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Adda Ravnkilde Anne Marie L\u00f8n Hent PDF "Hun var døbt Adele Marie Ravnkilde, men kaldte sig og

blev kaldt Adda Ravnkilde: ’Det er det navn, jeg gerne engang vil gøre bekendt’, sagde hun til Georg
Brandes". Den brede anerkendelse oplevede Adda dog aldrig i sit korte, intense liv som spirende forfatter i
slutningen af 1800-tallet. Det fik en brat og tragisk afslutning, da hun begik selvmord i en alder af kun 21 år.

Alligevel opnåede hun det, hun havde sat sig for. Tidens førende kritiker, Georg Brandes, var nemlig
medvirkende til, at hun debuterede som forfatter kort tid efter sin død i 1883. Anne Marie Løn skildrer,

hvordan Addas liv og værk satte sine spor i det litterære landskab, bl.a. som model for Henrik Ibsens Fruen
fra havet. Og hvilken indflydelse Georg Brandes egentlig havde haft ikke kun efter hendes død, men også på
de begivenheder, der ledte op til det dramatiske selvmord. Anna Ravnkilde regnes i dag for at være en af det
moderne gennembruds store kvindelige forfattere. Anne Marie Løn (f. 1947), dansk forfatter, er opvokset i

Vendsyssel og Vestjylland og uddannet journalist. Hun debuterede som forfatter i 1977 og fik sit gennembrud
med romanen Fodretid (1984). Forfatterskabet tæller romaner som Sent bryllup (1990), Prinsesserne (1996),
Dværgenes dans (1998) og Sekstetten (2008), ud over digte og børnebøger. Hun vandt i 2001 Boghandlernes

Gyldne Laurbær for romanen Kærlighedens rum.

 

"Hun var døbt Adele Marie Ravnkilde, men kaldte sig og blev kaldt
Adda Ravnkilde: ’Det er det navn, jeg gerne engang vil gøre

bekendt’, sagde hun til Georg Brandes". Den brede anerkendelse
oplevede Adda dog aldrig i sit korte, intense liv som spirende
forfatter i slutningen af 1800-tallet. Det fik en brat og tragisk

afslutning, da hun begik selvmord i en alder af kun 21 år. Alligevel
opnåede hun det, hun havde sat sig for. Tidens førende kritiker,

Georg Brandes, var nemlig medvirkende til, at hun debuterede som
forfatter kort tid efter sin død i 1883. Anne Marie Løn skildrer,

hvordan Addas liv og værk satte sine spor i det litterære landskab,
bl.a. som model for Henrik Ibsens Fruen fra havet. Og hvilken

indflydelse Georg Brandes egentlig havde haft ikke kun efter hendes
død, men også på de begivenheder, der ledte op til det dramatiske



selvmord. Anna Ravnkilde regnes i dag for at være en af det
moderne gennembruds store kvindelige forfattere. Anne Marie Løn
(f. 1947), dansk forfatter, er opvokset i Vendsyssel og Vestjylland og
uddannet journalist. Hun debuterede som forfatter i 1977 og fik sit
gennembrud med romanen Fodretid (1984). Forfatterskabet tæller
romaner som Sent bryllup (1990), Prinsesserne (1996), Dværgenes
dans (1998) og Sekstetten (2008), ud over digte og børnebøger. Hun

vandt i 2001 Boghandlernes Gyldne Laurbær for romanen
Kærlighedens rum.
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