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En pyrrhussejr Ada Ravnkilde Hent PDF Da Adda Ravnkilde debuterede posthumt i begyndelsen af 1884

vakte det stor opmærksomhed i offentligheden - ikke mindst på grund af, at selveste Georg Brandes stod bag
udgivelsen af Judith Fürste, som han havde forsynet med et indsigtsfuldt forord. Her gjorde han rede for,
hvordan Adda Ravnkilde havde opsøgt ham, og hvordan han havde oplevet hende fra sit kateder, den

selvsamme dag, som hun om aftenen begik selvmord: "Jeg saa hende to Timer før hendes Død, den 29de
November. Idet jeg den Dag traadte op paa Universitetskathedret, bemærkede jeg hende paa en af de første
Bænke i Salen lige for mig; hun saa oprømt, livfuld ud, hendes Øjne havde en ualmindelig Glans, hun smilte
og lo nogle Gange under Foredraget. Mindst tænkte jeg, at hun i det Øjeblik fortjente Medlidenhed." Bogen
har været lidt vanskelig at digitalisere - hvilket betyder, at den kan indeholde visse bogstaveringsfejl, som f.

eks. at navnet Münster bliver til Miinster osv. Men det kan vi jo nok leve med.

 

Da Adda Ravnkilde debuterede posthumt i begyndelsen af 1884
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