- en litteraturliste fra Odense Centralbibliotek

i Klostre og klosterliv j
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1995
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Udgivet i anledningen af 90 året for genopbygningen af det gamle Skt. Knuds
kloster. Klostret brændte Skt. Hans aften 1913 og genopstod af asken i 1919.
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Forord
Odense har haft flere klostre, og de er beskrevet en lang række
steder i litteraturen.
Klosterlivet i Europa har desuden været skildret i adskillige kriminalromaner - med ”Rosens navn” af Umberto Eco som den mest
kendte. Også andre aspekter af klosterlivet har været skildret i
skønlitteraturen.
I denne folder finder du både et udvalg af faglitteratur om klostrene
i Odense og en lille oversigt over klostre i skønlitteraturen generelt.
God læselyst!
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Faglitteratur om klostre i Odense – og en enkelt film
Daugaard, J. B.
Klostrene i Odense Stift
I: Om de danske Klostre i Middelalderen / J. B. Daugaard. - S. 284-326. –
Kbh.:Seidelin,1830. (27.6)
De kvindelige ordenssamfund i Danmark. - [S.l.] : Katolsk Søsterforbund ;
Kbh. : i ... kommission hos Ansgarstiftelsen, 2001. - 96 sider : ill. i farver. (28.2)
Den katolske kirkes 20 forskellige nonneklostre i Danmark gennemgås med
hensyn til motto, officielt navn, ankomst til Danmark, apostolat, historie og
spiritualitet samt kontaktadresse
Dehn-Nielsen, Henning
Kirker og klostre i Danmark / Henning Dehn-Nielsen ; redaktion: Georg
Vejen, Vibeke Scheuer, Per Kølle ; kort: Ulla Britze. - 2. reviderede udgave, 1.
oplag. - [Kbh.] : Sesam, 1998. - 534 sider : ill. i farver. (71.86)
Fra bispegård til jomfrukloster : Odense adelige Jomfrukloster - en bygning og dens historie gennem 500 år / redaktion: Eva Therkelsen og Jane
Jakobsen ; fotograf Peter Andersen. - Odense : Karen Brahe Selskabet, 2004.
- 70 sider : ill. (nogle i farver). (71.864 Odense)
Fra frøkenkloster til kvindekulturcenter : om Odense adelige Jomfrukloster /
redaktion: Nina Lykke ; billedredaktion: Karen-Lisbet Jacobsen, Ulla Østerby
Zerlang. - Odense : Karen Brahe Selskabet, 1989. - 63 sider : ill. (37.86)
Fra kloster til kulturhus : udstilling om Skt. Knuds Kloster 2009 / forfattere: Andreas Skov, Johnny Wøllekær. - Odense : Historiens Hus, 2009. - 23
sider : ill. (nogle i farver) (46.4 Odense)
Garner, H. N.
Atlas over danske klostre. - Nyt Nordisk Forlag, 1968. - 189 sider : ill.
(71.86)
Litteraturhenvisninger
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Gyldendals bog om danske klostre / Jens Anker Jørgensen og Bente Thomsen ; billedredaktion: Jena Anker Jørgensen og Bente Thomsen ; kort: Steen
Frimodt. - Kbh. : Gyldendal, 2004. - 311 sider : ill. i farver. (71.86)
Beskrivelse af 71 danske klostre. Med indledende kapitler om middelalderens
klostre og de forskellige klosterordener
Med litteraturhenvisninger
Idum, A. R.
Dalum Klosters Historie indtil 1536
I: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter. - 1936. - Bd. 5
(1931-36). - S. 92-115. (46.4 Odense Amt)
Jacobsen, Per H.
For himmerrigets skyld : klosterliv i Vesteuropa & guide til de danske
klostre / skrevet af Per H. Jacobsen *. - [Aarhus] : EC Edition, 2005. - 197
sider : ill. i farver (27.9)
Gennemgang af de forskellige klosterordener og på hvilke danske klostre, de
har været
Jacobsen, Per H.
Kort og godt om danske klostre / af Per H. Jacobsen. - 1. udgave. - [Kbh.] :
Aschehoug, 2000. - 94 sider : ill. i farver. (71.86)
Jensen, Hans
Kirker og klostre i Odense i middelalderen : Deres sociale betydning. [1977]. - [Bd. 1-2] : ill.. - (Kend Din By).( 27.67)
Litt. henv. Bd. 1, s.32-33
1. Elevhæfte. 2. Lærerhæfte
Larsen, Svend (f. 1905)
Graabrødre Hospital og Kloster i Odense : et Bidrag til den sociale Forsorgs Historie. - Munksgaard, 1939. - 279 sider : ill. (38.409)
Litteraturhenvisninger
Lindbæk, J.
Odense Franciskanerkloster
I: De danske Franciskanerklostre / J. Lindbæk. - S. 144-53, ill.. – Kbh.,1914.
(27.6)
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Lorenzen, Vilh.
De danske Klostres Bygningshistorie / Vilh. Lorenzen. - Kbh. : Gad, 19121941. – Bind 2 : ill. (71.8)
Mørck, Marie
Dalum Klosters historie i ord og billeder / [af] Marie Mørck. - Lundtoft : Eget
forlag, 1982. - 55 sider : ill. ; 22 cm (46.4 Dalum Kloster)
Odense Slot : kloster, konge, stat og kommune / redaktører: Karsten Kjer
Michaelsen ... [et al.] ; bidrag: Karsten Kjer Michaelsen ... [et al.] ; fotograf:
Uffe Johansen. - Odense : Odense Bys Museer, 2008. - 167 sider : ill. (nogle i
farver). - (Fynske fortællinger) (46.4 Odense Slot)
Om Odense Slots historie og den gennemgribende renovering foretaget i
2006-2008
Indhold: Kloster ; Fra kloster til renæssanceslot / Jakob Tue Christensen og
Dorte Lund Mortensen. Ellen Warring: Konger på gennemrejse ; Museum og
embedsboliger. Kongens Have / Ellen Warring og Karsten Kjer Michaelsen.
Ejnar Stig Askgaard: H.C. Andersen og Odense Slot. Karsten Kjer Michaelsen:
Brandmænd på slottet. Arkitektur og fredning / Gitte Nørrelund Haastrup og
Jan Bo Jensen. Dorthe Andersen: Istandsættelsen 2006-2008
Med litteraturhenvisninger
Paludan-Müller, Caspar
Om St. Hans Kloster i Odense : et indbydelsesskrift til den offentlige examen
i Odense Cathedralskole / af C. Paludan-Müller. - Odense : Hempel, 1831. 40 sider. (71.864 Odense)
Smith, Gina Gertrud
De danske nonneklostre indtil ca. 1250
S. 8-9: Odense stift. Nonnebakken-Dalum kloster
I: Kirkehistoriske Samlinger. – Kbh.: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie,
1973. - S. 1-45 ( 27.6)
Sørensen, Svend Erik (f. 1942)
Klostrenes Odense / [manuskript: Svend Erik Sørensen] ; [redaktion: Djon
Bang ; illustrationer: Åge Wedel Storm]. - [Odense] : Provinsbanken, 1976. [30] sider, [1] tavle : ill. ; 25 cm. (27.61)
Wentrup, Olaf
Dalum Kloster / Olaf Wentrup. - [Odense] : Fyens Stiftsbogtrykkeri, 1954. - 16
sider, tavler(46.4 Dalum Kloster)
5

Wøllekær, Johnny
Det største sankthansbål : træk af Skt. Knuds Klosters historie
Skt. Knuds Kloster blev grundlagt omkring år 1100 i forbindelse med Knud den
Helliges skrinlæggelse
Lit.
I: Odensebogen. – Odense: Byhistorisk Udvalg, 1999. - ISSN 0906-1134. 1999, S. 127-157 : ill. (46.4Odense)

Film
The monastery [film (dvd)] / instruktør og fotograf Pernille Rose Grønkjær ;
producer Sigrid Dyekjær. - Director’s edition. - [Kbh.] : SF Film, 2007. - 1 dvdvideo (84 min.). (99.4 Vig, Jørgen Laursen)
DVDS 286
For 50 år siden købte Jørgen Laursen Vig Hesbjerg Slot på Fyn. Han ville lave
et kloster. Nu er en gruppe ortodokse russiske nonner på vej, og med dem er
Vigs livsdrøm på vej til at gå i opfyldelse
Dansk og sporadisk engelsk og russisk tale
Undertekster på dansk og engelsk
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Romaner
Auður Ava Ólafsdóttir
Stiklingen : roman / Auður Ava Òlafsdóttir ; på dansk ved Erik Skyum-Nielsen.
- 1. udgave. - [Kbh.] : Athene, 2009. - 267 sider
En ung islandsk mand rejser til et kloster i Sydeuropa for at genoprette
klostrets legendariske, men nu forfaldne rosenhave. Men den pige, som han
uforvarende fik en datter med på Island, dukker op sammen med barnet, og
han må forholde sig til sin nye rolle som far - og måske kæreste
Eco, Umberto
Rosens navn : roman / Umberto Eco ; på dansk ved Nina Gross ; latinske
citater er oversat af Bo Olsen. - 4. udgave. - Kbh. : Forum, 2002. - 485 sider
Gennem opklaringen af en række mord begået i et norditaliensk abbedi i 1327
gives et billede af middelalderens politiske og teologiske liv
Follett, Ken
Uendelige verden / forfatter: Ken Follett ; oversætter: Alis Friis Caspersen. 2. danske udgave. - Kbh. : Cicero, 2009. - 1063 sider
Historisk roman. Foregår i Kingsbridge i 1300-tallets England, skildringen af livet i og omkring katedralen er stadig i centrum. I 1327 flygter fire børn fra byen
og oplever i skoven to uforklarlige mord, som binder dem sammen for resten
af livet trods deres vidt forskellige tilværelse
Harris, Joanne
Hellige tåber : roman / Joanne Harris ; oversat af Camilla Christensen. [Kbh.] : Samleren, 2003. - 394 sider
Som enlig mor i 1600-tallets Frankrig søger Juliette - tidligere svindler og
gøgler - ly i et nonnekloster. Da en ny abbedisse ankommer, følges hun af en
charmerende præst, der i Juliettes fortid var noget ganske andet!
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Hulme, Kathryn
Nonnen / oversat fra amerikansk af Jens Kruuse. - 2. oplag. - Hasselbalch,
1966
Jensen, Martin
Helligåndens gæster : en Eske Litle-roman / Martin Jensen. - 1. udgave. Århus : Klim, 2000. - 243 sider
Kriminalroman. Eske Litle, byfoged i Assens, har mange gøremål som lensherrens repræsentant i en urolig tid. I vinteren 1332 opklarer han endvidere
sammen med sin næstkommanderende, Bane, et tredobbelt drab i det lokale
klosters sygestue
Jørkov, Birgitte
Vor Frues sorte søndag : roman / Birgitte Jørkov. - Højbjerg : Hovedland,
2001. - 256 sider
Kriminalroman. Enken og købmanden Elne Jeps er en personlighed i 1400-tallets Helsingør. Sammen med munken og bygmesteren Johan finder hun både
kærligheden og løsningen på en forsvunden formue og to brutale mord
Rey-Henningsen, Marisa
Djævelens skygge : roman / [af] Marisa Rey-Henningsen. - [Kbh.] : Delta,
1980. - 231 sider : ill. ; 21 cm
Skildring af unge pigers opdragelse på en spansk klosterskole. Nonnernes
forkvaklede livsfilosofi og sygelige frygt for "djævelen" får katastrofale følger
for hovedpersonen
Skammelsen, Kristian
På vikingefærd : roman fra vikingetiden i landet mellem hav og fjord / Kristian
Skammelsen. - [Snedsted] : Yde Sørensen, 2002. - 151 sider
Ubbe fra Thy deltager i sit første vikingetogt til England, hvor han som fange
i et kloster møder kristendommen. Han bliver omvendt og vender tilbage til
Thy, hvor hedenskaben stadig florerer. Hvad skal Ubbe gøre mellem alle de
hedenske venner og familie?
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Stangerup, Henrik
Broder Jacob : roman / Henrik Stangerup. - 2. oplag. - [Kbh.] : Lindhardt og
Ringhof, 1991. - 262 sider
Den danske franciskanermunks liv (ca. 1484-1566) og religiøse overvejelser
på vandringer mellem Europas klostre indtil reformationen, derefter i Mexico
som grundlægger af menigheder efter idealerne i Thomas Mores "Utopia"
Svendsen, Hanne Marie (f. 1933)
Unn fra Stjernestene : en roman fra det gamle Grønland / Hanne Marie
Svendsen. - [Kbh.] : Gyldendal, 2003. - 476 sider
Med den stærke og lidenskabelige Unn i centrum fortælles om klosterliv, åndelige strømninger og hverdagsliv i 1300-tallets Sydgrønland
Vasbo, Vibeke
Hildas sang : historisk roman fra 600-årenes England / Vibeke Vasbo ; vignetter: Eva Wilson ; kort: Lizet Baré. - 3. udgave. - [Kbh.] : [Gyldendal], 1993. - 2
bind (655 sider).
Historisk roman fra 600-tallets England, med Hilda i centrum, først som hustru
og moder gennem to meget forskellige ægteskaber, senere som grundlægger
og leder af et kloster
Wenzel Andreasen, Mogens
Hildegard : roman / Mogens Wenzel Andreasen. - 1. udgave. - Valby : Borgen, 2000. - 259 sider
Skriveren Volmar var gennem 40 år Hildegard von Bingens personlige lærer.
Da den usædvanlige nonne dør, afslører hans papirer, hvor mange forskellige
evner, den begavede nonne, abbedisse og klosterstifter besad
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