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Sammendrag 
Denne oppgaven undersøker brevvekslingen mellom Sigrid Undset og den amerikanske 

middelalderforskeren Hope Emily Allen. De skrev til hverandre fra 1941 til 1949, og 

mesteparten av brevene ble til mens Undset var i eksil i USA under andre verdenskrig. Etter 

hvert utviklet de et tett vennskap. De deler fra sitt personlige liv, men blir sjelden private. 

Innholdsmessig skriver de til hverandre om alt fra blomster, skogsturer og krigsnyheter til 

overtro, engelske middelaldermystikere og familiemedlemmer.     

Det teoretiske og metodiske rammeverket mitt er fundert i brevteori og diskursteori. 

Jeg definerer tre diskurser som virksomme internt i brevvekslingen: en krigsdiskurs, en 

historiefaglig diskurs og en hverdagslivets diskurs. Det brevteoretiske perspektivet lener seg 

på Janet G. Altman og Elizabeth MacArthur, som er opptatt av hvordan det dialogiske 

forholdet mellom avsender og mottaker påvirker brevets innhold. Dette kombinerer jeg med 

elementer fra Faircloughs og Foucaults diskursteori. Diskontinuitet, subjektet i diskursen og 

diskursens interne prosedyrer hentes fra Foucault. En mikroanalytisk og makroanalytisk 

tilnærming til innholdet er grep jeg har tatt med meg fra Fairclough. Det vil si at jeg 

undersøker både hvordan diskursene virker inn på språkvalg og retorikk i brevene, og 

hvordan sosiale relasjoner og politiske holdninger formes av diskursene. Jeg legger til grunn 

at diskursene skapes av Undset og Allen i brevvekslingen, samtidig som Undset og Allen 

også påvirkes av diskursene.    

I krigsdiskursen tar Undset ledelsen. Retorisk sett sentrer språket rundt et nåtidig 

tidsperspektiv med et stort fokus på nyheter. Det konstrueres et fiendebilde av tyskerne, og 

tidvis også Sovjetunionen. I den historiefaglige diskursen tar Allen ledelsen. Her skriver de 

om middelalderen, samt det praktiske rundt forskningsformidling og akademiske fellesskap. 

Det skriver også om overtro, og da i en spesielt essayistisk stil. I hverdagslivets diskurs 

skriver Undset og Allen om blomster og sender eksemplarer til hverandre. Denne diskursen 

innbefatter det rutinemessige som de gjør hver dag og miljøbeskrivelser fra stedene de 

beveger seg inkluderes i dette. Til slutt ser jeg på hvordan diskursene flettes sammen i 

brevvekslingen. Her er det spesielt politiske holdninger fra krigsdiskursen og historiske 

perspektiver fra den historiefaglige diskursen som blandes sammen.  
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Forord 
I skrivende stund er det over to år siden jeg bladde i brevene fra Undset og Allen for første 
gang. Dette, fordi Nasjonalbiblioteket hadde utlyst et stipend i Vitenskapsbutikken, der de 
lurte på om noen ville skrive om brev. Jeg hadde ikke noe forhold til sjangeren, men prøvde 
meg allikevel. Denne brevvekslingens materielle tilstedeværelse og omfang av innhold 
vekket entusiasme hos meg, og det gjør den fortsatt. Det har vært oppriktig spennende å sette 
seg inn Sigrid Undset og Hope Emily Allen sine travle liv og store referanserammer, samt 
brevvekslingens viktige, historiske kontekst.  
 
Først av alt vil jeg rette en stor takk til veilederen min, Anne Birgitte Rønning. Takk for at du 
har vært nysgjerrig sammen med meg, for entusiasme for historiske detaljer og for at du har 
hjulpet meg med å holde kontroll på teoretiske utfordringer. Veiledningen din har gjort det 
gøy å skrive.  
 
Takk til de ansatte på spesiallesesalen ved Nasjonalbiblioteket. Særlig vil jeg takke Tone 
Modalsli for å ha delt av sin brede, faglige innsikt i Undsets materiale og Rebecca Boxler 
Ødegaard for raske svar og god hjelp.  
 
Takk til Radio Nova, som ga meg et avbrekk halvveis i en toårig master og lærte meg helt 
andre ting enn Blindern har gjort. Finere frivillige og mer innovativ radioproduksjon må man 
lete lenge etter.  
 
Takk til mamma, pappa og Johanne, for at dere hører på når jeg snakker om alt som 
engasjerer meg, gir meg støtte i det aller meste—og motstand når det trengs. Spesielt takk til 
deg, mamma Torfrid Hystad, for interesserte og kjærlige korrekturlesninger, og for all tid du 
har gitt meg i oppgavens innspurt. 
 
Takk, kjæreste Simen, for tilstedeværelse gjennom hverdager og slitne kvelder, halvtimer 
med parks & rec, for tålmodighet og for den store roen jeg setter så pris på at du har.  
 

Eline Hystad 
Oslo, 8. mai 2019 
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1. Innledning 
26. januar 1941 sendte den amerikanske middelalderforskeren Hope Emily Allen (1883-

1960) et brev til Sigrid Undset (1882-1949). Den første kontakten åpnet slik: «Dear Madame, 

like very many others in America I heard with great sorrow of your griefs last spring and I 

was very glad to know that you had paid my country the honesty of coming here 

(26.01.41).1,2 Da Allen sendte dette første brevet hadde Undset nettopp flyktet til USA. 

Kondolansen fra Allen viser til at Undsets sønn Anders Svarstad døde i slaget ved Segalstad 

bro allerede 27. april 1940. Det er allikevel ikke dette som er Allens hovedanliggende når hun 

skriver. I det første brevet informerer Allen videre om at hun arbeider med en bok om den 

engelske middelaldermystikeren Margery Kempe (1373-1438), og at hun tar kontakt med 

Undset ettersom Undset også har arbeidet med dette stoffet. Allen lurer på Undset kan tenke 

seg å anmelde den nye boken hennes om Kempe, og er først og fremst ute i et faglig, 

profesjonelt ærend. I tillegg til faglige diskusjoner om historie blir også den pågående krigen 

samt natur og blomster viktige samtaleemner i brevvekslingen.  

Allens brev til Undset blir begynnelsen på en korrespondanse som strekker seg fra 

1941 til 1949. Til sammen dreier det seg om omtrent 205 brev som er tilgjengelige fra 

Nasjonalbiblioteket i Oslos håndskriftsamling. Brevene fra Allen til Undset er representert 

som originaler i samlingen, mens brevene fra Undset til Allen befinner seg i Rutgers 

University Library i New Jersey. Disse foreligger som fotokopier i samlingen til 

Nasjonalbiblioteket. De aller fleste brevene er skrevet på skrivemaskin. Fra tid til annen 

sender de (særlig Allen) håndskrevne postkort, og disse kan være vanskelige å tyde. Noen av 

brevene er korte som telegrammer, da gjerne i forbindelse med reise og praktiske 

opplysninger. Flere av dem inneholder dessuten vedlegg som avisutklipp, fotografier, 

pressede blomster, kopier av andre brev, eller små gaver. Alle brevene er skrevet på engelsk, 

men brevskriverne varierer noe mellom britiske og amerikanske stavemåter.3   

 Brevvekslingen er mest regelmessig fra 1941 til 1946. Da skriver de mellom ett og tre 

brev hver i måneden. Hyppigheten og svarhastigheten er definitivt høyest når det dreier seg 

																																																								
1 Rettigheter til å sitere lengre strekk fra brevene er avklart med George D. Allen for Hope Emily Allens brev, 
og Aschehoug for Sigrid Undsets brev. Jeg setter stor pris på å ha fått mulighet til å gjøre dette; tusen takk.   
2	Jeg referer til brevene som ble skrevet av Undset og Allen med datoen de er merket med. Der det fremgår av 
konteksten hvem som er avsender nevner jeg det ikke i referansen, men i tilfeller der det er uklart har jeg 
spesifisert.	
3 Undset skriver godt engelsk, og har ganske sjelden skrivefeil. Allen, som føler seg mer «hjemme» i språket, 
bruker oftere muntlige forkortelser. Det finnes også et par eksempler på at Undset leker med norske uttrykk. 
Hun skriver om munnhellet «å gjøre en røverkule av sitt hjerte» (04.12.41) og spør Allen om det har noe 
liknende på engelsk, og til nyttår skriver hun «’takk for det gamlet året’ we say in Norway [...]» (29.12.41). 
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om praktiske spørsmål, som transport og besøk, eller kopier av anmeldelser og artikler som 

skal distribueres. De tre siste årene, derimot, er det flere huller i korrespondansen. Det er 

vanskelig å si med sikkerhet, men det ser ut til at det mangler minst ett brev fra Allen i 1946, 

tre til fire fra 1947, og to til tre i 1948. I 1949 ser det ut til å mangle ett til to brev fra Undset. 

Flere steder bemerker brevskriverne selv at de har rotet bort brev de har fått. I 1946 

formulerer Undset seg for eksempel slik: «[…] I don’t know if I did reply to your last 

letter,—indeed I don’t know where it is now […]» (24.01.46). Det skjer sannsynligvis oftere 

de tre siste årene, som følge av at Undset har flyttet hjem igjen til Norge.  

Det er vanskelig å si sikkert hvorvidt, eventuelt hvor godt, Undset og Allen kjente 

hverandre før de innledet brevvekslingen. Det kan allikevel se ut til at den faglige interessen 

for middelalderen er et felles kontaktpunkt. Allen er inne på dette når hun innledningsvis 

poengterer at hun vet at Undset har skrevet en artikkel om Kempe tidligere. Artikkelen Allen 

viser til omhandler den moderniserte utgaven av Kempes selvbiografi, og artikkelen ble 

publisert på norsk under tittelen «Margery Kempe fra Lynn». Liv Bliksrud bemerker at 

artikkelen først stod på trykk i St. Olav i 1938, og at den siden ble utgitt i Undsets 

Selvportretter og landskapsbilleder (1938) (2007a, 985).4 Den foreligger også i Essays og 

Artikler 1930—1939 (2007). Allen har lest artikkelen i det amerikanske tidsskriftet The 

Atlantic, der den ble publisert i en oversatt utgave i 1939. Fra det hun skriver i «Margery 

Kempe fra Lynn» kan man ane at Undset hadde en viss kjennskap til Allen allerede den gang. 

Hun henviser nemlig til en «sakkyndig» som identifiserte det bortkomne manuskriptet fra 

Kempe (2007, 753). Undset nevner ingen navn i artikkelen, men det var Allen som gjorde 

denne jobben. I det første brevet Undset skriver til Allen er det allikevel uklart hvor mye hun 

vet om Allens bidrag til Kempe-forskningen, for hun skriver følgende om artikkelen sin: 

«[…] it was written to introduce the Butler-Bowden popular Edition of her life—which you, 

as far as I understand your letter, really had a great deal to do with» (06.02.41). Dette er feil, 

for Allen hadde ikke noe å gjøre med den moderniserte utgaven. Undset skriver samtidig at 

hun tror hun har en utgave av Allens bok om den engelske middelaldermystikeren Richard 

Rolle (1300-1349) hjemme i Norge, så uavhengig av hvor godt hun kjente til Allens arbeid 

med Kempe kan Undset ha vært kjent med Allens navn fra tidligere av (06.02.41).5 Sett bort 

fra det faglige kontaktpunktet er det også verdt å merke seg kondolansen Allen gir. Denne 

peker mot at hun til en viss grad kjente til hva som foregikk i Undsets liv på daværende 

																																																								
4 Borghild Krane påpeker at artikkelen ble utgitt over flere nummer i St. Olav (1970, 112). 
5 I biblioteket på Bjerkebæk stod det, ifølge Krane, faktisk flere bøker om Richard Rolle, og to av disse var 
utgitt og kommentert av Hope Emily Allen (1970, 254). 
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tidspunkt. Det kan være mange grunner til dette. Det er mulig de hadde felles bekjente i 

middelaldermiljøet, men det kan også ha vært Undsets etablerte posisjon som anerkjent 

forfatter og Nobelprisvinner som førte til at Allen visste at sønnen hennes hadde gått bort. En 

annen mulighet er selvfølgelig også at dette ikke er det første brevet som ble sendt mellom 

dem, eller at de på en eller annen måte har hatt kontakt tidligere.6 

 

1.1 Brevenes form  
Som de fleste andre brev har brevene mellom Undset og Allen en relativt fast form: De 

inneholder hilsninger, oppdateringer og en avslutning. Ordvalgene de tar i hilsningene sine 

kan fortelle mye om forholdet mellom brevskriverne. I det første brevet til Undset er Allen 

formell, og åpner med den høflige tilnærmingen «Dear Madame» (26.01.41). Undset svarer 

med «Dear Miss Allen» (06.02.41). Allen holder seg til «Madame»-formen en stund, men går 

relativt raskt over til en mer personlig variant med fornavn, «Dear Sigrid», som hun holder 

gjennom brevvekslingen. Som Allen går Undset også over til en mindre formell åpning og 

benytter «Dear Hope». Også de avsluttende ordene de velger har en uformell tone. Undset 

bruker variasjoner over «yours, Sigrid». Allen veksler gjerne mellom «yours affectionately», 

eventuelt bare «yours aff», og varianter av «with love».7 

Alle brevene Undset og Allen sender hverandre har et kjennemerke som sier noe om 

hvor og når brevet er skrevet. Allen noterer som regel ned hvor hun skriver fra øverst i brevet 

sammen med dato, som i «Kenwood, March 30.43» (30.03.43). Iblant bruker Undset 

brevpapir fra Hotel Margaret, som har en karakteristisk logo med hotellets navn i toppen. 

Under denne logoen skriver hun dato. Tilsvarende skriver hun «Brooklyn 2, N.Y. March 15th 

1944» når hun ikke har brevpapir med logo på (15.03.44). Med ganske få ord har de da 

oppdatert hverandre på hvor og (omtrent) når de skriver fra. Disse opplysningene sier noe om 

hva slags kontekst brevet er skrevet i, men har også en praktisk funksjon for brevskriverne 

ettersom det forteller hvilken adresse den andre skal svare til. 

De praktiske implikasjonene som ligger i brevsjangeren er med på å forme det de 

skriver om, og hvordan de skriver om det. Brevskriving er bestandig situasjonsbetinget, noe 

som betyr at kontekst som spesielle hendelser eller høytider påvirker innholdet i brevene. Det 

																																																								
6 Takk til Tone Modalsli ved Nasjonalbiblioteket som gjorde meg oppmerksom på at det alltid er vanskelig å si 
noe sikkert om denne typen kildemateriale. 
7 I artikkelen «Willa Cather and Sigrid Undset: The Correspondence in Oslo» viser litteraturforsker Sherrill 
Harbison til at Cather og Undset konsekvent hilser hverandre med både fornavn og etternavn. Hun poengterer at 
de gjør dette uavhengig av hvor personlig innholdet i brevene er, og konkluderer med at Undset fulgte Cathers 
strikte etikette (2000, 241). 
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hender at utenforliggende faktorer spiller direkte inn, slik at Undset og Allen avbrytes og 

fullfører brevet på et senere tidspunkt. «Well, I have to stop some time and see about cooking 

me some supper», skriver Undset for eksempel mot slutten av et brev til Allen (22.05.43). På 

et annet tidspunkt skriver hun ett avsnitt 1. mai, før resten av brevet er fullført 2. mai. Dette 

fordi arbeidernes internasjonale kampdag ble markert med et fellesmåltid som hun måtte 

rekke å delta på (01.05.46).8 Det situasjonsbetingede er også underliggende når Allen avslutte 

brevene sine med å poengtere at hun er travel: «Yrs [sic] in haste» (21.08.43) og «Much love 

in haste. H» (11.01.45), skriver hun for eksempel. Ved et tilfelle innleder hun med å skrive 

«In haste—», før resten av innholdet kommer (10.05.44?)9. Det hurtige, men kjærlige, i 

bemerkningene hennes sier mye om brevvekslingen som sådan: Hun har en klar 

tilstedeværelse i brevet sitt, men skrivingen skjer i en situasjon som påvirkes av ytre 

omstendigheter.  

 

1.2 Sigrid Undset  
Sigrid Undset ble født 21. mai 1882 i Kalundborg i Danmark. Da hun var to år gammel flyttet 

familien til Oslo, der hun vokste hun opp med moren Anna Charlotte Gyth, faren Ingvald 

Undset og søstrene Ragnhild og Signe. Ingvald Undset, som var ansatt som professor i 

arkeologi ved Universitetet i Oslo, døde allerede i 1893. I biografien Sigrid Undset (1970) 

skriver Borghild Krane at Sigrid Undset gikk på Fru Nielsens Latin- og realskole og siden 

studerte på handelsgymnasium (1970, 16-21). Hun debuterte som forfatter med 

ekteskapsromanen Fru Marta Oulie på Aschehoug i 1907. På en reise i Italia traff hun 

kunstmaleren Anders Castus Svarstad, som hun giftet seg med. Ekteparet skilte lag i 1919, og 

da flyttet Sigrid Undset til Lillehammer og stedet Bjerkebæk. Der bodde hun sammen med 

Anders, datteren Maren Charlotte og den nyfødte sønnen Hans (1970, 38-49). Da krigen var 

over flyttet hun tilbake og ble værende på Bjerkebæk resten av sitt liv. 

 Undsets forfatterskap er rikt og spenner over en rekke sjangre. Etter debutromanen sin 

skrev hun flere nåtidige romaner som Jenny (1911), Splinten av Troldspeilet (1917) og Ida 

Elisabeth (1932). Videre skrev hun historiske romaner som Fortellinger om Viga-Ljot og 

Vigdis (1909), Kristin Lavransdatter-trilogien med Kransen (1920), Husfrue (1921) og 

Korset (1922) samt bøkene om Olav Audunssøn (1925 og 1927). Dikt, noveller og biografier 

har hun også vært innom. I tillegg var Undset aktiv som essayist og samfunnsdebattant, og 

																																																								
8 Ettersom selve brevet er datert 01.05.46 og det er slik Nasjonalbiblioteket har merket brevet, har referansen 
allikevel fått denne datoen. 
9 Spørsmålstegn bak dateringen viser til at datoen er usikker.  
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var oppdatert på diskusjoner som foregikk i samtiden. Da hun mottok Nobelprisen i litteratur 

i 1928 for Kristin Lavransdatter-trilogien, var hun allerede en kjent figur i norsk offentlighet. 

I 1935 ble hun valgt til formann av Den norske Forfatterforening (1970, 94).  

 I memoaren Tilbake til Fremtiden beskriver Undset selv krigens plutselige utbrudd 

(1949).10 9. april holdt hun et foredrag på Studentersamfundet i Oslo, og dagen etter spiste 

hun middag med søsteren sin. Om natten våknet hun av bombealarmer i Oslo (1996, 11). 20. 

april ble hun rådet av norske myndigheter til å flykte fra landet, og sammen med 

yngstesønnen Hans reiste hun gjennom Sverige, Russland og Japan til USA (1996, 22). Det 

hele gikk raskt, og overgangen fra arbeidslivet i Norge til arbeidslivet i USA ble på flere 

måter et brudd for Undset. I det første brevet sitt til Allen skriver hun at hun arbeidet med et 

bidrag til en fem-binds utgave om verdens kvinnehistorie da krigen brøt ut. Denne er hun nå 

usikker på om noen gang vil fullføres (06.02.41).11 Hun ankom landet som en anerkjent 

forfatter og reiste umiddelbart ut på foredragsturné rundt i landet. I Sigrid Undset skriver 

hjem (1982) omtaler Arne Skouen henne som en «informasjonssoldat», ettersom hun var 

opptatt av å fortelle om hvordan hun hadde opplevd krigen i Norge (1982, 40). Skouen 

samarbeidet selv med Undset i USA. Undset var ambivalent til endel av arbeidsoppgavene 

hun fikk som stor kulturpersonlighet, særlig dem av sosial karakter. I et brev til Allen skildrer 

hun hvordan hun gruer seg til en uke med mange møter:  

 
[…] now I have a nasty week ahead—one or more ‘engagements’ every day, and I really feel like 
sitting down and whining just for a change, I generally do’nt [sic], but some of the engagements are 
appalling, as I have to meet some crowds I really detest—some are quite nice too. (04.12.41)  

 
Til tross for at Undset var skeptisk til de mange arrangementene, fikk hun noen gode, 

amerikanske venner under oppholdet i USA. Foruten Hope Emily Allen ble forfatteren 

Marjorie Kinnan Rawlings, journalisten og katolikken Dorothy Day og forfatteren Willa 

Cather viktige for henne.  

 Undset fortsatte å spre et politisk budskap etter foredragsturnéen i USA, men hun 

skrev også en del inntektsbringende artikler. Selv om det er en tittel som tradisjonelt sett ikke 

er brukt så mye om henne, gir det derfor god mening når Skouen kaller henne «journalist 

																																																								
10 Tilbake til Fremtiden ble utgitt i 1949. Den ble vel og merke trykket allerede i 1945, men kom ikke ut på 
markedet før fire år senere (Ørjasæter 1993, 381). Den ble først publisert i USA som Return to the Future 
(1942). Undset skrev den på norsk, og Henriette C. K. Naeseth oversatte den til engelsk. Jeg siterer fra den 
norske utgaven i oppgaven. 
11 Ørjasæter skriver at dette prosjektet ble tatt opp igjen av forlagsdirektør i Aschehoug, Mads Nygaard, etter 
krigen. Ørjasæter siterer et brev fra Undset til Nygaard der Undset omtaler dette som en av hennes 
ynglingsidéer, samtidig som hun påpeker at hun er opptatt med å skrive om Catherina av Siena og flere 
prosjekter for amerikanske forleggere (1993, 346). 
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Sigrid Undset» i forordet sitt (1982, 5). Han beskriver hvordan Undset raskt la til seg en 

avisslang med spørsmål om «deadline» og vurderinger rundt om det var mulig å «snu på 

stoff» for å bruke det flere ganger (1982, 40). Store mengder av Undsets arbeid fra USA er 

samlet av Bliksrud i Essays og artikler 1940—1949 (2008), og det er et bredt spenn i både 

oppdragsgivere og innhold her. Undset leverte til alt fra Samtiden til Nordmannsforbundets 

julehefte, New York Times og St. Ansgar’s Scandinavian Catholic League of New York. I 

1945 skrev hun et stykke for The Herbarist med tittelen «The Use of Herbs in Norwegian 

Households» om gressløk i eggerøre, makrell med persille og lam med dill, hvor hun tilslutt 

gir bort oppskriften på en type urtebrandy (2008, 578). To år tidligere, i 1943, skrev hun for 

America. A Catholic Review of the Week om de få barnebøkene hun hadde som liten, som nå 

var igjen i Norge i huset som var blitt overtatt av tyske soldater (2008, 319). Mye av 

skrivingen gjorde hun av økonomiske årsaker, men fra tid til annen fremhever hun for Allen 

at hun jobber med tekster hun setter ekstra pris på. Å skrive en anmeldelse av Robert 

Vansittarts nyeste bok, for eksempel, er et arbeid Undset skriver hun gjør «con amore» 

(23.10.43).12 

 I tillegg til det journalistiske arbeidet, ga Undset ut tre verk mens hun bodde i USA. 

Også for disse er «informasjon» et viktig stikkord. Return to the Future beskriver reisen 

hennes fra Lillehammer til New York, men det er ikke turen som står i hovedfokus. Det var 

viljen til å bekjempe nazismen: «Den skulle være et kampskrift for frihet og demokrati», 

skriver Ørjasæter i Menneskenes Hjerter (1993), og det er den virkelig (1993, 323). I relativt 

stor kontrast til Return to the Future kom Happy Times in Norway (1942) ut samme året. Den 

inneholder en samling korte fortellinger om julefeiring, 17. mai-feiring og sommerferie på 

Bjerkebæk.13 I forordet forklarer Undset at det var Eleanor Roosevelt som fikk henne på dette 

sporet, da førstedamen foreslo at forfattere fra okkuperte land kunne skrive om hvordan barn 

hadde det i hjemlandet deres (1996, 161). Med et litt annet tidsperspektiv ga hun også ut den 

historiske barneboken Sigurd and His Brave Companions (1943), som hun selv skrev på 

engelsk. Krane poengterer at dette egentlig ikke var noen ny tekst per 1943, men en utvidelse 

av en fortelling hun hadde skrevet for juleheftet Kimer i Klokker i 1924 (1970, 116).14 

																																																								
12 Vansittart var en britisk forfatter. Undset skriver ikke mer i brevet enn at anmeldelsen skal trykkes i et katolsk 
tidsskrift. 11.02.44 hadde hun en anmeldelse av Vansittarts selvbiografi Lessons of my Life på trykk i det 
katolske tidsskriftet Commonweal, så det er nok denne det er snakk om. 
13 Denne ble utgitt som Lykkelige dager i Norge i 1947. 
14 På norsk ble den utgitt som Sigurd og hans tapre venner posthumt i 1955, oversatt av Sigrid Undsets søster 
Signe Thomas. I forordet til den norske oversettelsen skriver Thomas at også denne er skrevet med inspirasjon 
fra Eleanor Roosevelts initiativ (1972, 5). Dette nevnes ellers kun i forbindelse med Happy Times in Norway, så 
vidt jeg kan se. 
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 Undset var en ivrig brevskriver hele sitt liv. Mest kjent er korrespondansen hennes 

med den svenske brevvenninnen Andrea Hedberg, som er publisert i samling som Kjære Dea 

(1979).15 Ellers finnes en betydelig mengde av Undsets brev i håndskriftsamlingen på 

Nasjonalbiblioteket i Oslo. Kildematerialet de har fra Undset ble en del av Norges 

dokumentarv i 2016. I nominasjonsskjemaet til Kulturrådet, som ble sendt inn av Hege 

Stensrud Høsøien ved Nasjonalbiblioteket, står det at det dreier det seg om omkring ni 

hyllemeter med materiale fra Sigrid Undset (2016). Dette består av alt fra manuskripter og 

romaner til kvitteringer og brev. Mange av brevene som Nasjonalbiblioteket forvalter er 

skrevet mellom Undset og familiemedlemmene hennes. Ellers finnes det jobbrelaterte brev til 

Aschehoug i samlingen, så vel som brev til forfattervenner som Ingeborg Møller, Nini Roll 

Anker, Alice Lyttkens og Fredrik Paasche. De fleste brevene kom til samlingen i 1998, da 

Bjerkebæk ble overdratt til det offentlige. Dette gjelder også brevene fra Allen til Undset.  

 

1.3 Hope Emily Allen  
Hope Emily Allen ble født 12. november 1883 i Oneida, nord i staten New York. I biografien 

Hope Emily Allen (1988) skriver middelalderforsker John Hirsh at hun gikk på barneskole i 

Canada like ved Niagara Falls. Da hun var ferdig der begynte hun å studere på Bryn Mawr 

College rett utenfor Philadelphia. Der vokste interessen for middelalder og engelsk litteratur 

(1988, 3-7). Etter dette fortsatte Allen å studere ved Radcliffe University. Med et stipend fra 

American Association of Collegiate Alumnae fikk hun muligheten til å reise til England i 

1910, der karrieren hennes som middelalderforsker virkelig satte fart. Hun studerte tekster av 

Richard Rolle og ble stort sett værende i England de neste ti årene (1988, 23). I 1927 ble 

studien hennes av Rolles manuskripter, Writings Ascribed to Richard Rolle, Hermit of 

Hampole, publisert av Modern Language Association of America. Et annet viktig 

kildemateriale hun forsket på i England var middelalderverket Ancrene Riwle, også kjent som 

Ancrene Wisse.16 

For denne konteksten er Allens arbeid med den engelske middelaldermystikeren 

Margery Kempe viktig. I 1934 identifiserte hun manuskriptet til Kempes selvbiografi, og i 

																																																								
15 Brevene fra Undset til Hedberg ble skrevet mellom 1889 og 1940, og er utgitt og kommentert av 
svigerdatteren Christianne Undset Svarstad med hjelp fra sønnen Hans Svarstad. Med unntak av enkelte brev 
som familien har tatt ut er samlingen komplett. 
16 Dette er bok som inneholder regler for hvordan nonner skulle oppføre seg, og den ble skrevet av en anonym 
forfatter på begynnelsen av 1200-tallet. Det finnes 17 ulike manuskripter til verket. Allen var opptatt av bokens 
røtter, men også hvem den var skrevet for (1988, 43). 
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artikkelen «‘The Ever-Growing Army of Serious Girl Students’: The Legacy of Hope Emily 

Allen» (2001) poengterer middelalderhistoriker Marea Mitchell at dette sannsynligvis var et 

av de mest betydningsfulle middelalderfunnene som ble gjort på 1900-tallet (2001, 23). Da 

Allen hadde gjorde dette, foreslo hun å gi ut både en modernisert utgave og en vitenskapelig, 

kommentert utgave av selvbiografien (1988, 117). Etter en del konflikter endte det med at 

Allen kun bidro til den vitenskapelige utgaven. Eieren av manuskriptet, W. Butler-Bowden, 

ga ut den moderniserte utgaven 1936, og det er den Undset omtaler i artikkelen «Margery 

Kempe fra Lynn». Allen skulle samarbeide med historikeren Sanford Brown Meech om å gi 

ut den kommenterte utgaven, men også dette ble konfliktfylt. Som et kompromiss endte det 

opp som en tekstkritisk og filologisk utgave av Kempes originaltekst, der Allen og Meech 

bidrar med hver sine notater. Denne kom ut i 1940, og det er denne Allen spør om Undset vil 

anmelde i brevvekslingens innledende brev. En annen side av kompromisset var at Allen 

skulle få gi ut et bind nummer to om Kempe, med innhold som var relatert til selvbiografien 

(1988, 126). Dette andre bindet ble aldri fullført, men i brevvekslingen nevner Allen stadig at 

hun arbeider med det.   

På begynnelsen av 1930-tallet jobbet Allen en liten periode for Early Modern 

Dictionary Project i University of Michigan, og dette var det eneste tidspunktet hun var ansatt 

i noen fast jobb (1988, 99). Mitchell forklarer at hun gjorde dette fordi hun hadde behov for 

en mer stabil inntekt i kjølvann av «den store depresjonen» på 30-tallet. Ellers fikk hun 

stipendmidler fra organisasjoner som «American Council of Learned Societies», samt inntekt 

fra den familiedrevne sølvvarefabrikken i Oneida (2001, 21). Selv om hele Allens karriere 

dreide seg om forskning på middelalderhistorie, arbeidet hun altså nesten utelukkende som fri 

intellektuell. I forordet til biografien om Allen poengterer Hirsh at dette kan ha hatt noe med 

at hun var endel syk, men også at friheten gjorde det lettere for henne å fordype seg i det hun 

selv ønsket (1988, xiii). Mitchell nevner at hun hadde et stort, akademisk fellesskap med 

forskere rundt omkring i verden, og at hun mottok anerkjennelse for arbeidet sitt fra 

akademiske institusjoner (2001, 24).     

 Da Allen og Undset opprettet kontakt, bodde Allen i barndomshjemmet sitt i Oneida. 

De siste årene før hun døde vekslet hun på å bo der og på feriestedet sitt i Ann Arbor i 

Michigan. Undset besøkte Allen flere ganger i løpet av tiden sin i USA, og skriver 

entusiastisk om Oneidas særpreg allerede etter første besøk (08.06.41). Oneida er et reservat i 

New York for det amerikanske urfolket «The Oneida», men er også kjent for å ha vært 

tilholdsstedet til den religiøse sekten «Oneida Community». Denne ble ledet av John 
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Humphrey Noyes, og Allens foreldre var en del av den.17 Sekten ble oppløst før Hope Emily 

Allen ble født, men huset hun vokste opp i, og som hun bodde i mens hun korresponderte 

med Undset, var en stor herregård som ble bygget for å huse Oneida Community. I 

tilknytning til Oneida Community eksisterte også sølvvarefabrikken Oneida Limited, som 

fortsatte å være viktig etter samfunnet ble oppløst. I Oneida (2016) skriver Ellen Wayland-

Smith, som er litteraturforsker og etterkommer av samfunnet, at aksjene i selskapet ble 

fordelt på de gjenværende medlemmene i 1880 (2016, 175). Hun påpeker at fabrikken gjorde 

det godt under andre verdenskrig, ettersom de la om produksjonen (2016, 243). I et brev til 

Undset oppdaterer Allen slik om forretningene:  
 
The factory hums and now the problem will be to get the skilled workers we laid off in early April. 
When you were here we expected a stoppage of dividends entirely, whereas we got only a cut, and it 
would seem that the individual adjustment to war financially had passed the peak for the moment. 
(16.07.42)  

 
På et tidspunkt sender Allen også Undset tre invitasjoner til et årsmøte for aksjeeiere i Oneida 

LTD (ad. 27.03.43).18 I brevet som hun legger dem ved, skriver hun ikke hvorfor hun sender 

dem, eller hvorvidt dette faktisk er en invitasjon som er viktig for Undset (27.02.43). Møtet 

finner sted dagen etter at hun postlegger brevet, så sannsynligvis gjør hun det for å oppdatere 

om hva hun holder på med og hvorfor hun befinner seg ved Niagara Falls.  

Undset og Allen vokste opp i forholdsvis ulike kulturer, og med forholdsvis ulike  

verdisett. Ragna Nielsens latin- og realskole, der Undset gikk, var Norges første fellesskole 

for gutter og jenter, mens Allen opplevde hvordan kvinner og menn ble delt mellom Radcliffe 

University og Harvard University. Undset vokste ikke opp i noe utpreget religiøst hjem, men 

konverterte til katolisismen i senere år. Allen, derimot, vokste opp i et miljø som var sterkt 

påvirket av religion og levde resten av livet som agnostiker. Hun var opptatt av å leve etter 

det sosialistiske verdisynet hun ble oppdratt i fra oppveksten sin, mens Undset hadde 

konservative holdninger (Mitchell 2001, 23). Til tross for dette viser brevvekslingen at de to 

har ganske like holdninger til krigen. Undset uttrykte seg politisk gjennom hele 

forfatterskapet sitt, og andre verdenskrig forsterket dette engasjementet. Ifølge Hirsh var 

politikk og samfunn temaer som Allen ble mer og mer interessert i ettersom krigen utviklet 

seg. Spesielt opptatt var hun av Sovjetunionen, som hun hadde besøkt flere ganger (1988, 

																																																								
17 I Oneida forklarer Ellen Wayland-Smith at en viktig del av Oneida Community sin lære dreide seg om 
«complex marriage», det vil si en form for polyamorøst forhold mellom medlemmene (2016, 68). Sosialistiske 
verdier og flate strukturer stod dessuten helt sentralt for både Noyes’ tolkninger av bibelen og oppbygningen av 
samfunnet i sekten som sådan (2016, 66). 
18 Forkortelsen «ad.» viser til at dette er et vedlegg i brevet. 
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142). Akkurat Sovjetunionen er Undset og Allen tidvis uenig om, ellers er de samstemt om 

krigens stor-politiske linjer. De holder begge med Storbritannia og uttrykker en klar 

motstand mot nazismen. 

 Hirsh trekker feminisme frem som sentralt for Allen, noe som også er tydelig i 

biografiens undertittel: Hope Emily Allen. Medieval Scholarship and Feminism. Han 

definerer ingen klar, feministisk posisjonering for henne, men legger vekt på hvordan Allens 

interesse for både Kempe og andre historiske kvinneskikkelser viser at hun tok aktive valg i 

forskningen sin. I akademisk forstand gjorde hun et kanoniseringsarbeid. Samtidig påpeker 

Hirsh at da hun kom til England for å studere, oppfattet Allen sufragettbevegelsen som for 

ekstrem og voldsom (1988, 32).19 Undset skrev også en hel del om kvinner gjennom 

forfatterskapet sitt, og var aktiv i avisspaltene. I Hvis kvinner ville være kvinner (1998) går 

idéhistoriker Kristin Johansen grundig gjennom den samtidige debatten på Undsets tid. Hun 

gjør et poeng ut av at Undset kritiserte mange av utspillene som kom omkring kvinners 

rettigheter, men sjelden tok et tydelig standpunkt selv. Undset kan imidlertid defineres som 

reaksjonær og konservativ, og dette skapte senere utfordringer for 70-tallets feministiske 

litteraturkritikk. Undset var kritisk til hvordan moderniteten påvirket samfunnet og så med 

skepsis på de raske endringene som skjedde. Krane oppsummerer hovedsynet hennes slik: 

«Industrialismen brøt opp samfunnets struktur og tvang kvinnene ut av hjemmene. De fleste 

kvinner kan utføre mannsarbeid når de må, i krig og krisetider eller når de blir enker. Men 

dette er ikke meningen med kvinners arbeidskraft» (1970, 160). En biografi om Undset ville 

altså neppe hatt «feminisme» i undertittelen, og det kunne vært spennende å se hvordan en 

diskusjon om samtidens kjønnsroller ville ha utspilt seg mellom Undset og Allen. Feminisme 

og kvinnekamp er da heller ikke noe sentralt tema i brevvekslingen mellom Undset og Allen, 

for den pågående krigen fører til at andre saker prioriteres høyere. Samtidig er det et faktum 

at selv om likestillingspolitikk ikke står i høysete, så er det en kvinnelig middelaldermystiker 

de beskjeftiger seg med. De har begge et reflektert forhold til hvordan kjønn påvirket Kempes 

posisjon i datidens samfunn.20 

																																																								
19 Et sted i brevvekslingen har Allen vel og merke noen overraskende moderne tanker omkring det at Undset 
defineres som en «kvinnelig» forfatter»: «[...] Norway goes around the world because of you and it annoys me 
when I read of you as ‘One of the greatest women novelist’-the qualification is, I am sure, unfair», skriver hun 
(05.11.43). Understrekningen er Allens. 
20 Det kan også bemerkes at Undset og Allen selv er kvinner som lever i en tid der det skjer store endringer, men 
fremdeles er store forskjeller, mellom kjønnene. Det er for eksempel nærliggende å se for seg at det 
historiefaglige miljøet Allen beveger seg i er ganske mannsdominert på dette tidspunktet. Jeg opplever allikevel 
ikke at spørsmål om kjønn problematiseres noe særlig i brevvekslingen, og har derfor valgt å la det ligge. Som 
Allen selv viser til når hun kritiserer alle som har behov for å understreke at Undset er en kvinnelig forfatter, 
anser jeg det også for å være et selvstendig poeng at brevene mellom Undset og Allen ikke nødvendigvis må 
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1.4 Eksiltilstanden  
Brevvekslingen ble til på et tidspunkt som gjør at krigen spiller en sentral rolle i den. 

Gjennom flukten fra Norge til USA hadde Undset selv fått et nært kjennskap til denne. Med 

Japans angrep på Pearl Harbor ble også USA trukket inn i krigen, men det er lite i 

brevvekslingen som tyder på at Undset og Allen sine hverdag i USA blir direkte påvirket av 

dette. Et par steder skriver de om hvordan rasjonering minsker matutvalget deres. Undset 

nevner at det er vanskelig å få tak i kaffe (30.10.42), og Allen påpeker at hun har fått tilgang 

til bedre mat til årets Thanksgiving-feiring enn hun gjorde året før (08.11.43). Ellers er det 

først og fremst hvordan krigen utvikler seg i de andre (europeiske) landene de er opptatt av. 

Begge har bekjente som de er bekymret for, og de diskuterer for eksempel hvordan det er 

mest effektivt å sende mat over havet (Allen 01.10.41).  

I artikkelen «‘Letters are everything these days’: mothers and letters in the Second 

World War» (1999) understreker litteraturforsker Jenny Hartley at brevets betydning øker 

under krig. Andre verdenskrig kan, ifølge Hartley, kalles en gullalder for brevet (1999, 183). 

Det er åpenbart at tilgangen på informasjon via brev er viktig for både Undset og Allen i 

krigsperioden. De må stadig motta, og da særlig Undset, tøffe beskjeder om hvordan krigen 

påvirker deres nærmeste. Til Allen nevner Undset for eksempel at svogeren hennes har dødd 

av sykdom (16.04.44), at det har gått av en stor eksplosjon i Oslo like ved stedet stedatteren 

hennes bor (16.04.44) og at hun er bekymret for Arnulf Øverland som provoserer med 

tekstene sine (07.07.41). Allikevel var det ikke bestandig lett å sende brev under krigen. 

Utfordringer knyttet til både transport og sensur kunne komplisere prosessen. I brevene 

Undset fikk fra Norge på samme tid som hun begynte å skrive til Allen, er det tydelig at 

brevskriverne har jobbet for å unngå okkupasjonsmaktenes sensur. Både søsteren Signe 

Thomas, niesen Charlotte Blindheim og stedatteren Gunhild Svarstad omtalte Undset som 

«Berit Heyerdahl» i brevene sine, og skrev gjerne på engelsk (Ørjasæter 1993, 459).21 Dette 

var ikke nødvendigvis noe Allen og Undset hadde problemer med da de sendte brev til 

hverandre i USA, men det er verdt å merke seg at de skrev i en tid der brevskriving var 

viktig, men også en potensielt vanskelig  

Eksiltilværelsen er en sentral del av situasjonen Undset står i når hun skriver til Allen. 

Dette ligger i alle fall til grunn i brevvekslingen frem til 1945, da Undset flytter tilbake til 

																																																								
leses i lys av kjønnet deres (og dette ville vel neppe vært en fotnote om de var to menn som skrev brev til 
hverandre). 
21 Det var ikke tilfeldig at dette var dekknavnet de valgte. Slapgard skriver om Undsets sekretær i USA, som het 
Berit Heyerdahl-Hansen (2007, 445).  
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Norge. Både Return to the Future og Happy Times in Norway vitner om at det har skjedd et 

brudd i livet hennes: På den ene siden Norge, tradisjoner og barna, på den andre siden USA, 

jobb og politikk. I brevvekslingen fremheves disse bruddene helt eksplisitt gjennom uttrykk 

for savn, som når Undset tenker tilbake på bøkene sine hjemme på Bjerkebæk, eller vennene 

hun kanskje ikke får se igjen. Følelsen av ensomhet skildres i dette brevet, som ble skrevet 

rett etter at Hans hadde reist til Toronto: «It feels rather lonely to have all ones [sic] relatives 

outside the States where you yourself is going to live for an indefinite time [...]» (12.09.41).22 

Samtidig som eksiltilværelsen fører med seg et brudd for Undset opplever jeg at hun er 

opptatt av å gjøre det beste ut av årene i USA. Det er et helt nytt liv som møter henne når hun 

kommer dit, og selv om hun skildrer det grusomme krigen fører med seg, skinner det også 

gjennom at hun blir glad i Brooklyn og leilighetshotellet Margaret.  

Jeg mener at Allens situasjon og kan forstås som et form for eksil, all den tid krigen 

også fører til et brudd i livet hennes. Når brevvekslingen innledes i 1941 har Allens tilværelse 

endret seg drastisk. Hun avbrøt studiene i England på grunn av krigen. Det er riktignok ikke 

slik at hun måtte flykte av politiske grunner, som Undset gjorde. Hun bestemte at hun ville 

reise fordi hun som syk, eldre kvinne ikke hadde noe særlig å bidra med (1988, 128). Boken 

om Kempe, som hun så vidt rakk å gjøre ferdig, ble trykket opp etter at hun hadde reist. Allen 

bemerker til Undset at den siste korrekturlesningen ble gjort av en «couragious secretary» 

(26.01.41). Reisen tilbake til hjemlandet fører til at hun ikke lenger har tilgang 

kildematerialet sitt og blir adskilt fra venner og bekjente. Hun skriver som om hun forholder 

seg til livet i England som et annet enn livet i USA: «Altogether they represent that other life 

from which I am now so tragically cut off» (01.10.41). Selv om dette kan sees på som et form 

for eksil, må det legges til at Allens situasjon var en ganske annen enn Undsets. Allen bodde i 

barndomshjemmet sitt med familie rundt seg og levde i et kjent miljø sammenliknet med 

Undset.  

 

1.5 Etiske overveielser 
Det er et privilegium å sitte på spesiallesesalen på Nasjonalbiblioteket, nesten 70 år etter 

brevene ble skrevet, å lese det Undset og Allen sendte hverandre. Det er ikke til å komme 

unna at det er private brev skrevet mellom to venner som er kildematerialet for denne 

																																																								
22 Slapgard skriver at Hans begynte på Harvard da de flyttet til USA, men mistet plassen på grunn av for dårlige 
karakterer (2007, 451). Videre meldte han seg til militærtjeneste i Canada, før han reiste til Skottland for å slutte 
seg til de norske styrkene (2007, 460). Ut ifra brevene Undset skriver ser det vel og merke ut til at han befinner 
seg i England og London store deler av tiden, for det er som regel der hun påpeker at han er.   
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oppgaven, og at dette har etiske implikasjoner. Krane har brukt endel privatbrev som 

kildemateriale i biografien sin om Undset, og hun diskuterer de etiske problemstillingene 

knyttet til dette i forordet sitt. Hun viser til en hendelse fra 1927, der en dansk autografjeger 

sendte Undset brev for å be om autografen hennes. Han påpekte selv at han hadde prøvd å 

overbevise en bekjent om å få et brev som hun hadde fått av Undset, men at dette ikke var 

mulig. Ifølge Krane svarte Undset med et skarpt brev om hvor mye hun foraktet «alle som 

titte-leser andre brev» med en idé om at dette var greit når det var snakk om kjente skikkelser 

(1970, 7). Undsets forakt mot «kjendisjag» og nysgjerrighet skildres også av Skouen, som 

referer til en samtale han hadde med Undset en sen sommerkveld. Han skriver at hun—med 

mørk humor—fortalte ham at hun ville brenne alt av skriftlige kilder etter seg. Han var 

bekymret i responsen sin, men fikk følgende svar:  
 
Så jeg innvendte at planene kanskje ikke var gode, og ble avfeid med vennlig alvor. Historie var 
fullførte verk og gjorte gjerninger, og den var verks og gjerningers virkninger på menneskene, for dem 
eller imot dem. Og historien var ferdsel mellom mennesker og over land og hav, i fred og ufred. Og 
den var blomster og dyr. Den var slett ikke hva berømtheten spiste til lunsj før han holdt sin berømte 
tale som forandret verden. (1982, 22)  

 

Skouen oppsummerer selv ved å bemerke at han åpner brevene, men at han «ser tankekorset» 

(1982, 22).  

 Til tross for dystre løfter om brenning av brev, skjedde heller det motsatte i etterkant 

av Skouen og Undset sin samtale. Krane påpeker at Undset selv godtok at brevene hun skrev 

til Nini Roll Anker ble gitt til Universitetsbiblioteket i 1946. Hun overleverte også brevene 

hun skrev til svenske Andrea Hedberg dit, sammen med flere andre brevsamlinger (1970, 7). 

Da innholdet fra Bjerkebæk ble del av det offentliges eie, var dette en gave fra familien 

hennes. Dette sier noe om at Undset selv anerkjente at deler av hennes private brevmateriale 

var av offentlighetens interesse. Hva Allen angår har jeg ikke funnet noen åpenbare 

kommentarer fra hennes side som peker på hva hun ville ha tenkt om saken. Den nærmeste 

jeg har kommet noen informasjon om hennes vilje, er det Hirsh skriver om at mesteparten av 

materialet hennes også er bevart på ulike offentlige institusjoner i USA. Joan Wake, en nær 

venn av henne, tok på seg dette ansvaret etter at Allen døde (1988, 167).  

En viktig grunn til at valget mitt falt på å analysere korrespondansen mellom Undset 

og Allen, er at innholdet i liten grad utleverer dem som privatpersoner. Det er sjelden 

brevvekslingen beveger seg inn på private sider av livet, som fortid, religion eller økonomi. 

De gangene Undset og Allen skriver noe om familiene sine dreier det seg om enkle 

faktaopplysninger. Allen åpner riktignok med en referanse til Anders’ død, men dette nevnes 
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så og si ikke i resten av brevvekslingen. Dette har gjort de etiske overveielsene lettere. Som 

et slags svar på Undsets egne kritikk av nysgjerrige lesninger av privatbrev, vil jeg bemerke 

at den biografiske informasjonen som ligger i brevene er mindre viktig for meg. Det jeg falt 

for var brevvekslingens rike innhold og hvordan dette speiler den historiske konteksten 

brevene er skrevet i. Om korrespondansen ikke kan kalles et fullført verk, så handler den i 

alle fall definitivt om «ferdsel mellom mennesker og over land og hav», om «fred og ufred» 

og ikke minst om «blomster og dyr» (1982, 22).  

 

1.6 Tidligere forskning  
Det er gjort relativt lite forskning på denne brevvekslingen. Marlene Ciklamini, som er 

professor i tysk ved Rutgers University, har skrevet en introduserende artikkel til brevene fra 

Undset til Allen, «Sigrid Undset’s Letters to Hope Emily Allen» (1969), som oppsummerer 

innholdet i brevene. Som tittelen tilsier er det kun brevene fra Undset til Allen hun har sett 

på. Brevene fra Allen til Undset var på daværende tidspunkt fremdeles på Bjerkebæk. 

Ciklamini gjengir noen hovedtrekk fra brevene, som Undsets forhold til Tyskland, 

bekymringer for vennene hjemme i Norge og fagdiskusjoner om middelalderen. Hun gjør 

også et poeng ut av at Undset ikke skriver noe særlig om litteratur eller privatliv.  

 I flere biografier nevnes vennskapet mellom Undset og Allen, men uten direkte 

referanse til korrespondansen. Først ut var Borghild Krane som omtaler bekjentskapet, samt 

deres felles interesse for Kempe og blomster i Sigrid Undset (1970, 111—112). Krane skrev 

biografien sin før brevene fra Allen til Undset ble flyttet til Nasjonalbiblioteket i Oslo, men 

ettersom hun jobbet med å katalogisere Undsets eiendommer på Bjerkebæk hadde hun trolig 

kjennskap til brevene. Tordis Ørjasæter omtaler så vidt Allen i Menneskenes hjerter, i 

sammenheng med at hun skriver om Willa Cather og Marjorie Kinnan Rawlings. Hun bruker 

brev fra Undset til Fredrik Paasche som kilde, og har to sitater der Undset omtaler Allen til 

ham (1993, 336–337). Hirsh skriver også noe om det faglige forholdet mellom Undset og 

Allen, men refererer ikke til brevmaterialet deres som kilde på dette (1988, 153). Arne 

Skouens Sigrid Undset Skriver Hjem må nevnes fordi den går grundig gjennom Undsets tid i 

USA. I forordet sitt bemerker Skouen at boken er en «reportasje», og at han systematisk har 

sløyfet kildehenvisninger (1982, 5). Hva han har benyttet seg av som kildemateriale er altså 

vanskelig å si. Gjennom egne erfaringer, samt brev fra Undset til sønnen Hans og søsteren 

Ragnhild Wiberg, beskriver han allikevel hvordan det oppsto et tett vennskap mellom Undset 

og Allen: «Selv møtte jeg henne aldri, men syntes jeg kjente henne, fordi Sigrid Undset 
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snakket om henne så ofte, og da med hengivenhet», skriver Skouen om Allen (1982, 86). 

Sigrun Slapgards Sigrid Undset. Dikterdronningen (2007), er meg bekjent den første 

biografien som siterer direkte fra brevene mellom Undset og Allen. Disse er da blitt 

tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Hun nevner fellesinteressen for Kempe og blomster, i 

tillegg til at hun går inn på hvordan de skrev om overtro, Allens oppvekst i Oneida og 

diskusjonene deres om krigen (2007, 456—512). Slapgard skriver også noe om brevene de 

sendte hverandre etter Undset var kommet hjem. 

 Av arbeid som er gjort på andre av Sigrid Undsets brev, må Liv Bliksruds artikkel i 

festskriftet Brev (2010) nevnes, utgitt i forbindelse med professor Jorunn Hareides 70-årsdag. 

Her tar Bliksrud for seg korrespondansen mellom Undset og forfatteren Ingeborg Møller. 

Undset og Møller delte en felles interesse for norrøn og nordisk litteratur, spesielt dansk 

diktning, og Bliksrud gjør en interessant analyse av hvordan rollefordelingen mellom de to 

brevskriverne endrer seg gjennom korrespondansen. I artikkelen «Willa Cather and Sigrid 

Undset: The Correspondence in Oslo» (2000) har litteraturforsker Sherrill Harbison skrevet 

om brevene som ble skrevet mellom Undset og Cather under krigen. Harbison poengterer at 

disse er korte og konsise ettersom de to bodde nærme hverandre, og heller inviterte på 

middag enn å skrive lange brev. Harbison gir allikevel et godt overblikk over brevenes 

tematikk. Forholdet mellom Cather og Undset er også utgangspunktet for Harbisons 

doktoravhandling, Sigrid Undset and Willa Cather (1996), der hun sammenlikner deres 

litterære produksjon. Her er brevmaterialet ikke tatt i bruk som kildemateriale, ettersom 

brevene først kom til rette i 1998 (2000, 236).23 

 Mitt prosjekt er å se brevvekslingen mellom Undset og Allen som et selvstendig 

objekt. Jeg vil undersøke brevene, relasjonen mellom dem og det helhetlige bildet de sammen 

skaper. Det jeg er interessert i å finne ut av er hvordan innholdet i brevvekslingen formes og 

utvikles mellom de to brevskriverne. Jeg leser ikke brevene for å hente ut biografisk 

informasjon om brevskriverne, men for å undersøke hva de skriver om, hvordan de gjør det 

og hvorfor de gjør det. Dette innebærer også at jeg er opptatt av å finne frem til en måte å 

analysere en brevveksling som en helhet.  

																																																								
23 Enkelte brev fra Willa Cather til Sigrid Undset er i senere tid utgitt i The Selected Letters of Willa Cather 
(2013). 
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2. Teoretisk rammeverk: brevteori og diskursanalyse 
Brevsjangeren har noen formelle trekk som gjør den til det den er, uavhengig om det dreier 

seg om reisebrev, privatbrev, journalistiske brev, brevessays eller brevromaner. Historisk sett 

har disse formelle trekkene vært viktige og en del av brevkunsten som sådan. Dette fremgår i 

alt fra Ciceros læresetninger om hvordan brevet bør konstrueres, til miljøet rundt 

brevskriverne i franske salonger på 1600-tallet. Samtidig er det en sjanger som varierer stort 

ut fra hvem som er mottaker og avsender, ettersom det er disse som avgjør hvordan innholdet 

blir. I artikkelen «Letters as / not a genre» (2005) går brevteoretikerne Margareta Jolly og Liz 

Stanley faktisk så langt som å diskutere hvorvidt brevsjangeren i det hele tatt eksisterer, eller 

bør defineres med utgangspunkt i den særskilte brevskriverens brev: «Consequently it is 

worth exploring letters as / not genre with regard to the particular practices of letter-writers», 

skriver Stanley (2005, 100). En slik måte å tenke på, som med Stanley vil definere det Undset 

har skrevet som «brevskriving-som-en-sjanger-for-Sigrid-Undset», kan være fordelaktig fordi 

det åpner opp sjangerbegrepet og retter fokus mot aspektene ved brevsjangeren som 

brevskrivernes egne stil vektlegger. Samtidig kan det innvendes at alle sjangere kan tenkes på 

denne måten, ettersom alle sjangere har denne plastisiteten over seg. I ytterste konsekvens vil 

det resultere i at sjangerteori blir meningsløst. Stanley sitt forslag—som kanskje er mer 

rettferdig å definere som et tankesprang—har altså sine begrensninger, men det kan være en 

fin refleksjon å ha med seg allikevel. Det er et godt poeng at brevsjangeren ikke kan defineres 

i absolutter. Som Stanley selv påpeker; et eventuelt sjangerbegrep bør være «a hybridic and 

messy one» (2005, 99). 

 Janet G. Altman er en annen brevteoretiker som skriver om det plastiske ved 

brevsjangeren. I Epistolarity (1982) gjør hun en formalistisk analyse av flere brevromaner og 

konkluderer med at det finnes noen parameter som alltid er definerende for brevsjangeren. 

Ifølge Altman er brevet både bro og barriere, avsender og mottaker, jeg og du, nå og da, 

kontinuitet og diskontinuitet (1982, 187). Et fellestrekk for parameterne er altså at de dreier 

seg kontakten mellom avsenderen og mottakeren, og hvordan denne kontakten aktualiseres i 

brevene. I brevromanene hun analyserer, vil forholdet mellom avsender og mottaker 

riktignok være konstruert av en forfatter, men parameterne fungerer også for privatbrev der 

dette forholdet er direkte. Altman er opptatt av at disse parameterne kan vektlegges på ulike 

måter i ett og samme brev, og at dette fører til at det er noe paradoksalt ved sjangeren (1982, 

186). I noen partier av et brev vil for eksempel nåtiden være i sentrum, mens i andre partier 

legges det vekt på fortid. Tidvis skriver avsenderen mest om seg selv, mens andre ganger 



	 17 

skriver den om mottakeren. Altmans polariteter fungerer slik som holdepunkter for å 

definerere brevsjangerens særtrekk, og kan være et godt verktøy å ta med seg i lesningen av 

brev.  

 

2.1 En litterær lesning av ikke-litterære privatbrev  
Brevene som er skrevet av Undset og Allen er privatbrev, men det er også verdt å dvele et 

øyeblikk ved at det er en anerkjent forfatter og en anerkjent middelalderforsker som står bak 

dem. I Om Breve (2005) diskuterer den danske litteraturforskeren John Chr. Jørgensen 

«forfatterbrev»-begrepet inngående. Hans hovedpoeng er at forfatterbrevet både har en 

kunstside og en dokumentarside (2005, 41). Den dokumentariske funksjonen som Jørgensen 

viser til, er definitivt relevant for brevvekslingen mellom Undset og Allen. Grunnen til at 

forfatterbrev får en dokumentarisk funksjon, er at de ofte inneholder viktig biografisk 

informasjon om en offentlig anerkjent skikkelse. Om man setter det spissen, kan dette 

illustreres slik: Det vil være like mye informasjon å hente fra mine privatbrev som Sigrid 

Undset sine, det er bare ikke like interessant for et allment publikum.  

Jørgensen forklarer videre at kunstsiden av forfatterbrevet aktualiseres fordi en 

forfatter som avsender impliserer at brevspråket har visse litterære kvaliteter: «Af et brev 

skrevet af en forfatter forventer vi en særlig bevidsthet om sproget, stilen, genren og hele 

meddelsessituasjonen» (2005, 63). Akkurat dette er interessant, for hverken Undset eller 

Allen har et utpreget «litterært» språk i brevene sine. Skouen, som har brukt brev fra Undset 

til både Ingeborg Møller, Hans Svarstad og Ragnhild Wiberg som kildemateriale, 

argumenterer for at Undsets brevspråk er et «bruksspråk». Han kontrasterer det med 

Bjørnsons brevspråk og påpeker at dette stod langt nærmere litteraturen (1982, 22). En annen 

av Skouens kommentarer går på Undsets tilsynelatende avslappede forhold til form. Han 

setter den springende brevstilen hennes opp mot de velkomponerte romanene hun har skrevet, 

og argumenterer for at «brevspråket er så løst og springende at det forteller en masse om 

disiplinen hun underkastet seg, når dikteren førte pennen» (1982, 22). Det betyr ikke at 

brevene hennes oppleves som usammenhengende og rotete, men heller at hun i assosiativ stil 

hopper raskt mellom poengene hun vil gjennom i løpet av et brev. Som Jørgensen skriver når 

han definerer privatbrevets særtrekk: «Henvendelsessituationen tillader uformelt sprog, 

indslag af talesprog, selvafbrydelser, metakommentarer f.eks. i form af indrømmelser med 

henvisning til skrivesituationen […], digressioner, underforståelser og direkte 

modtagerkontakt […]» (2005, 11). Allens brev til Undset er formmessig gjerne enda mer 
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springende enn Undsets brev. Hun «sprenger» for eksempel ofte brevets linjesystem ved å 

skrive sidelengs rundt kanten fordi det er blitt for lite plass på arket. Jørgensens poeng kan 

selvsagt fremdeles stå i den forstand at forfattere er mer bevisst språkbruken sin, uavhengig 

av om det kommer frem i brevet eller ikke. Det vil nødvendigvis være noe som ikke virker 

direkte inn på brevvekslingen mellom Undset og Allen, og som i så måte blir mindre relevant 

for selve teksten.24  

 I forbindelse med forfatterbrevets dokumentariske funksjon poengterer Jørgensen 

også at det er viktig å huske på at ikke alt som skrives i et brev er sant. Dette vil være 

relevant for alle privatbrev, men Jørgensen mener det er ekstra relevant å huske i en kontekst 

der forfatteren er bevisst sin offentlige posisjon. Det vil altså si at til forskjell fra et «vanlig» 

privatbrev der avsenderen stiler seg mot én mottaker, kan forfatterbrevet potensielt ha et 

større mottakerfelt. Her kombinerer Jørgensen den kunstneriske og dokumentariske siden ved 

forfatterbrevet, og spissformulerer definisjonen av sjangeren: «Forfatterbrevet er i denne 

mere snævre fortstand en som autentisk dokument camoufleret litterær tekst beregnet på 

senere publikation med henblik på at skabe et bestemt billede af ophavsmanden og styre 

tolkningen af hans litterære værker» (2005, 63). Jørgensen argumenterer altså for at det kan 

ligge så bevisste valg bak hvordan forfattere fremstiller seg selv i privatbrev, at det i ytterste 

konsekvens kan kalles for litterære tekster forkledd som autentiske. I så fall utfordrer 

forfatterbrevet som sådan privatbrevets utgangspunkt, og skaper en meddelelsessituasjon der 

avsenderen potensielt henvender seg til mange mottakere som om den skulle henvendt seg til 

én.  

 I noen tilfeller stemmer Jørgensens beskrivelse av forfatterens bevisste forhold til et 

større antall brevlesere godt. Han trekker for eksempel frem hvordan Alexander Kielland selv 

begynte å samle brevene sine med tanke på senere publisering (2005, 46). Samtidig er det 

vanskelig å anta at en forfatter som ikke gir like eksplisitt uttrykk for det som Kielland 

gjorde, har en offentlig mottaker i bakhodet som påvirker brevskrivingen. Undset leverte noe 

av brevmaterialet sitt til offentlige institusjoner, så hun var sannsynligvis klar over at 

materialet hennes kunne være interessant å lese for flere. Måten hun spøkefullt truer med å 

brenne brevene sine når hun snakker med Skouen underbygger også dette. Det er allikevel 

ikke automatisk slik at denne offentlige bevisstheten påvirker innholdet i privatbrevene 

																																																								
24 Den yngre Undset som skriver til Andre Hedberg i Kjære Dea har en mer litterær stil: «Poesi, Theater, er det 
andet end Surrogater for Følelser, vi aldrig kommer til at eie uden i Drømme; Billedkunst—Surrogat for 
Menneskeskjønhed og Naturskjønhed og Musik Surrogat for—nei egte Musik er egte.» (1979, 18), skriver hun 
for eksempel i et brev fra 1899. Etterhvert blir de maleriske og lidenskapelige beskrivelsene færre, og den eldre 
Sigrid Undset viser seg som en mer nøktern brevskriver. 
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hennes. Slik jeg oppfatter brevene Undset skriver til Allen, er de først og fremst skrevet fra 

en entusiast for blomster og historie til en annen, samt til en sparringspartner i en dramatisk 

krigssituasjon. Hun visste nok at det kunne bli lest av andre i ettertid, men jeg ser for meg at 

hun i så fall har ansett det som sekundært, og at det viktigste for henne der og da har vært 

gleden som relasjonen til Allen gir henne. Gjennom brevvekslingen mellom Undset og Allen 

finnes det riktignok tilfeller der Undsets brev leses av venner og familie av Allen. Det blir 

mer av dette mot slutten av brevvekslingen, antagelig fordi Undset har truffet dem flere 

ganger når hun har vært på besøk i Oneida. Dette tenker jeg allikevel blir en annen type 

mottaker enn den brede, offentlige som Jørgensen viser til, og etter min vurdering skriver 

ikke Undset slik at brevene hennes skal passe for andre som potensielt kan lese dem. Da ville 

hun nok for eksempel neppe skrevet så detaljert om fagstoff.25 

 Brevene mellom Undset og Allen kan ha forfatterbrevets dokumentariske funksjon, 

men er ikke skrevet i noen utpreget litterær stil. Til tross for dette mener jeg at brevene kan 

ha verdi utover å kun benyttes som kilde til biografisk informasjon. Sammen med Altman har 

brevteoretikeren Elizabeth J. MacArthur satt meg på dette sporet. Hun viser hvordan det er 

fullt mulig, og ikke minst fruktbart, å lese privatbrev med samme litterære strategi som man 

for eksempel ville lest en brevroman.26 I Extravagant Narratives (1990) beskriver MacArthur 

denne strategien som en kritisk respons til synet på privatbrev som rene, uredigerte 

speilbilder av liv (1990, 117). Hun er opptatt av at alle brev, inkludert privatbrev, er medierte 

konstruksjoner. Privatbrev er også organisert, stilisert og skapt for å få frem en gitt mening, 

og de retter seg mot mottakeren av brevet. På et vis følger dette altså Jørgensens tanke om 

hvordan forfatterbrevet er styrt av forfatteren slik at det kan kalles en «kamuflert litterær 

tekst». Slik jeg oppfatter MacArthur peker hennes formulering allikevel mer i retning av at en 

ubevisst mediering alltid vil finne sted når et menneske uttrykker seg til et annet. På grunn av 

dette, mener MacArthur, er ikke grensene mellom «fiksjonelle brev» og «ikke-fiksjonelle 

brev» så klare:  

 
Since both ‘real’ and ‘fictional’ letters are at least to some extent mediated constructions, authentic 
letters cannot necessarily be rejected as non-literary, and the distinction between real and fictional texts 

																																																								
25 Undset skriver også egne brev til Christine Allen, Edith Kinsley og Carlotta Kinsley, og flere av brevene fra 
disse til Undset er tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets håndsskriftsamling. Carlotta Kinsley var en venninne av 
Allen fra Oneida (Hirsch 1988, 97). Edith Kinsley var også en av dem som vokste opp med Allen i Oneida. 
Christine Allen var gift med Allens bror, Grosvenor Allen (1988, 142). Det kan se ut til at de også leser 
hverandres brev. Noen steder er dette eksplisitt formulert, som når Allen innleder et brev slik: «You mentioned 
writing different things to Edith and Lotta—and E’s letter also came, which she shared with me» (07.01.46). 
26 MacArthur gjør en narratologisk analyse. Selv om jeg ikke direkte følger denne, litterære strategien, åpner 
hun opp for å ta litteraturvitenskapelige perspektiver i bruk i analyse av privatbrev.   
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begins to break down. Any correspondence, any written text, in fact, may be given a literary reading. 
(1990, 118) 

 
Ifølge MacArthur kan det å velge og forstå en brevveksling som enten fiksjonell eller ikke-

fiksjonell legge store begrensninger på lesningen. Ytterste konsekvens av dette vil være at 

fiksjonelle brev blir lest som lukket og litterære, mens ikke-fiksjonelle brev nærmest blir lest 

som et psykologisk referat. Et konkret eksempel MacArthur bruker er hvordan Lettres 

Portugaises, en kjent brevroman fra begynnelsen 1600-tallet, fremdeles ikke med sikkerhet 

kan bestemmes som fiksjonell eller ekte (1990, 78). Dette resulterer i at den gjerne utgis på 

forskjellige måter, avhengig av hvilken forståelsesramme den plasseres i (1990, 110).  

 Jeg setter pris på at MacArthurs tilnærming legger til rette for lesninger av privatbrev 

som går utover det rent dokumentariske, og hvordan dette også kan fungere på brev som ikke 

er spesielt litterære i hverken form eller stil. Ettersom brevvekslingen mellom Undset og 

Allen er forsket relativt lite på, har det vært et poeng for meg å løfte frem innholdet i 

brevvekslingen. Samtidig er jeg ikke ute etter å presentere et innholdsreferat av 

korrespondansen. Jeg vil se på helheten, og hvordan denne konstrueres i møtet mellom de to 

brevskriverne. Da jeg leste artikkelen «‘You let a weeping woman call home?’ Private 

correspondences during the First World War in Austria and Germany» (1999), av Christa 

Hämmerle, gikk det opp for meg at en diskursteoretisk tilgang til brevvekslingen kan bidra til 

å åpne opp innholdet.27 Jeg vil undersøke om det kan være fruktbart å kombinere et 

diskursteoretisk perspektiv med et brevteoretisk perspektiv, og forsøke å si noe om 

brevvekslingens helhet med denne teoretiske og metodiske rammen som utgangspunkt. 

 

2.2 Mikro- og makronivå i diskursanalyse  
Bokmålsordboka (2018) definerer diskurs på to måter. Den første av dem refererer til diskurs 

som «samtale, (vidløftig) drøfting» («Diskurs» 2018). Den andre definisjonen viser til at 

diskurs i språkvitenskapelige forstand forstås som «språklig enhet som er større enn en 

setning, tekst» («Diskurs» 2018). Språkforsker Jan Grue refererer også til Bokmålsordbokas 

definisjoner i Teori og praksis (2015), og poengterer at med denne andre definisjonen av 

diskurs kan diskursive strukturer forstås som «strukturer over setningsnivået». Med 

utgangspunkt i dette peker han på at kontekst er et nøkkelord for å forstå begrepet (2015, 70).  

																																																								
27 Hämmerle ser på soldatbrev fra første verdenskrig og argumenterer for at det finnes en diskursiv stillhet om 
krigen der (1999, 167). Dette kommer jeg tilbake til senere i oppgaven. 
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I Discourse (2009) forklarer kultur- og medieforsker Sara Mills at det skjedde en 

endring i løpet av 60-tallet, da diskursanalyse som teoretisk retning vokste frem. Da økte 

antallet mulige definisjoner betraktelig (2009, 2). Dette gjenspeiles definitivt i hvor bredt og 

tverrfaglig diskursteoriens nedslagsfelt er i dag. Med Bokmålsordbokas andre, vide definisjon 

som grunnlag for en språkvitenskapelig forståelse av diskurs finnes det derfor også mange 

forskjellige, praktiske innfallsvinkler til diskursteori. Mills skiller ut en kulturteoretisk 

retning med kritisk teori i bunnen og den franske filosofen Michel Foucault i spissen. Denne 

retningen er opptatt av hvordan diskurser produserer og regulerer visse meninger (2009, 7-8). 

Videre finnes det diskursteoretiske retninger som er mer opptatt av lingvistikken; språk i 

bruk, internt samspill i tekst og konteksten språket ytres i (2009, 8). Til slutt har man den 

kritiske diskursanalysen som på et vis forener den kulturteoretiske retningen med 

lingvistikken. Her spiller maktanalyse og samfunnskritikk en stor rolle, og tenkere som 

Norman Fairclough og Ruth Wodak kan nevnes som representanter for dette (2009, 8-9). 

Mellom disse hovedretningene finnes selvfølgelig en rekke andre måter å tenke rundt 

diskurser, men disse tre skisserer opp noen fokuspunkter som har vært, og fremdeles er, 

sentrale. For å nærme meg noen av aspektene ved diskursteori som er anvendelig for meg vil 

jeg bruke deler av Foucault og Fairclough sitt tankegods. Dette fordi jeg syns de begge—på 

ganske ulike vis—kan være nyttige å tenke med. Slik jeg ser det tilbyr diskursteori et stort 

utvalg av gode verktøy, og kan i så måte sees på som like mye en metode, som en teori. 

Derfor har jeg valgt meg ut noen perspektiver som jeg vil ta i bruk i analysen av 

korrespondansen mellom Undset og Allen. 

I flere verk fra 60- og 70-tallet bruker Foucault begrepet diskurs for å analysere og 

forstå hvordan institusjoner som fengsel og sykehus har formet den moderne forståelsen av 

galskap og sykdom. Selv om Foucault skriver mye om diskurs er det sjelden han definerer det 

på en klar og entydig måte. Sannsynligvis er det også et poeng for ham å unngå dette, for som 

Mills poengterer, er det en flertydighet i definisjonen hans som Foucault selv anerkjenner 

(2009, 8). I The Archeology of Knowledge (2008) er han allikevel inne på noe sentralt når han 

påpeker at diskursanalysens oppgave er å se diskurser som «practices that systematically 

forms the objects of which they speak» (2008, 54). Ifølge Foucault har diskurser altså en 

formende egenskap i det de tillegger omverden visse betydninger. Fairclough bygger videre 

på Foucault i Discourse and Social Change (1992), der han omtaler den formende funksjonen 

i diskurs som konstruktiv. Han beskriver hvordan diskurs konstruerer både subjektposisjoner, 

sosiale forhold og vitenssystemer:  
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Discourse contributes first of all to the construction of what are variously referred to as ‘social 
identities’ and ‘subject positions’ for social ‘subjects’ and types of ‘self’. […] Secondly, discourse 
helps construct social relationships between people. And thirdly, discourse contributes to the 
construction of systems of knowledge and belief. (1992, 64) 

 

Et sentralt mål for en diskursanalyse er altså å undersøke hvordan dette konstruktive virker 

inn på subjektene som tar i bruk diskursen.   

Ifølge MacArthur går brevkorrespondenter inn i en form for rolle i møte med 

mottakeren sin. Det avsenderen skriver påvirkes altså av hvem mottakeren er. I dette 

forholdet skapes en forventning om at visse regler skal følges for å opprettholde 

brevvekslingens likevekt. Disse «reglene» påvirker språk, stil, meninger og vokabular, og 

brevskrivernes følelser og tanker bearbeides: «[…] they transform them, whether consciously 

or unconsciously, into written texts whose organization, style, vocabulary, and point of view 

generate particular meanings», skriver MacArthur (1990, 118). Et av hovedpoengene hennes 

er at avsenderen og mottakeren sammen skaper et narrativ i brevvekslingen der både konflikt 

og harmoni står sentralt: «The correspondents must disagree sufficiently to produce the 

tensions that generate letters but agree sufficiently to maintain a friendship and be willing to 

devise ways of resolving the tensions that they have created», skriver hun (1990, 156). 

Harmoni opprettholdes, ifølge MacArthur, for eksempel gjennom felles, og gjerne gjentatte, 

referanser. Dette kan også kobles til Altmans tanke om at brevet er både bro og barriere. 

Harmonien i brevvekslingen blir sterk når broen mellom avsender og mottaker vektlegges, 

mens for barrieren ligger konflikten til grunn. Dette påvirkes også av hvordan avsenderen 

forholder seg til mottakeren av brevet. Her mener jeg det går noen klare paralleller mellom 

brevteori og diskursteori. En av de formative sidene ved diskurs som Fairclough nevner er 

nettopp hvordan disse konstruerer subjektet: «Discourse contributes first of all to the 

construction of what are variously referred to as ‘social identities’ and ‘subject positions’ for 

social ‘subjects’ and types of ‘self’», skriver han (1992, 64). Med MacArthur i bakgrunnen 

gir det mening å si det samme om det dialogiske forholdet i en brevveksling. Subjektet 

regulerer seg i begge tilfeller etter en gitt kontekst. 

Subjektets forhold til diskursen utforskes utførlig hos Foucault. I Foucaults begreper 

(2016) redegjør Knut Ove Eliassen for hvordan Foucault bruker begrepet utsigelsessubjekt 

for å beskrive subjektet i relasjon til utsagnet—altså subjektet i den bestemte diskursen 

(2016, 70). Den bestemte utsigelsesposisjonen man skriver fra, regulerer videre hvilke utsagn 

som er «tilgjengelig»: «Diskursen man trer inn i ved å ta ordet, er ikke bare en mengde 

utsagn man fritt man knytte an til. Utsigelsessubjektet er en funksjon og en plass i diskursen», 
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forklarer Eliassen (2016, 71).28 Selv om det kan høres slik ut, påpeker Eliassen at dette ikke 

nødvendigvis betyr at subjektet blir en passiv aktør. Han viser til at Foucault også gjør et 

poeng ut av at man kan nekte å gjøre det som er forventet i en gitt subjektposisjon (2016, 71). 

Selv om subjektets utsagn kan være et produkt av diskursen, kan det også bryte med de 

diskursive regelsettene.  

Når det gjelder subjektet, er det interessant å se på hvordan diskursen former 

holdninger og meninger. Slik jeg forstår ham er det dette Fairclough sikter til når han 

poengterer at diskurser bidrar til å konstruere «systems of knowledge and belief» (1992, 64). 

I tiltredelsesforelesningen Foucault holdt ved Collège de France i 1970, senere utgitt i norsk 

oversettelse som Diskursens Orden (1999), kommer Foucault med eksempler på både 

eksterne og interne prosedyrer som former diskursens regelsett. De eksterne handler først og 

fremst om hvordan samfunnet kontrollerer hvem som har tilgang til hvilke diskurser, og 

hvilke diskurser som produseres. De interne prosedyrene skjer innad i selve diskursen (1999, 

17). En av disse interne prosedyrene dreier seg om hvordan disipliner anerkjenner spesifikke 

utsagn som sanne eller falske. Han eksemplifiserer dette ved å vise til hvordan botanikeren 

Mendels banebrytende forskning på genetikk på 1800-tallet ikke ble anerkjent av datidens 

forskere og biologer (1999, 21). Ifølge Foucault var grunnen til den manglende 

anerkjennelsen at Mendel ikke var innenfor «det sanne» i datidens biologi: «Det er alltid 

mulig at man utsier det sanne i det ville utvendighetsrommet, men man er bare i det sanne når 

man adlyder et diskursivt ‘politis’ regler som man må reaktivere i enhver av sine diskurser», 

oppsummerer Foucault (1999, 21).  

At en diskurs har noen etablerte sannheter som subjektet skriver innenfor, er relevant 

for analysen av en brevsamling som springer ut av en spesifikk politisk og historisk kontekst. 

Det kan tenkes at det dialogiske forholdet mellom avsender og mottaker i en 

brevkorrespondanse former sannheter på samme måte som diskurser gjør. Jamføringen 

mellom brevteori og diskursanalyse blir imidlertid mer kompleks med Faircloughs poeng om 

at diskurser ikke bare konstruerer subjektposisjoner og vitensystemer, men også sosiale 

relasjoner (1992, 64). Logikken som ligger bak MacArthurs brevteoretiske resonnement går 

heller motsatt vei, og peker mot at den sosiale relasjonen i brevene—det dialogiske forholdet 

mellom avsender og mottaker—er det som konstruerer et regelsett for språk og holdninger 

innad i brevvekslingen. Om det er den sosiale relasjonen som konstruerer en diskurs i 

brevvekslingen, er det da mulig at diskursen også konstruerer en sosial relasjon? Denne 

																																																								
28 Eliassens kursivering. 



	24 

problemstillingen havner i en «høna-eller-egget»-situasjon, men jeg tror ikke løsningen ligger 

i at det ene eller andre kom først. Jeg går ut fra den sosiale relasjonen mellom dem er 

grunnleggende for at diskursen skal etableres, men samtidig også at diskurs er med på å 

forme relasjonen dem imellom. 

Om diskursene konstruerer både identiteter, relasjoner og betydningssystemer fører 

det med seg noen implikasjoner hva gjelder menneskets reelle frihet. Kan vi velge å se 

verden som vi vil, eller er det uunngåelig at vi bevisstløs farges av diskursene? Disse 

problemstillingene arbeider den kritiske diskursanalysen med, i et forsøk på å skape en 

bevisstgjøring omkring hvordan diskursene former oss. Det er også derfor den på to-leddet 

vis innbefatter både en lingvistisk analyse og en overordnet, samfunnsvitenskapelig analyse. 

Fairclough illustrerer dette godt når han trekker opp et skille mellom mikro- og makroanalyse 

av diskurs. Han definerer mikroanalyse som «the sort of analysis which conversation analysts 

excel at: the explication of precisely how participants produce and interpret texts on the basis 

of their members’ resources» (1992, 85). Slik jeg forstår ham, kan dette leses som den 

deskriptive og lingvistisk influerte delen av den kritiske diskursanalysen. Makroanalysen, 

derimot, er noe Fairclough forklarer at man må supplere med for å forstå på hvilke måter 

diskurser virker på: «[…] to know the nature of the members’ resources (including orders of 

discourse) that is being drawn upon in order to produce and interpret texts», skriver han 

(1992, 85). Her kobles altså samfunnsperspektivet på, og legger grunnlaget for at den 

deskriptive analysen kan utvikles til en kritikk. Fairclough selv påpeker at det bestandig vil 

være et dialektisk avhengighetsforhold mellom mikro- og makroanalysen i en diskursanalyse. 

Det er denne dialektikken den kritiske diskursanalysen hviler på: Relasjonen mellom tekst og 

sosiale praksiser (1992, 85).  

 

2.3 Metodologiske overveielser  
Det overordnede prosjektet mitt er å undersøke brevvekslingen som en helhet. Jeg vil 

undersøke hvordan brevskriverne sammen skaper denne helheten, og hvilke måter forholdet 

mellom dem påvirker brevvekslingens innhold. Det vil si at jeg ikke anser brevene som 

isolerte, diskursive objekter, men at jeg vil undersøke dem i relasjon til de andre brevene i 

brevvekslingen. For å få et grep om dette, vil jeg bruke diskursteori som et verktøy. 

Diskursene jeg har valgt å definere som aktive virker internt i brevvekslingen, og på det 

punktet skiller jeg meg fra Fairclough og Foucault sitt diskursanalytiske blikk på større, og 

overordnede strukturer. For det første definerer jeg en krigsdiskurs som virksom i 
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brevvekslingen. Dette innbefatter alt fra nyheter til informasjonsarbeid, og den domineres av 

noen bestemte politiske holdninger. For det andre en hverdagslivets diskurs, som i stor grad 

innbefatter diskusjoner om blomster og natur, men som også dreier seg om praktiske 

gjøremål i livet og annen «småprat». Til slutt vil jeg legge til en tredje diskurs som kan sies å 

representere selve utgangspunktet for brevvekslingen. Dette er en historiefaglig diskurs. 

Allen innleder brevvekslingen for å be Undset anmelde boken om Kempe, og videre i 

brevvekslingen skriver Undset og Allen flittig om pågående arbeid, historie og middelalder. 

Et viktig anerkjennelse som ligger til grunn for diskursanalysen min er at diskursene i 

brevvekslingen skapes av Undset og Allen, samtidig som Undset og Allen formes av disse 

diskursene når de skriver brevene sine. De etablerer altså visse «regler» for skrivemåter og 

innhold i brevvekslingen, og forholder seg til reglene ved å enten følge dem, eller bryte 

dem.29  

I forbindelse med at Foucault skisserer opp noen metodiske krav til diskursanalysen 

omtaler han et «diskontinuitetsprinsipp». Slik jeg forstår ham, viser diskontinuitetsprinsippet 

til at diskurser aldri bør forstås som fastsatte, låste eller endelige størrelser: «Diskursene må 

behandles som diskontinuerlige praksiser som krysser hverandre, av og til berør hverandre, 

men like ofte overser eller utelukker hverandre», skriver Foucault i Diskursens Orden (1999, 

29). Selv om jeg er ute etter å definere noen diskursive kjennetrekk ved brevvekslingen, 

mener jeg dette med diskontinuitet er nyttig å ha med seg. Like interessant som å se etter en 

diskurs sine kontinuerlige bevegelser, kan det være å se på de stedene der dette ikke er 

tilfelle. Det vil si de stedene der det oppstår brudd eller konflikter. Tilsvarende vil det også 

være relevant å undersøke de tilfellene der diskursene krysser hverandre og flettes sammen, 

og ikke nødvendigvis kan skilles like skarpt fra hverandre.  

Faircloughs mikro- og makroanalyse vil fungere som et rammeverk for analysen min. 

Den mikroanalytiske tilnærmingen består av å undersøke hvilken retorikk og hvilke 

skrivemåter brevskriverne tar i bruk. Hva kjennetegner skrivemåten og språkføringen i de 

ulike diskursene? Det makroanalytiske perspektivet vil jeg i hovedsak bruke for å se på 

hvordan diskursene skapes i forholdet mellom avsender og mottaker, og hvordan diskursene 

former brevskrivernes holdninger. Jeg er ikke ute etter å bruke kritisk diskursanalyse for å 

utvikle en maktkritikk i prosjektet mitt, men vil se på hvordan holdninger og sosiale praksiser 

formes innad i brevvekslingen. Samtidig er det også slik at diskursene som Undset og Allen 

																																																								
29 Det er da også verdt å minne om at konstrueringen av diskurser ikke er en bevisst handling fra brevskrivernes 
side. Det er heller slik at jeg konstruerer diskursene som et ledd i analysen min.  
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skaper i brevvekslingen åpenbart ikke oppstår i et vakuum. I enkelte tilfeller vil jeg derfor 

bruke makroanalyse for å undersøke hvordan ideologiske og kulturelle diskurser som 

eksisterer eksternt i samfunnet kan virke inn på brevvekslingens interne diskurser. Sammen 

håper jeg disse analytiske perspektivene kan si noe om hvordan de tre diskursene er 

virksomme i brevvekslingen. Hvordan former brevskriverne diskursene, og hvordan 

forholder de seg til dem? Hvilke språklige kjennetrekk har diskursene? Hvilke holdninger 

domineres de av? Og endrer diskursene seg gjennom brevvekslingen?  
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3. Analyse av krigsdiskursen  
Utbruddet av andre verdenskrig fører med seg en helt ny situasjon for Undset og Allen. De 

lever begge i former for eksil, de får stadig nyheter om bekjente som er skadd av krigen, og 

de bruker mye tid på å sende mat og brev til de europeiske landene. Krigen står så sentralt at 

Allen er bekymret for om det er for trivielt å sende Undset blomster (16.04.41). Hun er også 

bekymret for om Undset i det hele tatt har tid til å skrive brev i en slik situasjon: «And I hope 

you know that I sincerely do not want you to fag to reply (you have already given me so 

unexpectedly much of your time for letters)», skriver hun i brevvekslingens første år 

(11.09.41).  

 På samme tid som krigen er høyst reell og preger dem begge, fremstår det tidvis som 

om det er vanskelig for dem å forholde seg til den nye virkeligheten de befinner seg i. I noen 

tilfeller understreker de det fremmede og uvirkelige ved krigen. Et eksempel på dette er 

hvordan Undset bruker teateret som metafor for å markere en avstand til krigen: «And then I 

hope, the news from the theatre of war will be of a kind that will help you to take anything», 

skriver hun (22.05.43). Når det iscenesatte, fiksjonelle teateret sammenliknes med krigen 

antydes det at krigen også kan oppfattes med drag av iscenesettelse. Denne metarefleksjonen 

peker altså mot at den nye virkeligheten er radikalt annerledes enn virkeligheten som verden 

tidligere befant seg i. Allen gjør også noe liknende når hun påpeker at hun lever i en 

«disproportionate ease» (16.07.42). Hun skriver dette fordi hun sammenlikner sin egen 

hverdag med hverdagen til bekjente i England. Allens bemerkning viser, på samme måte som 

Undsets teatermetafor, hvor klart skillet mellom de to situasjonene er. For Allen, som lever i 

en helt annen hverdag enn krigsherjede England, er det som om de to virkelighetene ikke 

henger sammen, eller stemmer overens med hverandre.  

 Andre steder i brevvekslingen fremheves det hvordan krigen og den nye virkeligheten 

er så godt integrert i verdensbildet deres at det er vanskelig å forstå at det tidligere fantes en 

hverdag uten krig. Etter at Undset har mottatt en artikkel av språkforskeren Einar Haugen fra 

Allen svarer hun for eksempel at det er rart å bli minnet om en tid der de brukte energi på å 

diskutere lingvistiske uenigheter (28.01.45). Til forskjell fra brevet der Undset ser på krigens 

virkelighet som et teater, er det her som om hun står i krigens virkelighet og ser den gamle 

virkeligheten som et teater. Den samme distansen til fortiden skrives frem når Undset 

reflekterer rundt hvordan krigen kommer til å omtales i ettertiden:  
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It is strange to have lived through these years, when you think of how they will loom in history—I 
mean the whole era from about 1900 onwards, and after all, even if we who did live through them did 
understand more or less what happened we had our own daily lives to occupy us besides, and those 
who come after will not understand how we could have private lives at all in times like these. 
(15.12.43)  

 

Her skriver Undset med et bevisst forhold til at den nye situasjonen hun står i er helt 

ekstraordinær og slik adskilt fra både fortiden og fremtiden.  

Det er Undset som introduserer krigsdiskursen i korrespondansen med sitt andre brev 

til Allen. Med utgangspunkt i et spørsmål rundt hvorvidt det fremdeles er mulig å få tak i 

bøker fra biblioteket i Fleet Street i London, skriver hun om hvordan nazistene ødelegger 

kulturminner: «You get a cruell [sic] thirst of revenge when you think of the destruction all 

over the world, committed by people who brag, that they are going to ‘build’ something 

splendid and great on the ruins of Europe […]» (04.03.41). Allerede her trekker Undset på 

holdninger som blir sentrale for krigsdiskursen, der Tyskland sees på som mindreverdig 

sammenliknet med andre europeiske landene.  

Videre i brevvekslingen er det Undset som tar ledelsen i krigsdiskursen. Hun skriver 

mest om hvilke implikasjoner hun mener krigens utvikling har, og fører den mest eksplisitte 

kritikken av nazistene. Dette betyr ikke at Allen ikke skriver om det, men at det er Undset 

som i størst grad tar initiativ til samtalene. Sammenliknet med Undset skriver Allen også 

sjeldnere om krigen, og de gangene hun gjør det, tenderer hun mot å bringe inn lengre 

analyser av politikk og fremtiden. Undset kommer gjerne med flere, men kortere, 

bemerkninger. At rollene fordeler seg på denne måten er ikke så rart, med tanke på at Undset 

hadde opplevd krigen på en ganske annen måte enn Allen. Allen skriver selv at hun er heldig 

ettersom mennene i hennes familie antageligvis ikke vil bli kalt inn til krigstjeneste 

(16.07.42). Undset var også mer politisk virksom enn Allen, både før krigen og under 

oppholdet sitt i USA.  

 

3.1 Nyheter  
«Of course I am living mostly in and for the news», skriver Undset, og dette gjenspeiles i 

brevvekslingen (08.09.44). Undset og Allen skriver om hvordan de får tak i nyheter, hva som 

er nytt av nyheter og tolker nyheter seg imellom. De følger begge ivrig med, men skiller seg 

fra hverandre på et punkt: Undset sverger til aviser levert på døren to ganger om dagen, mens 

Allen hører på radio. Selv om Allen prøver å overbevise Undset om at radio er det beste 

mediet ved å fortelle hvor mye hun setter pris på den brede og nyanserte dekningen, holder 
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Undset seg til aviser (Allen 05.09.44). I anekdotisk form beskriver Undset hvordan hun 

våkner grytidlig og lytter etter morgenavisen i flere timer, og at dette igjen fører til at hun er 

trøtt på dagtid (21.06.44).  

 I situasjonen brevene er skrevet i stod det ekstra mye på spill i nyhetene. De kunne 

romme informasjon verdens tilstand og krigens forløp. Samtidig kunne nyhetene også fortelle 

noe om hvordan det gikk med venner og familie i Europa. Satt på spissen kunne dette dreie 

seg om budskap om liv eller død. Nyhetene fikk dessuten ekstra oppmerksomhet fordi de 

gjerne var vanskelig å oppdrive under krigen. Særlig ettersom krigen utviklet seg, gjorde 

brevsensuren det vrient å få tak i privatbrev med nyheter fra England, Sverige og Norge. 

Videre kunne det være problematisk å stole på at de nyhetene som kom var vinklet riktig. 

Som Undset skriver til Allen: «I know, you will see, the case is not as simple as most 

people—and most newspaper people—over here imagine» (18.12.44). Undset, som med 

Skouens ord var en «journalist», var selv opptatt av å formidle et sant bilde av Norge da hun 

kommer til USA. På den andre siden hadde hun også forholdt seg til å bli portrettert av 

pressen i flere år, uten at hun var særlig begeistret for dette.  

 Undset og Allen skriver til hverandre om både nyhetene som den amerikanske 

pressen formidler og nyhetene som de mottar fra venner, familie og bekjente. Ofte er det 

imidlertid vanskelig å si hvilke nyheter som er av førstnevnte sort, for de omtaler dem gjerne 

i generelle vendinger. Et eksempel på dette er hvordan Undset skriver «The news are 

thrilling—and a little frightening too, the power of Russia seems overpowering […]» 

(28.01.44), eller Allen skriver «The news from Italy points up your earlier wise remarks on 

that country […]» (31.07.43). Det virker rimelig å anta at disse nyhetene kommer fra 

amerikanske kilder, men det er ikke noe de selv presiserer. Når det gjelder artikler og 

kommentarer de syns er spesielt gode, og derfor er opptatt av at den andre også må få med 

seg, poengterer de hvem kilden er og hvor de har det fra. Undset spør for eksempel om Allen 

har sett brevet fra den norske ambassadøren i The Times (21.12.44), og Allen skriver 

setninger som «I hope you read Major George Fielding Eliot in the Herald Tribune 

yesterday» (16.04.41). Ved at de skriver om nyheter skapes det slik en felles forståelse for 

samtiden mellom Undset og Allen. Det sikrer at de «vet om» det samme, noe som også fører 

til at de opprettholder omtrent det samme perspektivet på krigen. 

 I motsetning til det man kan anta kommer fra amerikanske nyheter, er Undset og 

Allen tydelig på hvor de andre nyhetene kommer fra. Undset har Hans i Canada og siden 

England, og resten av familien hennes befinner seg i Sverige, Danmark og Norge. Når hun 

får nyheter fra dem, presiseres det som regel i brevvekslingen hvor de kommer fra. 
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Eksempler på vendinger som markerer dette er slike formuleringer fra Undset: «The news 

from Sweden are not so good» (27.07.41), og «[…] a letter from a Danish officer, my cousin 

Major Volmer Gyth […]» (05.03.44). Nyhetene blir geografisk plassert, og på denne måten 

også både geografisk og ideologisk betinget. Til sammen er de mest nyhetsrike brevene fra 

Undset som et kart der hun har markert opp punktene som nyhetene kommer fra. I et av dem 

skriver hun for eksempel først om hvordan det går i Italia, om nyheter via brev fra Sverige, 

om nyheter fra Hans i England, om nyheter fra fetteren sin i England og om søsteren i Oslo 

(21.04.44). Sammenliknet med Undset er Allens liste med «geografiske punkter» relativt 

kort, og hun oppdaterer mer sporadisk. Denne fordelingen faller antageligvis naturlig 

ettersom Undset har flere kilder enn Allen i de mer krigsherjede områdene, og slik også flere 

nyheter å følge med på. Allen bruker allikevel en liknende strategi når hun skriver: «My 

Greek friend in England writes that since the fall of Greece she odes not listen to the news 

[…]» (02.02.42). Hun bemerker også at det er kommet færre brev fra England den siste tiden, 

«Letters from England are infrequent since PH» (15.02.42).30  

 Det er gjennomgående viktig for Undset og Allen å slå fast hvorvidt nyhetene er gode 

eller dårlige. Undset skriver for eksempel «The news from home are good [….]» (22.05.43), 

og «The terrible news from Norway […] (29.12.44)». Denne «enkle» måten å karakterisere 

nyhetene på fører også til at brevene gjerne blir kontrastfylte, ettersom mange av dem 

inneholder både gode og dårlig nyheter. Det mest eksplisitte eksempelet på dette er hvordan 

Undset dras mellom både gode og dårlige nyheter idet krigen begynner å nærme seg slutten: 

«My emotions are torn between elation over the war news, of course, and the news from 

Norway. The ones so good, the others terrible» (02.02.45). Denne dobbeltheten går gjennom 

hele brevvekslingen, og viser at bildet av samtiden sjelden er utelukkende positivt eller 

negativt.  

Noe som forsterker inntrykket av hvor opptatt Undset og Allen er av nyheter, er 

måten de også markere at det ikke er nyheter. Selv at det ikke kommer nyheter, har en form 

for nyhetsverdi for dem. Dette gjelder spesielt fra Undsets side; hun informerer ofte når hun 

ikke har hørte noe nytt: «No news from Hans since last month» (17.02.42), skriver hun for 

eksempel, eller «From my sister in Stockholm no letters recently» (05.03.44). Engasjementet 

rundt fraværet av nyheter viser hvor viktig all informasjon som kan oppdrives er, uavhengig 

av hva det måtte inneholde. At det ikke kommer nyheter kan for eksempel bety at sensuren 

																																																								
30 «PH» referer til angrepet på Pearl Harbor 07.12.41. 
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og kontrollen over brev er blitt sterkere, men det kan også utløse stor bekymring for om 

brevskriveren fremdeles er i live.  

Selv om de begge bidrar til å skape en felles forståelse om samtiden, har skrivingen 

om nyheter en klar rollefordelingen som kan oppsummeres på følgende måte: Undset skriver 

om nyhetene og Allen håper på gode nyheter. Undset skriver «The news from Norway 

continue very encouraging» (21.05.45), Allen skriver «I hope that the better war news 

ameliorate [sic] the anxieties you have for Norway» (11.07.41). MacArthurs begreper om 

harmoni og konflikt er interessante i denne sammenhengen. Selv om det i begrepets mest 

bokstavelige forstand ikke er en konflikt her, vil jeg hevde at dette i det minste etablerer en 

form for spenning i korrespondansen. Bevegelsen dem imellom tilsvarer en 

tilbud/etterspørsel-bevegelse som skaper fremdrift i brevvekslingen. Om de begge kun var 

opptatt av å fortelle, ville dynamikken fungert på en annen måte. Dette forholdet sier også 

noe om at de har ulike roller i krigen som sådan. Undset representerer et okkupert land, og 

Allen uttrykker sympati for dette.   
Ettersom krigsdiskursens innhold i stor grad hviler på nyheter får krigsdiskursen i sin 

helhet et klart nåtidsfokus. Undset og Allen er opptatt av å henge med fordi det å være 

oppdatert er et viktig premiss; å bidra til krigsdiskursen fordrer at man er oppdatert på den 

korrekte fortellingen om krigen. Dette krever en konsekvent oppmerksomhet mot 

nyhetsbildet, samtidig som det egentlig aldri er mulig for dem å oppdateres helt, ettersom det 

stadig kommer nye nyheter. Nå er nåtiden riktignok alltid i endring, krig eller ei, men Undset 

og Allen skriver som om krigens nyhetsfrekvens har en ekstra høy hurtighet: «The news 

sweeps on at such a pace I loose all sense of time—relativity gets a new meaning», skildrer 

Allen (04.09.44). Nyhetsfrekvensen beskrives altså som så overveldende at det blir en 

utfordring å henge med.  

Sammen med nåtiden spiller også fremtiden en stor rolle i krigsdiskursens 

tidsanskuelse. Dette er imidlertid ikke noe paradoksalt samspill, men snarere en logisk følge. 

Usikkerheten rundt fremtiden formidles på et brutalt vis når Undset, etter å ha mistet Anders i 

krig, også skriver med forbehold om at Hans overlever: «And, provided Hans is going to 

survive the war, I should like to see him settled and married […]» (14.01.44). Å komme med 

ønsker for det nye året er ingen uvanlig øvelse, men i brevene som er skrevet under krigen, 

fremstår det gode håpet for det nye året som ekstra ekte og viktig: «[…] I hope the New Year 

will see us well on the road to better times», skriver Undset i brevvekslingens første 

nyttårsbrev (29.12.41). «[…] and all my sincerest wishes for every one of you and for this 

whole sad world, that we may get a better new year», skriver hun senere (29.12.44). Både 
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Undset og Allen uttrykker interesse for fremtiden i den forstand at de håper på endring, men 

de formulerer seg gjerne da med store, generelle utsagn som i disse nyttårsbrevene der de 

håper på at det blir bedre. Noe mer konkret enn det er det antageligvis vanskelig å formulere, 

ettersom situasjonen er så uoversiktlig.  

I tillegg til at det skapes et nåtidsfokus fordi brevskriverne generelt er opptatt av 

nyheter, formes nåtidsfokuset gjennom språket de bruker når de skriver om nyhetene. 

Vendinger som «Of course the news are very bracing these days […]» (Undset 18.03.42) og 

«Things are terrible in Norway now […]» (Undset 12.07.44) viser eksplisitt at informasjonen 

om nyhetene er avhengig av å forstås ut fra tidspunktet brevet er skrevet på. Undset peker på 

at nyhetene er oppfriskende disse dagene, og at det er forferdelig i Norge nå. De uthevede 

ordene har en deiktisk funksjon: De henviser til noe i omgivelsene uten en fast referanse. 

Hvis man leser setningene uten brevets spesifikke kontekst, er det umulig å si hvilke 

grusomme eller oppfriskende situasjoner setningene referer til. Den samme, deiktiske 

funksjonen får henvisningene deres til nyhetsbildet: «And the news from Norway are rather 

encouraging in a way [...] (Undset 17.04.41), «The news from home are good [...]» (Undset 

22.05.43), eller «I think so much of you with reference to the news» (Allen 19.06.44). Om 

man ikke vet noe om tidspunktet brevene er skrevet på, gir referansene til nyhetene ingen 

mening. Nåtidsfokuset underbygges slik av disse deiktiske referansene, som kun kan forstås 

ut fra tidspunktet brevet er skrevet på.    

Det er verdt å vie brevteori litt oppmerksomhet her. I Epistolarity, der Altman 

definerer brevsjangeren gjennom paradokser, poengterer hun at brevet alltid sentrer omkring 

en nåtid (1988, 129). Dette gir selvfølgelig mening ettersom brevet er skrevet på et bestemt 

tidspunkt. Det er allikevel slik at det nåtidige som refereres i brevet kun kan være selve 

skrivingen. Andre hendelser som skildres i brevet må forholde seg til det skrivende nået med 

henvisninger, som «jeg har» eller «jeg skal snart» (1988, 129). Det betyr at det ikke bare er i 

skrivingen om nyheter det er mange deiktiske referanser; disse referansene blir i det hele tatt 

sentrale for brevskrivingens nåtidige forankringspunkt.  

Altman argumenterer for at nåtidssentreringen i brevskriving har noe paradoksalt ved 

seg, ettersom det tar en viss tid fra avsenderen skriver et brev til mottakeren får lest det. Hun 

bruker begrepet «temporal polyvalence» for å beskrive tidsforskyvningen som finner sted. 

Denne flerverdigheten kommer, ifølge Altman, av at brevets «reise» inneholder flere 

momenter: tidspunktet en hendelse skjer, tidspunktet avsenderen skriver om hendelsen, 

tidspunktet brevet sendes, mottas, leses—og eventuelt leses på nytt (1988, 129). En slik 

flerverdighet utfolder seg for eksempel i praksis når Allen skriver til Undset og lurer på om 
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hun fikk med seg at det var et jordskjelv tidligere på dagen (05.09.44). Tre dager senere 

svarer Undset på dette brevet og medgir at hun husker det nå som Allen minner henne på det 

(08.09.44). Denne forskyvningen vil nødvendigvis alltid prege brevsjangeren, og gjør det 

paradoksalt at det nettopp er nåtiden som er sjangerens omdreiningspunkt.  

Som brevskriver er man mer eller mindre bevisst brevets tidsparadoks, men som 

Altman poengterer undergraves hele konseptet med brev som kommunikasjonsform hvis 

dette legges for mye vekt på (1988, 134). Slik må man gå ut fra at det er for Undset og Allen 

også. Når de benytter seg av mange deiktiske referanser i skrivingen om nyheter, betyr det at 

det er en viss fare for at det nået referansen må forstås ut fra, er et annet nå for mottakeren av 

brevet enn det var for avsenderen. At de alltid daterer brevene kan selvfølgelig bidra til å 

gjøre det lettere å forstå konteksten brevene er skrevet i. Allikevel kan man si at Undset og 

Allen blir stående i et form for dobbelt-problematisk forhold til tiden når de forsøker å favne 

om det stadig omskiftende nyhetene i brevsjangeren: Nyhetene beveger seg så fort at det i 

utgangspunktet er vanskelig å holde seg oppdatert på alt som skjer. Som Allen skriver; 

nyhetene kommer så fort at hun mister følelsen av tid (04.09.44). Når de benytter seg av 

brevsjangeren, som i seg selv har et paradoksalt forhold til nåtiden, for å skrive om nåtiden, 

vokser utfordringene. Dette er selvfølgelig vanskelig å lese direkte ut fra brevvekslingen, 

men det gir et interessant perspektiv på vilkårene for nåtidsperspektivet i krigsdiskursen.  

 

3.2 Fiendebilder   
Som en motvekt til det omskiftende i nyhetsbildet er de politiske holdningene i 

brevvekslingen tydelige, klart avgrenset og (forholdsvis) konstante. Dette kan sees på som en 

naturlig konsekvens av nyhetsbildets stadige endringer og det vanskelige ved å gripe om nået. 

Å lage klare, formulerte fiendebilder fungerer som en forsvarsmekanisme mot det ustabile i 

krigsdiskursen og gjør det mulig å rasjonalisere rundt hvordan de ufattelige hendelsene kan 

utspille seg. Slik de opptrer i brevvekslingen, kan fiendebildene sees på som produkt av 

krigsdiskursens gitte sannheter, i tråd med Foucaults forståelse av intern regulering i 

diskurser. Det er ikke noe som diskuteres eller formuleres eksplisitt, men det er tydelig at det 

etableres noen premisser for hvordan man skal tenke, skrive og forholde seg til for eksempel 

Tyskland, Sovjetunionen, Japan og Italia. Disse reglene favner bredt, og det er interessant å 

se hvordan de påvirker både fortiden og nåtiden. Det er også interessant å se at de gangene 

disse diskursive reglene ikke følges, fører det til korreksjoner. 
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 For krigsdiskursen og de interne reglene som gjelder der, er det spesielt relevant å 

minne om at brevvekslingen ikke er skrevet i et vakuum. Det er ikke bare mellom Undset og 

Allen det bestemmes hvordan fiendebildene skal være; de påvirkes også av andre. Det må da 

også kunne tenkes at flere ulike krigsdiskurser er virksomme i samfunnet som helhet. For den 

norske motstandsbevegelsen vil for eksempel Tysklands angrep på Sovjetunionen forstås på 

en annen måte enn for tyske soldater. I tillegg til en samfunnsmessig påvirkning, er det viktig 

å ta med i betraktningen at personlige opplevelser spiller inn. Dette gjelder særlig for Undset, 

som hadde opplevd både sønnetap og at hjemlandet hennes ble okkupert. Skouen innleder sitt 

kapittel om krigen med å tematisere hvor vanskelig det er å forstå krigen uten å selv ha 

opplevd den. Som en beskrivelse av datidens situasjon taler hans ord godt for seg selv:  

 
Dette kapitlet tilhører min generasjon, og godt er det. Men det kan ikke underslås, trass i en ny tids 
berettigede ønsker om mellomfolkelig fordragelighet, for da faller en vegg ut i det feberhete rommet 
som var Sigrid Undsets verden i krig. Vi må skru klokken tilbake, så vi fanger forutsetningene da hun 
skrev. Vi må tilbake til desperasjonen over underkuelsen, til ulykkesbudene om eksekusjonene og 
torturen, til deportasjonene og konsentrasjonsleirene. Og vi må tilbake til sønnetapet. Da skjønner vi 
Sigrid Undset. Da tåler et nytt slektledd å møte lidenskapen hun var fylt av […]. (1982, 68)  

 

Dette personlige grunnlaget er også viktig for å forstå hva slags kontekst krigsdiskursens 

«spilleregler» oppstår i.  

 

3.2.1 Et tysk fiendebilde    
Det aller mest kompromissløse fiendebildet som eksisterer i krigsdiskursen er, ikke 

overraskende, fremstillingen av tyskerne. Et viktig formål for fiendebildets narrativ om 

tyskerne er å stemple Tyskland og det tyske folk som problemet. Et retorisk grep Undset 

benytter for å konstruere dette fiendebildet er å sette likhetstegn mellom «nazister» og 

«tyskere». Hun skriver for eksempel «The Germans are using any means» (18.01.42) og 

«The Germans cannot be too happy either» (01.01.44). Dette ordvalget har selvsagt noe med 

at det var landet Tyskland som stod i krigen, men samtidig jevnføres de to begrepene så 

konsekvent og i så mange ulike sammenhenger at verdien av det er større enn kun for å vise 

til landet som sådan. I det første tilfellet her er et de tyske okkupasjonsmaktene i Norge hun 

refererer til, mens i det andre er det folket under det nazistiske styret i Tyskland hun skriver 

om.  

At det ikke skilles mellom nazister og tyskere sier noe om at brevvekslingen er 

skrevet på et tidspunkt der det ikke var tid for utlegginger om forskjellen på ideologi og 

befolkning. Det var viktigere å være tydelig og direkte i språket. Undset omtaler også tyske 
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sivile på samme måte enten de befinner seg i eksil i USA eller hjemme i Tyskland. Hun er 

ikke interessert i å nyansere og er for eksempel skeptisk til å bidra til et festskrift for Thomas 

Mann fordi han er tysk, til tross for at han som henne hadde flyktet til USA og arbeidet mot 

nazismen (12.01.45).31 Allen, på sin side, skriver mindre om tyskerne enn Undset. Det er 

allikevel et poeng at Allen i større grad skiller mellom nazister og tyskere enn Undset gjør. Et 

helt konkret eksempel på dette er at hun omtaler land som «Nazi threatened regions» 

(11.07.41). Dette er ikke noe hun er konsekvent på, men hun gjør det vesentlig oftere enn 

Undset. 

Undsets jevnføring av nazister og tyskere kan belyses ut fra en ekstern, ideologisk 

diskurs. Det unyanserte blikket på tyskerne som Undset formidler i brevvekslingen markerer 

et brudd med en historisk forståelse av Tyskland som mange nordmenn delte da krigen brøt 

ut. Historiker Hans Fredrik Dahl gjør rede for dette i essaysamlingen Tyskland og vi (1998), 

med utgangspunkt i hvordan Tyskland i kulturell sammenheng stod for det åndelige og 

sjelfulle (1998, 5). Selv om Dahl innvender at Storbritannia tok mer og mer over som ideal 

gjennom første verdenskrig, viser han til at det store bruddet skjedde 9. april 1940 (1998, 6). 

Tyskland ble, med dette bruddet, først og fremst nazistenes hjemland: «Plutselig sto Tyskland 

i vårt land som militær fiende—med hva det innebar av omkalfatring av menneskelige 

følelser, av politiske brudd og kulturelle vannskiller. Alt som før hadde vært tvetydig, 

nyansert og sammensatt, ble med ett enkelt og klart: svart-hvitt», oppsummerer Dahl (1998, 

8). De unyanserte holdningene var altså gjengs på dette tidspunktet, og påvirker også 

krigsdiskursen i brevvekslingen. Krane påpeker samtidig at det ikke var nytt at Undset ikke 

var begeistret for det tyske: «Hun hadde aldri likt disse landene», skriver hun om Undsets 

forhold til Sovjetunionen og Tyskland, og knytter det an til Undsets danske bakgrunn samt 

kritiske holdning til reformasjonen (1970, 262). Hun viser riktignok til at Undset hadde noen 

venner fra Tyskland og Østerrike som hun korresponderte med før krigen, men at disse 

brevene ble brent slik at nazistene ikke skulle få tak i dem (1970, 92). Krane poengterer også 

at om Undset enn var skeptisk fra tidligere av, så ble hun betraktelig mer anti-tysk fra 1930-

tallet og utover, og da først og fremst som anti-nazist (1970, 262–263). Undset var generelt 

kritisk til det totalitære systemet, noe hun var klar på da Carl von Ossietzky ble tildelt Nobels 

fredspris i 1935. Da Hamsun protesterte mot dette, var hun en av de 33 forfatterne som 

markerte motstand mot Hamsuns kritikk (1970, 265).  

																																																								
31 Hun gjorde det riktignok. Den korte artikkelen «Vineta. Festskrift til Thomas Mann» kan leses i Essays og 
Artikler 1940—1949 (2008, 572).  
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En annen måte fiendebildet konstrueres på i brevvekslingen er at tyskere, uavhengig 

hvilket årstall de har levd i, blir stemplet som enkle, primitiv og «utenfor» de andre, 

europeiske landene. Et eksempel på dette er hvordan Undset påstår at tyskerne aldri har hatt 

noen særlig gode ideer: «And even their own contribution to learning was mainly dependent 

upon collaboration with the nations who had the original ideas—which Germans never had 

much of», skriver hun (25.10.41). Argumentet om at Tyskland er spesielt enkle og uoriginale 

leder igjen til slutningen at dette er grunnen til at nazismen oppstoæå i nettopp Tyskland:  

 
Sometimes, when I feel sad and pessimistic, I wonder, could this thing happen in other countries of the 
world—the sweeping away of our cultural heritage as something unessential, our culture a game to 
play in times of leisure, but given up when pursuits that seem more essential, of vital interest, have to 
be taken up—? (03.12.43) 

 
På det avsluttende spørsmålet sitt konkluderer Undset med et nei; dette kunne ikke skjedd i 

noe annet land.  

Selv om krigsdiskursen er forankret og skapt i det nåtidige bildet av krigen viser 

konstruksjonen av fiendebildet at også fortid og fremtid påvirkes. Tyskland skiltes ikke fra 

vestlig kultur med nazismen, påpeker Undset gjerne, men har alltid hatt anlegg for dette og 

kommer alltid til å preges av det. Dette blir tydelig når Undset skriver at tyskerne fra fortiden 

av ikke var del av samme utvikling, samme evolusjon, som andre land var med på: «I believe 

[…] that they were already a backward people, left outside the trend of evolution, that has 

made them frantic and screaming about being the Herrenvolk, and trying to destroy the world 

of all other people» (21.12.41). Samme argumentasjon kommer frem her: «The Western 

Culture is the expression of the deepest urges of our fathers, our people, whilst the Germans 

were always halfway outsiders in it», skriver hun (03.12.43).32 «Always», skriver Undset 

altså, og vektlegger slik at tyskerne alltid har vært utenfor. Denne tilbakevirkende kraften 

viser hvor stor innflytelse krigsdiskursen har. 

 Gjennom brevvekslingen er Undset opptatt av at det ligger en form for psykisk 

sykdom til grunn i det tyske folk. Hun forteller Allen at hun leser en bok som heter War and 

the German mind (1941) av Wilhelm K. Pfeiler. Denne boken tar utgangspunkt i litteratur 

som er skrevet i Tyskland, og Undset er ikke imponert over litteraturen: «their Dichtung und 

Denken seems to me just impotency to face realities without lying to themselves», 

konkluderer hun (04.12.41). Det løgnaktige ved den tyske virkelighetsoppfatningen kobler 

hun videre til det hun mener er en mental svakhet i det tyske folket. Selv etter at nazismen er 

																																																								
32 Undsets understrekninger. 
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beseiret vil man sitte igjen med millioner av mennesker med «a psychopatic strain 

dominating their mentality», skriver hun (04.12.41). Portretteringen av tyskerne som psykisk 

syke er en gjenganger i Undsets forfatterskap under denne tidsperioden. Hun nevner boken Is 

Germany Incurable? (1943) av Richard M. Brickner i flere artikler på den tiden, blant annet i 

«The War Criminals and the Future» (1943):  
 

Even before the First World War, when the Germans themselves considered their country the happiest 
place in the entire world to live in, the whole picture of life in Germany seemed to me to present a 
number of features indicating a deepest mental disease of the whole population. (2008, 267) 
  

Kritikken hennes går igjen på at det er noe grunnleggende feil med det tyske folket, og at 

denne feilen kan defineres som en psykisk lidelse. Det er derfor hun i omtalen av Brickners 

bok, en artikkel kalt «Is German Incurable?» (1943), argumenterer for at de allierte burde ha 

med seg en gruppe medisinske eksperter og psykiatere i felten, samt at det burde deles ut 

stipend til forskere som kunne reise til Tyskland og studere dette nærmere (2008, 254).  

  Når det gjelder karikering av tyskere har Allen, som Undset, fraser der hun omtaler 

tysk historie som mer primitiv og «enklere» enn resten av den europeiske historien. Hun viser 

for eksempel til en bok med tyske barnerim, og poengterer at bokens hang til overtroiske 

referanser vitner om et primitivt folk (23.09.42). Undsets teorier om det psykiske problemet 

hos det tyske folket er også noe Allen tar i bruk. Hun er for eksempel inne på dette i en 

diskusjon av tyske, kvinnelige middelalder mystikere, som hun omtaler som mer «hysteriske» 

enn andre (07.12.41). Hun knytter dette an til Kempe-forskningen sin, og argumenterer for at 

en tysk påvirkning kan ha ført til Kempes ustabile psyke. Hun formulerer det som om den 

tyske påvirkningen kan forklare hvorfor Kempe var som hun var: «[...] to circulate the excuse 

of German influence aggratacating her tears which is also the sort of thing about the Germans 

it is good to spread abroad at the moment», skriver hun (25.05.43). Det kan altså se ut til at 

Allen her blir påvirket av Undsets holdninger og skrivemåter, ettersom Undset er først ute 

med å skrive om dette psykiske problemet.  

 Kritikken som rettes mot tyskerne i brevvekslingen kan, fra et nåtidsperspektiv, 

kjennes noe lettvinn og inkonsekvent. Undset karakteriserer tyskernes folkesjel på unyansert 

og ensidig måte, og i Sigrid Undset (1997) poengterer Bliksrud at Undset derfor har blitt 

beskyldt for rasisme (1997, 148). Bliksrud forkaster imidlertid dette ved å vise til at Undset 

selv var skeptisk til rasebegrepet. Krane påpeker også at Undset var kritisk til raseteorier. 

Undset mente heller at et folkeslag hadde felles historie og tradisjoner som førte til at de 

hadde samme holdninger i møte med ulike problemstillinger (1970, 264). Undset formulerer 

seg slik i Tilbake til Fremtiden: «Det tyske folk er selvfølgelig ingen ‘rase’ [...]. Men de er en 
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etnisk gruppe, et menneskestoff som har levet under samme historiske og miljøbestemte 

vilkår [...]» (1996, 155). Når hun skriver om den grunnleggende feilen i det tyske folket kan 

det altså da forstås som om hun viser til en kulturell defekt, fremfor en biologisk defekt.  

 

3.2.2 En endring i synet på Sovjetunionen   
Fiendebildet som skapes av tyskerne er konsekvent gjennom hele brevvekslingen, men det 

finnes også et eksempel på et fiendebilde som ikke er det. Dette blir synliggjort med Undsets 

utgivelse av Return to the Future. Undset hadde tidligere vært engasjert under Vinterkrigen 

mellom Finland og Sovjetunionen, og markert en tydelig motstand mot Sovjetunionens 

behandling av finske krigsfanger. Disse erfaringene tar hun med seg når hun skriver 

reiseskildringene fra turen gjennom Russland, som er utpreget negative.33 Hun forteller om 

like ansikter, formløse bomullskjoler og en særegen eim av vond lukt, selv om hun gir dem 

poeng for sin «åpenbare kjærlighet» for blomster (1996, 66). Samtidig medgir hun også at 

Russland nok ikke er det store for henne: «Men jeg må innrømme, jeg er visst av naturen 

skapt slik at ikke noe russisk kan vekke dypere sympatisk resonans hos meg», skriver hun 

(1996, 61). Beskrivelsene av Russland blir ikke bedre når de i neste kapittel får stå i kontrast 

til beskrivelsene av Japan, som skildres i langt flottere ordelag. Selv om Undset poengterer at 

Japan nok også kommer til å underlegges flere og flere restriksjoner fra staten, er hun 

fascinert av det velkledde folket, hvor høflige de er og hvor eventyraktig det ser ut i landet 

(1996, 107).  

 Det er verdt å merke seg at Undset og Allen nesten bestandig kaller Sovjetunionen for 

nettopp Russland i brevvekslingen. Dette, til tross for at det som i dag kalles Russland var en 

del av Sovjetunionen fra 1922 til 1991. De er ikke helt konsekvente på det, og Undset 

omtaler for eksempel landet som både «Sovjet Russia» og «Russia» i en og samme setning 

(07.05.41). I et annet tilfelle skriver Allen om «the Soviets» sitt forhold til Japan (15.02.42). I 

noen sammenhenger er det nettopp det geografiske området de viser til, som når Undset 

skriver om reisen sin til USA der hun tog fra Moskva til Vladivostok. Da blir det riktig at de 

skriver Russland, ettersom de viser til republikken. Allikevel finnes det også tilfeller der de 

omtaler det politiske området som Russland, og da ville det vært mer presist å bruke 

Sovjetunionen. En mulig grunn for at navnene blandes kan være at den russisk-sovjetiske 

																																																								
33 Ørjasæter viser til at grunnen til at den norske utgaven av Return to the Future, Tilbake til Fremtiden, var 
ferdigtrykket i 1945, men ikke kom ut på markedet før 1949, var at Sovjetiske myndigheter anså partiet om 
Russland for å være for ille. Den sovjetiske ambassaden truet Aschehoug med å trekke tilgang til sovjetiske 
forfattere om de ga ut Undsets skildringer fra flukten. Oversettelsene til svensk, islandsk, sveitsisk og dansk 
kom derfor ut lenge før den norske (1993, 345). 
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republikken var den mest dominerende. En annen kan være at de benytter seg av den eldre 

betegnelsen som ble brukt før 1922. Om det sistnevnte er tilfellet, er det i grunnen det 

russiske tsar-veldet de henviser til når de skriver «Russia». Det ser allikevel ut som de er 

bevisst på at dette ikke er tilfellet, og kanskje er det rett og slett mulig at de bruker 

«Russland» fordi de er vant til det fra de var yngre.34 

 Selv om Undset sine beskrivelser først og fremst er fra Russland som område går det 

en flytende grense mellom de negative miljøskildringen hennes og et negativt syn på 

Sovjetunionens politikk. Ofte ser det ut til at det henger sammen. I Tilbake til fremtiden viser 

hun til en direkte forbindelse mellom dem når hun skriver følgende:  

 
[...] stanken av forfall og oppløsningen som jeg så og luktet overalt i Russland, er sikkert frukten av at 
Russlands revolusjonshelter aksepterte en hatfortært gammel tysk-jødisk skribent ved navn Karl Marx 
og identifiserte sine fremtidsmål med hans drømmer om hevn over alt han hatet [...]. (1996, 137)  
 

Poenget hennes er altså at grunnen til at Russland var så skittent, kan ha noe med hatet som 

kommunismen nøret opp under i folket. I forordet til den norske utgaven Tilbake til 

Fremtiden medgir hun selv at skildringene hennes er farget av politikk, når hun poengterer at 

reiseskildringen skrevet på den tiden da Sovjetunionen fremdeles samarbeidet med Tyskland 

(1996, 7). I lys av det kommunistiske regime som dominerte Sovjetunionen, samt den 

sovjetiske alliansen med Tyskland, var det ikke så rart at Undset hadde disse holdningene. 

Som tidligere nevnt; hun hadde alltid vært kritisk til det totalitære. Situasjonen endrer seg 

imidlertid av to grunner gjennom brevvekslingens løp. Først, og viktigst av alt, så forandret 

det politiske bildet seg drastisk. Sovjetunionen stod ikke lengre, som Undset påpeker i 

forordet sitt, i ledtog med tyskerne. Minst like viktig var det dessuten at Japan, som i Tilbake 

til Fremtiden er Undsets rene og vakre kontrast til Russland, angrep Pearl Harbor. Med dette 

endres «reglene» i en ekstern krigsdiskurs for hvordan det er greit å skrive om Sovjetunionen 

og Japan.  

I tillegg til den store forskyvningen i det politiske landskapet vil jeg argumentere for 

at Allen tar en aktiv rolle for å etablere en endring i brevvekslingens interne krigsdiskurs. 

Som Hirsh påpeker var Allen i utgangspunktet positiv til Sovjetunionen og hadde personlige 

forbindelser dit gjennom bekjente fra England. Det er heller ikke usannsynlig at det kristen-

sosialistiske verdisettet hun vokste opp med fra etterdønningene etter Oneida Community 

påvirket holdningene hennes. Hirsh skriver at hun mente den russiske revolusjonen førte med 

seg noe godt, og at hun da trakk linjer mellom kommunisme og kristen teori (1988, 143). Når 

																																																								
34 Uavhengig av hvilke ordvalg Undset og Allen tar vil jeg selv forsøke å vise til det geografiske landområdet 
som Russland, og republikken og det politiske området som Sovjetunionen. 
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Allen svarer Undset med tilbakemeldinger på Return to the Future, er det med et langt brev 

på over 10 sider, som virkelig tar boken på alvor. Først og fremst er det Undsets politiske 

holdninger hun diskuterer og kritiserer. Det er overhodet ikke noen opphetet eller ufin debatt, 

men dette punktet utpeker seg som et av de få stedene i brevvekslingen der det oppstår 

uenigheter mellom dem. En sterk gjensidig respekt står allikevel i sentrum for forholdet 

deres: «I may not always agree with your interpretation but I always trust your impressions, 

even when sometimes I would see significant ‘missing factors’ (especially in Russia, as you 

would guess)», skriver Allen innledningsvis (12.01.42). Dette gjentar hun også, og 

understreker det slik ytterligere, i slutten av brevet. Den gjensidige respekten hindrer 

allikevel ikke Allen i å si hva hun mener om skildringene fra Russland, på en måte som er 

tydelig til henne å være. Så revet med er hun faktisk av den politiske diskusjonen at hun må 

sende enda et brev dagen etter for å kommentere den amerikanske oversettelsen—som var det 

Undset i utgangspunktet ba henne gjøre. Med tanke på hvordan Allen nesten unnskylder 

kritikken hun skal komme med i brevets innledning, er hun imidlertid overraskende mild og 

diplomatisk gjennom resten av brevet. Uenighetene om Russland ligger der, men er pakket 

godt og forsiktig inn. «I think it well that you record the filth of Russia and the cleanliness of 

Japan—which in our sense is not exactly cleanliness I beleive [sic]—but it is anoth- 

[sic] aspect of their amazing self-discipline», skriver hun, og fremhever det hun synes er godt 

skrevet og som hun er enig med (12.01.42). Ved flere tilfeller er det som om hun på et vis 

unnskylder Sovjetunionens historie ved å påpeke at landet er enklere og mer «orientalsk», og 

derfor også har en lavere standard. Prosjektet hennes er allikevel å peke på hvordan støvet og 

skitten fra det Russland som Undset beskriver har sine fordeler. Hun omtaler det for 

eksempel som fordelaktig at de sovjetiske soldatene er vant til å være skitne: «[…] then the 

low standard became a national benefit. All soldiers have to learn to work in filth and 

vermin—the Russian already know how» (12.01.42). Allen får det til og med nesten til å 

virke som det skitne, russiske landskapet er laget sånn med vilje, når hun kommenterer at det 

kan ha fungert som en «smoke screen» (12.01.42). Ikke minst trekker hun linjer mellom de 

russiske omstendighetene og middelalderen, og knytter det til en form for gammel tradisjon 

(12.01.42). Det kan være vanskelig å forstå om dette resonnementet er positivt eller negativt 

ment, men i lys av kjærligheten hennes for middelalderen er det sannsynlig at det er en 

positiv ladning det er snakk om. Allens kritikk av Undsets beskrivelser er altså langt fra 

eksplisitte. Det er som hun tar de positive holdningene sine og bruker dem for å lirke på 

Undsets negative beskrivelser og holdninger til Sovjetunionen. Sammen med endringen i den 

politiske situasjonen tror jeg Allen kommer et godt stykke på vei med dette.  
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 Når de diskursive reglene for omtalen av Japan og Sovjetunionen endres, endres også 

krigsdiskursens fiendebilde: Japan plasseres i et helt nytt lys, og meningene omkring 

Sovjetunionen modifiseres.35 Den store endringen må ha kommet nokså brått på Undset, men 

man kan se at hun begynner å rette seg etter diskursens nye regler allerede omkring midten av 

1941. Da skriver Undset til Allen at hun er overrasket over Sovjets pågangsmot etter hva hun 

så i Russland tidligere på året (27.07.41). Enda tydeligere formuleres dette skiftet når Undset 

påpeker at hun selv nesten har glemt hva hun tenkte om Sovjetunionen:  

 
And now our emotions towards Russia change,— I am reading the gallery proofs of my book Return to 
the Future and wonder, I had nearly forgotten these last weeks, how we felt about Russia during the 
war in Finland, and how Moskva impressed me a little more than one year ago (25.10.41).  

 

At hun faktisk også skriver at «our», våre, følelser har endret seg, understreker at dette er 

diskursiv sannhet som har endret seg. Det gjelder alle som skriver innenfor denne diskursen, 

både i brevvekslingen og i samfunnet, og hviler ikke på hvilke meninger enkeltpersoner har 

om saken. Undset forsøker da også å forklare Return to the Future når den kommer ut. Hun 

er klar over at hun treffer dårlig med skildringene sine, og oppsummerer situasjonen når hun 

skriver følgende til Allen: «My publishers where a bit nervous about how it would be 

received at the present moment, on account of my indubitable preference of Japan to Russia 

(which would have been all right last spring of course)» (18.01.42). Det er antageligvis ikke 

bare forleggerne hennes som er noe bekymret for dette, men også Undset selv. I forordet til 

den norske utgaven av reiseskildringen uttrykker hun seg slik:   

 
De tingene som gjorde mest inntrykk på en som kom vestfra,—skoløise, såpemangel, tomme butikker, 
den totale mangel på vedlikehold av huser og gater, hordene av reisende som ventet ved alle stasjoner 
langs jernbanelinjen, er jo siden blitt velkjente trekk i billedet i alle land hvor tyskerne har veltet sig 
inn. Men for den som inntil da ikke hadde sett noe verre enn slumkvarterene i London og Paris eller 
industribyene i Tyne-dalen under depresjonen blev virkningen nokså overveldende. (1996, 8)  

 
Hun vektlegger at det var et uvant skue som møtte henne i Russland, og at det kan forklare 

hvorfor hun skriver som hun gjør. Forordet i den norske utgaven kan tolkes dithen at hun vil 

rette seg etter en krigsdiskurs, men samtidig er dette forordet skrevet på et tidspunkt der 

krigen er over og holdningene til Sovjetunionen allerede har endret seg enda en gang. En 

mulig forklaring kan være at hun forsøker å glatte over uenighetene som hadde oppstått 

mellom Aschehoug og russiske forleggere. Det er imidlertid slik at den amerikanske utgaven 

																																																								
35 Undset og Allen blir sjokkert over angrepet på Pearl Harbor, men skriver ellers ikke så mye om Japan. Et godt 
eksempel på at holdningene mot Japan endres i en ekstern krigsdiskurs kommer allikevel frem når Undset 
skriver til Allen at den japanske hagen i Brooklyns botaniske hage er stengt, og de japanske trærne har blitt 
omdøpt til «orientalske» istedenfor å ha sine originale, japanske navn (12.01.45). 
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som kom ut i 1942 ikke har noe forord (Undset 1942). På dette tidspunktet skulle man tro hun 

hadde mer behovet for det enn i 1949.  

 

3.3 Krigsdiskursen etter krigen 
Etter å ha jobbet lenge med å organisere skyss hjem til Norge sender Undset det første brevet 

sitt fra den andre siden av havet 23. august 1945. Omtrent tre år av brevvekslingen (til tross 

for at frekvensen trappes kraftig ned disse årene) er altså skrevet etter at andre verdenskrig 

tok slutt. I motsetning til de to andre diskursene i brevvekslingen, er krigsdiskursen uløselig 

knyttet til den pågående krigen. Krigsdiskursen kan, som sett, defineres ut fra dens klare 

fiendebilder og en orientering rundt nyheter og nåtiden. Når krigen tar slutt i brevvekslingens 

løp blir det relevant å spørre: Aktualiseres krigsdiskursen fremdeles i brevene etter krigens 

ende?  

 USAs to atombomber over Hiroshima og Nagasaki er den siste store nyheten Undset 

og Allen diskuterer seg imellom. Undset skriver at de er overrasket over å høre om 

atombomben her hjemme i Norge, samt bekymret for hva det kan føre med seg videre 

(23.08.45). Det fremstår ikke som et hovedanliggende i brevet hennes, og det nevnes kun så 

vidt. I siste avsnitt spør hun Allen hva hun tenker om dette, og da virker hun usikker på 

hvordan hun skal ordlegge seg: «I suppose you are very glad the war is ended, but also 

apprehensive about the future and the new possibilities of this undreamed discovery of the 

atom bursting, or what do you call it?» (23.08.45). Når Allen svarer fire dager senere virker 

det som om hun syns det er vanskelig å ta inn over seg de overveldende nyhetene, «it is to 

stupendous to take in», skriver hun (27.08.45). Videre argumenterer hun for at oppfinnelsen 

var nødvendig, for hvis ikke USA hadde funnet den opp først, ville Tyskland ha gjort det.  

 I brevene sine er Undset opptatt av Norges utvikling etter krigen og bruker begreper 

som «rebuild» og «re-organize» når hun drøfter dette (18.03.46). «The outlook is none to 

[sic] bright, and I am listening to the Bøe’s radio every evening, when Mr. Bøe is at home», 

skriver hun og fremstår realitetsorientert og pragmatisk (18.03.46). Hun omtaler 

problemstillingene som landet står overfor på en konkret måte, noe som kommer klart frem 

når hun diskuterer hvorvidt mindre land rammes hardere av befolkningstapet fra krigen enn 

større (01.05.46). Hun diskuterer også nasjonal politikk, som hvordan den norske staten 

forholder seg til alkoholreguleringer og restriksjoner. Hun stiller seg svært kritisk til de høye 

skattene som er lagt på alkohol og skriver til Allen at staten oppfører seg som om 

befolkningen skulle vært små barn: «Well, we have been through a war and we know, we 
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shall have to bear a lot before this country has been reconstructed to some degree. But we 

resent being treated like kiddies in a nursery, by our labor government» (30.01.48). Brevene 

viser helt tydelig til en brytningstid der det kreves store endringer i samfunnets strukturer, 

samtidig som det hviler en stor utmattelse og sorg over folket. I et av de første brevene fra da 

hun ankommer Norge, beskriver Undset det på følgende nøkterne måte: «There is a great deal 

of sadness too» (23.08.45). Det er som Undset må irettesette sin egen pragmatisme når hun 

bemerker at hun har forståelse for at mange har behov for å slappe av etter krigen:  

 
But the people at home have suffered too much—who can blame them if they now want to enjoy the 
country and the summer and the possibility to go to the summer camps and make car rides over the 
weekend, to drink in the beauty of their own country, uninfected with the ‘green lice’ and the ‘grey 
lice’—the german soldiers and the civilians who tried to starve them or terrorize them into submission 
[…] (25.07.46) 

 

Poenget hennes er altså da at det norske folket har fått fri fra autoriteter med nazistiske 

holdninger. De grønne lusene hun referer til her er så vidt jeg forstår tyske soldater og deres 

grønne uniformer. Ettersom hun viser til at de grønne og grå lusene tilsvarer tyske soldater og 

sivile, kan de grå lusene forstås som sivile som holder med tyskerne.36 Undsets politiske 

analyser etter krigen handler altså om krig som sådan, men allikevel fungerer ikke disse 

nyhetsbeskrivelsene på samme måte som i krigsdiskursen. I krigsdiskursen er de alltid opptatt 

av nyheter fordi de vil holde seg oppdatert på krigens løp, mens Undsets analyserer av den 

norske etterkrigspolitikken har et helt annet tempo. Det er nesten som om nyhetene må graves 

frem, i motsetning til da krigen stod på og nyhetene kom med stor hurtighet. Det 

nåtidsorienterte tidsperspektivet ser altså ikke ut til å være like aktivt lenger.  

 Selv om de ikke skriver om nyheter på samme måte som tidligere, er det relevant å 

merke seg at Allen legger ned en stor innsats for å oppdatere Undset om det som skjer i USA: 

«I have at least sent you two parcels of newspaper scraps—from the Herald Tribune mostly 

which Lotta and I share—Before the tragedy I asked if I could send the ‘Look’ with Elliot 

Roosevelt which Albert had brot [sic] home—so that went», skriver Allen til Undset 

(06.02.47).37 På den andre siden takker Undset flittig for det hun får tilsendt, og skriver for 

eksempel følgende: «A bunch of newspapers you sent arrived yesterday» (30.11.47). Det er 

mulig at Allen gjør dette fordi hun vet at Undset er interessert i å holde seg oppdatert på hva 

som skjer i verden, men jeg tror også denne delingen er viktig for å opprettholde en felles 

																																																								
36 Takk til Norges Hjemmefrontmuseum og HL-senteret for faglig innspill på dette punktet.    
37 Tragedien Allen refererer til er at Albert Kinsley, ektemannen til Lotta Kinsley, har gått bort. Disse var gode 
venner av Allen, og Undset ble også kjent med dem (Allen, 06.02.47). 
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forståelse i brevvekslingen etter at Undset har flyttet. På denne måten kan de fremdeles lese 

og forholde seg til de samme nyhetskildene. Det er dessuten ikke bare slik at Undset leser seg 

opp på amerikanske nyheter, for Allen presiserer også at hun følger med på hva som skjer i 

Norge slik at hun har mulighet til å forstå konteksten Undset skriver ut fra (02.04.49).  

 Bjerkebæk var okkupert av nazistene under krigen, så da Undset kom hjem var det til 

et hus som hennes verste fiende hadde oppholdt seg i. Dette skriver hun endel om til Allen, 

og her mener jeg at krigsdiskursens fiendebilde fremdeles er fremtredende. Når hun har 

flyttet tilbake, skriver hun at hun har funnet ut at det bodde tyske kvinner der, at det var mer 

eller mindre et bordell, og at hun syns tanken på dette er ekstremt ubehagelig (18.03.46). At 

Undset er kritisk til nazistenes okkupasjon av Bjerkebæk er kanskje ikke så rart—hun ville 

sannsynligvis plassert en hvilken som helst ulovlig husokkupant i et dårlig lys. Allikevel 

finnes det klare eksempler på at Undset fortsatt omtaler tyskere som mindre verdt, samt 

fremdeles konsekvent sidestiller begrepene tyskere og nazister. Dette er spesielt tilfelle når 

hun skriver om rettssakene mot de norske landssvikerne. Her er Undset sterkt kritisk til de 

tyske kvinnene som giftet seg med norske menn (selv om ekteskapet ble inngått før krigen), 

og det fremstår som om det mer eller mindre er deres feil at de norske mennene dømmes som 

landssvikere: «Mostly those marriages are the sad consequences of our young men’s studying 

in Germany», skriver hun (18.03.46). Fiendebildet forsterkes videre når hun legger til at tyske 

jenter generelt er uattraktive og kaller dem «die Lustwaffe» og «the Grey lice» (18.03.46). 

«Die Luftwaffe» var navnet på det nazi-tyske flyvåpenet, så her lager Undset et ordspill når 

hun skriver «lust»; hun viser til at det er noe lystpike-aktig og vulgært ved de tyske jentene. 

Med «the Grey lice» viser hun, som tidligere nevnt, sannsynligvis til at de er sivile som 

støtter den tyske siden.    

 Det er interessant å se at Undset fremdeles portretterer tyskere innenfor samme 

fiendebilde både før og etter andre verdenskrig. De norske landssvikerne, derimot, er hun 

langt mindre kritisk til. Det foregående eksempelet viser hvordan hun heller legger skylden 

på de tyske kvinnene ved å formulere det som at de norske mennene uheldigvis giftet seg 

med dem. Disse mildere holdningene til de norske landssvikerne kommer også frem når hun 

skriver at en gjeng norske straffanger arbeider for henne i hagen på Bjerkebæk. I motsetning 

til nazistene er det nesten som om hun ikke ser på disse som fiender. Hun omtaler dem som 

«poor fellows» og forteller at hun syns det er trist å tenke på at livet til disse unge, kjekke 

mennene er ødelagt. Hun påpeker også at hun ikke liker spesielt godt at de arbeider for 

henne, og skriver at det minner henne om hvordan hun har hørt at slavene hadde det i 

sørstatene (17.06.47). Kun én av fangene, Lindvig, setter hun pris på å se arbeide for seg:  



	 45 

 
One of them though I could not pity,—on the contrary, a former lieutnant [sic] of the ‘Norwegian State 
Police’ of the Quislings, who have tortured several of our Patriots, though not fatally, so he was let off 
with 20 years of forced labor. It was satisfaction to see Mr. Lindvig chopping my winter fuel in the 
backyard. (17.06.47)38 

 
Som nevnt tidligere kan fiendebildet som konstrueres av tyskerne sees på som en måte å 

rasjonalisere omkring hvordan krigen kunne skje. Én mulig årsak til at fiendebildet mot 

tyskerne blir stående, mens synet på de norske straffangene er mildere, kan være at 

nordmennene ikke passer inn som fiender i krigsdiskursen. I krigsdiskursen er tyskerne de 

onde—det har alltid ligget latent at krigen kunne skje fra den kanten—mens nordmenn er 

gode og kjemper imot tyskerne. De norske landssvikerne er hverken-eller i diskursens 

dikotomi, og klassifiseres derfor hverken som utpreget onde eller gode.  

 Fiendebildet av Sovjetunionen, som underveis i andre verdenskrig blir mer eller 

mindre borte, er interessant nok tilbake igjen i 1947. På samme måte som politiske 

omveltninger i krigen fører til at den diskursive sannheten om Sovjetunionen endrer seg fra å 

se Sovjetunionen som motstander til en alliert, endrer politikken seg igjen. Etter andre 

verdenskrig begynner oppløpet til den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. 

Fiendebildet av Sovjetunionen, som gikk fra skitten og umoderne til å være mindre negativt 

betont, blir mer som det var tidligere. På samme måte som med nazistene, definerer Undset 

russerne nå som noe ikke-europeisk og utenfor en norm: «Whatever they are, they are not 

Europeans, and the crushing of traditional Europan culture along the eastern front is an awful 

disaster […]», skriver hun (17.06.47). Hun er generelt bekymret for den store makten som 

ligger i både USA og Sovjetunionen med tanke på atomkraft, men viser at hun tar et 

standpunkt i saken: «And the conditions in those parts of Europe, where Russia today is 

powerful—are terrible, there is no doubt about that», skriver Undset (25.07.46). Hun påpeker 

vel og merke at hun synes amerikanerne har noen overdrevne ideer om hva kommunisme er, 

men vektlegger hvor grusom kommunismen var som okkupasjonsmakt i sin tid (30.11.47).39 

Etter hva jeg kan finne kommenterer ikke Allen den endrede situasjonen. Dette kan bety at 

hun ikke skriver noe om det. Det kan også være at hun har skrevet om det i et brev som har 

forsvunnet.  

 

																																																								
38 Referer sannsynligvis til Olaf T. Lindvig. I Dagbok frå ein rotnorsk nazist (1987) forklarer Egil Ulateig at 
Lindvig jobbet for det norske statspolitiet i 1939 og siden meldte seg til tjeneste for NS i 1940. Han ble vel og 
merke dømt til 12 år fengsel og tvangsarbeid (1987, 147-149). 
20 I både brevet fra 1946 og 1947 bruker Undset «Russia» selv om hun helt tydelig referer til Sovjetunionen som 
okkupasjonsmakt. 
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4. Analyse av den historiefaglige diskursen 
Middelalderen står helt sentralt i brevvekslingen mellom Undset og Allen og er et viktig tema 

i den historiefaglige diskursen. Undset var svært fortrolig med middelalderhistorie og tok 

dette i bruk i skjønnlitterære prosjekter som Kristin Lavransdatter-trilogien og bøkene om 

Olav Audunssønn. Allen hadde jobbet med manuskripter fra middelalderen hele sin 

akademiske karriere. I tillegg til middelalderen dreier den historiefaglige diskursen seg også 

om overtro, og mer generelt om arbeid i den forstand at den tar opp den profesjonelle siden 

av historieformidling. Det er helt tydelig at både arbeid, yrke og fag er identitetsmarkører 

som er definerende for Undset og Allen. Stilen og energien i den historiefaglige diskursen 

vitner om stort kunnskapsoverskudd og mye entusiasme fra begge brevskriverne. De kommer 

med lange digresjoner om ulike aspekter ved Kempe og andre middelalderpersonligheter. 

Allerede i sitt andre brev til Allen skriver Undset, som i utgangspunktet syntes det er mange 

mennesker å forholde seg til i USA, at hun gjerne skulle ha truffet Allen for å snakke mer om 

temaet. 14. mars avtaler de å møtes: «Could I not go to the Library afterwards and look you 

up at the stall 203?», skriver Undset (14.03.41) 

På samme måte som Undset tar ledelsen i krigsdiskursen, tar Allen tar ledelsen i den 

historiefaglige diskursen. Det er først og fremst hun som stiller Undset spørsmål om 

middelalderen, og hun som tar opp aktuelle problemstillinger til diskusjon. Antageligvis 

faller dette naturlig ettersom Allen daglig jobber med historiefaglig stoff, mens Undsets 

arbeid har ulikt innhold. Videre er det også Allen som er den store middelaldereksperten av 

de to, og hun som har viet livet sitt til å studere dette. Undset har selvsagt også bred erfaring 

på feltet, men Allen fremstår som den fremste fagperson i brevvekslingen uten at det kommer 

eksplisitt frem som et hierarkisk skille.  

  Når de skriver til hverandre er Undset og Allen i en periode av livet der karrierene 

deres begynner å nærme seg slutten. Dette betyr ikke at brevvekslingen bærer preg av 

resignasjon på noen som helst måte. I det aller siste brevet hun sender til Undset, skriver 

Allen at hun fremdeles ikke er ferdig med andre bind om Kempe, men at hun fremdeles 

holder på (02.04.49). To måneder etter dette døde Sigrid Undset på Lillehammer sykehus, og 

i skrivemaskinen hennes stod et halvferdig essay om Edmund Burke (Bliksrud 2008, 814). 

De uferdige prosjektene som blir liggende vitner om at arbeidet var noe de la stor stolthet i 

helt til sine siste dager. Det ser samtidig ut til at det skjer en utvikling i energinivået deres ut 

ifra det de skriver i brevvekslingen, der de siste årene preges av en tretthet. I det siste brevet 

sitt skriver Undset at hun tidvis blir så sliten at hun mister arbeidslysten: «But I think I can 
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understand how one can become so tired, sometimes I am very tired myself and dislike 

working, I prefer sitting about thinking on other times» (05.12.48). Allen skriver også om å 

være sliten, og om hvordan sykdom og mangel på tid gjør at hun har endel igjen å gjøre på 

det andre bindet om Kempe. Hun har allikevel en mer optimistisk tone enn Undset og skriver 

at hun kanskje kan begynne å nærme seg slutten på prosjektet, ettersom hun har fått et bedre 

grep om fordøyelsen sin (02.04.49). 

 

4.1 Grensene for den historiefaglige diskursen  
Tematikkene som tas opp i den historiefaglige diskursen baseres på det Allen har arbeidet 

med i sin akademiske karriere. Samtidig er ikke dette et valg som er tatt kun for Allens egen 

vinning og interesse, for en felles forståelse av stoffet er klart prioritert i diskursen. Det er 

som om Allen foretar en kartlegging av mulige, faglige nedslagsfelt i det første brevet sitt, 

der hun forsøker å finne ut hva det kan være nyttig at brevvekslingen dreier seg om. Det blir 

igjen presist å si at harmonien mellom avsender og mottaker står sentralt i brevvekslingen. 

Kempe, som absolutt er en viktig figur her, har både Undset og Allen skrevet om. Det samme 

gjelder den skandinaviske middelalderen, som Allen også gjerne vil lære mer om. Hun 

etterlyser stadig informasjon om dette fra Undset og forklarer at hun anser det skandinaviske 

som et kunnskapshull hun nå setter stor pris på å fylle (29.04.45). Undset sier selv fra om at 

hun har lest Allens bok om Richard Rolle, mens Allen spør om hun har lest noe om Ancrene 

Riwle. Fellesforståelsen som skapes fører også med seg en faglig innforståtthet i 

brevvekslingen som for eksempel kommer frem når Allen viser til detaljert kunnskap om 

Kempes liv som selvfølgeligheter: «You will remember that Margery reported that St 

Bridget’s maiden said St Bridget had ‘a laughing countenance’», skriver hun (26.01.41). 

Dette er neppe noe hvem som helst er klar over, men vendingen «you will remember» peker 

mot at hun tar for gitt at Undset kjenner til dette. Det finnes også eksempler på at 

fellesforståelsen om middelalderen bygges oppunder ved at de sender bøker til hverandre slik 

at de skal kunne ha samme, faglige utgangspunkt når de diskuterer stoffet.  

 Overraskende nok defineres skjønnlitteratur helt ut av den historiefaglige diskursen. 

Det kan virke naturlig ettersom skjønnlitteratur ikke er det som først og fremst forbindes med 

forskning og fag, men nå Undset faktisk har fått en Nobelpris for middelalderskildringene 

sine er dette verdt å merke seg. Denne «avgrensningen» skjer tidlig i korrespondansen, idet 

Allen skriver at hun ikke har noe særlig forhold til skjønnlitteratur (09.04.41). Samtidig som 

hun gjør dette, skriver hun faktisk også at hun hadde en kort, skjønnlitterær karriere på et 
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tidspunkt i livet, men at den ble lagt på hyllen etter depresjonen på 30-tallet (09.03.41). Det 

som hovedsakelig formidles er allikevel at hun ikke beskjeftiger seg med skjønnlitteratur, og 

at det derfor ikke vil være relevant å ta opp i brevvekslingen:  
 
[…] I take novels so seriously—stay up mostof [sic] the night and hardly leave them till they are read 
thro[sic]—that I have not dared to do so, during the years of terrific pressure during which I have been 
working at Margery. […] I can read nothing—except that I dip at moments into books like Jane 
Austen which I know too well to gobble. (09.03.41)  

 
Siden Allen tidligere i samme brev poengterer at flere av vennene hennes har oppmuntret 

henne til å lese Undset, har nok utspillet også som hensikt å forklare hvorfor hun ikke har 

gjort dette. Harmoni og fellesforståelse i brevvekslingen ser allikevel ut til å trumfe Undsets 

bakgrunn, for de diskuterer ikke skjønnlitteratur før Undset har skrevet Happy Times in 

Norway. Da skriver Allen at hun har lest og satt stor pris på den (07.09.42). 

 De gangene det skjer unntak fra diskursens «regel» om skjønnlitteratur, er det 

fortrinnsvis Allen som står for det. Hun spør for eksempel om Undset har lest noe av T.S. 

Eliot, og forteller at hun selv ikke har noe interesse for ham, bortsett fra at hun har satt pris på 

diktet «Ash Wednesday» (1930). Det er allikevel slik at når Allen bryter med den diskursive 

«regelen», henter hun seg inn igjen ved å plassere skjønnlitteraturen i et historisk perspektiv. 

I tilfellet med T. S. Eliot gjør Allen det relevant for den historiefaglige diskursen ved å 

bemerke at hun er interessert i den nye diktsamlingen hans—Four Quartets (1943)— fordi 

den skal være delvis basert på middelaldermystikeren Julian av Norwich (15.06.43). At 

skjønnlitteraturen, som i utgangspunktet er utenfor diskursen, dras inn i den ved å plasseres i 

en historisk kontekst, finnes det flere eksempler på: Allen viser til en Wordsworth-sonette, 

men da fordi den er relevant for en tekst hun leser om Kempe (27.02.44). En annen gang 

plukker hun opp boken Across Lapland (1939) for en venn av seg, og knytter historien om 

den britiske eventyreren Olive Murray Chapmans reiser i Lappland til middelalderen: «I 

dipped and found interesting references to the excessive years of the Laestadianer—also 

reference the ‘second Easter’ of the Norwegians—on Easter Monday. I wonder if this goes 

back to the Middle Ages», skriver hun (28.10.43). Denne historiserende bevegelsen viser 

hvor sentralt det historiske tidsperspektivet er for den historiefaglige diskursen. For at 

samtidig skjønnlitteratur skal passe inn her, må den forholde seg til dette.40  

																																																								
40 Om skjønnlitteraturen kan «forsvares» som en del av den historiefaglige diskursen ved å plasseres i en 
historisk kontekst, er det riktignok betimelig å spørre om for eksempel Kristin Lavransdatter ikke kunne vært 
relevant å diskutere også. At disse bøkene ikke skrives om skyldes nok først og fremst at Allen ikke har lest 
dem. 



	 49 

 Undset respekterer nesten uten unntak at det ikke skal skrives om skjønnlitteratur i 

brevvekslingen. Sannsynligvis arbeider hun med så mye under oppholdet i USA at hun heller 

ikke har særlig tid til å lese skjønnlitteratur for hyggens del. Skouen forklarer at Undset selv 

skrev til søsteren Ragnhild om at hun hadde for lite tålmodighet til å lese romaner (1982, 

102). Selv om det hovedsakelig er Allen som tar ansvar for å skissere opp rammene for 

diskursen, bidrar Undset altså på denne måten til å opprettholde diskursen. På spørsmålet om 

T.S. Eliot svarer Undset for eksempel at hun skal forsøke å lese diktet Allen refererer til. 

Ellers poengterer hun at hun likte skuespillet Murder in the Cathedral (1930), men at hun 

leste The Waste Land (1922) med «moderate excitement» (29.06.43). Det er gjerne i denne 

nøkterne tonen Undset responderer på Allens skjønnlitterære innspill. De gangene Undset 

trekker skjønnlitteratur inn i den historiefaglige diskursen, er det helst for å fortelle om 

oppdrag hun har fått, og hva hun synes om disse oppdragene. Når hun har fått i oppgave å 

skrive en introduksjon til en samling tekster av den danske forfatteren Steen Steensen 

Blicher, nevner hun det i flere brev, og gjentar entusiastisk at han er en av verdens beste 

historiefortellere (05.03.44). Koblingen mellom Blicher og Danmark er klart formulert i alle 

brevene der hun skriver om dette, og hun skriver flere ganger at hun tenker mye på Danmark 

og den danske morsarven sin (04.07.44). På liknende vis deler hun også at hun valgte seg ut 

forfatteren Tryggve Andersen da hun fikk i oppdrag å skrive noe om Norge. I samme ordelag 

som Blicher omtaler hun Andersen som en av Norges beste forfattere (04.11.44). 

Skjønnlitteratur tas altså på et vis inn, men det bringes ikke inn i den historiefaglige diskursen 

for å initiere til en samtale om det. Det er snarere for å understreke at hun beskjeftiger seg 

med mange ulike oppgaver, og at noen av dem betyr mer for henne enn andre. Sånn sett kan 

dette sies å være koblet opp mot det profesjonelle siden ved den historiefaglige diskursen, 

mens det skjønnlitterære i seg selv er underordnet.  

 Når hun har kommet hjem til Norge igjen, skjer det noen endringer i hvordan Undset 

forholder seg til den historiefaglige diskursen. Da sender hun faktisk romanen 

Englandsfarere (1945) av Sigurd Evensmo til Allen. Det står allikevel ikke ukommentert fra 

Undsets side at hun bringer dette inn i diskursen: «I know you do not care for novels, 

nevertheless I am sending you one, which you may hand in to your library, I should like it to 

be there for some of you to read», skriver hun, som for å unnskylde at hun har brutt reglene 

de er «blitt enige om» å forholde seg til (26.02.48). En liknende formulering benytter hun når 

hun skriver til Allen om amerikanske bøker hun har foreslått å få oversatt til norsk:  
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I know you are not interested in novels, but Edith would like to know that Edward Kimbrough’s Night 
Fire, Robert Penn Warres’s All the Kings Men, Kapstein’s Something of a Hero among others have 
been received with keen interest over here—also some of the Negroe’s books. (24.11.48)41 

 
Også her understreker Undset at hun er klar over at Allen ikke er spesielt glad i 

skjønnlitteratur, og viser på den måten at hun vet at dette egentlig ikke er noe som «skal» tas 

opp i den historiefaglige diskursen.   

 

4.2 Middelalderen  
Margery Kempe spiller en helt sentral rolle i den historiefaglige diskursen. Hun var en britisk 

kvinne som ble født omkring 1373 i Bishops Lynn i England. I «Margery Kempe fra Lynn» 

forklarer Undset at Kempe i utgangspunktet var en verdslig skikkelse som jobbet som både 

brygger og baker (2007, 754). Videre skriver Undset at Kempe en dag hørte musikk, som hun 

var sikker på måtte komme fra Gud. Bønn og kontemplasjon fikk større plass i livet hennes 

etter dette (2007, 758). Undset diskuterer hvorvidt noe av dette kan ha vært hørselsillusjoner 

eller epileptiske anfall, og Allen er antageligvis inne på noe liknende når hun skriver om det 

hysteriske ved Kempe. Det spesielle med Kempe var allikevel at hun skrev om erfaringene 

sine i selvbiografisk format. Det er manuskriptet til selvbiografien som Allen har identifisert 

og gitt ut i en vitenskapelig, kommentert utgave. 

 Samtidig som både Undset og Allen skriver engasjert om Kempe, er Kempe også 

brevvekslingens konstant dårlige samvittighet. Undset skriver at hun gjerne skulle lest og 

skrevet mer om henne: «As to poor Margery, I wish I had time and leisure to think of her 

again […]», innleder Undset et avsnitt (23.10.43). Hun påpeker at hun har hatt det travelt 

med andre saker: «And I really feel guilty, because I have not had the time to write about MK 

yet», skriver hun ved en annen anledning (12.09.41). Selv Allen, som virker som hun 

arbeider med Kempe stort sett hver dag, kommenterer hvor vanskelig det er å fullføre det 

andre bindet: «About the second volume, about which you where kind enough to ask—it will 

be two or three years before it is out. That is my fault. […] I think of it all the time and mull 

over the materials and try not to disperse my energy by getting more», skriver hun (16.07.42). 

I det siste brevet sitt til Undset skriver Allen at hun har måttet beklage ovenfor forlaget sitt, 

og peker på at blant annet krigen har gjort det vanskeligere å gjøre ferdig jobben:  

 
I had to write at length to the EETS to explain why I have been so remiss about finishing BMK II—the 
basic reason is that I have been able to browse but not to compose—I think this is due partly to the 
basic fag got in the process doing in such difficulties my part of BMK I—on the top of the earning my 
living at Ann Arbor, with a new absorption added to my lot—the war etc. (02.04.49)  

																																																								
41 Jeg har satt titlene i kursiv for å gjøre dette sitatet lettere å lese. I Undsets brev står det uten kursiveringer. 
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Flere av kommentarene fra Allen om arbeidet med andre bind av boken om Kempe går på at 

hun har mye innhold, men mangler tid og overskudd til å strukturere det.  

 Sammen med et historisk tidsperspektiv formes det de skriver om Kempe også av et 

mer samtidig, feministisk blikk. Allen er mest eksplisitt på dette og poengterer stadig at 

perspektivet på Kempe som kvinnelig middelaldermystiker er sentralt. Allerede i det første 

brevet sitt til Undset skriver hun at det er syntesen mellom Margery som mystiker og 

Margery som kvinne hun har fokusert på i studiene sine (26.01.41). I biografien sin om Allen 

kommenterer Hirsh denne interessen, og forklarer at dette var noe hun begynte å jobbe med 

rundt brevvekslingens opphavsår: «During her last twenty years in Oneida she extended her 

thinking into areas which had interested her before, feminism, devotion, mysticism, but 

which she had treated separately. Now she was emboldened to consider their mutual 

implications […]», skriver han (1988, 147). Hirsh forklarer at dette overordnet sett dreide seg 

om at Allen ville vise hvordan middelalderkvinner som Margery Kempe, Julian av Norwich 

og Catherina av Siena deltok i en viktig bevegelse i samfunnet (1988, 152). Denne vendingen 

er også klar i brevene: «But unexpectedly it became necessary for me to study a large group 

of Continental feminine mystics», skriver Allen til Undset (26.01.41).  

 Selv om Undset ikke har et like aktivt forhold til det feministiske ved Kempe som 

Allen har, er hun også inne på liknende tanker. I den første artikkelen hun publiserte om 

Kempe åpner hun med å reflektere rundt at hva som ansees som «vanlig» for en kvinne å 

gjøre varierer fra samfunn til samfunn, og understreker at Kempe var sammensatt og slet med 

å passe inn i samtiden sin (2007, 751). Anmeldelsen Undset senere skriver om den 

vitenskapelig utgaven av Kempes biografi, kommenterer Allen slik:  

 
I am sometimes impatient with their [tidligere Kempe-forskere] mere human callousness towards ‘that 
awful woman’—who had all those children and then set off on those strenuous pilgrimages at the age 
she did—no wonder she took to her bed in Venice and began to ‘cry’ on Calvary (30.03.43).  

 
Her roser Allen altså Undset for det jeg oppfatter som et forsøk fra Undsets side på å plassere 

Kempes «kvinnelige svakheter» i en større kontekst.42 

 

 

																																																								
42 Hvorvidt Undset betoner disse elementene enda mer i anmeldelsen sin av Allens kommenterte, vitenskapelige 
utgave hadde vært interessant å vite, ettersom Allen roser henne for dette. Denne anmeldelsen er imidlertid 
vanskelig å spore opp. Dette kommer jeg tilbake til. 
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4.3 Overtro 
På siden av middelalderen, som står som hovedemne i den historiefaglige diskursen, dukker 

overtro opp som et avvekslende tema. Dette introduseres sannsynligvis på et punkt utenfor 

brevvekslingen. Etter at Undset har vært på besøk hos Allen i Oneida refererer hun nemlig til 

at de har hatt lange samtaler om overtro (08.06.41). Kanskje er det nettopp fordi dette ikke er 

hovedområdet deres, at skrivingen om overtro blir en form for avslappende avveksling for 

dem. Når Undset skriver til Allen at hun gjerne vil komme på besøk, trekker hun frem 

samtaler om overtro som noe hun gleder seg spesielt til: «It will be nice to talk superstition 

for a change—and wonderful to see you again», skriver hun (01.08.43). At hun formulerer 

seg som at dette er en «change», peker mot at samtalen om overtro er en kontrast til de faste 

jobboppgavene og krigen, som krever et annet fokus av dem. 

Overtro er hverken Undset eller Allen sine primære kunnskapsområder. Dette 

erkjenner de selv eksplisitt, men det kan også spores i den essayistiske og søkende stilen 

deres. I motsetning til det de skriver om middelalderen, som jeg oppfatter som avklart og 

basert på en faglig fellesforståelse av materialet, er det de skriver om det overtroiske preget 

av en mer assosiativ språkstruktur. De har færre klare fakta å gå etter og må derfor prøve seg 

mer frem. Som Allen selv formulerer det: «[…] Anyhow I don’t think one can prove this sort 

of thing—only amuse oneself with guesses and hope to be led on surer ground where (as 

often has happened) evidence seems clearer» (16.02.43).  

Det er ikke helt tilfeldig at de begynner å diskutere overtro, for Allen har skrevet en 

ordboksartikkel for Early Modern English Dictionary om ordet «bogus».43 I «Hope Emily 

Allen—A Personal Reminiscence» (1989) nevner den amerikanske professoren Frederic G. 

Cassidy, som var kollega med Allen, at hun viste stor entusiasme og interesse for 

betydningen av nettopp dette, og at hun undersøkte både «bug», «the bogle», «the bogey», 

«boggart» og «bugbear» (1989, 150). Det er også nettopp Allens ordboksartikkel om «bogus» 

Undset tar utgangspunkt i når hun i en essayistisk stiltone foreslår tolkninger og lesninger av 

«the boogey man»-tematikken: «Bug in the sense of Beetle, and Bug as a kind of devilish 

little being», skriver hun (04.12.41). Tanken på insektet minner henne videre om de norske 

«tussene», som ifølge Undset kan kobles til insektbitt og eksem (04.12.41). Det ser ut til at 

hun assosierer mens hun skriver, og hun tar fortløpende i bruk et bredt register av erfaringer 

hun har gjort seg. 

																																																								
43 Hirsh forklarer at hun først og fremst pleide å få ansvar for ordene som hadde noe med historiefaget hennes å 
gjøre, men innimellom også for noen av de mer obskure ordene (1988, 111). 
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Overtro er tydelig et tema som engasjerer. Dette kan blant annet spores i antallet 

innskutte setninger. I noen av avsnittene om overtro er det virkelig mange av dem:  

 
[…] I see, you have mentioned the Norwegian superstition of Gan (it really is Gand)—the witchcraft of 
the Lapps (which were called Finns in Old Norse, although they have no relationship with the Ungrian 
Finlanders, that we call Kvæn.) The call themselves Samer, which means human beings, if I remember 
rightly—of course, most primitive peoples’ names of themselves mean that. (Undset 08.06.41)44  

 
Videre i dette brevet fortsetter Undset å dele informasjon om det overtroiske og okkulte ved 

gand-fluer, gand-trommer og gand-reid (08.06.41). Dette knytter hun også opp til det 

norrøne, og gjør et historisk poeng ut av hvordan overgangen til det kristne Norge utfoldet 

seg. Det er som om det er vanskelig for henne å sette grenser for hvor de anekdotiske 

tankesprangene skal stoppe. Undset avslutter for eksempel et avsnitt slik: «Then there is the 

adjective ‘tusset’—screwy, and so on—» (04.12.41). Adjektivet «tussete» trekkes inn mot 

slutten som enda et nytt element i diskusjonen, før hun med leddet «and so on—», særlig da 

tankestreken, viser til at det egentlig ikke finnes noen naturlig avslutning på dette 

resonnementet.  

 Selv om en essayistisk stil dominerer skrivingen om overtro er det én strategi som går 

igjen i diskusjonen: Tankerekkene struktureres ofte med utgangspunkt i etymologiske 

refleksjoner. Undset og Allen forsøker å finne sammenhenger, og for å gjøre det ser de på 

ordenes historiske bakgrunn. Allen lurer eksempelvis på om djevelens hinking kan ha noe 

med ordet «hobble» å gjøre, gjennom ordet «hob», ettersom hun har merket seg at det 

anglosaksiske ordet for djevel er «helle-hinka» (16.02.43). På denne måten følger 

diskusjonene om overtro, som en del av den historiefaglige diskursen, også det samme 

historiske tidsperspektivet som samtalene om middelalderen gjør. I forsøkene på å finne ut 

hvor fenomenene kan stamme fra går de tilbake i tid, og begrunner assosiasjonene sine i 

historisk fakta. Grunnen til at den etymologiske undersøkelsen står så sentralt, er 

sannsynligvis Allens bakgrunn fra Early Modern English Dictionary. I disse diskusjonene 

kommer det også godt med at Undset har en kjennskap til de skandinaviske språkene som 

Allen ikke har.45 

 

																																																								
44 Ifølge Norsk Etymologisk Ordbok har ordet «same» en usikker opprinnelse (2013, 1490). 
45 I etterordet til Tolv år (1998) poengterer Liv Bliksrud at overtro og galskap ble tematisert i flere av essayene 
hennes under Undsets tid i USA (1998, 175). Undset skriver blant annet om overtro i Nordmannsforbundet sitt 
julehefte som tar for seg norsk overtro som nisser, huldra og nøkken. Dette ble skrevet i 1942, det vil si at det 
ble skrevet i en periode der hun og Allen samtalte om dette. Samtalene rundt overtro kan altså ha påvirket 
Undsets interessefelt utenfor brevvekslingen også. Dette er i alle fall en slutning Slapgard trekker i sin biografi 
om Undset: «Den intense utvekslingen om all slags folketro med Hope Allen hadde inspirert henne», skriver 
hun (2007, 468). 
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4.4 Historieformidling 
En viktig side av den historiefaglige diskursen dreier seg om praktisk tilrettelegging for 

promotering av faglig innhold. Det aller beste eksempelet på dette ligger også i 

brevvekslingens utgangspunkt, nemlig anmeldelsen som Allen vil at Undset skal skrive. I 

store deler av brevvekslingen er Allen en pådriver for dette, og det er fascinerende å se 

hvordan denne prosessen utfolder seg gjennom brevsjangeren. Innledningsvis spør Undset 

selv om Allen vet om noen relevante plattformer å sende anmeldelsen til, ettersom agenten 

hennes ikke tar seg av slikt (04.03.41). Fra dette punktet er det tydelig at Allen selv tar på seg 

en agentrolle ovenfor Undsets anmeldelse. Hun svarer bemerkelsesverdig raskt på brevene 

fra Undset som omhandler denne. Tidlig i brevvekslingen diskuterer hun hvilke aviser det 

kan være fruktbart å ta kontakt med, og setter kontaktnettverket sitt i sving: «I also asked the 

OUP in NY for advice as to reviews or articles. I beleive [sic] the Sunday NY Times book 

review gets the best publicity of anything», skriver Allen (09.03.41). Det er allikevel ikke før 

drøye ett år senere at Undset gir beskjed om at hun er ferdig anmeldelsen, og at hun selv har 

sendt den til Herald Tribune (01.07.42). Allen er fremdeles i en agentrolle, og lurer på om 

hun skal ta kontakt med Oxford Press46 og høre om de har flere forslag, eventuelt om The 

Atlantic kan være et alternativ (02.07.42). Etter at anmeldelsen har blitt sendt i retur med 

kommentarer fra Herald Tribune, i tillegg til å ha blitt refusert fra The Atlantic, stopper det 

hele opp fordi manuset er blir borte i posten (Allen, 16.02.43). Undset sender Allen en kopi 

av det hun skrev, og Allen sender det videre til en av kontaktene sine. Denne kontaktpersonen 

svarer med noen forslag til rettinger i manuskriptet. Allen tilbyr seg å ordne opp i rettingene 

og sende den tilbake, men da setter Undset et punktum for hele prosjektet: «As to poor 

Margery, I wish I had time and leisure to think of her again, but I am getting busier and 

busier», skriver hun (23.10.43). På dette tidspunktet har prosessen rundt anmeldelsen fulgt 

brevvekslingen i nesten tre år. Hele denne perioden har Allen vært pådriver og hatt 

publikasjon som mål.  

 Ettersom det faktisk dreier seg om en anmeldelse av Allens nyutgitte bok, er det ikke 

så rart at hun jobber aktivt for å få den publisert. Det er åpenbart en økonomisk dimensjon 

her for henne, ettersom gode anmeldelser kan bidra til økte salg. Dette skriver hun også helt 

eksplisitt: «May I ask you whether you would consider reviewing the book—if possible both 

in England and America? It would help the sales so much» (09.02.41). Det kan også ligge en 

																																																								
46 Oxford University Press publiserte den akademiske utgaven av The Book of Margery Kempe for Early English 
Text Society. 
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type yrkesfaglig dimensjon her, ved at god promotering kan føre til en bredere anerkjennelse 

i fagmiljøet. Allikevel mener jeg det først og fremst ligger et formidlingsønske til grunn for 

diskursens promoteringsfokus, og denne motivasjonen er definitivt mest fremtredende. Allen 

vil gjøre historien om Margery Kempe kjent for flest mulig:   
 

I am particularly anxious to have M brot [sic] to the fore—as you realise—and one thing helps 
another. I want this to happen not only for the general purpose of giving her her due but because if she 
and her problems are well-known it may be possible to get aid in having archive research done on the 
extant materials for Lynn history, which are rich and hardly skimmed so far. (13.07.44)  

 
For Allen er det å få publisert artikler om Kempe altså viktig fordi det bidrar til å spre 

kunnskap om henne som skikkelse, og fordi hun vil skape interesse for videre forskning på 

området. Den samme formidlingsentusiasmen har også Undset for sine spesialfelt. Allerede i 

det første brevet sitt til Allen skriver hun at hun valgte å omtale den moderniserte utgaven av 

Kempes selvbiografi i sin tid fordi hun ville spre kunnskap om et så lite utforsket området 

som middelaldermystisisme i Norge (06.02.41).  

At Allen velger å spørre om den internasjonalt anerkjente Nobelprisvinneren Sigrid 

Undset kan anmelde boken hun har skrevet om Kempe kan også sees på som et ledd i 

formidlingsstrategien hennes. Allen påpeker selv at det er fordelaktig om det historiske 

materialet vies oppmerksomhet fra kjente personer. Hun eksemplifiserer dette med å vise til 

hvordan Aldous Huxleys Grey Eminence (1941) skapte engasjement rundt historie hos et 

yngre publikum (15.06.43). Ved flere anledninger kommenterer hun også at hun syns det er 

overraskende at avisene ikke vil sette Undsets anmeldelse på trykk, og er åpenbart bevisst 

Undsets posisjon: «It seems dreadful for any doubt to arise about anything you write», 

påpeker hun (16.07.42).  

 

4.5 Akademiske fellesskap  
Det felles, faglige kontaktpunktet mellom Undset og Allen er avgjørende for den 

historiefaglige diskursen. Forholdet mellom dem kan derfor også klassifiseres som et 

akademisk fellesskap. De er sparringspartnere, og kan prøve ut historiefaglige tankerekker på 

hverandre. Allen formulerer gjerne lengre strekk om hva hun tenker er viktig å vektlegge i 

studiene sine av Kempe, og går i dialog med Undsets tanker om temaet. Undset skriver at hun 

gleder seg til å treffe Allen og snakke om Kempe, ettersom hun ikke har så mange å diskutere 

fag med lenger (04.03.41). De gir hverandre også direkte tilbakemeldinger på prosjekter, som 

når Allen skriver til Undset etter at hun har gitt ut Return to the Future (12.01.42). Undsets 
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anmeldelse av Allens kommenterte utgave av boken om Kempe kan også sees på som en type 

faglig tilbakemelding. 

  Det akademiske fellesskapet mellom Undset og Allen bør forstås i bred forstand, som 

et fellesskap mellom to intellektuelle. De sympatiserer og føler en tilhørighet til akademikere, 

lærere og andre som kan passe inn i denne store sekkebetegnelsen. Det er selv bevisst sin 

egen posisjon i samfunnet og viser dette når de kontrastere sin kunnskap opp mot andres 

kunnskap. Undset nevner for eksempel en bok den nære vennen hennes Alice Lyttkens har 

skrevet om St. Birgitta. Hun påpeker at den har fine bilder, men er påpasselig med å 

poengtere at hun mangler historiefaglig kompetanse:  

 
The text is not so very good, especially not the first parts, Alice does not know a thing about Old Norse 
and Middle Ages, and if she did read up ever so conscientiously of course she did not get on to the 
subject-matter, does not really have the faintest idea about why women became nuns, or why women 
where minor in an age where man had to enforce law by his own and his kinsmen’s swords. (29.12.41)   

 

Her viser Undset at hun definerer sin og Allens kompetanse på et nivå over Lyttkens sin. Den 

samme holdningen skinner gjennom når Undset skriver at hun har fått et brev fra moren til en 

tidligere bekjent, som hun bemerker var skrevet «in an very uneducated hand» (16.02.47). 

Dette har ikke samme direkte sammenheng med det historiefaglige feltet, men viser 

fremdeles at Undset er bevisst sin posisjon som intellektuell. 

 Det akademiske fellesskapet mellom Undset og Allen påvirkes også av det større, 

akademiske fellesskapet de befinner seg i. Marea Mitchell skriver at Allens bidrag til 

forskningsmiljøet fortjener stor anerkjennelse, og at hun jobbet spesielt mye for å 

opprettholde kontakter under andre verdenskrig (2001, 22). Det større, akademiske 

fellesskapet de skriver seg inn får også tidvis plass i brevvekslingen, slik at det inkluderes 

flere stemmer i den historiefaglige diskursen. Et eksempel på dette er hvordan Allen skriver 

at hun har fått et brev fra søster Mary Dominic fra Syon Abbey som hun vil videresende til 

Undset, ettersom det britiske klosteret hun holder til i stammer fra middelalderen (07.12.41). 

Professor Coulton nevnes også stadig i den historiefaglige diskursen, ettersom 

middelaldereksperten og hans kone ofte er på besøk hos Allen.47 De traff hverandre da Allen 

studerte i England, og fordi Coulton er kritisk til katolisisme tilfører han et ekstra lag til 

diskusjonen om middelalderen: «He is a wonderful man except that he has a strange anti-

Catholic twist in print as you probably know […]» (01.10.41), skriver Allen, og Undset 

																																																								
47 Hun refererer til George Gordon Coulton (1858-1947), en britisk middelalderforsker som særlig skrev om 
religion og middelalder.  
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svarer relativt syrlig når hun får høre at Allen har besøk av ham: «I know him of course 

mostly as the Catholic-eater and the man who always dwells on the darker aspects of 

Medieval life» (25.10.41). Hun er faktisk så skarp i kritikken sin her, at hun trekker linjer fra 

Coultons «mørke» middelalder til nazismens syn på middelalder.48 Etter at hun også har 

truffet ham noen ganger endres imidlertid inntrykket hennes: «I saw the other day, I do not 

remember where, that Professor Coulston [sic] was going to take part in a meeting 

somewhere here in the State—he seems certainly a courageous old man. I am glad I met him, 

though we do not see eye to eye in everything» (16.04.44). Hun anerkjenner altså at de er 

uenige om det faglige, men setter pris på ham som person.  

Stemmene som slipper til i brevvekslingen kan anses som en del av den eksterne 

historiefaglige diskursen som foregår utenfor brevvekslingens interne diskurs. At dette er 

viktig å forholde seg til for Undset og Allen understrekes når de løfter debatten opp på et 

metanivå ved å diskutere de akademiske fellesskapenes vilkår i samtiden. Dette er aktuelt 

fordi krigen har skapt nye arbeidsvilkår for dem begge. På den ene siden er de kritiske til at 

fellesskap er splittet opp, men på den andre siden er de begeistret for at fellesskapene også 

virker sterkere. Undset er tydelig berørt av måten krigen har brutt opp Allens arbeid på: «It is 

saddening too, when I read in your letter about the beautiful international cooperation of 

scholars all over the worlds even up to the outbreak of the war—to think that all that is 

broken down at the present», skriver hun (06.02.41). Senere forteller hun om en radiotale der 

hun har bestemt seg for å snakke om hvordan internasjonalt, akademisk samarbeid påvirkes 

av krigen. Hun relaterer dette direkte til Allens situasjon: «It might interest you, I thought, 

because you yourself is suffering under this breakup of scholarly collaboration, that is why I 

tell you this», skriver Undset (25.10.41). I en annen sammenheng påpeker Allen også at hun 

er er rørt over at det internasjonale samarbeidet mellom akademikere fremdeles kan eksistere: 

«It is moving and comforting that the international links of scholar can thus survive», skriver 

hun (11.07.41). Undset er også opptatt av dette fra norsk kontekst, med lærere og 

akademikere som utgangspunkt. Fra familien hennes tilhørte blant annet faren Ingvald 

Undset og svogeren Sigge Thomas denne gruppen, og hun uttrykker entusiasme for det gode, 

akademiske fellesskapet som består. Hun viser for eksempel til læreraksjonen i 1942: «Of 

more than 5000 teachers only about 600 have been willing to join the Nazi-directed 

organization […]. The battle is on, for the education of the young,—and they are erecting 

																																																								
48 Dette er et av de få stedene i brevvekslingen der Undsets katolske tro kommer til overflaten. Hun skriver av 
og til om at hun går til kirken, men da er det gjerne i korte bisetninger og i forbindelse med høytider som jul og 
påske. 
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punitive schools by the dozen for children who demonstrate against the quislings» (07.04.42). 

Hun roser også det hun refererer til som de intellektuelle på Grini og det store arbeidet de 

legger ned i å lede studiegrupper (12.07.45). Dette viser at den akademiske diskursen de 

relaterer til er bred, og kan forstås som en ekstern, intellektuell diskurs.  
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5. Analyse av hverdagslivets diskurs  
Den pågående krigen og livet i eksil bidrar til å gjøre Undset og Allen sine liv mer ustabile. 

Når Edward Said diskuterer eksiltilværelsen i essayet «Reflections on Exile» (2002), 

definerer han det som et brudd. Derfor kaller han også eksilet for kontrapunktisk: «It is 

nomadic, decentered, contrapunctual […]», skriver han (2002, 186). Det er nesten slik at det 

virker betimelig å stille spørsmål ved om en hverdag i det hele tatt kan eksistere i dette 

scenariet. I brevvekslingen er det allikevel klart at det gjør det: «Even if we who do live 

through them [krigsdagene] did understand more or less of what happened, we had our own 

daily lives to occupy us besides, and those who come after will not understand how we could 

have private lives at all in times like these—», skriver Undset (15.12.43). Poenget hennes er 

altså at selv om det kan være vanskelig å se for seg, så fortsetter privatlivet, «det vanlige» ved 

livet, å eksistere ved siden av den pågående krigen. Dette kommer helt eksplisitt frem i 

brevvekslingen også, der mye av innholdet hverken kan kobles opp til krigen eller det 

historiefaglige arbeidet. Her skriver Undset og Allen til hverandre om blomster og natur, 

samt miljøene som de beveger seg i. Kanskje må det defineres som en ny type hverdag som 

skiller seg fra hverdagen slik den var tidligere, men det er fremdeles noe som er hverdagslig 

her.  

 Når jeg har valgt å kalle denne diskursen for «hverdagslivets diskurs» tenker jeg ikke 

på hverdag i så konkret forstand som det motsatte av helgedager, men heller som det som 

skjer hver dag. Det kan selvfølgelig argumenteres for at krigen og arbeidet med middelalder 

også er noe som preger Undset og Allen sine liv på daglig basis. Jeg tenker allikevel at 

hverdag i denne sammenhengen kan forstås som de rutinemessige, repeterende vanene som 

dagene består av.  
 

5.1 Grenser for innholdet i hverdagslivets diskurs  
«The letters all bear the stamp of her personality», skriver Marlene Ciklamini om Undset sine 

brev til Allen (1969, 21). Dette syns jeg er en formulering som passer godt for både Undset 

og Allen sine brev. Samtidig som brevene deres bærer et personlig preg er det allikevel, som 

Ciklamini også videre viser til, sjelden at de deler detaljer fra privatlivet sitt. At det private 

defineres ut av brevvekslingen påvirker selvsagt ikke bare hverdagslivets diskurs, men jeg 

mener at det er ekstra aktuelt å understreke hvor lite fremtredende den er her. I denne 

diskursen, som i så stor grad bidrar til å skape og opprettholde et tett vennskap mellom dem, 

er det viktig å merke seg at de forholder seg til noen rammer. De skriver for eksempel så lite 
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om religiøs overbevisning at det hadde vært vanskelig å si noe konkret om dette kun ut fra 

brevvekslingen. Det samme gjelder personlig økonomi, selv om det sannsynligvis er noe de 

bekymrer seg over under krigen. De eneste gangene dette tas opp er i et tilfelle der Allen 

skriver at det har vært vanskelig å gjøre ferdig boken om Kempe på grunn av lite penger 

(07.06.46), og et der Undset nevner at det er vanskelig å få råd til togbillett på grunn av 

forsinkede betalinger fra et forlag (28.07.44). Første gang Undset nevner sin tidligere 

ektefelle i brevvekslingen er etter at han har gått bort: «It made a strange impression on me 

too of course to learn of the death of the man I have been married to, even if we did not see 

much of each other for years, [….]», skriver hun da (23.10.43).49 Videre gjør hun rede for 

hvordan forholdet var løst praktisk med barna fra Svarstads første ekteskap. Det peker mot at 

denne informasjonen er ny for Allen. Like reservert er Undset omkring de avdøde barna sine, 

til tross for at Allen innleder sitt første brev med å kondolere for tapet av Anders. Første gang 

Allen sender henne blomster, skriver Undset så vidt om dem i forbindelse med at hun har 

plassert blomstene ved siden av bildene av Maren og Anders: «The Anemones and the 

Tussilago50 are the first springflowers in our part of Norway too. So I put them in a vase on 

the mantlepiece with the pictures of my dead boy and girl» (17.04.41). Hun nevner også 

Anders i et tilfelle der hun sammenlikner Hans med den avdøde eldstebroren (20.07.43). 

Allen nevner familiens historie fra Oneida én gang og sender Undset noe lesestoff om dette, 

men skriver ellers ikke noe særlig om fortiden (19.04.41). Det kan i det hele tatt virke som 

det fortidige ved det private er et nøkkelord for hva som holdes utenfor diskursen, for det 

samtidige som skjer med familie og venner deler de informasjon om. Eksempelvis skriver 

Allen en hel del om niesen Lotta som er syk, og Undset informerer Allen når hennes gode 

venn forfatteren Nini Roll Anker dør. Allikevel er også dette i en nøktern og informerende 

tone. Slik holder de hverandre oppdatert på hva den andres hverdag har bestått av, men uten 

at de uttrykker sterkere følelser rundt det.  

 Selv om brevvekslingen ikke er utpreget privat, skriver Undset og Allen til hverandre 

som om de har et nært vennskap. Allerede etter kun noen måneder med brevutveksling sender 

Undset et bilde av seg selv til Allen, sånn at hun kan ha det på veggen sin: «I sent you a 

picture of myself, hoping thet [sic] it may be given a place among the other of your friends up 

in the charming tower room», skriver hun (08.06.41). Hun definerer altså—bokstavelig talt—

																																																								
49 Anders Castus Svarstad døde av lungebetennelse 22. august 1943. 
50 «Anemones» hører til symreslekta og kan for eksempel være hvitveis-liknende. Dette gir mening ettersom 
Undset viser til at det er en tidlig vårblomst i Norge også. (Lid og Lid 1994, 177). «Tussilago farfara» er 
hestehov på norsk, så dette referer nok til hestehov; eller i alle fall noe som minner om det (1994, 617). 
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seg selv som en av Allens venner ved å sende dette bilde. Brevskriverne uttrykker ofte 

bekymring for at den andre arbeider for mye, og følger tett opp i tilfeller av sykdom: «I fear 

the illness last winter took it out of you sadly, and I am afraid you miss the watchful eye of 

your duenna at home who guarded you as a national treasure», skriver Allen for eksempel til 

Undset (25.06.43). Allens ønske om å få Undset til å besøke seg i Oneida er gjentagende i 

hele brevvekslingen, og hun gjør sitt ytterste for å legge til rette for at Undset ikke skal være 

ensom. Dette kommer særlig frem ved høytider, for Allen inviterer Undset til både jul og 

Thanksgiving. Undset takker riktignok nei til dette, og har ulike grunner hvert år. Det første 

året hun inviteres til julefeiring skriver hun følgende: «I am very, very grateful for your 

invitation to come up for Christmas, but somehow I feel, there are so many at home [who] 

will think of me that night and I have a feeling, I would like just to sit still and meet their 

thoughts» (04.12.41).51 Andre tider på året har hun ingen motforestillinger mot å besøke 

Allen, men i høytiden gjør hun det ikke. Hun skriver altså at hun helst vil være hjemme med 

familien i tankene, noe som kan forstås i retning av at høytiden er så privat for henne at hun 

helst vil ha den for seg selv. Det kan selvfølgelig også tenkes at Allen er innforstått med at 

Undset opplever det som «for privat» å komme på besøk i høytiden. Hun er gjennomgående 

opptatt av å vise at huset hennes er åpent, så det er fullt mulig hun inviterer som en 

høflighetsgest.  

I hverdagslivets diskurs, som i utgangspunkt kan fatte om det aller meste, er det ekstra 

tydelig at Undset og Allen «bestemmer» hva diskursen skal dreie seg om. Her spiller ikke de 

eksterne diskurser fra samfunnet inn på samme måte som det gjør i krigsdiskursen eller den 

historiefaglige diskursen. Det er brevskriverne som styrer hvor mye de vil dele av erfaringer 

og tanker, og det virker som de er godt fornøyd med å holde det private på en armlengdes 

avstand. Med tanke på rollefordeling skiller hverdagslivets diskurs seg også fra de andre 

diskursene. I hverdagslivets diskurs tar de omtrent like mye ansvar for innholdet, og 

fellesinteresser og harmoni er definitivt viktige stikkord her også. 

 

5.2 Miljøskildringer  
Det er to ulike former for miljø som skildres i brevvekslingen. Hvordan brevskriverne velger 

å beskrive disse miljøene, gir et godt innblikk i hvilke perspektiver de selv har på hverdagen 

sin. Enkelt oppsummert kan man si at det dreier seg om en kontrast mellom by og land; 

mellom Brooklyn og Oneida. Samtidig er det slik at naturen spiller en stor rolle i både det 

																																																								
51 Undsets understrekning. 
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landlige og urbane miljøet i brevvekslingen. Undset kommenterer for eksempel blomstene i 

gatene i Brooklyn, så vel som blomstene i Oneida. Det som skaper et klart skille mellom de 

to miljøene, er at Oneida, i motsetning til Brooklyn, etableres som et hjem. I Litterære 

vaganter (2003) gjør Tone Selboe et poeng ut av at Undset beskriver Roma som en 

«arbeidsby» med lite rom for hjemlig hygge, i motsetning til hvordan Kristiania skildres som 

en «hjemmeby» (2003, 81). Å tenke i disse kategoriene kan være fruktbart i dette tilfellet 

også. Begrepet om «arbeidsby» passer godt med hvordan Undsets Brooklyn skildres i 

brevvekslingen. Rommene i byen er «oppholdssteder, møtesteder og arbeidssteder, med lite 

rom for intim eller privat hygge», skriver Selboe om Roma, og det samme kan sies om 

Undsets Brooklyn (2003, 81).52 Oneida er åpenbart ingen by på samme måte, og passer i den 

forstand ikke like godt inn i dikotomien hjemmeby/arbeidsby. Om begrepene strekkes slik at 

Brooklyn kan kategoriseres som et «arbeidsmiljø», kan Oneida imidlertid kalles for et 

«hjemmemiljø». Det er her Undset og Allen møtes for samtaler, og området tilbyr en 

avveksling fra det «vanlige» arbeidslivet. Modellen kan også videreføres til brevvekslingens 

siste år, når Undset har flyttet hjem igjen til Bjerkebæk. I likhet med Oneida skildres 

Bjerkebæk og området rundt definitivt som et «hjemmemiljø».  

 

5.2.1 Brooklyn  
Undset bodde hovedsakelig på adressen «97 Colombia Heights» i USA, på leilighetshotellet 

«Margaret» i Brooklyn Heights. Dette er et steinkast unna Brooklyn Bridge og ligger inntil 

East River. Området er travelt og tett befolket, og det å komme til New York og bosette seg i 

Brooklyn må ha vært en stor kontrast til småbyen Lillehammer. Samtidig minner Skouen om 

at til tross for årene på Bjerkebæk, var Undset tett knyttet Oslo: «[...] hun var byjente til 

margen», skriver han (1982, 27). Denne siden av henne kommer også frem i brevvekslingen, 

og skildringene hennes fra Brooklyn rommer nysgjerrighet og stor entusiasme. 

 I brevene fra Undset er det klart at leilighetshotellet først og fremst er et midlertidig 

oppholdssted for henne. Hun skriver riktignok at hun har flyttet inn og er fornøyd med 

plassen og utsikten, men videre beskrives bostedet sjelden (25.10.41). Det eneste som kan 

peke mot at hun har skapt et form for hjem i leiligheten, er når hun forteller at hun har 

plassert bilder av Maren og Anders på peishyllen sammen med blomstene hun har fått av 

Allen (17.04.41). Etter at hun har bodd i leiligheten i over to år, ironiserer hun til og med 

																																																								
52 Det er strengt tatt byen New York hun oppholder seg i, men beskrivelsene av byen henger så tett sammen med 
Brooklyn som område at jeg har valgt å hovedsakelig forholde meg til dette. 
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over behovet for å gjøre det hjemlig der: «Getting spoons and buying quilt and things,—it is 

almost like starting to furnish a house all over again. Well, I shall probably have to» 

(03.12.43). Det virker ikke som hun hverken har tenkt på hvordan hun vil innrede, eller har 

planer om å gjøre det. Måten hun beskriver selve livsrytmen på Hotel Margaret viser også at 

bostedet ikke er spesielt hjemlig: 

 
You know, I am really living very regularly—breakfast I make in the morning, and I have lunch at the 
Hotel at a fixed time. It is only supper I make and eat when it seems to me, I have done enough for a 
day, then I cook something and a pot of cofee [sic] and spend some hours resting and reading with the 
coffee, before I go to bed. (14.01.44) 

 
Det er først og fremst et hotell hun bor på, og dette påvirker hverdagen hennes. Hvor lite 

hjemlig leilighetshotellet er for henne, blir tydelig om det settes opp mot hvordan hun 

arbeider med å gjøre det hjemlig igjen på Bjerkebæk etter krigen. Fra Bjerkebæk skriver hun 

ivrig om hvordan hun pusser opp fasaden på huset (17.06.47), kjøper nye gardiner (30.11.47) 

og organiserer bøkene sine (24.01.46). Det understrekes ytterligere hvor viktig Bjerkebæk er 

som et hjem når hun sender Allen et bilde som hun har tatt av huset, slik at Allen har et 

inntrykk av hvor Undset bor: «I am sending you a picture of this house,—it is not so very 

good, it is taken by an amateur, but you’ll get an idea what the place looks like in summer», 

skriver hun (30.11.47). Under oppholdet hennes i USA er det generelt tydelig at det er 

Bjerkebæk som er hjemmet hennes.  

 Om det ikke er så mange beskrivelser av rommet på leilighetshotellet, skildrer Undset 

gjerne nabolaget sitt. Når hun beskriver bydelen hun bor i, legger hun vekt på det travle og 

urbane ved området. Dette kommer for eksempel frem når hun skriver at hun er blitt forkjølet 

etter en strabasiøs tur gjennom det kollektive transportsystemet. Det hele fremstår som en 

kaotisk opplevelse:  

 
But I got a terrific cold the day before Christmas evening, on my way home from the dentist,—getting 
in the wrong Subway, and waiting in pouring rain in the vain hoping that I might find a taxi that could 
take me to ‘my’ Subway, and chasing buses and trolleys all the time to get from somewhere out in 
Queens back to Brooklyn. (29.12.41)  

 

Skildringen av undergrunn, buss og taxi sier noe om hvor mye Undset må forholde seg til når 

hun bor i New York. Undset omtaler byen som en «villmark» ved flere anledninger, altså 

«wilderness»: «Tomorrow I am to go out into the Brooklyn wilderness somewhere to visit 

Don Luigi Sturzo […]», skriver hun for eksempel (12.07.44). I den konteksten hun bruker 

begrepet, fremstår det allikevel ikke som en negativ beskrivelse fra hennes side, men snarere 

som noe hun synes er et positivt og interessant aspekt ved byen. Dette perspektivet kommer 
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også til syne når hun skriver om hvordan hun opplever å gå nedover gatene, som er mer 

flerkulturelle enn hun er vant til fra Norge:  

 
Do you know, along the endless Brooklyn fifth and third avenue, I do not see one English (or old 
American) name among then. Rows and rows of Italian food shops, rows and rows of stores with 
German and German-Jewish names, Greek cafeterias, Italian dentists and doctors, small shops with 
Balkanic names, and in Brooklyn of course lots of Scandinavian shops. Now I suppose, Brooklyn is 
among the worst places that way,—but what a job to make all these different national strains into an 
American nation. And then there is the Negro question—. (14.12.42)  

 

Skildringen hennes har åpenbart noen politiske slagsider, og det er neppe tilfeldig at hun 

påpeker at butikkene er tyske, greske og italienske. Det er derfor ekstra interessant at hun 

videre i samme brev vektlegger hvor spennende disse gatene er, istedenfor å karakterisere 

dem som truende eller ubehagelige: «If I did not long so terrible for my own people at home, 

I should say it is the most exiting place in the world to be, here in this part of America», 

skriver hun, og kaller altså New York og Brooklyn for verdens mest spennende sted å være 

(14.12.42). 

 Undsets brevstil er, som tidligere nevnt, jevnt over nøktern og enkel. Når hun skildrer 

miljøene rundt seg gjør hun imidlertid dette i et rikere språk. Impulsene hun får fra Brooklyn 

tilfører noen byskildringer til brevvekslingen som kan sammenliknes med dem hun deler i de 

tidlige Oslo-romanene sine, og ikke minst i selvbiografien Elleve år (1934). Disse er 

riktignok skrevet med utgangspunkt i en ganske annen by enn New York, men de har et 

sanselig fellestrekk ved seg som gjør at man som leser kan se for seg hvordan det er å leve 

langs Stensparken, så vel som i Brooklyn. Gåruten hennes over Brooklyn Bridge beskrives 

slik:  

 
Only, my favourite walk, across Brooklyn bridge, is closed to pedestrians and will be, the policeman 
told me, ‘for the duration’. I can very well see that they had to that, with all kinds of ships going up and 
down under the bridge, but I’ll miss it just the same. I loitered across, when I could afford to take time 
for a walk after lunch, sitting on one of the benches smoking and looking and the water—some days in 
the winter when it was not cold, and there was a light covering of snow on the roof of the houses 
below, and the ledges of the skyscrapers, it was just one of the sights you are grateful you have seen. 
(30.10.42)  

 
Det er som hun maler et portrett av hele situasjonen; man kan se for seg Undset som sitter på 

en vindfull benk og røyker midt på den store broen, med snødekte husene og skyskrapere 

som bakgrunn for det hele.53 I Å gi kjærligheten et språk (1994) beskriver Anne-Lise 

																																																								
53 Skouen nevner også disse gåturene over Brooklyn Bridge, og skriver at han var bekymret for at det skulle skje 
Undset noe kriminelt når hun var der ute på broen alene. Han var derfor lettet da broen ble stengt en periode, 
men forteller at Undset var raskt ute med å gå da den ble åpnet igjen: «Ikke før den var åpnet igjen—våren 
1945—før hun la i vei, trass mine advarsler. Jeg tror det kan påstås med sannsynlighet at hun var den eneste 
Nobelprisvinneren i litteratur med Brooklyn Bridge som hobby» (1982, 32). 
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Amadou Undsets blikk som fenomenologens: «Hun skildrer det hun ser», skriver hun (1994, 

100).54 Dette er en treffende beskrivelse av Undsets sanselige byskildringer. Dette 

«fenomenologens blikk» er også fremtredende når hun beskriver hvordan det er å gå gjennom 

bygatene i blomstringstiden: «These last days have been quite spring-like here in Brooklyn 

too—all the small frontyards are doing their very best to look sweet with forsythias, and 

some few can boast of magnoliatrees, about to bloom», skriver Undset (07.04.42).55 Ellers i 

brevvekslingen er det sjelden så omfattende skildringer deles, så disse miljøbeskrivelsene får 

en særegen posisjon.   

 De foregående eksemplene på Brooklyn-skildringer er begge uløselig knyttet til 

årstider. I det første spiller vinteren en sentral rolle, i det andre gjør våren det. Dette er et 

gjennomgående trekk i Undsets beskrivelser av byen. Ofte skyldes dette at hun skriver om 

blomster, men klima ser også ut til å påvirke opplevelsen hennes av området. Været er 

hardere i New York enn hva hun er vant til fra Norge, og både sommer og vinter beskrives 

som krevende: «New York has been rather unpleasant theese [sic] last weeks—sticky heat, 

mosquitos at night (you have to pay for a harbor view and lush backgardens [sic] beneath 

your windows) […]», skriver hun i juli, og påpeker ved flere anledninger at myggen og 

varmen gjør at hun helst vil komme seg bort fra byen (01.07.42). Om vinteren, derimot, 

klager hun på kulden og hvor upraktisk det er med snø i by:  

 
I should have loved to come up now whilst the snow is on the ground—snow here in Brooklyn is a 
nuisance, even if it looks lovely for a couple of hours. Then they strew something, salt I think, all over 
the streets, and it is all slush underfoot, and your shoes looks horrible and I suppose get destroyed by it. 
(28.01.45) 

 
Selv om hun kan fremstå som relativt misfornøyd i disse setningene er det fortsatt det 

impulsrike og spennende ved byen som er mest sentralt i miljøskildringene fra Brooklyn. 

Hun har en egen forkjærlighet for området, som kommer frem når hun har flyttet tilbake til 

Norge. Da hun får et bilde av hotellet i posten oppsummerer hun slik: «I really did love that 

part of Brooklyn» (26.02.48).  

 

5.2.2 Oneida  
Det er hovedsakelig i huset til Allen de to brevskriverne treffes, ettersom hun jevnlig inviterer 

på besøk. Invitasjonene er også en viktig grunn til at Allens hus etableres som et hjem i en 

																																																								
54 Tone Selboe viser til dette i Litterære vaganter, og gjorde meg slik oppmerksom på Amadous poeng (2003, 
68). 
55 Dette minner om måten Undset beskriver gatene i Brooklyn på i artikkelen «Min gate», som hun 
sannsynligvis skrev i 1943 (2008, 343). 
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helt annen grad enn Undsets leilighet. Allen legger aktivt til rette for at disse besøkene skal 

gå så lett som mulig, for eksempel ved å sende Undset detaljrike beskrivelser av reiseruten 

samt togtabeller fra New York til Oneida (03.08.43). Allen skriver også at det ikke vil være 

noen problemer for Undset å få tilgang til sekretær mens hun er der: «If you need any 

secretarial work done when you are here I beleive [sic] it would be well done by the woman 

whose letter I somewaht [sic] strangely enclose» (19.04.41). Gjestfriheten står definitivt i 

sentrum. Det blir ekstra tydelig hvor viktig det er for Allen å ha et åpent hus når hun på et 

tidspunkt har avtalt å få besøk av middelalderforskeren Coulton, men samtidig også vil ha 

besøk av Undset. Ettersom Undset er kritisk til Coultons anti-katolske holdninger vet Allen at 

denne kombinasjonen kan være vanskelig å få til. Hun forsikrer derfor om at hun har lagt til 

rette for at dette ikke skal by på problemer:   

 
But if you can’t see our spring any other way I am very sure it is much better for you to come—even if 
I stay home with him part of the time. He is to stay a week and will browse in the library and among 
my books—since he is 83 and rheumatic. I’m not sure how far he can walk or come up stairs. You can 
have the tower, I stay at C’s and a company room was anyhow engaged for him and I can see him 
taking the time for reading OC up in the library and wandering about the lawn—I had pictured letting 
him be independednt [sic] and not making company of him—which is sure to be what he will want. 
(09.05.42) 
 

Innsatsen Allen legger ned her forteller mye hvor viktig det er for henne at alle føler seg 

velkomne i hjemmet hennes.  

 Det er få romlige beskrivelser fra huset i Oneida i brevvekslingen. Dette kan ha 

sammenheng med at Undset er raskt ute med å besøke Allen, slik at disse beskrivelsene ville 

vært overflødige. De peker imidlertid begge mot selve huset, og omtaler det da konsekvent 

som «The Mansion House»: «I am sure I do not know how to begin, when I am going to 

thank you for the lovely vacation you gave me up at the Mansion house», skriver Undset for 

eksempel etter å ha vært på besøk (08.06.41). Den offisielle «tittelen» på huset Allen bor i er 

også «Oneida Community Mansion House», så sånn gir det mening at hun navngir det på 

denne måten.56 Som tittelen tilsier er det ikke et hvilket som helst hus Allen skriver fra. Huset 

er på imponerende 93 000 «squarefoot», som vil tilsvare omtrent 8640 kvadratmeter (Oneida 

Community Mansion House, «Our History»). I brevvekslingen kommer det særegne ved 

huset best frem når Allen gjentatte ganger poengterer at Undset skal få bo i tårnet når hun 

kommer på besøk: «I shall feel greatly honered for you to live in my tower and hear the 

morning birds and see the hills misty up the valley in the morning—among many books that 

																																																								
56 I 1965 ble herskapshuset et «National Historic Landmark». I 1987 ble det satt i gang museumsvirksomhet der, 
og det er det fremdeles i dag. (Oneida Community Mansion House, «Our History») 
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you might like to browse in», skriver hun for eksempel (19.04.41). I tillegg til at tårnet gjerne 

nevnes, nevner Allen de mange rommene i huset når hun diskuterer med seg selv hvordan 

hun kan flytte seg rundt for at alle skal få plass. Igjen henger dette sammen med den store 

gjestfriheten hun viser: «I understand how you feel about Xmas. But Mrs Marks will give me 

her whole suite (she goes to her son)—hence you can have mine and be as withdrawn as you 

like», skriver hun til Undset omkring juletider (07.12.41). Wayland-Smith forklarer at 

rommene i huset var satt sammen slik at de dannet små leiligheter, så det er antageligvis det 

denne omfattende romstruktureringen kommer av (2016, 201).  

 En viktig del av skildringene fra herskapshuset i Oneida er av sosial karakter, for det 

bodde flere mennesker der enn Allen. Wayland-Smith forklarer at selv om Oneida 

Community ble oppløst, var huset fortsatt tett befolket på begynnelsen av 1900-tallet: 

«Something of a cross between an enormous family and a small village, the one hundred plus 

descendants who continued to live, quasi-communally, in and around the Mansion House 

constituted a curious sociological phenomenon», skriver hun (2016, 200-201).57 Hvor mange 

av dem som fremdeles bodde der under krigsårene skriver hverken Hirsh eller Wayland-

Smith noe om, men fra brevvekslingen får jeg inntrykk av at det er snakk om et større antall 

mennesker. Etter at Undset har vært på besøk der for første gang poengterer hun faktisk at det 

er så mange beboere at hun syns det er vanskelig å holde styr på dem alle: «My love to all the 

charming people in the Mansion house—I am not sure I have got all their names and their 

relationships straight, but I enjoyed meeting all of them», skriver hun (08.06.41). Man kan 

ane hvor mange mennesker og familierelasjoner det er snakk om allerede når Allen forklarer 

Undset hvordan hun skal gå frem om hun vil ringe henne:  

 
If you had occasion to telephone me about any arrangement, up to 4 pm I can be reached at the 
Mansion House office. After that, at my nephew’s rooms—Henry G. Allen. The exchange is Sherrill 
but is reached thro Oneida. I do not have a phone in my rooms but my name was to be given in the new 
book, with Henry’s name. […] There is usually someone in Henry’s room to guard the 8 month old 
‘Christine Hope’. But in case of no reply JEAllen is my cousin and GNAllen is my brother. (19.04.41) 

 
Allens forklaring gir et inntrykk av hvor tilstedeværende familien er i huset. Dette skapes 

også ellers i brevvekslingen, som når Allen skriver til Undset og forteller at hun har vært ute 

og gått tur med en gjeng gutter (07.09.42). På et annet tidspunkt forteller hun detaljert om 

hvordan det går med slektninger av henne: «Flosie has her 4th about Feb.1. Little Sally is a 

jovial rolly-polly, talking gesticulating dancing-grinning—not a word to be understood. 

																																																								
57 Hirsh nevner at Allen hadde høy status blant de andre som bodde der, og at de anerkjente betydningen hennes 
som forsker. Han skriver også at dem som kjente henne fra de var barn, husker hvordan hun fortalte om 
samfunnets historie, og at hun var et eksentrisk innspill i det store fellesskapet (1988, 159). 
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George has a good deal of illness but is better since he got glasses», skriver hun (07.01.46). 

Innforståttheten i måten hun skriver om Flosie, Sally og George får det til å virke som hun 

antar at Undset forstår konteksten og har kjennskap til hvem det er snakk om. Dette kan igjen 

peke mot at Allen har inkludert Undset i det sosiale fellesskapet i Oneida. 

 Som for Undsets Brooklyn spiller årstidene og naturen en sentral rolle for 

miljøskildringene fra Oneida. Allen deler riktignok ikke like detaljrike skildringer som 

Undset, men oftere praktiske detaljer om omgivelsene. Dette gjør hun til gjengjeld skikkelig, 

med grundige beskrivelser av plantenes utvikling: «At last this morning I am able to report on 

the tulip tree. The blossoms are out in full color (orange and green) but not in full size as yet. 

There do not appear to be so many as some years but perhaps it is early yet» (15.06.43). 

Beskrivelsene hennes har et rapportaktig drag over seg, noe hun selv også peker mot når hun 

formulerer det som at hun endelig har mulighet til å rapportere om tulipanene. I oktober 

skriver Allen om høstblomster i same stil: «Our frosts are very late so the autumn flowers 

bloom on (not so many as usual, at any time this year)» (01.10.41). Undset etterspør også 

denne typen informasjon, så det er nok en grunn til at Allen er så pragmatisk i beskrivelsene 

sine. Helt nederst i et brev skriver for eksempel Undset slik: «When will the Tulip trees be in 

bloom?» (22.05.43).  

 Naturbeskrivelsene fra Oneida spiller også en viktig rolle for hvordan Oneida 

etableres som «hjemmemiljø». I Brooklyn forteller Undset om det hun ser i gatene, mens i 

Oneida blir naturen en større del av hjemmet. Hagen brukes stadig som et argument fra 

Allens side når hun inviterer Undset på besøk: «This year I hoped you could come for 

hepaticas—say middle of April. Ours you know are a range of color and wonderfully 

beautiful», skriver hun for eksempel (13.01.45–22.01.45).58 Undset viser hvor relevant Allens 

argumentasjon er når hun skriver fra Norge og mimrer om besøk i Oneida, der det nettopp er 

blomstene hun trekker frem: «These days—or next week rather—it is one year since I went to 

Kenwood to see the hepaticas. Everything was so lovely, I think of it very often and of all of 

you», skriver hun (18.03.46). Formuleringen får det nesten til å virke om hun dro på besøk til 

Allen kun for å se på blomstene, men hun presiserer også at menneskene var viktig for henne 

å treffe. Det kommer ikke så godt frem i brevene mellom Undset og Allen, men både Krane 

og Skouen beskriver også de eventyraktige turene de to hadde sammen i skogen rundt i 

Oneida: «Så når Sigrid Undset besøkte denne amerikanske venninde streifet de om i skog og 

																																																								
58 Hepatica er det latinske navnet på blåveisslekten. Det finnes flere avarter av denne typen blomst (Lid og Lid 
1994, 177). 
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mark, ble oppspist av mygg, fikk forrevet skinn og huller i strømpene, intenst og lykkelig 

fordypet i naturens vidundere», skriver Krane og parafraserer her et brev Undset skrev til 

Fredrik Paasche (1970, 112). Skouen siterer slik fra et brev Undset skrev til søsteren 

Ragnhild: «Hope kommer til å foreslå turer hver dag, hun flyr som en kanin over jorder og 

gjennem skog og op og ned ravinene, og er like opptatt av å stanse og høre efter fugler og 

finne rare ting på jorden som jeg selv» (1982, 83). På besøk hos Allen i Oneida ser det altså 

ut som skogsturene var vel så viktig som å oppholde seg i herskapshuset.  

Også for Undset og Bjerkebæk er det tydelig at hagen er en like stor del av hjemmet 

som huset i seg selv. Hun jevnfører oppussing av hjemmet med oppussing av hagen. Det 

virker som at det er viktig for henne å få orden på hagen minst like fort som alt det andre som 

tilhører hjemmet: «[…] it is a long time before I can start working in my garden, which 

certainly will need a lot of work, before some kind of order is restored», skriver hun midten 

av mars (18.03.46). Samme året, etter hun har brukt våren og sommeren til å komme i stand, 

skriver hun til Allen at hagen er velstelt igjen: «My garden is lovely now […]», konstaterer 

hun, og er med dette et steg nærmere å få gjenetablert Bjerkebæk som det hjemmet hun anser 

det for å være (25.07.46).  
 

5.3 Blomster 
Etter de har skrevet til hverandre noen måneder sender Allen den første buketten med 

blomster til Undset, en bukett med trilliums.59 I brevet som hører til, problematiserer Allen 

hvorvidt en hverdagslivets diskurs kan fungere ved siden av en krigsdiskurs: «I hope it is not 

callous of me to throw flowers at you in present circumstances. I realise that tho that may at 

moments seem a sort of religious symbol of the eternal beauties, at others they may seem like 

the bitterest sort of tragic irony», skriver Allen (16.04.41). Hun er altså bekymret for om det 

virker ironisk med de pene blomstene ved siden av den grusomme krigen. Undsets svar gjør 

det imidlertid helt klart at blomstene er kjærkomne. Dagen etter skriver hun tilbake og 

innleder slik: «I cannot tell you how glad your flowers made me» (17.04.41). På den måten 

sier hun også at det er rom for en tredje, og mer hverdagslig, diskurs i brevvekslingen uten at 

det går på bekostning av de to andre. Gjennom hele brevvekslingen sender de forskjellige 

typer hageblomster, skogsblomster og naturrelaterte objekter til hverandre.  

																																																								
59 På norsk kalles disse «treblad». De blomstrer i mai, trives i Nord-Amerika og er en flerårig plante (UiO 
Naturhistorisk Museum, «Tre-blad slekten», 2010). 
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 Undset og Allen har begge god kunnskap om botanikk. Undset er kjent som en stor 

blomsterentusiast, og hagen hennes profileres fremdeles som en viktig del av Bjerkebæk på 

Lillehammer. Romanene hennes er fulle av blomsterreferanser, og hun var opptatt av 

botanikk helt fra hun var barn. Da hun var i Sverige på veien over til USA, besøkte hun Carl 

Von Linnés herregård og i Tilbake til Fremtiden omtaler hun den svenske naturforskeren som 

«enslags sekulær skytshelgen» (1996, 48). Skouen skriver at blomster var «adgangskortet til 

et møte med Sigrid Undset», og at hun var streng, men entusiastisk på feltet (1982, 49). I 

biografien sin om Allen nevner Hirsh at hun var god venn med botanikeren Marietta Pallis da 

hun bodde i England, og dette har antageligvis vært med på å bygge kunnskapen hennes på 

området (1988, 26). Hirsh skriver også at Allen ble tatt med på turer i skogen helt frem til 

sine siste dager i Oneida. Ut ifra brevene hennes til gir det også god mening at skogen var 

viktig for henne (1988, 134).  

 Mens Undset bor i USA sender Allen henne blomster ukentlig, og blomstene blir slik 

en viktig opptakt til brev. Noen ganger medfølges bukettene av korte beskjeder, som for 

eksempel når Allen kun skriver følgende: «Here is the first hepatica bud. Let me know when 

you come back, so that I can send blossoms later—even if you are not yet free to come to get 

them yet» (16.03.42?). Andre ganger innledes brevet med skriving om blomstene hun sender, 

før brevet fortsetter å handle om andre saker. Blomstene Allen sender blir tilsvarende også en 

katalysator for takkebrev. Dynamikken der Allen sender og Undset takker ser allikevel ut til å 

formes slik av praktiske grunner. Når Undset flytter tilbake til Norge byttes dette om på: Hun 

sender over norske blåveis til Allen, og Allen er den som takker (01.05.46).  

 Undset og Allen sender kontinuerlig blomster; det er ikke en handling som er 

forbeholdt spesielle anledninger. Det er i grunnen ganske imponerende at blomster spiller en 

såpass stor rolle i en brevveksling som dette. Blomster trives som kjent ikke spesielt godt 

med tid og reiseavstand. I de aller fleste tilfellene virker det som det går godt med 

forsendelsene av de skjøre skattene, men noen ganger påpeker de selv at det kan være 

vanskelig. Allen skriver for eksempel detaljert om hvordan hun hadde tenkt å sende Undset 

noen friske blomster, men kom for sent til postkontoret. Løsningen hennes blir da å putte dem 

i en isboks og satse på at de holder seg til dagen etter, når hun kan sende dem i posten igjen 

(24.04.44). Den store kjærligheten for naturen er generelt tilstedeværende i brevvekslingen, 

og på tidspunkt der ferske blomster ikke er like aktuelt å sende finner Allen andre 

alternativer. Et eksempel på dette er hvordan Allen sender pressede blomster i stedet for 

friske, fordi posten er tregere på søndager og hun er redd de vil visne (27.04.42). I et annet 

tilfelle sender hun noen fjær hun har funnet på plenen fordi hun ikke har noen gode 
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blomsteralternativer: «In lieu of bouquet (you will have better flowers than we) I picked these 

up on the lawn—dropped as you doubtless know from a blue jay and a golden winged 

woodpecker (or flicker)», forklarer hun (22.07.42). Fjæren fra blåskriken og gullspetten 

ligger fint pakket inn i plast slik at de skal tåle reisen.  

 Undset er interessert i de blomstene hun finner i USA som er annerledes enn dem hun 

ville funnet hjemme i Norge. Hun er opptatt av hvorvidt de amerikanske plantene kunne levd 

i Norge, og om det finnes norske ekvivalenter av dem. Når Allen sender henne noen hvite og 

gule «melilots»60, skriver Undset at hun kan huske at hun ga noen slike til naturfaglæreren sin 

på barneskolen, og at disse på daværende tidspunkt var nye i den norske floraen (29.06.43). 

Undset gjentar ofte at «black eyed susan» 61 er favoritten hennes blant de amerikanske 

blomstene, og etter at hun har kommet hjem til Norge skriver hun til Allen at hun har fått tak 

i frø av disse fra en bekjent: «One thing I did not know—‘Blackeyed Susan’ grows in 

Norway too. It is rather rare and I never saw it, and I am sure it had not immigrated to 

Norway when I was a girl and did botanize passionately» (18.03.46). Blomster er 

sannsynligvis så tett knyttet til hverdagslivet i Norge fra tidligere av, at disse parallellene er 

naturlig for henne å trekke. Dette vitner om hvor stor betydning det kjente har. Selv om hun 

bor i et nytt land og må forholde seg til mye som er annerledes, vet hun hvordan disse 

blomstene gror.62 

 

5.4 En stabiliserende funksjon  
I det første brevet der hun sender blomster, er Allen så vidt innom en problemstilling knyttet 

til blomster og symbolikk. Blomstenes symbolikk er ikke noe gjennomgående tema videre i 

brevvekslingen—de er først og fremst opptatt av blomster i praktisk-estetisk sammenheng—

men det er interessant at Allens tar det opp innledningsvis. At hun velger å peke på det 

evigvarende ved blomstene er sannsynligvis ikke tilfeldig heller, for de fleste blomstene hun 

sender Undset er av staudetyper, som kommer opp igjen år etter år. Milkweed63, black-eyed 

susan, asters, hepaticas er eksempler på dette. De symboliserer ikke bare noe evigvarende, 

																																																								
60 Sannsynligvis en form for steinkløver, for disse har det latinske navnet «melilótus» (Lid og Lid 1994, 338). 
61 På latinsk kalles den «rudbeckia hirtia». Den norske oversettelsen er «lodnesolhatt». De kommer fra Nord-
Amerika, men forekommer per dags dato også i Øst-Norge (Lid og Lid 1994, 602). 
62 Engasjementet for forskjellen mellom amerikanske og norske blomster formidles også i flere artikler utenfor 
brevvekslingen. I et «letter to the editor» i New York Times skriver Undset for eksempel ivrig under tittelen 
«Wild Flowers in America» (1944) om en uforglemmelig tur rundt Oneida Lake der hun, i lys av bilens 
frontlykter, fikk se noen røde, fløyelsaktig blomster (2008, 354). 
63 Kalles «silkeurt» på norsk og tilhører gravmyrtfamilien. De er utbredt i Nord-Amerika og er en flerårig urt 
(Wikipedia «Silkurt», lest 04.03.19). 
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men har faktisk bokstavelig talt også en evig egenskap ved seg. Det faste og sykliske ved 

staudenes livsløp er en egenskap som flere elementer i naturen har, og dette er Undset og 

Allen opptatt av. Årstidene, som de skriver mye om, er et eksempel på dette.64  

På grunn av fokuset på sykliske og forutsigbare elementer mener jeg at hverdagslivets 

diskurs kan sies å domineres av et syklisk tidsperspektiv. Det gjentagende som ligger i det 

hverdagslige har i seg selv denne effekten: Det vanemessige er noe som skjer igjen og igjen. 

Orienteringen omkring blomster og natur bygger opp også opp under dette. Samtidig kan det 

innvendes at språket i hverdagslivets diskurs også preges av deiktiske ord slik som skrivingen 

om nyheter i krigsdiskursen gjør. Når de skriver om det de har fylt dagene sin med, eller 

hvordan blomstene i hagen ser ut på et gitt tidspunkt, vil dette nødvendig være tilfellet. Som 

Altman poengterer er brevskriving knyttet til nåtiden, og all brevskriving har behov for 

deiktiske referanser for å si noe om hva som skal skje, eller har skjedd. Selv om det i den 

forstand også blir et nåtidsfokus i hverdagslivets diskurs, mener jeg at det sykliske 

perspektivet vektlegges mer, og slik også blir mer dominerende i skrivingen her. Det de først 

og fremst skriver om er det som alltid skjer, og bestandig skjer, på en fast måte.  

Betydningen av blomster og natur knyttes eksplisitt til trøst og håp i brevene. Ved et 

tilfelle er det også nettopp det sykliske ved noen røde sopper, som aktualiserer denne 

forbindelsen. I samme brev som Allen sender de første blomstene legger hun dem ved, og 

Undset setter stor pris på det: «But do you know, the red funghi really thrilled me. We must 

have a common taste in other things than Margery too, for I too used to gather a very similar 

small fungus growing on rotting sticks and bark […]», skriver hun (17.04.41). Allen svarer at 

hun ser på soppen som et tegn på at verden består til tross for krigen: «It has been a happy 

sign that the world is not altogether going to the bad that in the ‘gulf’ ten minutes from this 

house where I got your flowers the redcups are multiplying», skriver hun (19.04.41).65 At 

soppene fortsetter å formere seg som de alltid har gjort, er en trygghet i en ellers ustabil tid. 

På liknende vis påpeker Undset at blomstene står for støtte og trøst i vanskelige situasjoner: 

«Just some lines to thank you for the flowers. They came in a moment when I felt very 

depressed […]», skriver hun, og beskriver slik blomstene som en motsats til det triste ved 

krigens nyheter (19.09.43). Samme type formulering går igjen når hun skriver slik: «The 

																																																								
64 Det kan til og med legges til at brevvekslingens natur har noe fast og syklisk over seg; i alle fall en så lang og 
fast brevveksling som den mellom Undset og Allen. 
65 Allen kaller dem «red cups», så det virker sannsynlig at det dreier seg om den røde, koppformede soppen som 
gjerne kalles «scarlet elf cup». Undset referer til dem som nettopp «scarlet cups» i et tilfelle (26.04.44). 
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hepaticas came as a blessing, on a day that had just brought me terribly sad news [..]» 

(16.04.44).  

I «‘You let a weeping woman call home?’ Private correspondences during the First 

World War in Austria and Germany», argumenterer Christa Hämmerle for at brevene som er 

sendt fra mødre til soldater i krig, vektlegger en «discourse of privatlife» (1999, 165). Dette 

skjer fordi diskursen som omhandler krigens hendelser så og si er unngått i brevene. På det 

området oppstår det, ifølge Hämmerle, en diskursiv stillhet (1999, 166). Hämmerles poeng er 

at denne diskursive stillheten, sammen med vektleggingen av privatlivets diskurs, stabiliserer 

soldatens ustabile hverdag i krig. Brevvekslingen mellom Undset og Allen inneholder 

åpenbart ingen diskursiv stillhet hva gjelder krigen, men jeg mener allikevel at hverdagslivets 

diskurs får en form for stabiliserende funksjon.  

 Saids beskrivelse av det kontrapunktiske eksilet står i stor kontrast til det sykliske og 

repeterende som gjentas i hverdagslivets diskurs. Kontrasten blir enda klarere når Said tar 

utgangspunkt i forfatteren Wallace Stevens’ utsagn om at eksilet er som å være i «a mind of 

winter» (2002, 186). Ut i fra dette utsagnet antyder Said at eksilet hverken har en følelse av 

sommer, høst eller vår. Det beveger seg på en annen måte, er mindre sesongbasert og mindre 

satt enn livet hjemme: «Perhaps this is another way of saying that a life of exile moves 

according to a different calendar, and is less seasonal and settled than life at home», 

oppsummerer han (2002, 186). Hverdagslivets diskurs, derimot, er nettopp sesongbasert og 

bærer med seg en nødvendig relasjon mellom natur og årstider. Om eksiltilstanden fører til at 

den «normale» hverdagen som sådan brytes opp, så kan hverdagslivets diskurs bidra til å 

skape et inntrykk av at det fremdeles finnes noen trygge holdepunkter i den nye hverdagen. 

Vår, sommer, høst og vinter kommer alltid i samme rekkefølge, og Undset og Allen sine brev 

viser hvor viktig det er for dem at det fremdeles gjør det. Allens hjem i Oneida, som etableres 

som et «hjemmemiljø» i brevvekslingen, får også en stabiliserende funksjon. Det står i 

kontrast til Undsets leilighet i Brooklyn og tilbyr et midlertidig hjem for henne under krigen. 

Sånn sett kan det også sies at Allen i seg selv får en stabiliserende funksjon når hun tar 

initiativ til at Oneida blir et samlingssted for dem der de kan slappe av, samtale om 

avvekslende temaer som overtro og gå turer i skogen. Allen kobler faktisk også sitt eget navn 

til dets bokstavelige betydning når hun skriver følgende som avslutning på et brev: «Yours 

aff. and in the spirt [sic] of my name H.» (15.02.42).  
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6. Sammenfletningen av diskursene  
Så langt har et sentralt premiss for analysen vært at tre diskurser kan identifiseres og skilles 

fra hverandre i brevvekslingen, både innholdsmessig og med tanke på skrivemåte. En slik 

tredeling er et passende utgangspunkt for en analyse av korrespondansen, men som Foucault 

poengterer med sitt diskontinuitetsprinsipp kan dette, som alt annet, nyanseres. Selv om 

diskursene kan karakteriseres ut fra særtrekk, hender det at elementer fra den ene diskursen 

dukker opp i den andre. Dette gjelder først og fremst den historiefaglige diskursen og 

krigsdiskursen. Hverdagslivets diskurs, på sin side, blander seg sjeldnere med de andre 

diskursene. En forklaring på dette kan ligge i at denne diskursen får en kontrasterende, 

stabiliserende funksjon, og på den måten etableres som linje som beveger seg ved siden av de 

andre diskursene. Den inneholder vaner og får et repeterende mønster, og tar derfor i mindre 

grad opp i seg skiftende som er mer tilstede i krigsdiskursen og den historiefaglige diskursen.  

 Jeg har valgt å si at diskursene flettes sammen fordi dette uttrykket viser til hvor 

mange ulike måter diskursenes sammenblanding kan foregå på. Det viktigste for meg har 

vært å vise at det er tilfeller hvor diskursene virker inn på hverandre. Det være seg ved at 

diskursenes sannheter står i konflikt, ved at diskursenes sannheter smitter over i andre 

diskurser, eller ved at diskursene danner bestemte sammenhenger og mønstre i brevene. Det 

har vært mindre viktig å sette absolutte grenser for hvor og når dette skjer. I noen tilfeller kan 

elementer fra krigsdiskursen spores i den historiefaglige diskursen, i noen tilfeller er det 

omvendt. I noen tilfeller er det vanskelig å si hvilken diskurs som ligger til grunn, og da kan 

det gjerne argumenteres for at begge gjør det.  

 

6.1 En kulturarv i fare  
For Undset og Allen sine karrierer har et godt bevart kildemateriale vært en viktig 

forutsetning. Ørjasæter poengterer for eksempel at det var strategisk for Undsets arbeid med 

Kristin Lavransdatter-trilogien at hun flyttet nærmere Maihaugen på Lillehammer (1993, 

152). Allens arbeid med manuskripter som Ancrene Riwle og ikke minst Margery Kempes 

selvbiografi dreide seg helt konkret om tekstkritiske studier og videreformidling av historiske 

kilder. For at det skal være mulig å gjøre et slikt historisk arbeid, er tilgang til kildematerialer 

helt essensielt for dem.  

 Undset og Allen er opptatt av at krigen er en stor trussel for det kulturhistorisk 

kildemateriale. Selv om det nok ikke først og fremst var historiske verk fra middelalderen 

som ble tilintetgjort, opplever jeg det som at de begge stiller seg kritisk til at kulturelle verker 
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defineres ut. Nazistene hadde for eksempel strenge regler for hvilken type kunst de godtok, 

og det som falt utenfor som modernistisk og progressivt ble stemplet som entartete kunst, 

altså degenerert kunst. De la stor vekt på kunsten som ble betraktet som ren og arisk, og brant 

mange tusen bøker på store bokbål. Undset selv skildrer bokbrenninger hos norske forlag slik 

i brevvekslingen: «Among other things, because the Norwegian publishing houses are being 

ruined, what with the Nazis taking away and burning all ‘undesirable’ literature, without 

paying the publishers anything, and forcing them to bring out all kinds of ‘desirable’ trash» 

(06.02.41). I tillegg til at en rekke kunstverk ble destruert i egenskap av å være klassifisert 

som «feil» type kunst av nazistene, førte krigens kamper også til skader på kulturell arv som 

eldre bygninger, museum og biblioteker. Undset skriver om norske museum som er overtatt 

av nazistene og brukes til lagring av sprengstoff (03.12.43), og uttrykker bekymring for 

hvorvidt Nasjonalgalleriet i Oslo består (17.02.42). Etter at krigen er ferdig og hun har 

kommet hjem til Norge, vises den andre siden av denne saken når Undset forteller Allen om 

hvordan Hans har reist til Bergen, og videre til et lite kapell, der flere av maleriene til 

Svarstad var gjemt unna under krigen (16.02.47). 

 Et interessant apropos i denne sammenhengen er at Undset faktisk arbeidet med å lage 

en oversikt over viktige, kulturelle og historiske minner fra Norge under oppholdet sitt i 

USA. Oppdraget var for organisasjonen «American Commission for the Protection and 

Salvage of Artistic And Historic Doments in War Areas».66 Dette var et topphemmelig 

arbeid, ifølge Skouen så hemmelig at hun ikke fikk si noe om det til familien i Sverige (1982, 

43). I et brev til Allen forteller Undset om prosjektet: «[…] I have been as busy as a beaver 

on a big job which has to do with the war of course. I’ll tell you about it some day, when we 

meet, but I have order to be discreet» (20.07.43). Selv om hun har fått ordre om å være 

diskret røper hun for Allen at det hemmelige oppdraget har gjort det nødvendig for henne å 

bruke det offentlige biblioteket i New York aktivt, fordi hun trenger kildemateriale om 

Norge. Her liker hun seg godt, skriver hun, om enn med en kort bemerkning om at hun ikke 

får røyke inne (20.07.43). 

 På grunn av krigen trues muligheten for et historisk perspektiv, og det trekkes stadig 

forbindelser mellom kildematerialet og krigen i brevvekslingen. Når de skriver om hvor 

viktig det er å bevare kulturarven er det altså en form for diskursiv tosidighet i brevene, for 

de kan ikke nevne det historiefaglige kildematerialet uten å reflektere rundt krigens utvikling. 

Et eksempel på avhengighetsforholdet mellom kildematerialet og krigen viser seg i hvordan 

																																																								
66 Krane skriver at rapporten Undset utformet ble funnet «som en stensilert trykksak på Bjerkebæk» (1970, 115). 
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Undset stadig trekker direkte linjer fra bøkene hun har i hyllen sin hjemme på Bjerkebæk til 

krigens hendelser. I flere tilfeller gjør hun dette i form av korte kommentarer, som når hun 

skriver om en utgave av den eldre Edda: «I had two editions back home, in fact, I had 

collected all editions I could get hold of, of the Norwegian Folk Tales (collected by 

Asbjørnsen og Moe)—I wonder if I shall ever find them again?» (17.02.42). Mange av 

bøkene hennes var gamle og verdifulle, og stod i fare for å bli ødelagt eller fjernet ettersom 

nazistene hadde okkupert huset hennes.67 Videre i dette brevet fortsetter hun å skrive om 

folkeeventyr, men bisetningen om det okkuperte huset viser at tanken på bøkene flytter 

perspektivet hennes over til krigen. Det samme skjer når hun skriver om en Richard Rolle-

bok som hun gjerne skulle hatt i USA. Idet Richard Rolle-boken nevnes, går brevet raskt over 

til å handle om Norges fremtidige angrep på nazistene:  
 

I do not know of course if I shall ever retrieve anything that is in my house. The Germans have built 
barracks and oil dumps in the meadow just outside my garden fence. And when the day comes, we can 
begin to bomb all the German military establishments in Norway (they are marked with greatest 
excactness [sic] on maps in the hands of Norwegian Airforce they told me at our legation in 
Washington). (Undset 12.09.41)  

  

Det er som om tanken på bøkene i Norge øyeblikkelig gjør at Undset penses over fra et 

historiefaglig spor til et krigsspor; når hun nevner Rolle-boken skriver hun i utgangspunktet 

innenfor en historiefaglig diskurs, men tanken på boken trigger en passasje som henter 

holdninger fra krigsdiskursen.  

 

6.2 Krigens påvirkning på middelalderen  
I den historiefaglige diskursen tas kilder fra middelalderen i bruk for å si noe om livet de 

kvinnelige middelaldermystikerne levde på 1300-tallet. Allikevel finnes det også tilfeller i 

brevvekslingen der synet på middelalderen ikke bare er farget av en historisk tid, men også 

påvirkes av samtidens fiendebilder. Tidlig i brevvekslingen påpeker Allen for eksempel at det 

ser ut til å være på tide med noen oppdaterte artikler om Kempe, og at dette er særlig relevant 

ettersom kunnskapen omkring tysk middelaldermystisisme er endret (09.03.41). Hun skriver 

ikke noe mer om hva slags oppdateringer det er behov for i akkurat dette brevet, men 

kommer tilbake til senere samme året. Da trekker hun eksplisitt linjer mellom det hun omtaler 

som teorier om «the German problem» og tyske middelaldermystikere: «They were profound 

																																																								
67 De ble riktignok reddet. Krane skildrer et strategisk arbeid der advokat Eilif Moe ga beskjed til de tyske 
okkupantene om at Undsets bøker var testamentert til Det Kongelige Videnskapers Selskab i Trondheim. Dette 
stemte jo ikke, men da tyskerne ringte dit bekreftet bibliotekets ansatte dette. De fleste bøkene ble pakket ned og 
oppbevart i kjelleren på Romedal kirke under krigen (1970, 122). 
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often, even tho also often undisciplined in emotional expression», skriver Allen (26.11.41). 

Hun anerkjenner altså at de tyske middelaldermystikerne er interessante studieobjekter, men 

samtidig virker det som hun har behov for å vise hvordan de skiller seg fra de andre 

europeiske middelaldermystikerne. Videre i dette brevet trekker Allen linjer mellom de tyske 

middelalderkvinnene og «hysteri». Per dags dato peker dette begrepet flere retninger, som for 

eksempel mot Freuds psykoanalyse og feministisk teori. Hva Allen legger i begrepet når hun 

kaller de tyske middelaldermystikerne for «mer hysteriske» er ikke helt klart ut fra 

konteksten. Hun bruker det i forbindelse med massehysteri, og nevner «the organised hysteria 

of Nazi meetings» (26.11.41), men knytter det også an til følelser med diskusjonene sine om 

tyskerne som er «undisciplined in emotional expression» (26.11.41). Hun skriver at de tyske 

middelalderkvinnene med dette står i en form for kontinuitet som, så vidt jeg forstår, viser til 

at hun mener det er et grunnleggende problem ved tysk kultur som fremdeles eksisterer. Her 

trer krigsdiskursens fiendebilde tydelig i kraft; helt fra middelalderen, poengterer Allen, har 

Tyskland vært preget av det hysteriske. Enda lenger tøyes argumentasjonen omkring det 

hysteriske ved Tyskland når Allen trekker inn studiene sine av Kempe. Så vidt jeg forstår 

henne bruker hun koblingen mellom tysk middelalder og hysteria til å vise hvordan disse kan 

ha påvirket Kempe til å bli mer emosjonell. Hvordan og hvorfor Allen mener Tyskland har 

påvirket Kempe slik er ikke helt klart, men gjennom livet reiste Kempe mye—også til 

Tyskland.  

 Det er ikke tilfeldig at Allen tilsynelatende plutselig får behov for å se de kvinnelige 

middelaldermystikerne i et nytt lys. Som hun selv helt eksplisitt påpeker, er det krigen som 

har gjort dette nødvendig: «As I have told you since I have been working on Margery I have 

had to turn over in my mind racial types and types of civilisation», skriver hun (12.01.42). 

Før andre verdenskrig brøt ut, altså før krigsdiskursens sannheter ble etablert, var ikke dette 

perspektivet relevant. Med krigsdiskursens fiendebilde av tyskerne endres dette, og måten 

Allen inkorporerer dette perspektivet i arbeidet sitt med Kempe viser at krigsdiskursens 

sannheter også smitter over på den historiefaglige diskursen. Ikke minst er det interessant å se 

hvordan hun selv ser på det å flette inn krigsdiskursens sannheter i arbeidet med 

middelalderen som så og si maktpåliggende: «[...] the sort of thing about the Germans it is 

good to spread abroad at the moment», skriver hun, og får det til å virke som en strategisk 

bevisst avgjørelse å koble Kempe til Tyskland (25.05.43).  

 Krigsdiskursens påvirkning på historieformidlingen kan også spores i Undsets brev. I 

et av dem skriver hun at hun skal holde en forelesning på Colombia University om 

sagalitteratur, der hun vil argumentere for at barn virkelig var barn i den første europeiske 
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litteraturen. På samme måte som Allen får behov for å revurdere middelalderen, skriver 

Undset at hun kommer til å kontrastere sagalitteraturen med dagens Tyskland: 

 
As I will probably have to connect my talk some way with the present situation I’ll just contrast the 
German way of pushing children one way or another—from making them bespectacled little 
bookworms to young Hitler-rowdies, and reaping the consequences in child suicides and perverted 
criminals—to our age-old Nordic enjoyment of children that are natural and self-reliant. (30.10.42) 

 
Sammenlikningen mellom nazismens barneoppdragelse og sagalitteraturens 

barneoppdragelse brukes for å vise nazistenes feil. Slik bringes fiendebildet inn i den 

historiefaglige diskursen når diskursene flettes inn i hverandre.   

 I de overnevnte eksemplene påvirker samtidens fiendebilder hvordan Undset og Allen 

ser på historien. Det finnes også eksempler på det omvendte; at den historiefaglige diskursen 

benyttes som forklaringsmodell for hvorfor samtiden er som den er. Dette skjer som tidligere 

nevnt når Allen tar tak i Undsets beskrivelser av Russland i Return to the Future. På dette 

tidspunktet er Undsets syn på både Sovjetunionen og Japan lett å kritisere med grunnlag i den 

samtidige politiske situasjonen, så det er påfallende at Allen faktisk velger å se seg tilbake og 

bruke middelalderen som en fortolkningsramme. På anekdotisk vis åpner hun med å stille 

spørsmål ved hvilket kirkelig statsoverhode som donerte bad til fattige under middelalderen. 

Hun forsetter med å spinne videre på det skitne ved middelalderen, og trekker tråder helt fra 

det skitne i Russlands middelalder til samtidens Russland: «I supposed the Russian filth was 

the survival of medieval customs—such as I have seen in the native town at Algier and at 

Rothenburg (contrary to all expectation)», skriver hun (12.01.42). Istedenfor at det skitne 

forståes som et produkt av et primitivt Russland, fremstår det snarere som om det ligger en 

naturlig og forklaring på dette i middelalderhistorien.  

  

6.3 Historiske sannheter og samtidige fiendebilder    
I krigsdiskursen skapes fiendebildet blant annet ved at nazistene og det tyske defineres bort 

og klassifiseres som mindre verdt og mindre begavet. Flere ganger er det da også den tyske 

kulturen Undset og Allen velger å angripe, sannsynligvis fordi kultur er viktig for dem begge. 

«I sin polemikk med Tyskland kommer Sigrid Undset aldri inn på eventuelle verdier i tysk 

åndsliv», skriver Krane, men jeg vil påstå at vi ser flere eksempler på dette her (1970, 269). 

Møtet mellom kulturen og fiendebildet skaper et interessant paradoks i brevvekslingen. Fra et 

kulturhistorisk perspektiv stod Tyskland høyt i kurs i Europa før krigen startet. Når 

brevskriverne da baserer kritikken sin mot tyskerne på at de grunnleggende sett er mindre 

begavet, og særlig på et kulturelt plan, får argumentasjonen deres noen logiske brister. Det 
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skapes et paradoks mellom to diskurser: I krigsdiskursen er det en sannhet at tyskerne er 

mindre begavet. I den historiefaglige diskursen (om ikke for Undset spesifikt så i en generell, 

intellektuell sammenheng) er det sant at Europas mest sentrale kultur har kommet fra 

Tyskland de siste århundrene.  

 Undset tilkjennegir at Tyskland fra tidlig av har hatt god kultur for å studere filosofi 

og litteratur fra mange ulike områder (03.12.43). Dette kan defineres som sant innenfor en 

historiefaglig diskurs. Fiendebildet fra krigsdiskursen står imidlertid så sterkt at Undset 

konkluderer med bakgrunn i dets sannhet om tyskerne: 

 
 And yet all this browsing in the philosophy, and ‘Lebensanschaugen’ of other Nations did not seem to 
impress them otherwise than superficially—things to discuss and study seriously, really, and yet a kind 
of News from Nowhere to the Germans, unable to change their fundamental outlook and their instincts. 
(03.12.43)  

 

Selv med all den kulturelle dannelsen Tyskland er kjent for å ha, som Undset selv også 

anerkjenner at de har, vektlegger hun at den tyske kulturen har feil ved seg som de aldri kan 

unnslippe. En liknende variant av det paradoksale møtet mellom de to diskursene opptrer når 

Undset går så langt som å hevde at det Tyskland har produsert innenfor kultur ikke har noe 

særlig verdi. Samtidig tar hun et lite forbehold hva gjelder den tyske musikken og poengterer 

at den er et unntak: 

 
You get a cruell [sic] thirst of revenge when you think of the destruction all over the world, committed 
by people who brag, that they are going to ‘build’ something splendid and great on the ruins of 
Europe—when they up to now never were able to build anything except technique and a war machine, 
their cultural achievements outside Music where always mainly imitative and secondrate. (04.03.41) 

 
I tråd med den historiefaglige diskursen skriver Allen at hun er enig i at musikken er noe tysk 

kultur har mestret. Allikevel trekker også hun på krigsdiskursen, ved å påpeke at det er 

«blasfemisk» av dem å bruke den til propaganda på den måten som de gjør (16.02.43).  

Det finnes også tilfeller der krigsdiskursens fiendebilde dominerer helt, som når 

Undset uttrykker at den tyske kunsten er både klumsete og dårlig: «[…] even when German 

art is good and honest it is clumsy, and mostly bad too», skriver hun (12.01.45). Et annet 

eksempel der fiendebildet av tyskerne «vinner» over historiefaglige sannheter viser seg når 

Undset omtaler tyskerne som «huns» (07.07.41). Dette gjør hun til tross for at hunerne var et 

krigerfolk fra Sentral-Asia som kriget mot germanske stammer. I Tilbake til fremtiden gjør 

hun selv et poeng ut av at germanerne opprinnelig ikke var et nordisk folk, men at de stammet 

fra goterne som kom fra Sør-Vest Asia og bosatte seg langs Østersjøen (1996, 156). Goterne 

kjempe mot hunerne, så Undset må ha vært klar over at det historiefaglig sett ikke er korrekt 
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at tyskerne er hunere. Under andre verdenskrig benyttet samtidig både Roosevelt og 

Churchill denne klassifiseringen på tyskerne i taler, så det var ikke helt uvanlig. Allikevel er 

det verdt å merke seg at Undset, som er så historiebevisst som hun er, også velger å ta i bruk 

dette begrepet.   
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7. Avsluttende ord  
Da jeg åpnet brevvekslingen mellom Sigrid Undset og Hope Emily Allen ble jeg fascinert 

over hvor tett og innholdsrik korrespondansen er. Etterhvert som jeg så nærmere på 

sjangerteori om brevet, økte lysten for å skrive om den. Brevteorien aktualiserer mange 

interessante problematikker rundt hvordan innholdet—og kanskje til og med selve 

brevsjangeren som sådan—blir til i forholdet mellom avsender og mottaker. Innholdet som 

skapes i møtet mellom Sigrid Undset og Hope Emily Allen, og hvordan dette formidles i 

brevvekslingen som helhet, har derfor vært hovedfokuset mitt.  

 

7.1 Funn   
Analysen min har vist at Undset og Allen tar forskjellige roller og ulik grad av ansvar for 

innholdet gjennom brevvekslingen. I krigsdiskursen har Undset en lederrolle der hun setter 

tematikker på dagsorden, og skriver mest om krigen. Undset må riktignok rette seg etter 

hvordan fiendebildet av Sovjetunionen endres, men ellers ser det ut til at Undset og Allen 

forholder seg til de samme, politiske holdningene. I den historiefaglige diskursen tar Allen 

lederrollen. Hun initierer denne diskursen ved å i det hele tatt sende det første brevet, og det 

er hun som setter fellesinteresser og passende tematikker på agendaen. For både den 

historiefaglige diskursen og krigsdiskursen ser denne dynamikken ut til å falle dem naturlig. 

Hverdagslivets diskurs, derimot, har retningslinjer som ser ut til å være felles bestemt mellom 

dem. Her er det gjennomgående slik at det private legges til siden. Det kan argumenteres for 

at det skapes en rollefordeling i diskursen, ettersom Allen som regel er den som sender 

blomster og Undset den som mottar. Allikevel oppfatter jeg det ikke slik, for de tar like mye 

initiativ og viser like stor interesse uavhengig av om de er den som sender eller mottar 

blomster. Til sammen aktualiseres altså tre forskjellige måter å fordele ansvar på i de tre 

diskursene i brevvekslingen.  

Harmoni står sentralt i brevvekslingen. Uavhengig av hvem som tar ledelsesrollen i 

diskursen er det viktig for Undset og Allen at innholdet interesserer begge. I de tilfellene der 

de ikke deler en fellesforståelse for stoffet sørger de gjerne for at de får det. Om det skal leses 

en konflikt inn i brevvekslingen mellom Undset og Allen, tenker jeg at den i så fall ikke kan 

forstås som en bokstavelig konflikt, men at det tenkes i retning av at det for eksempel oppstår 

en viss spenning når Allen sender blomster og Undset takker, når Allen spør om skandinavisk 

etymologi og Undset svarer, eller når Allen spør om Undset har fått nyheter og hun svarer. 

Spenningen ligger altså mer i en type spørsmål/svar-bevegelse, enn i konflikt i den forstand at 
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det er en uenighet. Med Altmans definisjoner av brevsjangeren blir det definitivt riktig å si at 

brevene mellom Undset og Allen er av typen som ser brevet som en bro mellom avsender og 

mottaker heller enn som en barriere (1982, 13). 

 Generelt kan språket i brevene defineres som et «bruksspråk», som Skouen kaller det, 

og Undset og Allen er nøkterne og konkrete i stilen sin. Samtidig har den mikroanalytiske 

tilnærmingen til brevene også vist at det er noen språklige trekk som er mer dominerende i 

enkelte diskurser enn andre. I den historiefaglige diskursen fører skrivingen om overtro med 

seg en ekstra assosiativ og essayistisk språkføring hos både Undset og Allen. I hverdagslivets 

diskurs har de to brevskriverne en ulik tilnærming til miljøene de befinner seg i, selv om 

naturen spiller en viktig rolle i begge tilfeller. Undset skildrer Brooklyn med noen særskilt, 

sanselige beskrivelser, samtidig som måten hun beskriver byen på viser at den først og fremst 

er en «arbeidsby» for henne. Allen, på sin side, beskriver Oneida som et hjem og skildrer 

omgivelsene på en mer deskriptiv og informativ måte enn Undset. Det beste eksemplet på 

dette er hvordan hun melder om tulipanenes utvikling i et loggførende, punktlig språk. 

 Mikroanalysen viser også at brevvekslingens diskurser kan knyttes til tre forskjellige 

tidsperspektiv. I krigsdiskursen er nåtiden i fokus, spesielt når de skriver om nyheter. Dette 

henger sammen med at det stadig skjer noe nytt i krigen. Selv om det aldri er mulig å være 

helt oppdatert, forsøker de så godt de kan å få grep om den nåtidige situasjonen. Mengden 

deiktiske referanser viser hvordan språket også blir ekstra nåtidssentrert her. Den 

historiefaglige diskursen bringer med seg et historisk tidsperspektiv. Et tydelig eksempel på 

dette er hvordan Allen trekker skjønnlitteraturen hun leser «inn» i diskursenes rammer ved å 

plassere det i en historisk sammenheng. Tilsvarende er det også den samme bevegelsen som 

finner sted når de skriver om overtro i denne diskursen, der ordenes etymologiske opphav—

og slik også historiske opphav—blir viktig. I hverdagslivets diskurs er det en repeterende og 

syklisk tid som dominerer. En slik rytme ligger i hverdagslivet i seg selv, i den forstand at det 

hverdagslige er rutinemessig og vanebasert. Dette tidsperspektivet kommer frem i måten de 

skriver om naturen på, der årstidenes repetisjon spiller en sentral rolle. Det ligger også noe 

repeterende i hvordan de sender blomster til hverandre gjennom brevvekslingen. Det blir et 

fast innslag i korrespondansen som skaper en jevn rytme mellom brevskriverne. Det kan 

derfor argumenteres for at hverdagslivets diskurs får en særegen funksjon i brevvekslingen, i 

den forstand at den virker stabiliserende i en tid som er ustabil. Sammen fragmenterer de tre 

forskjellige tidsperspektivene på et vis brevvekslingen, samtidig som de sammen også skaper 

en organisk helhet. Allen mener det nok i utgangspunktet som et bilde på krigssituasjonen, 

men jeg syns det fungerer godt som en metafor for hvordan diskursene fungerer sammen når 
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hun skriver om en «strange kaleidoscopic sense of time» (04.09.44). På den ene siden står 

diskursene sammen om å forme brevvekslingen som helhet, samtidig som den helhetlige 

brevvekslingen består av flere fragmenterte biter, eller strategier, å formidle virkeligheten 

gjennom. 

 Jeg har vært opptatt av hvordan diskursene i brevvekslingen skapes i forholdet 

mellom Undset og Allen. Derfor har det også vært et poeng å undersøke hvordan Undset og 

Allen selv etablerer grenser og «regler» for diskursene, som de videre følger, eller eventuelt 

ikke følger. Et eksempel på dette er rollen skjønnlitteratur får i den historiefaglige diskursen. 

De gangene dette temaet innlemmes viser de begge at de er bevisst at dette egentlig ikke 

passer seg å skrive om. Allen kobler det opp mot den historiske tiden, mens Undset helt 

eksplisitt sier fra om at hun vet at Allen ikke er interessert i å skrive om skjønnlitteratur. I 

hverdagslivets diskurs fremstår det som om de har skapt en implisitt regel om hvor mye de 

skal dele av privat informasjon. I krigsdiskursen forholder deg seg også til noen «regler» som 

vises i måten de skriver ut et felles fiendebilde av tyskerne.   

I tillegg til å gjøre en makroanalyse av diskursene som konstrueres av Undset og 

Allen, har det tidvis vært nødvendig å undersøke hvordan disse diskursene forholder seg 

eksterne diskurser i samfunnet. I krigsdiskursen er fiendebildene som konstrueres også er 

påvirket av fiendebildene som er virksomme i den politiske virkeligheten som Undset og 

Allen forholder seg til. Den historiefaglige diskursen påvirkes også av dette. Aller tydeligst 

kommer dette frem i de tilfellene der diskursene flettes sammen og fiendebildene fra 

krigsdiskursen påvirker hvordan de ser på middelalderen. Samtidig er det også et poeng at de 

påvirkes av akademiske fellesskap og en ekstern, intellektuell diskurs. Hverdagslivets diskurs 

kan, på sin side, tilsynelatende se ut til å være relativt upåvirket av det som foregår i verden. 

Den stabiliserende funksjonen diskursen får, viser allikevel hvordan også denne diskursen 

forholder seg til den spesielle situasjonen de skriver i.  

 Det samspillet mellom omverden og brevvekslingen som dobbeltheten i 

makroanalysen viser til, er en viktig nøkkel for å forstå brevvekslingen som helhet. 

Konteksten brevvekslingen oppstår i spiller stadig inn, og jeg mener at denne konteksten er 

en viktig grunn til at brevvekslingen er så interessant som den er. Uten den samtidige 

situasjonen ville sannsynligvis ikke diskursene fungert på samme måte som de gjør. De tre 

årene Undset og Allen fortsetter å skrive til hverandre etter krigen er slutt, er det da også 

tydelig at brevvekslingens rytme endres. De tre diskursene har vært relativt likt vektet frem til 

dette punktet, men etterpå mister krigsdiskursen den store innflytelsen som den har hatt. 

Tydeligst kommer dette frem i at de ikke er like opptatt av å holde seg oppdatert på det 
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samtidige nyhetsbilde. I takt med at krigsdiskursen svekkes, får også hverdagslivets diskurs 

da større plass. Undset skriver for eksempel omfattende om hvordan hun skaper Bjerkebæk 

om til et hjem igjen.  

 

7.2 Å betrakte med teori  
En utfordring for diskursteorien er at diskurser aldri er fastsatte, endelige størrelser, og sånn 

sett i praksis kan være alt. De må i seg selv konstrueres i forskningsøyemed, og er aldri 

objektive størrelser. Som Grue så treffende formulerer det i Teori og praksis: «En diskurs er 

på en måte en rammefortelling, og den vil klinge litt ulikt avhengig av hvem som forteller 

den» (2015, 73). Dette betyr at diskursteori må være fleksibel, men i en slik fleksibilitet 

ligger det også en mulighet for at diskursbegrepet kan tøyes slik at det passer inn i de fleste 

sammenhenger. I verste fall kan dette ende i en håpløs opplevelse av at diskurs på den ene 

siden er alt, men på den andre siden ingenting. Et mer optimistisk syn på utfordringen er å 

legge vekt på at fleksibiliteten, som i aller høyeste grad ligger i diskursbegrepet, gjør det 

anvendelig å jobbe med i flere kontekster. Om det er vanskelig å komme med et endelig svar 

på hva som kan defineres som én diskurs, så opplever jeg at det ligger en kranglevorenhet i 

teorien som skaper en motstand som er nyttig for tanken. Jeg har stadig oppdaget nye 

paradokser og problemstillinger i møtet mellom teori og tekst, og disse spenningene har ofte 

vist seg å være en ressurs.  

Som en slags teoretisk «kontroll» kan det stilles spørsmål ved hvorvidt det hadde vært 

mulig å si noe om brevvekslingen som helhet uten å forholde seg diskursbegrepet. Når det 

gjelder krigen, mener jeg diskursbegrepet har bidratt til å si noe presist om hvilke skrivemåter 

og holdninger som former teksten i brevene. Det jeg har valgt å definere som hverdagslivets 

diskurs skiller seg fra de to andre ved å ha en mindre klar innholdsavgrensning, men jeg 

synes allikevel at det fungerer å kalle den for en diskurs fordi det er noe særegent ved måten 

de skriver om det som nettopp ikke er krig og historie. Det får en stabiliserende funksjon, og 

det har noe bestandig over seg som ikke finnes i de andre diskursene. Den historiefaglige 

samtalen er mindre tydelig at er en ren diskurs. Kanskje kan man til og med si at det er flere 

diskurser som gjør seg gjeldende innenfor det jeg har valgt å definere som én historiefaglig 

diskurs. Et trekk som former skrivingen der er samtidig det historiske tidsperspektivet som 

kan sees på som et felles, diskursivt holdepunkt. 

  At flere skrivemåter og holdninger gjør seg gjeldende innenfor det jeg har valgt å 

definere som én diskurs, er nok mitt største forbehold når det gjelder analysen. Den 
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historiefaglige diskursen, der de både skriver om overtro i en essayistisk stil og 

historieformidling i et effektivt språk, er det mest konkrete eksempelet på dette. Noe liknende 

viser også analysen av krigsdiskursen, der det de skriver om nyheter sentrerer rundt nåtiden 

mens dette tidsperspektivet er mindre dominerende i fiendebildene som konstrueres. Det kan 

også poengteres at Undset og Allen skriver på ulike måter innenfor en og samme diskurs, 

som i miljøskildringene fra henholdsvis Brooklyn og Oneida. Samtidig har jeg, som jeg 

påpeker innledningsvis, ansett diskursteori som en metode like mye som en teori i analysen 

min. Sånn sett kan diskursteorien sees på som et verktøy som har gjort det mulig å vise at det 

er slik at Undset og Allen aktualiserer ulike skrivemåter gjennom brevvekslingen. På den 

måten har møtet mellom diskursteori og brevteori gitt meg noen gode retningslinjer for 

analysen. Om diskursteori kun kan brukes for å si noe om områdene hvor det skrives på 

samme måte, tenker jeg at en analyse fort kan bli skjematisk og tendensiøs. Det greske ordet 

«theoria» kommer jo nettopp av «betrakte» eller «anskue», og jeg opplever at teorien har 

gjort det mulig å se sider av brevvekslingen som jeg ellers ikke ville ha sett. 
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