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Kjære leser!
Fra redaktøren Kristin Brandtsegg Johansen, april 2020

I år er Kristin Lavransdatter hundre år! Det skal feires

skandinaviske dikterdronninger – Selma Lagerlöf

med et seminar om den historiske romanen med

og Karen Blixen, sammen med Sigrid Undset, ble

utgangspunkt i Kransen på Bjerkebæk. Seminaret

belyst. Sigrun Slapgards tekst «Fantasien som

skulle arrangeres i forbindelse med Litteraturfestiva-

var sann» er en omarbeidet versjon av foredraget

len på Lillehammer i vår, men er utsatt til november.

holdt på dette seminaret. Nan Bentzen Skilles tekst

Jubileet markeres også med en digital nyutgivelse

«Lyset fra Bjerkebæk» er også skrevet inn i fjorårets

av det første av de tre bindene i november. Vi håper

fokus på Bjerkebæks betydning og forfatterens

mange nye lesere finner bøkene og leser dem for

forankring i disse særegne omgivelsene hun bygde

første gang. Ikke minst feirer vi Kristin Lavransdatters

rundt seg på Lillehammer.

hundreårsdag med å la pre-rafaelitt John William
Waterhouse illustrere forsiden på dette nummeret

I fjor var det hundre år siden Sigrid Undsets kanskje

av Gymnadenia. Sigrid Undset var under sterk innfly-

mest kontroversielle utgivelse, Et kvinnesynspunkt,

telse av pre-rafaelittene og Arts&Crafts-bevegelsen,

ble utgitt. Der hadde hun samlet artikler og essays

ikke bare mens hun skrev Kristin Lavransdatter. Helt

skrevet i forbindelse med sin tids kvinnesak, som

siden hun var nygift og bodde i London, i strøkene

hun på vesentlige punkter stilte seg kritisk til.

der disse bevegelsene hadde sitt sentrum, var hun

Disse tekstene ga også opphav til at Sigrid Undset

inspirert av deres vilje til å gripe tilbake i tid for å

i mange sammenhenger ble omtalt og betraktet

hente frem idealer, mening, skjønnhet og enhet – fra

som en reaksjonær antifeminist. I den forbindelse

tiden før Rafael. Det som preger store deler av deres

er det med stor interesse vi i dette nummeret tryk-

billedverden, er dvelingen ved kvinneskikkelser som

ker Dag Østerbergs tekst «Sigrid Undset og kjønns-

utforsker sin skjebne hentet fra mytologien eller

forholdet», som belyser nettopp dette. I denne

litteraturen. På dette bildet er det Psyche som åpner

forbindelse er det også med stor glede vi formidler

en boks, og det er ikke vanskelig å trekke motivet

Karin Sveens tekst «Å besjele en by», som belyser

over til den unge Kristin Lavransdatter som ser ned

hvordan Sigrid Undsets bøker ble lest og verdsatt i

i sitt eget speilbilde og får øye på alvemøen, som

et miljø av arbeidende kvinner på Hamar. Teksten

samtidig varsler en større forbindelse mellom natur

er et unikt vitnesbyrd om hvilken betydning Sigrid

og skjebne rundt henne.

Undset og hennes forfatterskap kunne ha i et miljø
fjernt fra det litterære establishment, skrevet med

Markeringene av store begivenheter i Sigrid Undsets

stor innsikt og respekt for disse Undset-lesende

forfatterskap og biografi står i kø. I fjor var det

kvinnene.

hundre år siden Sigrid Undset flyttet inn på Bjerkebæk, og i den anledning ble det arrangert et seminar

Signe Therese Strøm har tatt utgangspunkt i et

Hjemme i verden – verden i hjemmet på Bjerke-

annet sterkt engasjement hos Sigrid Undset, og en

bæk, der samfunnsengasjementet til våre tre store

bok om en kvinne fra 1300-tallet som må ha betydd

Fra redaktøren

3

Celandine av J.H.Dearie (1860-1932) for Morris&Co

svært mye for henne, og som ble temaet i den siste

redaksjonsråd, Brit Bildøen og Hedevig Anker. Jeg

boken hun skrev, Caterina av Siena.

vil samtidig takke Sigrun Slapgard og Nan Bentzen
Skille for deres engasjement og deltakelse i redaks-

For to år siden holdt Thorvald Steen en Undset-fore-

jonen gjennom flere år. Jeg vil også takke Jorid

lesning de som var til stede sent vil glemme. I en

Vaagland som nå takker for seg som styreleder.

samtale med ham «Om annerledesbarnet» er innhol-

Takk, Jorid, for grundig og godt lederskap av Sigrid

det i forelesningen forsøkt gjenskapt, og det handler

Undset-selskapet!

ikke bare om annerledesbarnet i Sigrid Undsets forfatterskap, men også i Thorvald Steens egne romaner,

Så gjenstår det bare å ønske dere god lesning.

både Det hvite badehuset og Det siste fotografi-

Og en ting til: Verv gjerne en venn inn i Sigrid

et. I tillegg får vi et interessant idéhistorisk bilde av

Undset-selskapet, der vi har satt oss et mål om å

Sigrid Undsets tenkning sett i forhold til ideologiske

få alle Undset-interesserte inn i SUS. Følg med på

strømninger både i hennes samtid og i ettertid.

hjemmesiden og i sosiale medier på alt som skjer i
Sigrid Undsets navn. ▪

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å ønske
velkommen to nye medlemmer i Gymnadenias
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Fantasien som var sann
— Sigrid Undset i verda

tekst Sigrun Slapgard

La meg starte med eit indre bilde av henne: Det

vannet. Uti viste små mørke, truende virvler hvor

er sein morgon i andre etasje på Bjerkebæk, ho

strømmen gikk stri og vill og farlig under den blanke

har som alltid fått kaffi og avisene opp til seg,

flate. Nu visste hun at slik hadde hennes kjærlighet

tyske aviser. Slik kjem verda inn til henne i den

til Erlend gått, som en stri og farlig strøm under

blå himmelsenga. La oss seie at årstalet er 1935,

hennes liv i alle disse årene.»1

og at det er tidleg vår. Da vil ho òg ha eit øre mot
det opne glaset, lytte etter bekken, mens tankane

Tankar på verda, tankar om eige liv, kjærleiken og

snor seg rundt det som er i ferd med å endre seg i

bøkene ho har bak seg, prisa på den gjevaste måten,

Europa. Den forunderlege kvinna er ei slags litterær

og likevel kjenner ho at grunnen ristar. Heller ikkje

stormakt i denne mellomkrigstida, og her ligg ho

denne festningen ho har bygt rundt seg og sitt, er

åleine i dobbeltsenga, og les siste nytt om Hitler

trygg. Kanskje er det uhygga frå Tyskland og Hitlers

mens ho snusar inn lukt av våronn. Ingen i huset

siste påfunn overfor menn som Ossietzky som til

har ennå lov til å forstyrre henne, ho skal lese og

slutt får henne til å rive av seg dyna, riste av seg

tenke ferdig ei tankerekke som ho kanskje starta

det nære, og trø ut av det diktariske universet som

seint sist natt. Kanskje må ho stø seg på Augustin,

på så mange måtar har smelta saman med hennar

Thomas Aquinas eller Chesterton? Kanskje tenker

eige liv her på Bjerkebæk. Ho går til skrivemaskina

ho på kva planar Hitler ville hatt for ei funksjons-

og hamrar laus i eit anna toneleie. Ho løfter telefon-

hemma dotter, hennar kjære, kjære Maren Charlotte.

røyret og blir ein aktivist. Igjen har den fått næring,

Før dagen igjen kan bli natt, skal ho skrive ferdig ein

denne «min medfødte aversjon mot germaneren»,

artikkel, førebu nordisk forfattarsamarbeid, hente

som ho seier, Undset ser gjerne fleire slekts-ledd

opp blomsterløkar frå kjellaren, skrive vidare på

tilbake når ho skal forklare den.

noko som kan bli eit framhald av Elleve år. Så er det
hugsotta for dei tre så veldig ulike barna, spørsmål å

Kanskje er det kvelden før ho har invitert Lise Lindbæk

ta stilling til frå hushaldar, barnepleiar, sjåfør, gart-

heim til seg. Journalisten har på nært hald opplevd

nar, sakførar. Kanskje er alt så overveldande at ho

jødeforfølginga i Europa, og er nettopp tilbake

ei stund berre kviler blikket ut glaset? Der nede

etter reportasjereise til Palestina.2 Forteljinga Sigrid

glitrar Mjøsa og kan minne henne om orda ho for

Undset får høyre stemmer med det ho òg har fått

over ti år sidan la inn i hovudet til Kristin i Kristin

vite av den italienske presten Luigi Sturzo, som har

Lavransdatter:

måtta flykte til London. Jødane er på flukt mange
stader i Europa, særleg hardt pressa i Tyskland.

«Hun husket hjemme, når Lågen i vårtiden flom-

Undset er alt nå med i eit hemmeleg nettverk for

met over, den lå bre og grå og mektig i dalbun-

å hjelpe jødar. Og det er lenge sidan ho retta sin

nen, bærende drivgodset som kom flytende, og

offentlege peikefinger mot tysk aggresjon: «Det

løvkronene som var rotfaste på bunnen vugget i

synes meg utenkelig at det tyske folk godvillig

Fantasien som var sann — Sigrid Undset i verda

skulle gi slipp på sin militarisme – la den koste det
hva det skal være. Mon ikke det tyske folk trenger
militarismen som hummeren trenger sitt skall –
det utvendige harde panser om sitt myke, benløse
legeme.» Dette har ho på trykk alt i 1918, liknande
setningar skulle kome igjen i sterkare utgåver under
og etter andre verdskrig.3 Alt på si første togreise
gjennom Tyskland i 1909 vart Sigrid Undset merksam på dei tyske raseteoriane.
Kanskje sender ho ein tanke til utsynet frå Notre
Dame, her ho fann inspirasjonen til essayet «Utover
takene», ein tekst som er ein del av ramma her i
dag. Der i Paris, i 1910, i dristig kjærleikssatsing, og
i fullt sprang inn i sitt litterære univers, er det ho
bruker uttrykket «å hjemme seg». Som Tone Selboe
har peika på i Litterære vaganter frå 2003, er ordleiken eit hint til også å gøyme seg, men ho skriv
altså med «hj» og ikkje «gj». Men først og fremst
gir ordlyden oss ein peikepinn på den undsetske
framgangsmåten.
Å hjemme seg, bli kjent hjørne for hjørne, slik ein
katt også ville gjort, gjere det ukjente landskapet

Der nede glitrar Mjøsa og kan
minne henne om orda ho for over
ti år sidan la inn i hovudet til
Kristin i Kristin Lavransdatter.

til sitt. Dette driv Sigrid Undset med åndeleg og

Sigrid Undset på fjellet. Foto: Juliana von Stockhausen, Bjerkebæk / Digitalt Museum
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Sigrid Undset sitter og skriver i Brooklyn. Foto: Jacob, Lofman / Digitalt Museum

Fantasien som var sann — Sigrid Undset i verda

litterært, og dette er også slik ho gjer seg kjent med
fysiske landskap. Ho erobrar bit for bit, erkjenning,
kunnskap, og skal snart skape sitt aller største
univers, ho skal dikte og måle på eit stort lerret, eit
verk skrive fram av alt dette tilfanget.

7

Det er noko med det visuelle og
det stofflege, det mangesansa, som
grip tak i meg, det er meir enn
litterære målarstykke.

Og slik verda er for henne her på Bjerkebæk, tjuefem år etter at ho såg utover taka og hjemmet seg i
Paris, og med sine store mellomalderlerret bak seg,
er det nettopp koplinga mellom det nære og det
globale som er slåande når ho går inn i eit slags
taktskifte i 1935.
I mine freistnader på å seie noko om Sigrid Undset

har lese denne teksten med blanda kjensler; det er

og hennar diktarkraft, har eg ikkje berre sett på det

ei bok som er skriven på eit tidspunkt da forfattar-

litterære, men også vore opptatt av hennar sterke

en kalla seg sjølv propagandasoldat, ho var diktar

måte å vere i den ytre, faktiske verda på. Eg har ofte

i eksil i USA, og skreiv denne boka på oppdrag for

formidla at vår opplagte Diktardronnning har vore

Eleanor Roosevelt. Boka kom på engelsk i 1942 og

noko underkjent som leiar av forfattarforeininga, og

på norsk i 1947. (Det var med forundring eg såg at

lite påakta for sin kompromisslause innsats mot

Ingunn Økland framheva denne boka som noko av

fascisme og nazisme. Eg skal likevel velje ein litt

det beste i memoarlitteraturen, eg ville heller sagt

annan innfallsvinkel til hennar måte å vere i verda

Elleve år eller Tolv år.)

på her – kanskje også nokså mye prega av mitt eige
utgangspunkt som gudbrandsdøl.

Året, bokas nåtid, skal vere 1926. Tulla, som Maren
Charlotte heiter her, er litt over ti år, Hans er sju,

Det som nettopp essayet «Utover takene» minner

Anders tretten. Eg skjønar kvifor ho har valt eit år

oss om, er at ho svært tidleg hadde eit nært forhold

der barna framleis er barn. I tur og orden skildrar

til det som skulle bli Kristin Lavransdatters univers.

ho pottitferie, julefeiring, 17. mai og sommarferie på

For der i Paris er det kjente fjelltoppar ho ser. «Der

Krekke seter. Kvifor har eg underlege kjensler ved

er Vestronden, og det bakom er litt av Rondeslottet,

lesinga av denne boka? Er det biografens forban-

den sadelen langt der ute er Sølenfjellene.» Alt i

ning, at eg veit meir enn det diktaren viser her? Når

1906 var Sigrid Undset lommekjent i områda rundt

Hans blir skildra som «både from og praktisk» i ein

Høvringen og hadde gått sine turar inn i Rondane.

lett humoristisk tone, kan eg så absolutt dra på

Heimhaugen, Anaripigg og Karihaugen er like natur-

smilebandet. Når Hans får høyre bibelhistoria om

leg for hennar univers som å kjenne seg nær til

utdrivinga av Adam og Eva frå paradiset, kan Sigrid

Roma, Berlin eller Paris. Mykje seinare ser vi at

Undset fortelje at han på ståande fot har sin eigen

ho kjem til å utforske Amerika på same måte. Det

kommentar til dette alvorlege dramaet: «Å, det er

handlar om metode og eit grunnleggjande forskar-

derfor altså hu har begynt med frisersalong i Stor-

blikk, ei nyfikne og ein svolt som av og til kunne

gata nå.» Det var nettopp opna ein frisersalong i

få lattervekkande utslag. Det skal eg straks kome

byen og den heitte Eva.

tilbake til.
Den livlege, muntert forteljande Sigrid Undset vi
Eg vil ut på ei litt anna reise her nå, gjennom ei

møter her, er i sterk kontrast til henne som i det

spesiell bok ho skreiv, nemleg Lykkelige dager. Boka

verkelege livet kan omtale stakkars Hans som «en

er i seg sjølv som eit band mellom heimen Bjerke-

katastrofe» med «nogen psykopatiske drag», og

bæk og dei mest dramatiske hendingane i hennar

som nokre år etter bokas nåtid skal kome til å skrive

ytre og veldig nære verd. Eg må tilstå at eg tidlegare

til broren Anders: «Hans måtte være den ideale Per
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Gynt – han er det at se på, og dessverre er det mye
av Per Gynt i gutten også, bare ikke friskheten. (…)
Og så er det ikke noget av Mor Åse i meg dessverre
– jeg har alltid vært uimottakelig for omdiktninger
av sørgelige og bedrøvelige forhold.»4 Men få år
etter dette harde brevet er situasjonen ein annan,
da er Anders død, Tulla er død, det er full krig, og
diktaren er i arbeid for å få Amerika til å skjøne kva
nazismen og den tyske okkupasjonen har gjort vald
mot. Ho blir likevel ei slags Mor Åse som sit og skriv

Lykkelige dager, det er på mange vis eit glansbilde
på bestilling.
Nåtida i Lykkelige dager er perioden der Sigrid

ho ofte tydd til målarens blikk. Sterkt til stades i

Undset skriv vidare på Olav Audunssøn-verket,

så mange av hennar store verk, og umiskjenneleg

om sommaren er ho på Krekke seter. Det er noko

også her i Lykkelige dager. Korleis har ho hugsa alt

ved måten ho er i denne litterært tilbakeskodande

dette så fotografisk og levande der ho sat og skreiv i

verda på som får huda til å nuppe seg under lesinga,

Brooklyn? I mi praktutgåve av Lykkelige dager er det

i førstninga tenker eg at det handlar mykje om bilda

Finn Graff som har illustrert Undsets tekst, og han

ho skaper. «Det er temmelig kaldt, men himmelen

har late seg inspirere til nydelege landskapsakvarel-

er så strålende blå, solen skinner, så det glitrer som

lar, eit godt stykke unna sine skarpe karikaturstrekar.

diamanter fra snetunge trær og hvite flater, og hjulspor og gjerder og trær kaster luftige blå skygger

Her er bufardag, Håballsveka, klunking av kubjøller,

over sneen. Oppe i åsen ligger sneen så tett over

og ei Sigrid Undset som er vand med å mjølke og

skogen, så den syner helt gyldenhvit i solskinnet»,

det enkle seterliv. På alle jorder klaprar slåmaskiner,

skriv Sigrid Undset, og held seinare fram med eit

og hesteriver singlar fint og svakt over jordene. Men

nytt naturbilde: «Straks solen er gått ned, blir det

det er ei natt her også. «Det er lyst som dagen ute,

bitende kaldt – men atterglansen av dagslyset

det ser bare ut som fargene var falt i søvn – og de

dveler lenger og lenger som en gullrød rand over

store iris som er fiolette når solen skinner på dem,

den svarte kanten av åskammen, og ennu timevis

er aldeles klarblå i dette rare nattlige lyset.» Her

efter blir himmelen ved å være lys og glassgrønn i

er det nesten som ho tydeleggjer ei skjult uhygge;

sydvest. Om morgenen henger lange istapper under

at fargane har sovna. Så kjem setningar som opnar

alle takskjegg – men ut på formiddagen tar de til å

døra på gløtt til det råe, verkelege livet, om det er

smelte og dryppe i lange skinnende vanndråper. Og

aldri så mye pynta på og pakka inn. «Stakkars lille

hver dag er litt lenger og litt lysere enn dagen før.»

Tulla, hun har vært syk helt siden hun var årsgammel (…) Når Mor kommer opp fra arbeidsværelset
for å hvile, tar hun Tulla på fanget og synger for

Det er eit underslag her, av det som
må ha vore svart fortviling.

henne.»
Og eg skjønar med eitt kvifor Lykkelige dager gir meg
slike motsette kjensler, at småhåra mine kan reise
seg trass i at det ofte handlar om ømme scener og

Det er noko med det visuelle og det stofflege, det

glade, flinke barn. Det er på grunn av det ho ikkje

mangesansa, som grip tak i meg, det er meir enn

skriv, det uuthaldelege som ligg i underteksten. Den

litterære målarstykke: «Sus av vind og surling av

verda ho er i mens ho skriv Happy Times in Norway,

bekkene som rant mellom kjerr av grønnvier og

er jo ikkje til å halde ut. Korleis kunne ho halde ut å

gråvier.» Heilt sidan Sigrid Undset skreiv Jenny, har

skrive denne boka?

Fantasien som var sann — Sigrid Undset i verda
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Som når dei døde kjem på gjesting. Til setra på

«Vår aldrende landsmanninne Sigrid Undset viste

Krekke kjem dei nemleg, i den dikta verda har dei

seg i prøvelsens stund ikke å være mer nasjonal enn

stått opp frå dei døde, alle hennar tre nære bort-

at hun samlet skjørtene om seg, tok sin sønn Hans

falne, mora Charlotte og unge Tulla, begge døde i

ved hånden og forsvant over grensen. At det norske

1939, og Anders, drepen av ei tysk kule i 1940, mens

folk måtte unnvære hennes høvdingeskikkelse i en

ho sjølv var på flukt. Under skrivinga av den dikta

hard tid, er et av de slag skjebnen har brakt oss.»

lykketeksten får ho stadig meldingar om kamera-

Fritt Folk følgjer opp med å skrive at dei ikkje har

tane til Anders: «Erling falt ved Bleiken seter, Kjell

klart å finne ut kvifor ho flykta: «Vi tør derav trekke

døde av sårene utpå sommeren. Ole ble pint halvt

den slutning at hadde fru Undset blitt der hun var,

i hel av tyskerne, Tycho skutt ned over Berlin, Leif

altså ikke rørt på seg, hadde hun ikke behøvd å

skal ha gått ned med en tanker …». Dette er kvarda-

flykte i det hele tatt.»

gen, og på same tid er det negativ omtale av henne
i det okkuperte Norge. I Aftenposten står det i 1943:

Sigrid Undset ser ut. Foto: Rigmor Delphin, Bjerkebæk / Digitalt Museum
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Når ein les Lykkelige dager opp mot hennar faktiske

som alle jaktar på – dei grensebrytande kjenslene

livsvilkår på denne tida, riv teksten i hjartet, kanskje

som berre søker seg sjølv og bryt alle lover. Ho har

nettopp fordi den er så polert og humoristisk lett i

krinsa rundt dette temaet sidan debuten, samtids-

tonen. Ho skriv om «hvitmåså» og «måsåflyer» og er

romanar, i mellomalderverk. Nå, under krigen, er det

muntert til stades med budeiene. Det er eit under-

tid for propaganda. Det er som om ho har gitt ein av

slag her, av det som må ha vore svart fortviling. Av

sine litterære karakterar frå Splinten av trollspeilet

alt det vonde som ikkje er til å halde ut. Berre indi-

rett: «Vår tid mangler forutsetningen for Tristan og

rekte får vi små gløtt, som når ho i nyttårsskildringa

Isolde.» Ja, dette kunne jo forresten også like gjerne

skriv «Mor trykker Tulla enda fastere inn til seg, –

vore eit utsegn frå Houellebeqcs hovudperson i den

for det er gammel tro i Norge at det som en har

seneste romanen, Serotonin.

i hendene når en ser nyttårs ny, det skal en ikke
komme til å savne hele året. Anders kommer ned
i det samme (…) Mor tar hånden hans og holder
den mens hun ser på månen». I dette er det eit
kamuflert skrik av sakn og sorg, godt pakka inn av
idylliserande julehygge.
Er dette den mest løgnaktige boka Sigrid Undset
skreiv, fjernt frå den nådelause undersøkinga av

Er dette den mest løgnaktige
boka Sigrid Undset skreiv, fjernt
frå den nådelause undersøkinga
av menneskas vilkår ho elles
dreiv på med?

menneskas vilkår ho elles dreiv på med? Ja, visst er
ho mykje Mor Åse, til og med skrytete som ein Peer
her i Lykkelige dager, og særleg når det handlar om

Det er ein annan type kjærleik ho viser oss i Lykkelige

Mor, Hans og Anders. Men midt i dette løgnaktige

dager, ein annan måte å vere i verda på. Ein kjærleik

finst det ei litterær sanning som er sterkare enn ei

som er i slekt med den ho tillegg Simon Darre i Kristin

faktaframstilling av den situasjonen forfattaren var i

Lavransdatter, i siste instans. På dødsleiet hans,

på denne tida. Ei litterær sanning som finst i natur-

viser Undset oss kva ho held høgast: Den kjærleiken

skildringane, i det folkelege språket, i kjærleiken til

som søker den andre sitt beste. På forunderleg vis er

bygdefolket, til Mari Moen og Thea – til hundane

det derfor i underteksten her ei slags tilbakevend-

Njord og Neri, til Goppolvangen og Krekke, som

ing til ei grunnhaldning som ho brukte den grense-

er så vakkert skildra, i tett slektskap med hennar

lause, lovbrytande Kristin til å utdjupe i sitt aller

tidlege skildringar frå Høvringen. Det er ei klo og ei

største romanverk. Og som ein ser så tydeleg i dette

diktargåve i forteljinga som er sann i seg sjølv, og

verket, det er eit stort forskararbeid som ligg bak, eit

kanskje er dette siste gong denne diktarkloa viser

arbeid som er i slekt med arven frå faren, arkeolo-

seg. Etter dei vonde krigsåra ser diktarkrafta ut til å

gen Ingvald Undset, men også hennar eigne tidlege

bli utarma av verda sjølv, av hendingane. Det kjem

utforskingar. Liv Bliksrud har peika på at i motsetning

lite av litterær verdi frå Sigrid Undset etter Lykkelige

til fabulerande Karen Blixen, ser det ut til å vere uråd

dager, men dess meir og fleir hardtslåande utfall,

for Sigrid Undset å dikte om noko ho ikkje hadde

agitatoriske talar, aktivitet i organisasjonar.

belegg for på ein eller annan måte.5 Frå faren har ho
lært alltid å gå til kjeldene, helst primærkjelder, og

I denne perioden på 1940-talet har ho heilt forla-

at det å vere vitskapleg betyr å undersøke, ikkje vere

te sitt store tema, den lidenskaplege kjærleiken

sikker, alltid vere open for nye slutningar.

Fantasien som var sann — Sigrid Undset i verda
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detaljane frå Rosten er å finne igjen i hennar største

vandra i så mange år her i vår Gudbrandsdal, ei

diktverk, i Kransen er skildringane frå Rosten med

uvanleg kvinne som ikkje var redd for uortodokse

alt i opningsscena der vesle Kristin er med far til

metodar når det handla om å skaffe seg innsikt i

fjells, og vi får det første varsel om at Kristin skal bli

den verda ho skulle omskape til stor litteratur, og

bergtatt i denne svært ladde starten på romanen.

som det er eit så fint ekko av i Lykkelige dager. Det

Det er ei alvemø ho ser, men som vi veit er det

er ei historie som på sin eigen måte kan fortelje

kjærleiken – den som bryt alle lover – som skal ta

korleis Sigrid Undset var i verda.

henne. Og i siste bind, Korset, rir Kristin «nord over
Rosten og op i Dovre», til sitt siste kjærleiksmøte

Eg opna jo med eit indre bilde av Sigrid Undset der

med Erlend, og det er forbi Rosten ho seinare skal

oppe i himmelsenga si, frå året 1935, som biograf

på pilegrimsgang til Nidaros. Sigrid Undset skil-

og forfattar har eg alltid tenkt at innleving og føre–

drar elvegnyet slik ho opplevde det på dresin, «her

stillingsevne må til for å skjønne kva fakta seier.

gufset alltid kjølig ut av Rosten». Derfor er denne

Men eg må tilstå at eg lenge har trudd at eg var offer

turen på dresin i 1917, på nylagte jernbaneskinner

for min eigen livlege fantasi; i mange år har eg hatt

gjennom det tronge juvet i det folkeaude strekket

eit bilde på netthinna av Sigrid Undset i flagrande

mellom Sel og Dovre, også eit bilde på kven Sigrid

gevant på dresin og i full fart på Dovrebanen - eg

Undset var, og på kva slags måte ho var i verda på,

har jo levd med både Kristin Lavransdatter og Sigrid

både den diktariske og den faktiske. ▪

Undset sidan mi eiga oppvekst i Gudbrandsdalen.
Og eg meinte at dette var ei historie eg hadde høyrt,

Teksten er omarbeidd frå eit foredrag på Bjerke-

at ho faktisk tok seg oppover dalen på dresin i sin

bæk våren 2019, på seminaret «Hjemmet i verden,

iver med researchen til Kristin Lavransdatter.

verden i hjemmet»

Men over alt der eg spurde, blei eg møtt med
kanskje litt flau latter – «kor har du dette frå?» fekk
eg tilbake. Kanskje var det ei synkverving eg hadde
hatt? Først når eg nå flytta tilbake til Gudbrandsdalen, fann eg svaret, i ein brevkopi gøymt i mine
eigne papir. Her låg forteljinga frå sommaren på
Laurgård i 1917, da ho fekk bli med Dr. Müller på
dresin til Rosten: «… doktoren erklærte at jeg skulle
bare emansipere meg litt av og til.» Ho fortel at ho
heldt hendene på skuldrene til banevaktaren mens
doktoren stod «ganske nonchalant og holdt i ingenting (…) og så rullet vi altså opp gjennom Rosten (…)
Det var en morsom tur, og på hjemveien befant jeg
meg også meget bedre på det uhyggelige kjøretøy».6

Kilder
1

2

i frisk fart på ein dresin der oppe ved Sel? Men

Lise Lindbæks bok Jødene vender hjem (1935) er å finne i

Sigrid Undsets bokhylle på Bjerkebæk, med dedikasjon som
vitnar om gjestinga.
3

Frå essayet Kvinnene og krigen, s 292 Essays og artikler, bind

I, Aschehoug forlag 2004
4

Brev til Anders 15.3.36

5

Bliksrud 1997, s 96

6

Brev til Signe Thomas, Laurgård 31.7.1917, NBO brevsamling 742

Visst er det ein detalj, og kanskje litt lattervekkande: Kven skulle ikkje ønske å sjå Sigrid Undset

Sitat fra Husfrue, bind to i Kristin Lavransdatter av Sigrid

Undset, side 387, i utgave fra 2005, Aschehoug forlag
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Å besjele en by
Ikke «Sigrid», ikke «Undset», men «a Sigrid Undset».
Slik sa de det, slik hørte jeg det. Slik lærte jeg navnet
hennes å kjenne, ute på tørkeplassen mens mor og noen
andre damer i gården hengte opp klesvasken. «A Sigrid
Undset», sa de. Det var a Sigrid Undset vi så.

tekst Karin Sveen
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Jeg var en halvstor unge, jeg hjalp til. Mor hadde

Nei, det var a Sigrid Undset, hun som skrev bøker.

kokt tøyet i bryggepanna, skylt det i kaldt vann i

For det var ikke lenger noen tvil. De hadde sett

kummene og vridd til det ikke dryppet lenger, og så

bilder av henne i Norsk Ukeblad, og nå var hun rett

hadde vi båret klesbalja sammen ut, opp trappene

som det var i deres trapp. Noen mente at hun kom

ved søpledunkene og bort til snorene der en kunne

kjørende i bil, andre hadde sett en mannsperson

se over hustakene og ut mot verden bak.

bak rattet, og enkelte var sikre på at de hadde sett
a Sigrid Undset sitte i baksetet og at hun hadde en

Jeg tok plagg for plagg og ristet og dro i dem så

sjåfør til å kjøre seg.

de skulle bli glatte; jo grundigere en var, desto
lettere ble de å stryke. Deretter rakte jeg tøyet til

Var det ikke på Lillehammer hun bodde? For da hun

mor, bluser og skjorter, bukser og trøyer, yttertøy

dro, hadde bilen svingt til høyre oppe ved riksvei-

og undertøy, lakener og duker. Jeg bøyde meg, mor

en og kjørt i den retningen. Det var et sted en

strakte seg og festet plaggene med klyper; det

kunne ha tenkt seg. Det skulle være fint der, ikke

gjaldt å få dem til å rekke.

så flatt. Det var en ullvarefabrikk der, som solgte
billige stoffrester. Men ingen av damene hadde vært

Det var en kunst å henge opp; noe som skulle læres.

lenger nord enn til Brumunddal. Dit hadde de gått

Hvert plagg hørte hjemme i en bestemt orden, og

på bena, med barnevognene, det var flere år siden.

det som hørte sammen, skulle henge sammen,

De hadde kjøpt kaffe på buss-stasjonen der, og et

skjorter på rad, sokker på rad. Slik ble det pent, slik

wienerbrød. Det var en dagstur til Brumunddal og

det var tenkt. Snart ble snorene stramme og sluttet

like mye å se langs veien som da de var framme, for

å dirre. Snart var det bare de lavmælte damene å

da hadde de ikke så mye tid på seg.

høre og lyden av grusen under skoene.
«Kaffe», sa de. Med ei klype mellom tennene sa de
De hadde hørt om det, at a Sigrid Undset, forfatter-

at når vi snakker om kaffe – og så trakk de pusten.

inna, hadde vært på døra til en nabofamilie rett over

«Den kaffen a Sigrid Undset har pleid å ha med seg,

gata, flere ganger, alltid mørkkledd og blek under

dufter det av i hele oppgangen. Den kommer nok

hatten, med torgvesker og poser fulle av mat til dem

rett fra de beste kverner og ligner ikke mye på den

i tredje etasje, der forsørgeren hadde fått slag og

gamle gruten vi koker kaffe på!» «Tenke seg til», sa

dødd på flekken og enka satt igjen med fem unger.

damene, «å være så gavmild når en er så flink».

Til å begynne med visste ingen hvem den fremmede

De snakket så dvelende og drømte seg bort så lenge

dama var, de hadde bare gått til side for henne i

at tøyet ble tørt og lett og kunne bæres tilbake med

trappeoppgangen. Når hun var på vei opp, så de en

det samme. Dynetrekk en hadde kokt i bryggepan-

annen vei til hun hadde kommet forbi, men merket

na mens sola steg, kunne legges på igjen når sola

en varm luftstrøm fra henne; veskene var tunge og

sank. Da trengte en bare det ene skiftet en hadde.

hun svettet. Det var ikke samaritanen fra Menighetspleien dette, den tynne frøkna med håndveska og
føtter så magre at skoene kippet.

← Sigrid Undset med gudbarnet Sunniva Storbakken,
utenfor St. Torfinns kapell på Hamar, 27. mai 1934. Sigrid
Undset hadde flere barn i menigheten, som hun var
gudmor til. Foto: Ukjent, Bjerkebæk / Digitalt Museum

For meg var det slik det med
bøker begynte, på tørkeplassen
der mor og de andre flyttet seg
langsomt langs snorene og snakket om Sigrid Undset.
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Gata var blitt en annen, ja hele
byen, for hadde Sigrid Undset
først vært på våre trakter, hadde
hun vært overalt

til å bake det av. Og det var derfor hun kom. De
så på hverandre igjen og lot alt dale ned i seg, fra
hodet og helt ned i vesletåa, sa de og lo litt. De gikk
forsiktig fram med ordene sine, så de ikke ødela det
som hadde hendt.
En av de yngre der ved snorene, hun var akkurat
ferdig kokke, sa: «Jeg har aldri sett Sigrid Undset,
men nå er det akkurat som jeg står i trappeoppgangen og slipper henne forbi. Tenk om det var i vår
gård hun vanket, det er bra at en ikke vet hvem folk
er før etterpå.»

For meg var det slik det med bøker begynte, på
tørkeplassen der mor og de andre flyttet seg lang-

Den familien Sigrid Undset kom til, hadde det ikke

somt langs snorene og snakket om Sigrid Undset.

mye lett. Det var en mann i huset som drakk før

De hadde lest om henne i avisa, de hadde sett

han fikk slag og døde, og alene satt kjerringa med

bilder av henne i ukebladene, og tenk at hun hadde

fem unger under ti år. Dit dro Sigrid Undset, med

vært i oppgangen deres uten at noen hadde skjønt

havregryn, bygg-gryn og rugmel, salt og sukker,

hvem hun var. Hvem kunne ha trodd at noe slikt var

sildespann, poteter, hermetiserte kjøttkaker og en

mulig, at en sånn dame hadde vært så nær dem,

skinkeknoke, ble det sagt, alt mulig som kunne

det var ikke rart at en fikk lyst til å lese bøkene

lagres, og kaffe i rikelige mengder, de hadde hørt

hennes.

det av kjerringa, til og med garn, nåler og tråd kom
Sigrid Undset med til henne.

Det var verdenslitteratur det Sigrid Undset skrev,
sa de, Kristin Lavransdatter var verdenslitteratur. Et

Damene tok det tørre tøyet ned fra snorene like

slikt ord ville de ikke ha kommet på da de leste

forsiktig som de snakket; ingenting måtte ødeleg-

bøkene, for alle som hadde gjort det, visste jo at

ges, for da måtte alt gå i vasken igjen. En hadde

det var hendinger i romanene som hadde med

ikke gnukket og gnudd skittentøyet på vaskebrettet,

byen vår å gjøre, den gamle kaupangen ved Mjøsa,

kokt det i bryggekjelen, rørt det og snudd det og

der domkirka og klosteret lå, ute på odden. Kristin

skylt det i vann seks ganger for til slutt å håndtere

kom jo akkurat dit med faren sin, og i den forstand

det som en fillehaug når det først var rent og tørt

hadde damene vært på samme sted som henne, og

og nesten som nytt. Duker og lakener var damene

i samme forstand vært så nær verdenslitteraturen

to om, de strakte dem mellom seg og brettet dem

som en kan komme.

sammen som om det var lin og damask de hadde
mellom hendene.

Det var mange ting de måtte la synke, som at hun
som skrev og var så høyt oppe i det, hadde kommet

Jeg stod der og fikk stå der, det var ingen som

kjørende til gata vår; hun satt i baksetet, sa de, med

spurte om det ikke var annet å finne på. Og det

hattebremmen foran blikket, til en gate som ikke

var det ikke, å leke gjorde jeg bare hvis jeg måtte.

hadde asfalt ennå og ikke gatelys heller. Det var

Da var det greiere å få noe å gjøre, om det ikke var

ikke mye til gate, det var en humpete veistubb som

annet enn å bære ut klesvasken og rekke mor tøyet

vognmann Hansen kjørte gjennom nå og da, men

i en riktig rekkefølge så alt som hørte sammen, ble

han brukte hest.

hengende sammen og ikke på halv tolv. Det var en
fornøyelse, jeg fant også ut at det ble enda penere å

Damene så på hverandre. Nobelprisvinneren i en

henge likefargede håndklær ved siden av hverandre

svart Ford med sjåfør. Biler var det ingen som eide,

og ikke hulter til bulter.

det var ikke alltid en hadde brød heller, eller mel

Å besjele en by
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Den eldste av damene var høy og lut og hadde en

og ruget over de urolige tidene i et tømmerhus på

liten nese med store briller på, det var hun som

Lillehammer. Kunne ikke disse ungjentene heller få

hadde gått forbi Sigrid Undset i oppgangen og det

lese?

flere ganger, «hvis det ikke er noe jeg har drømt,
da», sa hun. Der hun stod i sola med tøyet sitt ferdig

Hun var katolikk, Sigrid Undset, og måtte til Hamar

i fine stabler, var det med en tankefullhet som om

for å komme til messe, og kom gjorde hun i otta

hun neste gang hun tok ordet, ville måtte finne opp

hver søndag morgen, i den store, svarte bilen,

sitt eget språk.

kjørende gjennom Ringsaker og Furnes mot Hamar
på riksveien mellom Trondheim og Oslo. Da tok hun

Det var snart middagstider, det var fiskeboller i

av nord for byen over Solvang og fortsatte gjennom

vente, det var lungemos, det var ertesuppe, alt var

Smeby mot sentrum, først nedover forbi sjukehuset

ved det gamle, men ikke det samme mer. Damene

og barnehjemmet ved siden av, deretter forbi kirka

hadde noe av Sigrid Undset ved seg, de hadde fått

og ned kirkebakken et stykke, før bilen, den svart-

det av det de hadde lest, av det de hadde tenkt,

lakkerte og skinnende blanke doningen, svingte

sjøl ordene deres var annerledes, og i kroppen var

av til høyre mot fengslet, men som før den kom

de saktere, av alt som sank i dem, av alt de lot dale.

så langt, tok til venstre ett kvartal og så til høyre
før den stanset ved fortauet på hjørnet ved Sankt

Gata var blitt en annen, ja hele byen, for hadde

Torfinn, den katolske kirka. Derfra kom neder-

Sigrid Undset først vært på våre trakter, hadde hun

landske nonner ut med fremmede smil og runde

vært overalt, om hun bare satt i baksetet og lot seg

kinn, der gikk Sigrid Undset inn. En av damene sa:

kjøre på tur for å hvile hodet. Men vi tenkte lengre

«Jeg kunne ha blitt katolikk, jeg og. Det er nåde i

enn som så, vi kunne se henne for oss på hvert

den kirka, en får tilgivelse og kan sette strek.»

gatehjørne, hun hadde pustet inn den samme lufta
som oss, sett de samme husrekkene, handlet i de

Noen mente de var sikre på at de hadde sett Sigrid

samme små butikkene, drukket den samme kaffen

Undset i baksetet, andre at hun hadde sittet ved

på kafé Royal ved Stortorget, kjent hvor varmt det

rattet. En kunne være i tvil, men en var sikker i sin

var å sitte på en av benkene på rutebiltaket når

tvil. Det kunne rett og slett ikke være noen annen

en trengte å hvile bena, hun hadde kjent den sure

enn Sigrid Undset som kom kjørendes akkurat der

snoen fra Mjøsa før isen la seg, hun hadde vært like

og akkurat da, for hvilken annen dame ble kjørt til

kald på fingertuppene som alle andre når kulda

messe eller kjørte dit selv?

kom og ikke ga slipp på noen.
Inne i Sankt Torfinns kirke hadde ingen vært, ingen
Også Sigrid Undset måtte ha kjent den emne lukta

av damene i gården, men gått forbi hadde de ofte

fra pipa på melkefabrikken og den mjøltørre eimen
fra viftene i veggen på flatbrødfabrikken. Hun hadde
gjerne hørt bankelydene fra jernbaneverkstedet og
fresinga fra sveiserne på jernstøperiet. For sitt indre
øre kunne hun sikkert gjenkalle lyden av nålene i
symaskinene på skjortefabrikken, og var det ikke
mulig at hun hadde lagt merke til damene i gården,
sett dem da de var ungjenter, i snøføyka på vei
til husposten hos advokat Hiorth i villastrøket på
Sagatun, eller når de skyndte seg avgårde til rullene
med kåpestoffer på sysalen hos Skogli Konfeksjon?
Der arbeidet mor som jente, og der streiket hun
for retten til å organisere seg, mens Sigrid Undset
satt med nobelprisen etter Kristin Lavransdatter

Det var mange ting de måtte la
synke, som at hun som skrev og var
så høyt oppe i det, hadde kommet
kjørende til gata vår.
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gjort, noen hver morgen når de småløp til arbei-

domsvenninne som en ettermiddag ved kjøkken-

det på kokeriet som framstilte tørrmelk på bokser

bordet fortalte at det var Sigrid Undset som hadde

og kaffefløte. Det lå rett bak Hamar Katedralskole,

spandert klokkene i tårnet. Så når en uforvarende

den store stengrå bygningen der unge kvinner fra

gikk forbi og klokkene plutselig begynte å klemte,

de bemidlede familiene i byen satt ved pultene

var det som en hemmelig hilsen, et vink om at det

sine i nette drakter, mens arbeiderjentene stod ved

fantes en litterær verden. Lyden la seg over byen og

samlebåndet og klistret etiketter på brune flasker.

besjelet hjertene deres, mente damene. De sa ikke
slikt med rene ord, men meningen strømmet fra de

De var aldri sammen, de på Katedralskolen og de

stille munnene deres som sprø kiming en lytt time.

på kokeriet, de levde i hver sin verden selv om de
bodde i samme by. Var det ikke da rart at Sigrid

Det var ingen tvil, det hadde kommet en utenfra

Undset fikk en til å erfare forskjellene annerledes?

som hadde forandret dem innenfra.

Nei, det var ikke rart, sa damene, det måtte en da
skjønne.

Når så få var sikre på om det var Sigrid Undset eller
en helt annen de hadde sett, var det fordi hun ikke

Over byen steg røyken fra kokeripipa, høyere enn

var så lett å få øye på, sa damene. Det var med

kirketårnet, opp mot sola eller inn i mjøståka når

henne som med oss, sa de. Folk går rett forbi. Vi

den reiste seg rå og tjukk. Og blåste det, blandet

er ikke så fjonge, vi har den mørke kåpa og den

osen av kokt melk seg med maltlukta fra bryggeriet

samme hatten som alltid, og akkurat ansiktet vårt

like ved, den gjorde stanken ekstra stram, det vakte

vil vi nå helst ha i fred. «Morsk», sier noen, «hun

ubehag når gymnasiastene på Hamar Katedralskole

så så morsk ut, men takke meg til, hvorfor skal en

skulle ut i skolegården for å trekke frisk luft mellom

kvitre bestandig og smile? Det er jo det som er fint

timene i fransk og latin, de kjente det i hodet.

med henne, at hun ikke gjør seg til for noen.»
Etter det jeg har lest om Sigrid Undset, stemmer

I all stillhet tenkte de at hun lignet
dem. Også de ville lese og gruble.

det at hun ikke likte styr, og når jeg ser på bilder
av henne, møter ikke blikket noen, hun virker bare
brydd av fotografen. Det ville damene på tørkeplassen også gjort, de holdt fast ved en viss avstand. Å,
de var sjenerte, vil noen si, men den forklaringa er

Den katolske kirka lå rett ved siden av, alltid med

bare søt, og søte var det siste de ville kalles. Verdige

den gylne eikedøra lukket, det kunne virke som om

var de, ærverdige. Jo mer jeg tenker på det, desto

ingen brukte den, eller at de som gjorde det, aldri

bedre skjønner jeg hvorfor Sigrid Undset fikk så

kom ut. Derfor satt det alltid folk i den vesle kirke-

mange alminnelige kvinner som lesere. I all stillhet

trappa, det var neppe mer enn fem trinn, og brede

hadde hun deres tillit. I all stillhet tenkte de at hun

var de heller ikke. Fem trinn av kald skifer, men så

lignet dem. Også de ville lese og gruble.

fine å sitte på, for sol hadde en jo i hele ansiktet og
overalt ellers når det gikk an å være ute. Fem trinn,

Ingen av damene hadde noe å si om Sigrid Undsets

jeg har sittet på alle, fem trinn foran en hemme-

stemme, selv om de hadde hørt henne i radioen.

lighetsfull dør på en vegg av lun rødbrun murstein,

Men kanskje syntes de at stemmen var som fram-

så ulik den hvitkalkede domkirka som pranget på

toningen hennes, ikke nettopp tilgjort. Stemmen

toppen av kirkebakken og fikk folk til å kjenne seg

hennes var flat, sier de som har rede på det, den

som på utstilling hvis de i det hele tatt kom på

var kjedelig, er det også blitt hevdet. Men hva så.

tanken om å ta en rast der oppe.

Jeg har hørt Sigrid Undset lese fra bøkene sine i
noen gamle opptak, og det fikk meg til å stusse.

Det var en sprø og fin tone i kirkeklokkene i

Hun hadde en stemme som ikke farget teksten,

den katolske kirka. Mor hadde en katolsk barn-

men som lot teksten tale.

Å besjele en by
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Det var ingen tvil,
det hadde kommet en
utenfra som hadde
forandret dem innenfra.
KARIN SVEEN
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Hun skarret, det var noe dansk der, og selv om det
skyldtes herkomsten hennes, lød det unektelig
nokså aristokratisk. Nettopp derfor har jeg lurt på
hvorfor vaskekoner og fabrikkarbeidersker så en
sjelefrende i henne, overså de klasseforskjellen?
Jeg har kommet til at de ikke gjorde det i det hele
tatt, men fant en likesinnet på tvers av det som
skilte. Ingen skulle tre damene på tørkeplassen
altfor nær, og de veide sine ord til de fant den rette
tyngden. De syntes byens borgerkvinner var ge-

Sigrid Undsets bøker og hente dem på postkon-

skjeftige uten å gjøre noe, flinke med ord uten å

toret. Dessuten kom det bokselgere på døra, folk

ha noe på hjertet, opptatt av å ta seg ut mer enn å

som tilbød Sigrid Undsets samlede verker på

være opptatt av noe. Hva feilte dem, tenkte damene

avbetaling uten tillegg i prisen. Det ble redningen

på tørkeplassen, de fine fruene var som klovner.

økonomisk, det ble løsningen sosialt: De kom i gang
med å lese, og de slapp å gå veien om de etablerte

Men som arbeiderkoner følte de seg sjelden noe

institusjonene.

verdt, de ble ikke tatt på alvor av mennene sine, om
de i det hele tatt ble spurt til råds. De var mest satt

Jeg var ei ungjente da jeg hørte om alt dette, og i

til verden for å føde og stelle hus, eget og andres.

alder kunne damene på tørkeplassen vært døtrene

Sigrid Undset, som kunne tale kvinnesaken midt

til Sigrid Undset. Det var takket være mors katolske

imot, var likevel en dame som ingen mann turte å

barndomsvenninne vi fikk oppklart hvordan det

tøyse med, det så de, og det likte de. Så var det

hang sammen at Sigrid Undset dukket opp blant

ordene, at de var til annet enn å tulle. Alt dette

trengende i Hamars bygårder. Venninna hadde fått

kan ha gitt flere enn damene på tørkeplassen gode

høre at Sigrid Undset skulle ha gitt bort rubbel og

grunner til å lese Sigrid Undsets romaner, og det

bitt av pengene hun mottok da hun fikk nobelpris-

med det største alvor. De pratet så stillferdig om

en, og det var ikke få som hadde fått mat og klær

bøkene, og satt de på stua om kvelden, kunne jeg

av henne i lange tider. Kom hun ikke selv, kunne det

tro den var tom hvis jeg ikke visste bedre. Men der

plutselig stå en eske med kolonialvarer på trappa

var de, rette og runde i ryggen, alt etter alderen, og

eller noen kom kjørende med et lass ved. Så det var

bare én hadde ordet om gangen, mens de andre

ikke rart om en beholdt troen, utbrøt venninna med

satt som de så ting for seg, de var i Roma med

en hjertelig latter, og mer nevnte hun aldri om den

Jenny, de var i Kristiania med fru Marta Oulie, de var

saken. Damene på tørkeplassen var langt fra gude-

i klostre og kirker, de var elleve år og voksne damer.

lige, men de var enige om at katolikkene hadde et
stort fortrinn, at de kunne skrifte. Tenk å gå nedtrykt

De deltok ikke i leseforeninger, hadde ingen utdan-

inn på Sankt Torfinn og komme oppløftet ut igjen

ning, gikk ikke på biblioteket og ikke til noen bok-

timen etter. Det kunne en sammenligne med å lese

handel, de hørte ikke hjemme noen av stedene. Men

en bok og komme på bedre tanker.

hva nå? Nå drømte de om å få seg sine egne bøker,
så de hadde en verden å vende seg til når den de

Måten Sigrid Undset ga på, stemte med måten

levde i, ikke ville vite av dem. Det som reddet dem,

hun var på: nærværende, men utilgjengelig. Og slik

var annonsene i ukebladene, der kunne de bestille

skulle det være. Det var ingen av damene, som

Å besjele en by

Måten Sigrid Undset ga på, stemte
med måten hun var på: nærværende,
men utilgjengelig. Og slik skulle det
være.
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måtte skrive. Stilen kunne aldri overskygge det
synet på mennesker og samfunn han la for dagen.
Å lese eller leve som esteter var ikke tenkelig, de
leste og levde for å bli klokere.
Det varte og rakk før damene fikk lese så mye de
ønsket, den høye og lute på tørkeplassen fikk ikke
den tiden hun trengte før ektemannen var død og
vel i jorden. Men siden satt hun og leste bestandig,

takket være henne hadde begynt å lese, som kom

Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn, Jenny

på tanken at de skulle dra til Lillehammer og luske

og Fru Marta Oulie, Fattige Skjæbner og Elleve Aar,

rundt huset på Bjerkebæk eller banke på døra. De

Gymnadenia og Den brændende busk. Hun snakket

var ikke slik, det var bøkenes verden som lokket og

ikke mye om det og avbrøt lesinga bare en sjelden

ikke forfatterens.

gang, som når hun trengte nye briller eller måtte ut
etter melk og brød. Hun døde nesten slik: med en

Noen feminister ser på Sigrid Undset som et

bok i hånda og brillene nederst på nesa, og med

skrekkeksempel når det gjelder likestilling, men

de store spørsmålene i livet på de tause leppene.

det er lite ved livet hennes og ringvirkningene av

For henne var ikke Sigrid Undsets bøker noe der og

forfatterskapet som en trenger å advare mot, må

den gang, men noe her, slik hun selv hadde vært

jeg tillate meg å si. En skal også lete lenge i norsk

når hun kom i trappene og besjelet byen med sitt

litteraturhistorie for å finne en mer lærd forfatter

merkverdige nærvær.

og selvstendig kvinne, og dette tror jeg kvinnene på
tørkeplassen forstod bedre enn noen. Som Sigrid

Det hender jeg blir spurt om hvorfor jeg ble forfat-

Undset levde de i utkanten av den historien som

ter, og det lar seg ikke forklare. Da er det lettere

ettertiden har gjort gyldig. Som henne var de virk-

å si noe om hvordan jeg ble leser, og det har jeg

somme i det stille. Som henne var de mødre, og

prøvd meg på her. Jeg kommer aldri til å glemme

som for henne strakte det moderlige seg langt

måten damene på tørkeplassen håndterte Sigrid

utover moderskapet.

Undsets bøker på. Da må en huske på at bøkene
kanskje var det eneste de noen gang hadde kjøpt

Det er klart at jeg ikke kan avslutte denne teksten

til seg selv som ikke var av ren nødvendighet.

uten å nevne hva det betydde for kvinnene på tørke-

Først vasket de hendene og tørket dem grundig.

plassen at Sigrid Undset kjempet mot nazismen.

Så vasket de bordet og tørket det grundig. Der la

Også det hadde de til felles med henne, alle som en.

de boka. Der åpnet de den forsiktig, best var det

De tenkte med gru på den dagen Quislings soldater

om den så urørt ut, slik at den kunne vare og være

marsjerte inn på Stortorget i byen med sine oransje-

som ny for alltid. Så skrev de navnet sitt på tittel-

brune faner. Mor gikk inn i motstandsbeveg-

bladet, på samme side som navnet til forfatteren,

elsen sammen med broren sin og arbeidet om

som en underskrift på en kontrakt de inngikk.

nettene for å få flyktninger over grensa til Sverige.

Deretter satte de seg til i det hatteformede lyset

Broren ble tatt og satt på Grini, mens resten av

under stålampa og leste, urørlig og lenge. Slik skal

gruppa ble reddet fordi han aldri sprakk. For damer

det være, slik vil jeg sitte. ▪

som dette hjalp det ikke hvor godt Knut Hamsun
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Sigrid Undset og
Caterina av Siena

tekst Signe Therese Strøm

I løpet av årene Sigrid Undset var i eksil i USA, under

turister for å se relikviene av den hellige Cateri-

den andre verdenskrig, skrev hun memoarer og

na i San Domenico-kirken i Siena, etter å ha bodd

artikler, men den skjønnlitterære forfatteren over-

flere år i Italia i forbindelse med studier og forsk-

levde som kjent ikke krigen. Caterina av Siena er

ning. Ifølge sieneserne har byen fått de to viktigste

det eneste større verket hun skrev på i krigsårene,

kroppsdelene til den bemerkelsesverdige kvinnen

men arbeidet gikk langsomt. Da Undset døde i 1949,

– en finger (fordi hun kunne skrive) og hennes lille

hadde hun ikke ferdigstilt boken helt. Den ble redi-

hode (hun var en liten kvinne som tenkte store

gert av Finn Thorn og utgitt to år etter hennes død.

tanker). Da jeg senere flyttet til Lillehammer og
besøkte Bjerkebæk, ble jeg nysgjerrig på Undsets

Kanskje har man ikke kunnet
verdsette bokens kvaliteter fordi
man ikke kjenner nok til historien
den forteller?

forhold til Caterina av Siena.
Idehistorikeren Unn Falkeid (2014) har påpekt at
den manglende interessen for Undsets siste bok
kan ha å gjøre med bokens mangel på en tydelig
sjanger. Boken er ikke en historisk roman, men har
trekk som en hagiografi. Den minner også om andre
hagiografier, eller helgenfortellinger, som Undset

Sigrid Undsets interesse for middelalderen og

skrev etter hun ble katolikk, som for eksempel

hennes katolisisme er godt kjent, men hennes bok

Hellig Olav, Norges konge (1930), og Norske helgener

om Caterina av Siena er bemerkelsesverdig lite

(1937). Men Undset bryter også med hagiografi-

kommentert i sekundærlitteraturen, flere forfattere

rammene og inkluderer ikke bare andre kilder, som

nevner den knapt i biografier om henne. Grunnene

Caterinas brev og andre skrifter, men kommer også

til dette kan være flere: kanskje regnes boken som

med avsnitt i essay-stil der hun kommenterer sin

for preget av Undsets katolisisme, kanskje har man

egen samtids hendelser, som for eksempel den

ikke kunnet verdsette bokens kvaliteter fordi man

andre verdenskrig (side 90).

ikke kjenner nok til historien den forteller? Boken
blir også regnet som litterært sett svakere enn

Hvem var Caterina av Siena

andre verk av Undset. Fra begynnelsen av boken er

Den hellige Caterina av Siena levde fra 1347 til 1380.

språket «forkynnende kristent», skriver Unn Falkeid,

Hun blir betraktet som en svært viktig person i Ital-

noe som også kan gjøre teksten mindre tilgjengelig

ias, og i den katolske kirkens historie.

enn Undsets skjønnlitterære verk.
Caterina var den yngste overlevende av trolig 13
Hos meg vekket verket interesse fordi jeg som

søsken. Moren fødte kanskje så mange som 23

reiseleder en rekke ganger hadde tatt med norske

barn. Dette var en tid der pesten herjet i Toscana.

Sigrid Undset og Caterina av Siena
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Og befolkningen i den mektige bystaten Siena, som

forhold til moren, Lapa. Faren, Giacomo di Beninca-

var en stormakt på 1200- og 1300-tallet, ble hardt

sa, var ullfarger, og forretningen hans gikk bra. Det

rammet.

var derfor et velstående hjem med tjenere, og familien hadde det på alle måter godt.

I 1461 ble Caterina kanonisert. Hun er skytshelgen
for Siena, Roma og Italia (1939), og fra 1999 har hun

Bildet Undset tegner av barnet Caterina, er en livlig,

vært en av Europas skytshelgener. I den senere tid

glad og vakker jente, som også hadde en alvorlig og

har feministiske teologer vist interesse for henne,

from side. Hun trakk seg ofte tilbake i bønn, og fikk

og hun har også begynt å vekke litteraturforskeres

også med seg andre jenter. Hun pisket seg med en

engasjement. I dag regnes Caterina som Italias

svøpe hun selv hadde flettet. Når hun gikk opp eller

første kvinnelige forfatter.

ned en trapp, knelte hun på hvert trinn og sa frem
et Ave Maria. Hun utviklet en asketisk livsførsel og

Sent i sitt liv forfattet Caterina boken Dialogen,

spiste bare brød og grønnsaker.

basert på en mystisk opplevelse hvor Gud ba
henne om å gi sitt liv til den lidende Kristus. Den

Som seksåring fikk hun det hun senere beskrev

er et temmelig usystematisk arbeid i fire deler som

som en visjon av Kristus. Hun var ute og gikk og

omhandler religiøse og moralske problemer og

så Kristus i paveklær og tiara, sittende på en trone

plikter. Ifølge Sigrid Undset var det Caterina selv

over dominikanerkirken omgitt av de hellige Peter,

som skrev boken. Hun gjengir også en historie som

Paulus og Johannes. Han smilte og ga henne sin

forteller at Caterina ved et mirakel lærte å skrive,

velsignelse, men sa ingenting. Snart fikk hun flere

og at hun skrev boken på få dager. Blant forskere er

åpenbaringer, og ifølge historien var det Den hellige

det sådd tvil om Caterina virkelig kunne skrive. Man

ånd som opplyste henne.

vet imidlertid at hun dikterte brev, og hadde flere
personer som skrev for seg. Hun forfattet også egne

Allerede som syvåring hadde Caterina avgitt løfte

brev, og 381 av dem er bevart. Noen av dem reflek-

foran Jomfru Marias bilde om at hun ville vie sitt

terer hennes religiøse erfaringer, andre dreier seg

liv til Kristus, og ikke gifte seg. Dette holdt hun til

om kampen for kirken. Mange tematiserer hennes

å begynne med skjult for foreldrene. Unge jenter i

opplevelser av kroppen som et fengsel.

Siena ble regnet for å nærme seg moden alder allerede i 12-årsalder. Foreldrene til Caterina begynte

Sigrid Undsets fremstilling

derfor å forberede datteren på giftemål. For at hun

Sigrid Undset vier mye plass til beskrivelsen av

skulle fatte interesse for å skape sitt eget hjem, ga

oppveksten til Caterina. Hun var tvilling, men

de henne mye å gjøre. Undset beskriver hvordan

søsteren hennes, Giovanna, vokste ikke opp. Mens

Caterina adlød og gjennomførte alle pliktene, men

Caterina fikk bryst av moren, ble Giovanna tatt hånd

forandret ikke oppfatning når det gjaldt sitt løfte.

om av en amme. Som den yngste fikk hun et nært
Til slutt klippet hun av seg håret og begynte å dekke
til hodet med et klede. Da innså faren at han aldri

Unge jenter i Siena ble regnet
for å nærme seg moden alder
allerede i 12-årsalder. Foreldrene
til Caterina begynte derfor å
forberede datteren på giftemål.

ville klare å overtale datteren. Hun fikk lov til å
trekke seg tilbake i ensomhet og be, og til å dele
det han hadde i huset med de fattige.
Det Caterina ville aller mest, var å gå inn i Botssøstrene
av Sankt Dominikus, forløperen til dominikanernes
tredjeorden, som nå kalles legdominikanere. Det var
denne ordenen Sigrid Undset var knyttet til (førsteordenen er for brødre, andreordenen for søstre, og
tredjeordenen er for legfolk). Det var rundt hundre

Sigrid Undset og Caterina av Siena
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Sigrid Undset forteller at Caterina
en dag lå på kne i bønn da Frelseren
viste seg for henne sammen med sin
mor.

kvinner, koner og enker etter menn som var del av et

arbeide på et sykehus, Santa Maria della Scala, hvor

brødrelag av Sankt Dominikus orden. Disse kvinnene

hun pleiet svært syke mennesker. Flere av dem

levde hjemme og viet store deler av livet sitt til bønn

var spedalske, som ingen andre våget å komme i

og til å hjelpe fattige og syke. For Caterina, som ikke

nærheten av. Historien forteller at det virket som

bare var en mystiker men også en politisk person,

Caterina var beskyttet, og selv om hun selv ble

ville ikke klosterliv ha vært det rette.

smittet, ble hun frisk igjen.

Ifølge Undset ga faren henne trolig tillatelse til å gå

Hvis hun derimot møtte en person som var en

inn i ordenen i 1366, da hun var 19 år.

synder, som for eksempel hadde begått dødssynden
å være utro, var hennes toleranse en helt annen,

Søstrene bar hvit kjortel og slør som symboli-

forteller Undset. Da ble hun så kvalm av stanken, at

serte renhet, over en sort kappe som symbol på

hun ikke kunne annet enn å gå bort.

ydmykhet og død fra denne verden. Det er i denne
drakten Caterina ofte blir fremstilt i kunsten.

Caterina besøkte også fengsler og forberedte
dødsdømte på døden. Under hungersnøden i 1370

I tre år levde hun nesten bare i sitt lille kammers i

og pesten i 1374 satte hun alle krefter inn for å

foreldrenes hus, og gikk bare ut for å gå i kirken. Kun

hjelpe de syke og døende, samtidig som hun hadde

når det var helt nødvendig, snakket hun med fami-

intense mystiske erfaringer.

lien, ellers snakket hun bare med skriftefaren sin,
Tommaso della Fonte. Hun sluttet å drikke vin, som

Etter hvert som tiden gikk, sluttet hun nesten

var den viktigste drikken på denne tiden i Toscana,

helt å spise. Men hun ga rikelig til fattige, og en av

og fjernet også brød fra dietten. Sengen hennes var

hendelsene det fortelles om i boken, som viste at

en tre-madrass med en stenpute. Nettene brukte

Guds finger var med i spillet, var da vinfatet med

hun til å gjøre husarbeid og be. I lange perioder sov

farens vin, som hun ga til fattige, aldri ble tomt.

hun bare et par timer hver annen natt.

Engang hun ga fra seg sin egen varme kappe til en
tigger, fikk hun en usynlig kappe av Kristus som

Sigrid Undset forteller at Caterina en dag lå på kne i

alltid skulle holde henne varm, forteller Sigrid

bønn da Frelseren viste seg for henne sammen med

Undset.

sin mor. Jomfru Maria tok hånden hennes og holdt
den opp til Sønnen, som satte en ring på den og tok

Caterina startet også å forkynne, noe som tradis-

henne til ekte.

jonelt var blitt utført utelukkende av menn.
Hundrevis av mennesker samlet seg fra fjellene og

Caterina fikk også vite at hun skulle vende tilbake

landdistriktene rundt Siena bare for å se og høre

til verden, og avslutte isolasjonen. Hun begynte å

henne. Hun fikk stadig flere tilhengere. De var både
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Caterina av Siena i marmor, i katedralen i Siena. Foto: Kristin Brandtsegg Johansen

prester og legfolk, dominikanere og augustinere,

ze for å delta på dominikanernes generalkapittel for

adelige så vel som alminnelige mennesker, gamle

å svare på anklager om at hun var en svindler og

og unge. Disse menneskene ønsket å lytte til «hun

at hennes prekener var uortodokse og til og med

som snakker med Gud», som de kalte henne.

kjetterske.

Et viktig budskap i Caterinas forkynnelse var at
man ikke skulle søke rikdom her på jorden, og hun
minnet kirkens menn på dette. Spesielt kritiserte
hun munker som hadde gått bort fra sine løfter og
levde i rikdom.

Da konflikten mellom paven og
Firenze herjet som verst, ble
Caterina engasjert som megler.

Fra tidlig ungdom hadde Caterina ekstatiske

Men Paven godtok visjonene hennes. På denne

opplevelser, men mange var skeptiske til dette. Det

tiden var det kirkens oppgave å skille mellom

var ikke bare legfolk som tvilte på Caterina, også

besettelser, sinnssykdom eller virkelige «visjoner».

blant dominikanerne fantes det personer som tvilte

Under besøket i Firenze ble munken Raimondo di

på henne. Undset beskriver hvordan hun ofte ble

Capua offisielt utnevnt til hennes skriftefar. Han var

behandlet dårlig, også i kirken, når hun lå i ekstase.

en dyktig teolog og en respektert skikkelse, og de

I boken fortelles det også om hennes besøk i Firen-

to ble nære venner.

Sigrid Undset og Caterina av Siena
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eller nonner og historien om Caterina fremstår som
et eksempel på dette. I motsetning til Caterinas
samtidige hagiografer fremstiller Undset henne mer
som politisk og handlende enn from.
Noen år tidligere hadde den hellige Birgitta av
Sverige engasjert seg for å få paven til å vende
tilbake til Roma etter mange år i Avignon (siden
1309). Caterina forsøkte å videreføre denne kampen.
I 1375 var paven og pavestaten sterkt truet. Folket
i Firenze og Perugia hadde gått inn i en liga mot
paven, som da befant seg i Avignon. Bologna,
Viterbo, Ancona og andre byer sluttet seg straks
til opprørerne. Caterina, som var i Pisa på dette
tidspunktet, engasjerte seg i forsvaret av pave
Gregor XI. For å stoppe ligaen, prøvde hun å skape
oppslutning om et korstog for å erobre Den hellige
Grav. Da konflikten mellom paven og Firenze herjet
som verst, ble Caterina engasjert som megler. Hun
dro til Avignon og ankom 18. juni 1376.
Det lyktes henne ikke å forsone Firenze og paven,
men hun benyttet anledningen til å overtale paven til
å vende tilbake til Roma. «Oppfyll det du har lovet»,
sa hun, og paven, som i hemmelighet hadde lovet
Gud å vende til Roma hvis han ble valgt til pave,
ble så beveget at han bestemte seg for å gjøre det.
Pavenes lange fravær fra Roma var, ifølge Undset,
I senmiddelalderen var Toscana preget av konflik-

en situasjon alle kristne utenfor Frankrike sørget

ter, ikke bare mellom de ulike bystatene som Siena,

dypt over. Tidens største menn hadde forsøkt å

Firenze og Pisa, men også mellom mektige famil-

gjøre noe med det, men uten hell. Pave Gregor XI

ier innenfor de ulike bystatene. Caterina markerte

hadde selv foreslått å flytte til Roma, men hadde

seg som en megler i strider mellom slekter. Senere

blitt hindret av sine franske kardinaler. Caterina var

begynte hun også å engasjere seg i konflikter av

åpen og direkte i samtalene med paven og fortsatte

større politisk betydning.

dialogen via brev. Mange av dem er bevart. Tonen
var fortrolig, men også skarp.

Sigrid Undset beskriver Caterina som en politisk
aktiv kvinne. I bokens første kapittel gjør Undset

I 1378 dør pave Gregor, og det blir valgt en pave

rede for hva hun mener har karakterisert kvinnens

fra Bari, Urban VI (1378-89). Flere mente valget var

stilling i samfunnet. Ifølge Undset fremstår kristen-

ugyldig og at det var gjennomført raskt for å hindre

dommen som mindre kvinnefiendtlig enn de øvrige

at det skulle bryte ut opprør i Roma hvis man valgte

religionene, og hun påpeker blant annet at Jesus

en pave som ikke hadde tilhørighet til byen. En

henvendte seg til både kvinner og menn som likes-

motpave, som ble støttet av de fleste kardinalene,

tilte. I Undsets perspektiv ga kristendommen og

ble valgt i Avignon, Klemens VII (1378-94). Slik begynte

katolisismen en kvinne i middelalderen større spil-

det «store skisma», som varte i førti år. Caterina

lerom innenfor religiøse ordener, som botssøstre

stilte seg på Urbans side.
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Undset beskriver hvor utrettelig Caterina var i

er fra legemet eller klærne. Raimondo mente at en

kampen for å fremme støtten til Urban, som ba

større relikvie skulle sendes til kirken i Siena, hennes

henne komme til Roma for å rådføre seg med henne.

fødeby og åsted for mange mirakler. Etter tillatelse

Hun bosatte seg i byen sammen med mange av sine

fra paven fikk han skilt hennes hode fra kroppen.

tilhengere som hadde blitt hennes «familie». Men

Han plasserte det i et relikvar av forgylt kopper og

i Roma slet hun seg snart ut i arbeidet for pavens

ga det til to dominikanere som skulle ta det med til

sak. Hun ville, siden den politiske kampen ikke førte

Siena. Det ble båret inn i byen i en prosesjon, med

frem, gi seg selv som et offer for å overtale Gud

blant andre Caterinas åttiårige mor Lapa.

til å redde Kirken. Fra begynnelsen av januar 1380
nektet hun til og med å ta til seg vann i perioder. Hun

Sigrid Undsets fortelling om Caterinas liv baserer

klarte knapt å komme seg til Peterskirken for daglig

seg på Caterinas skrifter og på biografier som ble

messe. Dette var den opprinnelige Peterskirken, hvor

skrevet av Raimondo di Capua og Cafferini, som

det fantes en mosaikk som fremstilte Kirken som

begge kjente Caterina. Undset hevder i sin bok

et skip. I en visjon der la Kristus det sterkt ødelagte

at «Øyenvidners fortellinger om de undere som

skipet på hennes skuldre og oppfordret henne til å

omgav helgenene mens de levde, er like pålitelige

fortsette arbeidet for Kirkens enhet.

og klare som alle andre vidnesbyrd vi har om
historiske hendelser. Det finnes ingen annen grunn

Til slutt ble hun lammet i bena. I hele denne peri-

til å forkaste dem enn en dogmatisk tro på at det

oden, forteller Undset, syntes det for de som var

eksisterer ingen allmektig Gud som griper inn i de

rundt henne, at hun kjempet med «demoner» som

enkelte menneskers liv» (1982: 104). Hun gjengir ikke

spottet hennes fiasko. Demonene var usynlige, men

bare kildene på en helt ukritisk måte, men under-

de etterlot seg spor på kroppen hennes. Hun ble

streker også hvorfor man ikke skal sette spørsmåls-

gradvis tappet for liv, og den 29. april 1380 døde

tegn ved detaljer som har blitt skrevet helt tilbake

hun, 33 år gammel. Det ble sagt at stigmatiserings-

i middelalderen. Mangelen på kildekritikk har vært

merkene ble klart synlige for alle etter hennes død,

en innvendig mot boken, fremmet også av Thorn,

mens hun selv hadde sett dem i mange år.

som redigerte den.

Undset gjengir hennes siste bønn: «Elsk hverandre,

Når det er usikkerhet rundt visse detaljer, kommer

det er det tegnet som folk skal kjenne det på, at

hun også med kommentarer. På denne måten brytes

dere er mine disipler, – den kjærligheten som dere

også den narrative linjen i boken. I tillegg kommer

har til hverandre.»

hun som nevnt med utfyllende beskrivelser av den
historiske konteksten for Caterinas liv, noe som også

I tre dager voktet man kroppen hennes, slik at
troende kunne komme og se, men uten å ta relikvi-

går utover de vanlige rammene til en hagiografi.

Sigrid Undset og Caterina av Siena
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Hvorfor var Caterina av Siena så viktig
for Sigrid Undset?
Sigrid Undset hadde skrevet mye om middelalderen
og hadde derfor et godt utgangspunkt for å skrive
om Caterina. I et brev til vennen Nils Collett Vogt
skriver hun «Der er tider som jeg alltid har gaat og
digtet om, til jeg inbildte mig, jeg kjendte dem ut og
ind – f.ex. Middelalderen – men ikke djævler kunde
pine mig til interesse for f. ex. Napoleonstiden eller
empiren».
I begynnelsen av forfatterskapet hadde Undset
markert seg som en realistisk dikter. Senere påvirket
hennes religiøse tro i stadig større grad forfatterskapet. I løpet av arbeidet med Kristin Lavransdatter,
som startet i 1919, gikk hun gjennom en indre prosess. Det religiøse blir like viktig som kjærlighetstemaet, også for henne personlig – hun begynner å
gå troens vei.
Hennes konversjon til katolisismen gikk ikke fra
protestantismen, men fra et skeptisk agnostisk
livssyn. Hun ble, med hennes egne ord, «hentet inn
fra utmarken». Undset tar navnet «Olave» innenfor
dominikanerordenen. For henne var middelalderens
katolske tro, med troen på at menneskets frihet er å
gi slipp på seg selv, sitt ego, noe som står i motsetning til det moderne idealet «Å finne seg selv».
En side ved Sigrid Undsets interesse for Caterina
er åpenbart et forsøk på å gi religiøse erfaringer en
litterær form. Undset skriver at Caterina, når hun
skulle formidle til menneskene «åpenbaringen av

Caterinas barndomshjem i Siena er i dag åpent for besøk.
Foto: Kristin Brandtsegg Johansen

Guds kjærlighet i Kristi lidelse og død og sin egen
kjærlighet til Kristus, måtte låne den menneskelige

er halvten virkelig, halvten illusjon, – men vi erfarer

kjærlighets sprog, kjærligheten mellom mor og

at Gud på en overnaturlig måte uavlatelig er i oss og

barn, mellom mann og kvinne».

opprettholder sitt rike i oss mot våre egne angrep
på det».

Sigrid Undset skrev i en artikkel (1936: 96) om sin
egen erfaring:

I den samme boken kommer hun også inn på
helgenene, og det gir oss et lite innblikk i hvor-

«Hvad Gud har gitt mig, gjennom sin Kirke, er vanske-

for hun har kunnet bli så fascinert av Caterina av

ligere å uttrykke i ord. Han har selv sagt at Han gir oss

Siena at hun ville skrive en bok om henne, for ifølge

sin fred, men den er ikke som den fred verden gir –

Undset er det «bare overfor helgenene vi kan finne

den er av en annen art. Den kan kanskje lignes med

utløsning for vår trang til heltedyrkelse, uten på

den fred som råder i havet, på de store dyp. Uvær og

kjøpet å måtte dyrke noe av vår egen natur, som

godvær på overflaten influerer den ikke, og ikke det

det er feigt eller fornedrende å dyrke» (ibid.: 95).

at rare dyr lever og eter op hverandre i dypet. Det er
den praktiske erfaringen om at Guds rike er inneni

Disse ordene får en til å skjønne hvordan Cateri-

oss – skjønt kringsatt av ens eget urolige selv, som

na kan ha fremstått i Sigrid Undsets øyne: en liten
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kvinne som tenkte store tanker og hadde et mot
man fremdeles kan beundre henne for i dag. Liv
Bliksrud har skrevet at «Undset fremhever at
middelalderens kultur og tro satte kvinnen på den
høyeste plass hun noen gang har hatt». Og dette
perspektivet er kanskje også noe Undset har ønsket
å formidle gjennom boken?
Sigrid Undset var også fascinert av den politiske
siden av Caterinas virke og dermed forut for sin tid
ved å inkludere hennes politiske virke og arbeid som
forfatter av brev og tekster. I de siste tiårene har
hun i større grad blitt omtalt som også en politisk
aktiv fredsmekler og Italias første kvinnelige forfat-

Kilder
Falkeid, Unn 2014, Edda 02/2014 (Volum 101) s. 131-144

«Helgeninnen med diktersjelen» - Sigrid Undsets Caterina av
Siena lest i lys av nyere forskning
Falkeid, Unn, 2017, The Avignon Papacy Contested. An Intellectual
History from Dante to Caterina of Siena. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2017.
Johansen, Kristin Brandtsegg, 2017, «Jeg har levd i dette landet i
tusen år – en sommer med Sigrid Undset» Oslo: Kagge Forlag
Undset, Sigrid, 1936, uten tittel s. 83 – 96 i De søkte de gamle

stier, red. Bergwitz, Haakon Oslo: H. Aschehoug & Co

ter. Unn Falkeid, som jeg allerede har nevnt, er en

Undset, Sigrid, 1982 (1951) Caterina av Siena, Oslo: H. Aschehoug

av forskerne som har løftet frem Caterina av Siena,

& Co.

som hun omtaler som en vesentlig aktør i en av de
mest sentrale konfliktene i Europa i det 14. århundre. I Falkeids arbeid (2017) kommer den politiske
tenkeren Caterina tydeligere frem enn i Undsets
beretning, med mer detaljerte beskrivelser av
Caterinas kritikk av sentralisering av makt, hennes
ønske om reform av kirken, og motstanden mot den
voksende sekulære makten som preget pavedømmet. Likevel er Sigrid Undsets bok i mine øyne et
bidrag til å vise helheten i denne bemerkelsesverdige historien. Og kanskje gjenspeiler den udefinerbare sjangeren nettopp Caterina av Sienas
vesen. Hun var en mystiker, en politisk tenker og en
aktør i en stor politisk og religiøs konflikt. Uavhengig av tro og hvordan man ser på miraklene, er det
ingen tvil om at Caterina hadde en spesiell kraft, og
at hennes korte liv og lille kropp satte store spor.
Caterina var en fredsmekler, og for Sigrid Undset,
som hadde opplevd to verdenskriger, var det klart
at – som hun avslutningsvis skriver i boken – «Vi
trenger sannelig helgenenes visdom» (1982: 325). ▪

Teksten er en redigert versjon av en forelesning
holdt på Nansenskolen 13. november 2019.

Signe Therese Strøm
Signe Therese Strøm er inspektør og lektor ved
Nansenskolen på Lillehammer. Hun har bakgrunn
som antropolog fra Italia, der hun var stipendiat ved
universitetene i Perugia og Siena. Hun underviser i dag
i faget Kjønn og identitet, men har også mange andre
interesseområder, særlig innenfor litteratur og kultur.

Annonser

Aschehoug gratulerer
med 100-årsjubileet!
I 1920 utkom Kransen, første bok i
Sigrid Undsets trilogi Kristin Lavransdatter.
Pocket 199,-

Foto: Tine Poppe / Samlaget

Marit Eikemo (f. 1971) debuterte i 1999 med intervjuboka Her, no. Møte med unge
menneske. Hennar første roman, Mellom oss sagt, kom i 2006. Eikemo har til saman
gitt ut fem romanar, den seinaste er Gratis og uforpliktande verdivurdering (2018). Ho
har også skrive essayboka Samtidsruinar (2008) og novellesamlinga Hardanger (2019).
Marit Eikemo er påtroppande kunstarisk rådgjevar for Norsk Litteraturfestival.

Årets Sigrid Undset-forelesning

Ein augneblink av nåde
Kva er eit fellesskap? Kva vil det seie å høyre til? Å vere
menneske er mellom anna å skape forteljingar om eiga
historie, om korleis det livet ein lev heng saman - med
seg sjølv - og med andre. Men korleis leve saman når
forteljingane våre ikkje samsvarer? Når vi stadig må
forhandle om felles historie? I Undsets debutromanen
får Fru Marta Oulie ei plutseleg erkjenning, som snur opp

ned på ein del ting om ekteskapet: Jeg gikk og stirret
meg blind på det at Otto ikke forstod meg. Det falt meg
aldri inn at jeg ikke forstod han.
I årets Undset-forelesing vil Marit Eikemo undersøke
korleis Sigrid Undsets samtidsromanar samtalar med vår
eiga tid og dilemma rundt felleskap og kjærleik og våre
moderne ideal om fridom og individualisme.

SIGRID UNDSET-DAGENE
21. OG 22. NOVEMBER 2020
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Om annerledesbarnet

Om annerledesbarnet
En samtale med Thorvald Steen om hans Undsetforelesning på Bjerkebæk i 2018

tekst Hedevig Anker og
Kristin Brandtsegg Johansen

Barnet som er annerledes enn andre, har en sentral

– som konsekvent avviste Sigrid Undset og hennes

plass i mange av Sigrid Undsets romaner. I bøkene

forfatterskap, hun ble vurdert som irrelevant fordi

om Kristin Lavransdatter blir Kristins lillesøster

hun ikke ble regnet som en del av modernismen.

Ulvhild utsatt for en ulykke og lever mesteparten

Både Amalie Skram og Knut Hamsun var akseptert

av sitt korte liv som vanfør, og Kristins nest eldste

i det litterære miljøet, men ikke Sigrid Undset. Hun

sønn Bjørgulf blir blind i løpet av ungdomstiden. I

fikk hard medfart og ble nedvurdert av mange,

Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis er det Ljots ynke-

blant andre professor i historie Kåre Lunden. Det

lige lille sønn som er annerledes. Forfatteren hadde

hun representerte ble stemplet som utenfor. Både

selv et annerledes barn, datteren Maren Charlotte,

hennes betydning og kvalitet ble vurdert som

som ble kalt Mosse. I Sigrid Undset-forelesningen

ugyldig og avleggs. Jeg ble selv preget av dette

2018 har forfatter Thorvald Steen sett nærmere på

synet på Undset. Det var Ebba Haslund som i sin tid

annerledesbarna i Sigrid Undsets forfatterskap.

inviterte meg og Vigdis (Hjorth red.anm.) til å lese
Sigrid Undsets romaner. «Hva vet dere, da?», spurte

Vi, Hedevig Anker og Kristin Brandtsegg Johan-

Ebba Haslund, henvendt til Vigdis og meg, som den

sen, har reist ut til Thorvald Steen for å fortsette

gangen var formann og nestformann i Den norske

samtalen om annerledesbarnet i Sigrid Undsets

Forfatterforening.

litteratur, men også og i hans romaner Det hvite

badehuset og Det siste fotografiet. Utenfor huset til

Thorvald Steen sitter smilende og tilføyer at

Thorvald Steen står Den Blå Elgen – en Volkswagen

de begge nok var beleste, men ikke på Sigrid

Transporter – og venter tålmodig, og på terrassen

Undsets forfatterskap…

står Sleipnir som tar med Thorvald på fjelltur-

– Det var Miluse Jurikova som vekket min interesse

er. Men han skal ikke på tur i dag. Det er vi som

for Sigrid Undset. Hun er professor ved Universi-

kommer på besøk. Forelesningen ble aldri skrevet

tetet i Brno, og en betydelig aktør for lesningen av

ned, men noen stikkord finnes arkivert, tettskrevet

Sigrid Undset i Sentral-Europa. Hun hadde skrevet

med kulepenn i hans personlige, men lett leselige

en avhandling om Undsets historiske roman-

håndskrift. Målet er å rekonstruere den forelesnin-

er der hun også koblet mine historiske romaner

gen han holdt på Bjerkebæk i 2018.

til hennes forfatterskap. Jeg har selv skrevet flere
middelalderromaner, og med cand.plilol. i idehis-

Vi vil gjerne begynne med begynnelsen, hvordan

torie ble jeg selvfølgelig interessert i dette, spesielt

Thorvald Steen begynte å lese Sigrid Undsets bøker?

fordi jeg så at det var klare sammenhenger mellom

– For meg har det vært en spesiell øvelse å nærme

middelalderen og samtiden hos Undset.

meg Sigrid Undsets forfatterskap, forteller Thorvald Steen. Jeg var påvirket av profilgenerasjonen

– Senere var det Sigrun Slapgard som gjorde

– miljøet og generasjonen rundt tidsskriftet Profil

meg oppmerksom på den politiske og samfunns-
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De voksnes møte med
annerledeshet er tatt opp tidlig i
Kristin Lavransdatter-trilogien.

Du har lett etter dette blikket for annerledeshet,
og det ble jo også tittelen på din forelesning?
– Allerede i Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis,
hennes første middelalderroman som kom ut i
1909, har hun dette blikket. Historien foregår på
Island, og der fortelles det om Ljot og Leikny som
prøver å få liv i to druknede barn til ingen nytte.
Drømmene om de to barna Gissur og Steinar forfølger Leikny, og hun går i kloster for å slippe fri fra
tanken på dem. Leikny føder siden en gutt med
hareskår, åpen gane og en høyrehånd som er liten
og vissen. Jordmoren gjør med en gang rede for at
det aldri vil bli noe annet enn en elendig krøpling
av dette barnet, som de aldri vil få noen glede av

engasjerte Sigrid Undset. Også den siden ved

og som de bør bli av med. «Det er en usømmelig

henne er i ettertid underkjent. Hun så tidlig det

gjerning siden jeg er en kristen mann svarte Ljot.

dypt problematiske med nazismens menne-

Gud kan vel hjelpe gutten og bedre ham». Ljot lar

skesyn, og i flere sammenhenger viste hun sin

barnet leve og kaller ham Torbjørn. Når Leikny dør,

tydelige holdning mot jødehat og rasehat, noe

tar Ljot vare på lille Torbjørn de to årene han lever.

som var utypisk i hennes samtid.
Det finnes vel også andre og mer kjente eksempler
– Det er helt spesielt at ikke engang hennes innsats

i forfatterskapet som viser noe av det samme, der

for andre forfattere – for eksempel i Ossietzky-

annerledesheten knyttes til barnet?

saken, en pristildeling som ble sterkt kritisert av

– Ja. De voksnes møte med annerledeshet er tatt

flere i Norge, deriblant av Knut Hamsun, ble husket.

opp tidlig i Kristin Lavransdatter-trilogien.

Sigrid Undset viste tydelig hvor hun sto politisk, og
hennes anti-nazistiske holdninger fikk tidlig store

Vi får høre hvordan Kristin elsket sin lillesøster,

konsekvenser. Allerede i 1936 ble bøkene hennes

Ulvhild, et vakkert barn, snill, glad og stille. Men

satt på index i Tyskland. Både hennes innsats for

det året hun er tre, blir hun utsatt for en dramatisk

jødene, og for å trekke USA inn i krigen er også

ulykke der en okse har løpt vill. De voksne forsøker

underkommunisert i ettertid.

å stagge den, i kaoset løsner en stokk fra en haug
med tømmer som ligger på gårdsplassen fordi et

Da jeg gikk til oppgaven med å forberede Undset-

hus er i ferd med å laftes opp. Den ruller ned og blir

forelesningen, hadde jeg fordommer med tanke på

liggende tvers over den lille jenta som skader ryggen

hva jeg skulle finne. At kvinnene skulle være mer

stygt. Hun gråter og jamrer seg, moren er utrøstelig;

empatiske eller humane enn menn? At modernis-

datteren mister førligheten i begge beina. Etter ulyk-

men representerer humanisme, mens kristne eller

ken blir hun båret på en båre, elsket og kjælt for

katolikker ville fremstå mer moralske enn andre?

med stas og vakre klær. Varmen og omsorgen fra de

Eller ville jeg finne at fremskrittet skulle føre til en

voksne gjør også Kristin sjalu. For faren Lavrans er

bedre verden og legge til rette for mangfold? Det jeg

lillesøsteren selve uskylden, den rene, som settes

forstod var at Undset er mer kompleks enn som så.

i en særegen, opphøyet posisjon. Undset beskriver

Hun gir ingen entydige svar på kompliserte spørsmål

Kristins og de voksnes kompleksitet av følelser over-

om rett og galt. Men hun har en konsekvent motstand

for Ulvhilds annerledeshet. Kristin vet ikke hva godt

mot alle forsøk på å rasjonalisere menneskelivet og

hun kan gjøre, om Ulvhild bare blir frisk, skal hun få

samfunnet i enkle kategorier. Det som slo meg var at

alle lekene hennes, og tanken om å gå i kloster for

hun har et blikk for annerledeshet, både i sitt eget liv

søsterens skyld blir også vekket til live. Når Ulvhild

og i sitt forfatterskap.

dør, er det farens skyldfølelse Kristin er mest opptatt
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av. Slik spenner Undset opp en kompleks emosjonell

Finner du den parallellen i Kristin Lavransdatter?

og relasjonell situasjon, for de som er pårørende,

– Kristins nest eldste sønn Bjørgulf har alltid vært

uten å gi entydige svar på hvordan de kan hanskes

svaksynt, dette vet Kristin, men tausheten råder, og

med den.

hun når ikke inn til ham. I ungdomstiden henger han
stadig tettere i hælene på storebror Nåkkve, som

Har hun en etisk fasit som deler menneskene inn

ser ut til å beskytte broren. Kristin forstår at Bjørgulf

i gode og dårlige?

slites av depresjon og taushet om sin annerledes-

– Det er en menneskelig egenskap å gjøre feil og

het. En natt hører moren et forferdelig leven, og ser

ta dårlige valg. Undset legger frem for oss lesere

Bjørgulf springe fortvilet ut i mørket med Nåkkve i

dilemmaer og nøling – hun har ingen fasit, pekefin-

hælene – kanskje er det et selvmordsforsøk hun

ger eller moralisering, men viser kompleksiteten i

er vitne til? Odelsgutten på Jørundgård velger å bli

oss mennesker. Hun beskriver dilemmaer der ulike

med broren i kloster for å beskytte ham, og avstår

syn og følelser opererer parallelt.

fra å overta gården. Lojaliteten til broren er sterkere enn odelsplikten. Kristin kommer til kort med

– I min egen historie og i arbeidet med romanene

ordene og mister dem begge fra seg.

Det hvite badehuset og Det siste fotografiet har jeg
utforsket frykten for å være annerledes, frykten for

Hvordan har Undsets syn på annerledeshet påvir-

rullestolen, frykten for ikke å kunne gå eller hoppe på

ket deg?

ski, blikket utenfra – dette samfunnsblikket – som

– Bakgrunnen for at jeg ble opptatt av Undset og

jeg selv tok inn i meg, og som satte seg fast. Kanskje

hvordan annerledeshet ble sett på og presentert

har det sammenheng med at den unge gutten, og

hos henne, ble ytterligere styrket av hvordan hun

senere den unge mannen, i romanene, har lært å

opponerte og utfordret mine fordommer. Kvinner er

holde sin egen sykdom skjult. Det har han lært av sin

ikke mer empatiske enn menn hos Sigrid Undset.

egen mor – ikke si det til noen; du vil vel ikke bli sett

Det står i motsetning til for eksempel Hamsuns

på som et offer? Da kommer du ikke til å få en jobb.

romantisering av kvinnerollen. Moderniteten fører
ikke nødvendigvis menneskene fremover, kristen-

– Denne tausheten som strategi fungerte kun en

dommen gjør dem ikke mer humane – de troende

kort periode, menneskenes eller samfunnets ønske

kan falle ned på begge sider av en konflikt. I tillegg

om å holde annerledesheten unna, eller gjøre den

var hun selv fri for både moralisering og romanti-

usynlig er forståelig, men samtidig umenneskelig.

sering, enten det gjaldt foreldrenes rolle overfor

Gutten i romanen begynner å drømme om å utslette

barn, rasebiologi eller jødehat – og vi må huske på

seg selv, han setter etter hvert seg selv i livsfarlige

– dette var svært utypisk i hennes tid.

situasjoner helt til noen omsider ser det – og ser
ham. Først da var det endelig mulig å snakke om

Hva var det da som skapte denne bevisstheten

det. Tausheten eller fortielsen som strategi er ikke

hos henne?

bare menneskefiendtlig, men også livsfarlig.

– Sigrid Undset var opplyst – hun leste enormt. Alle-

Undset beskriver Kristins og de
voksnes kompleksitet av følelser
overfor Ulvhilds annerledeshet.
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Frykten for å være et
offer, og frykten for å
være annerledes ble
satt i system – det ble
nesten min bane.
THORVALD STEEN

rede i tjueårene, mens hun arbeidet som sekretær

det vi senere har begrepsliggjort som den norske

i firmaet AEG for å forsørge sin mor og sine søstre,

folkehelsa. I Evangs bok Rasepolitikk og reaksjon

leste hun tyske aviser på kontoret. Hun kjente godt

fra 1934 skriver han innledningsvis: «Den tanke for

til hva som var under opprulling i Tyskland. Hun ser

eksempel å begrense antall dårlige arvebærere, er

tidlig hva som skjer med jødene og tenkningen som

en helt rasjonell tanke, som sosialismen alltid har

ligger bak. Hun ble tidlig en opponent mot nazis-

gått inn for. I det sosialistiske plansamfunn vil dette

tiske holdninger som spredte seg i Europa, og en klar

naturlig inngå som ledd i det forebyggende sunn-

motstander av politiske holdninger som idealiserte

hetsarbeid.»

ordninger som begrenset annerledeshet i samfun-

mindreverdige bør steriliseres, så ikke de dårlige

net, og som forfektet tanker om rasjonalisering av

arveanleggene får vandre videre i slekten.»

Og videre «De arvemessig biologisk

menneskelivet.
– Karl Evang tok ikke avstand fra dette tankegodset
Var ikke dette et synspunkt som preget ytre

etter andre verdenskrig, men aksepterte det som en

høyre spesielt?

del av den moderne samfunnsutviklingen. Det var da

– Slett ikke. Hele det politiske spekteret var preget

jeg vokste opp, forklarer Thorvald Steen. – Han var i

av dette, slik jeg også skriver i Det siste fotografiet.

stillingen under hele min oppvekst. Allerede samme

Et eksempel fra venstresiden er legen Karl Evang.

år som jeg fikk min diagnose, erfarte jeg samfunnets

Han var helsedirektør i 34 år, fra 1938 til 1972. Han

forakt for annerledeshet da jeg leste Harald Ofstads

utarbeidet en norsk helsepolitikk på vegne av stats-

bok Vår forakt for svakhet (1971). Denne forakten

råden, og hadde stor betydning for utvikling av

ble en del av min selvoppfatning. Frykten for å være
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et offer, og frykten for å være annerledes ble satt i

og vanskelig for å lære. Paul viser imidlertid stor

system – det ble nesten min bane.

omtanke for denne «lille storkaren», som han tar
til seg som sin egen, som en fullverdig lillebror til

– Etter andre verdenskrig ble tankegodset fra

egne barn. Han ser på gutten som et enfant de Dieu

nazismens rasehygiene erstattet av holdninger

(et Guds barn). Pauls mor Julie Selmer, som er en

om menneskehygiene. Man ville luke vekk det

moderne, selvstendig og fraskilt kvinne, mener Paul

som ble betraktet som genetiske feil og mangler.

må kvitte seg med både kona og Bubbe, han bør

Rom for avvik og annerledeshet ble gradvis inn-

settes bort på pleiehjem for de andre søsknenes

skrenket. Dette var en del av tidsånden, og et gjen-

skyld. Paul motsetter seg dette, og datteren Synne

nomgripende menneskesyn som ikke tilhørte en

blir glad i den lille broren. Hun vil bli nonne og stelle

politisk fløy, men tillot sosialister og arbeiderpar-

med akkurat sånne som Bubbe.

ti-folk, som Karl Evang, å utforme en politikk basert
på slike holdninger. Flere nobelprisvinnere i medisin
formidlet slike ideer som for eksempel anti-nazisten Hermann Joseph Müller som blant annet skrev
flere artikler i det ledende, vitenskapelige tidsskriftet Science.

At hun holder frem et mangfold, tar
det svake og det som er annerledes
i forsvar, var svært originalt.

Vi vil jo gjerne tro at denne måten å tenke på

Det ser ut som du vil si noe? sier Thorvald,

fikk en ende ved krigens slutt?

henvendt til Hedevig.

– Dette er brennende aktuelt også i dag. Det arran-

– Ja. Etter de to bøkene om Paul Selmer skriver

geres egne årlige pediatri-kongresser hvor man

Sigrid Undset Ida Elisabeth. Her problematiserer

drøfter hvordan f.eks. kromosomfeil som Downs

hun også denne siden av moderniteten, der noen

syndrom og Huntington – genetiske avvik det er

er bedre mennesker enn andre, og der enkelte –

mulig å kartlegge allerede tidlig i et svangerskap

gjerne barn – bør forbedres. Når Ida Elisabeth

– kan fjernes. Det er nådeløs lesning for oss med

skilles fra sin mann, Fritjof, er det med en nedla-

kromosomfeil. Disse holdningene har godt feste

tende holdning til både ham og hans familie. Mot

i samfunnet. Jeg kjenner mennesker som velger

slutten av boken blir hun imidlertid konfrontert

å ikke gå ut blant folk, men lister seg ut på stille

med de samme nedlatende fordommene mot

dager for å unngå dette samfunnsblikket, slippe å

mindreverdighet i møte med kjæresten Toskvold.

bli ledd av og snakket nedlatende til.

Han synes ikke Ida Elisabeths to gutter er helt gode
nok. Han mener de bør forbedres ved å settes bort

Du har også sett nærmere på hvordan

på internatskole. Ida Elisabeth må velge mellom

annerledeshet blir tatt opp i Sigrid Undsets

kjærligheten og sin egen etikk.

samtidsromaner?
– Slike holdninger, og dilemmaene som oppstår i

Hun gjør det ikke lett for sine romankarakterer?

møtet med menneskelig annerledeshet, er tydelig

–

formulert i Undsets roman Den brennende busk,

konsekvent modernitetens tenkning gjennom store

som kom ut i 1930, og er den andre av de to bøkene

deler av sitt forfatterskap – som en pågående

om forretningsmannen Paul Selmer og hans vei

undersøkelse av hva et menneske er. Hva er menne-

til katolisismen. Handlingen foregår under første

skelighet, hva er normalitet? Mine egne fordommer

verdenskrig. Troen har lav status i urbane, moderne

overfor Sigrid Undset bøyde til side i møte med

miljøer og Paul får liten aksept i sin egen familie

hennes forfatterskap. Det er fordi hun viser frem

for sine valg. Pauls kone Bjørg har et lengre side-

dilemmaene og det menneskelig ved å gjøre dårlige

sprang, og hun får en gutt, Johannes, som får kalle-

valg. Hun undersøker og viser frem hvor sammen-

navnet Bubbe. Johannes er et annerledes barn. Han

satte vi er, hvordan vi nøler, tviler og strever. Det

har et stort hode med et ørlite ansikt, bjørneføtter

er viktig å huske på at disse bøkene er skrevet i

På

denne

måten

utfordrer

Sigrid

Undset
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mellomkrigstidas tidsånd da rasebiologien stadig

– I sitt eget liv hadde hun en tydelig holdning, like-

bredte om seg og ble stueren. At hun holder frem et

vel forstod hun det dypt menneskelige i å ha tvil,

mangfold, tar det svake og det som er annerledes i

uro og stå uten svar. I litteraturen utforsket hun

forsvar, var svært originalt. Hun går inn i fortellinger

slike menneskelige dilemmaer og åpnet problem-

om svakhet og styrke og viser frem menneskets

stillinger som reises i møtet med annerledeshet,

allsidighet, uten å gjøre dem til ofre eller helter.

uten å konkludere og uten å dømme.

– Og selv om det som oftest er de voksnes blikk,

Vil du si at Sigrid Undset har dette som et

holdninger og følelser som gjelder, skriver hun frem

program for sin skriving?

barnas perspektiv og barns innsikt som en naturlig

– Jeg vil si at hun utforsker det humane mangfold.

del av handlingen. Det er ikke et program for henne,

Hun skriver fram konkrete situasjoner der enkelt-

men det er likevel spesielt at vi finner det igjen i så

mennesket blir konfrontert med situasjoner som

store deler av forfatterskapet.

utfordrer etablerte holdninger.

I dine to siste romaner har dine egne erfaringer

– Vi må ikke glemme at dette pågår også i vår tid,

vært viktige. Ser du paralleller til hvordan Sigrid

understreker Thorvald Steen, det er derfor Sigrid

Undset har brukt sine erfaringer?

Undset er så aktuell. Dilemmaet som oppstår i

– Det har nok hatt avgjørende betydning at hun selv

møte med annerledeshet, er noe vi i høyeste grad

hadde et barn som var annerledes. Maren Charlotte,

lever med i dag. Vi har medisinsk mulighet til å

kalt Mosse, var Sigrid Undsets andre barn. Hun

velge bort avvik og luke ut barn hvis det er fare for

hadde ikke språk og led av stadige epilepsianfall.

kromosomfeil. Hvis vi fjerner dilemmaene ved slike

I tillegg hadde også hennes stesønn en utviklings-

valg, gjør vi det på den ene side enklere, slik at de

hemming. I Lykkelige dager, som hun skriver i eksil

det gjelder slipper å gruble og tvile. Men dette er

i USA, forteller hun detaljert og inderlig om Mosse,

dilemmaer som vi må finne tid til å diskutere: Hva

som døde i 1939, hennes hverdag, og hvordan de

det vil si å velge å ta vare på det som er annerledes,

beskyttede omgivelsene på Bjerkebæk ikke bare var

og hva gjør det med oss når vi velger det vekk. ▪

noe Undset skapte for å hegne om sin egen skriving, men også et sted som ga datteren en beskyttet
tilværelse sammen med familien.
– Når Undset ga halvparten av pengene hun fikk i
forbindelse med nobelprisen til et legat for familier
med barn som hadde en funksjonshemning for at
de skulle kunne få bo hjemme, var det som følge
av hennes egen livserfaring. Men det var ikke bare
gjort av veldedighet, det var også et tydelig politisk
statement å gi pengene til disse familiene. Hun
visste hvor krevende det er å leve med barn med
spesielle behov og hvor vanskelig det er å være et
menneske med særlige behov, hvordan det kan føre
til skyldfølelse, skam og hjelpeløshet.
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I lyset fra
Bjerkebæk

tekst Nan
Bentzen Skille

Tale holdt i forbindelse med
Undset-jubileet 2019, på 17. mai i
Maihaugsalen
Under krigen, da Sigrid Undset levde i eksil i USA,
skrev hun en fortelling om livet hjemme på Bjerkebæk, slik det hadde vært før hun måtte flykte. Boka
fikk tittelen Lykkelige dager, og det er en treffende
tittel, for på Bjerkebæk opplevde Sigrid Undset noen
av de beste dagene og de beste årene i sitt liv.
Hun kom til Lillehammer for 100 år siden, en mai-dag
i 1919, med to små barn ved hånden og ett under
beltet. Hun var 37 år, berømt og beryktet som forfatter av dristige og moderne romaner. Hun hadde
forlatt hovedstaden fordi hun trengte arbeidsro så
hun kunne komme i gang med sitt livs store litterære
prosjekt, det som hadde ligget på bunnen av skrivebordsskuffen siden hun var pur ung: Hun ville skrive
om menneskenes hjerter i middelalderen. Hennes
far, Ingvald Undset, hadde som arkeolog utforsket
vår kulturs materielle historie. Datteren ville ta for
seg vår kulturs åndelige historie: Hva er det som
former vår tro og våre tanker, hva er det som skifter
av seder og skikker fra århundre til århundre, og hva
er det som "forandres aldeles intet i alle dage"? Det
var det hun ville skrive om – i romans form.
I 1920, -21 og -22 kom de tre bøkene om Kristin
Lavransdatter, en litterær sensasjon som solgte i
store opplag over hele Norden, i Tyskland og i USA.
Undset fulgte opp med bøkene om Olav Audunssøn,
og i 1928 fikk hun nobelprisen i litteratur, og med
den et beløp som tilsvarer to-tre millioner kroner.
Kemneren i Fåberg gned seg i hendene over de store
skatteinntektene fra Bjerkebæk, for uten dem hadde
han vært nødt til å sette opp skatteøret for alle
innbyggerne i hele kommunen. Kemneren var nok

40

Gymnadenia

glad for at huset som Sigrid Undset først leide og

å finne en by full av jubel og fest, men vi skjønner

siden kjøpte, lå like utenfor Lillehammers bygrense.

vi tok feil av den gudbrandsdalske mentalitet.» Ikke

Grensa gikk faktisk tvers over eiendommen, og mens

ett flagg var å se. Kanskje innbyggerne bare samlet

boligen lå i Fåberg, lå hagen i Lillehammer.

krefter, funderte journalisten, for de var da vel stolte
av Sigrid Undset? Jo, det tok litt tid før lillehamrin-

Fra vinduene på Bjerkebæk kunne Sigrid Undset

gene oppdaget Undsets kapasitet og heiste flag-

se utover dalen og ned til byen. Selv var hun på

gene. Men da nobelfesten i Stockholm var over, ble

oversiden og på utsiden på mer enn én måte. Hun

hun møtt ved hjemkomsten på Lillehammer stasjon

forsøkte nok «å integrere seg», som vi ville sagt i dag.

av hester og dombjeller og 3000 mennesker med

Hun kledde seg gjerne i rutaliv og rondastakk, og

fakler som lyste opp i vinterkvelden. Sigrid Undset

sparte ikke på noe når hun inviterte til juleselskap.

var synlig rørt og sa «Det er den vakreste hilsen jeg

Naboenes lek med teater i papp og papir begeistret

har sett i mitt liv. Tusen takk».

henne, og da en journalist fra Aftenposten spurte
om hva som hadde interessert henne mest av alt
hun hadde jobbet med, svarte hun «Arbeidet med
dukketeateret på Lillehammer.» Alle i byen var stolte
av «Østenfor sol og vestenfor måne» og av Reidar
Brøggers «Eventyrsuite». Håballsvaka på Maihaugen
deltok Undset også i, og i 1938 var hun med på å
stifte Nansenskolen.

Fra vinduene på Bjerkebæk kunne
Sigrid Undset se utover dalen
og ned til byen. Selv var hun på
oversiden og på utsiden på mer
enn én måte.

Men hun var og ble en innflytter og en fremmed fugl
som levde sitt egentligste liv et annet sted, et sted
som ikke mange Lillehamringer hadde tilgang til.

Kanskje var det med en følelse av at hun hadde nådd

Det lyste fra arbeidsværelset på Bjerkebæk til langt

sine viktigste mål, at Undset på 1930-tallet igjen

på natt, som fra en hemmelig verden, og nonner og

begynte å skrive samtidsromaner. Hun var urolig

patere i eksotiske gevanter ble observert i hagen. Det

for de skremmende nyhetene som kom fra Tysk-

gikk rykter om at Fruen lagde italiensk mat og bød

land, både med posten og med gjester fra utlan-

sine gjester på kjøpevin fra Lillehammer vinsamlag.

det. Svarstad, hennes eks, hadde tidlig gitt uttrykk
for sterk anti-semittisme, men det var holdninger

Og så var det frakt på mye post som hver dag gikk til

Undset ikke delte, tvert imot. I skrift og tale hamret

og fra Bjerkebæk, utenlandspost, til og med. Bøker

hun løs på tidens avsindige raseteorier og var forfer-

og brev, manuskripter, aviser og tidsskrifter, «d’ække

det over jødeforfølgelsene som bredte seg under

sætan», sa folk. Damene på sentralen la merke til at

nazi-regimet. På kristent og humanistisk grunnlag

de som ringte til Bjerkebæk ofte måtte vente i både

tok hun avstand fra fascismen og dens gradering av

ti og femten minutter før Fruen selv kom i telefonen.

menneskeverd alt etter rase og produktivitet.

Kanskje ikke så rart at hun på folkemunne ble kalt
Sigrid Storråde.

I romanen Ida Elisabeth, som kom i 1932, viser
Undset sitt standpunkt, og hun fortsatte å advare

Da nyheten om nobelprisen ble kjent i november

mot utviklingen med stigende styrke. I 1935 skrev

1928, skrev en journalist fra hovedstaden: «Vi ventet

hun en artikkel for et sveitsisk tidsskrift som ble

I lyset fra Bjerkebæk
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for kraftig kost for nazistene. Bøkene hennes ble

og tilbake. På denne krampaktige måten leste jeg

inndratt og forbudt i Tyskland; hun kom på index,

Deres verk, gjennom halve og hele netter, fylt av en

som det het, og dermed mistet hun en stor del av

indre glød. / -/ Den gang hadde jeg et intenst ønske

sine inntekter. Men Undset lot seg ikke skremme.

om at jeg en gang måtte få takke Dem for det De ga

Hun hjalp den jødiske forfatteren Max Tau med å

oss /-/ Derfor skriver jeg disse linjene til Dem.

komme seg ut av Tyskland. Hun satte sin stilling som

Ihr sehr ergebene Gertrud Meyer»

forfatterforeningens formann inn på å støtte Carl
von Ossietsky, han som var fengslet fordi han hadde

Dette brevet gjemte Sigrid Undset, kanskje anerkjen-

skrevet om Hitlers militære opprusting. Hun solgte

nelsen gjorde henne godt. Den 2. verdenskrig handlet

sin nobelmedalje i gull og ga pengene til Finlands-

jo om territorium, ressurser og makt, men også om

hjelpen, og tok imot tre små finske krigsflyktninger

rase og ideologi. «Gutta på skauen», de som bidro til

på Bjerkebæk. «Kjemp for alt hva du har kjært», sang

å drive okkupasjonsmakten ut, har for lengst fått sin

Sigrid Undset for sine sønner. Den kampen førte til at

velfortjente del av vår oppmerksomhet og respekt,

hun selv måtte flykte, og sønnen Anders betalte med

men – som vinterens debatt i kjølvannet av Marte

sitt liv ved Segalstad bro i april 1940.

Michelets bok viste, har vi ikke tatt for oss konfliktene rundt rase og ideologi med like stor grundighet.

To år etter krigen, da hun var tilbake på Bjerkebæk, fikk

I den kampen sto Sigrid Undset i fremste rekke. Hun

Undset et brev fra Hamburg. Avsenderen var Gertrud

er en av våre store helter og fortjener honnør – både

Meyer, en tysk forfatter som hadde blitt straffet med

for sin kunst og sitt mot og sitt klarsyn. ▪

tvangsarbeid og konsentrasjonsleir for sin motstand
mot nazismen. Meyer ønsket å takke Sigrid Undset,
fra seg selv og sine likesinnede, for hennes innsats i
årene før krigen. Hun skriver: «I Deres holdning fant vi
støtte og moralsk berettigelse for vår kamp.»
Gertrud Meyer forteller at da hun var fengslet og satt
i enecelle, var det en barmhjertig fangevokter som
smuglet Undsets bøker inn til henne:
«Jeg skalv av glede og opphisselse, da hun brakte
meg Kristin Lavransdatter - i all hemmelighet, for
ingen måtte få vite at jeg hadde bøker, så jeg måtte
gjemme dem i sengen. Jeg leste dem etter en lang
arbeidsdag og uten lys i cella. Men i fengselsgården
brente prosjektører som kastet sitt lys mot vinduets
gitter. Om kvelden, når fangevokterne hadde gått sin
siste runde og raslingen fra deres nøkkelknipper var
forstummet, klatret jeg opp på kanten av sengen,
presset boken mot veggen, og i lysstripen leste jeg
Deres «Kristin». Skyggene fra gitteret gjorde det
vanskelig, så jeg måtte hele tiden skyve boken frem
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Sigrid Undset om
kjønnsforholdet
Teksten er hentet fra boken Hva Helmer kunne sagt til Nora
– og andre essays, som ble utgitt på Gyldendal i 2017.

tekst Dag Østerberg

Sigrid Undset (1882-1949) er ved siden av Knut

tiden sin habitus som ung pike av dannelsesborger-

Hamsun (1856-1950) den norske skjønnlitterære

skapet – fjernt fra alt som er plumpt og utskeiende,

forfatter som har størst ry og er blitt mest lest

opptatt av høyere litteratur og billedkunst, og med

i store deler av verden. Hun ble tildelt Nobel-

en drøm, eller et forsett, om å bli kunstner.

prisen i litteratur i 1928 for sine romaner om livet i
europeisk middelalder, og hennes hovedverk, trilo-

Store kunstnere er ved begynnelsen av 1900-tallet

gien om Kristin Lavransdatter, er oversatt til en lang

enten storborgernes like, eller endog noe mer, en

rekke språk.

kulturens adelsmenn eller -kvinner. Det er blitt noe
føydalt over de store kunstnerne, og dette kan den

Blikk på verden

unge Sigrid Undset kjenne seg igjen i. Ikke minst

På morssiden kom Sigrid Undset fra en dansk

på skolen ble hun nok kjent med det liberale borg-

embedsmannsslekt, og var nært knyttet både til den

erskapets tro på fremskrittet, men ennskjønt hun

og til dansk kultur overhodet. Moren var preget av

er utgått fra borgerskapet, deler hun ikke denne

det danske borgerskapets høykultur. Når hun ektet

tro. Hun har et føydalt blikk på verden, og dermed

en nordmann fra små kår i Trondheim – hans far var

et mistroisk blikk. Mistroisk, fordi hun kjenner at

underoffiser i det militære – kan dette forstås ut fra

hun lever i en verden hvor borgerskapet misforstår

at Ingvald Undset var en uvanlig begavet mann med

sin plass. Hennes mesterverk, romantrilogien om

de beste utsikter som akademiker. Han vant tidlig

Kristin Lavransdatter, utspiller seg i norsk føydal-

ry internasjonalt som arkeolog, og ved siden av sin

samfunn på 1300-tallet, en tid som etter hennes

stilling som assistent ved Universitetets oldsak-

vurdering ga bedre vilkår for høyverdige menneske-

samling, foretok han en rekke utgravninger rundt

liv enn hennes egen samtid, der borgerlig kultur var

om i Europa, som staten ga bevilgninger til. Hadde

rådende.

han ikke pådratt seg en lidelse som i 40-årsalderen
endte med døden, hadde han vel etter hvert fått et

En føydal holdning til tilværelsen innebærer ikke en

professorat.

foregitt eller tilstrebet likhet mellom mennesker,
men på sitt beste at de sterkere verner og hjelper

Ved farens tidlige bortgang ble familien noe

de svakere. Her gjelder også fyndordet om at adel

deklassert. I stedet for å oppfylle farens drøm om

forplikter. Den adelige skal ikke være opptatt av sitt

at hun skulle følge i hans fotspor, gikk Sigrid Undset

eget liv og dets lykke, men vrake den individuelle

som eldste datter etter middelskolen på handels-

nytte- og lykkemoral. Adelsmennesket er forplik-

skole for å kunne bidra til morens og søstrenes

tet overfor større ordninger – familiens, ættens,

underhold. 16 år gammel begynte hun som kontor-

standens, nasjonens ære. Her gjelder de «blanke

dame, og hadde samme stilling i ti år, mens hun

ordene» som Sigrid Undset ofte skulle komme

bodde hjemme hos sin familie. Hun bevarte hele

tilbake til.1

Sigrid Undset om kjønnsforholdet

Den føydale innstilling til livet, ofte dempet ned
til det «verdikonservative», skiller seg både fra det
liberale og fra sosialismen i dens mange utgaver.
Det føydale, liberale og det sosialistiske utgjør en
trekant eller triade hvor hvert standpunkt angriper
de to andre, eller går i allianse med ett av dem.
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Hun har et føydalt blikk på
verden, og dermed et mistroisk
blikk. Mistroisk, fordi hun kjenner
at hun lever i en verden hvor
borgerskapet misforstår sin plass.

Der motsetningen mellom liberale og sosialister
står i forgrunnen, vil rimeligvis Sigrid Undset gå
inn for en «tredje vei», den føydale eller verdikonservative. Men også der den viktigste motsetningen
i det offentlige ord
skifte går mellom på den ene
side liberalere og på den annen side protestantisk kristendom, kirke og sekter – tatt som en art
verdikonservatisme – vil Sigrid Undset, mer overraskende, hevde sitt eget standpunkt: Det liberale
og protestantiske, hevder hun, er to utgaver av individualisme og subjektivisme, som er deres felles
feiltagelse.
Selv vil hun kjempe for det objektive, det som er
sant og gyldig uavhengig av de enkelte menneskers
eller subjekters oppfatning, i pakt med naturen og
det naturgitte.2 Slik søkte hun det objektive som
ikke-kristen humanist, og også etter sin omvendelse til katolsk bekjennelse. Fra da av sto Kirken
for det objektive i hennes livsanskuelse. Som
humanist tok hun for gitt at forestillingen om Gud
er skapt av mennesker. Den borgerlige samfunnsorden kan derfor ikke begrunnes religiøst, og hun
betrakter den med et radikalt blikk, i likhet med
radikalere som Alexander Kielland, Gunnar Heiberg,
Helge Krog mfl.: Hun bryter med borgerlig moral der
det er nødvendig. Men mens de fleste radikalere ser

1
«De gamle blanke ordene, dydenes navn, de som er blitt halvveis
latterlige ord – det er de ord menneskene trenger å lære – styrken,
visdommen, rettferdigheten, sannheten, kyskheten, måteholdet,
barmhjertigheten, tapperheten – og mange andre blanke ord.» Sigrid
Undset: Det fjerde bud (1914) Opptrykt i Et kvinnesynspunkt (1919)
og i Essays og artikler 1910-1919. Red. Liv Bliksrud (Aschehoug, 2004).
2
Liv Bliksrud har i boken Natur og norm hos Sigrid Undset (Aschehoug, 1988) vist hvor viktig naturbegrepet er for Sigrid Undset, og
særlig i den form det har hos 1700-tallsbotanikeren Carl von Linne.
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Sigrid Undset med hund og sønnen Anders, 1917.

frem til samfunnsforhold preget av likhet mellom

Både som skjønnlitterær forfatter og essayist er

mennesker i sin alminnelighet, også mellom kvinner

Sigrid Undset realist, og for så vidt i pakt med det

og menn, tenker Sigrid Undset annerledes, ansporet

livssyn, realismen, som nå var blitt rådende, etter

av den senere Georg Brandes' «aristokratiske radi-

at den romantiske bevegelse rundt 1850 stanset

kalisme».3 Hovedpersonen i romanen hun slo gjen-

opp eller var blitt drevet tilbake.5 Både før og etter

nom med i 1909, Jenny, har mange likhetstrekk

hennes overgang

med henne selv hennes situasjon, og hun ser frem

aldri idyll, men krasse, endog beske, innslag i situa-

til å møte en mann som kan være hennes «herre»4

sjonene.

til

katolsk tro fremstiller hun

som hun fritt underkaster seg. Men de to mennene
hun står i forhold til, er ikke verdig å være hennes

Hun er på vakt mot all forskjønnelse av tingenes

herre, og dette fører til hennes selvmord.

tilstand, og misliker derfor også enhver form for
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snerpethet, som hun fant så vel hos de radikale

dette medførte at kvinner ble nærmest innesper-

som de konservative. Et av hennes ankepunkter

ret i «privatsfæren» i egenskap av å være hustru

mot protestantisk

kristendom er det puritanske

og mor. Denne kvinnebevegelsen krevde derfor at

ved flere av dens retninger: Det sanselige ved det

kvinner skulle delta i det offentlige livet på lik linje

seksuelle blir holdt nede, og det fører til at begjæret

med menn, og få en utdannelse som muliggjorde

etter det å besitte blir tilsvarende viktig.

Etter

at de ble selvforsørgende, økonomisk uavhengige

hennes skjønn vedvarer dette puritanske trekket

«yrkeskvinner». Sto valget mellom å være selverver-

hos mange også etter at den protestantiske troen

vende yrkeskvinne og hjemmeværende hustru og

er borte, og preger såkalt «hardkokt» litteratur.

mor, skulle det første velges.

Som motstander av dette stiller Sigrid Undset opp
en forfatter som D.H. Lawrence (1885-1930), en i

Likestillingskvinnesaken

høy grad sanselig forfatter.6

seksuelles og erotiskes betydning i livet, og betonte

nedtonet

atskillig

det

i stedet arbeidslivet, og at kvinner kan utføre det
samme som menn, såfremt de får slippe til.

Sigrid Undsets forfatterskap samler seg først og
fremst om forholdet mellom kvinner og menn.7
Hennes innlegg i datidens strid om kvinners plass

En mer eller mindre stilltiende forutsetning for

i samfunnet, og forholdet mellom kvinner og menn,

denne retningen var at den i hovedsak angikk borg-

er ofte nedlatende i formen. Det gjelder å betone

erskapets kvinner, gifte som ugifte. Kvinner som

at hun alltid ser dypere eller lenger enn motstand-

tilhørte lønnsar
beiderklassen – oftest betegnet

erne, og at selv om de utgjør et flertall, har hun

som bare «arbeiderklassen» – hadde liten grunn til å

for lengst gjennomskuet dem. Slik polemisk form

slutte seg til de borgerlige kvinnene, siden de hadde

er etisk betenkelig, men bidrar også til å gjøre det

så forskjellige levekår. Det borgerskapets kvinner

offentlige ordskiftet morsomt og spennende, og

så frem til, var å inneha ledende og selvstendige

Sigrid Undset var heller ikke alene om på denne

stillinger i arbeidslivet. Arbeiderklassens kvinner

måten å yppe til strid.

hadde ikke dette som mål, og fremfor alt var en

Kvinnebevegelsens hovedretninger

I

Etter hvert som det liberale industrisamfunnet

styrket sin stilling, ble situasjonen for kvinnene, og
særlig borgerskapets kvinner, ikke like selvfølgelig
som før. Fremstående mannlige skribenter som
J.S. Mill og Friedrich Engels tok opp dette emnet,8
og likeså dramatikerne Ibsen og Strindberg. Over
hele Vesten, også i Norge, ble det dannet organisasjoner som gikk inn for reform av kvinnenes
stilling i samfunnslivet. Denne kvinnebevegelsen
var ikke enhetlig, men rommet indre motsetninger.
Det fantes en retning som først og fremst gikk inn
for likestilling mellom kvinner og menn. En annen
retning fremhevet i stedet forskjellen mellom kvinner
og menn, «forskjellsfeminismen» som den kalles i
dag. En tredje retning la hovedvekten på å styrke
husmorens stilling.9

II Likestillingsbevegelsen hadde som utgangspunkt den borgerlige offentlighetens skarpe skille
mellom det offent
lige og det private livet, og at

Jf. Liv Bliksrud. Ibid., s. 116. Liv Berit Tvinge har i Sigrid Undsets
Jenny (Novus forlag, 1981) vist hvordan romanen også kan tolkes
platonsk: Jenny har en platonsk ide om kvinnen og mannen, og når
hennes liv ender med forferdelse, er det fordi hun ikke makter å
være på høyde med denne ide.
3

4

Jenny, del Il, kap. X, Aschehoug, 1909 ).

5

Jf. min bok Det moderne (Gyldendal Norsk Forlag, 2. utg., 2001).

Jf. Liv Bliksrud: Sigrid Undsets litterære tidsskriftsartikler, i Sissel
Furuseth, Jan Holljen Thon og Eirik Vassenden (red.): Kritiske
portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880 (Tapir Akademisk forlag,
2010), s. 183-202.
6

«Det centrale utgangspunkt for hennes diktning er menneskets
kjønnsforbindelse.» Bull, Paasche & Winsnes: Norsk litteraturhistorie,
bind V, s. 545 (Aschehoug, 1937 ).

7

Mill: The Subjection of Women (1869), norsk utgave: Kvinneundertrykkelsen (Pax forlag, 2006); Engelsk: Der Ursprung der Familie, des
Privateigentums und des Staats (1 884). Norsk utgave: Familiens,
privateiendommens og statens opprinnelse (Det norske Arbeiderpartis forlag, 1921, og nyere utgaver).
8

9
Jeg bygger her på Kristin Johansens fremstilling i sin bok Hvis
kvinner ville være kvinner (Aschehoug, 1998).
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Husmorbevegelsen har dermed det
til felles med likestillingsbevegelsen
at den vil gi kvinnene vitenskapelig
kunnskap og utdannelse.

stor del av dem allerede i arbeid, som fabrikkar-

og dyrket som gåtefulle vesener som kunne frelse

beidersker, hushjelper og ellers. De organiserte seg

og helbrede mennene i deres livskamp. Husmor-

uavhengig av borgerskapets kvinnesaksforeninger,

bevegelsen ville i stedet heve husmorens virksomhet

og kunne endog komme i et motsetningsforhold

som yrke betraktet. Husmødrene med sine hus-

til dem. Arbeiderklassens kvinner kjente seg mer

hjelper skulle ta i bruk all vitenskapelig kunnskap som

samhørige med dens menn, enn med borgerska-

de kunne tilegne seg, og alt nytt og bedre kjøkken-

pets kvinner, selv om de også hadde felles mål å

utstyr som teknikken stadig frembrakte. Opprettelsen

kjempe for.

av husmorskolene inngikk i husmorbevegelsen, som
ledd i dens innsats for å høyne husmorens virke som

III Forskjellsfeminismen, derimot, hevder at kvin-

håndverk. Husmorbevegelsen har dermed det til

ner av vesen og væremåte er annerledes enn menn,

felles med likestillingsbevegelsen at den vil gi kvin-

og at de to kjønn kan og bør utfylle hverandre. Noen

nene vitenskapelig kunnskap og utdannelse. I tilbake-

av dens talskvinner – som i sin tid Aasta Hansteen

blikk var det denne tredje retning som fikk størst

– går lenger og hevder at kvinner etisk sett er mer

tilslutning og hadde størst fremgang.

høytstående enn menn, og at når verden er i en
bedrøvelig tilstand, beror det på at mennene har

Sigrid Undsets vurdering av likestillings-

bestemt det meste. Kloke kvinner skulle i stedet få

feminismen

styre. Dette ville innebære kvinner som er avhold-

Sigrid Undset tar først to forbehold overfor beve-

ende seksuelt, idet det eksuelle begjær blir vurdert

gelsen for kjønnenes likestilling. Det ene er at

som noe urent og lavt, som særlig menn ligger

hun ut fra sitt kjennskap til historien ikke godtar

under for. Et forbilde er derfor Romertidens «vesta-

påstanden om at kvinner har vært undertrykt av

linne», templets uberørte vokterske. Men den mest

menn i tusener av år. Det har vært tider hvor det

utbredte oppfatning har vært å fremheve kvinner

kan ha stemt, men også tider hvor det avgjort ikke

som mer følsomme, innlevende og kjærlige enn

var tilfelle. Kvinnebevegelsen bør holde seg til sin

menn, og særlig egnet til å vise omsorg. Hjemmet

egen tid, ikke rettferdiggjøre seg ved å henvise til

peker seg ut som deres mest nærliggende sted å

tidligere tider.

leve og virke.
Det andre forbehold er at hun ikke godtar at beve-

IV Også husmorbevegelsen gikk ut fra at kvin-

gelsen for likestillingen mellom kjønnene gjelder

nens plass helst er i hjemmet, men skilte seg likevel

kvinnenes frigjøring. Den gjelder en tilpasning til

klart fra forskjellsfeminismen. Denne var preget av

endrede samfunnsøkonomiske vilkår. Som hun lar

og et uttrykk for den nyromantiske bevegelse som

romanskikkelsen Paul Selmer si: «Æsj, kvinnesaken

tok til på 1890-tallet (som for eksempel i Hamsuns

– det var jo slett ikke nogen frihetsbevegelse – bare

romaner Pan og Victoria) – kvinner ble oppfattet

en tilpasning av nødvendighet – til et nytt system i
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samfundshusholdningen.»10 Det er «maskinalderen»

Også ellers i den minneverdige offentlige striden

som har overflødiggjort mye kvinnearbeid i hjem-

med Katti Anker Møller (1868-1945) gjaldt uenig-

mene, fordi det utføres hurtigere på fabrikker.

heten økonomiens betydning. Katti Anker Møller
huskes for sin store innsats for å styrke kvinners

Sigrid Undset ser realistisk på situasjonen og

og mødres stilling, gjennom statlig mødreforsikring,

godtar at den industrielle kapitalisme har under-

de

gravet kvinnenes tidligere økonomiske stilling.

prevensjon o.a. Sigrid Undset sluttet seg til mye av

Men ut fra sine egne erfaringer fra arbeidslivet

dette, men tok sterkt avstand fra noe av hennes

fester

hun oppmerksomheten ved den «lavere

begrunnelse for reformforslagene, særlig i bro-

middel-klasse» av kontordamer og andre kvinner i

sjyren om «fødselspolitikk» fra 1919.13 Her blir det

underordnede stillinger, som bor på hybler og pensjo-

inntatt et markedsliberalt standpunkt til kvinners

nater og frister en utsatt tilværelse. De ville hatt et

naturgitte mulighet til å bli gravide og føde barn.

rikere og bedre liv med hjem og barn, lar hun Paul

I

Selmer si til sin kusine Ruth, som på sin side spydig

anbefaler

fullfører tanken om disse yrkeskvinnene: «Tante

heten på «varen» barn. I stedet for at barna, født

Julie ville kalle det at de er kommet med i kultur-

og oppdratt, overdras gratis til staten, bør kvinnene

arbeidet – det store kulturarbeidet som består i

utnytte sine «indre naturherligheter» og oppnå en

år gjøre flest mulig mennesker til betjening som

markedspris for dem. Katti Anker Møller selv og

kan sies opp på kort varsel eller uoppsigelige stats-

hennes forbundsfeller prøvde å glatte over denne

funksjonærer.»11

krasse ordbruken, men Sigrid Undset godtok ikke

«Castbergske

henhold

barnelover»,

opplysning

om

til «loven om tilbud og etterspørsel»
brosjyren at mødrene øker knapp-

det. Hun hevdet, for så vidt med rette, at det forelå
virkelige meningsforskjeller mellom dem. De gjaldt

Det andre forbehold er at hun
ikke godtar at bevegelsen for
likestillingen mellom kjønnene
gjelder kvinnenes frigjøring.

både i hvilken grad staten med rette skal gripe inn i
familielivet med «fødselspolitikk» og andre tiltak, og
hvorvidt økonomisk markedstenkning passer innen
ekteskap og familie, og, for det tredje, i hvilken grad
en teknologisk tankegang her er på sin plass. Katti
Anker Møller for sin del avsluttet sin brosjyre med

Sigrid Undset deler her sosialistenes, og særlig

å stille opp som mål «tilegnelsen av det tekniske

marxistenes, oppfatning. Med hensyn til det egent-

herredømme over livets kilder.»

lige proletariatet innen industri, håndverk og handel,
hevder hun at selv om det trolig er flere ektemenn

Sigrid Undset angriper sin motstander for «begreps-

der som undertrykker sine hustruer enn omvendt,

forvirring». Å være mor er ikke et arbeid i arbeids-

sliter og strever de fleste ektefolk på hvert sitt hold.

livets forstand, selv om det «medfører arbeid.»14 Å

Og dersom kvinnene er tynget av store barnekull,

være mor er en side ved livet selv, og er knyttet til

er ikke svaret at de skal ut i arbeidslivet, men at

livsfølelsen. Disse uttrykk virker vel mer uklare i dag

hjemmene får bedre økonomiske rammer.

enn for hundre år siden, men peker i riktig retning.
Dersom det å være mor tenkes som det sosiologen

«Det nytter ... lite å snakke om den økonomiske
bedring i arbeiderklassens kår, så lenge boligvilkårene for en stor del av vårt folk er som de er.»
For industriarbeiderne «gjør deres arbeidsvilkår
dem i stor utstrekning til omflyttere, og dels er
de i stor utstrekning henvist til å huse i kasern-

10

Sigrid Undset: Gymnadenia, kap. V (Aschehoug, 1929).

11

Sigrid Undset: Den brennende busk, del I, kap. IV (Aschehoug, 1930).

12

Ibid

er».12 Kvinnesaken er egentlig et uttrykk for feil ved

Katti Anker Møller: Kvindernes Fødselspolitik (Kristiania 1919, Det
norske Arbeiderpartis forlag).

samfunnets økonomiske ordninger, noe kvinnebeve-

14

gelsen overser eller tildekker.

13

Sigrid Undset: Begrepsforvirring (1919). Opptrykt i Et kvinnesynspunkt og i Sigrid Undset: Essays og artikler 1910-1919.
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Hun ser også en viktig forskjell i
at en kvinne «hengir seg» til en
mann, mens mannen «besitter» eller
«eier» vedkommende kvinne.

Max Weber (1864-1920) betegnet som formåls-

lønnstakerens for
hold til arbeidsgiveren forut for

rasjonell virksomhet, å anvende et minst mulig

at lønnstakerne organiserer seg faglig og politisk:

oppbud av krefter for å frembringe et på forhånd

Mødrene «befinner seg på det første stadium av sin

oppstilt mål, eller det som sosiologien siden beteg-

frigjørelse med alle de kjendetegn og foreteelser

net som en rent instrumentell handling, er dette

som karakteriserer den begyndende klassekamp»,

stort sett helt misvisende. For det å være foreldre

siden de til dels står i en interessemotsetning til

er hinsides det rent instrumentelle.15 Det gjelder

menn. Sigrid Undset deler ikke denne oppfatning.

også mange andre områder av samfunnslivet hvor

De fleste menn som tilhører arbeiderklassen og

en instrumentell holdning og handlemåte stort

lavere middelklasse, er ikke sine kvinners under-

sett ikke gjelder, noe sosiologen Cooley beskrev

trykkere og utbyttere, hevder hun, selv om det

ved å innføre skillet mellom primærgrupper og

finnes unntak, «uhederlige personer». Hva borger-

sekundærgrupper. I en familie qua primærgruppe

skapets menn angår, er hun mer åpen for at det

inngår dens medlemmer i en samhørighet av gjen-

oftere kan forholde seg slik, som i følgende betrakt-

sidige, nære uttrykksforhold, uten at dette på noen

ning om «den nye typen borgerlige mannfolk»: «De

måte skal oppfattes som lutter fryd og gammen,

nye former for forretningsliv virker mange ganger

«idyll». Men denne form for samhørighet skiller seg

brutaliserende, levner dem liten tid og krefter til

fra forholdet mellom mennesker som stort sett er

å gjøre noe riktig ut av sitt hjemliv ... » Og: «Den

fremmede for hverandre, som i storbyene. Idet hun

brave borger i forrige århundre hadde mange gode

uttrykker seg i datidens politisk konservative språk,

grunner til å påtvinge sin kvinne kjønnsløsheten

er det denne sosiologiske innsikt Sigrid Undset gjør

som ideal – samtidig med at han selv søkte lett-

gjeldende overfor Katti Anker Møller. Mer allment er

vint tilfredsstillelse hos kvinner som av sosialt

ikke Sigrid Undset motstander av de nyere former

betingede mindreverdsfølelser ikke burde møte

for ekteskapslovgivning. Det hun er imot er å se

ham med generende kritikk.»16

det som en politisk oppgave å «bedre utsiktene
for lykke eller minske sjansene for ulykke i folks

På denne tiden fantes liten eller ingen kvantitativ

ekteskaper.» For ved slike forsøk går Staten utover

samfunnsforskning og sosialstatistikk som Sigrid

hva den har forutsetninger for å makte. Den dypere

Undsets vurderinger kunne holdes opp mot, og

motsetning mellom Sigrid Undset og Katti Anker

det gjelder også hennes motstanderes. Alle parter

Møller gjelder hvorvidt en statlig preget sosialisme

tar standpunkt til for
holdet mellom ektefeller i

kan reformere alle sider ved livet, eller om statlige

de forskjellige samfunnsklasser ut fra sin egen

tiltak har sine grenser.

begrensede erfaring og sin egen samfunnsmoral.

Katti Anker Møller beskriver den gifte kvinne

Også hva angår bruk av preventive midler, en viktig

og mors forhold til sin ektemann i analogi med

sak for Katti Anker Møller, har hun motforestillinger
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til hvor frigjørende de er. Det er bare uttrykk for en

flikt. Eller så utfyller de hverandre så de utgjør en

«ønskedrøm ... når man nå vil utgi det for seksuell

enhet av forskjeller, en «differensiert» enhet eller

frigjørelse av kvinnen at hun takket være bruken

«komplementaritet». Forskjellsfeminisme kan ha

av preventivmid
ler kan være partner i mannens

alle tre betydninger. Den kan fremheve at kvin-

kjønnsliv uten å risikere at det berører mere enn

nene er helt annerledes enn mennene med hensyn

utkanten av hennes kjønnsappa
rat. Det hindrer

til deres måte å erfare virkeligheten på, at kvin-

selvfølgelig ikke at mange unge kvinner benytter

ners verden i grunnen er annerledes enn menns,

seg av denne 'frigjørelsen' og er vel fornøyd med

og at mennenes verden i grunnen ikke vedkommer

det, iallfall for en tid ... »17

kvinnene. Den kan betone at det er motsetning
mellom kvinner og menn, fordi de er så forskjellige

Her er Sigrid Undset så å si ute på dypt vann. Hun

og ønsker og streber mot forskjellige ting. Og de

kan forstås dit hen at det finnes en særegen avle-

kan hevde at kvinnenes væremåte og virksomheter

fryd som kvinner går glipp av når prevensjon inngår

utfyller mennenes, slik at de til sammen utgjør en

i seksuelle forhold. Men hun legger det ikke frem

rikere helhet.

som en velbelagt kjensgjerning, og lar det seg overhodet fastslå? I hvert fall er Sigrid Undset her det

Den første betydningen er Sigrid Undset sterkt

motsatte av snerpet, når hun åpner for at dette

imot. Hun forbinder den med den romantiske

emnet skal drøftes offentlig, og da kan hende med

og nyromantiske bevegelse som særlig preget

personlige vitnesbyrd.

tysk kultur. Den er innadvendt og opptatt av den
enkeltes sinnsstemninger og følelsesliv, og dermed

Sigrid Undsets vurdering av forskjellsfeminismen

«subjektiv» på en måte som vanskeliggjør en felles

Sigrid Undset legger ofte vekt på rent biologiske

og allmenn, «objektiv» erfaring av verden. At det

eller naturlige forskjeller mellom kvinner og menn;

finnes romantiske kvinner i denne betydning kan

hun peker et sted på at mens kvinner kan tving-

ikke bestrides. Men noe forbilde utgjør de ikke, og

es fysisk til forplantning, gjelder ikke det for menn.

det er vel særlig slike kvinner Sigrid Undset har i

Hun ser også en viktig forskjell i at en kvinne «hengir

tankene i følgende utfall mot Henrik Ibsen: «Henrik

seg» til en mann, mens mannen «besitter» eller

Ibsen var jo en gammel vismann – men som menn

«eier» vedkommende kvinne. Ved slike og andre

flest ble han aldri så gammel og så vis at han

eksempler fremtrer hun som forskjellsfeminist,

kunne se fordomsfritt på kvinnene. Hans fordom

men også her med viktige forbehold.

var meget elskverdig – han tok dem altfor høytidelig.» For Sigrid Undset vil nødig tro at Ibsen holdt

At noe er forskjellig har tre tolkninger: Enten er for-

publikum for narr når han «fremstilte Ellida, Hedda,

skjellige ting helt annerledes i den betydning at de

Hilde, Irene slik at godtroende folk tok dem alvorlig,

ikke har noe felles, eller er gjensidig likegyldig. Eller

akkurat som godtroende folk gjør når de møter den

så står forskjellige ting eller forhold i motsetning

slags damer flaksende omkring 'i det virkelige liv'!»18

til hverandre, så det foreligger kamp eller kon-

Ordet «flaksende» er ikke tilfeldig valgt, for ved

15
«... tusenvis av fedre og mødre ville ikke ha unnvært farskapet
eller moderskapet, om de så har grått seg halvblinde og sørget seg
gråhåret over sine barn.» Ibid.
16
Sigrid Undset: Kristendom og kjønnsmoral (1940), i Essays og artikler
1940-49, s. 40-41. Red.: Liv Bliksrud (Aschehoug, 2008).
17

Ibid

Sigrid Undset: «Hundre år. Fra Jane Austen til Henrik Ibsen» (1917), i
Essays og artikler 1910-1919, s. 191.
18
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Sigrid Undset legger ofte
vekt på rent biologiske eller
naturlige forskjeller mellom
kvinner og menn.
DAG ØSTERBERG

en annen anledning bruker hun uttrykket «høns» i

hverandre, er et skjørt foretagende, hevder hun i

forbindelse med «dukkehjemmets» Nora. At kvinner

en bokomtale: «Troskap i ekteskap kan en saktens

når det trengs kan utføre menns arbeid, har alltid

forlange av mennesker som tror på ekteskapet som

vært på det rene, hevder hun. For så vidt er kvin-

en religiøs institusjon eller en naturlig forutsetning

ner mer allsidige enn menn, de er ikke avsondret

for menneskelig livsutfoldelse. Det blir atskillig

fra mennenes verden, men kan også tre inn i den.

vanskeligere hvis troskap skal være noe som angår

Kjønnsforskjellen er den viktigste, ikke forskjeller i

bare to mennesker selv. At fru Barbros troskap mot

lynne og tenkemåte.

sin Steffan skulle kunne tåle all slags påkjenninger,
også når hun ferdes utenfor deres kunstferdig

Den andre betydningen, som lar forskjell mellom

oppbygde og skjøre fellesskap i dagliglaget, er et

kjønnene innebære konflikt, kan Sigrid Undset til

temmelig urimelig forlangende.»20

en viss grad anerkjenne. Som hun skriver et sted,
kan et ektepar strides med hverandre gjennom et

I mellomkrigstiden var homofile og bifile forhold

langt liv, og dette kan for dem være en måte å

begynt å forekomme hyppigere enn tidligere,

gi livet mening på. Kristin Lavransdatters ekteskap

særlig i kunstnerkretser og blant intellektuelle.

er et stort eksempel: Det var når alt kom til alt et

En bakgrunn dannet Sigmund Freuds psykoanaly-

vellykket ekteskap.19 Sigrid Undset mistror enhver

tiske lære, som innebar at begge kjønn var født

idyll som ikke er kortvarig. Men at kvinner og menn

med bifile anlegg. Sigrid Undset synes på linje

i grunnen er motstandere, ja fiender, er ikke hennes

med Freud når hun ikke ser bort fra at det homo-

oppfatning. Dermed er Sigrid Undset forskjellsfemi-

file og lesbiske kan komme til å bli mer utbredt.

nist i den tredje betydningen, som innebærer samliv

«At den erotiske følelse i de første ungdomsår ikke

som differensiert fellesskap.

nødvendigvis behøver å være rettet mot det annet
kjønn, og at vennskapene mellom unge mennesker

Ekteskapet som forening av to forskjellige kjønns-

ofte er erotisk farvet, er vel en nokså sikker sak.

vesener med henblikk på å føre slekten videre,

Når for eksempel romantikkens følelsessvelgeri ...

er det fornuf
tigste. Det sikrer ikke ektefellenes

sjelden førte fra homoerotikk til homoseksualitet,

lykke, det kan ingen ordning gjøre, men det gir et

var grunnen sikkert den at de unge hadde lært å

samliv en objektiv grunn eller ramme. Et barn-

se frem til ekteskapet og foreldreverdigheten som

løst ekteskap hvor ektefellene bare er opptatt av

det naturlige mål for sitt liv.»21 Men med ekteska-
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pets svekkede stilling vil det «neppe vare lenge før

gjøringen av husmorens virksomhet, for så vidt som

de fremmeligste mellom ungdommen oppdager

det dreier seg om å anvende instrumentell kunnskap.

at man behøver ikke nødvendigvis en partner av

For en sosiologisk grunntanke er at sosiale rela-

motsatt kjønn for å oppnå erotisk tilfredsstillelse,

sjoner og sosial interaksjon ikke først og fremst er

orgasme, kameratskap, inderlig samhørighet med

årsak-virkning-forhold, eller tekniske, instrumentelle

et annet menneske ... Det er bare hvis man vil bygge

forhold, selv om slike relasjoner kan utgjøre en god

hjem og avle barn at man må være en mann og en

del av de samlede forhold mellom mennesker i et

kvinne sammen».22 Akkurat på dette siste punkt løp

samfunn. Det som utgjør og kan frembringe sosial og

tiden eller teknologien fra Sigrid Undset, som ikke

kulturell integrasjon, er ekspressive, affektive forhold,

kunne ane at det 50-60 år senere ville bli mulig

ritualer og oppslutning om felles kulturelle verdier.

med assistert befruktning, donorer og surrogat-

Disse kan nok være emner for andre vitenskaper –

mødre, og at en surrogatindustri skulle oppstå.

kulturvitenskaper og samfunnsvitenskaper – men
disse er ikke vitenskapelige i naturvitenskapelig,

Sigrid Undsets vurdering av husmorbevegelsen

instrumentell forstand, men skal bidra til samfunns-

Husmorbevegelsen er nok den retningen som Sigrid

medlemmenes selvinnsikt.

Undset sto nærmest, selv om det heller ikke her
manglet på forbehold og innvendinger fra hennes

Sigrid Undsets uvilje mot husmorens vitenskapelig-

side. Den viktigste innvendingen bunnet i at Sigrid

gjøring bestyrkes også av uvilje overfor selve den

Undset var imot vitenskapeliggjøringen av det daglige

borgerlige familien slik den ble i hennes levetid, en

liv, og at husmorens virksomhet skulle bli et nær-

«kjernefamilie» bestående av ektefeller og få barn,

mest faglært yrke. Dette kan ha fortonet seg som et

henvist til en «privatsfære» adskilt fra den «offentlige

konservativt standpunkt av gammelt og litt for vel-

sfære». Hennes vurdering av samtidens husmorliv er

kjent merke, som i hovedsak grunner seg på frykt for

at det er for snevert – husmorens virkekrets når ikke

det nye og uvilje mot forandringer som sådan.

utover mann og som regel to-tre barn.

Men motstanden mot en vitenskapeliggjøring uten

Sigrid Undset kjenner til historiske avsnitt hvor

grenser er kommet også fra andre enn fra tradi-

kvinner kunne ha en rikere tilværelse enn i hennes

sjonelt konservativt hold. Filosofen Edmund Husserl

egen tid. Høymiddelalderen var en slik tid, med

(1859-1939), innstifteren av den sterke fenome-

husfruer av det slag som romanskikkelsen Kristin

nologiske bevegelse, ble mot slutten av sitt liv

Lavransdatter anskueliggjør. På gårdene arbeider

opptatt av skillet mellom vitenskapens verden og

mange slags folk med mange slags arbeid – det

vår egen livsverden.23 Omtrent på samme tid pekte

dyrkes og ales opp, det veves og spinnes, det ystes

Frankfurterskolens «kritiske teori» på den «instru-

og brygges, redskaper og verktøy lages og vedlike-

mentelle fornufts» – innbefattet den matematiske
naturvitenskapens – begrensede gyldighet.24 Tiår
senere fulgte Jürgen Habermas (f. 1929), som
annen generasjon av Frankfurterskolen, opp med
sitt store skille mellom «system» og «livsverden»:25
Innen samfunnslivets systemer er en instrumentell
holdning og handlemåte riktig, men brer den seg til
«livsverdenen» – dvs. områder hvor mennesker skal
kunne kommunisere med hverandre om sant, rett
og vakkert, og kunne stå frem for hverandre som
personer – skjer en ytterst skadelig «kolonisering».
Også fra sosiologisk side kunne Sigrid Undset ha
funnet støtte for sin motstand mot vitenskapelig-

19
Jf. Anna Lisa Amadous drøftelse i Å gi kjærligheten et språk. Syv
studier i Sigrid Undsets forfatterskap. S. 18 f. (Aschehoug, 1994 ).
20
Sigrid Undset: «Ungt ekteskap» (1932), i Essays og artikler 1930-39,
s. 270-271. Red.: Liv Bliksrud (Aschehoug, 2007).
21

Kristendom og kjønnsmoral.

22

Ibid.

Husserl: Die Krisis der europeischen Wissenschaften (1936), utvidet
posthum utg., 1954.

23

Horkheimer: Kritik der instrumentellen Vernuft. Adorno &
Horkheimer: Dialektik der Aufklarung (1941). Norsk utgave:
Opplysningens dialektikk (Spartacus forlag, 2011).
24

25

Habermas: Theorie des kommimikativen Handelns (1981).
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holdes, det holdes gilde for slekt og naboer, det

år, var ekteskapets ordning på høydepunktet i vårt

tas imot kirkens tjenere og andre tilreisende, så

land – hverken før eller siden har så mange vært gift.

vel gjester som fattige folk. Ikke bare for husfruen

Både den alminnelige mening og samfunnvitenskap-

selv, men også for de kvinner som er hennes under-

en hevdet det samfunnsøkonomisk funksjonelle ved

ordnede, var dette et rikt og utadvendt liv.

arbeidsdelingen mellom hjemmeværende husmor
og utearbeidende ektemann. Nå hadde jo de fleste

En lignende kvinneskikkelse beskrives i hennes

husmødre ikke lenger en eller flere hushjelper, slik

siste roman, Madame Dorthea, fra østlandsk bygde-

at familienes liv og virke langt fra svarte til Sigrid

liv rundt 1790-1800. Etter først å ha blitt bortgiftet til

Undsets forbilder fra svunne tider.

en olding og vansmektet i ekteskapet, får hun siden
et sanselig og kjærlig ekteskap med mange barn

Likevel behøvde hun ikke å betrakte sine opp-

– idet hun begge ganger tilhører en middelstand i

fatninger om kjønnede forhold som akterutseilte.

datidens standssamfunn, mellom på den ene side

Sammenholdt med likestillings- og forskjellsfemi-

adel og embetsstand, og på den annen side bonde-

nistene var samtidens familieinstitusjon mer i pakt

standen. Men om ekteskapets sanselige gleder

med hva hun selv gikk inn for.

er viktige for madame Dorthea, lever hun først og
fremst for kristentroen og ætten.26

Tjue år senere begynte dette å endre seg. Flere og
flere kvinner tok utdannelse med sikte på å arbeide

Tilsvarende sammenligner Sigrid Undset sin egen

utenfor hjemmet,

tids ensidig utdannede yrkeskvinne med «de

næringer, men også i andre yrker. I dag finnes det få

særlig

innen tjenesteytende

gammeldagse husmødre, som opp i en høi alder

kvinner som har «husmor» som yrkestittel: Om de

bevarte en levende interesse for alt menneskelig –

steller hus og barn, har de oftest et annet arbeid

... mens de styrte et stort hus, fødte og fostret en

som hovedyrke. Utdannede småbarnspedagoger tar

stor barneflokk ... uten unødig energibruk.»27

seg av barns stell og oppdragelse i barnehager en
stor del av dagen, mens begge foreldre er i arbeid

Sigrid Undset tar her som så ofte ellers sterkt i, men

utenfor hjemmet. Forholdet mellom kjønnene har

får til gjengjeld tydelig frem sin oppfatning om at

endret seg også hva angår det seksuelle. Den tidlig-

kvinnenes historie ikke i det store og hele har vært

ere norm og forventning om seksuell avholdenhet

kjennetegnet av et uavbrutt fremskritt. Når hun kan

før ekteskapet, særlig for kvinner, gjør seg bare svakt

hevde dette, er det fordi hun ikke deler sin – og

gjeldende, selv innen bekjennende kristne kretser.

også vår – samtids vurdering av hva som er viktigst i

De kjønnede forhold har endret seg i en helt annen

livet. Bedre helse, lengre levealder, mindre legemlig

retning enn den Sigrid Undset skrev og talte for.

slit og strev, flere forbruksgoder, uopphørlig tekniske oppfinnelser som både letter arbeidet og åpner

Likevel kan et mistroisk blikk – påvirket av hennes

nye muligheter – alt dette som sammenfattes i

verk – feste seg ved hvor stor del av ekteskapene

uttrykket «høyere levestandard» er ikke det viktig-

som ender i skilsmisse. Ifølge henne var dette bare

ste for Sigrid Undset. Når hun skulle ønske en fami-

å forvente. Eller det kan feste seg ved at hvert femte

lieform som var mer barnerik, er det nærliggende

barn som unnfanges blir fjernet ved provosert abort.

å innvende at dette ville føre til en økende befolk-

Eller det kan merke seg at fekunditeten er under

ning og dermed et altfor stort trykk på de natur-

reproduktivt nivå, og holdes bare over 2.0 pr. kvinne

gitte omgivelsene. Men Sigrid Undset trenger ikke

ved at innbyggere med ikke-vestlige familiemønstre

forutsette at det foreliggende forbruket skal vedva-

får flere barn enn dem med vestlige familiemøn-

re eller øke. Hennes livsanskuelse heller snarere i

stre. Eller det kan legges merke til at ved siden av

retning av et enklere liv i materielle henseender.

de mange kvinner i ledende og selvstendige stillinger i arbeidslivet, består det tallmessig langt

Sluttbetraktning

større proletariatet av underordnede og lavtlønte

Da Sigrid Undset gikk bort i 1949 i en alder av 67

kvinner – det sjiktet av kvinner som Sigrid Undset

Sigrid Undset om kjønnsforholdet

kjente størst samhørighet med. Til grunn for Sigrid
Undsets mistro til sin samtids kvinnebevegelse
nevner hun selv hvordan «utviklingen» tok retning
mot «ett mål, materielt velvære – dvs. mennenes
bestrebelse var rettet mot dette mål.» Men for kvin
ner gjelder allment at «for materielt velvære har de
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28
I Sigrid Undset: Kvinnene og verdenskrigen (1918). Opptrykt i Et
kvinnesynspunkt.
29
F.eks. Irene Iversen i Kvinnenes litteraturhistorie, 3. bind, s. 15 (Pax
forlag, 1989 ).

Liv Bliksrud: Sigrid Undset, s 10 (Gyldendal Norsk Forlag, 1997).
Kristin Johansen: Op.cit.

30

ikke sans. Kvinnelig sensualisme er dypt forskjellig fra menns materialisme. For det store flertall
av kvinner som fromt og hederlig lever etter sine
kjønnsinstinkter, blir livet rikt på gleder og sorger,
som kjøpes på bekostning av velvære og bekvem-

Kilder

het.»28 Sigrid Undsets oppfatning var dermed at
kvinnebevegelsen i grunnen miskjenner seg selv og

Anvendt litteratur

inntar mennenes standpunkt, det som i våre dager

Verker av Sigrid Undset:

kalles «frigjøring på mennenes premisser».
Flere har påpekt29 at mens Sigrid Undset med
dyktighet avdekket motstandernes svake sider,
gjorde hun det ikke like klart hva som var hennes

→→ Jenny, Aschehoug, 1909
→→ Gymnadenia, Aschehoug, 1929
→→ Den brennende busk, Aschehoug, 1930
→→ Madame Dorthea, 1939
→→ Essays og artikler 1910-1919, Red.: Liv Bliksrud, Aschehoug, 2007
→→ Essays og artikler 1930-39. Red.: Liv Bliksrud, Aschehoug, 2007

eget standpunkt. En hovedgrunn til denne forskjell
er følgende: Hun kaster seg inn i den kulturelle strid
på forskjellige områder og plan, og ofte ved å godta
motstandernes forutsetninger, hvorpå hun påviser
deres feiltagelser og selvmotsigelser. Men når disse
forsvarer seg godt og går til motangrep, trekker hun

Annen litteratur
→→ Theodor Adorno & Max Horkheimer: Dialektik der Aufklarung
(1941). Norsk utgave: Opplysningens dialektikk, Spartacus
forlag, 2011
→→ Anna Lisa Amadou: Å gi kjærligheten et språk. Syv studier i

Sigrid Undsets forfatterskap, Aschehoug, 1994

seg tilbake til sin siste skanse, til sine grunnleggende

→→ Liv Bliksrud: Natur og norm hos Sigrid Undset, Aschehoug, 1988

oppfatninger. Disse innebærer om ikke en avvisning

→→ Liv Bliksrud: Sigrid Undset, Gyldendal Norsk Forlag, 1997

av viktige sider ved moderne kultur, så i hvert fall

→→ Bull, Paasche & Winsnes: Norsk litteraturhistorie, bind V,

at det finnes andre, like høyverdige kulturformer. De
innebærer, som både Liv Bliksrud og Kristin Johansen
skriver,30 en «kritikk av moderniteten».

Aschehoug, 1937
→→ Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des

Privateigentums und des Staats (1 884). Norsk utgave:
Familiens, privateiendommens og statens opprinnelse, Det
norske Arbeiderpartis forlag, 1921, og nyere utgaver

Når Sigrid Undset kjenner sin stilling mindre sterkt

→→ Sissel Furuseth, Jan Holljen Thon og Eirik Vassenden (red.):

truet, kan hun forlate siste skanse og på ny møte

Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880, Tapir

motstandere på deres eget område og egne pre-

Akademisk forlag, 2010

misser. Ved slik å rykke frem og tilbake i felten, kan
hennes skikkelse bli utydelig, inntil man forstår hva
som er hennes taktiske manøver, og hennes strategi og livsanskuelse. ▪

→→ Jürgen Habermas: Theorie des kommimikativen Handelns, 1981
→→ Max Horkheimer: Kritik der instrumentellen Vernuft.
→→ Edmund Husserl: Die Krisis der europeischen Wissenschaften
(1936), utvidet posthum utg., 1954
→→ Irene Iversen: Kvinnenes litteraturhistorie, 3. bind, Pax forlag, 1989
→→ Kristin Johansen: Hvis kvinner ville være kvinner, Aschehoug, 1998

«Selv de som er bundet til hverandre med blodets bånd ... kan
komme til å gjøre hverandre ondt, av tankeløshet eller i hissighet –
ja ofte helt uforsettlig. Og dog, i all sin ufullkommenhet er allikevel
blodets bånd, slektskapsbåndet, det helligste, det sterkeste, det
smukkeste som binder oss mennesker sammen i denne ufullkomne
verden. Madame Dorthea, 12. kap. (1939).

26

Fra et innlegg i avisen Tidens Tegn, i 1916, gjengitt i Kristin
Johansen: Op.cit., s. 211.

27

→→ John Stuart Mill: The Subjection of Women (1869), norsk
utgave: Kvinneundertrykkelsen, Pax forlag, 2006
→→ Katti Anker Møller: Kvindernes Fødselspolitik, Kristiania 1919,
Det norske Arbeiderpartis forlag
→→ Liv Berit Tvinge: Sigrid Undsets Jenny, Novus forlag, 1981
→→ Dag Østerberg: Det moderne, Gyldendal Norsk Forlag, 2. utg.,
2001
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Et tilbakeblikk på Undset-året
— Det er svært gledelig å konstatere at Undsets liv og forfattertekst Jorid Vaagland
skap fortsatt skaper stor interesse og engasjement!

I 2019 var det 100 år siden Sigrid Undset flyttet til

utstillingen «Å hjemme seg – I Sigrid Undsets hus

Lillehammer og Bjerkebæk. Mange ulike institu-

er det mange rom» på Lillehammer kunstmuseum.

sjoner og organisasjoner bidro med arrangement-

Foredraget var en inspirerende gjennomgang både

er for å markere dette jubileet, og de fikk stor

for dem som allerede hadde sett utstillingen og for

oppmerksomhet både blant publikum og i media.

dem som skulle se den senere.

Det er svært gledelig å konstatere at Undsets liv
og forfatterskap fortsatt skaper stor interesse og

Skuespiller og tidligere teatersjef Ellen Horn var

engasjement!

gjest på neste søndagsarrangement. Under tittelen
«Min underlige følgesvenn Sigrid Undset» ga hun en

Sigrid Undset-selskapet har hatt egne arrange-

fullsatt sal på Bjerkebæk et innblikk i sitt sceniske

menter og vært direkte eller indirekte involvert i

samliv med Undset.

flere andre aktiviteter i løpet av året. På det årlige
vårmøtet i Aschehoug forlag 12. mars var det Lille-

På det siste søndagsarrangementet holdt kultursjef

hammers kultursjef Olav Brostrup Müller som

Olav Brostrup Müller foredraget «Lavrans Kristin-

hadde hovedinnlegget, «Lavrans Kristinsfader –

fader – om mannsrollen i Undsets middelalder-

om farsrollen i Sigrid Undsets middelalderroman-

romaner», et inspirerende eksempel på nylesning av

er». Marit Borkenhagen presenterte deler av Norsk

de klassiske verkene. Også dette foredraget trakk

Litteraturfestivals program, med spesiell vekt på

nærmest fullt hus på Bjerkebæk.

«Undset-løypa», Olav Brostrup Müller orienterte
om Lillehammer UNESCO Litteraturby og Kristin

Siden det ikke ble utdelt noen nobelpris i litteratur

Brandtsegg Johansen om Gymnadenia 2019.

i 2018 ble det som kjent delt ut to priser i 2019,
til Olga Tokarczuk (for 2018) og Peter Handke (for

Sigrid Undset-selskapets faste programpost under

2019). Dermed var det igjen duket for SUS’ tradi-

Litteraturfestivalen, Undset-forelesningen, som ble

sjonsrike nobelforedrag i november. Vi var så heldige

avholdt 22. mai, var ved Brad Leithauser, forfatter

å få den svenske forfatteren og journalisten Yukiko

og forsker fra Boston, og hadde tittelen «Undset

Duke til å holde foredrag om begge de to prisvin-

and the North». Det at forelesningen ble holdt på

nerne og forskjeller og likheter mellom dem. Under

engelsk, var sannsynligvis årsaken til et noe begren-

tittelen «Grenseløse nobelprisvinnere» ga hun et

set publikumsoppmøte.

svært inspirerende og lærerikt foredrag – en flott
opplevelse som flere enn de frammøtte ville hatt

I foredragsserien «Bjerkebæk på søndag» hadde

glede av!

SUS i år tre arrangementer på tre påfølgende
søndager i september. Konservator og styremedlem

Flere av SUS’ styremedlemmer har hatt svært

Cecilie Skeide var først ut, med presentasjon av

sentrale roller i viktige Undset-markeringer i sine

56

Gymnadenia

SUS-styret ønsket dette året, i
tillegg til det løpende styrearbeidet,
også å jobbe litt mer strategisk og
langsiktig.

arbeidsplassers regi i løpet av 2019, og slik bidratt

Ellers ble følgende målsettinger definert for plan-

sterkt til oppmerksomheten rundt forfatteren og

perioden:

Bjerkebæk. Det er naturlig å trekke fram Norsk

• Øke medlemstallet til minst 500 i løpet av perioden

Litteraturfestivals omfattende Undset-løype og

• To årlige utgivelser av Gymnadenia, uten annonser

ikke minst det svært vellykkede heldagsseminaret

• Minst ett turtilbud i året, i samarbeid med reise-

«Hjemme i verden, verden i hjemmet», som satte

operatør

litteraturen og samfunnsengasjementet til de tre

• Løpende oppdatert hjemmeside med god design,

store skandinaviske dikterne Lagerlöf, Undset og

og økt bruk av sosiale medier for å informere om

Blixen under lupen. Seminaret på Bjerkebæk var
fulltegnet, og det ble senere arrangert tilsvarende

aktivitetene.
• Gjennomføre minst to prosjekter i året

seminarer både på Lagerlöfs hjem Mårbacka og
på Blixens Rungstedlund. Lillehammer Kunstmu-

Tanken er at strategiplanen skal være retnings-

seums utstilling «Å hjemme seg – I Sigrid Undsets

givende for virksomheten og det konkrete arbeidet

hus er det mange rom» fikk strålende anmeldelser

videre. På noen områder, som prosjektarbeid, er det

i riksmedia og ble en stor publikumssuksess. Og

allerede skjedd mye. I samarbeid med Norsk Litte-

Temareiser Fredrikstads tur «Sigrid Undsets Roma»

raturfestival ble det også i 2019 søkt prosjekt-

og Gloria Forlags nyutgivelse av Kransen (utgitt i

midler fra Norsk kulturråd og Fritt Ord til Undset-

januar 2020) har også bidratt til å gi Undset et nytt

seminar under festivalen, og det er også søkt midler

løft i offentligheten.

til et treårig seminarprogram med temaer knyttet til
Kristin Lavransdatter-trilogien (2020-2022). Videre

SUS-styret ønsket dette året, i tillegg til det løpende

ble det i 2019, sammen med to lærere ved Lilleham-

styrearbeidet, også å jobbe litt mer strategisk og

mer videregående skole Sør og en forfatter, skrevet

langsiktig. I august hadde vi et strategiseminar og

søknad til Sparebankstiftelsen om midler til pros-

idédugnad, der vi fikk snudd mange steiner, diskutert

jektet «Kransen i 100». Prosjektet fikk støtte, og i

styrker og svakheter og gjort viktige prioriteringer for

løpet av fire uker i januar-februar 2020 ble det gjen-

det videre arbeidet. Prosessen ble oppsummert og

nomført i to førsteklasser på LVS. Dette prosjektet

nedfelt i et strategidokument for selskapets virk-

kan du lese mer om på annet sted i Gymnadenia.

somhet i de kommende tre årene (2020-22). Følgende ble nedfelt som overordnet mål:

Det gode samarbeidet med Norsk Litteraturfestival og Stiftelsen Lillehammer Museum/ Bjerkebæk

God spredning av tiltakene over hele året, inngå i

videreføres som tidligere. Vi er også i gang med å

nye samarbeidsrelasjoner og på denne måten også

etablere et nærmere samarbeid med Litteraturhus

få spredning av aktiviteten ut over landet.

Lillehammer, og andre nye samarbeidspartnere
vurderes også. Nye samarbeidsrelasjoner gjør det

Et tilbakeblikk på Undset-året
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mulig å med aktivitet på andre arenaer og på andre

I slutten av 2019 opplevde vi plutselig at selska-

tider av året enn Bjerkebæks åpningstid i sommer-

pets Facebook-konto var blitt slettet. Ny konto er

sesongen. Hittil har svært mye av Undset-aktivi-

opprettet og vi håper riktig mange vil følge den!

teten foregått i denne korte perioden, men SUS ser
det som en viktig oppgave å bidra til oppmerksom-

Sissel Karlsen Fjeldet har hatt ansvar for å sende ut

het rundt Undset også resten av året og kanskje

informasjon til medlemmene om arrangementer og

overfor nye målgrupper.

andre nyheter. De som ikke har sendt oss e-postadresser går nødvendigvis glipp av denne informasjonen.

Gymnadenia-utgivelse om våren har vist seg vellykket og kommer til å videreføres. Redaktør Kristin

Medlemskontingent er den viktigste og sikreste

Brandtsegg Johansen og designer Julie Gaathaug

inntektskilden, men vi ser at prosjektfinansiering

gjør en utmerket innsats og sørger for at vi hvert år

etter hvert blir viktigere for å sikre god aktivitet i

får et innholdsrikt og estetisk vakkert blad. I 2019

selskapet.

konkluderte styret med at det å skaffe annonser til
Gymnadenia, kreve inn pengene for dem og sørge

SUS hadde ved årsskiftet 343 medlemmer, et

for god nok teknisk og designmessig kvalitet koster

titalls flere enn ved forrige årsskifte. Vi hadde blant

mer enn det smaker. Fra og med 2020-nummeret

annet en vellykket vervekampanje på flere av de

har bladet derfor bare noen få annonsører, mens

Undset-relaterte arrangementene under Littera-

arbeidet med å øke medlemstallet (også blant

turfestivalen, og styremedlemmene markedsfører

bedrifter og organisasjoner) styrkes.

SUS i forbindelse med Undset-relaterte arrangementer og turer.

Styrets ønske var at Gymnadenias visuelle uttrykk
også skulle prege hjemmesiden og annet informa-

For et år siden lot jeg meg overtale til å ta lederver-

sjonsmateriell, men leverandøren av hjemmesiden

vet for ett år. Dette er nå fullført og nye koster over-

har satt noen begrensninger for hva designeren vår

tar. Jeg vil takke for seks interessante og lærerike

kan gjøre av endringer. Styret arbeider med å finne

år i styret og et travelt men givende år som leder

løsninger på dette, og forhåpentligvis får vi snart en

og ønske både styret og Gymnadenia lykke til med

mer funksjonell og mer visuelt tiltalende hjemme-

arbeidet videre! ▪

side enn nå.
Noen små steg er likevel gjort i 2019 i retning av et mer
helhetlig visuelt uttrykk for SUS. Designeren har utviklet
en mal for annonser og plakater, i samme grønntone og
med tilsvarende layout som Gymnadenia.
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Lest, sett og hørt

Sigrid Undset sto på
programmet i Frankfurt!
Under Bokmessen i Frankfurt arrangerte NORLA, på
hovedscenen, en panelsamtale viet den nye oversettelsen av Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis.
Boken er oversatt til tysk av Gabrielle Heafs og utgitt
på Hoffmann und Campe Verlag med forord av
Kristof Magnusson. Samtalen ble ledet av Thomas
Boehm og Kristof Magnusson og Kristin Brandtsegg
Johansen deltok i panelet. ↘

Sett og hørt
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Sigrid Undset-dagene
gjenoppstår i november

Digitalisering av Sigrid
Undsets verk!

Norsk Litteraturfestival så dagens lys for 25 år

Det norske språk- og litteraturselskap arbeider for

siden, våren 1995, etablert med utgangspunkt i et

tiden på en digital tekstkritisk utgave av Kristin

seminar om Sigrid Undsets forfatterskap med røtter

Lavransdatter-trilogien i samarbeid med Nasjonal-

tilbake til 1993. I det koronaherjede jubileumsåret

biblioteket. Utgaven vil bli tilgjengelig i det digitale

vender vi tilbake til utgangspunktet og inviterer til

biblioteket bokselskap.no. Kransen blir lansert

Sigrid Undset-dagene på Bjerkebæk lørdag 21. og

i november 2020, i forbindelse med at det da er

22. november, som er nøyaktig 100 år etter lanserin-

100-årsjubileum for at den kom ut første gang,

gen av Kransen, første bind av Kristin Lavransdat-

mens Husfrue og Korset legges ut i 2021 og 2022.

tertrilogien.
Teksten vil være en opprettet umodernisert versjon
av førsteutgaven, dvs. at utgavene i Undsets levetid
er sammenlignet med hverandre og trykkfeil i første-

Årets Undset-forelesning
Ein augneblink av nåde

utgaven er rettet opp, og der variasjonen mellom
utgavene oppgis i klikkbare noter. Det er skrevet en
innledning til Kransen som setter trilogien inn i en
bredere kontekst når det gjelder litteraturhistorie,

Kva er eit fellesskap? Kva vil det seie å høyre til?

historiske og religiøse forhold, lovgivning m.m., og

Å vere menneske er mellom anna å skape fortel-

foreldede ord forklares i korte ord- og sakkommen-

jingar om eiga historie, om korleis det livet ein

tarer som klikkbare noter i teksten.

lev, heng saman – med seg sjølv – og med andre.
Men korleis leve saman når forteljingane våre ikkje
samsvarer? Når vi stadig må forhandle om felles
historie? I Undsets debutroman får Fru Marta Oulie
ei plutseleg erkjenning, som snur opp ned på ein
del ting om ekteskapet:

Det blir litteraturfestival, men
det blir en annerledes festival
I den krisen koronapandemien har satt oss i er

«Jeg gikk og stirret meg blind på det at Otto ikke

litteratur og kultur viktigere enn noensinne! I vår

forstod meg. Det falt meg aldri inn at jeg ikke

ble det stadig tydeligere at Norsk Litteraturfes-

forstod han.»

tival ikke arrangeres som opprinnelig tenkt, men
heldigvis kom de opp med gode alternativer til

I årets Undset-forelesing vil Marit Eikemo undersøke

avlysning.

korleis Sigrid Undsets samtidsromanar samtalar
med vår eiga tid og dilemma rundt fellesskap og

I mars ble vi invitert til verdens minste littera-

kjærleik og våre moderne ideal om fridom og indi-

turfestival og nasjonal Boklek i digital versjon. I

vidualisme.

slutten av mai arrangeres en storslått digital litteraturfestival, i september blir det en omfattende

Marit Eikemo (f. 1971) er forfattar, den seinaste

Pegasus-festival på Lillehammer og i november er

romanen er Gratis og uforpliktende verdivurdering

det klart for Sigrid Undset-dagene. Ellers blir det

(2018). Marit Eikemo er påtroppande kunstarisk

lesesirkler og enkeltarrangementer nå og da. På

rådgjevar for Norsk Litteraturfestival.

den måten bidrar festivalen til å spre leseglede til
publikum nasjonalt og internasjonalt.

Følg med for oppdatering av programmet på Sigrid
Undset-selskapet og Litteraturfestivalens hjemmeside og på Facebook.
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En hilsen til Sigrid Undset i et
dikt i en ny bok av Gro Dahle
Sigrid Undset sa at det er vanskelig
å være menneske,
bedre å være hund på en stor gård,
bedre å være hund på teppet ved døra,
bedre å ha fire bein og hale,
lettere å holde seg oppreist kanskje,
lettere å holde det gående,
lettere å finne veien hjem
med en hundesnute,
for hunder kommer alltid tilbake,
til og med de som er fortapt,
de som ingen tror vil greie det,
de som venter utenfor
lenge
før de våger seg inn.
— Fra Hjem, sier hunden, på Cappelen Damm, 2019
Og her er en hilsen til Sigrid Undset i Beate Grimsruds siste bok Jeg foreslår at vi våkner, på Cappelen
Damm Forlag 2020:

Skoleprosjektet Kransen i 100

Her i fjellene fløy Kristin Lavransdatter rundt i fik-

Sigrid Undset-selskapet ønsker å bidra til at nye

sjonen på trettenhundretallet. Hun så samme fjell-

generasjoner får et forhold til Undset og hennes

topper som Vilde så som liten. Hun ble med pappaen

tekster, og ser 100-årsjubileet for utgivelsen av

sin, Lavrans, opp på fjellet, så ut over dalen og undret

Kransen som en glimrende anledning til det. En

seg over hvor stor, hvor uendelig stor verden er. Ikke

prosjektgruppe bestående av tre medlemmer fra

bare stor, men full av rop. Har ikke Vilde tenkt som

SUS’ styre, to lærere ved Lillehammer videregående

Kristin, at også ilden har følelser.

skole Sør og en forfatter utviklet prosjektet Kransen
i 100, og vi var så heldige å få kr 105 000 i støtte til
prosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB.
I løpet av fire uker i januar og februar 2020 jobbet to
klasser ved skolen med Sigrid Undsets roman på en
litt annerledes måte enn vanlig. Under veiledning av
forfatter og dramatiker Janne Aasebø Johnsen og
fotograf Jørn Hagen, begge lokale kunstnere med
lang erfaring i å jobbe med barn og unge, fikk elevene gjøre seg kjent med Kransen og bruke den som
utgangspunkt for å skrive egne tekster og ta illustrerende fotografier.
Prosjektet ble avsluttet med utstilling og forestilling
på Litteraturhus Lillehammer onsdag 19. februar. ↑

Seminar: Historie og fiksjon
Bøkene om Kristin Lavransdatter er høydepunktet i

«Hjemme i verden, verden i
hjemmet»

Sigrid Undsets forfatterskap, og det var denne his-

Undset-Blixen-Lagerlöf-seminaret. Selma Lagerlöf,

toriske romantrilogien som ga henne Nobelprisen i

Sigrid Undset og Karen Blixen står med sine udøde-

litteratur. Det skal feires med et seminar som setter

lige verker som lysende ikoner i det nordiske. De står

søkelys på den historiske romanen:

bak forfatterskap som både ble folkelesning hjemme
og som vakte internasjonal oppmerksomhet. De var

INGUNN ØKLAND Duggfrisk klassiker eller støvete

sterke kvinner, ikke bare i skriften, men også i livet.

serielitteratur? Ingunn Økland snakker om konjunkturene i mottakelsen av Kristin Lavransdatter.

«Hjemme i verden, verden i hjemmet» var en programrekke hvor litteraturen og samfunnsengasjementet

SIGRUN SLAPGARD Spora frå Gudbrandsdalen

til tre av våre viktigste skandinaviske diktere ble

– Kristin Lavransdatter, ei byfrøken frå Frogn-

satt under lupen, og hvor forfattere og fagperson-

ersæteren anno 1920, eller bondedotter frå Sel

er som Sigrun Slapgard, Tone Selboe, Vigdis Hjorth,

anno 1300? Kor nær var Sigrid Undset det universet

Anna Nordlund og Kristin Brandtsegg Johansen

ho skapte i romanverket, kor nær var ho dei gamle

bidro til å kaste lys over Lagerlöf, Undset og Blix-

skikkane i Gudbrandsdalen og historia der? Og kva

ens litterære produksjon og samfunnsengasjement.

slags sanning var det ho ville fram til?
Seminaret ble også gjennomført med en litt annen
PANELSAMTALE Sannhet er mer enn fakta – om å

programmering på Selma Lagerlöfs Mårbacka i

skrive fiksjon om historie. Med Cecilie Enger, Thor-

august og på Karen Blixens Rungstedlund. På Rung-

vald Steen og Tore Skeie.

stedlund hadde de også laget en utstilling om «De
tre nordiske norner», og det ble laget en publika-

ORDSTYRER Kristin Brandtsegg Johansen

sjon om de tre dikterdronningene til utstillingen.
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Det nye styret i SUS
ETTER VALGET PÅ ÅRSMØTET 3. MARS 2020 HAR STYRET FØLGENDE
SAMMENSETNING:
Leder
Kristin Brandtsegg Johansen (ny, valgt for 2020)
Styremedlemmer
Sissel Karlsen Fjeldet (ikke på valg – sitter for 2020 og 2021)
Tone Ljoså (ikke på valg – sitter for 2020 og 2021)
Frode Sannum (gjenvalgt, 2020 og 2021)
Heidrun Sørlie Røhr (ny – 2020 og 2021)
Marie Othilie Hundevadt (ny – 2020 og 2021)
Marit Borkenhagen (gjenoppnevnt av Norsk litteraturfestival for 2019 og 2020)
Varamedlem
Cecilie Skeide (gjenvalgt for 2020)
Inger Norbye (ny, valgt for 2020)
Valgkomite
Kirsti Johnson
Jorid Vaagland
Inger Marie Bakke
Revisor
Jesper Holthe (gjenvalgt 2020)
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Det nye styret i SUS

1

2

3

4

6

7

8

9

5

1 Kristin Brandtsegg Johansen er styreleder og

6 Frode Sannum er styremedlem. Han har bl.a vært

redaktør i Gymnadenia. Hun er idéhistoriker, forfatter

fylkeskultursjef i Oppland i 12 år og en av initiativtak-

og jobber som frilanser. Har mange favorittbøker i

erne til Tromsø filmfestival. Han har også vært leder for

Sigrid Undsets forfatterskap, deriblant Fortellingen

rådet for Norsk Litteraturfestival. «Jeg har lest ganske

om Viga-Ljot og Vigdis og Den lykkelige alder.

mye av Sigrid Undset, men det er en del år siden siste
Undset-periode» forteller han, «Når jeg tenker gjennom

2 Tone Ljoså er styremedlem. Advokat i Advokatene

det jeg har lest, kommer jeg til at Olav Audunssøn

Wiken & Ljoså på Lillehammer, i kontorfelles-

i Hestviken er den romanen som har gjort sterkest

skap med Advokat Christian Wefling. Har mange av

inntrykk på meg.»

Sigrid Undsets bøker i bokhylla, og flere har gjort
inntrykk. Favorittbøker i Sigrid Undsets forfatter-

7 Heidrun Sørlie Røhr er styremedlem. Statsviter og

skap: Jenny og Kristin Lavransdatter.

lektor ved Nansenskolen, der hun tidligere har vært
rektor og inspektør. Jobbet flere år ved Nansen

3 Sissel Fjeldet er styremedlem. Utdannet som syke-

Fredssenter, og har undervist internasjonale stud-

pleier og bibliotekar. Jobber på Lillehammer bibliotek,

ier ved HiNN. Favorittbøker av Sigrid Undset: Kristin

ansvar for samlingsutvikling på voksenavdelinga.

Lavransdatter og Lykkelige dager.

Frivillig og gruppeleder i Norsk Litteraturfestival
siden 2014. Favorittbøker i Sigrid Undsets forfatter-

8 Cecilie Skeide er varamedlem. Hun er kunsthistorik-

skap: bøkene om Olav Audunssøn.

er og konservator ved Lillehammer Kunstmuseum.
Under tvil om hvilke bøker hun skulle velge, fordi det

4 Marit Borkenhagen er styremedlem. Festivalsjef i

skifter mer årstid og stemning, svarte hun at den siste

Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene. Har

hun leste var Våren, men at hun nok lander på Jenny

nå bak seg fem festivaler som daglig leder. Favoritt-

og Lykkelige dager.

bøker i Sigrid Undsets forfatterskap: Lykkelige dager
og Kristin Lavransdatter.

9 Inger Norbye er varamedlem. Utdannet sosionom. Har
jobbet mange år i helse- og sosialtjenesten i Nord Norge

5 Inger Marie Othilie Hundevadt er styremedlem.

og ved bachelorstudiet i sosialt arbeid ved Høgskolen

Scenekunstnar og kulturbyråkråt, og jobbar til dagleg

i Lillehammer, nå HINN. Favorittbøker i Sigrid Undsets

med Den kulturelle skolesekken i Innlandet. Favoritt-

forfatterskap: Kristin Lavransdatter og Jenny.

bok av Sigrid Undset er utan tvil Kristin Lavransdat-

ter, den vert eg aldri lei av.
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Tittel

Verv en venn i Sigrid
Undset-selskapet!
Send en e-post med navn og adresse til leder@undset.no

Sigrid Undset-selskapet, SUS, er en forening som gjennom sin
virksomhet skal fremme interessen for Sigrid Undset og hennes
forfatterskap, samt støtte arbeidet til Norsk Litteraturfestival,
Sigrid Undset-dagene.

Medlemspriser (pr. 2020):
Enkeltmedlemmer Norge kr 250,Enkeltmedlemmer utland kr 350.Studenter kr 150.Foreninger/organisasjoner kr 500,Bedrifter kr 1000,-
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Et tidsskrift fra Sigrid Undset-selskapet

