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Adda Ravnkilde  

Tantaluskvaler   

 

Modsat sin tids medsøstre har Adda Ravnkilde ikke brug for et 

pseudonym: Der er ikke noget at skjule, tværtimod tror hun på 

sig selv - hun vil sig selv og er i den grad dedikeret til kunsten. 

Satiren og lidelsen hænger sammen i Adda Ravnkildes værker: 

Hendes selvmord som 19-årig var ikke noget almindeligt 

selvmord, men et rasende sådant, en art kommentar til 

selvmordet. Også i selvmordet smeltede lidelsen og satiren 

sammen for Adda Ravnkilde. 

 Adda Ravnkilde henvendte sig til Georg Brandes 

med et manuskript, de mødtes, Brandes fandt hende talentfuld 

– og hun tog livet af sig. Først da Brandes læste i avisen om 

hendes død, tog han affære. Han foranstaltede udgivelsen af 

Judith Fürste, skrev forord, mens Erik Skram forestod 

udgivelsen af de to fortællinger En Pyrrhussejr og Tantaluskvaler. 

Judith Fürste udkom først, selv om Adda Ravnkilde var klar over, 

Tantaluskvaler var et mere betydeligt værk, hendes foretrukne, og 

det, hun først lod Georg Brandes se. 

 Tantaluskvaler er givetvis både en kærlighedshistorie og 

en kunstnerroman. Men det er diskvalificerende ikke at læse 

bredere. Som om Adda Ravnkilde som kvinde ikke skulle 

kunne andet end ulykkelig kærlighed og halvdårlig kunst. Adda 

Ravnkilde er interesseret i den direkte relation, mand og kvinde 

imellem, uden støj på linjen. Hun går i Tantaluskvaler næsten 

videnskabeligt til værks i udforskningen af kærlighedsforholdet 

mellem den unge Elisabeth Due og den ældre Grev Høegh. Det 

gælder liv og død, og den erotiske flirt kamufleres som en 

kamp på ord mellem hendes unge idealisme og hans altid lige 

veloplagte nihilisme. 

 Adda Ravnkilde kan sit kram og bør læses som en 

forfatter der insisterede på at gøre noget helt og med denne 

insisteren som drivkræft skriver hun om kunstnerisk arbejde – 

javist – men også om omkostningerne ved at give sig hen, lade 

sig forføre og overgive sig, også til lidelsen. Og så er det værd at 

huske, at det altså var hende, Adda Ravnkilde, der i en alder af 

blot 19 år indførte ordet lady-like på dansk. 

	


