Sigrid Undset
(1882-1949)

Biografi
Norsk forfatter, født i Kalundborg. Hun modtog Nobels
Litteraturpris i 1928 for de historiske romaner Kristin

Figur 1 Fra Aschehougs arkiv

Lavransdatter (1920-22) og Olav Audunssøn (1925-27) og
er en af de største kvindelige forfattere i norsk litteratur. Faderen stammede fra Trondheim og
inddrog Sigrid i sit job som arkæolog, men da han ved sin død i 1893 efterlod moderen og de
tre døtre i små kår, måtte Sigrid nøjes med en kort handelsuddannelse, hvorefter hun
arbejdede på kontor for at bidrage til hjemmets økonomi. Ved selvstudier og flid lykkedes det
hende at skrive en historisk roman, der blev afvist, hvorfor hun på råd fra forlægger
Nathansen vendte sig mod en realistisk skildring af samtiden. Debutromanen fra 1907
handlede således om et i tiden hyppigt tilbagevendende tema, nemlig den gifte kvindes
frustrerede lykkedrøm. Dog var Undsets budskab ikke af emancipatorisk art, men tilskyndede
derimod kvinden til at udfylde sin plads i hjemmet. Undset konverterede i 1924 til
katolicismen efter en langvarig religiøs krise. I Kristin Lavransdatter foldede hun sine katolske
ideer ud som ramme om den typiske kvindekonflikt mellem sociale pligter og lidenskab.
Undset agiterede tidligt heftigt mod nazismen og måtte som følge heraf emigrere til USA,
hvor hun fortsatte med at skrive. Ud over skønlitteratur skrev hun en strøm af essays, avis- og
tidsskriftsartikler, som siden udkom i bogform. Essayet "Tre søstre" om Brontësøstrene fra
1917 blev genoptrykt i Etapper (1929), og hendes kritik af kvindesagen blev til Et
kvindesynspunkt (1919).
Udvalgte værker
Kristin Lavransdatter (roman 1920-22, da. 1940)
Olav Audunssøn (roman 1925-27, da. 1962-63)
Etapper (essays 1929)
Et kvindesynspunkt (1919)

Links til andre ressourcer
http://snl.no/.nbl_biografi/Sigrid_Undset/utdypning
Forfatterweb
Portræt af Sigrid Undset. Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement,
men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.
Pegasos - Sigrid Undset
Kort forfatterportræt på engelsk om Sigrid Undset fra den finske litteraturside Pegasos.
The Nobel Prize Internet Archive
Side om nobelprismodtager Sigrid Undset. Siden indeholder mange links bl.a. biografi,
anmeldelser af Kristin Lavransdatter m.m.
Sigrid Undset Selskapet
Norsk hjemmeside oprettet af Sigrid Undset Selskapet, som er en forening, der arbejder for at
fremme interessen for Sigrid Undset og hendes forfatterskab. Hjemmesiden handler mest om
selskabets aktiviteter, men her kan blandt andet findes en komplet liste over Sigrid Undsets
forfatterskab.

