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”Hildegard II” er en selvstændig fortsættelse af romanen ”Hildegard”. I den første bog fulgte vi en af
middelalderens mest betydningsfulde kvinder, Hildegard af Bingen (1098-1179), gennem den tidligste

barndom og det isolerede klosterliv på Disibodenberg, indtil hun som 49-årig endelig fik mod til at fortælle
om de visioner, hun havde modtaget, så længe hun kunne huske. Den første bog om Hildegard sluttede, da

hun netop havde fået pavens altafgørende tilladelse til at fortælle verden om det, hun så.

 

I ”Hildegard II” bliver Hildegard stillet over for udfordringer, som hun ikke ved, om hun kan magte. Det
trygge og velkendte liv på Disibodenberg må ophøre, da hun er nødt til at følge sin Guds ord og grundlægge
et nyt kloster på et udsat og trøstesløst sted. Den indesluttede, sarte og overordentligt viljestærke Hildegard
må træde i karakter som bygmester, strateg og leder for nonnerne. Samtidig kæmper hun sin egen smertelige
kamp, da hun i sin stræben efter at indfri sine visioner skilles fra de to mennesker, der betyder mest i hele

verden: hendes fortrolige hjælper, munken Volmar, og hendes elskede nonne Richardis. Tidligere længtes hun
efter retten til at tale med sin egen stemme. Nu viser det sig at kræve mere af hende, end hun nogensinde
havde forestillet sig. Det nye liv bliver fuldt af strid og sygdom, men også af nye visioner, skaberglæde og

triumf.

 

Hildegard af Bingen var nonne, visionær, forfatter, komponist og lægekyndig. Historien om hende rækker ud
over hendes skrift og samtid. Romanerne om hende er et nuanceret portræt af en kvinde, der bliver ved med at
fascinere på tværs af århundreder, og som i sit virke tog store eksistentielle temaer under behandling: tro,

tvivl, kald og afkald.

 
Lydbogen er indlæst af Grete Tulinius.

 

”Hildegard II” er en selvstændig fortsættelse af romanen
”Hildegard”. I den første bog fulgte vi en af middelalderens mest

betydningsfulde kvinder, Hildegard af Bingen (1098-1179), gennem
den tidligste barndom og det isolerede klosterliv på Disibodenberg,
indtil hun som 49-årig endelig fik mod til at fortælle om de visioner,
hun havde modtaget, så længe hun kunne huske. Den første bog om
Hildegard sluttede, da hun netop havde fået pavens altafgørende

tilladelse til at fortælle verden om det, hun så.

 

I ”Hildegard II” bliver Hildegard stillet over for udfordringer, som
hun ikke ved, om hun kan magte. Det trygge og velkendte liv på

Disibodenberg må ophøre, da hun er nødt til at følge sin Guds ord og
grundlægge et nyt kloster på et udsat og trøstesløst sted. Den

indesluttede, sarte og overordentligt viljestærke Hildegard må træde i



karakter som bygmester, strateg og leder for nonnerne. Samtidig
kæmper hun sin egen smertelige kamp, da hun i sin stræben efter at
indfri sine visioner skilles fra de to mennesker, der betyder mest i
hele verden: hendes fortrolige hjælper, munken Volmar, og hendes
elskede nonne Richardis. Tidligere længtes hun efter retten til at tale
med sin egen stemme. Nu viser det sig at kræve mere af hende, end
hun nogensinde havde forestillet sig. Det nye liv bliver fuldt af strid

og sygdom, men også af nye visioner, skaberglæde og triumf.

 

Hildegard af Bingen var nonne, visionær, forfatter, komponist og
lægekyndig. Historien om hende rækker ud over hendes skrift og
samtid. Romanerne om hende er et nuanceret portræt af en kvinde,
der bliver ved med at fascinere på tværs af århundreder, og som i sit
virke tog store eksistentielle temaer under behandling: tro, tvivl, kald

og afkald.
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