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Hildegard Mogens Wenzel Andreasen Hent PDF Mogens Wenzel Andreasens roman om Hildegard af Bingen
tegner et portræt af en af Europas mest indflydelsesrige og markante skikkelser inden for den kristne kirke i
middelalderen. Efter Hildegards død i 1179 finder klostrets præst og skriftefader en stor mængde dokumenter,
som viser sig at være hendes skriver Volmars egne oplevelser af den tyske abbedisses liv. Igennem Volmars
øjne ser vi Hildegard udfolde sig som teolog, komponist, filosof, læge, digter, billedkunster og politisk
rådgiver. Men også mennesket Hildegard træder frem fra helgenindens skygge, for selv det mest fromme

menneske kan af og til mærke tvivlen og forfængeligheden trænge sig på.

Mogens Wenzel Andreasen er oprindeligt uddannet lærer, men efter at have undervist i nogle år
videreuddannede han sig til cand.pæd. i musikvidenskab og blev redaktør på Politikens forlag. Han
debuterede som forfatter i 1967 og har sidenhen udgivet både romaner og fagbøger om musik. Wenzel
Andreasen har desuden været leder af Forlaget Artia, hvor han selv har fået udgivet en del af sine bøger.
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