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Hvorfor dette særemnet? 
 

Jeg har bestandig vært fascinert av Sigrid Undset og jeg har funnet ut  at nederlandske feminister 

mener at hun var svært moderne, mens de norske feministene oppfattet henne som litt konservativ. 

Sigrid Undset var dessuten katolsk  og i Norge er det litt spesielt å være katolsk. Den katolske kirke er 

fra barndommen av ikke er ukjent for meg fra barndommen. Mange nederlendere er oppdratt med den 

katolske kirke.  

Jeg er blitt mer og mer av den oppfatning av at Undsets syn på morsrollen har mye til felles med det 

synspunktet som nederlandske kvinner, også feministene blant dem, har. Hun er et fint forbilde for 

mange. Stresser mange nederlandske mødre med å kombinere barn og jobb, så Undset tar det som 

en selvfølge.  

Jeg begynner med  informasjon om Sigrid Undset og feminismen. Deretter skriver jeg om innholdet i 

tre bøker av S.U.  Så analyserer jeg om Undsets synspunkter på kvinners rolle i familien og i 

arbeidslivet forandrer seg med tiden. Videre prøver jeg å finne ut om hun levde som feminist, sett bort  

fra hennes synspunkter. Deretter sammenligner jeg nederlandske og norske feminister, og deres syn 

på Undset.  
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Om Sigrid Undset  
 

Sigrid ble  født  i Danmark i 1882, Moren var dansk. Hun var eldste datter av tre. Familien flyttet til 

Oslo. Hennes norske far var arkeolog, men (han) døde da hun var 11 år gammel. Han hadde lært 

henne masse om middelalderen. Hun gikk på Handelsakademiet og utdannet seg til  kontordame fordi 

moren og søstrene var avhengig av henne. Hun følte seg ganske ulykkelig på kontoret, ettersom  hun 

var megetintelligent. Hun skrev historier om kvelden og ofte også om natten. På den tiden skrev hun 

historiene som senere ble til Kristin Lavransdatter og Olav Audunssønn trilogiene, som finner sted i 

middelalderen.  Hun sendte manuskript til et bokforlag, men ble rådet  til å skrive om samtiden.  Da 

publiserte hun et moderne litterært verk,, Fru Marta Oulie i 1908. Suksessen kom med Jenny , tre år 

senere. Hun sa da opp kontorjobben.  

På den tiden giftet hun seg med maler Anders Svarstad, de fikk tre barn, men skilte seg etter noen år. 

Hun tok seg også av Svarstads barn. En av Sigrids barn, en datter, var utviklingshemmet men ble  

boende hjemme, Sigrid hadde råd til et barnepike og et stort hus på Lillehammer. Hun skrev mye om 

natten, fordi  var hun opptatt med barna om dagen. Med bøkene om Kristin Lavransdatter, skrevet  på 

1920-tallet, fikk hun Nobelprisen. Hun konfirmerte  til katolisismen tidlig på 1920-tallet. Datteren 

hennes døde like før krigen, likeså  moren hennes. Da krigen kom til Norge ble eldstesønnen Anders 

drept i kampen. Hun flyktet til Sverige og videre, fordi hun tok stilling mot nazistene. Sigrid bodde noen 

år i USA. Etter krigen kom hun tilbake til Norge og døde i 1947 .  

Hun skrev i nyrealisme-sjangeren (Kolon, pg. 228). Hun var en stor forteller og hennes historier er 

kronologisk sammensett. Hun la stor vekt på miljøet hun skrev om. Særlig sosiale forhold spiller en 

stor rolle. Kolon forteller videre (pg. 229) at forfatterne i  denne perioden ofte ville finne klarhet i et 

samfunn i forandring. Sigrid Undset søkte etter de kristne verdiene, som hun mente hadde stått 

sterkere i det katolske middelaldersamfunnet. Kanskje var det derfor hun selv valgte katolisismen?  

Hun var (Kolon, pg. 234) opptatt av at kvinnefrigjøring kunne føre til oppløsning av ekteskapet, som 

hun mente var den viktigste samfunnsinstitusjonen. For henne var kristen troskap i ekteskapet en 

urokkelig verdi. 
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Feminisme i Norge1800-1930 
 

I opplysningstiden ble tanken til om at alle mennesker har likt verdi og like verdigheter.  På 1800-tallet 

var det for  første gang feminister som kjempet for like rettigheter for både kvinner og menn. Kari 

Melby1 mener at senket fruktbarhet og ekteskapstall var en bekymring  på  begynnelsen av 1900-

tallet. Juristene foreslo å gi kvinner  mer selvstendighet i ekteskapet. I hele norden kom nye 

ekteskaplover, ganske radikale for samtiden. Feministene i norden stilte muligens større krav enn 

feministene i sentral-Europa. Stemmerett, rett på betalt arbeid og utdannelse var ellers viktige 

feministiske temaer i Norge. 

En nederlandsk kvinne som oversetter mye norsk litteratur fortalte meg at kvinner  alltid har vært mer 

selvstendige i Norge, fordi menn pleide å være mye borte. Avstandene i Norge er jo (også) store, det 

er masse natur og det tar mye tid å reise. Mennene måtte ofte  ut på  fiske, reise for handel eller i 

militæret. Dermed fikk kvinner sjansen til å styre eget liv. 

I Norge i dag er kvotering (det å gi kvinner sjansen til å få ledende posisjon i samfunn og på jobb, med 

plikt ang. tall) et viktig tema, liksom ’likt lønn for likt arbeid’. Norge legger også stor vekt på familien ; 

Kvinnefronten vil for eksempel at den vanlige arbeidsdagen varer i  6 timer. Det at organisasjonen ikke 

vil at Norge skal bli  medlem i EØ er ganske forståelig; i EØ er det flere  konservative krefter. 

 

                                                             
1 Tidlig statsfeminisme? Av Kristina Jullum Hagen (26.01.2005), www.forskningsradet.no. Karin Melby er 

historiker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTN 

http://www.forskningsradet.no/
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Feminisme i Europa og USA 1800-1930 
 

Tanken om like rettigheter førte også i sentral-Europa til feminisme etter opplysningstiden, men her 

var konservative krefter sterkere. Tidligere feminister i Europa, (og) særlig i Nederland, mente for 

omtrent hundre år siden at det var en luksus å ha tid til barn(a), istedenfor å gjøre tøft arbeid i 

fabrikker. Nederlandske kvinner var stolte av deres kunnskap om husarbeid og barnas oppdragelse 

hvert fall mente de første feministene i sentral Europa at det var  kvinnens virkelige mål å bli mor. 

Romantikken hadde  lagt vekt på lykke hjemmet og i ekteskapet. Det hadde alltid vært økonomiske 

grunner til å gifte seg, det hadde ingenting å gjøre med kjærlighet. Nå ble det lykkelige ekteskapet og 

særlig morens/ konas omsorg veldig idealisert og en viktig norm.  

Flere kvinnegrupper i Europa gjorde ulike yrker tilgjengelige for kvinner på  slutten av 1800-tallet. 

Kvinner  kunne drive med kunst, produsere og bli lærer.  Damer i overklassen arbeidet mer og mer for  

å hjelpe fattige folk, og møtte dermed kvinner i vanskelige kår. De  kjempet mot dobbeltmoralen, det vil 

si at alle, også menn, burde bli kyske, og menn fikk plikt til å betale for barn utenfor ekteskap. Fra før 

av  hadde kvinnen ingen rettigheter som selvstendig borger, disse rettighetene  fikk de først sent på  

1900-tallet.  

Under krisen i 30-årene var kvinnens arbeid en trussel for menn, fordi de var billig arbeidskraft. 

Kristelige politiske partier fikk nesten alle  til å tro at gifte kvinner burde  være hjemme. Kvinner fikk 

sparken når de giftet seg. Men de fleste feminister og sosialister mente nå at kvinner burde være mer 

likestilte med menn, og hadde retten til å utføre betalt arbeid.  

Først i 60-årene ble det mulig for gifte kvinner til å arbeide/ utføre betalt arbeid, men det var, særlig i 

Nederland, ikke meningen at det ble gjort ”på bekostning av barna”. Mens det er vanlig i Vest-Europa 

at kvinner arbeider i 100% stilling, burde nederlandske kvinner spise lunsj med barna hver dag eller 

mest mulig, og være hjem klokka tre når skolen slutter. Mange moderne feminister kritiserer den store 

vekten tidligere feminister la på morsrollen. Det å bli den perfekte mor går på bekostning av det å ha 

tid til å studere og ha en karriere. Dessuten bør menn gjøre mer sammen med barna. 

 



 

7 
 

 

Feminisme i fire av Sigrid Undsets romaner med eksempler 

 

Jenny 

I Sigrid Undsets gjennombruddsroman Jenny  (1911) kan en lure på om Jenny var mer likestilt enn de 

fleste kvinner i den perioden. Hun hadde arvet penger og var finansielt uavhengig; hun la lite vekt på 

de daværende normene, fordi hun var som kunstner ikke som de fleste kvinner. Romanen Jenny 

sjokkerte menneskene i samtiden, fordi den handlet om fri kjærlighet. Jenny var nok ikke helt likestilt; 

hun valgte elskere som hun ikke elsker eller respekterer. Samtidig lette også Jenny, som mange 

mennesker i samtiden, etter den store kjærligheten.  

Jenny har to elskere i boken; den begynner med Helge, en ung mann. Synsvinkelen der i boken er 

hans, men snart ’overtar’ Jenny. Og da blir faren hans, Gert, hennes elsker. Hun får et barn av den 

sistnevnte. Men hun forlater i hvert fall Gert, som vil gifte seg med henne. Jenny ender opp med å 

være selvstendig, selv om Gert vil la henne leve selvstendig ellers. Gert er samtidig en kvinnes offer. 

Hans kone har vært utrolig vakker, men slem og han giftet seg noe gang med henne fordi hun var 

gravid.  

Det er utrolig ille når hun mister sønnen omtrent seks uker etter fødselen. Noe tid deretter er hun offer 

for voldtekt av Helge. Hun slepper ham inn i leiligheten hennes mens hun er svært deprimert. Like før 

dette finner Jenny ut at hennes venn Gunnar vil redde henne og at han er forelsket, og Jenny 

oppdager det at hun er forelsket i ham. Men hun avviser Gunnar. Hun tar livet av seg etter voldtekten, 

som Helge får sjansen til fordi tilfeldigvis ikke Gunnar er tilstedet....skulle han ha kommet istedenfor 

Helge, så hadde hun fortsatt levd. 

Det er neppe forståelig hvorfor Jenny ville en stund være Gerts elskerinne; kanskje fordi han vet mye 

om kunsten hennes, eller fordi hun synes synd på ham, og fordi ”en kvinnes liv er meningsløst når hun 

ikke er noens glede” som hun mot slutten av boken sier til Gunnar når hun avviser ham. Jenny avviser 

faktisk Gunnar fordi hun ikke vil skade den eneste personen i livet som hun er glad i. Hun mener her 

også at hun har bare gjort mennesker vondt, og at de ikke kjente henne virkelig. Jenny synes å ikke 

respektere seg selv, mens de fleste av hennes venner gjør det. Hun gjør et fullstendig selvstendig 

inntrykk, med penger og eget arbeid, men hun lengter etter kjærlighet. Jenny’s venn Gunnar mener 

det er synd at kvinner synes den store kjærligheten er viktigere enn arbeidet. Selvmordet etter 

voldtekten skildrer hvor ille vold mot kvinner er. Det er klart et moderne feministisk synspunkt.  

Hennes venninna Fransiska blir svært ulykkelig, hennes lykkelige kjærlighetsliv er ødelagt fordi det er 

misforståelser, svangerskapet blir det ikke fort til og hun klosser med og gruer seg til husarbeidet. Det 

skildrer nok at den store kjærligheten gjør ikke alltid det perfekte livet, at livet som husmor er ikke 

paradiset, selv om partnere elsker hverandre. 
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Sitat:  Pg. 193  

Gunnar: ”Å herregud, jente! Om du nu hadde hatt alt det der – og du lå og skulle dø – med mannen og 

ungene og allting omkring deg, og det var ikke blitt det ut av deg som du visste det kunne – jeg er viss 

på du ville angre og sørge – du ville!”.  

”Ja. Men om jeg nu hadde nådd det ytterste mine evner kunne rekke – om jeg visste, der jeg lå og 

skulle dø, at mitt liv og mitt arbeid ville leve efter meg en god stund, når jeg var borte – men jeg var 

alene, det var ikke et levende menneske som stod meg inderlig nær-. Tror du ikke jeg ville sørge og 

angre da òg?”.  

 

Gymnademia/ Den brennende busk  

Historien finner sted i begynnelsen av 1900-tallet. I disse bøker om Paul Selmer, som konfirmerer seg 

til katolisismen, er alenemoren sin, Julie, en moderne forretningskvinne som er fullstendig selvstendig. 

Likevel forelsker Paul seg i arbeiderpiken Lucy, som er betalt dårlig og er misbrukt av menn med mer 

penger og makt (og hun er etterhvert drept av en av dem). Undset skildrer her at vi kan være 

selvstendig, men kun når en er vokst opp med penger i familien.  

Etterhvert gifter han seg med Bjørg. Hun har noe opplæring, men er fullstendig avhengig av moren sin 

og naiv. Dermed blir heller ikke hun selvstendig. Mot Paul er hun litt opprørt iblant, hun velger blant 

annet et navn til datteren deres som Paul synes er grusomt (Sunlife). Paul vet etterhvert ikke hvorfor 

han giftet seg med henne, det gikk så fort. Han ville i hvert fall ikke skuffe hennes forventninger da de 

var forlovet. Hun reiser hjemmefra en stund etter noen år og blir da misbrukt utenfor ekteskapet. Paul 

blir trofast, og det er noe moderne i denne romanen, for vi kan i dag sjeldent lese om mennesker som 

er trofast i ekteskap. Kanskje mener Undset her også at det var ikke lurt å gifte seg med en kvinne 

som ikke er selvstendig. Paul hadde kunnet velge et fullstendig selvstendig liv fordi han er oppdratt av 

en frigjort mor som Julie. Han trenger et livssyn og velger seg katolisismen, noe spesielt i Norge.  

De selvstendige kvinnene i Pauls liv, kusinen Ruth og venninna Randi, som er godt utdannet, velger 

seg etterhvert ekteskap (Ruth) og et liv som nonne (Randi). Randi blir dermed et forbilde for Paul og 

kanskje datteren sin, som blir nonne hun også når hun er vokst opp. Frihet er vel ikke alt i livet, heller 

ikke for Ruth og Randi. Her er det som om Undset kritiserer feminismen. Så er Paul i slutten av boken 

fremdeles trofast i ekteskap, også aktiv katolsk, men han kan ikke la være å prøve å redde Lucy og 

kysse henne. Etterhvert vet han hvorfor Lucy forlot ham i ungdommen; hun hadde tuberkulose og var 

livredd å smitte Paul.  

Det kan sies at - etter Undsets oppfatning -  et frigjort liv kan ende opp med en eksistens uten mening, 

i hvert fall hender det med Julie. Derfor prøver vel nettopp Paul å finne livsmål i religion og normer (det 
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å  være trofast i ekteskap). Frihet fører heller ikke til ett fritt liv ellers, fordi for eksempel på grunn av 

forelskelsen i Lucy velger Paul ting han ikke skulle bestemme seg uten kjærligheten. 

Sitat: 

Paul til Ruth, pg. 449  

”Jeg har ofte tenkt på det, når jeg ser på mine kontordamer og slikt – de hadde sikkert menneskelig 

rikdom nok til å være betrodd en hel flokk barn og få danne dem i de årene som betyr mest. Og det er 

tusener og tusener av menn som ikke vilde forsømme noget slikt allikevel med å sitte og være 

underordnete”.  

(....) 

Ruth: ”For tante Julie vilde det nok bety frigjørelse, hvis hun fikk bli postbud. Som det betød frigjørelse 

for henne, at hun plaget onkel Erik, til han lot henne få gå sin vei og gjøre hvad hun vilde. Men jeg 

skulde hatt fanden så morro, du, av å se tante Julie underkuet! Bevare mig for en lyst jeg skulde hatt til 

å se på det samfund som greide å underkue sånne som henne!”. 

 

Den trofaste hustru  

Noen helt annerledes er Nathalie, kvinnen som spiller hovedrollen i denne boken, skrevet i 1930-tallet. 

Hun er fullstendig selvstendig, leder eget selskap, og hun virker som om hun ikke trenger noen i det 

hele tatt. Men hun har funnet hennes store kjærlighet i Sigurd. Når han kommer hjem står maten på 

bordet, det er vel litt gammeldags og sånt sett var Jenny mer moderne. Men Nathalie er et stabilt 

menneske. Hun er nå mot 40 år gammel, barn forventes ikke mer. Hun er nokså fornøyd, bare er 

Sigurd litt ofte hjemmefra, og hvis han er hjemme, så holder han avstand fra Nathalie.  

Problemet er at hun ikke har barn og hun vil veldig gjerne bli mor. ”Hvis de bare hadde hatt barn, 

skulle hun gjerne ha gitt opp sin stilling....” leser vi når hun igjen lever sammen med Sigurd mot slutten 

av boken. Etterhvert opplever vi hvor ydmykende det er om alle vet at Sigurd er utro, bortsett fra 

Nathalie. Og den unge jenta er straks gravid, mens hun ikke vil gifte seg med Sigurd. Det er klart hva 

stor rolle barn spiller i kvinnens liv her.....først når Sigurd er reist hjemmefra, og elskerinnen har dødt 

av under fødselen, tilstår Nathalie seg utroskap med hennes bestevenn, som hun ikke er forelsket i.  

Men vennen dør han også. Sigurd er imidlertid nødt til å ta seg av datteren sin når besteforeldrene til 

babyen også dør. Og da tar Nathalie seg av sønnen til en assistent i forretningen, som er alvorlig syk 

og kommer til å dø. Spørsmålet er: kommer Sigurd og Nathalie til å leve sammen igjen? Det gjør de 

etterhvert. Sigurd er blitt veldig kristelig og er preget av skyldfølelse. Han kan ikke ennå ta seg av 

familien sin, og Nathalie fortsetter arbeidet. Men barna og ektemannen blir viktigere for henne; hun vil 

gjerne gi opp forretningen sin som hun er ganske lei av.  
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Sitat: (pg. 288).  

Nathalie: ”Sigurd, ønsker du aldri at du kunne få meg igjen?” 

”Om jeg ønsker -.” Han var så blek så han så syk ut. ” Jeg vet da hvor umulig det er. Nå har jeg jo 

mindre enn noensinne å by et annet menneske. Det ville bli så trangt og slitsomt, og så for en da som 

er vant så rent annerledes. Jeg har nok tenkt på det du sa, må du tro, - om du kunne klare deg, hvor 

du så var – det tror jeg gjerne. Men du kan vite, jeg vil da ikke det. Du sa ista, at hvis en kvinne vil gifte 

seg nå for tiden, så må hun kunne forsørge sin mann –”.  

” og du vil ikke ha noen kone, uten at du kan forsørge henne.”  

- Er ikke det forfengelighet og hovmod forresten? Hvordan får du det til å rime med kristelig 

ydmykhet?”.  

 

Om alle disse bøkene: 

Sigrid Undset er i alle disse bøker en episk forteller, og skriver i høystilen de mennesker har som hun 

skriver mest om. Livet er alvorlig, det er lite humor. Ruth i ’Den brennende busk’ har noe humor i seg 

når hun snakker om tanten sin, Julie. Personene forandrer seg litt, Jenny forandrer p.g.a. 

elendigheten. Paul utvikler seg sterkt som menneske.  

Det er ofte som om Undset lar intelligente mennesker i hennes bøker forsvare hennes eget livssyn.  
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Er det utvikling i Undsets synspunkter? 
 

Undsets suksess begynner med en bok om en kvinne som er fullstendig fri, fordi hun ikke er påvirket 

av foreldrene sine, religion eller hva som mennesker mener. Jenny er kunstner, skandaler er ganske 

vanlig i disse kretser. Men det som ikke gjør Jenny fri er det at hun trenger en stor kjærlighet, og det at 

hun velger seg menn som hun ikke elsker eller respekterer i det hele tatt. Hun tar etterhvert livet av 

seg, etter at hun er voldtatt og har mistet en baby. 

I ’den brennende busk’ er hovedpersonen Paul fullstendig fri han også, selv om han er finansielt 

avhengig av foreldrene sine, til han begynner som forretningsmann. Kjærlighet gjør ham noe tid 

avhengig av en ung kvinne, en arbeiderpike. Hun har vært misbrukt av flere menn, fordi hun trengte 

penger og tjente så lite.  

Deretter gifter han seg med en kone som han hverken elsker eller respekterer. Her ligner han på 

Jenny! Kanskje gjør nettopp mangelen av en person som de absolutt trenger Jenny og Paul litt 

uavhengig. Pauls hele eksistens er ganske tom til han konfirmerer seg til katolisismen. Også sin 

frigjorte mor Julie lever et tomt liv – hun har til og  med plaget sin tidligere ektemann. Det er som om 

Undset kritiserer hennes ’frigjorte’ liv noe ekstra via Ruth (se sitat i kapittelet om ’Jenny’). Men Julie 

virker som om hun aksepterer et tomt liv med suksess i forretningen, også når hennes fire barna lever 

ikke det livet hun ønsket seg for dem. Hun driver med noe spiritisme når datteren hennes mister livet. 

Fordelen med Julies livssyn nevner Undset også: hun aksepterer Pauls forlovede, som er en 

arbeiderpike som ikke passer i de dannede kretser.  

Det er som om Sigrid Undset føler med årene at en ikke bare trenger partner, men også mening i livet.  

Et aktuelt tema i dag, fordi mange mener at nettopp selvstendighet kan gjøre livet til kvinner 

meningsfylt. Nathalie i ’Den trofaste hustru’ finner med suksess neppe noe mening i  arbeidet, liksom 

Julie.  Nathalie er økonomisk sett fullstendig fri, men hun lengter etter ektemannens kjærlighet og barn 

som ikke kommer. Hun blir nok lykkelig når ektemannen kommer tilbake etter et eventyr og når hun 

har fått fosterbarn. En av dem er ektemannens datter til den avdøde elskerinnen. 

Barn spiller en stor rolle i denne boken, og Undset skaper inntrykket via Nathalie at kvinner trenger 

barn til å bli lykkelig. Men kvinner skal ikke nødvendigvis gi opp arbeidet får de et eller flere barn. 

Hvordan barn kombineres med  jobben er neppe tema i Undsets bøker. Det er helt klart at en ikke skal 

bagatellisere tapet når en mor mister et barn eller ikke får dem. Til å huske oss en gang til at vi trenger 

et livssyn konfirmerer Nathalies ektemann Sigurd seg etterhvert til kristendommen. 

Det er neppe mulig for alle menneskene i bøkene hennes å være lykkelig i ekteskapet. En gifter seg 

ikke med den riktige personen, eller den ’rette’ skuffer, liksom Kristin Lavransdatters Erlend skuffer når 

han ikke tar ansvar for sakene deres eller barna. Selv om hun er pasjonert forelsket i ham. Det er med 

andre ord nesten umulig å ha lykkelige forhold, og når barn blir født er heller ikke livet perfekt. 
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Var Sigrid Undset likestilt eller feminist? 
 

Allerede som ung jente tenkte Sigrid fullstendig selvstendig. Det skildrer biografen Anderson2  i “Sigrid 

Undset, et liv”. Vi leser (pag. 96 og videre) at Undset besøkte skolen til den frilynte, radikale Ragna 

Nielsen, og hun gikk i opposisjon. Hun var der i 7 år, frem til middelskoleeksamen. Ragna Nilsen var 

svært aktiv feminist. Undset hadde ingen lærevansker i det hele tatt, kjente at hun snart visste mer 

enn lærerne. Faren hennes hadde lært Sigrid at det hun lærte på skolen var ikke mer enn hypoteser. 

Og hun var forlengst vant til tung litteratur, og det hun måtte lese var ganske enkelt, mener Anderson. 

Mor var ofte heller ikke enig med lærerne.  

Etter fars død har familien ikke mye penger. Sigrid avviser Nilsen når hun tilbyr henne gratis utdanning 

til og med eksamen artium. Hun gikk ett år til Handelsakademiet til å kunne tjene penger til familien. 

Hun kjeder seg i jobben som kontordame og med kollegaene som lever et overfladisk liv. Hun skriver 

om natten med suksess etter mange år.  (Hittil informasjon av Anderson).Kanskje skrev hun nettopp 

derfor som kontordame en konsept-roman om en husmor  (det ble etterhvert Kristin Lavransdatter-

trilogien) som drev en hel gård i middelaldrene.  Dette poenget er også nevnt i sitatet hentet fra ’Den 

brennende busk’.  

Det var sikkert at Sigrid Undset trengte et livssyn, kanskje fordi hun vokste opp i frihet. Det som satte 

grenser på friheten var økonomiske problemer, familien trengte Sigrids kontorjobb da faren hennes var 

død.  Sigrid vet hva som det er å være avhengig av arbeid som betyr lite. Hun peker hun ofte på 

fattige kvinner som ikke har noe å velge i liver, heller ikke mennene....det gjør dem sikkert veldig 

sårbar.  

 Er de økonomiske problemene forsvunnet, så trenger mennesker en og annen grunn til å leve. 

Menneskene i Undsets bøker finner ofte svaret i katolisismen. Jeg synes at Undset levde et likestilt liv 

etter at suksessen kom, hun tjente egen penger. Men hun arbeidet nettene over da hun måtte ta seg 

av (foster-) barna. Hennes datter var syk og utviklingshemmet. Hun hadde en barnepike, men gjorde 

mye selv. Barna gikk ikke på bekostning av jobb, men av nettero.  Ikke rart at hun vil ta tid til barna 

hennes, siden hun legger stor vekt på barnas mening i livet. 

Undset klarte seg godt selv etter skilsmissen, selv om personer i bøkene hennes, Nathalie og Julie 

Selmer, lever et tomt liv uten partner.  Undsets syn på et liv med barn er stort sett forståelig:  hva er 

galt med synspunktet at kvinner og menn kan bli svært ulykkelig hvis de mister et barn eller får dem 

ikke? Men mødrene og fedre skal ikke bruke all sin tid med barna, mener Undset. Dette skriver Beret 

Bråten3 : ”Diskusjoner om moderskapet ender gjerne i debatter om essensialisme. Men jeg mener ikke 

at Undset var essensialistisk, understreker Hamm. – Hun stilte seg bare kritisk til datidens frihetsideal. 

Spørsmålet for henne var hva som gir frihet. Selv tok hun seg en kontorjobb, men hun mente ikke det 

                                                             
2 Gidske Anderson, ”Sigrid Undset, et liv, pg. 96 og videre  
3 På  http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=24378 

http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=24378
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ga henne frihet. I stedet opplevde hun å bli diktert av en mannlig sjef. Dette satte Undset blant annet 

opp mot middelalderkvinner som styrte en hel gård. 

Selv mener Hamm at Undsets romaner og hennes mange innlegg om kvinnesaken, fortjener å bli 

betraktet seriøst i lys av nyere feministiske teoridannelser. – Jeg mener Undset gjennom drøftinger av 

moderskapet går rett inn i diskusjonene om kjønn som biologisk determinert eller sosialt konstruert, 

understreker Christine Hamm.” Essensialisme er en idé i filosofien at ikke en ting vi ser er noe 

opprinnelig, men at allting har en ’essens’ (en idé eller plan som ligger bak det vi ser). Det vi ser i 

verden er ikke virkeligheten, men alt har en essens som vi ikke ser med øynene.  

Gidske Anderson skriver4 at etter radikale idéer i verdenen om ”proletariatets opprør” som Undset har 

noe sympati for, mener hun at kvinnerollen ikke skal forandres. Og foreldrene eier ikke barna, men 

forvalter Guds barn. Hun var en ganske streng mor5 og mente at barna skulle tidlig til sengs og leke 

utendørs, slik at voksne skulle ha fred. Til og med i dag diskuteres det om slike temaer når mennesker 

snakker om barnas oppdragelse. 

                                                             
4 i ”Sigrid Undset, et liv’ at Undset gir ut ’Et kvindesynspunkt’i 1919 (pag. 253) 
5 Pg. 286 
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Hva mener nederlandske feminister om Sigrid Undsets bøker/ 

synspunkter? 
 

Den nederlandske kvinnesakbladet ”Opzij” fortalte noe om boken ”Fru Marta Oulie” i november 20036. 

Sigrid Undset framstår her som feminist; Marta hadde en jobb, og boken forteller neppe hvordan hun 

klarte det med barna. Marta gikk hennes egen vei i livet. I Nederland er det i og for seg en god grunn 

til å mene at en kvinne er likestilt. 

Det er en del feminister i Nederland som mener at kvinner skulle arbeide på fulltid. Noen av dem som 

har barn mener at en karriere, liksom mange menn har, er neppe mulig, fordi da skal en jobbe også 

overtid (om kvelden) og vanlige kontortider varer i Nederland til og med klokke 17.00. Noen mener at 

menn skal da jobbe på deltid, eller at barnehager skal åpnes om kvelden. Men de fleste nederlandske 

feminister mener at begge foreldrene burde jobbe på deltid, eller at karrieren skal være mulig i deltid 

stilling.  De mener at alle kvinner skal ha jobb, fordi en tredjedel av ekteskap mislykkes.  

Dette er feministers mening i Nederland. Men de fleste mennesker i Nederland er mer konservative. 

Mødre i Nederland som arbeider i full stilling blir dømt av mange. En jobb i deltidsstilling kan eventuelt, 

men bare når barnet er på skolen. Barn er fri under lunsjtid, og de kan bli på skole da. Men noen 

mener det er ikke bra for barnets utvikling,  de bør spise lunsj hjemme hos moren. 

Det nederlandske samfunnet er tilpasset til dette synspunktet, og ikke til feminismen. Skoler 

organiserer aktiviteter der foreldrene er absolutt nødvendig om dagen, som assistent eller som 

tilskuer.  En skole kan ikke fungere uten frivilliger (ofte mødre) som ekstra assistent om dagen. Derfor 

arbeider ikke mange kvinner  i full stilling i Nederland, og blir noen hjemmeværende, særlig hvis 

helsen til barna ikke er perfekt. Nederlandske mødre (ikke fedre!) bør først og fremst tenke på barna, 

for det er selvopptatt å ville bli rik på bekostning av barna.  

Det er ikke rart at nederlandske feminister mener at Undset var feminist, siden mange kvinner i 

hennes bøker hadde jobb, og de var ikke redd det gikk på bekostning av barna. Kvinnene i hennes 

bøker er ofte ganske opptatt med jobb. Sigrid Undset mener heller ikke at det er galt når en mor har 

jobb. Det er hennes mening at ekteskap og barn er svært viktig i livet. Og at kvinner i middelaldrene 

var meget selvstendige hvis de drev en hel gård, mer selvstendig i hvert fall en mange kvinner og 

menn er i dag på arbeidsplassen.  

I skrivende stund prøver to hundre nederlandske kvinner med ledende stilling å få til en 40% kvinnelig 

kvotering til ledende stillinger i samfunnet og næringslivet, liksom det er i Norge. De fleste mennesker 

ler om forslaget, eller mener at med en slik regel kommer det svakke kvinner i styrene.  

                                                             
6 Opzij, november 2003/ side 79/ Liddie Austin 
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Jeg tror at synspunktene til Undset kommer overens med de til nederlandske feminister, eller ligger et 

sted imellom de til nederlandske gjennomsnittsfolk og feminister i Nederland.  
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Konklusie: 
 

Sigrid Undset er litt konservativ for norske feminister, men virker ganske frem for nederlandske 

feminister. Hun vokste opp i frihet, bortsett fra det at hennes familie trengte hennes kjedelige 

kontorjobb da hun var ung. Så valgte hun et livssyn med katolske prinsipper, som påvirket også 

hennes syn på ekteskap og rollen som foreldrene spiller. Men det var helt greit å ha en jobb. Troskap 

og katolske verdier var viktigst for henne.  Hun mente ellers at kvinner som drev en gård i 

middelaldrene var mer selvstendig enn kvinner  og menn som arbeider som assistent for en sjef i dag. 

Nederlandske feminister skulle mene at Sigrid Undset var svært moderne. 
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