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Fakta om Elvira Madigan og Sixten Sparre Anders Enevig Hent PDF Forlaget skriver: Den tragiske historie
om linedanserinden Elvira Madigan og den svenske adelsmand og dragonløjtnant Sixten Sparre har fascineret
historikere og romantikere lige siden parrets død i 1889. Sixten forelskede sig hovedkulds i Elvira, første
gang han så hende danse på line, og der gik ikke længe, før Elvira gengældte hans følelser. Men begge

familier var imod det umage par, og de så sig nødsaget til at stikke af sammen.

Anders Enevig har gravet sig igennem et væld af efterladte breve og andre dokumenter for at finde frem til de
virkelige omstændigheder og motiver bag parrets død. De blev fundet på et tæppe i en øde skov, hver især
skudt gennem hovedet, Sixten med pistolen i hånden, Elvira ved hans side. Meget er sidenhen blevet skrevet
om den ulyksalige og dødromantiske affære, men de ting, Anders Enevig har fundet frem til, overgår den
vildeste fantasi. Der har ikke været brug for romantisering eller pynten på sandheden for at gøre historien

spændende. Virkeligheden overgår som bekendt ofte fiktion.

Anders Enevig (f. 1923-2013) var en dansk forfatter, historiker og modstandsmand. Han er særligt kendt for
sine realistiske og hjertevarme skildringer af gøglere, cirkusartister, sigøjnere, sprittere og andre

subsistensløse, som han blandt andet mødte som politibetjent på Nørrebro. Anders Enevig var desuden en af
drivkræfterne bag kampen for bevaring af Cirkusbygningen, som efter årevis af utrætteligt arbejde blev

renoveret i 1983 og fredet i 1988.
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