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De vildsomme stier. Om Kristin Lavransdatter 

af Bente Thorborg 

Skulle jeg strande på en øde ø med kun én bog, skulle det være med den dansk-norske forfatterinde, 

Sigrid Undsets store middelalderroman, Kristin Lavransdatter. Der er et helt liv, en verden, i den 

bog. 

Romanen er skrevet 1920-22 og er i tre bind (Kransen - Husfrue - Korset). Den er skrevet under 

indtryk af Første Verdenskrig. Et værdisammenbrud, hvor egoismen stak sit hæslige fjæs frem, som 

Sigrid Undset udtrykte det. Forfatterinden ønskede at holde et spejl op for sin samtid i et forsøg på 

at fastholde nogle grundmenneskelige værdier i en tid, hvor hun følte, de var truet. Hun valgte sig 

middelalderen som ramme om en tilværelsesfortolkning på tværs af tiden. »Thi sæd og skik 

forandrer meget, alt som tiden lider, og menneskenes tro forandres, og de tænker anderledes om 

mange ting. Men i menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dage«. (Fra gendigtningen af 

sagnkredsen om kong Arthur og ridderne om det runde bord). 

Man kan nærme sig bogen på forskellige måder - og udfra forskellig interesse. Romanen er et 

stykke Norges historie - den mest dramatiske og svært tilgængelige periode i 1300-tallet efter kong 

Håkons død og dattersønnen Magnus’ overtagelse af magten. Norske historikere er stort set enige 

om, at Sigrid Undset gennem sin store viden og intuitive evne har givet et mere dækkende billede af 

den periode, end det er lykkedes for de egentlige faghistorikere. Man kan også læse bogen, hvis 

man er interesseret i, hvorledes man levede, klædte sig og indrettede sig i middelalderen blandt 

storbønder i Norge. Bogen giver en sædeskildring af format. 

Selv har jeg valgt at koncentrere mig om det, jeg anser for bogens grundlæggende problematik: den 

ældgamle, velkendte konflikt mellem pligt og tilbøjelighed. Ansvar og lyst. Udfra datidens 

orientering mellem det åndelige og det legemlige, det himmelske og det jordiske. Det er Sigrid 

Undsets fortjeneste som forfatterinde, at det er lykkedes hende at give denne konflikt kød og blod 

på en så overbevisende måde, at den endnu engang opleves som vedkommende og uomgængelig for 

læseren. 

Vi befinder os i Norge i 1300-tallet. Katolicismens blomstringsperiode her som i det øvrige Europa. 

Aldrig har måske mennesket følt Guds almagt så stor og sig selv så lille. Aldrig været så udspændt 

mellem en bundethed til det jordiske og en længsel efter det himmelske. Den tyske kulturhistoriker, 

Egon Fridell, har udtrykt det således: »Middelalderen giver et ejendommeligt selvmodsigende 

billede. På den ene side finder vi en salig ro, en majestætisk middagsstilhed som omfatter alt liv, 

lysende og beskyttende, og på den anden side finder vi en voldsom utilfredshed. Et dybt indre oprør 

og uvejr. Det er trygt og godt at alle lever og virker i Gud og føler sig skjult i ham. Men hvordan 

skal man leve op til ham. Dette ængstelige spørgsmål dirrer overalt under tilværelsens muntre og 

idylliske overflade. Sådan ligger middelaldersjælen foran os. Et klart sølvspejl - men med uro i 

dybet«. 

Dette har været middelaldermenneskets vilkår og selvforståelsesmulighed. Og det er her, vi følger 

Kristin Lavransdatter i tidsrummet 1302- 1349, idet hun dør 47 år gammel under den sorte død - 

pesten - da den når til Norge. 

Kristin er datter af storbonden Lavrans Bjørgulfssøn og dennes hustru Ragnfried. Trygt skærmet af 

de høje fjelde i Sildalen ligger gården, Jørundgård. Og her vokser Kristin op, beskyttet af en mild og 

myndig far. Men at der er en farlig og lokkende verden udenfor, opdager hun, da hun som syvårig 

for første gang kommer på fjeldet med faderen. 
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»Da Kristin var syv år gammel, skete det engang, at hun fik lov til at følge sin far op på sæteren. 

Det var en smuk morgen, lidt hen på somme ren. Kristin stod oppe på loftet, hvor de sov nu i 

sommertiden. Hun så solen skinne udenfor, og hun hørte faderen og mændene snakke nede på 

gårdspladsen - da følte hun sig så jublende glad, at hun ikke kunne stå stille, mens moderen klædte 

hende på, men hoppede og sprang mellem hvert stykke tøj, som hun fik på. . . . Moderen viklede 

Kristins lange, gule hår op og fastgjorde det under hendes gamle, blå hue, kyssede derefter datteren 

på kinden, og Kristin sprang ned til faderen. Lavrans sad allerede i sadlen; han løftede hende op bag 

sig, hvor han havde lagt sin kappe sammen som en pude over hestens lænd. Der kunne Kristin sidde 

overskrævs og holde fast i hans bælte. Så råbte de levvel til moderen, hun kom løbende ned fra 

svalegangen med Kristins hættekåbe, rakte Lavrans den og bad ham passe godt på barnet«. 

Det er på denne tur, Kristin møder ellepigen. Faderen og hans følge har lagt sig til at sove i det fri, 

og ved daggry vågner hun ved at høre faderens hest, Guldsvein, vrinske i det fjerne. Hun følger 

lyden og kommer til en lille bæk, hvor hun plukker blomster og græsstrå og trykker dem som den 

skønneste krans om håret. Derefter spejler hun sig på kvindevis i bækkens vand for at se, hvordan 

hun nu ser ud, smykket som en voksen pige, der skal træde dansen. »Hun lænede sig ud over vandet 

og så sit eget mørke billede stige op fra bunden og blive klarere, efterhånden som det kom hende i 

møde - da så hun i bækkens spejl, at der stod et menneske imellem birkene på den anden side og 

bøjede sig imod hende. Hurtigt kom hun op på knæene og så derover. Først syntes hun, at det kun 

var fjældvæggen og træerne, som klamrede sig til dens fod, men med ét blev hun et ansigt var 

mellem løvet - der stod en kvinde derovre med hvidt ansigt, brusende hørgult hår - de store, lysegrå 

øjne og udspilede, blegrøde næsebor mindede om Guldsveins. Hun var klædt i noget blankt 

løvgrønt, og grene og buske skjulte hende op til de brede bryster, der var overhængt med spænder 

og blanke kæder. Kristin stirrede på synet, da løftede kvinden en hånd og viste hende en krans af 

guldblomster; hun vinkede med den. Bag sig hørte Kristin Guldsvein vrinske højt og skræmt - hun 

drejede hovedet - hingsten stejlede, udstødte en gjaldende stønnen, kastede sig omkring og satte 

afsted, så det gungrede i jorden. De andre heste fulgte efter - de for gennem buskadset, så at stenene 

buldrede ned, og grene og rødder knækkede raslende i stykker. Da skreg Kristin himmelhøjt: «Far, 

råbte hun, Far«. 

Og naturligvis kommer Lavrans og trøster sin lille pige - men det kan han ikke blive ved med livet 

igennem, for det Kristin her i ellepigens skikkelse har mødt, er de dunkle sider i sit eget væsen. 

Ekkoet fra hendes egen naturgrund. Hun bliver opmærksom på sig selv som kvinde. Og oplevelsen 

afsætter uro, angst og fascination i hendes væsen. 

Da hun senere møder fru Åskild, en spændende kvindeskikkelse, der siges at have overnaturlige 

evner, synes Kristin at hun ligner ellepigen, selvom fru Åskild, lille og spinkel som hun er, ikke gør 

det i det ydre - og hun fortæller hende som den eneste om sin oplevelse ude i skoven. Fru Åskild 

svarer: »Det var klogt, at du flygtede, eftersom du kun var barn dengang. Men har du aldrig hørt om 

mennesker, som har taget det guld, ellepigen bød dem og bundet trolden i sten bagefter?« 

Kristin aner instinktivt, at det hun med ellepigen har mødt, kan hun søge beskyttelse imod i kirken. 

Og hun trygler faderen om at tage hende med til Hamar, hvor han skal hen i et ærinde - til kirken 

dér. Det er her, hun møder tiggermunken, broder Edvin, for første gang. Han, der herefter sammen 

med Jomfru Maria skal blive hendes åndelige ledestjerne - uselvisk, mild og klog, som han er. 

Alligevel giver mødet hende ikke den beroligelse, hun søger, tværtimod. De står sammen og ser på 

et billede af Jomfru Maria, og broder Edvin taler til barnet om Guds kærlighed til mennesker. »Men 

hvad om et menneske ikke frygter og elsker Gud?« spurgte Kristin forfærdet. Munken tog om 

hendes gule hår, bøjede forsigtigt Kristins ansigt tilbage og betragtede hende. Hans øjne var vidt 

åbne og blå. »Der er intet menneske, Kristin, som ikke elsker og frygter Gud, men det er fordi vore 
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hjerter er delt mellem kærlighed til Gud og frygt for djævelen og kærlighed til verden og kødet, at 

vi bliver så elendige i liv og død. Thi hvis en mand slet ingen længsel kendte mod Gud og Guds 

væsen, så ville han befinde sig godt i helvede, og det ville kun være os, der ikke forstod, at han dér 

havde det, som hans hjerte begærede. Ilden ville ikke brænde ham, hvis han ikke higede efter 

kølighed, og han ville ikke føle smerten ved slangernes bid, hvis han ikke kendte længslen efter 

fred. 

Kristin forstår ikke, hvad broder Edvin siger, ligesom hun ikke for stod, hvad fru Åskild sagde. Men 

»man lærer, før man forstår«, som Sigrid Undset skriver et sted i romanen. Når Kristins uro og 

splittelse bliver større ved mødet med munken, skyldes det, at han stiller livet op som et valg 

mellem Gud og det åndelige på den ene side, og driften og det jordiske på den anden. Opdagelsen af 

kønnet og anelsen om dets magt sætter således en splid ind i Kristin i forholdet til den gudstro, hun 

er vokset op med. 

I hendes indre kommer broder Edvin og Jomfru Maria - kristendommen - askesen og det 

jomfruelige til at stå på den ene side, og fru Åskild og ellepigen - hedenskaben og driften - på den 

anden. 

Årene går fra Kristin er 7 til hun fylder 15 år. Hun bliver udsat for et voldtægtsforsøg, der giver 

hende grimme drømme. »Hun havde hørt om kødets lyst og kødets fristelser i kirken og i hellige 

beretninger, men de havde ikke sagt hende noget. Nu var det blevet virkelighed for hende, at både 

hun selv og alle mennesker havde et syndigt og kødeligt legeme, som snærede sjælen og skar i den 

med hårde bånd«. Hendes lillesøster, Ulvhild, bliver ved en ulykke alvorligt syg. Det er i den 

forbindelse, hun møder fru Åskild for første gang. Både hun selv og familien kredser om den tanke, 

at Kristin burde tage sig nonnetilværelsen på, for herigennem gå i forbøn for søsteren. I teorien det 

højeste for en ung, uskyldig pige dengang. Men »hun elskede ikke Gud og hans mor så højt - ville 

ikke elske dem så højt - hun elskede verden og længtes efter verden«. 

Det er på det tidspunkt, hun bliver trolovet med Simon Darre - en ung and fra samme miljø som 

hendes eget - og altså i god overensstemmelse med slægtssamfundets love. Kristin er apatisk - ikke 

glad, ikke ked af det »blot han ville snakke med andre, ikke røre ved hende og ikke tale med 

hende«. Hun beder sin far om at måtte komme i Nonne Seter kloster et årstid (ikke ualmindeligt for 

unge piger af god familie dengang) for lære høvisk og dannet optræden og for at samle sig til det 

kommende fæsteøl. 

Det er her, hun møder sin skæbne i Erlend Nikulaussøns skikkelse, og dermed løses der op for den 

bundne lidenskab i hende. Fru Åskild har nævnt denne for Kristin som en mere passende ægtemand 

for hende end Simon Darre. Erlend, med den høviske fremtræden - de slanke lemmer, det kulsorte 

hår og de lyse øjne. Enhver kvindelig læser forstår, hvorfor Kristin må falde for ham. I hvert fald, 

fra deres første møde ser hun ikke andre, og hun hengiver sig til ham allerede tredie gang, de ses. 

Uhørt - i en tid, da pigens dyd indtil ægteskabet var hendes og slægtens fornemste smykke. Hun 

tilsidesætter alle hensyn af konventionel og moralsk karakter, og hun og Erlend lover hinanden evig 

troskab. »Sig mig om du vil have mig kær, når denne nat er forbi«, spørger Erlend. »Jeg vil have 

eder kær, hr. Erlend«, sagde Kristin. »Jeg vil have eder kær så længe I vil, og derefter vil jeg ingen 

anden elske«. 

Dermed har Kristin valgt, og det går, som hun lover; men hermed oprulles et drama, som vi kun 

kender magen til fra folkeviserne og sagalitteraturen, den litteratur, Sigrid Undset var så fortrolig 

med. Der går syv et halvt år før Kristin og Erlend kan gå i brudeseng sammen. »Dette er det, alle 

viser handler om«, siger Kristin et sted. Loyalitetskonflikten mellem længslen mod den udkårne, og 

solidariteten - pligtfølelsen - overfor forældrene, slægten og Guds bud: Du skal ære din far og din 
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mor. Kristin betragtes da også af omgivelserne som bjergtaget - som uden egen vilje. »Hun går som 

en, der lige er kommet ud af bjerget«, siger hendes mor, Ragnfried, om hende. 

Kristin ved, at dette er syndigt, og at det skiller hende fra Gud og de forældre, der elsker hende. 

Men hun ser kun ét, vil kun ét - Erlend. »I ved ikke, hvad I gør, hvis I skiller Erlend og mig. Jeg vil 

bede Gud dag og nat om at tage mig herfra.« 

Lavrans vil ikke give sin datter til Erlend. Ikke fordi forbindelsen er ustandsmæssig. Erlend er af 

fornemmere byrd end Kristin, men fordi han betragter ham alene som en kvindebedårer og 

charlatan. »Se hvordan han har magt over hende, han der ikke engang har magt over sig selv.« Men 

til slut efter syv et halvt år kan Lavrans ikke holde ud at se, hvor Kristin hentæres, og en aften netop 

ved vårbruddet fornemmer Kristin intuitivt, at faderen har givet efter. 

»Ud på natten vågnede hun ved, at faderen rørte ved hendes skulder i mørket. »Stå op,« sagde han 

sagte, »hører du —?« 

Da hørte hun, det sang om hushjørnerne - den dybe, fulde tone af fugtmættet søndenvind. Det 

skyllede ned fra taget, det hviskede af regn, som faldt i den bløde tøsne. 

Kristin tog hurtigt kjolen på og fulgte faderen til yderdøren. Sammen stod de og så ud i den lyse 

majnat - den lune vind og regn slog dem i møde - himlen var en stor masse af sammenfiltrede, 

drivende regnskyer, det bruste fra skovene, det fløjtede mellem husene - og oppe fra fjeldet hørte de 

dumpe drøn fra sneen, som skred. 

Kristin fandt faderens hånd og holdt den i sin. Han havde kaldt på hende for at vise hende dette. Det 

havde også været sådan mellem dem før, at han ville have gjort det. Og nu var det sådan på ny. 

Kristin og Erlend kan gå i brudeseng sammen. 

 

I dette første bind af romanen »Kransen« møder vi hos Sigrid Undset - ligesom i hendes tidligere 

samtidsroman »Jenny« - kvinden som et stærkt kønsbundet, lidenskabeligt væsen. I sin 

driftsudfoldelse selvstændig og udfordrende - stødende for mændene omkring hende, selv for 

Erlend. Det er ikke rigtig kvindeligt, sømmeligt. Og det var dristigt og provokerende gjort af 

forfatterinden i forhold til hendes egen samtid. Der var en lang tid efter bogens fremkomst, hvor 

Sigrid Undset ikke var velset i de pænere hjem i Christiania, og det varede endnu længere, inden 

bogen kom på konfirmationsbordene. Men den kom der. 

For os - måske især for de unge i dag - er denne opfattelse af kvinden imidlertid ikke den mest 

tankevækkende, men derimod den konsekvens og udholdenhed, hvormed Kristin tager den 

tilværelse på sig - på godt og ondt - som valget af ægtemand fører hende ind i. 

I »Husfrue« følger vi de nygifte ind i deres stormfulde ægteskab. Kristin drager ind på Erlends 

store, forsømte gård, Husaby. Det er specielt i dette bind, at vi får en middelalderlig sædeskildring 

af format. Dagligdagen, navnlig storbondefruens hverdag, set fra kvindens univers: fadebur, 

fruerstue, barselsseng. En dame skrev ved bogens fremkomst til Sigrid Undset, at hendes skildring 

var så levende, at man skulle tro, hun selv var bondedatter. Hun var datter af arkæologen Ingvald 

Undset. 

Som den praktiske og dygtige kone, Kristin viser sig at være, får hun hurtigt skik på gården. Hun er 

blevet godt oplært hjemme hos Ragnfried og Lavrans. Men samtidig bliver hun grebet af en 

voldsom skam og anger over sin handlemåde overfor Gud og sine forældre. Den skam og anger, 

hun før kunne forvise til underbevistheden, da det alene gjaldt om at få Erlend. Psykologisk rigtigt 

set af forfatteren kommer denne ud som en bitterhed imod Erlend. »Og det er ikke af fromhed, du 
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gør det«, som han siger. Dette i forening med en angst for, at hendes ufødte barn - undfanget før 

brylluppet - som straf skal blive vanskabt, bringer hende på sindssygens rand. Da Erlend efter 

barnets fødsel skal ride hjem til Jørundgård med nyheden til svigerforældrene, giver Kristin ham 

dette bud: »Sig dem derhjemme, at jeg længes hver dag, siden jeg rejste hjemmefra, efter at falde 

ned for deres fødder og bede om tilgivelse. Men selv da hun angerknust ligger på gulvet i Nidaros 

domkirke i Trondhjem, hvor hun på bodsgang er søgt hen med sin sunde, velskabte dreng på 

ryggen, er der én ting, hun ikke kan angre - at hun fulgte Erlend og det, denne handling bragte med 

sig. 

Der udspiller sig en indre dialog mellem Gud og Kristin, mens hun ligger på kirkegulvet: »Og her lå 

hun på knæ med sin synds frugt i favnen. Hun knugede barnet ind til sig - han var frisk som et æble, 

rød og hvid som en rose - han var vågen nu og lå og så op på hende med sine klare, søde øjne. 

Avlet i synd, båret under hendes hårde onde hjerte. Draget ud af hendes syndsbesmittede legeme, så 

skær, så sund, så usigelig yndig og frisk og ren. Den ufortjente nåde sønderbrød hendes hjerte, 

angerknust lå hun, og gråden vældede ud af hendes sjæl som blod fra et dødeligt hug. Angrede jeg 

min synd, da jeg bar dig hos mig, min elskede, elskede søn? Å nej, det var ikke anger - mit hjerte 

var hårdt af vrede og onde tanker i det øjeblik, jeg første gang mærkede, du rørte på dig, så lille og 

hjælpeløs... hvor er de gerninger, som skulle vidne for dig på den yderste dag, at du var et led af 

Guds kirke - de gode gerninger, som er menneskene et vidnesbyrd om, at du er Guds ejendom? 

Jesus, hendes gode gerninger! Hun havde læst de bønner, som var blevet lagt hende i munden. Hun 

havde bragt de almisser videre, som hendes far havde overladt hende, hun havde gået sin mor til 

hånde, når hun klædte de fattige, mættede de sultne og tog sig af de syges sår. 

Men de onde gerninger var hendes egne.« 

Kristin er - som overalt i bogen - ærlig og ser klart, hvor hun står: hun elsker Gud og kan ikke skære 

de bånd over, som knytter hende til ham. Men lige så sikkert ved hun, at hun elsker Erlend og det, 

han har givet hende, synd, lidelse, barn og en stor kærlighed. Hun beklager løgnen, lurvetheden, 

forstillelsen. Hun indser sin uredelige handlemåde mod forældrene og alle dem, der havde troet på 

hende som ren og lydefri. Men alligevel. Hele hendes vældige og på sin vis monumentale 

syndsbekendelse i Nidaros domkirke munder alligevel ud i et eneste: Hvis jeg skulle dø nu, ville jeg 

ikke vide, hvordan jeg skulle sone, at jeg har elsket. 

Ægteskabet med Erlend bliver stormfuldt. Hun er trodsig og trættekær. Erlend lever ikke op til de 

forventninger, hun hjemmefra har til en ægtemand. Erlend egner sig ikke til hverdagslivets »små« 

udfordringer. Men da Erlend tages til fange - han har stået i spidsen for en politisk konspiration mod 

den unge kong Magnus - og Kristin med rette frygter for hans liv, tager hun i et intenst øjeblik vue 

over sit hidtidige samliv med Erlend, og hun fortryder ingenting. 

»Ved solnedgang sad Kristin oppe på højen nord for gården. Hun havde aldrig set himlen så rød og 

gylden før. Den store, smukke gård lå nedenfor hende på bakken - som et smykke på åsens brede 

barm. Hun så ud over al den jord, som hun havde ejet sammen med sin husbond. Tankerne på denne 

gård, omsorgen derfor, havde fyldt hendes sjæl til randen. Hun havde arbejdet og kæmpet - aldrig 

før i aften havde hun selv vidst, hvordan hun havde kæmpet for at bringe denne gård på fode og 

holde den i samme stand - hvad hun havde formået, og hvor meget hun havde opnået.  

Hun havde taget det som sin skæbne, som hun med rank ryg tålmodig måtte bære - at dette hvilede 

på hende. Såvel som hun havde bestræbt sig for at være tålmodig og holde sig rank under sit livs 

tilskikkelser, hver gang hun følte, at nu bar hun atter et barn under hjertet - atter og atter. For hver 

søn, som flokken blev forøget med, havde hun følt, at nu blev hendes ansvar for slægtens trivsel og 

betryggende stilling forøget - hun så i aften, at også hendes evne til overblik, hendes agtpågivenhed, 
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havde taget til for hvert barn, hun fik at drage omsorg for. Aldrig havde set det så klart som denne 

aften, hvad skæbnen havde krævet af hende, og hvad den havde skænket hende med de syv sønner. 

Selv havde hun valgt ham. Hun havde valgt ham i en elskovsrus, og havde valgt på ny hver dag i de 

strenge år hjemme på Jørundgård. Hans farlige elskov frem for faderens kærlighed, der ikke 

nænnede, at en vind blæste umildt på hende. Hun havde vraget den skæbne, som faderen undte 

hende, da han ville give hende til en mand, som uden al tvivl ville have ført hende ad de tryggeste 

veje og tilmed ville have bøjet sig for at fjerne hver lille sten, som hun kunne have stødt foden på. 

Hun havde valgt at følge den anden, som hun vidste færdedes på vilde stier. Munke og præster 

havde peget på angerens og bodens vej til freden - hun havde hellere valgt ufreden, end hun ville 

slippe sin dyrebare Erlend, min elskede ven! Endnu engang bad Kristin et ave ud mod den røde 

aften. Hil være dig, Maria, fuld af nåde! Jeg tør kun bede dig om ét, det forstår jeg nu! Frels Erlend, 

frels min husbonds liv -!« 

Det er i konfliktsituationer, man ved, hvad der holder ens liv oppe. På trods af omkostningerne har 

samlivet med Erlend udviklet Kristin og givet hende et fuldt kvindeliv. Hun sander nu fru Åshilds 

ord for længe siden: »Gode dage kan vare længe, hvis man forsigtigt og omsorgsfuldt tager vare på 

sig selv og sit. Det ved alle forstandige mennesker, og det er derfor, tror jeg, at forstandige 

mennesker må nøjes med gode dage - for de bedste dage er dyre.« 

Erlends liv bliver frelst - ved Simon Darres mellemkomst. Simon, Kristins tidligere forlovede, er nu 

hendes svoger, idet han har giftet sig lillesøsteren, Ramborg. Erlend kommer hjem, og han og 

Kristin kan mødes i et favntag. Men han har mistet alt sit gods, og familien flytter sig på Jørundgård 

- Kristins gård efter forældrene. Kristin vender tilbage til sit udgangspunkt. 

Men inden vi følger Kristin og Erlend ind i de sidste 15 år af deres ægteskab, så lad os et øjeblik se 

på de tre mænd omkring Kristin: Simon, Lavrans og Erlend. Det er rigtige, levende mennesker. Vi 

kunne træffe dem på gaden. Mennesker af kød og blod, men også karaktertyper. Simon, den 

gemytlige, lidt for tykke. Ingen høvdingetype, konfliktundvigende. Et menneske, der rammes hårdt 

af livet, men som bærer sine skuffelser værdigt, uden at kny. Et redeligt menneske, 

medmenneskelig i forhold til sine nærmeste: kun ikke mod den, der allermest kunne forvente det, 

nemlig hans kone, Kristins søster. Kærligheden til Kristin er han aldrig kommet over, og derfor kan 

Ramborg med rette sige til ham: »Simon, hvorfor taler du kun til mig om små ting?« 

Lavrans er stovt, rodfæstet, driftig og bondemyndig. Husbonden med omsorg for alt og alle, der 

kommer i hans varetægt. Hans ægteskab med Ragnfried bygger på alt det, Kristin savner i sit. Et 

egentligt fællesskab omkring børnene og gårdens drift - alle hverdagslivets små og store glæder og 

problemer. Men det er ikke desto mindre en ægteskabshistorie, der på sin vis - omend i det stille - er 

lige så dramatisk som Erlends og Kristins. Den kan tages som en modhistorie hertil. 

Kristin forstår disse mænd, disse to bønder. Hun tænker og føler som dem i deres tvivl og kamp 

mellem det gode og det onde, i deres syndserkendelse. Og hun følger dem i deres handlen og 

ansvarsfølelse overfor hverdagens gøremål - alt det, der skal gøres, for at brødet kan komme på 

bordet. Man kan spørge sig, hvad skulle Kristin - og Erlend med - have gjort uden mænd som 

Simon og Lavrans? 

Erlend forstår Kristin ikke. Han er den fremmede, der én gang har taget hende i favn og holdt hende 

der. Erlend, elskeren, der aldrig bliver den praktiske husbond og omsorgsfulde ægtemand, og som 

imellem favntagene lader hende alene om problemerne. Helstøbt på sin vis, men en mand, der 

følger sine aristokratiske æresbegreber - beundringsværdigt, men uden tanke for omkostningerne for 

Kristin og børnene. Alligevel må man give Karen Blixen ret, når hun i et brev hjem fra Afrika, hvor 

hun læser romanen, omtaler Erlend som den mest lysende skikkelse i bogen. Han er mærkeligt 
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uskyldig. Et menneske, der i sin tilsyneladende flygtighed ejer evnen til fuld hengivelse. Et 

menneske, der aldrig bærer nag. Kristin må tilslut erkende, at Erlend på en forunderlig måde har 

været Gud nærmere end selv hendes far. »Hun så det nu, og Gud havde altid set det«. 

I valget af Erlendskikkelsen er Sigrid Undset endnu engang provokerende. At det skal være den 

efterladende Erlend, forføreren, der lader karaktermennesket Lavrans se, hvad det er han har 

forsømt i sit iøvrigt smukke forhold til Ragnfried: den elskov, hun så bittert har savnet. Det er 

provokerende. Lavrans forstår det, og det fører til en række samtaler med Ragnfried. Nogle af de 

smukkeste og menneskeligt mest gribende passager i romanen. »Det forekommer mig at vi havde 

været gladere, vi havde haft mere at angre», siger han til sin hustru. 

Kristin og Erlend træder meget ned omkring sig. Men deres kærlighedshistorie står som en 

uomgængelig udfordring i bogen. Afviser man Erlendskikkelsen, og det kan man være tilbøjelig til, 

så tillægger man nogle højdepunktsoplevelser i tilværelsen, omend de kun fås glimtvis, ringe 

betydning. Og man går i hvert fald fejl af Sigrid Undsets opfattelse af det afgørende i 

kristendommens og kærlighedens væsen. 

I sidste del af bogen, i »Korset«, vender læseren med Kristin tilbage til hendes udgangspunkt. Og 

Sigrid Undset er her i beskrivelsen af de sidste 15 år af ægtefællernes samliv ubønhørlig realistisk - 

som hun er overalt i romanen. Det bliver vanskelige og stormfyldte år. Og Kristin må erkende de 

ord, hendes far engang sagde: »Husk Kristin, du er altid hårdest mod dem, du elsker mest.« (Sagt 

om Gudrun i Laxdælasaga - måske den mest lidenskabelige og komplicerede kvinde i 

sagalitteraturen). 

På Jørundgård er det ikke blot de ydre rammer, der snævres ind. Også Kristin selv snævres ind, 

åndeligt og sjæleligt. Hun er hård overfor Erlend der - lige høvdingestolt og fribåren - flytter ind på 

sin kones gård. Kristin synes, han burde tage sig bondens jævne tilværelse på og opdrage sine 

sønner til dygtige bønder. Men Erlend kan og vil ikke være bonde. Og efter et hidsigt skænderi en 

dag, han har sat sig i Lavrans gamle husbondesæde, og Kristin har ladet ham forstå, at hun ikke 

finder ham værdig til at sidde der, forlader han familien og flytter op til en lille gård, Haugan, som 

han har arvet efter sin moster, fru Åshild. »Jeg vidste ikke, at den rose du gav mig havde så mange 

torne, at jeg rev mig blods på den«, siger han til Kristin. 

Således lever ægtefællerne nu adskilt i flere år. Ligesom Sigrid Undset selv i det tidsrum, romanen 

blev skrevet, levede adskilt fra sin mand, maleren Svarstad. Lige bundet til hinanden, kun afbrudt af 

et hektisk elskovsmøde på Haugan, hvor Kristin endnu engang fornemmer gløden fra 

ungdomsdagene. Beskrevet med en sødme, som vist kun Sigrid Undset kan gøre det. Erlend beder 

hende blive deroppe: »Vil du forøde den tid, du endnu er ung og rask og skabt til at blive elsket?« 

Men for første gang kommer længslen efter manden i strid med hensynet til børnene og udkommet. 

Hun vender hjem til pligterne - endnu gang bærende Erlends barn under sit hjerte. 

Svangerskabet bringer rødmen frem igen i de ellers indfaldne kinder, Kristin regner sikkert med, at 

nu må Erlend da vende hjem. Sønnerne, der tager på jagt med deres far på sæteren, kan jo berette 

om hendes tilstand. Men tiden går og barnet fødes. Først da ægteparrets fælles ven og trofaste støtte, 

Ulf Haldorssøn, udlægges som barnefader, kommer Erlend hjem for at forsvare sin hustrus ære. 

Kristin møder ham med disse hadefulde ord: »Rid med djævelen«. Lige stærke har de været, lige 

bundet  til hinanden. Erlend såres i et håndgemæng med nogle af landsbyens beboere, der havde 

samlet sig truende omkring gården, og han dør kort efter. Men inden forsones ægtefællerne, som de 

må. Erlend, den flygtige, men i sin kærlighed til Kristin evigt bestandige, han der aldrig bar nag. 

»Kys mig Kristin«, der var en svag antydning af latter i hans røst, »der har vist været så meget andet 

mellem dig og mig, udover kristendom og ægteskabeligt samliv, at vi let kan tilgive hinanden som 

kristne ægtefæller«. Kristin råbte atter og atter hans navn. 
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Efter Erlends død bliver Kristin boende på Jørundgård hos sønnen Gaute og svigerdatteren Jofried, 

men hun føler, at med Erlends død er også hendes liv forbi. »Hele hendes liv havde hvilet i hans 

favn, siden hin Tordensvangre middagstime i den afsides lade i Skog, da hun første gang hengav sig 

til Erlend Nikulaussøn. Han var faldet, og så måtte hun dø som et træ, hvis rødder er gennemskåret. 

Uden Erlend ejede hun ingen livskraft«. 

Endnu engang træffer Kristin et valg. Hun vælger nu klostertilværelsen som hun afviste som ung 

pige. »Hun var ikke kommet til Gud med sin krans og ikke med sin synd og sin sorg, ikke så længe 

verden endnu ejede en dråbe af sødt at blande i hendes bæger.« Men den asketiske kontemplative 

nonne bliver hun aldrig. I klostret møder vi hende som de praktiske og dygtige husfrue. Som hun i 

sin tid fik sat skik på Husaby, får hun sat skik på klostret ude og inde. »Jeg er en af jeres,« siger hun 

da også til en flok unge udenfor klostret, da de vil hindre hende i at redde en dreng fra at blive 

stenet til døde, som offer for pesten, der raser i byen. Kristin hører stadig verden til. 

Kristin bliver selv smittet af pesten. Det sker, da hun udfører en sidste barmhjertighedsgerning. Den 

gamle skøge, Steinum, ligger pestdød i sit hus, og ingen vil nærme sig hende og begrave hende i 

indviet jord. Kristin og vennen Ulf Haldorssøn slæber hende ved den yderste kraftanstrengelse ud af 

huset og får hende begravet, men Kristin overtager herved selv sygdommen. Hun dør kort efter i 

klostret, men inden passerer hendes liv revue for hende. 

»Det forekom hende at være et mysterium, som hun ikke fattede, men hun viste alligevel med 

sikkerhed, at Gud havde holdt hende fast i en pagt, som var blevet opsat for hende, uden at hun 

forstod det, af en kærlighed, som var blevet udøst over hende - og trods hendes selvrådighed, trods 

hendes tunge, jordbundne sind var noget af den kærlighed blevet i hende, havde virket i hende som 

solen i mulden, havde skabt en grøde, som elskovens hedeste brand og elskovens stormende vrede 

ikke helt havde kunnet lægge øde. Hun havde været Guds tjenerinde - en dårlig, genstridig terne, 

som oftest en øjentjener i sine bønner og utro i sit hjerte, lad og forsømmelig, uden tålmod, når hun 

blev revset, lidet stadig i sin gerning - alligevel havde han beholdt hende i sin tjeneste, og under den 

glitrende guldring var der i al hemmelighed blevet sat et mærke på hende: hun var hans tjenerinde, 

ejet af den herre og konge, som nu kom, båret på præstens viede hænder, for at skænke hende frihed 

og frelse«. 

Cirklen er sluttet fra Kransen til Korset. For Kristins forstand er det et mysterium, at Gud har elsket 

hende. Og det må det være, for sådan har de middelalderlige kirkefædre med rødder tilbage til 

Paulus lært hende at tænke. Men i sit hjerte ved hun, at Gud elsker hende. Hvorfor? Jo, Jesus var 

visere end teologernes udlægning. Han siger i biblen: »Den som mister sit liv, skal frelse det«. Og 

videre: »Den som har, ham skal der gives, og han skal få i overflod, men den, som ikke har, fra ham 

skal endog det tages, som han har«. 

Der ligger heri en indsigt i personlighedens og menneskelivets inderste mening. At det er i 

kærlighedens selvopgivelse, mennesket vinder sig selv. Det er paradoksalt, men rigtigt. Som H. C. 

Andersen siger i Tepotten: »Velsignet er det at glemme sig selv i andre«. Eller med Susanne 

Brøggers ord i Kærlighedens Veje og Vildveje: »Hvad siger Jesus nej til? Han siger nej til den 

fristelse det er, at trække en grænse et sted«. Og kærligheden forudsætter, at du handler i 

overensstemmelse med det inderste i dit væsen. 

Betragter vi Kristins samliv med Erlend herudfra, ser vi, at hun vælger ham udfra den dybeste 

tilbøjelighed i sit væsen. Intuitivt ved hun derfor også, at hun har valgt det rigtige og kan ikke 

angre. For som hun tænker liggende på gulvet i Nidaros domkirke: »Man kan ikke narre Hellig 

Olav«. Kristin er trofast mod sit valg. Hun hengiver sig til Erlend og dermed også til den tilværelse 

på godt og ondt, som dette valg fører med sig. Karen Blixen lader i sin lille marionetkomedie, 

Sandhedens Hævn, sigøjnersken Amiane sige: »Nogle mennesker gør noget andet, end de selv har 
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lyst til og glemmer, hvad de selv er. De forvirrer naturens tanker og de plumrer naturens kilder til, 

ja, tag jer endelig i agt for dem. Sådanne mennesker, som jeg taler om, vågner om natten, bliver 

urolige og beskæmmes, når de tænker derpå«. 

Kristin forstår ikke Erlend, men hun elsker ham, og i de afgørende øjeblikke er hun helt på linie 

med ham og handler spontant og intuitivt sikkert i hengivelsen til det menneske, hun engang har 

givet sin kærlighed. Der står om Kristin, at hun gerne ville gå Guds vej, men at hun måtte følge sine 

egne vildsomme stier. Det er netop dette valg, hendes »ugudelige liv, hendes bundethed til det 

jordiske i liv og gerning, der lader hende mærke Guds kærlighed.« 

På sit dødsleje vil Kristin sikre, at der bliver læst messer for den døde Steinum. Hun har to ting af 

værdi, hun kan give præsten: det kors, hun som barn fik af sin far, Lavrans, og ringen fra Erlend. 

Hun ved, at hun foran Gud ikke længere vil have brug for ringen og vælger at skille sig af med den. 

Men: »hun åbnede øjnene, så efter ringen, som lå i smedens mørke næve. Og hendes tårer randt i en 

strid strøm, for det var, som om hun aldrig før tilfulde havde forstået, hvad den havde betydet. Det 

liv, som den ring havde indviet hende til, som hun havde beklaget sig over, sukket under, raset og 

kæmpet imod - hun havde alligevel elsket det så højt, frydet sig over det med det onde og det gode, 

sådan at der ikke var en dag, uden hun havde svært ved at give den tilbage til Gud, ikke en smerte, 

som hun kunne ofre uden savn. Og den sidste klare tanke, som formede sig i hendes hjerne, var, at 

hun skulle dø, før dette mærke fik tid til at forsvinde, og hun var glad.«. 

På ringen er der et billede af Jomfru Maria, Kristins kvindeideal, sådan som det måtte være. Men 

der er i virkeligheden en anden kvinde i biblen, Kristin minder os om: Maria Magdalene, skøgen, 

som kommer til Jesus, tørrer hans fødder med sit lange hår, kysser dem og salver dem. 

Kirkefædrene har haft travlt med at understrege, at Maria får sine synder forladt, fordi hun er 

bodfærdig. Men endnu engang er Jesus klogere end farisæerne, for det hedder i Lukasevangeliet: 

»Og henvendt til kvinden sagde han til Simon: »Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav 

mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit 

hår. Du gav mig intet kys; men lige fra jeg kom herind, er hun blevet ved at kysse mine fødder. Du 

salvede ikke mit hoved med olie; men hun salvede mine fødder med salve. Derfor siger jeg dig: 

Hendes mange synder er hende forladt, siden hun har elsket meget; men den, hvem kun lidt 

forlades, elsker kun lidt«. Og han sagde til hende: »Dine synder er dig forladt!» 

I Maria Magdaleneskikkelsen ophæves den dualistiske kvindeopfattelse, der sætter den dydige, 

aseksuelle jomfru - madonnaen - overfor den erotiske, driftsstyrede kvinde - horen. Det er til denne 

kvinde som til Kristin, at Jesus siger: dine synder er dig forladt, for du har elsket meget. 

På dette afgørende punkt ophæves skillelinien i romanen mellem pligt og tilbøjelighed, ansvar og 

lyst. Og kærligheden til Gud og det himmelske og kærligheden til manden og det jordiske bliver 

hinandens forudsætninger og mål. 

Sigrid Undset fortæller os med Kristin Lavransdatters skæbne, at livet er livet værd og Guds gave til 

mennesket, og at det er i opfyldelsen af kærlighedsfordringen - i hengivelsen til den anden, at du 

vinder dig selv og ser Guds ansigt. 

ingen kan give sig hen uden

at være et selv  

og selvet først vindes ved 

  hengivelsen 

vejen fra menneske 
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til menneske 

vejen fra selv  

til selv går 

via gud d.e. 

går gennem kærligheden  

og det er ikke 

så banalt som 

det lyder 

min elskede 

Klaus Høeck: Heptameron 1989 

Der er 67 år mellem Sigrid Undsets roman og Klaus Høecks nyeste kreds, men indsigterne er de 

samme, og understreger både rigtigheden i forfatterindens ord om menneskehjerternes 

uforanderlighed på tværs af tiden, og oplevelsen af, at vi i dag er nærmere en holistisk 

tilværelsestolkning end før i moderne tid. Interessen for middelalderen har i hvert fald de senere år 

været stor. Jeg tænker bl.a. på Ib Michaels Trubadurens Lærling og på Rosens Navn af den 

italienske forfatter, Umberto Ecco. 

Som afslutning på beretningen om Kristin Lavransdatter - en kvindeskæbne fra middelalderen - vil 

jeg da benytte mig af dennes ord. Det hed om Kristin, at hun så gerne ville gå Guds vej, men at hun 

måtte følge egne vildsomme stier. Umberto Ecco skriver i anledning af Rosens Navn: «Gud giver os 

i verden tegn at læse om livets store og små ting. Fejltagelsen leder til den rette vej. Hverken 

sandheden eller historien er den lige vej, den snor sig i labyrintiske mønstre, og det kan være 

katastrofalt at tro det modsatte.» 

 


