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Adda Ravnkilde Anne Marie Løn Hent PDF Adda Ravnkilde - en af Det moderne Gennembruds store,
kvindelige forfattere. Hun skrev på en ungdommelig og fuldt udviklet lidenskab; i løbet af tre år blev det til

lige så mange manuskripter, inden hun sent på året 1883 valgte livet fra i en alder af bare 21 år.

Adda Ravnkildes romaner omhandler kvindelige hovedpersoner er trodsige og lidenskabelige og ligger langt
fra den underkuede og selvdestruktive kvinde, som mange af hendes samtidige kvindelige forfatterkolleger

yndede at skrive frem. I "En Pyrrhussejr", som nok er den mest programmatiske af romanerne, er
kvindefrigørelsen på dagsordenen. Også romanen "Tantaluskvaler" rummer intellektuelle og stærkt erotiske
dimensioner; Manden, der tager den kvindelige hovedperson fangen, er en letlevende libertiner, der pirrer den

uskyldige kvinde og vækker hendes seksuelle længsel. Den purunge Adda Ravnkilde leverede med
"Tantaluskvaler" tidens mest utilslørede skildring af den komplekse og stærkt tabuiserede kvindelige

lidenskab.

Først med den nye kvindebevægelse i 1970'erne blev opmærksomheden igen rettet mod de glemte
gennembrudskvinder. På universiterne begyndte man at genlæse de gamle forfatterskaber - først med henblik

på en kønspolitisk rehabilitering af værkerne, senere ud fra en mere litterær afsøgning af det kvindelige
formsprog.

I første omgang var det dog forfatteren Anne Marie Løn, der brød glemslen om Adda Ravnkilde og skrev
denne fine biografi:" Adda Ravnkilde", der udkom første gang i 1980. Her læses liv og værk sammen, og på
denne måde får Anne Marie Løn vægtet både det kønspolitiske og det eksistentielle motiv i Adda Ravnkildes

værker.

 

Adda Ravnkilde - en af Det moderne Gennembruds store, kvindelige
forfattere. Hun skrev på en ungdommelig og fuldt udviklet

lidenskab; i løbet af tre år blev det til lige så mange manuskripter,
inden hun sent på året 1883 valgte livet fra i en alder af bare 21 år.

Adda Ravnkildes romaner omhandler kvindelige hovedpersoner er
trodsige og lidenskabelige og ligger langt fra den underkuede og
selvdestruktive kvinde, som mange af hendes samtidige kvindelige
forfatterkolleger yndede at skrive frem. I "En Pyrrhussejr", som nok
er den mest programmatiske af romanerne, er kvindefrigørelsen på
dagsordenen. Også romanen "Tantaluskvaler" rummer intellektuelle
og stærkt erotiske dimensioner; Manden, der tager den kvindelige
hovedperson fangen, er en letlevende libertiner, der pirrer den

uskyldige kvinde og vækker hendes seksuelle længsel. Den purunge
Adda Ravnkilde leverede med "Tantaluskvaler" tidens mest
utilslørede skildring af den komplekse og stærkt tabuiserede

kvindelige lidenskab.

Først med den nye kvindebevægelse i 1970'erne blev
opmærksomheden igen rettet mod de glemte gennembrudskvinder.
På universiterne begyndte man at genlæse de gamle forfatterskaber -
først med henblik på en kønspolitisk rehabilitering af værkerne,



senere ud fra en mere litterær afsøgning af det kvindelige formsprog.

I første omgang var det dog forfatteren Anne Marie Løn, der brød
glemslen om Adda Ravnkilde og skrev denne fine biografi:" Adda
Ravnkilde", der udkom første gang i 1980. Her læses liv og værk
sammen, og på denne måde får Anne Marie Løn vægtet både det
kønspolitiske og det eksistentielle motiv i Adda Ravnkildes værker.
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