset för dramat vid liv
under mer än 125 år.


























[1] ”Roman” motsvarar väl ungefär ”romans” i nutida språkbruk.
[2] Hela artikeln återges i sin helhet på sid. 98 i denna bok.
[3] ”Fantastisk” motsvara väl snarast ”fantasifull” i nutida språkbruk.
[4] Vestmanlands Läns Tidning 1889-07-27.
[5] Sundsvalls Tidning 1889-07-20.
[6] NYTT: Artikeln i Sundsvalls tidning citerades i bland annat Dagens
Nyheter samt i ett flertal danska tidningar. Att Elvira försvunnit från
cirkusen bör därför ha varit någorlunda väl känt i Danmark, och
förmodligen även i Svendborg. I vilken utsträckning detta påverkade
Sparres fortsatta agerande får väl dock betraktas som oklart; att paret
försvann hux flux från hotellet berodde säkerligen i första hand på
hotelldirektörens räkning, som Sparre inte kunde betala. Den tredje
hypotesen, att paret flydde Svendborg därför att Cirkus Bergman kommit
till stan, kan nog avfärdas.
[7] NYTT: I våra tider är detta det vanliga: pressen är mycket mer
restriktiv vad gäller att berätta om självmord.
[8] Kærlighed i Klunketiden, sid. 17.
[9] NYTT: T.ex i dikten Från Herregården:
Från nacken går en fläta rar
Af tjockt och gullgult hår,
O, kunde flätan torka bort
Den heta, heta tår!
Se även Saxon (1932), sid. 18
[10] Kærlighed i Klunketiden, sid. 49.
[11] Ibidem, sid. 51–52.
[12] Originalpubliceringen skedde i Illustreret Tidende 1889-08-04
[13] Arbetet 1889-08-06.
[14] Smålandsposten 1889-08-01. Artikeln är osignerad, men det råder inget
tvivel om att det är Hedenstierna som är författaren.
[15] Nyaste Öresunds-posten 1889-07-30. För fler konservativa tidningars syn på
händelsen se t.ex. ledare i Norrköpings Tidningar 1889-07-29 och Aftonbladet
1889-08-03.
[16] E-post från Magnus Lundberg, teologiska institutionen, Uppsala universitet
2010-11-01.
[17] Se t.ex. Sundsvalls Tidning 1889-08-01.
[18] Politiken 1889-07-27.
[19] Ibidem.
[20] Brev från kyrkoarkivarie Dieter Pust, Flensburg 2011-06-11.
[21] Ystads Allehanda 1889-07-27.
[22] Ett av de två foton av Elvira som Braae sålde kan möjligen vara taget av
honom själv under Cirkus Madigans besök i Svendborg sommaren 1887, men ett
exemplar av bilden bär fotografnamnet Lisa Landberg, Oskarshamn (Aftonbladet
1943-03-13). Uppenbarligen förekom det andrahandsförsäljning av dessa foton.
Negativet till det aktuella fotot finns bevarat på Svendborg museum, men
gissningsvis har Braae antingen köpt detta från den ursprungliga fotografen, eller
kanske troligare, gjort ett eget negativ efter Elviras kvarlämnade kopia av Lisa
Landbergs foto. NYTT: Det foto som möjligtvis kan ha tagits av Braae är det
magnifika porträtt av Elvira som är återgivet på omslaget till min bok. Det
troligaste är dock att Braae bara kopierat ett foto av Landberg som Elvira
lämnat kvar på hotellrummet i Svendborg, och som Braae fick ”låna”,
tack vare goda kontakter med polisen i Svendborg. Braae köpte
säkerligen inte något negativ från Landberg. Det andra fotot som




















omnämns är en av Wigsténs bilder. En möjlighet är ju också att Sixten
och Elvira beställde kopior av sina medhavda foton hos Braae, som
sedermera inte var sen att slå mynt av ”sina” kopierade negativ.
Den omfattande trafiken med Elvira-foton efter hennes död gör det ofta
svårt att avgöra vilka fotografer som knyckt från vilka.
[23] Svendborg Amtstidende 1889-07-30.
[24] Budkaflen 1889-08-02 respektive -09. Bilden finns även i bland annat
Dalpilen 1889-08-09.
[25] NYTT: Enligt tidningen København den 13 augusti 1889 har Bojesen
sålt 600 exemplar av fotot av Elvira Madigan och 400 av Sixten Sparre.
Förmodligen rör det sig om kommissionsförsäljning av Braaes
piratkopior. Ytterligare ett bevis för hur efterfrågade foton av Elvira var,
Bojesen var ju bara en av många som sålde diverse Elvira-foton.
[26] Lindhe: Sorgeliga saker hände …, sid 220. Att Sparre bytte namn i filmen var
enligt samma källa efter påtryckningar från släkten. Se också brev daterat 198506-06 från Casimir Lindhe till Per Arne Wåhlberg i Nordiska museets arkiv.
[27] Brevet nu i Tåsinge lokalhistoriske arkiv, faksimil i Enevig: FAKTA om Elvira
Madigan …, sid. 98–102.
[28] Nyaste Christianstads-bladet 1889-07-27. Nekrologen är signerad ”H.F.”,
möjligen rör det sig om löjtnanten och skribenten H.H.W. Falk, som dock
tjänstgjorde vid ett regemente i Värmland vid denna tidpunkt, ej i Skåne. Hela
nekrologen finns återgiven bland källtexterna i denna bok.
[29] Texten finns återgiven i Enevig: FAKTA om Elvira Madigan …, sid.125–128.
[30] Originalutgåvorna av de svenska skillingtrycken finns i Kungliga biblioteket,
Stockholm.
[31] Den Svenske Arbetaren 1889-08-10.
[32] Figaro 1889-08-03, nekrologen är signerad G.L. Den skrevs alltså av
chefredaktören Georg Lundström själv. Artikeln finns återgiven bland källtexterna,
rekommenderas för den som vill veta mer om Sparres politiska
ställningstaganden.
[33] http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_J._Archer
[34] Figaro 1889-08-10 respektive -17.
[35] Karlstadstidningen 1889-11-23. Förevisningarna skedde på Gamla
gästgivaregården 25–30 november.
[36] Svendborg Avis 1889-12-24.
[37] Bihang till Uleåborgs Tidning 1891-09-29, angående höstmarknaden i
staden. För mer om ”Elviras” (och andra) vaxkabinett, se t.ex.
http://home.swipnet.se/arenateatern/arenateaterhome/vaxkab.html Se även
Hirn: Sirkus kiertää Suomea.

11. Efterspelet
Förlusten av Elvira blev nu inte den ekonomiska katastrof för cirkus
Madigan som man kanske hade väntat. De talrika skriverierna gjorde
namnet Madigan riksbekant, och cirkusen fick därför en hel del
gratisreklam. Många kände säkert också medkänsla med familjen Madigan
för det hemska som hänt, och besökte cirkusens föreställningar som
sympatiyttring.
Under hösten 1889 arbetade sig cirkusen söderut längs Sveriges
ostkust efter ungefär samma resrutt man följt i motsatt riktning under
början av året. När man var i Gävle passade man på att som reklamtrick
annonsera att Elviras efterlämnade pianonoter, ett hundratal titlar, skulle
delas ut till publiken under nästa föreställning.[1] Tydligen ville man inte
längre släpa med sig dessa.

NYTT: Laura annonserar efter lärflickor i Sundsvalls tidning den 1 juni 1889, bara
fyra dagar efter Elviras försvinnande.

Redan strax efter Elviras försvinnande hade familjen Madigan under
besöket i Sollefteå ”adopterat” en sameflicka.[2] Utåt hävdade familjen
Madigan att hon bara anställts som piga, men säkerligen hade man
baktanken att hon så småningom skulle bli cirkusartist i någon form.
Tydligen rådde det dock motsättningar inom flickans familj om det
lämpliga i detta, och hon återbördades tämligen omgående till sina riktiga
anförvanter.[3] När man vid årets slut kom till Norrköping fick cirkusen en
ny lärpojke, den 14-årige Henning Gustafsson. Denne skulle så
småningom byta namn till Henning Orlando och överta hela cirkus
Madigan, men mer om detta strax.
John Madigan och Laura hade ju vid det här laget levt ihop under
många år, men först i maj 1891 blev det något konkret resultat.[4] Under
cirkusens uppehåll i Motala föddes en dotter, som efter födelseorten
döptes till Motalia Maria. Tyvärr drabbades den lilla flickan av
lunginflammation och dog, bara nio månader gammal, i Lund i februari
1892. Hon fick vila i en nyinköpt grav på Sankt Peters klosters kyrkogård i
denna stad. När cirkusen under sommaren samma år kom till Bergen i
Norge passade John och Laura äntligen på att gifta sig, efter bortåt tjugo
års samliv.
Familjen Madigan skaffade så småningom en ny fosterdotter vid namn
Hedvig Elvira Holmgren, född 1887.[5] Att ett fosterbarn hos familjen
Madigan fått både Elviras riktiga förnamn och artistnamn redan i dopet
låter ju för bra för att vara sant, men så förhöll det sig faktiskt. Man får
nästan intrycket av att John och Laura valde att ta hand om just detta
barn på grund av hennes förnamn! Hux flux fick nu i alla fall cirkusen en

John Madigans visitkort från 1890-talet (Cirkusarkivet, Stockholm).

ny ”Elvira Madigan”. Den nya Elvira var kanske i och för sig ingen dålig
artist, men hon kunde näppeligen mäta sig med sin namne, varken
tekniskt eller konstnärligt. Dessutom saknade hon förmodligen helt den
”riktiga” Elviras karisma. Som kuriositet kan också nämnas att på cirkus
Bergman i Danmark hade en flicka vid namn Anna Schlenker också fått
byta artistnamn till Elvira, närmare bestämt ”Elvira Bergman”, tydligen för
att slå mynt av uppståndelsen kring ”vår” Elviras död.[6] Tilläggas kan
också att den danska cirkusen Mundeling en kort tid 1896 tycks ha kallat
sig ”Cirkus Elvira Madigan”.[7] Sju år efter dramat var tydligen minnet av
Elvira fortfarande starkt levande. I själva verket har Elvira aldrig blivit
glömd i cirkus- och artistkretsar; åtskilliga cirkusflickor tycks under årens
lopp ha döpts till ”Elvira” eller kortformer som ”Elvi” eller ”Vira”. Först ut
var förmodligen Clara Frances Elvira Nellie Braatz (1888–1988), Giselas
svärdotter. Hon döptes alltså efter ”vår” Elvira redan i hennes livstid.
Elviras halvbror Oscar och James Madigans dotter Rosealty (Rosa)
förälskade sig tydligen så småningom i varandra, för sommaren 1895 gifte
de sig i Bergen, där ju också John och Laura Madigan förenats formellt tre
år tidigare. Oscar och Rosa fick en dotter, Violet Cecilia Madigan, och
genom hennes barn och barnbarn lever släkten Madigan vidare än i dag.[8]
Under fortsättningen av 1890-talet fortsatte cirkus Madigan framgångsrikt
att turnera i Skandinavien. Gradvis byggde man upp verksamheten, så att
man efter tio år nog kunde räkna sig till en av Nordens ledande cirkusar.
När man i augusti 1897 befann sig i Gävle drabbades familjen Madigan av
ännu en tragedi. Herr och fru Madigan, den tioåriga fosterdottern Elvira
samt tre andra artister hade hyrt in sig hos bagaren Färnström på Norra
kopparslagaregatan 16. Vid tretiden natten till den 21 augusti bröt
eldsvåda ut i byggnaden. Laura, fosterdottern och de tre andra kvinnorna
lyckades rädda sig oskadda, i några fall genom att hoppa från fönstren på
andra våningen. Värre gick det för John Madigan, när han lyckats ta sig ut
brann det i hans kläder och i hans hår. Han fördes till lasarettet med svåra
brännskador, där avled han två dagar senare. Två bagargesäller blev
också de innebrända samtidigt.[9] Cirkusens kassa lyckades man i sista
stund rädda, däremot lär en stor del av kostymerna och rekvisitan blivit
lågornas rov. Begravningen av de tre olycksoffren ägde rum den 26
augusti.[10]

Detta lätt makabra foto föreställer John Madigan efter att han innebränts i
Gävle 1897. Brännskadorna på rygg och nacke har nödtorftigt dolts med lakan. (Foto
Carl Larsson, Gävle i augusti 1897. Cirkusarkivet, Stockholm)

Efter John Madigans död fortsatte Laura att driva cirkusen på egen
hand. Fem år senare, 1902, sålde hon hela rasket till Henning Orlando,
som vid det laget funnits vid cirkusen i 13 år. Han hade alltså hunnit bli
väl skickad att överta verksamheten. Köpesumman lär ha varit 20 000 kr,
varav Orlando skulle betala hälften kontant och resten inom två år.[11] Han
måste uppenbarligen kunnat spara en rejäl slant under sina år vid Cirkus
Madigan, trots den i varje fall i början magra lönen. (I början hade han
troligen ingen lön alls mer än ”allt fritt”, extrainkomster kunde han dock
skaffa sig genom att klistra affischer eller sälja programblad, vykort och
dylikt.) Två år senare bytte Cirkus Madigan också namn till Cirkus
Orlando, och levde kvar under detta namn fram till 1938.[12]
Efter försäljningen av cirkusen pensionerade sig Laura Madigan och slog
sig ned i Limhamn, där hon delade en villa med sin mor och en ny
fosterdotter, Sally Amalia Johansson, född 1891 och med artistnamnet
Vira. I november 1908 dog Lauras mor Anemaria Olson, nära 90 år
gammal. Hon begravdes i Lund, i samma grav som Lauras dotter Motalia.
John Madigans gravsten hade änkan redan någon månad efter
jordfästningen låtit flytta från Gävle till Lund för placeras på graven där
som cenotaf.[13] Hans kista flyttades dock aldrig, så John Madigans grav
återfinns fortfarande på Gamla kyrkogården i Gävle, där gravrätten dock
sedermera överlåtits på andra.[14]
Den 4 november 1918 avled så Laura Madigan i sitt hem i
Limhamn.[15] Drygt en månad tidigare, den 1 oktober, hade hon i ett
gåvobrev skänkt bort alla sina tillhörigheter till fosterdottern Sally Amalia
Wira Madigan (som hon kallas i bouppteckningen, senare tog hon sig
efternamnet Marthagen).[16] Värdet av gåvan anges till 6 000 kr. Denna
manöver var uppenbarligen ett sätt för henne att göra sonen Oscar arvlös.
Denne fick nöja sig med hennes efterlämnade kläder, som värderades till
150 kr. Oscar, eller Richard Heinrich som han ju egentligen hette, verkar
inte ha varit hennes favoritbarn. Redan som pojke hade han ju lämnats
bort till familjen Bergman för att läras upp till cirkusartist på deras cirkus.

Madigans familjegrav på Sankt Peters klosters kyrkogård i Lund. Här vilar Elviras
mor, mormor och halvsyster. John Madigan ligger dock inte begravd här, trots vad
som försäkras på stenen. (Foto författaren, oktober 2011)

Först 1887, vid 16 års ålder, tycks han ha återvänt till familjen Madigan.
Säkert var det Elvira som var Lauras älsklingsbarn, att fosterdottern
Sally Amalia fick en kortform av Elvira (Vira) som artistnamn, och senare
även fick ärva Lauras samlade förmögenhet tyder väl på detta. Laura
tycks på något vis ha projicerat sina känslor för den mördade dottern på
fosterbarnen, ett tidigare fosterbarn hette ju också Hedvig Elvira och hade
kanske valts ut av henne just av denna anledning.
Även Laura vilar i graven i Lund.
Lärflickan Hedvig Andersson fortsatte sin cirkuskarriär hos cirkus Madigan.
På Elviras tid var hon ju främst kautschukartist, men senare framträdde

hon under artistnamnet Miss Mignon som lindansös på spänd lina samt i
trapets. Hon och Henning Orlando blev så småningom ett par, och 1892
föddes deras första barn, dottern Othelia. Sonen Ernst följde sedan fem år
senare, men Henning och Hedvig kom sedan att gå skilda vägar. Hedvig
träffade så småningom en tysk cirkusartist vid namn Karl Kruse och gifte
sig med honom. Därefter tycks hon ha gift om sig med en tysk ingenjör
vid namn Köhler och lämnat cirkuslivet.[17] Hon avled 1944 i Malmö.
Oscar och Rosa Madigan skilde sig 1909, varefter Rosa en tid levde
med Henning Orlando efter att denne separerat från Hedvig Andersson.
Oscar flyttade 1914 till Danmark och Cirkus Mundeling. 1920 lämnade han
cirkuslivet och slog sig ned i Odense, där han arbetade som violinist i en
restaurangtrio. Här dör han 1929 efter en tids sjukdom, 58 år
gammal.[18] Rosa Madigan i sin tur kom att leva ända till 1958, då hon
avlider i Amsterdam vid nära 85 års ålder.[19]
Lärflickan Elvira Holmgren tröttnade så småningom på cirkuslivet, hon
gifte sig ”privat” och utvandrade till USA 1911.[20] Den senare lärflickan,
Sally Amalia Johansson eller Wira Marthagen, som hon senare kallade sig,
bodde på ålderns höst i Limhamn tillsammans med tre andra
ensamstående kvinnor. De kom överens om att ärva varandra, och när
anhöriga till den sista överlevande av dessa damer skulle ta hand om
dödsboet hittades Elviras guldkors i en skräpask. Därför finns korset
numera hos släktingar till denna kvinna, bosatta i Helsingborgstrakten. Ett
fåtal andra föremål med anknytning till cirkus Madigan påträffades också,
däremot fanns inga fotografier, klippalbum eller dylikt kvar. Det som
fanns bevarat efter Elvira kan ju ha förstörts i branden i Gävle, eller också
har Laura eller Wira Marthagen gallrat i samlingen.[21]
Elviras fostersyster Gisela emigrerade som tidigare sagts till Amerika
år 1888 tillsammans med sin make Alexander Braatz. Där tycks hon ha
övergivit lindansandet för att istället tillsammans med sin make och hans
bror Otto och dennes hustru Mathilde bilda en kvartett musikaliska
clowner, ”The Barra Troupe”. Dessa turnerade sedan under de följande
decennierna framgångsrikt på båda sidorna Atlanten. Med sin make fick
Gisela två barn samt åtminstone ett barnbarn. Gisela går ur tiden 1944 i
New York.[22]
Det bör kanske också nämnas vad som hände med Sixten Sparres
änka Luitgard: Efter makens död lämnade hon Kristianstad tillsammans
med de båda barnen. Sixtens alla skulder fick väl släkten skramla ihop till
för att dölja skandalen med hans slöseri. Lösöret lär ha sålts på auktion,
varpå familjen flyttade till Vetlanda. Där var hon sedan bosatt till sin död
1912, hon avled under ett tillfälligt besök i Stockholm. Hon uttalade sig
veterligen aldrig offentligt om sina känslor inför det som hänt. Sonen Erik
gick så småningom i faderns fotspår genom att utbilda sig till officer.[23]
Elviras öde har aldrig upphört att fängsla. En rad faktorer har bidragit till
att hålla intresset vid liv. Först och främst förstås dramats inneboende
sprängkraft, men en rad skillingtryck, romaner, filmer, musikaler, baletter
och mycket annat har tid efter annan sparkat nytt liv i intresset för Elvira
och hennes öde. Redan veckorna efter dramat kom som nämnts
åtminstone tre skillingtryck, av vilka Saxons ”Sorgeliga saker hända” fick
stor genomslagskraft i Sverige, liksom Julius Strandbergs alster ”Det var i
Taasinges skønne Egne” i Danmark.
Den danske författaren Carl Muusmann skrev på 1920-talet en del om
Elvira i sina böcker om Köpenhamns nöjesliv, tyvärr inte alltför
vederhäftigt. I Sverige publicerade Johan Saxon år 1931 en omarbetning
av sitt skillingtryck från år 1889, där han bland annat skar ner antalet
strofer från sexton till nio.[24] Det är i denna omarbetade och förbättrade
version hans visa förblivit känd, den har omtryckts (och parodierats)

otaliga gånger och flera gånger sjungits in på skiva. Visan torde utgöra
det i våra dagar mest kända av alla dessa otaliga gamla skillingtryck. Året
därpå publicerade Saxon en artikelserie i sin veckotidning
Såningsmannen, ”Elvira Madigans kärlekssaga och hur visan om henne
kom till”, som han också gav ut i bokform. Det 48-sidiga häftet innehåller,
förutom den omarbetade versionen av skillingtrycket, en berättelse om
Elvira och hennes relation med Sparre. Detta naturligtvis i den
romantiserade tappning som redan ordet ”kärlekssaga” i titeln låter
antyda.
Saxon kommer här också med en historia om hur han när cirkusen var
i Sundsvall skulle ha lärt känna familjen Madigan och Elvira, en berättelse
som tyvärr nog till stor del får föras på fantasins konto; det är alltför
mycket om Elvira och hennes familj i hans skriverier som inte stämmer
med andra källor. Om han hade så goda kontakter med familjen Madigan
som han själv påstår är det till exempel märkligt att det var konkurrenten
Sundsvalls Tidning som hade all insidesinformation, uppgifter som av allt
att döma kom direkt från familjen Madigan. Saxons organ
Norrlänningen var i själva verket det av de tre Sundsvallstidningarna som
hade minst att förtälja vad gäller nyheter om dramat, i princip bara sådant
som redan publicerats på annat håll.
1943 kom så den första långfilmen om dramat: Åke
Ohberg regisserade efter ett manus av Harald Beijer och Karl Ragnar
Gierow, Elvira Madigans roll kreerades av Eva Henning.[25] I samma veva
var den svenske tonsättaren Eric Westberg på gång med att producera en
opera om dramat, Westberg hann dock avlida innan någon musik hade
komponerats.[26]
På 1940- och 1950-talet publicerades så några dikter och romaner
med Elviras ”kärlekssaga” som tema. 1954 kom dessutom en liten bok,
”Det danske Mayerling-drama”, av Arne Ejbye-Ernst. Några
tidningsartiklar i dags- och veckopress såg också dagens ljus under denna
period. Här skall bara nämnas Björn Vinbergs och Bertil
Widerbergs artikelserier i Expressen respektive Sydsvenska Dagbladet
sommaren 1959. Dessa var bland de första sansade och sakliga som
skrivits i ämnet, och särskilt Bertil Widerberg gjorde ett grundligt
journalistiskt arbete och var nog sanningen på spåren, men han lyckades
inte helt inse att Sparre inte var vid sina sinnens fulla bruk och att mordet
och självmordet var noga planerade från hans sida, och inte någon tillfällig
ingivelse när paret satt i skogen utan pengar och utan mat.
1967 blev ett stort år för vårdarna av kärleksmyten. Två filmer, en
teaterpjäs och en bok producerades, alla starkt romantiserade. Först och
främst Bo Widerbergs långfilm efter eget manus med Pia Degermark i
huvudrollen som Elvira. Denna i och för sig mycket vackra och välgjorda
film (om man nu bortser från kravet på realism) fick enormt internationellt
genomslag och gjorde namnet Elvira Madigan känt över hela världen. Till
detta bidrog i hög grad användandet av andantesatsen ur
Mozarts pianokonsert nr 21, Köchel 467 som ledmotiv. Historien lär ha
varit den, att annan musik redan var komponerad och inspelad när
Widerberg av en tillfällighet fick höra Mozarts musik under
slutredigeringen av filmen. Att byta musik var nog en genialisk idé, med
originalmusiken hade filmen knappast blivit en sådan succé.[27]
Senare samma år kom den danske författaren Poul Erik Møller
Pedersen med både en bok och en film. Filmen, som liksom de övriga
filmerna hade titeln ”Elvira Madigan”, var närmast en amatörproduktion
inspelad på 16-millimetersfilm. Møller Pedersen regisserade själv efter
eget manus, och i huvudrollen som Elvira sågs Anne Mette Michelsen.
Filmen lär bara ha visats offentligt en enda gång, recensionerna blev

tämligen nedgörande.[28] Till dess försvar kan kanske anföras att den är
den enda av filmerna som inspelats på de autentiska platserna på
Tåsinge.
Samme Møller Pedersen kom alltså samtidigt med en bok om Elvira.
Förutom första upplagan 1967 utkom ytterligare två omarbetade och
utvidgade upplagor 1978 och 1989. Till det yttre en biografi, men
författaren handskas så vårdslöst med materialet att alstren nog tyvärr
måste hänföras till skönlitteraturen. Bland annat innehåller böckerna
förfalskade kärleksbrev och telegram. Författaren blandar fakta, hypoteser
och rena påhitt utan att ange vad som är vad. Som källa är böckerna
därför tyvärr tämligen värdelösa.[29]
År 1967 hade också talpjäsen ”Cirkus Madigan” av Staffan
Roos premiär den 10 mars på Dramatens lilla scen i Stockholm.
Lite mer realism återfinns i den danske museimannen Henrik M
Jansens bok ”Elvira Madigan og Sixten Sparre – som samtiden opfattede
dem” från år 1987. Tyvärr litade Jansen lite för mycket på Møller
Pedersens skriverier för att boken ska kunna få riktigt godkänt betyg, men
den innehåller trots allt en hel del fakta och ett intressant bildmaterial. En
andra, utvidgad upplaga utkom till hundraårsminnet av dramat 1989.
Mycket mer grundligt tillväga gick den danske cirkushistorikern Anders
Enevig i sin bok ”FAKTA om Elvira Madigan og Sixten Sparre”, som utgavs
år 2005. Denna bok är faktiskt fram till idag det enda verkligt
grundläggande och sakliga arbete som publicerats om Elvira och om
dramat på Tåsinge. Enevig går till källorna och redovisar dokument ur
danska och svenska arkiv, och avlivar på vägen många myter och
halvsanningar. Verket utgör därför en verklig guldgruva för den seriöse
elvirologen. Boken utgör dock inte någon komplett Elvira-biografi utan
koncentrerar sig på Elviras sista tid i Danmark.
Elvira och hennes relation med Sparre har också gett upphov till
balettuppsättningar, bland annat på Det kongelige Teater i Köpenhamn år
1987, på Stockholmsoperan 1992 och i Göteborg samma år. Flera
musikaler om dramat har producerats, bland annat i Svendborg 1982,[30] i
Kristianstad 1991–92 (i regi av Hans Alfredson), och på Malmö stadsteater
1992. Den sistnämnda musikalen, med musik av Nick Bicât och med Kirsti
Torhaug i huvudrollen, gavs 1993 även i Oslo. Den framfördes 1995 även i
Ungern, samt på diverse platser i Sverige också av Riksteatern, dock med
annan huvudrollsinnehavare. Musiken från musikalen finns utgiven på CD,
liksom också bland annat en samling visor ”Elvira. Sange om Elvira
Madigan og Sixten Sparre”, utgiven i Danmark 2004. Alf Robertssons sång
om dramat, ”Sju små vita änglar”, kan också nämnas i sammanhanget.
Ytterligare några skådespel har framförts med dramat som ämne, bland
annat ”Taasinge”, som sattes upp av Baggårdteatret i Svendborg våren
2012 och studentspexet ”Elvira Madigan”, som gavs i Uppsala 2006. De
produkter som här omnämnts är långt ifrån allt som gjorts med Elvira
Madigan som tema. Mycket annat i form av tidningsartiklar, småskrifter,
radioprogram, scen- och musikproduktioner har också sett dagens ljus,
alltför mycket för att kunna nämnas här.[31]
På Tåsinge och i Svendborg vårdar man sig om Elvira-turismen. Gravarna
på Landets kyrkogård utgör Tåsinges främsta turistattraktion med
tiotusentals besökare årligen, och åtskilligt av olika souvenirer har
framställts.
Vid mordplatsen restes 1941 en minnessten på lokalt initiativ.[32]

Den minnessten som år 1941 restes vid den plats i Nørreskov där Elvira mördades av
Sixten Sparre. (Foto 1988 av Lydia Madsen, Tåsinge museum.)

Den tidigare namnlösa väg som löper från Landets kyrka till Lundby
fick år 1970 namnet ”Elvira Madigans vej”.[33] En välförtjänt hyllning till
den kvinna vars liv skulle sluta så tragiskt just på denna ö.

Vägen mellan Landet och Lundby på Tåsinge är sedan 1970 uppkallad efter Elvira.
(Foto Kathinka Lindhe)

De två gravarna och gravstenarna har sin egen historia:[34] Sparres
bror Edvard hade köpt gravrätten för de två gravplatserna för 50 år. När
gravrätten löpte ut 1939 hade gravarna sedan länge blivit en sådan
turistattraktion att man nog inte hade en tanke på att ta bort

gravstenarna och överlåta gravrätten på andra. På Elviras grav hamnade
så småningom en andra, mindre sten med den rörande inskriptionen ”Hvil
i fred Elvira”. Exakt när denna sten kom på plats och vem som låtit göra
den är obekant. Man har gissat att det var cirkusfolk, Elvira och hennes
öde har aldrig glömts i dessa kretsar.
I början av 1960-talet fick man för sig att de ursprungliga stenarna
borde ersättas av nyare. De gamla hade väl börjat bli lite slitna av väder
och vind, och dessutom stod ju namnet ”Elvira Madigan” inte på hennes
sten, bara hennes riktiga namn, Hedvig Jensen. Detta ansågs förvirra för
turister som inte kände till att Elvira Madigan bara var ett artistnamn. (En
liten skylt med orden ”Elvira Madigan” fanns i och för sig tidigt på hennes
grav, av gamla fotografier att döma.) Emellertid beställdes nu två helt nya
gravstenar, båda i grå Ölandssten. De ursprungliga gravstenarna var
olika, Elviras var vit medan Sparres gick i rödsvart. Orsaken till skillnaden
är okänd, kanske ville Edvard Sparre markera en viss distans mellan de
två i ett försök att dämpa uppmärksamheten kring mordet och
självmordet, som ju var en tämligen pinsam affär för familjen Sparre.
Exakt 75 år efter begravningen, den 27 juli 1964 ”invigdes” de nya
gravstenarna vid en ceremoni ledd av Landets dåvarande kyrkoherde
Alfred Markvardsen. När de nya gravstenarna restes gjordes dock ett
fatalt misstag: Elviras sten hamnade på Sparres grav och tvärtom.
Dessutom vann de nya gravstenarna aldrig någon popularitet hos
ortsbefolkningen. Krav restes på att de gamla stenarna skulle tillbaka på
gravarna, och så skedde också 1983; de gamla stenarna hade bevarats,
undanställda uppe i kyrktornet.
Någon gång på 1990-talet försvann den lilla stenen med texten ”Hvil i
fred Elvira”. Varför den togs bort och av vem är något oklart. Stenen
återfanns emellertid på Tåsinge sommaren 2005, dock förvaras den för
närvarande på Tåsinge museum och har inte återfått sin rättmätiga plats
på Elviras grav.[35] Gravplatsen omgestaltades ännu en gång i början av
2013, och har nu närmast karaktären av minneslund.[36]
Vid Landets kyrka har en vacker tradition uppstått i modern tid: när en
vigsel skett i kyrkan offrar bruden sin brudbukett genom att lägga
blommorna på Elviras grav. Detta som en tribut till denna unga kvinna,
som ju aldrig själv hann få stå brud, utan fick nöja sig med Sparres i och
för sig vackra dikt.
Namnet Elvira Madigan säljer som sagt än i dag. Tack vare sitt
kändisskap har hon fått ge namn åt allt från serviser och prydnadsväxter
till hästar, hundar och fartyg.[37] Ett svenskt metallrockband har tagit sig
namnet ”Elvira Madigan” och en Cirkus Elvira finns dessutom i
Sundsvall sedan år 1991,[38] liksom en Cirkus Madigan, grundad i Malmö
1989. Alla känner till Elviras namn och vet på ett ungefär vem hon var,
även om nog de flesta egentligen inte vet mer om henne än att hon var
lindansös och hade en tragisk kärleksaffär med Sixten Sparre. Mycket av
det människor tror sig veta om henne visar sig dessutom vid närmare
granskning vara felaktigt eller åtminstone tvivelaktigt, såsom torde
framgå av denna bok. Historien med Sparre till exempel förtjänar nog
knappast att kallas kärleksrelation.
Bristen på källmaterial gör tyvärr att det är svårt att komma Elvira in på
livet, att förstå hurdan hon verkligen var som människa. Resten av detta
kapitel får därför bygga på författarens slutsatser och spekulationer
snarare än på konkreta fakta. Ett enda litet diktfragment är allt som finns
bevarat av Elviras egen hand, och det mesta som skrevs om henne i
dåtidens press är färgat av den bild av henne som redan byggts upp på
grund av affären med Sparre. Vår syn på Elvira har tyvärr i alltför stor
utsträckning präglats av den falska bild filmer, skillingtryck, romaner och

liknande har gett.
Klart står i alla fall att Elvira måste ha varit en allvarligt syftande
artist, som säkert var mycket stolt över sitt konstnärskap. Hon var ju född
och uppvuxen i cirkusvärlden, hur hon innerst inne trivdes med detta liv
vet vi inte. Det har ju påståtts att hon var hjärtligt trött på cirkuslivet och
ville ta första bästa chans att bryta sig loss och bli ”privat” (som cirkusfolk
brukar benämna dem som inte tillhör deras värld av resande folk). Detta
är emellertid en ren efterhandskonstruktion för att förklara hennes ”flykt”,
och som kanske inte alls har med sanningen att göra. Vi har helt enkelt
ingen aning om hur hon tänkte och kände på denna punkt.
Elvira hade tydligen andra seriösa kulturella intressen vid sidan av sitt
artisteri. Hon lär ha varit intresserad av att läsa skönlitteratur och poesi,
och uppenbarligen skrev hon själv dikter; den enda bevarade var
knappast den första hon skrev. Även om den är tekniskt och språkligt
ofullkomlig vittnar den ändå om ett så stort tankedjup att man nog måste
dra slutsatsen att hon måste ha gjort åtskilliga försök tidigare att uttrycka
sig i bunden form, även om tyvärr inget finns kvar idag. Poemet står i alla
fall skyhögt över vanlig skolflickspoesi.
Hon lär ha talat flera språk flytande, även om ingen källa nämner
vilka.[39] Förutom det nordiska blandspråk som var hennes modersmål
behärskade hon säkert tyska väl; dels har detta språk alltid varit det
internationella cirkusspråket som cirkusartister från olika länder använder
inbördes, dels tycks Elvira ha tillbringat ungefär halva sin livstid i
tysktalande länder. Vilka fler språk hon behärskade är däremot lite
osäkert; kanske hennes styvfars engelska, kanske ryska efter att ha
tillbringat totalt bortåt tre år i det landet, eventuellt också lite franska och
möjligen lite finska. Elvira själv tillbringade bara cirka ett halvår i Finland,
hennes mamma däremot var ju född och uppvuxen i detta land, så Laura
behärskade nog detta språk någorlunda väl.
Vilket språk som använde till vardags inom familjen Madigan är också
lite osäkert. Elvira och mamma Laura pratade säkert sitt skandinaviska
modersmål med varandra, när John Madigan dök upp i bilden kunde han
förmodligen bara engelska och tyska, det senare hade han väl hunnit lära
sig under sin tid vid europeiska cirkusar. Laura kunde näppeligen engelska
vid denna tid (om hon nu inte varit verksam i Amerika som hon påstod),
så hon fick väl kommunicera med John på tyska. Så småningom kan de ju
sedan ha lärt sig varandras modersmål. När cirkus Madigan grundades
1887 anslöt sig ju James Madigan med familj, och de lär väl ha talat
engelska inbördes. Man turnerade ju sedan bara i Norden, så de kan ju
gradvis ha övergått till svenska, men hur det verkligen förhöll sig med
språken är kanske bäst att låta vara osagt.
Elvira var tydligen även en god amatörpianist, enligt en tidningsuppgift
spelade hon piano ”förträffligt”.[40] Hur bra ”förträffligt” betydde i hennes
fall är väl svårt att bedöma, men det faktum att Elvira efterlämnade en
rejäl trave på cirka 100 nummer med pianonoter tyder väl på att hon inte
bara spelade för att föräldrarna krävde det (ett inte alltför ovanligt öde
bland ”fina” flickor vid denna tid). Uppenbarligen var hon verkligt
musikalisk och själv intresserad och road av att spela. Notsamlingen
måste ju dessutom ha varit ganska tung och utrymmeskrävande, vilket
var av stor betydelse för henne, som måste begränsa sina personliga
ägodelar eftersom hon saknade fast bostad. Hon fann det trots allt mödan
värt att släpa med sig noterna under det eviga turnerandet.
Det faktum att hon sydde ett korsstygnsbroderi med ett bibelspråk
tyder väl på att hon var troende, för det är nog inte så sannolikt att
föräldrarna tvingade henne till detta. Hur pass varmt religiös hon var är
dock omöjligt att säga.

Något som aldrig klarlagts är Elviras medborgarskap. Hon var född i
Preussen (som Flensburg tillhörde sedan 1864). Hennes far var dansk,
men eftersom Elvira föddes utanför äktenskapet borde hon ha ärvt
moderns medborgarskap.[41] Mamma Laura var ju född i Finland och
uppvuxen där och i Sverige, och mammans föräldrar kom ju från Norge
och var norska medborgare. Saken kompliceras av att Norge vid den här
tiden saknade medborgarskapslag, en sådan kom först 1888. Det är
dessutom tveksamt om mamma Laura (och därmed Elvira) skulle kunnat
hävda norskt medborgarskap med stöd av denna lag, mamman var ju
som sagt född i Finland. Om hon kunde räkna sig som finsk medborgare
eftersom hon var född i detta land vet jag inte heller. Laura kan möjligen
ha blivit svensk medborgare under sin tid här, men något belägg för detta
har jag inte funnit. Kanske var Elvira statslös.[42]
Enligt tidningsuppgifter ska Elvira ha betraktat Danmark som sitt
”fädernesland”,[43] men detta säger ju ingenting om medborgarskapet.
Varför hon betraktade Danmark som sitt hemland är svårt att säga, hon
tillbringade ju inte mycket av sitt liv där. Hon var ju inte heller född i detta
land, även om det förekom felaktiga tidningsuppgifter om att hon skulle
fötts i Odense.[44] Denna uppgift spreds uppenbarligen av föräldrarna,
troligen mest som reklamtrick. Genom att göra henne danskfödd
hoppades man väl att hennes gunst skulle stiga hos den danska publiken.
Kanske betraktade sig Elvira som danska eftersom hennes biologiske far
kom från detta land, hon kände kanske stor saknad efter sin riktige far. I
vart fall kände hon sig uppenbarligen ”som hemma” i detta land, trots sin
kosmopolitiska bakgrund.[45]
Elvira påstås ha talat en blandning av danska och svenska, men hur
danskan kommer in i bilden är lite svårt att förstå. Hennes far var ju som
sagt dansk, men han försvann uppenbarligen ur bilden så tidigt att han
knappast kan ha hunnit påverka hennes uttal. Elvira vistades visserligen i
Danmark en kort period i början av sitt liv, men sen drog mamman
uppenbarligen vidare till Tyskland. Och även när Gautiers cirkus befann
sig i Danmark lär det ändå inte ha talats mycket danska på själva
cirkusen, där Elvira ju tillbringade sin mesta tid. Mamman hade som sagt
norska föräldrar, men skrev på ett blandspråk som dock i grunden är
svenska och ingenting annat. Elviras skriftspråk verkar ha varit ett
sammelsurium av svenska, danska, norska och tyska ord.
Elvira var uppenbarligen en tillbakadragen natur, hon beskrivs som
älskvärd och hjälpsam, men alltid allvarlig och lite melankolisk, hon lär
haft svårt för att skratta hjärtligt. Någon sällskapsmänniska verkar hon
inte ha varit, hon tycks ha föredragit att sitta ensam och läsa eller kanske
skriva poesi; eller att spela piano. Hur mycket av detta som handlar om
blyghet, överbeskyddande mamma eller eventuellt någon
personlighetsstörning är dock svårt att svara på. Troligen var det väl inte
något större fel på henne psykiskt, att hon ville vara mycket för sig själv
behöver knappast betyda att hon hade kontaktsvårigheter. Hon beskrevs
visserligen av vissa tidningar som fantastisk och överspänd, men frågan
är hur mycket verklighet som ligger bakom dessa skriverier, det rör sig
som tidigare sagts nog mest om negativ påverkan från Sixten Sparre.
Hennes framtoning i manegen var ju visserligen ”kylig” och avmätt,
hon beskrivs ibland som ”högdragen”. I själva verket var hon nog minst
av allt högdragen, men den svala framtoningen var definitivt inte spelad
utan en del av hennes personlighet. Men att därför dra några säkra
slutsatser om att hennes psykiska hälsa inte skulle ha varit fullgod är att
gå för långt, det magra källmaterialet ger inte tillräckligt stöd för en sådan
slutsats. Blygheten kan ju till stor del ha berott på den dominerande
mamman, hade Elvira varit sådan ”på riktigt”, är det märkligt ifall hon

över huvud taget klarat av att uppträda. Men trots allt verkar det ha
funnits en klar diskrepans mellan artisten Elvira och privatpersonen
Hedvig.
Hennes blygsamhet och diskreta framtoning misstogs ibland för
känslokyla, men känslokall var hon förmodligen minst av allt. Tvärtom
verkar hon i allra högsta grad ha varit en känslomänniska, dock utan att
för den skull sakna verklighetskontakt. En person utan känsloliv hade
aldrig kunnat skriva en sådan dikt som den Elvira skapade omedelbart
före sin död. Hon mådde i och för sig mycket dåligt psykiskt veckorna
innan hon lämnade familjen, men detta berodde säkerligen bara på Sparre
och hans otaliga kärleksbrev. Trött på livet var hon säkert inte alls, även
om hon till slut gick med på att låta sig dödas av Sparre.
Att det gick så illa för henne får väl framför allt skyllas på att hon hade
maximal otur: först att en mentalsjuk person som Sparre fick korn på
henne, sedan att brevväxlingen med honom inte avslöjades, det var ju
uppenbarligen nära vid åtminstone ett tillfälle. Elvira hade dessutom ingen
att anförtro sig åt och be om råd. Till detta kommer att föräldrarna inte
insåg vad Elviras försämrade psykiska hälsa berodde på, samt att
mamman inte hann ifatt henne när hennes fartyg sedermera fastnade i
dimman och hon sedan inte heller lyckades spåra henne till Svendborg.
Dessutom att Sparres bluff med hotellräkningen inte avslöjades i tid.
Också att hon under den tid hon var med honom aldrig fick kontakt med
någon som kunde förstå hur det låg till och hjälpa henne att bryta sig loss.
Därtill Elviras bakgrund: dominerad av mamman, lite blyg och förmodligen
med bristande erfarenheter av män gjorde det i praktiken omöjligt för
henne att rätt bedöma en person som Sparre, som trots sin
mentalsjukdom klarade av att bete sig på ett sätt som åtminstone vid
första ögonkastet framstod som fullt normalt. Till sist också det faktum att
ingen i Sparres omgivning förstod hur illa ställt det var med honom och
såg till att han togs om hand, man hade ju trots allt noterat hans
förändrade sinnestillstånd.
Vem var då Elvira Madigan? Vi vet ju tyvärr alltför lite om hurdan hon var
som person, men det förefaller som om hon var en mycket mer
komplicerad och sammansatt natur än vad som framgått av den gängse
bilden. Det gäller att inte underskatta hennes mognad, intelligens och
ambitionsnivå. Tyvärr har nog de filmer, romaner och liknande som gjorts
om henne oftast brustit på denna punkt. Elvira var uppenbarligen långt
mer än bara en enkel cirkusartist som nöjde sig med att visa sina tricks
inför publik. Fram träder bilden av en konstnärssjäl, som inte bara
strävade efter teknisk fulländning utan även ville vara artistiskt
högtstående. Och detta inte bara i manegen utan även inom de genrer
hon ägnade sig åt privat: poesi och musik.
Hon lär ju som sagt ha varit en god pianist, även om vi inte alls vet på
vilken nivå hon befann sig tekniskt och konstnärligt. Elviras enda
bevarade dikt avslöjar ett sådant själsdjup och en sådan mognad att man
måste anta att hon hade höga ambitioner även inom detta gebit. Detta
trots att dikten är språkligt och metriskt ofullkomlig på grund av hennes
bristande skolutbildning. Förmodligen hade hon aldrig en tanke på att
publicera sig, diktandet var väl för henne bara en fritidssysselsättning som
hon ägnade sig åt av personliga skäl. Men jag är ändå djärv nog att påstå
att Elvira hade haft alla förutsättningar att bli en framstående poet om
hon bara fått hjälp att lära sig lite om poetik och förstås också att skriva
korrekt svenska.
Elviras mor var uppenbarligen ambitiös vad gäller dotterns edukation.
Enligt henne själv ville hon visa världen att en cirkusflicka på den punkten
kunde jämställas med ”fina” damer. Flera källor omvittnar också att Elvira

gav ett ovanligt sofistikerat intryck för att vara av så enkel
härkomst.[46] Mammans sociala ambitioner projicerade hon tydligen på
dottern, och det kan därför förefalla märkligt att hon inte lade större vikt
vid sin dotters förmåga att uttrycka sig skriftligt på sitt modersmål.
Sanningen är väl den att det inte fanns någon som kunde hjälpa Elvira på
denna punkt. Mamma Lauras egen skolutbildning var ju tydligen mycket
begränsad, hon har själv uppenbara svårigheter att uttrycka sig i skrift.
Och eftersom man mest befann sig utanför Norden fanns det oftast inte
heller någon skandinav tillgänglig som kunde hjälpa Elvira att skriva på
hennes modersmål.
På dåtidens cirkusar fanns som sagt ofta en informell skola, där
cirkusbarnen fick lära sig de mest elementära kunskaperna. Men Elviras
tidiga barndom tycks hon mest ha tillbringat i Tyskland, och gick Elvira i
någon sådan cirkusskola lär undervisningen i så fall ha bedrivits på just
tyska. Vi vet inte hur bra Elvira kunde uttrycka sig på tyska, kanske
behärskade hon detta språk bättre än modersmålet i skrift.
Man får också intrycket av att mamma Laura hade svårt att acceptera
att dottern blev vuxen, med allt vad detta innebar. Hon önskade kanske
omedvetet att dottern skulle förbli ett litet barn som behövde tas om
hand, ett nog inte ovanligt misstag bland överbeskyddande mammor.
Detta kan som sagt ha lett till brister i Elviras förmåga att hantera
vuxenrelationer, vilket en person som Sparre inte var sen att utnyttja.
Fast en självisk och framfusig man som han kan ju som tidigare nämnts
vara mycket svår att hantera för vilken kvinna som helst. Skulden för att
det gick så illa för Elvira ligger i alla fall helt och hållet på Sparre,
mammans misstag vad gäller att förbereda dottern för vuxenlivet kan
trots allt bara tillmätas marginell betydelse.
Den bild vi hittills har haft av Elvira har som sagt varit präglad av den
romantiserade men tyvärr alltför felaktiga bild av morddramat på Tåsinge
som tidningarna redan från början skapade. En syn på morddramat som
en kärleksrelation så intensiv att den ofrånkomligen måste leda till döden.
Vi vet ju inte vad Elvira innerst inne kände för Sixten, men den bild som
växer fram tyder väl snarast på att Elvira agerade som hon gjorde bara
för att hon kände sig tvungen. Sparre lyckades tvinga sig på henne på ett
sätt som gjorde att hon i praktiken inte hade något val. Han hotade med
självmord om hon inte gjorde honom till viljes, han fick Elvira att känna
ansvar för hans liv, så Elvira vågade inte annat än att göra som han ville.
Om han tog livet av sig skulle det ha varit Elviras fel, så fick han henne att
uppleva situationen.
Elvira hade nog trots allt vissa känslor för Sixten, men hon kan nog
som sagt knappast beskrivas som att ha varit kär i honom innerst inne.
Och Sparres känslor inför Elvira var uppenbarligen mest ett utslag av hans
mentalsjukdom. En frisk Sparre hade säkert också blivit förtjust i henne,
liksom tusentals andra cirkusbesökare blivit före honom. Men han hade
precis som dessa nöjt sig med att förära henne en blombukett och kanske
en hyllningsdikt; åtminstone om Elvira avvisade honom, vilket ju var
precis vad hon gjorde till att börja med. Dessutom hade han tagit ansvar
för sitt äktenskap, som tydligen i grund och botten var lyckligt, och inte
inlåtit sig på några erotiska eskapader av denna art. Lyckligt hade hans
äktenskap förmodligen också förblivit om nu inte hans sjukdom kommit
emellan.
Kunskapen om sjukdomar av den typ som Sparre uppenbarligen led av
var begränsad vid denna tid, även bland läkare. Anhöriga och
arbetskamrater insåg uppenbarligen att allt inte stod rätt till, men
sanningen om hans psykiska hälsa kom aldrig fram, inte heller hur det
stod till med hans privatekonomi. Hans usla finanser var i och för sig bara

En stämningsfull bild av Elvira i svart slöja, troligen från hösten 1887. (Foto J. H.
Hagman, bilden i Uppsala universitetsbibliotek)

ett utslag av sjukdomen, han tycks ha skött sin ekonomi väl dessförinnan.
Familjen Sparre ville naturligtvis inte heller att sanningen skulle bli känd,
det hade varit för pinsamt av flera skäl. Den romantiska bilden av
”kärlekssagan”, som skapades av dåtidens press mest för att det var vad
läsarna önskade att det hade varit frågan om, passade i själva verket
familjens önskemål som hand i handske. Någon mörkläggning från släkten
Sparres sida behövdes helt enkelt inte när samtiden gjorde Sixten till
dramats hjälte. Hjälte trots att han i själva verket var förskingrare,
bedragare, äktenskapsbrytare och förförare samt på slutet även mördare
och självmördare!
Den romantiska bilden av Elviras och Sixtens förhållande var något som
skapades av samtiden när man inte kunde eller ville inse sanningen.
Myten om ”kärlekssagan” har också förblivit alltför stark för att sanningen
skulle kunnat slå igenom; filmerna, romanerna och skillingtrycken
förmedlar definitivt inte sanningen om varken Elvira eller Sparre.
Författaren till dessa rader fick själv anledning att ompröva sin inställning
när han började skrapa på ytan för att få bort den fernissa av romantik
som under alla år dolt den krassa verklighet som tycks ligga bakom detta
drama.
Något fullständigt och uttömmande svar på frågan vem Elvira Madigan
var går väl inte att ge, därtill är källmaterialet om henne som privatperson
alltför magert. Jag hoppas dock att denna bok kan bidra till att sprida lite
ljus över Elviras person, både över hennes yttre och inre liv.
Förhoppningsvis kan boken också bidra till att slutgiltigt ta död på de
myter och halvsanningar som hela tiden har funnits kring denna
missförstådda kvinna och hennes tragiska levnadsöde. Det är bara att
beklaga att det finns så få dokument bevarade som kan hjälpa till att
beskriva henne som människa. Närmare än såhär inpå livet är det nog
svårt att komma Elvira, såvida inte nytt källmaterial skulle dyka upp.

Jag ville veta vem du var, Elvira; det är därför denna bok blivit till. Både
du själv och relationen med din baneman har uppenbarligen blivit rejält
missförstådda under årens lopp. Du var uppenbarligen en unik och mycket
speciell person, och mycket mer än bara en enkel cirkusartist. Jag hoppas
trots allt att jag med denna bok kommit åtminstone en bit närmare
sanningen om dig, även om jag med beklagande måste konstatera att jag
inte funnit tillräckligt med källmateral för att kunna komma dig så nära
som jag önskat. Ska man sammanfatta din alltför korta levnad i några få
ord, kanske avslutningsorden i Illustreret Tidendes artikel, ”Stackars
Elvira!” säger det mesta. Eller kanske ännu bättre dina egna:

Det var ett liv blott,
och blott en död som kom …
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Källtexter
Av utrymmesskäl kan här bara medtas några av de viktigaste och
intressantaste texterna. Många citat finns i den löpande texten, men i de
fall jag bedömt källtexterna som för långa för att medtas i sin helhet där,
men viktiga för förståelsen av dramat och av Elvira som person, redovisas
de i stället här nedan. Artiklar som i sin helhet eller i väsentliga delar
citerats i den löpande texten upprepas dock inte här. Dock bör bland
annat citaten ur Ystads Allehanda och Vimmerbys Tidning nämnas.
För fler viktiga citat ur danska tidningar dagarna efter dramat hänvisas
till Enevig: FAKTA om Elvira Madigan … Denne återger det mesta av vad
lokalpressen samt Politiken skrev dagarna efter mordet på Elvira, här finns
bara ett litet urval. Artiklarna återfinns här i kronologisk ordning efter
publiceringsdatum, de danska texterna presenteras på originalspråket.

NYTT: Morgenbladet 1886-07-06
Utdrag ur artikeln ”Stjerner iakttagne fra Tivolis Observatorium”. Här får
vi lite ny information om flickorna, det mesta är nog korrekt. Men flickorna
har gjorts ett respektive två år yngre än de verkligen var. Detta oskick var
emellertid mycket vanligt i dåtidens cirkusreklam.
I.
Familien Madigan.
For Publikums Øjne viser sig kun de to Søstre Elvira den blonde og
Gisella den brunette, der i Forbigaaende bemærket slet ikke er Søstre.
Men Familien tæller endnu to Medlemmer, Mr. John Madigan og hans
Hustru. De har tidligere præsenteret sig før det kjøbenhavnske Publikum,
nemlig i Cirkus Loisset i 1876, hvor Mr. Madigan optraadte som
Parforcerytter og Mrs. Madigan, den Gang Mrs. Obinsky, som
Skolerytterske i Herredragt. Ved samme Lejlighed viste Frk. Elvira sig
første Gang offentlig, til Stedfaderens, Mr. Madigans Benefice.
Den unge Dame er nemlig tillige Skolerytterske og fremfører dresserede
Heste, men hendes Specialitet er ”den slappe Line”. At det ikke er alldeles
farefritt at erhverve sig Evnen til att bevæge sig mellem Himmel og Jord
paa en Stump Telegraftraad ses best deraf, at Frk. E. har brækket den
ene Arm to Gange og den anden én Gang. Den sidste Gang, hun saaledes
kom til Skade, var i Hippodromen i Paris. Den tilkaldte Læge erklærede, at
det ikke forelaa noget Brud, og først 7 Dage senere konstaterede en
anden Læge, at denne Diagnose beroede paa en Fejltagelse, og
Benstumperne, der da var begyndt at voxe sammen, maatte paa ny
brydes fra hinanden.
Frk. Elvira er født i her i Danmark, den 4te December 1868[sic!] og
begyndte sin egenlige Kunstnersbane i St. Petersburg 1879.
Frk. Gisella, der har foretrukket at bevæge sig paa den stramme Line,
og som deri har erhvervet sig saa stor Rutine og san megen skjælmsk
Ynde, at hun næsten uafbrudt aflokker Publikum, specielt den mandlige
del af Samme, kraftige Bifaldsytringer, saa første Gang Dagens Lys den
4de April 1867[sic!]. Hun er Plejedatter og Elev af Hr. og Fru Madigan og
debuterede i Cirkus Krembser i Kronstadt i Sibenbürgen 1882.

Heller ikke hun har ustraffet vovet sig ind paa Kunstens Bane. Ved et
Fald fra Linen tilføjede hun sig en smertefuld sønderrifning af to
Scener[sic!] i Hælen. Glandspunkterne i hendes Præstationer er hendes
”Gaaen paa Knæene” og ”dobbelte Omdrejning paa Stedet i ét Tempo”.
Bægge de unge Damer arbejder flittig paa deres faglige Uddannelse,
men forsømmer heller ikke deres intellektuelle Udvikling. De er
komplet ladylike i deres Optræden udenfør Arenaen, de taler og skriver
flere Sprog, og har drevet det til at spille Fortepiano med stor Dyghtighed
og Smag.

Politiken 1886-07-14

I denna artikel, som skrevs under ”systrarna” Madigans bejublade sejour
på Tivoli i Köpenhamn sommaren 1886, får Köpenhamns publik lite
bakgrundsinformation om Elvira. Tyvärr är ju inte uppgifterna alldeles
korrekta, Elviras ålder och födelseort stämmer till exempel inte.
Förmodligen är det Elviras föräldrar som avsiktligt bättrat på sanningen en
smula. Uppgiften om Giselas riktiga namn är uppenbarligen en anka.
Luftens Døtre.
Ingen Profetinde er agtet i sit eget Fødeland, siger et gammelt Bibelsprog;
ikke desto mindre har den unge, nordiske Skønhed, Elvira Madigan, efter
at have lagt hele Europa før sine smaa Fødder, formaaet at fængsle de
kræsne Kjøbenhavnere.
Hvad Renz med hele sit Apparat af Løver, Løve-Ponyer, prøvede
Balletdanserinder, traditionelle Clowner osv. – ikke har evnet: at samle et
talrigt, stadigt Publikum, det er lykkedes straks for Frk. Elvira.
Hun ere født i Odense; forøvrigt nærmest Kosmopolit; hendes Moder
er Svensk, hendes Fader Tysk, hendes Stedfader Amerikaner og selv er
hun født i Fyns Hovestad for 17–18 Aar siden.
Frk. Elvirs Stedfader, Mr. John Madigan, den bekendte Berider, der
optraadte i Cirkus Loisset, havde sin Benefice da Elvira var 7 Aar gammel.
Staaende paa to Heste fløj han rundt paa Arenaen; i sin udstrakte Højre
holdt han den dejlige, lyslokkede Barn.
Man jublede, og Madigans Triumf skyldtes delvis den lille
Debutantinde.
Fra det Tidspunkt har Elvira en eneste Erindring; en Dag købte hendes
Moder Kaffe hos en Urtekræmmer i Nærheden af Tivoli; en galant Svend
forærede den lille Pige en Chokoladekage. Det glemmer hun aldrig.
Elvira blev større og smukkere Dag for Dag; hun blev uddannet som
Slapline-Kunstnerinde. Saa fik John Madigan en lys idé; han skaffede
hende en mørk Søster, som naturligtvis gik i Retning af StramlineKunstnerinde. Han adopterede den unge Luise Schulze; saa fik Elvira en
Søster, som hed Gisella Madigan.
Hvem er den smukkeste, hvem den talentfuldeste? Gisella bedaarer
ved sit indtagende Smil, Elvira imponerer ved sin kolde Skønhed. Som en
anden Krake draperer Elvira sig i sit alenlange, askeblonde Haar; paa
Knæ, langs Staaltradslinen fanger Gisella sit Publikum. Se dem!

Sundsvalls Tidning 1889-06-22

I denna artikel sprids för första gången nyheten om Elviras mystiska
försvinnande från familjen och cirkusen. Den skrevs cirka tre veckor efter
att hon lämnat familjen för Sixten Sparre, och precis en månad innan hon
påträffas mördad på Tåsinge. Något större uppseende tycks artikeln dock
inte ha väckt förrän efter hennes död, även om informationen spreds till
andra tidningar både i Sverige och Danmark. Några tidningar antydde att
Elvira nog inte alls var försvunnen, det hela skulle bara röra sig om ett
reklamtrick! Här får läsaren också en god bild av hur Elviras framträdande
i manegen kan ha tett sig. Artikeln är påfallande saklig och korrekt, så
uppgifterna måste komma direkt från familjen Madigan eller annan
”närstående källa”; felaktig är dock upplysningen om Sparres skilsmässa.
Sparre nämns inte vid namn, men torde inte ha varit alltför svår att
identifiera för den insatte. Författare är tidningens chefsredaktör Oscar
Hägerstrand.
En Sundsvallsroman.
På cirkus.
Musiken spelar upp en sprittande valsmelodi. In sväfvar, liksom buren
af dess toner, en ung dam i lätt, skär trikåkostym.
Kring det täcka ansigtet leker ett svall af guldgula lockar.
Ett sorl af beundran. En kort applåd.
Med ilande fart svingar hon sin smidiga, bedårande figur upp på
ståltrådslinan, gungar, jonglerar, småler under stigande stämning bland
publiken.
Vips är hon nere. Försvinner leende och komplimenterande under
dånande handklappningar, men återvänder. Jonglerar under skälmsk lek
med tomma champagneflaskor. Böjer de vackra benen på den mörka
estraden och dunkar glädtigt med buteljbottnarna mot de tygklädda
bräderna.
Stämningen bland publiken blir allt lifligare. En sista inropning, och
man uppfångar en sista skymt af den täcka företeelsen!
Vi syfta med dessa rader på cirkus Madigans vackra primadonna
fröken Elvira Madigan.
Sällskapet anlände hit till Sundsvall för någon tid sedan och tog
Rullans cirkus i besittning. Fröken Elvira blef snart allas favorit. Afton efter
afton växte sympatierna.
Men nöjet blef kort, ty en vacker dag var hon försvunnen. Spårlöst
försvunnen.
Ingen visste i början hvart, ty föräldrarnes ledsnad öfver att mista sitt
barn gjorde att man sökte dölja henne flykt i det längsta.
Detta lyckades emellertid högst ofullständigt, och innan kort var den
mystiska rymningen i hvar mans mun och ett af stadens mest och ifrigast
debatterade ”on dits”. Ryktena antogo de mest vidunderliga former och de
skvallersjukes fantasi dref en kärkommen lek med det pikanta ämnet.
Sedan den sällsamma tilldragelsen nu emellertid rätt länge varit en
offentlig hemlighet, anse vi oss icke träda grannlagenheten för nära
genom att offentliggöra några drag ur den ”roman ur lifvet” i hvilken den
unga damens flykt utgör ett mycket spännande blad, det sista hittills
kända.
Vi ha våra uppgifter från säker källa.
För omkring två år sedan uppehöll sig cirkus Madigan i en af Skånes
större städer. Den då 19-åriga fröken Elvira lärde der med föräldrarnes
vetskap känna en officer vid ett sydsvenskt kavalleriregemente, hvilken
tillhör en af Sveriges äldsta adliga ätter. Sedan några år tillbaka var han
gift med en rik adelsdam, hvars namn likaledes är ristadt på en af

riddarhusets äldre sköldar.
De hade i sitt äktenskap två barn.
Man vet icke, om det ryktet talar sant, som säger att den unge officern
för fröken Elviras skull bröt förbindelsen med sin högättade maka och
utverkade skilsmessa.
Att skilsmessan dem emellan egt rum är emellertid faktiskt.
Faktiskt är också att löjtnanten med fröken Elvira under senaste året
eller åren underhållit en den lifligaste korresponderande förbindelse, om
hvilken dock hennes föräldrar sväfvat i fullkomlig okunnighet. Hon synes
dock icke ha saknat andra förtrogna inom sällskapet, som underlättat
förbindelsen med den frånvarande älskaren.
För föräldrarne kom emellertid hennes flykt som ett helt och hållet
oväntadt slag.
Nyckeln var på morgonen, som vanligt, tagen ur hennes dörr och
modern ville ej störa henne, så mycket mer som dottern klagat öfver
illamående de senaste dagarne.
Tiden gick. Frukosten slukades. Fröken Elvira var fortfarande
försvunnen.
Vid frukostbordet anmärkte någon på skämt:
”Ni ska få se att Elvira spelat den försvinnande damen!”
”Den försvinnande damen” är som bekant ett ofta förekommande
nummer på cirkusprogrammet.
Sent på förmiddagen beslöt man sig emellertid för att söka en
förklaring på hennes långa förmiddagshvila.
Nyckeln återfans och dörren till hennes rum öppnades.
Tomt!
Hon var borta!
Det har sedan kommit i dagen att hon tidigt på morgonen lemnat sin
bostad i badhuset och styrt kosan ut i staden. Med morgontåget afreste
hon till Stockholm utan att några af hennes anhöriga hade en aning
derom.
Till modern fans ett bref. Det var formligen dränkt i tårar och andades
en förtviflad beslutsamhet.
Om hon – modern – kunde ana, hur många tårar och sömnlösa nätter
detta steg kostat henne! Måtte de icke förbanna, utan om möjligt beklaga
och förlåta henne! o. s. v.
Att tolka hvad som rört sig på djupet i den unga kvinnans hjerta under
den tid, som föregått det ödesdigra beslutet att fly från föräldrar och allt,
skall ingen förstå.
Ett kunde deremot en hvar lätt ana vid första åsynen af den unga
flickan. Det nemligen att hon var af ett synnerligen fantastiskt och
öfverspändt temperament.
När hon gled fram med det silkesgula håret i en vajande buske kring
hufvud och axlar, liknade hon mera en andesyn, än en uppenbarelse från
verklighetens verld. I ögat glimmade en flammande, sällsam eld, och på
de fina läpparne sväfvade ett leende, som ofta var isande kyligt midt
under åskådarnes lågande entusiasm.
Den som nedskrifver dessa rader såg den unga flickan första gången
vid åstranden i badhusparken. Hon hade sin slägting fröken Rosa Madigan
i sällskap och promenerade fram och tillbaka med ögonen fixerande
vattenytan.
Hon lär ha funnit stort nöje i att se ned i det oroliga vattnet och ofta
uttalat sin förtjusning att få dö i dess svala famn.
När hon hörde berättas om prins Rudolf och baronessan Vetseras
tragiska slut i Maierling, prisade hon deras öde synnerligen lyckligt.
Omedelbart efter frågade hon:

”Mamma, hvilket är svårare tro, att skjuta sig eller dränka sig?”
Många drag, liknande dessa, hafva berättats, som bestyrka fröken
Elviras excentriska lynne och fantastiska sinnesstämning.
Också hade hon, i olikhet med hvad ju ofta plägar vara fallet inom
denna artistverld, hållits af sina föräldrar i mycket korta tyglar. Den sjuka
fantasiens bästa botemedel: att få rasa ut, hade hon ej i något afseende
kunnat pröfva.
Om hennes öden efter afresan härifrån vet man ännu intet mer, än att
hennes riddare mött henne i Bollnäs, och sedan ledsagat henne till
Stockholm, der han tillfälligtvis uppehöll sig.
Med ångaren Carl XV afreste genast en af familjens äldre medlemmar i
hopp om att kunna möta fröken Elvira i Stockholm. Detta misslyckades
och man har ännu ej haft några närmare underrättelser.
Månne hennes ord i brefvet till modern besannats?
Hon skref:
”Hör ni ej af mig på fjorton dagar, så anse mig som död!”
-nd-

Politiken 1889-07-25 (utdrag, för hela artikeln se Enevig sid.65–70)

Den första stora och inträngande tidningsartikeln efter nyheten om Elviras
död. Här får vi lite mer bakgrundsfakta om Elvira och om dramat, men
som vanligt är tyvärr inte allt korrekt …
Elvira Madigan og Løjtnant Sparre
Det er i disse Dage akkurat 3 Aar siden, at Elvira Madigan i Tivoli henrev
Kjøbenhavnerne med sin blonde haarfagre Skønhed og sine gratiøse
Linedanserinde-Kunster.
Det er næppe overdrevent, at Elvira Madigan af alle de Hundreder
kvindelige Artister, som i den sidste halve Snes Aar har gæstet
Kjøbenhavn, har været den mest fejrede og afholdte. Hun var
overordentlig smuk, ulastelig skabt og med et sødt, ungt Ansigt, der
ombølgedes af det veritableste gyldne Haar. Elvira Madigan gjaldt tillige
for at være dydig. Ialfald var hun ikke tilgængelig for den almindelige
Beundrer-Kurtisage. Saameget mere fristende og farlig var hun.
Hun var født paa Fyn, i Odense, men fra hun som lille Barn første
Gang viste sig paa Manegen, har hun flakket Jorden rundt. Indtil hun nu
forleden døde sammen med sin Elsker paa en lille Ø, tæt ved hendes
Fødested.
Man fortæller, at hun paa sin sidste Rejse kaldte sig for Maria Vetsera.
Hendes Kronprins Rudolph var en svensk Officer og Adelsmand.
Den romantiske Kærlighedshistorie har selvfølgelig vakt ligesaa stor
Opsigt i Sverig som her. Snällposten for igaar skriver: ”For nogen Tid
siden fortalte et Blad fra Sundswall om en ung smuk Cirkusdame Elvira
Madigan, der i Sundswall var flygtet fra Forældre, Selskab og en stor
Beundrerskare. Hun havde ikke eftrladt sig nogen Meddelelse om, hvorhen
hun var rejst; i et Brev til Moderen skev hun kun, at hvis hun ikke inden
fjorten Dage lod høre fra sig, skulde man aldrig mere haabe paa at gense
hende. Rygtet søgte at løse Gaaden, idet det satte den unge Piges
Forsvinden i Forbindelse med et Kærlighedsforhold mellem hende og en
skaansk Officer. Og denne Gang har Rygtet gættet rigtigt. Et Telegram fra
Svendborg har meddelt, at Elvira Madigan i Nørreskov ved Taasinge har
skudt sig sammen med Løjtnant Sparre ved det skaanske
Dragonregiment.
Ved det skaanske Dragonregiment fandtes kun én Løjtnant af dette

Navn, nemlig Bengt Edvard Sixten Sparre, født i Stockholm 1854 og
udnævnt til Løjtnant ved Regimentet 1887.
Løjtnant Sparre, som tilhørte Rossviksgrenen af den urgamle og ikke
blot i Sverigs Annaler berømte Sparreslægt, var udrustet med en varm
Fantasi, som han ikke sjælden med Held klædte i poetisk Dragt. Men hans
fantastiske Natur førte ogsaa til Forvildelse, og da han for nogen Tid siden
ikke indfandt sig til sin Eskadrons Skydeøvelse ved Malmø, var det, til
Bekendtes og Venners Beklagelse og til Paarørendes dybe Sorg, tydeligt,
at Rygtet om hans Forsvinden ikke savnede Grund. Han har nu med
Revolverkuglen søgt at forsone sin Flugt fra Fædreland, Tjeneste og
Slægtninge.
Om Elvira.
Hendes Moder var halvt svensk, halvt dansk. Født i Sverig, i længere Tid
opholdende sig her i Landet, talte hun en Blanding af Svensk og Dansk –
ligesom Elvira. Adoptivfaderen – thi John Madigan var ikke hendes
”Rigtige” Fader – var Amerikaner.
Han havde været ”Kunstner” alle sine Dage – de, der har set ham fare
Manegen rundt i vildt Parforceridt, siger, at han var en af sin Tids
dygtigste og smukkeste Beridere – hun var en agtet Borgermands Datter,
en blandt de mange unge Piger, der fra Parkettet sendte John Madigan
beundrende og forelskede Blikke, den eneste lykkelige, som vandt hans
Kærlighed for stedse.
Hun blev selv Beriderske og overstraalede snart sin fejrede Ægtefælle.
Hvor hun kom frem, nød hun selv højtstaaende Personers Gunst. Rygtet
fortæller baade dit og dat, men saa meget skal være vist, at Fru Madigan i
sin Tid maatte forlade Berlin efter en meget højtstaaende Dames
udtrykkelige Ønske.
Hun kom derefter til Danmark; og i Odense saa nu Elvira Dagens Lys.
Allerede som Barn var hun sjældent smuk. Og at Forældrene ikke
gemte deres lille Dejlighed for Publikum, kan ikke forundre.
Saasnart hun kunde trippe net af sted paa sine smaa Fødder, maatte
hun ”arbejde” med. I Begyndelsen var det kun i Pantomimer og Balletter,
men naar det hvide Lys lagde sig blændende om hendes blonde og sarte
Barneansigt, fangede hun alles Øjne – og Viunderbarnet blev hun kaldt
baade her og der.
Hendes første Optræden i Danmark var i Tivolis Cirkus. Da var hun
kun 7–8 Aar.
Der er sikkert adskillige ældre Stamgæster fra Tivoli, som kan erindre
Ægteparret Madigans Optræden i 1872 eller 73. De gjorde stor Lykke og
tog hver Aften Broderparten af det Bifald, der lød. Men den Aften, John
Madigan første Gang præsenterede Elvira staaende paa Hesteryggen ved
Faderens Haand, da blev der en Jubel som aldrig før, og det var Elvira,
som høstede de smaa Buketter, der nu faldt i Manegen Aften efter Aften.
Og saa gik Turen Evropa rundt, og Elvira blev 16 Aar.
I hvert Cirkus- og Variétéetablissement, hvor hun optraadte, blev hun
øjeblikkelig the great attraction. I Syd som i Nord beundrede man hendes
sjældne Skønhed, og i hver By, hvor hun kom, fik hun et nyt Kælenavn.
”Lysalfen”, ”Nordstjærnen”, ”Nordens Isblomst” – om hundrede Suk
fortæller de to Ord – er kun enkelte af disse Navne.
Men bestandig bevarede hun den samme kølige Ynde i hele sin
Optræden – den, der interesserede samtidig med, at den hidsede, den,
der gjorde, at naar man talte i ét Minut om Gisellas skælmske Skønhed,
talte man i ti om Elviras Dejlighed og hendes mærkelige fornemme Ro.
I 1886 var det, at Madigans optraadte i Tivoli. Det var Robert Watts
første Engagement – han ”fandt” dem selv ned i Berlin – og han har ikke
senere sluttet noget bedre.

Den Sommer i Tivoli var vistnok Elviras lykkeligste Tid. Hun sagde det
ofte selv. Hun holdt saa meget af Kjøbenhavn og Danmark i det Hele taget
– ”mit Fødeland”, som hun sagde med et af sine halvt vemodige Smil –
alle beundrede hende jo ogsaa. Bladene strømmede over af Lovord, og
selv Kongen sendte hende et prægtigt Guldkors.
Den Dag, hun modtog det, var hun ikke sig selv. Hun hoppede
omkring oppe paa sit Værelse og klappede i Hænderne som et Barn. Hun
var senere altid uhyre stolt af det Kors. Plakaterne, hvor hun senere kom
frem, prangede med Afbildninger af det, og naar hun optraadte, bar hun
det altid paa sit Bryst.
Men saa vilde John Madigan, berust af sine Adoptivdøtres Held, være
Direktør. Han begyndte at rejse i de danske Provinsbyer; men det blev en
travrig Skuffelse. Tilskuerne kunde som Regel tælles, og Elvira, der havde
været vant til at lade sig beundre af Hovedstædernes elegante unge
Mænd, led under nu at maatte taale Prangernes raa Spøg.
Sidste Gang, vor Meddeler saa Elvira, var i Nykøbing paa Falster.
Cirkus var et tarveligt Telt; der var ikke engang en almindelig Barriére,
kun en opkastet Jordvold, og ”Kunstnerne” var sjette Rangs. Elvira
straalede i disse Omgivelser dobbelt i al sin Ungdom og Skønhed – men
hun syntes, som om hun traadte ind dér i denne ”Manege”, køligere og
mere mimoseagtig end nogensinde.
Fra danske Provinsbyer drog Cirkus Madigan til svenske Provinsbyer,
men det blev hip som hap. Det gik stadig ned ad bakke, skønt Elvira
endnu ikke var fyldt 24 Aar og bestandig var lige smuk og lige graciøs paa
sin Staaltraadsline. Men Rammen, hvori de to Skønheder præsenteredes,
var for tarvelig.
Saa hændte det, som siges aldrig tidligere at være hændt Elvira
Madigan: ”Nordens Isblomst” smeltede under en Mands elskovshede
Blikke.
Thi det paastaas virkelig for bestemt, at Elvira Madigan aldrig havde
laant Øre til de Hundreder af Tilbederes lokkende Ord. Man vil saaledes
vide for ganske sikkert, at mens hun optraadte her paa Tivolis Teater, gav
hun hver eneste billet doux, hver lille nok saa fin Inbydelse til ”Soupér
efter Forestillingen”, som blev sendt op paa Paaklædningsværelset, – og
der indløb nok adskillige – til sin erfarne Moder.
Men i Sundswall saa Elvira Løjtnant Sparre, og de to gik saa paa
”Bryllupsrejse” – til Taasingeskoven.
For ikke mer end en Maanedstid siden er Elvira Madigan set her i Byen.
Sammen med en yngre elegant klædt Herre spadserede hun omkring i
Tivoli; baade hun og han havde set glade og fornøjede ud.
Parret har da efter al Sandsynlighed været paa Gennemrejse til
Svendborg. Elvira har ikke kunnet nægte sig den Glæde at se det Sted,
hvor hun fejrede sine største Triumfer, det Sted, hvor hun modtog
Kongens Guldkors.
Elviras Elsker.
Vi har fra Sverig indhentet følgende nærmere Oplysninger om den unge
Adelsmand, som har fulgt Kronprins Rudolphs Eksempel.
Som tidligere nævnt tilhørte han en af Sverigs fornemste Adelsslægter.
Hans fulde Navn var Bengt Edvard Sixten Sparre. Forældrene var
Kammerherre Sigge Sparre og Adéle født Peyron.
Bengt Sparre var kun 35 Aar gl., en intelligent ung Mand. Ligesom
Kronprins Rudolph var han Millitær, første Adjudant ved det saakaldte
Skånske Dragonregiment og ligesom Rudolph var han Forfatter, Digter, og
havde udgivet en Digtsamling, hvis litterære Værd vi forøvrigt ikke kan
udtale os om.
Men hermed ophører endnu ikke Ligheden med den østrigske

Kejserprins. Han var ligesom denne i høj Grad ekstravagant, letsindig,
ødsel og – sin Hustru utro.
Han blev gift 1880 med Komtesse Luitgard Adlercreuts, en Datter af
Kammerherre, Grev Carlos Adlercreuts og Sofie født Hasselstrøm og
bosatte sig, efter Ansættelsen ved det skaanske Dragonregiment i
Christiansstad.
De første Aar af dette Ægteskab skal have været i høj Grad lykkelige,
men senere – – –
Dramaet paa Taasinge har gjort to smaa Arvinger til Sparrenavnet,
paa en 7–8 Aar, faderløse.

NYTT: København 1889-07-25
Den kanske inte alltid helt seriösa tidningen har varit över till Sverige och
intervjuat en del av Sparres kollegor och bekanta. För övrigt innehåller
artikeln en massa om morddramat, men detta material tillför inget nytt
eller är osakligt, och utelämnas därför här. Att Sparre skulle följt cirkus
Madigan från stad till stad är en anka som var vida spridd, och som
ryttmästare S. tydligen tagit för given. Frågan är om tidningens
informanter alltid är så välinformerade som de påstår.
Løjtnant Sixten Sparre.
En af vore Merdarbejdere, der igaar afrejste til Malmö for at skaffe
Oplysninger i Selvmordssagen, sender os derfra følgende Korrespondance
om Helten i det triste Kærlighedsdrama, hvis sidste og effektfulde Akt
udspilledes i Nørreskoven paa Taasinge:
Løjtnant Bengt Edvard Sixten Sparre var født 1854, altsaa ved sin Død
35 Aar gammel. Han var bosiddende i Kristiansstad i Skaane, hvor han
efterlader sig sin Hustru, født Adlercreutz, med hvem han været gift siden
1880, og to Børn, den 8-aarige Søn Erik og den 7-aarige Dotter Märtha.
Han var temmelig lille og tætbygget – ikke høj og slank som de fleste af
de fleste af den gamle Adelsslægt Sparre – med Ørnenæse og lille blondt
Overskæg. Vi talte med en af hans Overordnede, Ritmester S. ved
Skaanska Dragonregimentet, der nøje havde kendt den afdøde. Han var
dybt bevæget over den rystende Begivenhed, da han i faa Ord skildrede
sin ulykkelige Vens Karakter:
”Sparre har altid været noget af en Romantiker. Lidt overspændt har
han været fra Ungdommen af. Han skrev Vers. Og de véd, hvordan det er
med disse Lyrikere. En god og brav Kammerad, gentleman til
Fingerspidserne, yndet af sine underordnede, respekteret af sine foresatte
– saadan va Sixten Sparre.
Kun én Ulykke havde han. Han var ulykkelig gift. Jeg var blandt de
første, der fikk Nys om den skæbnesvangre Forbindelse, han havde inladt
sig i. Min Stilling som ældre Ven og Overordnet paabød mig – og tillod mig
tillige – at advare ham. Forgæves! Fra By til By fulgte han Elvira
Madigan og det omrejsende Gøglersælskab, hvis eneste Pryd hun var. Og
oppe i Sundswall var det saa, at de tog den afgørende Beslutning at flygte
sammen.
De blev forfulgte til Stockholm; der tabte man deres Spor. Over Havet
var de rejst til Danmark.
Ja – Resten af Historien kender De jo bedre end jeg”.

Samtalen fortsattes og sluttedes på Kafé Horn, hvor det dobbelte
Selvmord var Eftermiddagens Samtals-Emne.
Vi talte dér med en af den afdødes flygtigere Bekendte, Fanejunker N.
Han var nøje inde i Sixten Sparres Familjeforhold, og udviklede for os,
hvorledes Sagernes Stilling havde været mellem ham og hans Kone.
Denne er en fint dannet Dame, og Forholdet mellem henne og Manden
var meget roligt – da Sparre mødte den blonde af Livskraft svulmende
Elvira.
Da de flygtede sammen var det smaat med hans Pengemidler. Det var
Konen, der havde Formue. Selv var han fattig og forgældet som saa
mange svenske Adelsofficererer. Næringssorg har uden Tvivl været den
meste Grund til det unge Pars fortvivlede Skridt.
Ombord paa Damperen ”Bryderen” talte vi igaar Aftes med en
Hestehandler fra Christiansstad. Han havde engang solgt Sparre en
halvblods Fukshoppe.
”Sparre var én af de bedste Ryttere, jeg har kendt”, erklærede han.
”Han havde en Maade at sætte Schinklerne ind i Siden paa en Hest. Han
lod sig aldrig narre. Han kunde kende en Flyvekuller paa tyve Alens
Afstand – og saa var han for Resten altid kontant i Betalingen.
Dett er, hvad vi i al Korthed har kunnet bringe i Erfaring om afdøde
Løjtnant Sparre og hans tidligere Livsførelse.
Tom.

NYTT: Morgenbladet 1889-07-26

Denna ytterst viktiga källa hade jag tyvärr missat när jag skrev boken.
Jag hade endast tillgång till Skånska Aftonbladet för samma dag, där man
knyckt större delen av Morgenbladets artikel utan att ange källan.
Morgenbladets källa är en oidentifierad pseudonym ”F”. Jag bedömer
honom som helt pålitlig, även om några detaljer i hans berättelse inte
stämmer, såsom Elviras klädsel och vilket öra hon skjutits i. Man får väl
anta att F mindes dessa detaljer fel när han han skrev ner sina intryck ur
minnet efter besöket på mordplatsen.
Løjtnant Sparre og Elvira Madigan.
Vi har modtaget følgende Brev fra en Badegjæst i Troense og gjengiver
det her i alt væsentligt som et Øjenvidnes Beretning om den Opsigt, det
dobbelte Selvmord har haft paa Egnen:
Troense, 23-7-89.
Den smilende, venlige Ø, Taasinge, Badegjæsters endnu ufordærvede
Eldorado, har i Dag været Skuepladsen for et Drama med en saare
sørgelig Udgang.
Sagen er i Korthed følgende: Før en 4-5 Ugers Tid siden begynte en
Herre og Dame at vise sig her paa Taasinge og i Omegnen af Svendborg;
Nattelogis havde de snart paa et Hotel i Byen, snart i Troense; Dagen
benyttede til at gjøre lange Udflugter, og havde saaledes strejfet de meste
af Taasinge rundt. De udgav sig for nygifte, der var paa Bryllupsrejse, og
man undrede sig ikke over, men fandt det ganske naturligt, at de havde
valgt en saa smuk Plet i Danmark til Hvedebrødsdagerne.
I nogen Tid havde de opholdt sig i og ved Svendborg, men for noget
over en Uge siden kom de atter her til Troense, hvor de indlogerede sig
paa ét Sted og indtog deres Maaltider paa et andet. Paa sidstnævnte Sted
spiste der en Del Badegjæster, hvoriblandt Deres Meddeler; de nygifte

deltog ikke i Maaltiderne med det øvrige Selskab, men i Udkanten af
Haven ved Skrænten fandtes et Lysthus, hvorfra man havde en prægtig
Udsigt over Svendborgsund mod Fyns Land og Thurø; dér sat de altid, og
vi andre kunde godt forstaa, at Parret helst vilde være alene. En Dag kom
jeg forbi Lysthuset, ligesom de to var færdige med Maaltidet, han rejste
sig og præsenterede sig som Løjtnant Sparre fra Stockholm, og jeg sagde
ham mit Navn; vi vexlede nogle almindelige Bemærkninger om den
smukke Egn; han forestillede mig ikke for sin Frue. Han var af Middelhøjde
med et fint, distingveret Ydre, hun var paa hans Højde med et lille kvikt
Ansigt, lyst Haar og en smuk Figur, men hendes Klædedragt var mig
paafaldende tarvelig, navnlig i Modsætning til ham, som udmærkede sig
ved en vis Elegance.
Dagen efter, det var sidste Onsdag, var de borte indtil sent paa
Aftenen, og Torsdag Morgen begav de sig atter paa Vandring, forsynet
med Madkurv, men den Aften vendte de ikke tilbage. Der gik 2 og 3 dage,
uden at man hørte noget fra dem, og da de ikke havde betalt hverken for
Logis elle Mad, blev man noget betænkelig; i deres Logis fandtes et
Gulduhr efterladt.
Mandag Aften modtog Øvrigheden i Svendborg Underretning om, at
der i Nørrskov paa Taasinge var fundet to Lig, en mands og en Kvindes.
Samtidig fik vi ogsaa Underretning her i Troense, og vi tvivlede ikke om,
hvem de to maatte være.
Tirsdag Formiddag saa’ jeg en Landauer kjøre forbi mit Vindue; paa
Bukken hos Kusken sad en Politibetjent, i Vognen Svendborg Byfogeds
Fuldmægtig, Distriktslægen og en Herre til; Vognen tog Vejen ad
Valdemar Slot til. Jeg tog Benene paa Nakken og slog Følge med en ung
Mand, som havde Lyst at gjøre Turen med. Paa den andne Side af
Waldemar Slot drejede vi ind i Skoven til venstre. Begivenheden havde
hurtig rygtet sig, og af og til mødte vi Folk; vi behøvde blot at spørge:
”hvor er det?, saa vidste de strax, hvad vi mente. ”Der er langt til endnu;
først følger De Stranden her, saa op i Skoven, indtil De kommer til en stor
Lysning; paa den anden Side af Lysningen kommer de høje Graner, og
naar De er forbi dem, holder De til højre ind i Skoven.” Det var vist ikke
saa let at finde, men vi vandrede rask videre i den angivne Retning.
Endelig kom vi ind paa en smal Skovvej, hvor de friske Spor af en
Landauer var vort bedste Rettesnor. Sporet drejede sig pludselig af til
højre in i Græsset, og vi fulgte efter; det varede ikke længe, førend vi saa’
Folk forude. Vi var ved Stedet; over Tuer, gjennem højt Græs mellem lave
Buske og filtret Krat var vi naaede derhen, og dybest inde, langt fra Vej
og Sti havde de to søgt deres sidste Hvile. De laa der ved hinandnes Side
mellem 2 Smaatræer, som dannede et Tag over dem. Det var et
rædselsfuldt Syn.
De laa begge paa Ryggen, hun ved hans højre Side; en Kugle var
gaaet gjennem hans Mund og ud bag ved Øret; hun var gjennemboret af
en Kugle, som var gaaet ind paa den venstre [sic] Tinding. Jeg saa’ strax,
at det var Sparre, jeg havde talt med i Lysthuset, hvorimod hendes
Ansigtstræk var temmelig ukjendelige; thi Kinden og Panden var stærkt
underløbne med rødsort Blod, og Millioner af Insekter havde allerede
begyndt deres Ødeleggelsesværk; det var et rædselsfuldt Hærværk paa
de livløse Ansigter med den gulgrønne Farve. Hun var iført en graa, kort
Jacket, som var knappet helt op i halsen, en tarvelig, sort ulden Kjole, Sko
og hvide Strømper. Ved hendes Fødder laa en opslaaet sort Paraply, en
lille Parasol med knækket Haandtag, hvorpaa der var indristet Hedevig;
enhvidere hendes Hat, Tournure og Korset; hendes venstre Haand la
udstrækt, hendes højre var hævet op imod Hovedet og tydede paa en
Bevegelse, som naar man vækkes af en Søvn. Han laa ganske udstrakt

med Benene vidt fra hinanden, og ved hans højre Haand fandtes en
Revolver til 6 Patroner, hvoraf de 3 [sic] var afskudte. Ved hans Fodende
stod Madkurven, indeholdende 2 tomme Bajersk-Ølflasker, et lille Spejl,
en Uhrkjæde samt en Æske med 18 [sic] skarpe Patroner. Paa Æsken
læste man, skrevet med Blyant: Sixten Sparre samt ”Kära (et utydeligt
Navn) Till min egen”. Min ledsager gjorde Distriktslægen opmærksom paa,
at der stak noget hvidt i den højre Jacketlomme; Lægen tog det frem, og
det viste sig at være et sammenlagt hvidt Stykke Papir, som syntes at
have været brugt til Indpakning af Smørrebrød. Paa den ene Side var der
skrevet noget med Blyant meget utydeligt, men men nogen Anstrængelse
fik jag tydet det, og jeg fandt følgende, som vidnede om en
Sammenblanding af Svensk-Tysk og Dansk med mangelfuld Bogstavering:
En dropa fallt i sjön
Klang den blott sagta
Och stellet, der den full
omringedes von kretz till kretz
hvar var det der den (fodes? faldt?)
och hvarifrån kom den?
det hvor ett lif blot
och blott en död, som komm
för att ervärfa sig et spår.
(Resten utydeligt)
† nu hviler den igjen
Hedevig.
Indklamningen og Korset stod som anført. Lægen mente at de havde
ligget der i 4 Dage, hvilket ogsaa passede med Tiden for deres Bortgang,
og de kunde have ligget der længe paa det afsides Sted, hvis ikke et Par
fattige Koner, som plukkede Hindbær i Skoven, tilfældigt var stødt paa
dem.
Jeg bød farvel til Fuldmægtigen, Lægen og Præsten, som ventede paa
Kisterne til de to; jeg var dybt rystet af den sørgelige Syn.
Hjemme i Lysthuset fandt vi ridset paa Bordet: Sixtin og Hedevig et
Hjerteminde, hvorunder 2 hjærter med en Pil igjennem.
Disse er de tørre Fakta, som danner Ramme om den sørgelige
Afslutning af 2 Menneskeliv.
F.

Politiken 1889-07-26 (här endast en del av artikeln).

Under familjen Madigans besök i Köpenhamn sommaren 1886 blev Elvira
intervjuad av en av Politikens reportrar. Av någon anledning tycks dock
intervjun inte ha publicerats då. I samband med uppståndelsen kring
Elviras död grävdes den dock fram ur arkivet och trycktes. Här får Elvira
själv komma till tals, det är faktiskt den enda källan där vi får läsa hennes
egna ord vid sidan av den dikt som Morgenbladet publicerade samma dag.
Intervjun utgör därför en viktig källa till förståelsen av Elvira som person.
Elvira påstår att hon uppträdde på den nedre linan, men här är hon
uppenbarligen felciterad.
Hos Elvira Madigan. (Fra et Interview i 1886)
Hun satte sig ligeoverfor mig, tilbagelænet i Stolen tilpas magelig, til at

Brystets fine Runding blev fremhævet, som den burde, og Passiaren
begyndte. Hun fortalte mig om sin Barndom, om sit Liv, efter at hun var
blevet voksen, alt det, som nu er saa saare godt kendt.
Jeg spurgte hende, om hun nu aldrig var ked af sin Line, om hun aldrig
blev træt af dette omflakkende Liv.
”Nej”, sagde hun, ”naar Folk er saa venlig mod mig som her, og naar
der altid er saa mange Mennesker dernede, som klapper” – hun gjorde en
Bevægelse med Haanden som for at vise ud over Publikum – ”saa er det
altid dejligt at arbejde. Men Provinsforestillinger, blive kastet midt ind i
det skraalende Markedsgøgl – nej saa hellere … ja hellere alt andet”:
Den Gysen, der ved de Ord rystede hendes fine Legeme næsten
smærteligt, er jeg kommen til at tænke paa i disse Dage, da
Efterretningen kom om hendes Død og dermed om hendes Liv i det sidste
Par Aar.
”Men her”; sagde hun, og der kom atter et lyst Smil over de lidt blege
Træk, ”her i det skønne, herlige Tivoli, her vilde jeg helst optræde hver
eneste Aften. Ja, jeg er virkelig næsten syg de Aftener, jeg ikke skal frem.
– Men Gisella er jo ogsaa i daarligt Humør, naar hun har fri, og jeg vilde
nødig tage hendes Aftener fra hende – ”.
”Mit Ideal er”, sagde hun efter en lille Pavse med næsten overgiven
Latter, ”Gisella og jeg optrædende sammen; jeg paa min slappe Line og
hun over mit Hoved paa sin stramme – saadan som De har set os paa
Plakaterne.”
Senere viste hun mig en tyk Bog med Avisudklip fra al Verdens Riger
og Lande. Fra hvert Land, i hver Avis var det den samme beundrende
Hyldest, i franske, tyske, danske Blade næsten de samme Ord. Hun var
glad for sin Bog som en lille Pige for sit Glansbilledalbum.
Vi havde siddet en Stund og studeret Sprog paa den Maade. Saa saa
hun hen paa sin Moder og spurgte, om hun maatte vise Hr. X, den anden
Bog, Moderen indvilligede.
”Den anden Bog” var ulige morsommere. Det var Vers og Digte, snart
kun to eller fire Linjer, snart hele Kvad paa 12 Vers – hjærtegrebne
Beundreres Udgydelser fra fjern og nær.
Jeg fik Indtrykket af, at det var en stærkt renset Samling, Moderen
saaledes havde tilladt den smaa Elvira at opbevare… men hvad der ellers
stod i Digtene, har jeg ingen Mening om, skønt jeg nok læste et Par af
dem. Jeg havde nemlig selv inde i min Brystlomme et lille pænt selvlavet
Vers, som jeg – Herregud, man var jo ung endnu den Gang! – havde
tænkt mulig, hvis Lejlighed bød sig, at overrække hende ved Afskeden.

Nyaste Christianstads-bladet 1889-07-27

Nekrolog över Sixten Sparre, uppenbarligen skriven av en av hans
officerskollegor. Författaren är möjligen löjtnant H. H. W. Falk, som i
andra sammanhang använde sig av samma signatur. Här antyds i
försiktiga ordalag att Sparres mentalsjukdom inte var alldeles okänd för
arbetskamraterna.
Det var ett ovanligt dystert och häpnadsväckande dödsbud, som sistlidne
onsdag hit anlände, i det telegrafen meddelade, att löjtnanten vid skånska
dragonregementet Bengt Edvard Sixten Sparre i Taasinge skog å Fyen
burit hand på sitt eget lif, sedan han först med en revolverkula sändt sin
älskarinna, den 20-åriga Elvira Madigan, in i evigheten.
Hvilka lidelser, själsqval och slutligen, hvilken förtviflan, som rasat i
dessa båda menniskohjertan innan den förfärliga katastrofen inträffade,

ligger utom mensklig omdömesförmåga, utom mensklig beräkning. Vi låta
täckelset falla öfver den sista akten af detta olyckliga kärleksdrama, som
hos vänner och bekanta till den aflidne mannen väckt häpnad och
beklagande och hos hans och hennes anhöriga den djupaste sorg och
förtviflan.
Sixten Sparre var äldsta sonen till kammarherren Sigge Sparre, af den
urgamla Rossviksätten, och hans maka född Peyron. Efter svårare
ekonomiska motgångar flyttade familjen i mediet af 1860-talet från
Stockholm till Kristianstad, der sönerna Sixten och Edvard genomgingo
allmänna läroverket, hvarefter Sixten egnade sig åt den militära banan. År
1880 ingick han äktenskap med grefvinnan Luitgard Adlercreutz, i hvilket
äktenskap föddes en son och en dotter. Under uppväxtåren var Sixten
Sparre en omtyckt och afhållen kamrat. Han var alltid hurtig och glad –
kanske mången gång till öfverdrift – dock slumrade inom honom en
hyperpoetisk åder, som stundom qvälde fram i form af fantastiska
drömmerier eller extravaganta illusioner. Han var en kolerisk–sangvinist af
klaraste vatten. Men hans flärdfria, allt högmod och tillkonstling saknande
natur, gjorde att vänner och kamrater gerna sågo genom finger med hans
mången gång till öfverdådigt lättsinne gränsande obetänksamhet; ty om
något öga kan hos en menniskas karaktär skilja guldet från slagget så är
det vännens.
Sedan Sparre inskrifvits på skånska dragonregementet egnade han sig
med lif och lust åt sitt yrke och utnämndes år 1887 till förste löjtnant på
regementet. Många af de stunder han var fri från tjenstgöring egnade han
åt estetiska studier, och åt många af sina vackraste tankar har han gifvit
form i smärre poëm, af hvilka en samling i fjor utkom af trycket. Han har
äfven lemnat ett och annat litet bidrag i bunden form till
”Kristianstadsbladet”.
Men kommo så ofärdens och sorgens dagar. Den sjudande kratern
började jäsa allt starkare och starkare. Det ena utbrottet av en af en
sjuklig och tygellös passion följde på det andra. En guldlockig smäktande
sirén på en ståltrådslina tände hos den eldige, fantastiske mannen en
lidelse, som kom honom att förgäta sina heligaste pligter mot
fädernesland, anhöriga och regementskamrater. Det färska minnet af det
blodiga dramat på slottet Meyerling tyckes icke haft så föga inverkan på
de båda olyckligas sjuka inbillning och öfverspända fantasi, och så kommo
vanäran, ångern, samvetsqvalen.
Hur de sista timmarna förflutit derute på den bokomskuggade ön söder
om Fyen, hvilka blodstårar der gjutits och hvilka hjerteqval der utkämpats
innan de ödesdigra revolverskotten gjorde slut på två menniskolif, har
intet menskligt öga sett och intet menskligt öra hört. Detta vet Herren
allena!
Vi kunna endast djupt beklaga det skedda och tänka på de orden:
Dömen icke så varden I icke dömde.
H.F.

Illustreret Tidende 1889-07-28

En av Danmarks ledande veckotidningars beskrivning av dramat några
dagar efter att nyheten spridits.
Elvira Madigan
Det opsigtvækkende Kærlighedsdrama, der har faaet sin triste Afslutning i
Nørreskoven paa Taasinge, har i mer end almindelig Grad beskæftiget
Publikum i den sidste Uges Tid. Hvor moralsk indigneret man end vil være

over det illegale Forhold, der har existeret mellem Elvira Madigan og
hendes Elsker, kan man dog ikke andet end have Medlidenhed med den
unge Pige, der har haft saa trist en Skjæbne. Hun skal have været ikke
blot smuk og flink i sin Kunst, men tillige en Pige, der holdt paa sin
Værdighed og ikke var til Fals for den første den bedste. Hun havde været
en saa feteret Cirkuskunstnerinde som faa, og havde endog som
Anerkjendelse for Dygtighed (og Dyd) faaet en Gave af selve Kongen,
Guldkorset, hun altid bar, baade naar hun optraadte paa Arenaen og
ellers. Fra denne Herlighed sank hun Trin for Trin ned i trange og triste
Forhold. For at holde sine Forældre oppe blev hun ved deres Trup, skjønt
hun sikkert kunde have faaet udmærket Engagement hos andre
Cirkusdirektører. I det tarvelige Selskab maatte hun ofte taale slet
Behandling, og hendes daglige Liv forbitredes sikkert stadig af de elendige
Kaar, hvorunder hendes nærmeste levede. Kan man saa undre sig over,
at hun, hvor utilgængelig hun end hidtil havde været for al den Smiger og
Kurmageri, en Primadonna af hendes Art er udsat for, til sidst begyndte at
lytte, da en ung smuk Mand tilhviskede hende Elskovsord, skrev Breve og
glødende Kjærlighedsdigte til hende, at hun lod sit Sind og sine Tanker
fange af ham, og at det gik, som det gik. Hun har maaske fra
Begyndelsen af ikke en Gang anet, at han var gift og haabet, at ders
Forhold skulde blive saa legalt, som Samfundet nu engang forlanger det.
– Det berettes, at hun, de sidste Dage de saas i Troense forinden
Selvmordet, synlig var i nedtrykt Sindsstemning, medens han derimod var
glad og fornøjet. Hvem ved, hvad hun har lidt i disse Dage, da hun evig
og altid har gaaet med en tanke, at om saa og saa mange Timer var det
hele forbi. Et letsindigt Pigebarn vilde have løbet fra det hele, ladet fem
være lige og begyndt igjen paa Livet. For hende syntes Livet ikke mere til
at leve, og saa gav hun sit Minde til, at han dræbte hende. Stakkels
Elvira!

Nyaste Öresunds-posten 1889-07-30

Redaktör Nathanael Hellberg passar på att utgjuta sig över tidsandan med
Sixten Sparre och Elvira som varnande exempel. Som de flesta andra
lägger han en stor del av skulden för det som hänt på Elvira.
Här och der.
Är sjelfmord ett brott? Ja, visserligen. Det säger oss vår naturliga
rättskänsla, äfven om vår lag icke i likhet med den engelska straffar den
som sjelf försöker att göra ett slut på sitt lif.
En annan tanke om den saken hade, som bekant, våra hedniska
förfäder, hvilkas eljest i så många hänseenden storslagna gudalära
stämplade ”sotdöden” såsom neslig, bjudande sjuklingar och åldringar att
sjelfva gifva sig döden för att vinna saligheten i Valhall, en sjelfmordslära,
som den store asaguden ju gaf helgd genom sitt eget höga exempel.
För en mera human, kristen uppfattning af menniskans pligter blir
deremot hvarje sjelfmord, äfven under de mest ”förmildrande
omständigheter”, ett brott. Men detta hindrar ju icke att vi kunna hysa
deltagande för medmenniskor, hvilka lägga hand på sig sjelfa, likaväl som
för andra brottslingar. En hvar af oss som älskar lifvet – och det göra de
flesta menniskor, huru hård än kampen för tillvaron är – måste antaga att
sjelfmördaren, som frivilligt underkastar sig dödens smerta med
försakande af all jordens glädje, till och med hoppets njutning,
kännt lifvets smerta djupare än vi. Och kommer dertill at det är en lidelse
af mindre egennyttig art som förmått den olycklige till det förtviflade

steget, så döma vi honom gerna skonsamt.
De fleste sjelfmördare torde emellertid befinna sig i den ställning att
ett fortsatt lif skulle bringa dem i en allt djupare förnedring, och der så är
fallet måste sjelfmordet betraktas nästan såsom en oundviklig följd af ett
ohjälpligt felsteg, af en moralisk, oftast äfven ekonomisk bankrutt. Till
denna art af sjelfmord torde löjtnant Sixten Sparres – och hans höga
förebild, kronprins Rudolfs – böra räknas. Om en officer, som hunnit till
mogen ålder och har en hustru och ett par minderåriga barn, råkar
förälska sig i en vacker cirkusflicka och för hennes skull öfvergifver sin
familj, glömmer sina militära pligter och smyger sig bort från
fädernesland, kamrater och anhöriga för att med sin älskarinna kasta sig
in i en lättsinnig kärleks vilda, korta rus – desto lättsinnigare då han
saknar förmögenhet – så kan det omöjligen betraktas såsom en handling
af mod när han till slut föredrager döden framför en efterräkning för sitt
oförsvarliga handlingssätt. Hans afsked från lifvet är närmast jemförligt
med brottslingens rymning för att undgå straff. Man kan naturligtvis i allt
fall beklaga hans förvillelse, och domen må varda mildare eller strängare,
beroende på många dervid samverkande omständigheter.
Men om sålunda det skott, som nyligen i ett skogssnår å ön Taasinge
ändade löjtnant Sparres trettiofemåriga lif, var den naturliga upplösningen
på en kärlekstragedi, hvartill uppränningen gafs när den alltför eldfängde
dragonlöjtnanten och den vackra lindanserskan i slutet af år 1887 första
gången sågo hvarandra i Kristianstad, förefaller denna senares frivilliga
död i sin ungdoms vår – vi förutsätta nemligen att fröken Madigan sjelf
önskat att följa sin älskare i döden – mera svårförklarlig. Om än hennes
förut oförvitliga rykte genom ”rymningen” lidit obotlig skada, skulle väl
denna omständighet dock icke hafva vållat något afbräck i hennes
artistiska triumfer. Hans framtid var till spillo gifven – hennes icke.
Var då den sköna Elvira måhända för stolt att öfverlefva sin vanära? I
sådant fall måste man skänka den unga i ett kringflackande, äfventyrligt
lif uppvuxna flickan ett desto större deltagande som qvinnor af hennes
yrke visserligen icke anses höra till dem som hålla på moral och godt
rykte.
Elle kanske älskade hon sin förförare så lidelsefullt att lifvet ej hade
något värde för henne, då hon icke för alltid kunde få ega honom? Derpå
gifva de i Nörreskov hemskt genljudande skotten intet svar.
Med den kännedom man eger om Elvira Madigan förefaller intet af
dessa antaganden orimligt. Alla uppgifter om hennes person
öfverensstämma deri att hon både i intelligens och moral stod vida öfver
mängden af sina yrkessystrar, och detta ehuru de förhållanden under
hvilka hon uppvuxit icke voro bättre än andra cirkusbarns. De
helsingborgare, som sågo den 19-åriga lindanserskan uti Madigans cirkus i
nya ridhuset härstädes på hösten 1887, kunna intyga att i hela hennes
uppträdande både inom och utom arenan låg något aktningsvärdt, nästan
högdraget, som bjert stack af mot den tarfliga omgifning hvari hon befann
sig. Hon utförde sina nummer med lika mycken säkerhet som elegans
utan att genom lättfärdiga blickar eller meningslösa leenden tigga
publiken om applåder, hvilka i allt fall rikligen tillföllo henne och för hvilka
hon tackade med afmätt värdighet.
Det var ett egendomligt intryck en representation i Cirkus Madigan
gjorde på en åskådare, som icke hade alltför ringa anspråk. En cirkus med
två, säger två hästar! Och en 15-årig clown! Hvad som utfördes var icke
just underhaltigt, men allt vittnade om små resurser – allt, utom Elvira
Madigan, som skulle varit en prydnad för verldens största cirkus, både
genom sin apparition och genom sina konststycken. När den unga, men
nästan fullt utbildade flickan, med sitt täcka – icke egentligen regelbundet

sköna – ansigte, upplyst af stolt blickande, intelligenta ögon, med det
rika, glänsande blonda håret böljande utefter en härlig gestalt långt
nedom den smärta midjan, iklädd hvit atlas-spens med guldfrans, hvita
silkestrikåer och små atlasskor, utan annan prydnad än ett litet guldkors,
hängande i ett svart sammetsband om halsen och hvilande på den
jungfruliga barmen – då denna ögonfägnande företeelse, lätt som buren
af en vindfläkt, sväfvade in på arenans smustiga sand och graciöst
svingade sig upp på den knappt synliga ståltråden, gick ett doft sorl af
öfverraskning och beundran genom åskådaremängden, som nyss förut
undfägnats med ormproduktioner, clown-upptåg och parforce-ridt af
hvardagligt slag.
Om en oerfaren manlig ungdom vid den tjusande anblicken råkade
tappa både hufvud och hjerta, så var derpå knappast att undra; men en
gift kavalleriofficer, nära dubbelt så gammal som den sköna – hvem skulle
väl trott honom om att flux bli kär i henne, såsom det lär ha inträffat i
Kristianstad hösten 1887, då cirkus Madigan gaf föreställningar derstädes.
Denna säregna verklighetsroman, som fick en så sorglig upplösning,
låter sig endast förklaras derigenom att föremålet för löjtnant Sparres
ömma låga icke blott i kroppsligt, utan äfven i andligt hänseende stod
öfver den vanliga nivån, hvarjemte intet förtal dessförinnan kunnat kasta
någon skugga på hennes lif.
Elvira eller Hedvig – såsom hennes dopnamn var – hade aldrig känt sin
verklige far. Hon uppfostrades af modern, som någon tid efter flickans
födelse trädde i äktenskap med en då mycket uppburen cirkusryttare af
amerikansk börd, John Madigan. Då modern, som var af borgerlig
härkomst, erhållit en ganska god boklig bildning, försummade hon inte att
gifva sin lilla, begåfvade dotter den första undervisningen på samma gång
som fosterfadern inöfvade henne i lindansning och andra cirkuskonster.
Modern, hvilken städse var mycket rädd om sitt vackra barn, beräknade
att hennes Hedvig en gång skulle bli familjens artistiska ära och
ekonomiska stöd, tillät icke flickan att fördrifva de stunder, som
repetitionerna och representationerna lemnade henne öfriga, med
odygdigt ras i yrkeskamraternas sällskap utan höll noga efter henne. Icke
heller sparades på hennes utgifter till en ”fin” dam. Så snart familjen
under sina resor, mest i Danmark och Tyskland, uppehöll sig på ett ställe
någon längre tid fick den unga flickan taga lektioner i språk och musik m.
m., hvari hon ock, tack vare goda anlag, gjorde vackra framsteg. När hon
vardt äldre och hennes qvinliga behag framträdde i all sin bedårande
glans, uteblefvo naturligtvis icke hyllningar från de vanliga
cirkushabituéernas sida, men deras artigheter skärpte endast moderns
och fosterfaderns öfvervakande blickar, och den enslighet hvartill de
dömde dottern framkallade och underblåste hos henne en romanesk
öfverspändhet på samma gång den bildning hon erhållit nog gjorde den
vackra lindanserskan stolt och kom henne att drömma om en annan
ryktbarhet än den hon kunnat vinna i en cirkustrupp af tredje rang.
Hur annorlunda skulle icke Elvira Madigans öden kunnat gestalta sig,
om hon egt sådana karaktärens egenskaper att hon vetat att använda
sina inre och yttre företräden till sin och sina medmennsikor glädje och
gagn i stället för att de nu bragt sorg och förtviflan öfver både henne sjelf
och andra!
Det gifves något som för lifslyckan är af större vigt än både fagert
yttre, intelligens och ett intagande väsende – det visar skön Elviras
tragiska lefnadssaga.
N.H.

Smålandsposten 1889-08-01

Redaktör Alfred Hedenstierna skräder inte orden när han kritiserar
samtidens förstående reaktion på dramat. Att en självmördare som Sparre
mer eller mindre görs till hjälte är mer än vad den moralkonservative
Hedenstierna kan tåla. Oavsett vad man tycker i sakfrågan måste man
medge att detta är journalistik när den är som allra bäst: bitsk, ironisk
och stilistiskt högtstående. Artikeln är osignerad, men att det är
Hedenstierna som är författaren råder inte minsta tvivel om.
NYTT: En intressant polemik mot Hedenstierna finns i
Nationaltidende 1889-08-07.
Se http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:b01c7d9b-f5c6-4904-aae8abfbe4a78060

Ett tidslyte, som slutligen ofelbart för mången skall vålla svårighet vid
skiljandet af dygd och last, är det romantiska skimmer, som man nu – ej
minst från tidningspressens sida – äflas att kasta öfver vissa brott,
särskildt äktenskapsbrott, som utmynna i enkla eller dubbla sjelfmord.
Knappast har ekot efter den furstliga vällustingens revolverskott i
Mayerling förklingat, förrän en gift svensk officer tillsammans med ett
majestät från ståltrådslinan i vårt grannland återge samma drama så godt
och troget som plats och omständigheter det medgifva.
Och åter står den del af verlden, som alltid tränger sig i förgrunden
och bullrar mest, redo, att med behagligt rysningsblandad beundran strö
de försonande orden och de yppiga örtagårdarnas blomster öfver
sjelfspillingen.
Det är rätt att hänskjuta domen öfver en slik gerning till Honom, som
alltid förmår rannsaka menniskornas hjerta, och bedöma den tyngd, hon
burit derpå. Det är rätt att pröfva sig sjelf, innan man kastar sten på en
svag nästa, och det är rätt att dem, som ännu står, rigtar sin hela
uppmärksamhet på att sjelf ej falla.
Men att, såsom här skett, i den hemska gerningen nästan uteslutande
se en rörande kärlekslegend, att fira de olyckligas vigande vid jorden med
särskildt stor högtidlighet, med riklig blomstergärd och ansenligt tillopp af
åskådare samt ett urskuldande griftetal, det är icke rätt.
Ve dem som dömer om hvad lott sådane olycklige få i ett annat lif!
Den gudomliga barmhertigheten har vägar, som menniskans
trångbröstade uppfattning ej känner. Men icke bör t.ex. en sansad
luthersk prest vid en sådan jordafärd särskildt lägga an på att låta sjunga
psalmer, som så att säga ge på hand himlens lycksalighet åt förföraren
och den förförda just i hvarandras armar.
Och dock lät den beskedlige Taasingepresten, bländad af en gammal
vapensköld, förvirrad af rampskenets och linans nimbus blandad med den
romantiska röken från en revolver, vid begrafningsakten afsjunga följande
vers:
”Tænk naar engang i Himlens gylne sale
jeg med den Ven, jeg her paa Jorden fandt,
i Lyset om et ewigt Liv skal tale
og om det Liv, der som en Drøm forsvandt–”
Skulle deltagandet blifvit så allmänt, sinnena så upprörda, blomstergärden
så riklig, psalmverserna så granna, om det här t.ex. gällt ett par stackars
trogna, ordentligt laggifta makar, som i kärlek och försakelse tillsammans
burit dagens tunga, men af olyckor och nöd omsider bringats till förtviflan,
och, när de sett allting mörkt omkring sig, sökt döden tillsammans?
Förvisso nej, med den fostran som åt flacka, ytliga sinnen gifves af en
”tidsanda”, hvilken finner sådana uppträden som det ofvan beskrifna både

”vackra” och fullkomligt i sin ordning.
Det enda vackra vi för vår del funno vid de olyckligas jordafärd, var ett
kors af blommor, sändt från – förförarens förkrossade, skoningslöst
förrådda maka.
Om vi ett ögonblick skulle försöka sätta oss in i hennes känslor….
För vår del äro vi nog ”gammalmodiga” att finna den hemska taflan
från Taasinge skog mera ömklig än ”romantisk”.
Vi skulle kunnat i älskaren se ett slags ”hjelte” – sådan vår enerverade
tid nu kan åstadkomma honom – om han efter ärlig strid mellan passion
och pligt dukat under, och, ur stånd att finna en hederlig lösning på
kampen, i förtviflan burit hand på blott sig eget lif, hellre än att bryta den
ed han svurit sin maka inför altaret.
Men öfver detta par, som ljög sig fram derute i främmande land och på
skolpojksvis skar sina sammanslingrade namn med tillhörande attribut af
pilar och hjertan på bord och bänkar; öfver detta dubbelskott vid afslängd
korsett och turnyr, vid länsad matkorg och tömda ölbuteljer, sedan
pengarna voro slut och den vällustiga njutningens bägare sannolikt äfven
tömd ända till dräggen, tycks vi ligger en ocean af vämjelse och äckel.
Hur många män af ungefär löjtnant Sparres bildningsgrad och
samhällsställning ha icke, i vår, de öfverfylda lefnadsbanornas och
öfverförfinade behofvens tid, inom blödande hjertan med pligtens och
samvetets dubbla säkerhetslås måst stänga inne känslor, som varit lika
varma som hans!
Hvem beundrar dem!
Men – det der är ju ”brackaktigt” och urmodigt nu! Fri kärlek, fritt lif,
fria revolverkulor och fri himmel i – armarna på den, i hvars sällskap man
bedragit sina barns mor; – det är ju så den lyder, dagens lösen!

Sundsvalls Tidning 1889-08-01 (utdrag)

Här får vi lite mer insidesinformation om bland annat Gisela. Vissa
felaktigheter har dock insmugit sig: Gisela hade funnits hos familjen
Madigan i över sex år; Cirkus Klemann skall vara Krembser; Fru Madigans
föräldrar kom båda från Norge. Andra uppgifter i artikeln är omöjliga att
kontrollera idag, trovärdighetsgraden får väl sägas vara varierande. Det
kan också påpekas att kejsar Vilhelm bara var 8 år gammal då Elvira
föddes.
Med anledning af ett först i pressen utspridt rykte, att Elviras fostersyster,
Gisella, den mörka sydländska skönheten, liksom Elvira var den ljusa
nordiska, skulle rymt från sällskapet Madigan, kunna vi, efter hvad vi från
säkraste håll gjort oss underrättade, upplysa, att denna historia är helt
och hållet ogrundad.
Efter att i 2 ½ års tid ha tillhört Cirkus Madigan, ingick Gisella
äktenskap med en framstående konstberidare vid namn Braatz, hvilken
hos hennes adoptivföräldrar anhållit om och erhållit hennes hand. Först
efter giftermålet anträdde det nygifta paret sin resa till den nya verlden i
vestern, der de ännu med framgång lära uppträda å cirkusarenan.
Gisella var född i Österrike och hade till sitt femtonde år gått i en
klosterskola i Siebenbürgen. Så fick hon se cirkus, bedårades af det
skimrande lifvet å arenan och lät sig adopteras af hr och fru Madigan. Det
var hufvudsakligast genom henne – den äldre fostersystern – Elvira
förvärfvat den bildning som hon egde. Det var Gisella som lärt den lilla
Elvira att spela piano och bibringat henne en del af den grammatikaliskt
språkliga underbyggnad hon egde. Äfven Gisella egde under sin cirkustid

många och framstående tillbedjare. Så hade en gång 1882 en bankir i
Siebenbürgen anhållit om hennes hand, men blifvit afvisad.
Det ur, märkt ”E. A. D.” (ej E. D.) hvilket blifvit funnet hos Elviras lik,
är, efter hvad vi lärt känna, ett minne från en fest, som till hennes ära
anordnades i Lemberg (Österrike) redan 1881 i maj. Inuti samma ur lär
stå ingraveradt: ”Till Elvira Madigan”. På samma gång som Elvira lär äfven
Gisella erhållit ett guldkors af danske kungen. Endast 13 år gammal
uppträdde Elvira hos cirkus Klemann i kejsarstaden vid den sköna Donau,
det glada Wien, och gjorde der stormande lycka.
Elviras morfader, som hette Olsson, är död i Sundsvall, Elvira rymde
från Sundsvall första gången hon kom hit och i Sundsvall erhöllo hennes
föräldrar underrättelse om hennes sorgliga, död.
Besynnerliga ödets lek!
Elviras mor, fru Madigan, är född i Finland. Hennes far var svensk,
hennes mor norska.
Bland de vidunderliga rykten, som satts i omlopp om Elviras härkomst
på fädernet, må tvenne omnämnas, båda hufvudsakligen väl uppkomna
med anledning af de triumfer hennes mor i sin ungdom firade å manégen.
Det ena vet berätta, att hon skulle vara köttslig dotter till konung
Victor Emanuel af Italien. Under ett besök i Petersburg skulle, som ryktet
förtäljer, Elviras mor blifvit af Italiens monark, som samtidigt vistades der,
rikligt öfverhopad med briljanter. Och deraf skulle följa … Det andra vet
berätta, att en herskare, som nyligen beklädt det tyska kejsarrikets tron,
skulle vara Elviras dagars upphof. Äfven danska tidningen Politiken
insinuerar detta i en artikel, der det berättas, att den firade fru Madigan i
sin ungdom en gång på en mycket högt stående dams önskan skulle
nödgats lemna Berlin och resa till Odense å Fyen, der Elvira efter en tid
såg dagens ljus.
Vi behöfva väl icke erinra, att dessa vidunderliga historier förtjena liten
eller ingen tilltro.

Laura Madigans brev till Politiken

Publiceringen skedde den 3 augusti 1889, i dansk översättning och lätt
bearbetning. Här citeras originaltexten efter manuskriptet, som finns
bevarat i Det kongelige Bibliotek, Köpenhamn. Enevig sid.103–120 återger
både originaltexten i faksimil och utskrift samt Politikens översättning.
Likaså finns brevet i Jansen, Henrik M: Elvira Madigan og Sixten Sparre …
Mamma Lauras svenska är inte alltid lätt att förstå, och handstilen inte
alltid lättläst; tidigare publiceringar av brevet verkar innehålla en del
feltolkningar. Jag har avstått från att försöka ”frisera” texten utom i de
citat som gjorts tidigare i boken. Brevet utgör en av de viktigaste källorna
till förståelsen av dramat och av Elvira som person. Laura vill med detta
brev ge sin syn på dramat, som hon med all rätt anser ha fått en alltför
sparrevänlig vinkling i pressen.
Ärede Redaktion i Kjöpenhamn.
Tack Tusende Tack för all den sÿmpati; såm di Danmark Har Lagt i dage
för min olÿliga Doter Elvira. Blåt en Rigtig danskt jerta kan handla så
Högjertat. tack for den spender såm kåm den olÿkliga till del. – Jag skule
Self Hava Rest Ner, men mit arma Huvud var icke Riktigt. man Befarade
då, att att jag moske skule söka fölia mit Elskade Barns Exempel. Fast jag
Bad min man men Han ville ei, utan Han ville schelv Resa dit ner. Han
mente att Han var mera Resolverad, och nu Har jag måtat visa dem att
jag måste Leva. för min famile och min gama Kiera moder såm jag sedan

jag Låg i vugen aldrig Har skild mig med, och inte fören döden sitier ås
ått. på Elviras egen önska har vi grundat Circus och också telt. då Hon
inte mera ville vara ute i verden. for vi motog från alla Lender tikendelser
med Contrakt. men Hon ville Resa i Norden. och inte stora aferer Har vi
Jort, men vårt telt Har varät en samlingsplas Bode i danemark och sverie
Blåt aff fin Publik. och telt är ingen skam. tilochmed då det är en med di
största som Har Rest her i Norden. Barnom, Meÿers, Fopol alla Reser med
telt, många deriktörer önska i Bland att Ha ett telt.

Första sidan av Laura Madigans brev till Politiken. (Det kongelige Bibliotek,
Köpenhamn)

Tivoli trefar man Blåt i Kjöpenhamn, och jertas goda menischor Blot i
danemark, från slåtet till i Hüdan, en sådan Kung, och sådana menischor
Besiter Blåt danmark.
Huru åfta Har Elvira och jag Lentat dit, men Hon Har döt på den jorden
Hon Lentad efter, gud vare Henes förvirade schel Nodig. och gud förlåter

Hener jag Har Lenge Sedan tillgivit Hener. Hon Har fölgt sit gjertas val.
Hon viste inte att Hon földe en mördare, såm drog Hener utt aff sit
moders Hus för att stila Hans Begäran och sedan Lumsk mörda Hener i
Sömnen ve ve Hans arma Siel, då Han skal treda fram för den såm star
Högre en menischan såm är Here åver ås. kan hans Schel få Ro, – jeg
tvivlar. inte Nog med, att min stakars Barn Har fölgt sit Jerta men alt Hon
Hade aff minen från mig och stÿfadren. Har Hon Jort till pengar för att
under stöda Spare med pengar. Hon Har send Honom Mÿket och mångt,
men Han aldrig Henem et frimerke Blåt diktar och verser, och trengt på
för Lenge Sedan att Lemna sin moder, men fernuftet talte, och med alt
arbeta Hon i mot att Behåla sin Heder
Löitnant spare för 2 år sedan framstelde sig för os i Kristianstad, och
kåm var qvel i Circus och en afton frågade Han åm Han får Låv att
medfölia vegen Hemot i Selskap. då svarade jag, att det är intet
spasande, men då kåm Han endå. – Elviria mig under armen och mormor
vid andra sidan Han mid madigan. Det var Hella Bekantskapen och vidare
Blev det inte tala åm en Blåt åm snöveder. når vi Reste kåm spare till mig
och frogade åm Han får imelan ått Skriva till mig och fråga Huru aferena
går, da Han Blåt Lever för Kånsten, men jag emottog inte Nogon Brev eler
vidare. Och vi tenkte Heler aldrig vidare på den Heren. såmaren i Ljungbÿ
Hed var spare där och talte till os såm flere aff Publiken men ingenting åm
Elvira. en afton frogade Han åm han får jöra selskap med os Hem. och jag
ingenting Hade att invenda därpå, i all ära, men då var kl. Slagen för mit
Barn då förmodar jag att Han Hemlig till Stukit Elvira nogån Lap Papier vid
afskedet, för då Böriade det såm jag Nu Hör aff mis Rosa för Hon var
Heners förtroende.
alla viste det men ingen förråde Hener, för Hon gaf Presenter att di
Skole tiga, och teg gorde di såm en grav. och Breverna till Hener var Påst
Restant och var dag et Brev. såm jag Hör nu Har Hon 3. gånger afbrutet
Brevvexlingen men do Har Han truat att Schuta sig åm Hon intet Skriver.
till Hudiksvall emottog Hon ett Stort förseglad Brev såm ine Holde Hans
Levnad. det Blev mig i går Bekant aff min verdina och efter detta Brevet
var flikan sig aldrig Lik, utan gråt Nat och dag och förtvivlad vred sina
Hender, och Ropa på gud att Reda Hener Reda för gudskul mit arma jerta
Reda mig att ei falla i Frestelser då verdinan frogade Hener vad det
felades Hener såm Hade allting som en Flika önskade sig, då svarade Hon
och åm jag kunde anförtro mig att Någon, men en Ed Binder mig, och jag
är olÿklig. Elvira velkade aff var dag, men jeg aninglöst trode att det var
Huvudpina såm hon föregav, forsökte alt vad Hon Hade Lust att spisa och
drika spasera åka men ingenting gelpte.
då tenkte jag nå med tiden Blir alt Bra då Hon altid ville vara ensam
med Lektÿrer, tils det i sunsval Blev alvarig, då ana jag att flikan var ei
mera den sama. då depesen kom ville jag Brÿta op den, men för sent. då
tog jag i för Hör en ung Flika såm Nu är Hos mig 3 år, och frågade Har du
aldrig fört Några Brever från Elvira på posten men svaret Blev Nei dagen
därefter var Elvira försvunen, och den Nemda Flikan Har fört Brever
Nestan två år på Posten, men ingen förode Hener. Nu Stod vi för En
Retzel. Hon Reste med morgon toget, vi tog onfartÿget till Stocholm och
åm inte Har Blivit tioka, så skule vi Hava opnåt Hener, men alt gik imot,
och vidare är kjend nog Elvira Har altid varit ett dÿgdigt gåt Sitsamt Barn,
aldrig motsakt mig i Nogot, då jag aldrig nogåt oret Har fodrat aff Hener
utan Har altid Holit mit Barn som en Heligdom, såm jag avundaste Blåt
någon ville tala vid Hener och ville aldrig Höra aff giftermol. jag ville Hava
mit Barn för mig sel.
I Sundsval å Pant banken har Hon satt sina Briliant Ringe, och vidare
har Hon i förvilessen skenkt Bort Bode sitt och mit som hon Blåt fik

medgelpare. och Helle tiden var Blåt Hanser Breve att Han var skild med
sin Hustru och att Han ville taga livit aff sig åm hon inte siger ja. då
Lovade Han Hener ett Hÿligt Hem, med alt utmolad Idylisk sitten Rom var
Röd Plüs, Draning Rom grönt och Såvkameren alt Blåt Plys, alt Blev Hener
förspeglad det arma fantasi. Blåt att Nara ut Hener os sedan mörda
Hener.
en gång för ett år sedan i gradroben såg Hon vid ankledningen
en varsel. då jag på Plaserna åpptog Bileeterna Hörde jag et volsamt
skrik. jag Löper in i gradroben och frogar efter, men Hon stor Blekt såm et
Lik och siger jag såg en död Hon, som var så vit så mager, fatta På mis
Rosas Föter och då Ropade Hon Sixten, sa Rosa. men då tilltalte jag Hener
att det fins ingenting till. Blåt fantasi Bilder, men det svevade endo alting
för Hener, den Han Hon då Sog, var den såm drepte Hener
engan igen Låg Hon såm i en dvala och do tÿkte hon att två Englar var
Hos Hener. Broder och sÿster Halv Sÿskon, att di sat sig På vardera arm
och så Bar det aff till Himelen Hon var kled vitta stora vingar Englarna
försvuna i Himmelen men hon kunde inte kåma in do himelen altid Stöte
emot Huvudet, och kåm ner Sakta på jorden och till verkligheten. Hon var
Red för altting, spöken fulla menesker aldrig ville Hon Liga ensam i
Rumet, utan altid vid mit Rum, men Han Kunde nog fördriva alt. Nu har
jag tapat min Lÿko mit olderdoms stöd, min Redande Engel. Jag vandrar
som en atomat. i Stÿv fadren Hade Hon en Rigtigt Far då Han för sin Lilla
pige ingenting sparade, och Hon kunde Have Biert Hans sista så skule
Pigen Had det. Han sa altid Flikan arbetar jo låt Hener få vad Hon vil och
Hon fick också. Bode Edukation i alt och jag ville visa verden, att det fines
eender Resande Barn såm kan genstela sig med var dame Rang.
Förlåt detta Brevet är otÿdligt Skriven men mina ögon är Bleven så
svaga aff gråd att jag inte ser och mina Nerver Rÿster.
Tack för Henes vener i Livet såm i döden det danska Folk.
den sorgna modern
Laura Madigan
Hudiksvall, den 30 Julli 1889.

Arbetet 1889-08-06

Tidningens chefsredaktör Axel Danielsson missförstår liksom alla andra
dramat på Tåsinge liksom orsakerna bakom Sparres och Elviras agerande.
Sparres vänstersympatier tas som ursäkt för att politisera händelsen,
vilket tidningen dock ingalunda var ensam om. Åtskilliga andra skribenter
låter ju sina politiska och moraliska värderingar styra journalistiken, fast
då oftast från höger. Se t.ex. citaten av Hedenstierna och Hellberg ovan.
Dubbelsjelfmordfet i Taasinge fortfar alt jemt att vara ett ypperligt
ämne för en skandalhungrig tidningspress och en om möjligt ännu mera
skandalhungrig publik. Vanligtvis berättas historien romantiskt och
öfverskylande med mer eller mindre pikanta drag ur de begge olyckligas
lif. Men man ser äfven tidningar, som med förtrytelse dundra fram sin
straffpredikan öfver äktenskapsbrytaren och andra som med
spetsborgarens sjelfrättfärdighet och inskränkthet peka på de begge liken
och ropa: ”Så går det, när man icke nöjer sig med att vara kälkborgare,
utan viker af från lifvets allfarväg!”
Naturligtvis kan här icke bli fråga om att anlägga någon särskildt
socialistisk synpunkt, så vidt icke sanningen öfver hufvud numera kan
kallas socialistisk. Dessa begge döda voro uppenbarligen intellektuellt

öfverlägsna sina klassförvandter, och de voro det enligt vår mening
äfven moraliskt, ty den högsta moral vi känna är otillfredsstäldheten med
eländiga förhållanden. De hade upptäckt intigheten i det nuvarande
samhällslifvet, och då de icke fått syn på något bättre rymde de ur lifvet.
Huru många ha icke under liknande omständigheter störtat derför, att de,
liksom dessa, icke funnit något ideal med kött och blod att lefva för! De
voro förderfvade! skriker hyckleriet. Detta är icke sant. De voro mindre
förderfvade än tusentals andra, som med fjäderlätt samvete begå samma
brott mot könsmoralen utan att bryta med lifvet. Så ter sig händelsen i
Taasinge vid närmare betraktande.
Figaro, den konservativt nihilistiska Stockholmstidningen, berättar oss,
att löjtnant Sparre var anonym medarbetare i detta ytterst
individualistiskt hållna organ för bitter öfverklassopposition utan program.
Derigenom blir Sparre i våra ögon något intressantare än t.ex. kronprins
Rudolf. ”Jörgen” omtalar saken i sammanhang med följande utläggare:
”Öfver det han skref låg ock något gentlemanniskt. Han stod
synbarligen i literära åsigter till venster om oss. Ehuru det ju väl endast är
i konst och literatur som vi stå, alltid ha stått på moderat venstergrund.
Af Strindberg var han synbarligen mera än intresserad. Han dyrkade
honom. I hr Carl David afskydde han hycklaren. Han hatade honom. Vi
vågade ej döma så säkert, snabbt, strängt som den döde.
Och vi Jörgen ha äfven alltid midt i vårt varma försvar af Strindbergs
ställe och rätt, sett Strindbergs-frågan snarare moderat–politiskt, än
literärt–partiskt. Vi ha fruktat och ej älskat osedlighetsliteraturen. Ehuru vi
ej diträkna snillet Strindbergs produkter. Och vi ha ej beundrat, utan känt
afsmak för den avancerade naturalismen. Ehuru vi vida värre afsky
dygde- och eunuckpoesien, symamsellsromantiken och den akademiska
fyllhundspoesien eller bullerbasskaldskapet, sväfvande, tysk,
småstadsuniversitets- och nordstjernekommendörs- eller literis pig-messig
och otäck. Men vi ha icke ansett att en Strindberg, belletristisk stämningsnatur, bör få skrifva hvad han vill. I dag hit, i morgon dit. Och vi finna
oförsynt att okunniga och obegåfvade medelmåttor: drottningen, Esselde,
hr Carl David, vilja mästra honom. Och en bourgeois-liberal konto-prodiverse banktjufs borgensmanna-frihandelsregering djerfts låna sig åt en
förföljelse mot en bättre karl och skriftställare af Strindbergs rang. Vi
finna det lika oblygt som att en Bennieh, en handelsbankoprydnad, vågat i
strid mot förnuftets och Guds egen lag, spela vår herre.
Den nu aflidne gick dock vida längre än vi i Strindbergs-frågan.
Han tog literärt parti i striden. Utan ringaste tvekan. Han stod
synbarligen som alla i genren skrifvande epigoner (utom Sigurd) till
venster om mästarn.
Och vi tryckte honom snarare derför att vi ej gerna undertrycka en
känd insändare och derför att den personlighet som slumrade bakom hans
skriftställeri underbart tilltalade oss, än derför att vi gillade detta samma
skriftställeris åsigter”.
Det var således en oppositionsman och det är nog för att inge oss
sympati, äfven om han ej opponerat sig mot något annat än – lifvet. Vi
gilla ej sjelfmordet, i synnerhet icke af den literära intelligensen, som
behöfs i denna tids icke blott sociala utan äfven intellektuella kamp mot
det gamla utlefvade samhället. Men då intelligensen, såsom här, endast
fått en osund näring och ej lyckats skaffa sig mark under fötterna – hvad
skall den göra? På denna fråga är under vissa förhållanden en
revolverkula det riktiga svaret.
D.
Den artikel i Figaro som omnämns i texten har jag inte skrivit av, men mina
fotokopior av KBs tyvärr lite repiga mikrofilm finns här

Elviras släkttavla

1. Ole Olsen Natlandsmyr. *1791 i Norge; matros, skådespelare. †1874-11-24 i Bergen.
2. Synneve Maria Sølfestsdatter. Norge. ㆀ1819-11-07 eller -27 i Korskirken i Bergen.
3. Ole Olsen Brøter (Brother). Nes, Akershus, Norge. Ogift vid tiden för dotterns födelse.
4. Marte Engebretsdatter Hunstad. Dito.
5. Hendrik Jensen. Skräddargesäll. Bodde 1845 på Philosophgangen 248, Köpenhamn. Ogift
vid tidpunkten för sonens födelse.
6. Sophie Lilliegren. Samma adress. ㆀ1845-09-24.
7. Olaj (Ole) Elias Olsen. *1819-04-24 i Bergen, döpt i Domkyrkan 1819-05-09, konfirmerad
ibidem 1835-04-26; akrobat. †1862-07-06 i Sundsvall. Enligt en källa ska födelsedatum vara
1819-04-25 och dödsdatum 1862-07-10, oklart vad som är korrekt.
8. Anemaria (Anna Maria) Olsen. *1818-12-16 i Nes, Akershus, Norge, döpt 1818-12-26,
konfirmerad ibidem 1833; cirkusartist. Det födelsedatum 1818-05-16 som nämns i flertalet
källor är felaktigt. †1908-11-26 i Limhamn.
9. Henry Patrick Madigan. *1815 i Albany, New York; cirkusartist. †1862-12-15 i Kingston,
Jamaica.
10. Marie Madigan. Hennes barn med Henry Madigan hette Emma, Ella, Rose, Eggie,
James, Charles, John och Ida; i vilken ordningsföljd barnen föddes är dock oklart. (Eggie
(William Egmond) (född 1859 i London, död 1892-07-07 i Birmingham) gifte sig med
Elizabeth (född ca. 1862 i Birmingham). Rose (Rosaltha) var gift med cirkusdirektören James
W. Myers. Charles uppges född ca. 1845 i USA. Han var gift med Camilla, född i USA ca.
1853. De hade barnen James (född i USA ca. 1871), Charles (född ca. 1879 i Frankrike) och
Ida E. (född 1880 i Birmingham).)
Mer om släkten Madigan i Slout: Olympians of the sawdust circlce, sid. 195.
11. Emilia Amalia Lovia Mathilda Eisfeldt. *1846-12-slutet i Viborg, Ryssland, †före 1870.
12. Ludvig Elias Olsen. *1843-04-25 i Skänninge, döpt 1843-05-04; akrobat. †1895-04-22 i
Uleåborg, Finland.

13. Betty Gustafsdotter Zander. *1848-06-24 i Sunne; artist. ㆀ1870-12-03 (ㆀ1870-03 enligt
en källa). †1938-11-04. Födelsedatum 1848-01-24 enligt en källa.
14. Rudolf Olsen. *ca 1846.
15. Frederik Peter Jensen. *1845-03-28 i Vor Frue församling, Köpenhamn, döpt 1845-0608; konstberidare.
16. Eleonora Cecilia Christina Maria Olsen. *1849-03-25 i Billnäsbruk, Finland, döpt 1849-0327, konfirmerad 1864-05-09 i Söderhamn; konstberiderska, cirkusdirektör. Artistnamn Miss
Ulbinska (Ulbinsky, Ulbinska, Olibinsky m.fl.), Miss Eleonora; kallad Nora eller Laura
Madigan. Födelsedatumen 1849-05-25, 1850-03-25 och 1850-05-29 nämns också i olika
källor, troligen felaktiga uppgifter. Konfirmerad 1864-05-09 i Söderhamn. ㆀ1892-08-02 i
Bergen (borgerlig vigsel). †1918-11-04 i Limhamn.
17. okänd.
18. Frans Oscar Olsen. *1855-01-05 i Kuopio, Finland, döpt 1855-01-09; akrobat,
cirkusdirektör. †1919-01-11 i Valkeala, Finland.
19. Anna Constantia (Constance) Olsen. *1859-03-19 i Uleåborg, döpt 1859-03-23.
20. James Henry Madigan. *1842-11-04 i Albany, USA; cirkusartist, kallad Jim. †1916-06-01
i West Norwood, England. I svenska kyrkböcker anges födelsedatum till 1842-11-03.
21. Lovisa Charlton. *1852-06-11 i New Aberdeen, Skottland. ㆀ1872-03-02 i Bryssel. †191602-23 (eller 1917-02-26) i Amsterdam. (Enligt 1881 års brittiska folkräkning hette modern
Barbra Charleton, född 1831. Modern hade enligt samma källa också sönerna William, född
1856 och Harry, född 1863; dessutom ytterligare ett barnbarn: Egmonda, född 1879. Barbra
anges som cirkusartisthustru, men maken omnämns inte. Han befann sig kanske på annan
ort då folkräkningen genomfördes.)
22. John Adalbert Madigan. *1850-08-12 i Lafayette, Indiana; konstberidare, cirkusdirektör.
†1897-08-23 i Gävle.
23. Rudolf Finne. *1871-08-24 i Trondheim, †vid okänd tidpunkt i Paris.
24. Eleonore Cecilia Ottilia Maria Olsen. *1864-11-04 i Bollnäs, döpt 1864-11-05.
Kallad Nora. †vid okänd tidpunkt i Paris.
Barn utom äktenskap, alla med efternamnet Finne:
1: Eugenia Viktoria, *1888-02-20 i Stockholm, ㆀBernier, †1969-07-03 i La GarenneColombes, Frankrike.
2: Ragna Constance, *1890, †1916.
3: Rudolf Alexius, *1891-07-13 i Norra Råda, döpt 1891-07-28 i Filipstad. ㆀSigne ?
4: Olaida Gotfrida Caroline, *1893-12-20 i Melleröd, döpt 1896-04-19 i Oslo. ㆀWolfenstein.
[Anm: det verkar märkligt att barnet skulle ha döpts först vid drygt två års ålder, något datum

är troligen felaktigt. Det enda Melleröd jag känner till ligger i Bohuslän, men barnet nämns
inte i kyrkboken för den aktuella församlingen.]
5: Eleonora Maria, *1895-11-04 i Vänersborg, döpt 1895-11-18.
6: Dorothy, detaljer okända.
25. Karl Ludvig Frans (François) Olsen. *1871-06-09 i Halmstad; cirkusartist. Födelsedatum
1870-06-08 enligt en källa. †1915-04-25 i Valkeala, Finland.
26. Anna Maria Hartvida Isabella Olsen. *1873-04-18 i Hillerød. †1874-04-19.

27. Oskar Elias Richard Olsen. *1875-05-10 i Karlskrona; cirkusdirektör. †1951-02-04 i
Gävle.
28. Ingeborg Antoinette Dorothea Reimers. *1883-11-04 i Stockholm; cirkusartist,
Artistnamn Miss Ingeborg eller Mademoiselle Benedetti. ㆀ1901-12-14. †1948-02-04 i Gävle.
Fosterbarn: Fanny Amalia Abrahamsson, *1902-04-15 i Nederkalix.
29. Edvard William Conrad Olsen. *1878-01-25 i Stockholm; artist, musiker. †1923-05-02 i
Storvik.
30. Hilde Rosita Bono. *1880-03-12 i Töreboda; kallad Zetta. †1974-11-14 i Gävle.
7 eller 9 barn, fyra döttrar hette Svea, Göta, Nora & Esmeralda, dessa uppträdde som The 4
Geishas eller Conrados.
31. Hedwig (Hedvig, Hedevig) Antoinette Isabella Eleonore Jensen. *1867-12-04 i Flensburg,
Tyskland; döpt i Marienkirche i Flensburg 1867-12-19; cirkusartist (lindansös,
konstberiderska, jonglör, dansös m.m.); artistnamn Elvira Madigan. †1889-07-19 i
Nørreskov, Tåsinge, Danmark; mördad av löjtnanten Sixten Sparre.
32. Richard Heinrich Olsen. *1871-03-30 i Berlin(?); döpt i Sankt Johannis-Kirche, Berlin
1871-05-04; cirkusartist (clown m.m.). Andra födelsedatum och orter, bl.a. Moskva och New
York nämns i vissa källor, uppenbarligen felaktiga uppgifter. Artistnamn Oscar
Bergman och Oscar Madigan. †1929-06-08 i Odense, Danmark.
33. Rosealtha (Rosealty, Rose) Amanda Madigan. *1873-07-27 (troligast) i Hamburg;
cirkusartist; artistnamn Miss Rosa. Födelsedatumet 1873-08-27 och födelseåret 1874 nämns
också i olika källor. ㆀ1895-08-17 i Bergen, skild 1909 i Malmö. †1958-04-09 i Amsterdam.
34. William Madigan. *1879 i Tyskland.
35. Camilla Elvira Maria Madigan. *1891-03-17 i Norrköping.
36. Lilly Kathrina Margarete Madigan. *1899-03-23 i Malmö.
37. Motalia Maria Madigan. *1891-05-07 i Motala. †1892-02-15 i Lund.
38. Violet Cecilia Madigan. *1898-08-20 i Malmö; sångerska m.m. †1976-06-05 i Malmö.
ㆀI med Ibrahim ben Bujamaa, (*1883-03-17 i Mogdoer, Marocko, †1919-10-31 i Budapest).
Barn:
1: Fatima Bujaama, *1915, †1915
2: Said Bujamaa, *1916, †1916
3: Ibrahim Bujamaa, *1917, †1991 i Amsterdam
4: Adolf Bujamaa, *1919, †1919 i Wien
ㆀII 1923-06-22 med Emil Simon van Bosch, (*1886-01-10 i Boom, Nederländerna. Skilda
1931, †1940-01-24 i Amsterdam). Barn:
5: Emiel van Bosch-Madigan, *1923, †1968
6: Rosy van Bosch-Madigan, *1924-07-05 i Scheveningen, Nederländerna, ㆀ1954-10-18
med Peter Nielsen, *1918-11-18 i Slagelse, †1975-02-02 i Malmö.
7: Johnny van Bosch-Madigan, *1927, †1993
ㆀIII ca. 1933 med Simon de la Fuente, (skilda 1939). Barn:
8: Emanuella Bernarda Bettina Madigan, *1934-07-03 i Haag, Nederländerna, ㆀI 1958 med

Erwin Josef Franz Petera, (*1915-02-12 i Reichenberg, Böhmen, †1964-06-29 i
Trondheim). ㆀII med Hans Kjellsson.
9: Charles Madigan, *1937-04-15 i Haag, Nederländerna, †2010-03-05 i Tiruvannalami,

Indien.
Barn till 5: Mikael Madigan (obekräftat)
Barn till 8: Robert Richard Petera Madigan, *1959-03-31 i Lund, ⚭1992-02-04 med Ursula
Elisabeth Müller (*1962-10-06 i Herresbach, Tyskland)

Huvudkälla är Anders Enevigs bok ”Danske Rejsende”, kompletterad med egna rättelser och
tillägg, bland annat från ”Eisfeldt : en surrealistisk familj” av Sonny Eisfeldt m.fl.

Elviras resor och framträdanden
Vid tiden för Elviras födelse den 4 december 1867 uppträder mamma Laura på
Gautiers cirkus i Flensburg, som därefter ger föreställningar i Odense i Danmark 26
december 1867 till 23 mars 1868. Åren 1869–1872 har mamman bytt till cirkus
Renz, som bland annat ger föreställningar i Hamburg, Leipzig, Wien och Berlin. Var
hon håller hus de följande åren är obekant, eventuellt är hon verksam i Amerika.
1875 återfinns hon på cirkus Myers i Österrike och Tyskland. Året därpå har hon och
John Madigan bytt till cirkus Loisset, som arbetar sig norrut genom Europa; sista
föreställningen på kontinenten ges i Stettin i september 1876. Elviras debut i
manegen sker troligen i någon pantomim eller dylikt under något av dessa år.
Denna förteckning över Elviras framträdanden är långt ifrån komplett, här redovisas
vad jag känner till. Naturligtvis framträdde Elvira inte heller alltid varenda dag under
de angivna sejourerna.
Cirkus Loissets turné i Norden 1876–1877

Köpenhamn, Tivolis cirkusbyggnad

1 oktober–29 november 1876 (Elviras
första kända framträdande sker den
16 november)

Göteborg, Lorensberg

3 december 1876–18 februari 1877

Kristiania, Klingenberg

22 februari–1 maj 1877

Stockholm, ridhuset på Grev Turegatan

5 maj–6 augusti 1877 (se dock nedan)

Norrköping, ridhuset vid Södertull

5–18 juli 1877 (delar av truppen
inklusive familjen Madigan)

Cirkus Ciniselli i Ryssland 1877–1879 (ofullständigt känt, alla datum enligt
gamla stilen)

Riga

7(?) september–15 oktober 1877

Sankt Petersburg, Cinisellis
cirkusbyggnad

26 december 1877–25 maj 1878

Moskva, Hinnés
cirkusbyggnad

sommaren och hösten 1878

Sankt Petersburg, Cinisellis
cirkusbyggnad

20 november–21 december 1878

Moskva, Hinnés
cirkusbyggnad

vintern och våren 1878–79

Sankt Petersburg, Cinisellis
cirkusbyggnad

21 april–13 maj 1879 (Elviras första framträdande som
lindansös äger rum den 23 april)

Cirkus Madigans turné i Finland 1879

Åbo, Kuppis park (Madigans bodde på
Järnvägshotellet)

2 och 8 juni (första framträdandena som
”Elvira Madigan”)

Björneborg, Johanneslunds park

14–29 juni

Kristinestad, köpman Dahls gård

5–13 juli

Vasa, Wasaesplanaden 22

18–26 juli

Gamlakarleby

slutet av juli–början av augusti

Jakobstad

andra veckan av augusti

Uleåborg, stadsmagasinet

16 augusti–30 september

Åbo, manegen vid Slottsgatan

15 oktober–16 november

Tammerfors, manegen vid stationen

26 november–14 december

Cirkus Krembser 1880–1883 (ofullständigt känt)

Wien, Renz
cirkusbyggnad

4 december 1880–3 mars 1881

Lemberg (Lvov)

maj 1881?

Kronstadt (Braşov)

okänd tidsperiod, men Giselas debut ska ha skett i denna
stad 1882

Temesvár (Timişoara)

okänd tidsperiod, men det existerar ett foto av Elvira från
denna stad

Budapest

hösten 1882, bl.a. 25 oktober

Prag, varietéteatern i
Karlín

19 november 1882–7 januari 1883

Stuttgart

11 januari–? 1883
Diverse arenor 1883 (ofullständigt känt)

Paris, Hippodromen

10 juli–31 augusti 1883

Cirkus Salamonski i Ryssland 1883–1884 (datum enligt gamla stilen)

Odessa

8 oktober 1883–5 maj 1884 (se dock nedan)

Kiev

6 mars (ca.)–19 april 1884 (ca.) [osäkert:
delar av truppen uppträdde både i Odessa och Kiev, Elvira
nämns inte i pressen på någondera orten, men troligen var hon i
Kiev]

Rostov

13 maj–augusti(?) 1884

Moskva,
cirkusbyggnaden på
Tsvetnoj bulvar

28 september–16 november 1884

Diverse arenor 1884–1887 (ofullständigt känt)

Berlin, Reichshallentheater

1 mars – 15 april 1885

Paris, Cirque d’été

8 juni–7 juli 1885

London, Covent Garden

26 december 1885–20(?) februari
1886

London, London Pavilion

22 februari–12 juni 1886 (se
dock nedan)

London, Crystal Palace

åtminstone 15 april 1886

Köpenhamn, Tivoli (omväxlande Plænen och
Pantomimteatern)

1 juli–15 augusti 1886
detaljerad lista över
framträdandena

Göteborg, Lorensberg

19 augusti–4 september 1886

Leipzig, Centralhalle

? september 1886–?

Cirkus Madigans turné i Danmark 1887 (ofullständigt känt, tält i samtliga(?) fall)
Resrutten för Cirkus Madigans turné i Danmark 1887 är inte fullt komplett, några
orter är fortfarande okända för mig tills jag fått tillfälle att plöja igenom
dagstidningarna från alla tänkbara orter. En hel del danska dagstidningar finns
tillgängliga på internet eller mikrofilm, men där saknas tyvärr fortfarande en del. Så
här ser min lista ut för ögonblicket:

Ort

Första dag

Sista dag

Anm.

Fredericia

11 april

17 april

Middelfart

18 april

20 april

Maribo

?

?

Två hästar inköpta

Nykøbing
F

16 maj

22 maj

”Det forhenværende Voldterræn”

Stubbekøbing

23 maj

27 maj

Havnepladsen

Vordingborg

?

2 juni

Næstved

4 juni

?

Markedspladsen

Køge

8 juni

12 juni

”Pladsen ved Korske Løve”

Roskilde

14 juni

26 juni

Hestetorvet

Slagelse

6 juli

11 juli?

Ridehuspladsen.
Havnepladsen. Madigans bodde på
Fruestræde 2.
Sista annons i Svendborg Avis redan 14
juli

Svendborg

13 juli

?

Maribo

13 augusti

?

Sakskøbing

19 augusti

23 augusti

Nysted

25 augusti

28 augusti?

Nykøbing
F

1 september

4 september

”Det forhenværende Voldterræn”

Skælskør

6 september

11
september

”Paa Hr. Forpagter Christensens Mark
ved Bryggeri-Vejen”

Køge

19
september

21
september

Ringsted

22
september

28
september

”Paa Græsmarken ved forhenv. Doses
Mølle”

Kjøbmand Vangs Vænge

Cirkus Madigans turné i Sverige 1887–1889 (troligen tält där annat ej anges)

Helsingborg, ridhuset på
Fågelsångsgatan

2–11 oktober 1887

Halmstad, ridhuset

13–23? oktober 1887 (eventuellt
längre, men annonseringen upphör den
23)

Landskrona, ”tält på trädgårdsmästare
Anderssons tomt vid Östra infartsgatan”

5–20 november 1887

Ystad

24 november–14 december 1887

Karlshamn, tält på Fisktorget

18 december 1887–4 januari 1888

Kristianstad, tält på Fisktorget

8–29 januari 1888

Växjö, ridhuset

5–28 februari 1888

Alvesta, tält

2–4? mars 1888

Ljungby

9–? mars 1888

Värnamo

slutet av mars 1888

Nässjö, först på Stora hotellet, från den 17 april
tält ”midt för nya skolhuset”

mitten av april 1888

Eksjö, ”tält å Bergmanska bolet”

26 april–8 maj 1888

Ränneslätt

10–13 maj 1888

Sävsjö

15?–22? maj 1888

Kronobergshed

slutet av maj-början av juni 1888

Ljungbyhed

? juni–början av juli 1888

Eslöv

5–15 juli 1888

Trelleborg, ”tält å ombudsman O.
Anderssons klöfwerfält wid spruthuset”

19–30 juli 1888

Simrishamn, ”tält å Skansen”

2–9 augusti 1888

Sölvesborg

11–19 augusti 1888

Karlshamn, tält vid mudderplanen

21 augusti–2 september 1888

Karlskrona, tält på Kungsplanen.
(Madigans bodde på Nya
skeppsbrogatan 5)

8 september–2 oktober 1888

Kalmar, ridhuset

4–19 oktober 1888

Borgholm, Societetssalongen

21–22 oktober 1888

Oskarshamn, tält ”å wedgårdsplanen
midt emot fajensfabriken”

23–30 oktober 1888

Eksjö, Ridhuset

2-7(?) november 1888

Västervik, ”å Bergens lycka”

15 november–9 december 1888

Eskilstuna, snickerifabrikens tomt

13 december 1888–1 januari 1889

Västerås, Arbetareföreningens salong

3–15 januari 1889

Sala, godtemplarsalongen

18–27 januari 1889

Gävle, Arbetareföreningens lokal på
Nygatan 24

1–16 februari 1889

Gävle, ridhuset på Alderholmen

17 februari–3 mars 1889

Söderhamn, teatern

9–24 mars 1889

Bollnäs

27 mars-7 april 1889

Ljusdal, godtemplarsalen

14–15 april 1889

Hudiksvall, godtemplarsalen

17 april–12 maj 1889

Sundsvall, cirkusbyggnaden vid Rullan
(Madigans bodde på Badhotellet vid
Rullan)

18 maj–17 juni 1889

Elvira lämnar Cirkus Madigan 28 maj 1889. Cirkusens resrutt resten av året:

Härnösand, tält på Bodströms tomt

20–30 juni 1889

Sollefteå

början av juli 1889

Örnsköldsvik

13–21 juli 1889

Hudiksvall, tält på Kotorget

27 juli–5 augusti 1889

Söderhamn

10?–26 augusti 1889

Bollnäs

28 augusti–1 september 1889

Gävle

6–15 september 1889

Uppsala

18–29 september 1889

Eskilstuna

16 oktober–3 november 1889

Nyköping

6–18 november 1889

Linköping

23 november–13 december 1889

Norrköping

14 december 1889–februari 1890

Kortfattad kronologisk översikt över Elvira Madigans liv
1845

Elviras far, Frederik Peter Jensen, föds i Köpenhamn den 28 mars.

1849

Elviras mor, Eleonora Cecilia Christina Maria Olsen, föds i Billnäsbruk
nära Pojo i Finland den 25 mars. Barndomen tillbringar hon sedan på
cirkusar i Finland och Sverige.

1850

Elviras fosterfar, John Madigan, föds i Lafayette, Indiana den 12
augusti.

1854

Sixten Sparre föds i Malmö den 27 september.

1866

Elviras föräldrar arbetar som cirkusartister på Gautiers cirkus i
Danmark och norra Tyskland.

1867

Cirkusen fortsätter sin turné. Elvira avlas, troligen i Wismar. Elvira föds
i Flensburg den 4 december, vid dopet den 19 får hon namnen Hedwig
Antoinette Isabella Eleonore Jensen.

1868

Elviras föräldrar kvar på Gautiers cirkus, som uppträder i Odense i
Danmark fram till slutet av mars. Föräldrarna separerar, oklart när.

1869–
1870

Elviras mor återfinns nu i Tyskland på cirkus Renz, bland annat i Wien,
Hamburg och Leipzig. Elviras far tycks ej vara med.

1871

Elvira får ett halvsyskon den 30 mars, då Richard Heinrich Olsen,
”Oscar Madigan”, föds. Han döps i Berlin den 4 maj. Fadern okänd. Mot
slutet av året är Laura åter i Wien med cirkus Renz.

1872–
1875

Okänt var Elvira och hennes mor befinner sig, eventeullt är de i
Amerika. I mitten av 1875 återfinns Laura på cirkus Myers i Österrike,
där också John Madigan uppträder. De två blir ett par. De flyttar över
till cirkus Loisset.

1876

Loissets cirkus ankommer Köpenhamn från Tyskland. Föreställningar
på Tivoli under oktober och november. Den 16 november Hedvigs
första kända framträdande som cirkusartist: knappt nio år gammal
rider hon en pas de deux tillsammans med sin fosterfar. I december
fortsätter cirkusen till Göteborg.

1877

Cirkus Loisset ger föreställningar i Göteborg till mitten av februari,
därefter i Oslo till början av maj och sedan i Stockholm. I juli ger delar
av truppen, bland annat familjen Madigan, föreställningar i Norrköping.
Där avlider cirkusdirektör François Loisset hastigt den 19 juli.
Föreställningarna i Stockholm fortsätter till början av augusti. Loissets
dödsbo försätts i konkurs och artisterna skingras. Familjen Madigan får
nytt engagemang hos cirkus Ciniselli, som befinner sig i Riga. I
december flyttar Cinisellis cirkus in i den nya cirkusbyggnaden i Sankt
Petersburg.

1878

Familjen Madigan pendlar mellan Cinisellis cirkus i Petersburg och
Hinnés cirkus i Moskva. Hedvig tränar på sitt nya nummer.

1879

23 april debuterar Hedvig som lindansös i Sankt Petersburg. Från juni
till december turnerar familjen Madigan sedan i Finland. I Åbo den 2
juni använder Elvira sitt nya artistnamn för allra första gången.

1880

Familjen Madigan kommer till cirkus Krembser. På Elviras 13-årsdag
den 4 december har cirkusen premiär i Wien. Familjen lär känna 15åriga Gisela Brož, som blir deras fosterbarn.

18811882

Familjen turnerar med Krembser i Centraleuropa, bland annat besöks
Budapest och Prag. Någon gång under 1882 debuterar Gisela som
lindansös.

1883

Gisela och Elvira börjar uppträda samtidigt, på varsin lina. Familjen
Madigan lämnar cirkus Krembser, under sommaren uppträder flickorna
i Paris. På hösten engageras familjen av cirkus Salamonski i Odessa.

1884

Sejouren i Odessa fortsätter till början av maj, sedan fortsätter
cirkusen till Rostov och Moskva. I november lämnar familjen Madigan
cirkus Salamonski.

1885

Under våren framträder flickorna i Berlin, i juni är man sedan åter i
Paris. Mot slutet av året dyker familjen Madigan upp i London.

1886

Föreställningarna i London fortsäter ända till juni. Den 1 juli premiär på
Tivoli i Köpenhamn för flickorna och deras lindansnummer. Den 22 juli
uppträder de inför danska kungafamiljen. Två dagar senare skadar sig
Elvira under en föreställning. Den 1 augusti belönas flickorna med
kunglig medalj för sitt framträdande. I mitten av augusti drar familjen
vidare till Göteborg, där 15-åriga Hedvig Andersson blir familjens nya
fosterbarn. Under hösten uppträder flickorna i Leipzig.

1887

Elviras styvfar John Madigan startar eget: den 11 april har Cirkus
Madigan urpremiär i Fredericia, med flickorna som främsta attraktion.
Turnén i Danmark fortsätter till och med september. Gisela hoppar av
för att gifta sig och emigrera till USA. Oktober–december fortsätter
sedan turnén i Sydsverige.

1888

Turnén i Sydsverige fortsätter. I januari får en löjtnant vid namn
Sixten Sparre se Elvira uppträda i Kristianstad. Han gör ett misslyckat
kontaktförsök, men i juni lyckas han få träffa Elvira i Ljungbyhed. Han
övertalar henne att börja brevväxla. Cirkusens turné fortsätter sedan
norrut genom Sverige.

1889

Cirkus Madigans turné fortsätter till Norrland. Elvira bombarderas hela
tiden av Sparres kärleksbrev. Till slut ger hon med sig, den 28 maj
lämnar hon i hemlighet familjen i Sundsvall för att förenas med Sparre.
Paret beger sig till Danmark, där de bor i Svendborg från 18 juni till 15
juli. När hotelldirektören presenterar en saftig räkning flyr den nu helt
panke Sparre fältet tillsammans med Elvira. De bor några nätter i
Troense på den närbelägna ön Tåsinge. Den 19 juli mördas Elvira av
Sparre, varpå han tar sitt eget liv. Den 27 juli begravs de båda på
Landets kyrkogård på Tåsinge. Mytbildningen om ”kärlekssagan” börjar
…

Kortfattade biografiska data om Sixten Sparre


1854-09-27 Föds i Malmö, Sankt Petri församling. Fadern, Gabriel
Gerhard Sigge Sparre är tjänsteman vid Riksbankens lånekontor.



1854-10-24 Döps i hemmet, får namnen Bengt Edvard Sigge.
Tilltalsnamn: Sixten.



1859-03-26 Familjen flyttar till Stockholm när fadern får tjänst som
kammarherre vid hovet.



1861
På våren flyttar familjen till Bjärka-Säby slott, som
fadern köpt med hjälp av ett arv från svärfadern, generalmajor Peyron.
Sixten har nu tre syskon.



1868-11-03 Familjen flyttar till Kristianstad sedan fadern sålt sitt slott
vidare året innan.



1873-03-19 Den 18-årige Sixten antas som volontär vid Skånska
dragonregementet.



1875-05-26

Avlägger militär studentexamen.



1875-07-14

Antas som elev vid Krigsskolan.



1876-11-11

Examineras från Krigsskolan.



1876-11-24

Blir underlöjtnant utan lön vid dragonregementet.



1878-07-04

Underlöjtnant på stat.



1879-04-04

Utnämns till andre adjutant.



1880-09-29 Gifter sig med den fem år yngre grevinnan Luitgard Engel
Agda Dorothea Adlercreutz.



1881-07-16



1881-11-22 Föräldrarna och brodern Edvard flyttar från Kristianstad
till Stockholm.



1882-12-31
Luitgard.



1884
Kommenderad till Arméns skjutskola i Rosersberg under
juli–september.



1884-12-05



1886
Skriver kåserier i Nya Dagligt Allehanda. Medverkar
också i bland annat Nyaste Christianstadsbladet.



1887-03-05

Utnämns till löjtnant.



1887-07-04

Löjtnant av andra klassen.



1887-11
Sparres diktsamling, ”I bunden form”, publiceras. Verket
sågas av kritikerna.



1888-01-08 Cirkus Madigan har premiär i Kristianstad. Sparre flitig
cirkusbesökare de följande veckorna.



1888-06-19 Skånska dragonregementets sommarmanöver inleds i
Ljungbyhed. Cirkus Madigan finns på plats, och Sparre lyckas få
kontakt med Elvira. De börjar brevväxla.



1888-07-16 Sparre kommenderas till Kavalleriskolan i Stockholm.
Han börjar skriva insändare i Figaro, tar bland annat ställning för
Strindberg i den pågående Strindbergsfejden. Skriver dessutom dagliga
kärleksbrev till Elvira.

Sonen Karl Erik Ambjörn föds.

Andra barnet föds, dottern Märta Sophia Margaretha

Utnämnd till förste adjutant.



1889-05-03
inom riket.

Begär två månaders permission, dock endast för vistelse



1889-05-09 Permissionen beviljas. Han måste dock inställa sig två
dagar under juli.



1889-05-10 Säljer en av sina två hästar. Behöver uppenbarligen
kontanter, det mesta han ägde har han slösat bort, förutom att han är
svårt skuldsatt.



1889-05-15 Tjänstgöringen i Stockholm upphör, Sparre åter i
Kristianstad och Ljungbyhed.



1889-05-25 Sista dagen på jobbet. Rekvirerar ammunition till sin
revolver och reser sedan norrut för att möta Elvira.



1889-05-28
Danmark.

Möter Elvira i Bollnäs. De båda reser söderut, mot



1889-06-18

Paret skriver in sig på stadshotellet i Svendborg.



1889-07-09 Underlåter att inställa sig vid regementet för en
endagsövning. Saken upprepas den 15.



1889-07-15 Lämnar hotellet tillsammans med Elvira sedan
hotelldirektören presenterat en saftig nota. Sparre är numera helt
pank. Paret tar in på ett pensionat i Troense.



1889-07-18

Paret lämnar pensionatet, naturligtvis utan att betala.



1889-07-19

Sixten mördar Elvira, varefter han begår självmord.



1889-07-27
kyrkogård.

Sixten och Elvira begravs sida vid sida på Landets



1889-09-23 Bouppteckning efter Sparre förrättas i Kristianstad.
Tillgångar: 8 847:48, skulder 15 809:91. Änkan och de minderåriga
barnen flyttar året därpå till Vetlanda.
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Efterskrift
För drygt tre år sedan kom jag av en slump över en bok om
cirkuskonstens historia. I den fanns en dikt citerad, som påstods ha
skrivits av Elvira Madigan. Dikten gjorde mig konfunderad: Elvira Madigan
var ju en enkel cirkusflicka, knappt läskunnig, som förälskade sig i en
kavallerilöjtnant, men eftersom de inte hade någon framtid tillsammans
beslöt de sig för att ta livet av sig. Så var det ju enligt den gängse bilden,
som jag dittills aldrig ifrågasatt. Men denna dikt sade trots sina formella
brister något helt annat om sin upphovsperson. Den måste ha skapats av
en människa med helt andra själsegenskaper än dem man brukat
förknippa med Elvira.
Här var något som inte stämde: om denna dikt verkligen var ett verk av
Elvira Madigan måste hon ha haft helt andra personlighetsdrag än vad jag
tidigare trott. Och om bilden av henne inte stämde, hur var det då med
den gängse bilden av Sixten Sparre och av hans relation med Elvira? Var
den bilden också falsk? Var ”kärlekssagan” kanske i själva verket något
helt annat?
Nu ville jag få klarhet i saken. Jag skaffade fram alla böcker som skrivits i
ämnet, läste gamla tidningslägg, började genomsöka arkiv både i Sverige
och utomlands på jakt efter material som kunde sprida ljus över Elvira och
dramat på Tåsinge. Jag försökte få fram en bild av vilka Elvira och Sparre
egentligen var, hur deras relation i själva verket kunde ha gestaltat sig
och varför de agerade som de gjorde.
Att få fram bra primärmaterial visade sig inte vara det lättaste, särskilt
vad gäller Elvira. Inte ett enda papper med hennes egen handskrift har
jag stött på. Brevväxlingen med Sparre tycks inte finnas bevarad, inte
heller mycket andra dokument med direkt koppling till Elvira. Det som
finns är främst, förutom hennes lilla dikt, mamma Lauras brev till
Politiken, en intervju med Elvira i samma tidning, en del dokument i
danska arkiv angående dramat samt en handfull tidningsartiklar. Vad
gäller Sparre finns för all del en hel del dokument i Krigsarkivet, men
dessa har bara i enstaka fall koppling till hans relation med Elvira.
Bouppteckningen efter honom utgör dock en viktig källa till förståelsen av
Sixten Sparre och hans psyke.
Trots bristen på källmaterial har min nyfikenhet alltså resulterat i denna
bok. En grundlig genomgång av arkiv och bibliotek över stora delar av
Europa skulle säkert kunna ge kompletterande material för förståelsen av
Elviras yttre och inre liv, men denna bok redovisar vad jag kommit fram
till, och de slutsatser jag dragit utifrån det källmaterial jag haft tillgång
till. Framtida forskning kan förhoppningsvis komplettera och nyansera
bilden av Elvira, boken gör på inget vis anspråk på att presentera hela
sanningen.
Och, jovisst visade det sig att den traditionella, romantiska bilden av
Elvira och hennes relation med Sixten Sparre knappast var korrekt. Deras
”kärlekssaga” tycks knappast ha gjort skäl för denna benämning …
Jag har försökt att vara så saklig och noggrann som möjligt, men jag kan
naturligtvis inte garantera att allt blivit korrekt. Jag har gjort mitt bästa

för att värdera olika källors trovärdighet och har ratat mycket material
som jag bedömt som mindre pålitligt. Tyvärr finns det alltför mycket av
den varan när det gäller Elvira Madigan. Hon och hennes relation med
Sparre har mytologiserats och romantiserats på ett sätt som tyvärr fört
längre och längre bort från sanningen. Beträffande bildmaterialet kan jag
bara beklaga att det ibland inte varit möjligt att få fram så bra
reproduktioner som hade varit önskvärt.
Att skilja fakta från hypoteser och spekulationer är ju A och O i all
forskning. Denna bok blandar faktaredovisning med författarens analyser
och hypoteser. Ord som ”kanske”, ”troligen” och ”eventuellt” borde
kanske därför varit betydligt vanligare i den löpande texten än vad som är
fallet. Men det torde väl ändå framgå av sammanhanget om jag redovisar
dokumenterade fakta eller om det är fråga om författarens personliga
hypoteser och spekulationer. När det gäller redovisning av källor har jag
hela tiden angett referenser i form av fotnoter. Den läsare som inte är
intresserad av detaljer eller av att kontrollera fakta eller av att söka källor
för vidare studier kan lugnt bortse från dessa.
Jag märker nu på slutet att boken nog blivit en sorts hybrid: dels en
faktaspäckad avhandling i cirkushistoria där jag redovisar all information
jag fått fram, dels en mer rapsodisk biografi där jag försöker beskriva
Elviras liv med bredare penseldrag, med tonvikt på hennes känsloliv och
på samtidens syn på henne och hennes så kallade kärlekssaga. Läsaren
får därför ha överseende med att boken ibland kanske hoppar mellan
detaljrikedom och översiktlighet.
Min forskning kring Elvira Madigan har fört in mig på allt från
samhällshistoria, cirkushistoria och sociologi till psykologi, psykiatri,
litteraturhistoria och många andra gebit. Jag är definitivt inte någon
expert inom någotdera av dessa områden, så läsaren får ursäkta om jag
uttryckt mig oprofessionellt eller osakligt i något avseende. Kommentarer,
rättelser och kompletteringar mottages gärna; författaren kan nås på
adressen elvira.madigan@live.com
Alla översättningar har gjorts av författaren där inte annat anges.
Ett varmt tack till Anders Enevig, Odense, som vänligt bistått mig med
information och stöd, liksom också till Björn Vinberg, Hässelby, som bland
annat haft vänligheten att läsa igenom mitt manusutkast och kommit med
många värdefulla synpunkter och förslag till förbättringar. Tack dessutom
till Per Arne Wåhlberg, Norrköping; Lennart Holmgren, Malmö; Sven Hirn,
Helsingfors; Richard Flint, Baltimore; Stephan Oettermann, Gerolzhofen;
H.H.J. Linssen, Weert; Jan Richter, Skanör; Mehmet Hasanogullari,
Stockholm; Magnus Lundberg, Uppsala universitet; Hanne Jansen,
Svendborg Museum; Alice Høltzel, Tåsinge museum; Tonny Aagard
Olesen, Søren Kierkegaard-selskabet, Köpenhamn; Dines Bogø, Dragør;
Torill Kopperud, Maura samt Dinna Bjørn, Köpenhamn; som alla i större
eller mindre utsträckning hjälpt mig att få fram information.
Vidare tack till personal på Kungliga biblioteket, Stockholm; Stadsarkivet,
Stockholm; Riksarkivet, Stockholm och Arninge; Krigsarkivet, Stockholm;
Landsarkivet, Lund; Malmö stadsarkiv; Sveriges järnvägsmuseum, Gävle;
Cirkusarkivet, Stockholm; Stadsmuseet, Stockholm; Uppsala
universitetsbibliotek; Lunds universitetsbibliotek; Göteborgs
universitetsbibliotek; Stockholms universitetsbibliotek; Södertörns
högskolas bibliotek, Huddinge; Statens musikbibliotek, Stockholm;

Svenskt visarkiv, Stockholm; Stockholms stadsbibliotek; Statens ljud- och
bildarkiv, Stockholm; Sjöhistoriska museet, Stockholm;
Bernadottebiblioteket, Stockholm; Regionmuseet, Kristianstad; SMHI,
Norrköping; Det kongelige Bibliotek, Köpenhamn; Museiverket,
Helsingfors; Nationalbiblioteket, Sankt Petersburg; Cirkusmuseet, Sankt
Petersburg; Tjeckiska nationalbiblioteket, Prag; Österrikes
nationalbibliotek; Wien, Széchényi-biblioteket, Budapest; British Library,
London; National Fairground Archive, Sheffield; Stadsarkivet, Flensburg;
pastorsämbetet, St. Marien, Flensburg; pastorsämbetet, St. JohannisKirche, Berlin-Moabit; samt alla övriga som på olika sätt varit mig till
hjälp. Ett tack naturligtvis också till Recito förlag som hjälpt mig att
förvandla mitt manus till den bok läsaren just tagit del av.
Huddinge i oktober 2013.
Klas Grönqvist

Förord till den danska utgåvan

För den danska utgåvan har jag gått igenom min svenska text och
förbättrat den på några punkter. En del mindre rättelser och
kompletteringar har skett; bland annat har bibliografin kompletterats med
några nytillkomna eller förbisedda verk; dessutom har några illustrationer
tillkommit eller utbytts. Likaså har den nya, sensationella informationen
om att en person hörde skotten från Sparres revolver på morgonen den
19 juli 1889 inarbetats i texten; för denna information tackar jag Benta
Nielsen, Tåsinge. I övrigt återger den danska översättningen troget den
svenska originaltexten.
Danska läsare ombedes ha överseende med att jag har en övervikt för
referenser till svenska källor. Hade jag haft bättre tillgång till danska arkiv
skulle boken kanske kunnat vara mer fullständig vad gäller till exempel
resrutten för Cirkus Madigan 1887. Detta beror bland annat på grund av
att vid mitt besök på Det kongelige Bibliotek i Köpenhamn var Anders
Enevigs samling tyvärr inte tillgänglig, på grund av platsbrist. Den tid jag
hade till förfogande vid mitt Köpenhamnsbesök räckte dessvärre inte
heller till att besöka andra danska arkiv. Detta kan kanske bli en uppgift
för hågade danska forskare; förutom att klarlägga cirkus Madigans resrutt
i detalj borde det också vara möjligt att bland annat få reda på mer om
Elviras släkt på hennes fars sida: dels att följa anorna bakåt, dels att
utreda om Frederik Jensen hade några syskon och kanske syskonbarn,
och Elvira därmed kusiner även på sin fars sida. Vad blev det förresten av
Elviras far?
Idén till att försöka få min bok översatt till danska fick jag vid ett besök i
Svendborg och på Tåsinge sommaren 2014 i samband med 125-årsminnet
av dramat. Jag fann då ett stort intresse för min bok, men också att
många danskar drog sig för att läsa om Elvira på svenska. Den danska
förläggare jag först vände mig till var först mycket intresserad, men efter
diverse dröjsmål rann det hela tyvärr ut i sanden. Tack och lov lyckades
jag till slut hitta ett nytt förlag, men den danska utgåvan har tyvärr blivit
åtskilligt försenad. Ett varm tack till Kle-art förlag för publiceringen av
denna danska utgåva, som förhoppningsvis också bland danska läsare ska
hjälpa mig med mitt huvudsyfte med att skriva denna bok: att presentera

människan Elvira Madigan och därmed i förbifarten avliva den seglivade
myten om hennes ”kärlekssaga”.
Mitt tack till Anders Enevig, min mentor under arbetet med boken, blev
tyvärr postumt. Han avled i sitt hem i Seden, Odense den 26 oktober
2013, 90 år gammal; nästan på dagen samtidigt som den svenska
upplagan gick i tryck. Det blev en stor besvikelse för mig att jag aldrig fick
höra hans omdöme om min bok, men jag hoppas och tror att han liksom
läsaren hade uppskattat mitt arbete, och funnit boken vara mödan värd.
Huddinge i mars 2017
Klas Grönqvist

