TEKST Cecilie Skeide

Om ‘Å hjemme seg’
I 2019 var det 100 år siden Sigrid Undset flyttet til Lillehammer
og Bjerkebæk. I den anledning presenterte Lillehammer
Kunstmuseum utstillingen «Å hjemme seg. I Sigrid Undsets hus
er det mange rom» (20. mai – 27. oktober 2019).

Hovedtemaet var Undsets interesse for kunst, design og interiør. Undset
tilhørte en generasjon av kunstnere og forfattere der hjemmet gjerne
ble formet som et idealbilde av dem selv. Utstillingstittelen, «Å hjemme
seg», hadde en dobbel betydning. Den henspilte både på Undsets store
glede ved det å skape et eget hjem, samtidig som tittelens «skrivefeil»
rommer behovet for å kunne «gjemme seg» bort fra oppmerksomheten
hun opplevde som verdenskjent nobelprisvinner. Kurator for utstillingen
var konservator Cecilie Skeide, med god hjelp fra kulturviter Amund S.
Kristiansen.
For å lage et scenografisk utgangspunkt, inviterte Skeide arkitekt Ola
Sendstad til å tegne en labyrintisk reise gjennom Undsets ulike livsfaser. Utstillingen endte opp med ti tematiske rom med ulik størrelse og
scenografi. Sendstad bandt rommene sammen med portaler laget som
kors. Symbolet for utstillingen ble et nøkkelknippe i gull, hentet fra forsiden av Husfrue fra 1921.
To samtidskunstnere ble invitert til å tematisere Undset og hennes
hjem fra deres ulike kunstneriske ståsteder. De inviterte var Hedevig
Anker (1969) og Christian Partos (1958). Anker fotograferte Bjerkebæks
interiør med fokus på tingene Undset hadde kjært. I tillegg valgte hun
ut sitater fra romaner, der Undset beskriver ulike opplevelser av rom.
Christian Partos fikk i oppdrag å prege labyrintens siste rom. Der laget
han en lysinstallasjon bestående av glødelamper montert i sirkel i taket.
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Fra rommet med tema «Reisen». William Morris-tapet, Undsets egen Arts
and Crafts-kopp og askebeger representerer hennes interesse for England
og Arts and Crafts-bevegelsen. Foto: VillaBetula

REISEN

BARNDOMMEN

Det første rommet i utstillingen var
primært viet Theodor Kittelsen. Da
Sigrid Undset er 11 år, dør faren, arkeolog Ingvald Undset. Han etterlot seg
konen Marie Charlotte Gyth og tre
døtre. Sommeren 1895 leide moren et
sommerhus i Hvidsten utenfor Oslo.
Ved siden av bodde kunstneren Theodor
Kittelsen med familie, og Sigrid ble
godt kjent med ham. På denne tiden
bestemte hun seg for å bli billedkunstner. Med på utstillingen var et papirdukketeater hun laget i unge år.
I 1895 hadde Theodor Kittelsen
tegnet sine ikoniske bilder av draugen,
skogstrollet og nøkken til bøkene Fra
Lofoten I og II, Troldskap og Har Dyrene
Sjæl? Da Sigrid Undset møtte Kittelsen,
arbeidet han antakelig med billedserien Svartedauden. Fra 1900-tallet
videreutviklet han sine motiver og
temaer i fargepastell, som for eksempel
Nyttårsløyer.
16
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↑ I barndommen møtte Sigrid Undset Theodor
Kittelsen. Det gjorde sterkt inntrykk. Vølundsmed,
u.å. (Blaafarveværket og koboltgruvene), Nøkken
som hvit hest, 1909 (Blaafarveværket og koboltgruvene) og Nyttårsløyer, 1903 (p.e.)
Foto: VillaBetula

Foreldrene tok tidlig Sigrid Undset
med inn i litteraturens og historiens
verden. Gjennom fortellinger, atlas
og billedbøker gjorde hun sine første
reiser. Roma og London ble spesielt
avgjørende for henne. I Roma kom
Undset inn i et livlig kunstnermiljø
der hun umiddelbart følte seg hjemme.
Her stiftet hun blant annet vennskap
med lillehammermalerne Lars Jorde og
Alf Lundeby og sin kommende mann
Anders Castus Svarstad. Hun besøkte byens kirker, det sixtinske kapell,
og hun så malerier av yndlingskunstneren Sandro Botticelli. Inntrykkene
er billedlig gjenfortalt i romanen Jenny.

Rosetti. Hun eide flere av hans bøker,
deriblant boken med hans kjente dikt
«Jenny», og en biografi. Ideene knyttet
til den engelske arts and crafts-bevegelsen om å skape gode håndverksbaserte interiører som et alternativ til et
voksende industrisamfunn, falt også i
smak. På Bjerkebæk omga Undset seg
med flere arts and crafts-objekter, deriblant kaffeservice, vaser, askebeger og
møbler.
↓ I Roma i 1909 møtte Sigrid Undset sin
kommende ektemann, kunstneren Anders
Castus Svarstad. Portrett av Sigrid Undset, 1911
(KODE Kunstmuseene i Bergen) Foto: Veslemøy
Furuseth/Lillehammer Kunstmuseum

Svarstad malte i alt tre portretter av
Sigrid Undset. I dette maleriet sitter
en drømmende Sigrid på en balkong
med utsikt over Kristiania, iført lange
hvite hansker, kyse på hodet og korallsmykker. I bakgrunnen kan vi skimte
Trefoldighetskriken, Gamle Aker kirke
og Oslofjorden. Bekledningen leder
tankene til romanen Jenny, hvor både
tittelpersonen og venninnen Fransiska
lengter etter å kunne gå til anskaffelse
av ekte korallsmykker.
Svarstad og Undset giftet seg i Antwerpen i 1912, og bryllupsreisen gikk til
London og Roma. I London fordypet hun seg i engelsk litteratur. På
kunstmuseene oppsøkte hun prerafaelittisk kunst og italiensk tidlig renessanse. Undset var spesielt oppslukt
av maleren og poeten Dante Gabriel
GYMNADENIA
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Sigrid Undset eide flere bilder og bøker av Gerhard Munthe. Her fra rommet «Hjemme i Norden», med
Gerhard Munthe, Interiør fra kunstnerens spisestue på Lagåsen, 1909 (p.e.) og stol med Eventyrværelsestil
(p.e.) Foto: VillaBetula

HJEMME I NORDEN

BJERKEBÆK

Det var tette bånd mellom nordiske
kunstnere og forfattere rundt århundreskiftet, og deres ideer og utforming av egne hjem ble raskt kjent for et
bredt publikum. I boken Skönhet för alla
gjorde Ellen Key (1849–1926) estetikk
til et politisk tema. For Key var Karin og
Carl Larssons hjem i Sundborn et ideal.
Hulda Garborg (1862–1934) var sentral
i spredningen av Ellen Keys tankegods
i Norge. Garborg var en av pionerene
innen det nasjonsbyggende arbeidet
med sitt «opplysningsprogram». Hun
fremholdt at bondekulturen og de
små bygdesamfunnene var langt bedre
for mennesker å bo og utvikle seg i
enn de moderne industrisamfunnene.
Garborgs kongstanke var at hjemmet
måtte danne selve grunnvollen i den
nye nasjonen. Sigrid Undset kjente godt
til både Key og Garborg og delte mange
av deres interesser og synspunkter. I
1899 uttrykte Undset til brevvenninnen Dea en stor begeistring etter å ha
sett Carl Larssons akvareller Et Hem i
Christiania.

En maidag i 1919 ankom Sigrid Undset
Lillehammer stasjon sammen med
barna Anders og Maren Charlotte.
Undset var gravid og ventet sønnen
Hans. De tok inn på byens «kunstnerhotell», Breiseth Hotell, men da oppholdet ble forlenget, leide hun et gammelt
tømmerhus i Nordseterveien. Huset var
flyttet fra gården Røssum på Kvam året
før. Undset kjøpte huset i 1921. Navnet
på eiendommen ga seg selv – bjørkeskogen og den lille bekken ga gjenklang med et dansk syngespill om en
erkenorsk nordmann kalt Jens Bjerkebæk. Umiddelbart igangsatte Undset
store prosjekter. Om lag 1500 lass stein
ble kjørt bort for å anlegge en prydog nyttehage etter ideal fra engelske
hager. Hun fikk laget en liten steinrøys med ulike fjellblomster, og rundt
blomsterrabattene fikk gress og frodig
blomstereng vokse fritt. I 1924 kjøpte
Undset et 1700-tallshus fra gården
Nordre Dalsegg i Sør-Fron og føyde
det til den eksisterende bygningen.

I Norge var det spesielt Gerhard Munthe
som ble banebrytende for det nye arts
and crafts-hjemmet. I tillegg til å male,
designet han møbler, tekstiler, tapet,
porselen og hele interiører. Inspirasjon hentet han blant annet fra arts and
crafts-bevegelsen, japansk kunst, Carl
Larsson og ikke minst fra norske bondestuer. Sigrid Undset eide flere verk og
bøker av Gerhard Munthe. Allerede i
1923 kjøpte hun sitt første maleri.

I brev til sin gode venn kunstneren
Gösta af Geijerstam skrev Undset:
«Foreløpig har jeg fått mitt eget hus –
det er ytterst gammeldags og upraktisk
og jeg har greiet med det og ‘kostet på’
som det heter, uten ende og til endeløs
forargelse for praktiske folk, og jeg
elsker det naturligvis ubeskrivelig.»

GYMNADENIA
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LILLEHAMMER

Lillehammermalerne er et begrep i norsk kunsthistorie.
Fra 1880-årene var byen et populært sted blant kunstnere, og et kunstmiljø vokste frem. Lillehammermalerne
utgjorde aldri en enhetlig skole, men kunstnerne hadde
en rekke fellestrekk. Flere hadde gått i lære hos Kristian
Zahrtmann i København, og de var inspirerte av tidens
franske kunst. Fargeholdningen var ofte sterk, og formen
forenklet. Samtidig satte nyromantikken preg på lillehammermalernes motivvalg, med stemningsbetonte
aftensscener og naturskildringer fra Gudbrandsdalens
fjell og bygder. Sigrid Undset hadde nær kontakt med Alf
Lundeby, Lars og Christiane Jorde og Kristen Holbø.
Lillehammer var allerede et kjent og kjært landskap for
Sigrid Undset da hun flyttet hit i 1919. Som ungdom
tilbrakte hun mange somre på fjelltur i Rondane, og
stoppet alltid i byen på vei nordover. Da hun ankom
Lillehammer våren 1919, gikk hun med tanker om et
storverk om norsk middelalder, og handlingen hadde
hun bestemt å legge til Gudbrandsdalen. Ved siden
av byens kunstnermiljø, der Undset møtte igjen nære
venner fra tiden i Roma, ble Maihaugen en stor inspirasjon i arbeidet med Kristin Lavransdatter-trilogien.
På Lillehammer fant hun med andre ord et rammeverk
som ga henne mulighet til å gå inn i Kristins verden.
Sigrid Undset skrev manus, Alf Lundeby og Lars Jorde
laget dukker og dekorasjoner, og Einar Fagstad et
vandreteppe. Reidar Brøgger komponerte musikk, og
Eilif Moe tok seg av teknikken.
Produksjonen av Lundemøbler begynte i 1903 som den
første arts and crafts-bedrift i Norge. Einar Lunde forsto
verdien av å ta vare på norsk kulturarv. Samtidig ønsket
han å gi møblene en ny og moderne dimensjon. Han
inviterte kunstnere og arkitekter til å formgi ny design.
Blant disse var Oluf Wold-Torne, Lars Jorde, Kristen Holbø, Alf Lundeby, Frøydis Haavardsholm, Jean
Heiberg, Henrik Sørensen og Arnstein Arneberg. Målet
var å lage varige, håndverksbaserte produkter i et like20
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Kunstner Hedevig Ankers tolkning av Sigrid Undsets smak, sett gjennom hennes personlige eiendeler.
Veggfargen er hentet fra stuen i Røssum på Bjerkebæk. Bjerkebæk, 2019 #10 – 15 Foto: VillaBetula

verdig samarbeid mellom kunst,
arkitektur og design. Sigrid Undset
bestilte mange møbler fra Th. Lunde,
blant annet senger til barna i Kristen
Holbøs design. Anders og Hans fikk
blåmalte senger med gulldekor, og
Maren Charlotte rødoransje. Sengene
er like den vi ser i Holbøs maleri.
HEDEVIG ANKER; BJERKEBÆK #10 – 15

I Sigrid Undsets forfatterskap er
romankarakterene sterkt knyttet opp
til og preget av hjemmet de omgis av.
Med utgangspunkt i flere av roman-

ene Sigrid Undset skrev etter at hun
flyttet til Lillehammer, har Hedevig
Anker (1969) søkt etter forbindelser
mellom Bjerkebæk som biografisk sted
og litterært univers. Bjerkebæk var et
hjem for Sigrid Undset og hennes barn,
men også et sted der hennes litterære
verden kunne vokse og utvikle seg.
Dette arbeidet har satt spor i dikterhjemmet, og det er disse sporene vi
kan fornemme i fotografiene Bjerkebæk
#10 - 15 som er laget spesielt til denne
utstillingen.

GYMNADENIA
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finnes det mange religiøse objekter, både av eldre og
nyere opphav. I 1924 konverterte Undset til katolisismen, og ekteskapet med Anders C. Svarstad ble oppløst.
Det religiøse valget ble oppfattet som kontroversielt i
Norge, men det sto i forbindelse med en større nyreligiøs bevegelse i Europa.

← Sigrid Undset hadde nær
kontakt med det danske
kunstnerparet Agnes og Harald
Slott-Møller. Portrettet er malt
under et besøk på Bjerkebæk.
Harald Slott-Møller. Portrett

av Sigrid Undset, 1923 (H.
Aschehoug & Co) og Agnes
Slott-Møller, Hr. Oluf, 1895
(p.e.) Foto: VillaBetula

MIDDELALDER

Gjennom faren, arkeolog Ingvald
Undset, fikk Sigrid Undset fra ung alder
interessere for og kunnskap om tidligere tiders levd liv. Hun leste originaltekstene i sagafortellingene høyt for sine
foreldre, og i barndomshjemmet fantes
egyptiske glassflasker og etruskiske
vaser. Ofte var Undset med faren på
jobb i Universitetets Oldsaksamling.
Museets gamle gjenstander stimulerte fantasien, og når hun holdt dem i
hendene, følte hun en direkte kontakt
med fortidens mennesker. I sine
historiske romaner overførte Undset
erfaringer fra eget liv inn i middelalderen, samtidig som fortellingene
ble bygget opp nedenfra med konkrete historiske og arkeologiske fakta.
Privat innredet Sigrid Undset sin egen
storstue etter inspirasjon fra middelalderen. Av bevarte kvitteringer går det
frem at hun først og fremst kjøpte
eldre, brukte ting og møbler. Det eldste
objektet på Bjerkebæk er en stol fra
1400-tallet.
Våren 1923 møtte Sigrid Undset
kunstnerekteparet Agnes og Harald
22
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Slott-Møller i København. Harald
begynte på et portrett av Undset.
Høsten samme år besøkte paret Lillehammer, og Harald fullførte portrettet
på Bjerkebæk. Det er forfatteren Undset
som portretteres, med penn, papir og
bøker innen rekkevidde. Blomstene er
imidlertid alltid med. Slott-Møller laget
selv rammen med utskåret middelaldermønster.

CHRISTIAN PARTOS
↘ I utstillingslabyrintens siste
rom møtte publikum et mørke,
kun opplyst av glødelamper
som «falt fra taket» og til slutt
dannet en sirkel. Spesiallaget
installasjon av Christian Partos.
Foto: Audbjørn Rønning/Lillehammer Kunstmuseum

Religiøsitet, ofte med utgangspunkt i kristen ikonografi, har vært et sentralt tema gjennom Christian Partos’
(1958) kunstnerskap. Gjennom smarte teknologiske
løsninger klarer Partos å få kjente og gjerne stivnede
symboler til å bevege igjen. I dette spesialtilpassede verket
tok han utgangspunkt i lys og evighetssymbolet sirkelen.
Sirkelen refererer også til Sigrid Undsets bok Kransen.

Sigrid Undset og Agnes Slott-Møller
ble gode venner. De besøkte hverandre
og brevvekslet i mange år. Undset var
svært interessert i Agnes Slott-Møllers
malerier med folkelivsskildringer.
RELIGIØSITET

Det er blitt sagt at Sigrid Undset sendte
romanskikkelsen Kristin Lavransdatter i forveien inn i det katolske.
Allerede i ungdomsbrev og tidlige
romaner er det tydelig at Undset
utforsket trosspørsmål og hadde en
lengsel etter noe som var større enn
den verden hun kjente til. Da hun som
ung la ut på reise nedover Europa,
gjorde de rikt dekorerte katolske
kirkene sterkt inntrykk. På Bjerkebæk
GYMNADENIA
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→ Fra «Hjemme i Norden». Veggfargene, rosa og grønn, er hentet
fra Karin og Carl Larssons hjem på Sundborn. Carl Larsson, Dom
spritar ärter, 1908 (p.e.) og Nikolai Astrup, Interiør med vugge,
1920-27 (KODE Kunstmuseene i Bergen) Foto: Veslemøy Furuseth/
Lillehammer Kunstmuseum

LYKKELIGE DAGER

I eksil i USA under 2. verdenskrig
skriver Sigrid Undset Lykkelige dager.
Her forteller hun om livet på Bjerkebæk gjennom årstidene. Når hun skriver boken, er imidlertid datteren død og
sønnen Anders drept i kamp. Nazistene
okkuperte Bjerkebæk de siste årene av
krigen, men gode venner klarte å redde
unna mange av møblene og plantene,
de verdifulle kunstgjenstandene og
boksamlingen. Tilbake på Lillehammer
prøvde Undset etter beste evne å ta
tilbake hjemmet.
De vet folk som er gærne med blomster blir
altid gla for å treffe noen som har det på
samme måten. Har en glede av blomster så
har en da ialfald altid litt trøst, om verden
er aldrig så full av bekymringer. Jeg skjønner ikke hvordan folk klarer sig som ikke
bryr sig om å stelle enten i haver eller med
potteplanter.
— Sigrid Undset
Sigrid Undset døde 10. juni 1949.
Hennes eneste gjenlevende barn, Hans,
arvet Bjerkebæk. I 2007 åpnet dikterhjemmet for publikum. Undsets tanker
treffer en nerve i vår tid. Det å bygge
et hjem basert på varige verdier, tradisjoner og godt håndverk, kan inspirere
til en alternativ livstil i en verden der vi
nå er nødt til å tenke annerledes. ■
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