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Sammendrag 

Denne oppgaven gir en analyse av de jeg mener er maskuline og feminine strukturer i Sigrid 

Undsets nobelvinnende mesterverk Kristin Lavransdatter (1920 – 1922). Jeg tar utgangspunkt 

i forfatterens sakprosatekster, primært essayene «Noen kvinnesaksbetraktninger» (1912), 

«Hedre din far og din mor» (1914), «Begrepsforvirring» (1919) og «Efterskrift til et 

kvinnesynspunkt» (1919), og undersøker hvordan Undsets kjønnsforståelse kommer til 

uttrykk i det skjønnlitterære verket. Tanken er å peke på hvilke spesifikke kjønnsmarkører 

som åpenbarer seg – hvordan det mannlige og det kvinnelige faktisk folder seg ut – når 

mennesket er fristilt det forfatteren mente var modernitetens fremmedgjørende og 

begrepsforvirrende tendenser. Ansporende for innfallsvinkelen min var å se hvilke resultater 

forfatterens uttalte reaksjonære holdning til samtidens kvinnesaksdebatt gir for hvordan 

mannen og kvinnen skrives frem i verket; jeg ser først og fremst på identitetsmarkører, 

gjentagende mønstre og symbolbærende dikotomier og analyserer disse i lys av trilogiens 

hovedprotagonister. Tematisk undersøker jeg primært hvordan det erotiske og foreldrerollen 

manifesterer seg i verket når det ses i lys av kvinnelige og mannlige strukturer. Undset var 

overbevist om at middelalderens tankesett og kjønnsliv var mye mer i overensstemmelse med 

menneskets opprinnelige, kjønnsgitte bestemmelse og derfor tar jeg som utgangspunkt for 

analysene mine at det kvinnelige og det mannlige i Kristin Lavransdatter utkrystalliserer seg 

slik forfatteren mente det burde få gjøre. I lys av dette har jeg med et kapittel om forfatterens 

historiesyn og drøfter aspekter ved hennes bruk av den historiske romanen, der særlig den 

intertekstuelle veven og det særskilte, kvinnelige blikket utgjør aksentueringspunktet.  

 I forlengelse av analysene fremsetter jeg en hypotese i innledningen om at forfatterens 

forståelse av hva det kvinnelige og det mannlige innebærer, resulterer i at hun fremskriver 

mannen og kvinnen med stereotype og derfor kanskje reduserende karakteristikker; det vil si 

at hun gjør kvinnen og kvinnekroppen til natur og instinkter, mens mannen representerer 

fornuft og transcendens. Svaret på hypotesen drøftes i konklusjonen. 

 Jeg leser altså først og fremst Undsets storslagne verk i lys av hennes egne tekster og 

trekker bare i mindre grad inn eksterne kjønnsfilosofiske tenkere. Øvrig sekundærlitteratur er  

integrert gjennom hele oppgaven. 
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Forord 

Jeg vil takke veilederen min, Ståle Dingstad, for tålmodig, effektiv og god veiledning. 

Kritikken, tilbakemeldingene og oppfølgingsspørsmålene gjorde at jeg kom i havn til slutt. 

 

Asbjørn, tusen takk! Uten din vilje til å hjelpe, bære og ordne disse siste månedene hadde jeg 

aldri klart å bli ferdig. Takk for at du gav meg rom og mulighet til å dykke ned i Kristin 

Lavransdatter. Ditt blikk og din omsorg er enestående! 

 

Og til gutta mine, Sigurd og Gustav, takk for tålmodigheten! Nå er jeg ferdig ♥♥♥ 

 

4. 12. 2016 

Linda Hove Strand  
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1 Innledning 
Jeg har to favorittemaer: Trilogien Kristin Lavransdatter – Kransen (1920), Husfrue (1921) 

og Korset – (1922) av Sigrid Undset (1882-1949) og kvinnehistorie og feminisme generelt. I 

denne oppgaven har jeg forsøkt å kombinere disse emnene ved å forsøke å analysere hvordan 

Undset skriver frem det maskuline og det feminine i Kristin Lavransdatter. Tankegangen er 

som følger: Da første bind utkom hadde Undset allerede en rik merittliste bak seg, både 

innenfor skjønnlitteraturen og essayistikken, som viser at forfatteren var dypt engasjert i 

kvinnens kår og tidens kjønnspolitiske debatter. For henne var det kjønnspolitiske både en del 

av og en reaksjon på den generelle modernitetsutviklingen. Allerede med debutromanen om 

den villfarne Fru Marta Oulie fra 1907 posisjonerte Undset seg som kritisk til samtidens 

optimistiske og fremskrittsrettede credo, og hun var særlig skeptisk til den progressive 

kvinnesakskampen. Undsets formaning var at kvinnens kår ikke ble bedret gjennom politiske 

vedtak. Det kvinnelige måtte tvert imot forstå seg selv i lys av de kjønnsmessige 

perspektivene som århundrene hadde meislet ut. Kvinnen har spesifikke interesser som er 

knyttet til hennes biologiske kropp, og hun kritiserte sine motdebattanter for å neglisjere 

kvinnens historiske betydning, der kvinnegjerningen nettopp ble definert og anerkjent ut fra 

den situasjonelle biologien. De mellommenneskelige forhold og menneskets grunnleggende 

reaksjonsmønstre kan ikke forandres gjennom politiske vedtak og lovgivning. Varig 

forandring er bare mulig dersom individet er villig til å forplikte seg til etiske og moralske 

instanser som er edlere enn selvrådigheten og de naturlige impulsene. Ifølge Undset har 

moderniteten mistet av syne fundamentet for alle mellommenneskelige relasjoner, som for 

henne er slekten og kjønnenes ulike rolle innenfor den. I den tidlige sakprosaen og 

skjønnlitteraturen speiles dette ofte som tematiseringer av tap og fremmedgjorthet. Undsets 

utgangspunkt i debatten var historisk: Menneskehjertet forblir, uansett nyvinninger, dypest 

sett det samme, og for henne var det middelalderens tankesystemer som korrelerte best med 

menneskets opprinnelige natur. I og med at Undset selv var så engasjert i kvinnekampen, og 

var svært tydelig i sin argumentasjon om både kjønnenes spesifikke egenskaper og den 

menneskelige naturs konstante grunnessens, mener jeg det er interessant å undersøke hvordan 

det mannlige og det kvinnelige faktisk folder seg ut når individet plasseres innenfor en diskurs 

forfatteren selv oppfattet som eksemplarisk.  

 I denne oppgaven leser jeg altså Kristin Lavransdatter i lys av forfatterens 

sakprosatekster, primært med utgangspunkt i tekstene fra Et Kvindesynspunkt (1919). 

Analysene vil først og fremst forsøke å konkretisere hvilke utslag Undsets forståelse av det 
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kvinnelige og det mannlige får når det løftes ut fra sakprosaen og over i det "virkelige" livet. 

Ved å se på gjentakende mønstre, litterære virkemidler og det jeg oppfatter som verkets 

hovedtematiseringer – det erotiske, foreldrerollen og menneskets vei til Gud – mener jeg det 

blir mulig å undersøke hvilke primære egenskaper og kjennetegn Undset tilla henholdsvis 

mannen og kvinnen og dernest hvordan disse egenskapene kontrasteres og spilles opp mot 

hverandre. I forlengelse av analysene fremsetter jeg en hypotese om at Kristin Lavransdatter, 

når verket spesifikt fokuserer på den kjønnsmessige fremskrivingen, opererer med 

kjønnskarakteristikker som i all vesentlighet fremholder mannen som representant for det 

allmenngyldige. Han fremstår som artens grunnessens fordi hun er så situert av sin kropps 

beskaffenhet. Det er imidlertid et "dobbelt anliggende" å undersøke det mannlige og det 

kvinnelige i Kristin Lavransdatter nettopp fordi kjønnsrollene konstitueres innenfor en 

tidsdiskurs der patriarkatet var gjennomsyrende for samfunnsorganiseringen. På den ene siden 

er nettopp dette utgangspunktet mitt. Det var i middelalderen Undset fant «[…] love for 

menneskene som de er og en religion for menneskene som de burde være» (Undset 1992: 

202, Forf uthev). Vi kan derfor tenke at middelalderromanen nettopp gav Undset det lerret 

hun trengte for å undersøke hvordan det menneskelige spiller seg ut i gjensidig relasjon når 

det er fristilt modernitetens utvannede kjønnsdikotomier. Sjangervalget, den historiske 

romanen, ugyldiggjør livsrammene Undsets litterære samtidsskikkelser var tvunget inn under 

fordi patriarkatets kjønnsforståelse inngår som en naturlig del av karakterens selvforståelse. 

På den andre siden må også den fremsatte hypotesen ses i lys av de sjangerkravene som har 

blitt stilt til den historiske romanen. Det er bare fordi Undset med sitt middelalderverk gir den 

kvinnelige kroppen en historisk kontekst at det blir mulig å analysere det kvinnelige, som en i 

utgangspunktet likeverdig størrelse, innenfor det autonome verket. Det er først og fremst 

hjemmesfæren og Kristins fokalisering som utgjør det kompositoriske anslaget. Jeg 

undersøker altså hvilke særskilte, kjønnsspesifikke trekk Undset hefter ved henholdsvis 

mannen og kvinnen og hvilke konsekvenser det får for verkets kjønnsmessige strukturer, sett i 

lys av forfatterens sakprosa, hennes historiesyn/ bruk av den historiske romanen og gjennom 

de symbolbærende virkemidlene romanen selv disponerer. 

 Kristin Lavransdatter er et usedvanlig rikt og levende diktverk som pulserer av 

troverdige menneskers tilsiktede og utilsiktede handlinger. Undsets trofasthet til en realistisk 

gjengivelse av virkeligheten gjennomstrømmer hele verket1. Jeg forsøker derfor å redegjøre 

                                                             
1 A. H. Winsnes skriver i bind V av Norsk litteraturhistorie (1961) at Undsets nyrealisme handlet om å erkjenne 
virkeligheten som den er, med «[…] de faktiske krefter og verdier, moralske og religiøse, folkelige og sosiale» 
(1961: 511). Undset hadde mot og evne til å erkjenne virkeligheten slik den fornemmes og oppleves av 
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for Undsets posisjon i den offentlige kvinnesaksdebatten, drøfte den i lys av hennes 

historiesyn samtidig som jeg i størst mulig grad analyserer verket i tråd med dets egen 

intensjon og komposisjon. Hvorvidt Undset forleder leseren til å akseptere kjønnsdikotomier 

og kjønnskarakteristikker, gjennom for eksempel forskjønnende metaforbruk, hun egentlig 

føler seg fremmed fra, vil primært bli drøftet i konklusjonen. Og naturligvis, å undersøke det 

mannlige og det kvinnelige kartlegger bare en av mange strukturer i verket, men jeg mener 

det kan åpenbare noen gjentakende mønstre i persontegningene som ikke har vært viet for 

mye plass i Undsetlitteraturen.   

 

1.1 Noen konkretiseringer og kjønnsfilosofisk forankring 
Det mannlige og det kvinnelige fremstår som store og diffuse begreper og i det følgende skal 

jeg kort redegjøre for hvordan jeg bruker benevnelsene i oppgaven. Først og fremst bruker jeg 

dem analogt med den betydningen Undset selv la i begrepsparet: Det finnes to eksplisitte 

måter å være i verden på som er kjønnsgitte og absolutte. Identitetskategorier som mann og 

kvinne er altså sementerte og alluderer helt konkrete egenskaper som det enkelte menneske 

må få utløp for. Det må få leve innenfor en livssammenheng som ivaretar «[…] menneskene 

og deres naturlige beskaffenhet» (Undset 2004a: 399). Undset presiserte imidlertid at hun 

hadde liten sans for å fremheve at det ene kjønns egenskaper overtrumfet det andre. Hun 

skilte heller ikke mellom mannlige og kvinnelige drifter. Hun sa: «Naturen er amoralsk, og 

det samme er menneskets naturlige drifter» (Undset 2004a: 134). Når hun likevel opererer 

med to spesifikke kjønnskategorier stanser hun dog opp ved biologien uten å inkorporere 

sprengkraften som ligger i Simone de Beauvoirs kjente motto: «Man er ikke født kvinne, man 

blir det». Og for å holde på den beauvoirske tråden, Undsets tilnærming til mennesket er 

fenomenologisk og eksistensialistisk fordi hun tar utgangspunkt i kroppen som situasjon og 

bakgrunn. Kroppen utgjør en vesentlig del av vår måte å være i verden på. Gjennom den 

folder vårt livsprosjekt seg ut. Alle karakterene i Kristin Lavransdatter (og i litteraturen 

hennes for øvrig) er sansende vesener. Alt levd liv siles og fornemmes gjennom et 

sanseapparat som speiler sjelen. Et typisk trekk er derfor at de ytre omgivelsene smelter 

sammen med og tolkes i tråd med karakterenes egen selvforståelse. Men, all den tid kvinnens 

kropp er situert av svangerskap og moderskapet – et poeng Undset stadig gjentok – synes jeg 

det er interessant å undersøke hvordan Undset skriver frem kvinnens tolkning av egen 

                                                             
individet. Om Kristin Lavransdatter skriver han: «Det er de menneskelige grunnforhold som handlingen dreier 
seg om, forholdet mellom mann og kvinne, foreldre og barn, far og datter, mor og barn, slekten og individet, og 
endelig det religiøse grunnmotivet: den enkelte og det evige, den udødelige menneskesjel og Gud» (1961: 523). 
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seksualitet og hvilke innfallsvinkler og virkemåter de ulike karakterene i Kristin 

Lavransdatter tar i bruk for å stagge den amoralske naturen. 

 I analysene av kvinnene i Kristin Lavransdatter er altså kroppen et svært sentralt 

utgangspunkt. Jeg har allerede knyttet Undsets forståelse av kroppen opp mot Beauvoir og jeg 

skal svært kort utdype sammenhengen og ulikheten mellom disse to kvinnene. Det mannlige 

og det kvinnelige hos Sigrid Undset korrelerer på noen punkter med Beauvoirs forståelse av 

kvinnens kropp som situasjon i Det annet kjønn (1949). For Beauvoir er kroppen ikke en ting, 

men utgjør «[…] vårt grep på verden og utkastet til våre prosjekter» (2000: 78). Kroppen 

konstituerer summen av våre levde erfaringer, og den blir «[…] dermed en slags konkret her 

og nå-avleiring av den levde erfaring som utgjør menneskets historie» (Sampson 2011: 45). I 

Beauvoirs eksistensialistiske fenomenologi ligger det dermed den samme slags insistering 

som hos Undset når hun sier at kvinnen i langt større grad enn mannen er overgitt kroppens 

biologiske aspekt, noe som i seg selv ikke er negativt. Begge mener tvert imot at kvinnen er 

like mye menneske som hun er kvinne, også hun kroppsliggjør det menneskelige. For 

Beauvoir er det likevel et faktum at den transcendentale friheten som eksistensialistene 

tillegger mennesket, det vil si at fremtiden er åpen og dermed ikke determinert av fortiden, 

ikke er like tilgjengelig for kvinnen som for mannen. Hennes erfaring er først og fremst 

kroppen og kroppens visshet om at den er kontrollerbar gjennom biologien og determinismen 

(Sampson 2011: 45). Beauvoirs hovedtese er at historiens gang har vektlagt annerledesheten 

og dermed redusert kvinnen til mannens objekt. Hun er blitt Den andre. Hun er blitt nektet 

subjektivitet og retten til å stå ansvarlig for egne handlinger. Under patriarkalske ideologier 

oppfattes hun som immanens (kroppen tingliggjøres og hun fratas friheten til å strekke seg 

utover nåets og kroppens faktisitet) og han som transcendens (han kan overskride nået og 

løsrive seg visse aspekter ved faktisiteten). Således vil det kvinnelige, også av henne selv, 

oppfattes som en konstant og internalisert situasjon. Beauvoirs poeng er imidlertid at selv om 

kvinnen lever opp til mannens tolkning av henne er ikke analysen riktig. Når Beauvoir sier 

«[M]an fødes ikke som kvinne, man blir det», avviser hun at det finnes en særskilt kvinnelig 

natur (2000: 329). Kjønn er kulturelt betinget. 

 Undset og Beauvoir er altså enige i kvinnekroppens situasjon, men de ser diametralt 

motsatte løsninger. Gjennom Kristin Lavransdatter ønsket Undset å skildre et kvinneliv der 
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nettopp det kvinnelige aspektet ved livet hennes var dypt integrert og selvsagt fundert 

gjennom normer og samfunnsorganisering2.  

 

1.2 Oppgavens forankring i Undset-litteraturen 
For å ytterligere konkretisere hvordan jeg ser for meg at begrepsparet mannlig/kvinnelig kan 

brukes i analyseøyemed vil jeg knytte det opp mot to forskningsarbeider som har vært 

ansporende for oppgaven min. Det første er Solveig Aareskjolds artikkel «Kaos og kosmos 

hos Sigrid Undset» fra 1985. Det andre er Liv Bliksruds doktoravhandling Natur og normer 

hos Sigrid Undset fra 1988. Begge forfatterne leter etter de underliggende sentensene i 

Undsets forfatterskap, som de henholdsvis finner uttrykt i begrepsparene kaos/kosmos og 

natur/normer. Gjennom hele Undsets virke ser Aareskjold et ønske om «[Å] skape eit kosmos 

som ikkje var for trongt, ein sivilisasjon som inkluderte alle skapande krefter i mennesket 

[…]». Dermed spør hun: «Korleis skal dei biologisk sårbare kvinnene unngå å bli fordumma 

på den eine siden og øydelagde på den andre?» (1985: 103). Svaret, sier Aareskjold, fant 

Undset i middelalderens religiøsitet fordi den hadde et normsystem som lot mennesket virke i 

pakt med sin egen natur (1985: 105). Kosmos og kaos reflekterer således to grunnleggende, 

men motsatte hovedtendenser i middelaldersamfunnet. I sentrum er kosmos; kulturlandskapet, 

der «[K]yrkja er axis mundi, verdsaksen. Ho er kontakten med Gud og står i alt vesentleg for 

eit mannsdominert verdsbilete […] Tilveret er ordna med reglar for rett atferd på alle område» 

(1985: 106). Utenfor kulturlandskapets grenser råder kaos, med sine ødemarker og ville natur: 

«Her lever villdyra, dei utstøytte menneska og dei underjordiske» (1985: 106). I Undsets 

system faller den kroppslige lidenskapen inn under kaoskreftene. Kaos og kosmos er altså 

konkrete størrelser, som utgjør og former hele den fysiske virkeligheten karakterene i Kristin 

Lavransdatter er underlagt. Aareskjold forstår Kristins livshistorie som en pendelbevegelse 

mellom disse to motkreftene: Hun dras snart mot kosmos, så mot kaos, alt etter hvem hun 

                                                             
2 For Undset ville det virket reduksjonistisk å hevde at «Man fødes ikke som kvinne, man blir det.» fordi jeg tror 
det ville være umulig for henne å kalle de livsvilkårene som Beauvoir beskriver som formende for kvinnen som 
inautentiske (eller med Sartres ord: «dårlig tro»). For Undset er poenget tvert imot at kvinnen må få mulighet 
til å være kvinne, i tråd med sin egen kropps biologiske situasjon. For henne er det transcendens. Det 
eksistensialistiske formes gjennom det essensialistiske. Beauvoirs begrepspar immanens/transcendens ville 
sannsynligvis fortone seg som retorisk tomme formler, av den typen som gjør at vår tankeverden blir «[…] flat 
som et stykke avispapir» (Undset 2004a: 329). For Undset må kvinnens identitet formes som noe annet enn 
mannens, den må definere seg ut fra den kvinnelige natur. I et brev formulerte hun det slik: «Ak, om bare 
kvinderne vilde være kvinder, du – , prøve at finde sig selv og prøve at leve derefter uden verken at kappes 
med mænderne eller lade sig sige af dem, hvad der er det evigkvindelige og hvad det bør [sic!] dem at gjøre 
[…]» (Undset 1992: 66). 
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lener seg mot3. Jeg er naturligvis ikke ute etter å kopiere Aareskjolds totalitetsanalyse av 

motkreftene kaos og kosmos, men med utgangspunkt i hennes begrepspar spør jeg: Skriver 

Undset det kvinnelige frem som mer bundet til kaos og det mannlige som mer styrt av 

kosmos? Da forstår jeg kaos som synonymt med det å være bundet av naturen, til instinktlivet 

og det muldbundne, og kosmos som synonymt med det som primært finner feste i 

rasjonaliteten og transcendensen. 

  Liv Bliksruds begrepspar natur/normer har sitt utspring i det hun forstår som Undsets 

forståelse av naturen, som hun erkjennelsesmessig og idéhistorisk knyttet opp mot den 

svenske naturforskeren Carl von Linné (1995: 11). Gitt Undsets overbevisning om at den 

menneskelige natur ikke forandrer seg sier Bliksrud at Undsets tidlige diktning er et dypt 

engasjert uttrykk for en livsholdning (normer) som var under angrep av modernitetens 

livsoppfatninger. Fremfor noe kjennetegnes den moderne livsoppfatningen av narsissismen 

(skapt av menneskets natur). Når «[S]lektsbånd rakner, innarbeidede økonomiske og moralske 

strukturer og institusjoner løses opp» mister mennesket sitt ytre virkelighetsfundament og 

vender seg heller innover (1995: 98). Undsets diktning blir således et forsøk på å redde «[…] 

virkeligheten ut av uvirkelighetens fangarmer» (1995: 9). Til tross for at Bliksrud primært 

analyserer Kristin Lavransdatter i lys av den katolske nådelæren viser hun hvordan begrepene 

natur og normer gjenspeiles i Kristin: Primus motor for Kristins liv er hennes absolutte 

hovmod, som ifølge Bliksrud utspiller seg som et «[…] nemesis divina-mønster» (1995: 219). 

Normene blir hele tiden undertrykt av naturen. Kristin innser aldri den fulle konsekvensen av 

eventyret med Erlend. Hun nekter å bære sin individuelle skyld fordi hun «[…] fastholder det 

uklanderlige bildet av seg selv og makter ikke å justere selvbildet etter virkeligheten» (1995: 

232). Med andre ord; hun forblir fanget av noe som tilsvarer den moderne narsissismen. 

Ekteskapet med Erlend blir en kamparena. Fordi hun ikke kan akseptere at ektemannen 

verken er bonde eller lik faren legger hun begges skyld på ham. Hun nører oppunder egen 

synd ved å drive ham fra seg. Det tematiske hviler i at det er først når Kristin erkjenner at 

«[…] Guds makt fullbyrdes i svakhet […] det er i fornedrelsen et menneske skal opphøyes» at 

hun kan seire over egen natur og innordne seg samfunnsnormene igjen (1995: 219). Et 

sentralt poeng i Bliksruds analyser er at hun forstår Kristin Lavransdatter som en 

                                                             
3 For Aareskjold gjenspeiles kampen mellom kaos og kosmos i trilogiens enkelttitler: I Kransen er det 
kjærlighetshistorien mellom Kristin og Erlend som utgjør hovedplotet, noe som rokker ved kaosfundamentet 
Kristins oppdragelse er tuftet på. I Husfrue er det konegjerningens omsorg for gård og barn som står i fokus, 
noe som indikerer en tilbakevending til kosmos. Først i Korset finner Kristin endelig utløp for kaosdriftene hun 
bærer i seg ved å overgi seg til Gud. I denne oppgaven ser jeg Kristins livsettaper nokså i tråd med Aareskjolds 
analyse. Det er imidlertid ikke livsetappene, men hva som konstituerer Kristins kvinnelighet jeg er ute etter å 
undersøke. 
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undergangsroman: I Kristins levetid, senmiddelalderen, skjer det en begynnende oppløsning 

av den universale kristenhet, og denne tendensen gjenspeiler seg blant annet i Kristins 

narsissistiske hovmod (1995: 258). Dermed trekker Bliksrud paralleller til Undsets 

samtidslitteratur. Så lenge individet ikke fester sine amoralske tilbøyeligheter i instanser 

utenfor seg selv, er det normovertredelse og fravær av fellesskap som blir 

premissleverandørene til et negativt selvbilde. Mine analyser tar også utgangspunkt i at 

Undset opererer med et vesensskille mellom den menneskelige natur på den ene siden og 

samfunnets normer på den andre. Å tøyle naturen indikerer å forplikte seg. I forlengelse av 

Bliksrud spør jeg: Innebærer forpliktelsen noe annet for kvinnen enn for mannen? Er mannen, 

som hypotesen min tar utgangspunkt i, allerede i utgangspunktet nærmere det normorienterte 

enn kvinnen? Det vil si at han er mindre natur. 

 Det dualistiske verdensbilde som Aareskjold og Bliksrud ser i Kristin Lavransdatter 

indikerer at det som er godt (kosmos, kirke, Gud) stadig trues av det som er ondt (kaos, 

normovertredelse, synd). Mennesket står i en evig kamp mellom denne verdens fristelser og 

det hinsidiges løfter om salighet. Å stille opp begrepsparene kaos/kosmos og natur/normer 

håper jeg kan tydeliggjøre at den dualismetenkningen som finnes i Undsets forfatterskap har 

vært ansporende for innfallsvinkelen jeg har hatt til karakteranalysene i denne oppgaven. 

Håpet er at det muliggjør karakteristikker som setter karakterene i relieff til hverandre på 

bakgrunn av kjønnet deres. Hypotesen hviler i at selv om hver enkelt skikkelse i verket er 

mangefasettert og ikke kan oppsummeres, med E. M. Fosters ord i «[…] a single phrase» (flat 

karakter) så blir den enkelte karakters normer forstått og vurdert i lys av sitt kjønn (Abbott 

2008: 134). Dette er for eksempel svært tydelig i verkets forståelse av begjæret og hvordan 

det spilles sømløst ut i kropp og sjel (og intellektet). I og med at Kristin Lavransdatter i så 

stor grad er komponert rundt den normoverskridende kjærligheten fikk Undset mulighet til å 

undersøke lidenskapens etterdønninger innenfor en diskurs der kjønnslivet var underlagt 

kristendommens grenser for synd og moral samtidig som individet var fristilt de livsvilkårene 

som Undsets modernitets- og kulturkritikk tok utgangspunkt i. 

 Denne oppgaven har altså, for å oppsummere, to siktemål, der det andre følger som en 

direkte konsekvens av det første. Grunnleggende spørsmål har vært: Hvordan manifesterer det 

mannlige og det kvinnelige seg i Kristin Lavransdatter når det analyseres med bakgrunn i 

forfatterens egen sakprosa om temaet? Hvilken funksjon får Undsets menneske- og 

historiesyn i forhold til analysene av de maskuline og det feminine strukturene? Hvilke 

konsekvenser får Undsets dikotomiske kjønnstenkning når det kvinnelige faktisk undersøkes 
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som en likeverdig størrelse med det mannlige innenfor det autonome verket? Representerer de 

kvinnelige identitetsmarkørene like mye transcendens og autonomi som de mannlige? 

 

1.3 Metode 
I og med at denne oppgaven "leser" Undsets Kristin Lavransdatter i lys av hennes egne 

sakprosatekster og historieoppfatning tar jeg utgangspunkt i en hermeneutisk lesning. Det vil 

si at jeg følger Hans-Georg Gadamers beskrivelser i Sannhet og metode (1960) av mennesket 

som et historisk og språklig vesen og forsøker å tolke hva som skjer når teori møter 

skjønnlitterær praksis. Hvordan strukturene i verket bestemmes av «[…] forforståelsens 

foregripende bevegelse» (2010: 331). Lesningen min tar altså hensyn til forfatterens egen 

forståelseshorisont og forsøker å ta den mest mulig på alvor. Samtidig forsøker jeg i minst 

mulig grad å la min egen forståelseshorisont postulere eller tvinge teksten til falske 

fordommer (2010: 337). Jeg har altså strebet etter å forstå verket på dets egne premisser. Når 

jeg likevel trekker en del "kritiske" slutninger i konklusjonen (gitt min forståelseshorisont), 

beror det dels på at jeg kun analyserer en av mange mulige strukturer i verket slik at andre 

aspekter underkommuniseres, dels at jeg virkelig mener at Undsets kjønnskarakteristikker i 

Kristin Lavransdatter går opp i et enhetlig mønster når de ses i lys av forfatterens 

kjønnsfilosofiske utgangspunkt. 

 I analysene har jeg ønsket å fokusere på gjentakende mønstre, men også opposisjoner. 

Det vil si at jeg ser på hvordan forfatteren setter både kjønnskarakteristikker, men også 

individuelle karakterers handlinger og tanker i relasjon og kontrast til hverandre. Utover i 

oppgaven søker jeg å gi en dybdeorientert tolkning av verkets viktigste personer for å se på 

hvordan de mannlige og de kvinnelige strukturene underbygges av psykologiske og 

symbolske kjønnskarakteristikker.  

 I og med at jeg i så stor grad bruker Undsets egen sakprosa som utgangspunkt for 

analysene har jeg valgt å la Undsets sakprosatekster få stort spillerom i oppgaven. Underveis 

trekker jeg inn relevant sekundærlitteratur som utfyller mine analyser. Det finnes enormt mye 

forskningsarbeid på Kristin Lavransdatter. Når jeg i svært liten grad ikke posisjonerer 

oppgaven min i forhold til disse er det fordi deres anliggende har vært et annet enn mitt. Ett 

unntak er Susanne Knudsens «Om at bedrive metafor» (1985), som jeg trekker inn i 

konklusjonen. Ellers er sekundærlitteraturen om Undset integrert gjennom hele oppgaven. 
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1.4 Kort om kapitlenes innhold og tanken bak 
I kapittel to redegjør jeg for Undsets stillingtaken i samtidens kvinnesaksdebatter og 

kontekstualiserer meningene hennes gjennom sosiologiske, politiske og litteraturhistoriske 

perspektiver. Aksentueringspunket er hva hun selv la i begrepene mann og kvinne. Et 

hovedpoeng i kapittelet er at Undsets kjønnsargumentasjon må forstås som en del av 

forfatterens modernitetskritikk, som i hennes samtidige kvinneskikkelser gjenspeiler seg som 

tap og fremmedgjørelse.  

 I kapittel tre drøfter jeg den historiske romanen generelt og Undsets historiesyn 

spesielt. Å si noe eklatant om samtiden gjennom en fortidig diskurs krever at forfatteren selv 

anså det som fruktbart og reelt. Det er først og fremst Undsets middelalder som skrives frem i 

verket, og den kan aldri løsrives hennes distinkte tolkninger. Samtidig skriver hun frem en 

middelalder som primært persiperes gjennom en kvinnelig hovedperson og dermed blir det 

mulig å se det mannlige i relieff til det kvinnelige og undersøke hvordan Undset mente det 

kvinnelige utfolder seg innenfor en patriarkalsk og statisk samfunnsorganisering. 

 I kapittel fire er jeg over i tekstimmanent analyse og forsøker å sammenfatte og 

presisere komposisjonelle mønstre i forhold til verkets mannlige og kvinnelige strukturer. Her 

underlegges persongalleriet nokså overfladiske karakteristikker nettopp fordi jeg er ute etter å 

avdekke det jeg ser som verkets bærende strukturering av kjønnsdikotomien. Begrepsparene 

kaos/natur (det muldbundne) og kosmos/normer (det rasjonelle) er sentrale analyseverktøy. 

 I kapittel fem ser jeg på erotikkens betydning i verket fordi det erotiske både 

gjenspeiler den fellesmenneskelige naturen og er for Undset et essensielt anliggende mellom 

kjønnene. I kapitelet spør jeg hvordan lidenskapen fester seg som identitetsmarkører i 

henholdsvis mannen og kvinnen (Erlend og Kristin, Lavrans og Ragnfrid og til slutt Simon), 

hvordan den må festes i en etisk forpliktelse for å kunne vare og bære og på hvilken måte 

kjønnsrollene manifesterer seg gjennom det erotiske. 

 I kapittel seks undersøker jeg farskapets betydning med hovedvekt på Lavrans og ser 

hans farsrolle i kontrast til særlig Kristins morsforståelse. Hvilke forpliktende instanser tar 

mann og kvinne utgangspunkt i og hvordan former det foreldrerollen? Hvilken funksjon får 

farskapet når det ses i relieff til moderskapet? 

 I kapittel sju forsøker jeg å samle trådene og besvare spørsmålene og hypotesen jeg 

fremsatte i innledningen. Jeg drøfter hvorvidt Undset forleder leseren til å akseptere 

kjønnsdikotomier og kjønnskarakteristikker hun egentlig føler seg fremmed fra, med 

bakgrunn i Knudsens (1985) artikkel. Det ideologiske tankegodset vil også bli supplert av 

Undsets særskilte bruk av den historiske romanens sjangerkrav. 
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2 Debatten om det kvinnelige og det mannlige i Sigrid 

Undsets samtid og tidlige forfatterskap4 

I 1911 svarer Sigrid Undset følgende på spørsmålet om hvorfor hun skrev skjønnlitteratur: 

 

 Selv mener jeg at jeg i det hele kom til å skrive ut av den følelse at det er en deilig og 

 farlig tid vi lever i. De bånd som tidligere tiders sosiale vedtekter, nedarvede 

 religiøse forestillinger og offisielle moral la på det enkelte individ, er redusert nærmest 

 til det nødvendige minimum. Man kan iallfall vanskelig skyte skylden for sine ulykker 

 på dem, og hvert menneske bærer i vår tid selv ansvaret for sitt liv, dets ære eller dets 

 skam, i så høy grad som ikke har vært tilfellet i mange generasjoner (Undset 2004a: 
 71-72).  

 

En sterk fornemmelse av endring preget ikke bare Undsets egen sakprosa og skjønnlitteratur, 

men renner som et felles anliggende for hele den nyrealistiske litteraturens nedslagsfelt fra 

1905 til 1945. Særlig kvinnen og hva det kvinnelige faktisk innebærer ble debattert, både 

politisk og filosofisk, men også skjønnlitteraturen forsøkte å avspeile hvordan kvinnen skulle 

orientere seg innenfor den nye og ukjente virkeligheten som var i emning. Som Undset sier i 

sitatet var det en intens følelse av at båndene til fortiden var brutt. For mange ble litteraturens 

oppgave å fylle tomrommet, gjerne ved å fokusere på moralske og psykologiske 

konfliktspørsmål: Hvordan skape en ny sosial virkelighet som uttrykker modernitetens 

fornemmelse av fremmedgjørelse og illusjonstap og samtidig transcendere den? Er det i det 

hele tatt mulig å sette det fristilte og moderne mennesket innenfor en forpliktende 

livssammenheng som er tuftet på etisk engasjement og moral? (Bliksrud 1989: 79, 82). Særlig 

tidens kvinnelige forfattere var opptatt av disse spørsmålene, og de forsøkte å finne svaret ved 

å undersøke hva det kvinnelige innebærer når det ses i lys av kvinneemansipasjonens nye og 

forløsende kjønnsrelasjoner5. Betydningsfulle forfattere som Hulda Garborg, Nini Roll Anker, 

Barbra Ring og Undset selv, som alle slo igjennom rundt århundreskiftet, møttes tematisk 

nettopp gjennom utforskningen av hvilke muligheter, men også utfordringer og tap den nye 

kvinnen stod overfor (Iversen 1989: 9). 

 Sigrid Undset engasjerte seg tidlig i kvinnesaksdebatten gjennom en rekke artikler. I 

1919 samlet hun disse under tittelen Et kvindesynspunkt. Det første essayet i samlingen ble 

skrevet i 1912. Sigrid Undset kalte seg reaksjonær, og til tross for at hun til tider fremstår i 

                                                             
4 Kristin Johansen har gitt en svært god gjennomgang av dette kapitlets tema i Hvis kvinner ville være kvinner: 
Sigrid Undset, hennes samtid og kvinnespørsmålet (1998). Jeg har lest boken med stor interesse og noe av det 
jeg skriver her må nok sies å hvile i skyggen av hennes arbeid. 
5 Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 med formålet å «[…] virke for at skaffe Kvinden den hende 
tilkommende Ret og Plads i Samfundet» (Lønnå 2016: https://snl.no/Norsk_kvinnesaksforening) I 1913 fikk 
kvinnene allmenn stemmerett i Norge. 
 

https://snl.no/Norsk_kvinnesaksforening
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overkant polemisk og nærsynt pirkete, er artikkelsamlingen krystallklar i forhold til 

forfatterens grunnsyn: Kjønnsforskjellene er naturgitte og kan ikke forandres. Det vil føre til 

«[…] ulykke og oppløsning både for de enkelte mennesker og for et folk» (Undset 2006: 

226). Som Johansen (1998: kap 8) påpeker er Undsets tekster om kjønnspolitikk både del av 

og reaksjon på en generell modernitetsutvikling hun stilte seg svært kritisk til. Implisitt i 

kvinnebevegelsens krav om likhet så nemlig Undset en økende tendens mot den uforpliktende 

og egoistisk individualismen som fjerner mennesket fra dets naturlige grunnposisjon: «[…] 

menneskehannens større fysiske styrke og hunnens intimere relasjoner til avkommet» (Undset 

2004a: 82). For mannen innebærer denne grunnposisjonen at blikket hans først og fremst 

rettes utover, mot forsvar, forsørgelse og samfunnsutbygging. For kvinnen betyr det at hun 

primært vender seg mot hjemmet, mot omsorgsarbeid og barneoppdragelse. Moderskapet blir 

dermed navet i Undsets kvinnesyn, som hun utelukkende forstod som et forpliktende 

kulturarbeid innenfor intimsfæren, der kvinnen uavbrutt og årvåkent skyver seg selv til side 

og lemper seg etter livets inkonsekvens (Undset 2004a: 385). For Undset er det slik at det er 

de samfunnene som tillater kvinner å være kvinner, menn å være menn, som er best i stand til 

å ivareta den enkeltes forutsetning for lykke. Individet får mulighet til å realisere seg selv i 

tråd med sine kjønnsbestemte ansvarsområder og plikter (Undset 2004a: 358). 

 I og med at jeg blant annet ønsker se på hvilke uttrykk forfatterens kjønnsforståelse får 

når individet plasseres innenfor en kultur- og tidsdiskurs hun selv anså som eksemplarisk 

synes jeg det er nødvendig å redegjøre for samtidskonteksten, hvilke idégrunnlag og 

kjønnsrollemønstre, Sigrid Undset debatterte ut fra. I forhold til Undsets eget syn vil jeg 

forsøke å besvare spørsmålet både i lys av sakprosaen hennes og gjennom små nedslag i 

forfatterens samtidslitteratur. Skjønnlitteraturen viser nemlig at den moderne kvinnens 

lengsler og identitet ikke gis tilstrekkelig rom og tekstur til at hun får realisert det dypeste i 

seg selv, slik Kristin Lavransdatter får. 

 Sigrid Undset insiterte på at kvinnekamp først og fremst må handle om likeverdig 

aksept, og dermed må samfunnet innrettes slik at det støtter oppunder kvinnens interesser. I 

og med at hun tok utgangspunkt i barnet ser hun fremfor noe kvinnen i lys av morsoppgaven. 

I Norsk kvinnelitteraturhistorie viser Irene Iversen at den politiske og litterære kvinnedebatten 

splittet seg i to fronter, en borgerlig og en sosialdemokratisk (1989: 9). De to frontene svarte 

svært forskjellig på hva det nye "kvinnelighetsparadigmet" skulle realisere. Stod kampen om 

fullstendig likestilling mellom kjønnene eller burde heller målet være at kvinnens 

annerledeshet fra mannen ble fremhevet og anerkjent som porten til det offentlige liv? 

Undset, men også for eksempel Hulda Garborg og Barbra Ring, støttet seg til det siste 
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argumentet: Kvinnen må forstås ut fra sin distinkte annerledeshet og nettopp fordi menn og 

kvinner har så ulike samfunnsroller stilte de seg svært kritisk til kvinnesakskvinnenes krav om 

sosial likhet. De la istedenfor stor vekt på kvinnen som kjønnsvesen og forsøkte å definere 

hva eksistensen av kvinnelig seksualitet faktisk innebar, både i forhold til hennes egen 

identitetsforståelse og i lys av mer generelle etiske spørsmål6. I Undsets samtidslitteratur blir 

dette ofte speilet i den ung, kjærlighetssultne kvinnens leting etter et fast og etisk fundert 

ståsted for sitt begjær og sine lengsler. Et idealistisk fundament er imidlertid ikke forenlig 

med den nye frihetens fragmenterte og flimrende livssituasjon. Flere av Undsets tidlige 

kvinneskikkelser, som Edele Hammer i novellen «En fremmed» (1908) og Jenny i romanen 

Jenny (1911), gir etter for erotisk press fra menn, som ikke på noe vis lever opp til deres høye 

forventninger og edle instinkter. De maskerer og fremmedgjør det beste i seg selv; sin rene og 

forpliktende kjærlighetslengsel. Undset ser det som nærmest umulig at kvinnen kan forløse 

sin instinktive og naturlige seksualdrift innenfor modernitetens fristilte livssituasjonen. Den 

forpliktende kjærligheten mangler et adekvat språk og fremstår som blodløs og vingekuttet. 

Edele Hammers forståelse av forholdet til den puslete og forfengelige Aagaard kan tjene som 

eksempel: «Hun hadde gått så mange vårer, ulykkelig og lengselsfull, og drømt – rødkinnet 

og fri og ung. Og nu gikk hun her med ham – to bleke, gretne syndere» (Undset 1949f: 153). 

Edele erfarer at høye idealer uten slektsforankringens forpliktelse leder til irrasjonelle og ofte 

destruktive og handlinger. Kjærligheten mister sitt frigjørende potensiale og dermed reduseres 

hun som menneske.  

 Undsets motstand mot kampen for full likestilling baserte seg altså nesten utelukkende 

på hennes forståelse av individets sosio-seksuelle faktisitet. Hun argumenterer ut fra sin 

overbevisning om at politikken og samfunnsdebatten må ta utgangspunkt i at mennesket er 

underlagt en rekke grunnleggende betingelser fra naturens side. Som hun skrev i et brev; 

skjønnlitteraturens oppgave er å undersøke livsvilkårene for «[…] seete, følte, levende 

mennesker […]», ikke skissere helter og heltinner med urealistiske idealer (Undset 1992: 62). 

                                                             
6 Den nye forestillingen om det kvinnelige vokste på den ene siden frem som en protest mot den 
mytologiserende og estetiserende kvinneforståelsen på 1800-tallet. Seksuelt begjær og kjønnsdrift ble fremstilt 
som spesifikke mannlige egenskaper og dermed som en trussel mot kvinnens åndelige og moralske streben. Å 
anerkjenne at også kvinnen har et driftsliv innebærer altså helt nye definisjoner i forhold til alle kvinnens 
livsaspekter og innebærer en mye videre definisjon av hva det kvinnelige faktisk er (Iversen 1989: 10). På den 
andre siden hadde kvinneligheten tapt i symbolsk betydning ved overgangen fra det før-moderne til det 
moderne samfunnet. En konsekvens av at det gamle agrarsamfunnets arbeidsfordeling forvitret gjennom 
urbanisering, industrialisering og kvinneemansipasjon var at det ikke lenger fantes et tydelig definert, 
kjønnsspesifikt livsfundament. Patriarkatets forvitring og den seksuelt fristilte kvinnen skaper en eksplisitt 
angst for det kvinnelige som hos noen utvikler seg til ren misogyni (for eksempel Otto Weininger og August 
Strindberg): Det kvinnelige blir i seg selv synonymt med modernitetens usikre og krisepregede tendenser 
(Iversen og Rønning 1996: 14). 
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Et aksentueringspunkt for Undset, og som både Edele og Jenny gjenspeiler, er at 

likestillingsdebatten ikke tok tilstrekkelig hensyn til de impulsene og lengslene som faktisk 

konstituerer kvinnen. Således fremstår de som usikre og famlende i forhold til sin egen 

identitet. Både Edele, Marta fra Fru Marta Oulie og Jenny lengter etter moralsk og sosial 

anerkjennelse for sitt begjær, og når de ikke finner det fylles de av selvforakt. Undsets 

likestillingskritikk blir dermed også en modernitetskritikk: I kjølvannet av politiske 

nyvinninger som prevensjon, skilsmisse og kvinnens vei ut i arbeidslivet, blir kvinnens 

opprinnelige virkefelt, «slektspleien og yngelpleien […]», nedvurdert (Undset 2004a: 354). 

Livspremissene tilpasses ikke kroppens biologiske bestemmelse. Når kjærligheten og 

begjæret løsrives det mellommenneskelige festet mister det muligheten til å virke positivt på 

den enkeltes selvfølelse. 

 Mange kvinner forsøkte imidlertid å konkretisere de politiske implikasjonene som lå i 

det nye kvinnelighetsparadigmet for å se hvordan disse kunne realisere kvinnen utenfor 

hjemmet. Den svenske forfatteren og forskjellsfeministen Ellen Key (1849-1926) mente for 

eksempel at immanent i den kvinnelige seksualiteten ligger det en altoverskyggende og 

livgivende kraft fordi den er bærer av moderskapets betingelser. Den kvinnelige seksualiteten 

representerer en særskilt type kvinnekjærlighet. Dersom denne kjærlighetsevnen og 

morskompetansen ble gjort til en integrert del av den politiske offentligheten, mente Key at 

den hadde potensiale til å omskape hele den etablerte samfunnsorganiseringen, gjennom det 

hun kalte «samfunnsmoderligheten» (Iversen 1989: 12). Hulda Garborg (1862-1932) var i 

overensstemmelse med Key når hun i en lang rekke bøker, blant annet den sensasjonelle og 

omdebatterte Kvinden skabt af Manden (1904), undersøkte kjønnenes ulike, men likeverdige 

seksualitet innenfor et samfunn som opererte med kvinnemystifiseringer og dobbeltmoral. 

Garborg var imidlertid mest opptatt av å undersøke hvordan frigjørings- og kjærlighetsidealet 

fra kjønnsdebatten påvirket kvinnen i hennes virkelige liv. Var de like frigjørende og 

tiltalende for henne (Grønstøl 2012: 56)? Garborg er ambivalent i sitt svar, men likevel mer 

positiv enn Undset. Katti Anker Møller (1868-1945) har en helt annen innfallsvinkel når hun 

legger et sosialistisk samfunnsperspektiv til grunn for sitt kvinnestandpunkt. Hun mente blant 

annet at de ugifte mødrenes vilkår måtte bedres gjennom mødrelønn og barnehageordninger 

og hun arbeidet aktivt med å revidere De Castbergske barnelover (1915). Undsets oppgjør 

med Anker Møller er svært krasst. Undset avviste enhver statlig inngripen på det hun mente 

utelukkende tilhører privatlivet: «[…] loven kan vanskelig og aldri for det gode gripe inn i 

forholdet mellom mennesker som står hinannen så nær som ektefolk, foreldre og barn. Og den 

kan ikke endre de enkelte menneskers – menns eller kvinners – egoisme eller ansvarsløshet 
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eller råskap» (Undset 2004a: 344. Forf uthev). Et felles anliggende for forskjellsfeministene, 

som også Undset stilte seg bak, var imidlertid å finne et ideologisk springbrett for det nye 

kvinnelighetsparadigmet, som inkluderte den instinktive og intuitive kjærlighetsevnen som 

følger i kjølvannet av moderskapets biologiske faktum. Det finnes særskilte kvinnelige 

verdier og dermed alternativer til den rådende maskulinitetsdiskursen.  

 Undset understreker imidlertid et poeng som meddebattantene ofte overså: Tross alt 

argumenterte de ut fra patriarkalske maktforhold som de aldri underla en reell strukturanalyse. 

Undset hevdet at forskjellsfeministene langt på vei ikledde kvinnen karaktertrekk som 

opprettholdt mystifiseringen og sentimentaliseringen av kvinnen (fotnote 6): «Skjønt», sier 

hun i «Efterskrift til et kvinnesynspunkt» (1919), «visst en hvilken som helst kvinne som 

prøver å se på seg selv og sine medkvinner ærlig og uten servile forsøk på å tilpasse seg et 

mannfolksyn, mener at vi er iallfall enklere og mindre gåtefulle enn mannen» (Undset 2004a: 

359. Min uthev)7. Undset insisterte på at dersom vi undersøker det kvinnelige og det mannlige 

slik det faktisk fremstår, innenfor «[…] den virkelige, ufullkomne verden […]» (Undset 

2004a: 88), er det eklatante trekk ved begge kjønn som umuliggjør en rangering av 

kjønnsspesifikke egenskaper (Undset 2004a: 361). Dette mer eller mindre naturalistiske synet 

på mennesket fulgte Undset gjennom hele kvinnesaksdebatten, og hun hevdet at de fleste 

motdebattantene argumenterte ut fra en abstrakt idealisme som ikke maktet å inkorporere det 

sanne mennesket. 

 Det er i lys av dette Undsets angrep på Anker Møllers reformtanker først og fremst må 

forstås. I essayet «Begrepsforvirring» (1919) tar hun nettopp utgangspunkt i det hun mener er 

Anker Møllers «[…] uvitenhet om menneskenaturen […]» (Undset 2004a: 336). Det er en del 

grunnleggende betingelser mennesket er underlagt – biologien, kjønnsdriften og historisiteten 

– og dette må integreres i kvinnesakens sosio-politiske anslag. Undset hevdet at Anker 

Møllers ukritiske overføring av «det vitenskapelige livssyn», der forplantning reduseres til 

«fødselspolitikk», familie til «industriell bedrift» og moderskapet til «morsyrket», fjerner 

mennesket fra den sivilisatoriske erfaringshorisonten som menneskeheten gjennom årtusener 

har opparbeidet seg (Undset 2004a: 330, 333, 336, 334). Vi glemmer å forstå oss selv i lys av 

all den kunnskapen som er blitt ervervet gjennom generasjoner, og dermed fjernes vi fra livets 

                                                             
7 Dette finner for øvrig gjenklang og settes innenfor en større politisk sammenheng av Simone de Beauvoir når 
hun 40 år senere sier i Det annet kjønn at forskjellsfeministenes opphøyelse av det kvinnelige, så lenge ikke 
analysene tar høyde for hvilke strukturer som faktisk gjør henne til den andre, ikke bidrar til annet enn å «[…] 
rettferdiggjøre sin eksistens midt i sin immanens, det vi si å virkeliggjøre transcendensen i immanensen. Det er 
denne ytterste anstrengelsen – som av og til er latterlig, men ofte gripende – den innesperrede kvinnen gjør for 
å forandre sitt fengsel til strålende himmel […]» (2000: 726). 
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grunnleggende eksistensbetingelser – eller med Undsets ord: «de naturlige forholds 

beskaffenhet» (Undset 2004a: 388). Ifølge Undset utkrystalliserer den «naturlige 

beskaffenheten» seg som noe spesifikt og nærmest organisk i kvinnen, fordi det fremfor noe 

er innrettet på å verne om hennes biologiske bestemmelse. Derfor blir det også helt umulig for 

Undset å forstå hvordan Anker Møller kan tro at sjelelige problemer – det som angår våre 

innerste og dypeste anliggender – kan løses gjennom materielle og politiske beslutninger 

(Undset 2004a: 342). For meg er det et svært interessant aspekt ved Kristin Lavransdatter at 

middelalderdiskursen gir forfatteren fritt spillerom i forhold til karakterenes livsutfoldelse: De 

er avskrelt Undsets begrepsforvirrede samtid og er plassert innenfor et samfunnssystem som 

korrelerer med forfatterens egen forståelse av det naturgitte forholdet mellom kjønnene. 

Dermed blir de eksempler på hvordan mannen og kvinnene psykologisk former og forstår sin 

rolle innenfor optimale sosiale og moralske forhold.   

  En side ved menneskenaturen Undset var svært opptatt av var hvordan det erotiske 

avleirer seg i den enkelte. I forfatterens samtidslitteratur finner ikke erotikken noe naturlig 

utløp fordi den moderne livssituasjonen rett og slett mangler et språk som likefremt og 

klisjéfritt kan skrive frem dens doble potensiale: I lys av menneskets syndsbevissthet og 

æresbegreper kan den representere overskridelse, i lys av forplantingen får den kulturbærende 

og livgivende betydning (Amadou 1994: 11-22). Marta Oulie i Fru Marta Oulie kjenner for 

eksempel sterk lidenskap, men fordi hun mer enn noe annet er oppslukt av seg selv blir ikke 

lidenskapen hennes kanalisert eller opphøyd gjennom forpliktende instanser som ligger 

utenfor henne selv. Utroskapen hennes blir like pinlig og triviell som ekteskapet og ender til 

slutt opp som en negasjon av det den skulle forløse. I kapittel fem vil jeg vise hvordan det 

erotiske i Kristin Lavransdatter får betydning når det ses i relieff til slektslivet forpliktende og 

etisk funderte kjønnsdikotomier. Fru Marta har bare en vag fornemmelse av at hennes egen 

behovstilfredsstillelse og eksistens må festes i andre mennesker, gjennom en vilje som 

underlegges forpliktelsen til å videreføre og øke slektens kulturarv. I sakprosaen sier Undset 

at «[…] kultur er nettopp den instinktive forvissning om at man aldri reduserer seg selv ved å 

yde» (Undset 2004a: 128). Den enkeltes streben etter rettigheter og drifttilfredsstillelse må 

ifølge Undset være villig til å bøye seg inn under et kollektivt imperativ som setter den 

fellesmenneskelige kulturervervelsen høyere enn individuell frihet og personlige krav, for 

«[K]ultur,», sier Undset i essayet «Hedre din far og din mor» (1914), «det er den arv som 

ligger til hele menneskeslekten efter mennesker hvis navn har fått det vi kaller udødelighet, 

som efter hvert eneste anonymt individ har følt seg drevet til å yde det ytterste av sine evner 

[…]» (Undset 2004a: 124). Nettopp dette vandaliserer Fru Marta når hun er utro, bare for å bli 
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hyldet «[…] af hans øine og hænder og læber […]» (Undset 2007: 75). Fordi det kvinnelige er 

så tett forbundet med barneoppdragelse og pleie mener Undset at kvinnen har et særlig etisk 

ansvar. Hun må hele tiden være villig til å oppgi sine egne behov. Kroppen hennes opphører 

nærmest å eksistere for sin egen skyld: «Å være mor er ikke et arbeide. Det medfører arbeide 

og plikter. Som samfunnsvilkårene er for mange kvinner, medfører det ofte arbeide og plikter 

som i hjerteslitende grad overstiger hennes krefter og til slutt dreper hennes mot og glede ved 

livet – men moderskapet er livet» (Undset 2004a: 336. Forf uthev). Dette uttrykkes eksplisitt i 

Kristins forståelse av egen kropp: «[…] alt som hennes var, det eide hennes sønner med rette. 

Med retten eide de hennes sved og blod og all hennes kraft» (Undset 1949d: 33). Kristins 

morsfølelse blir dermed antitesen til Martas uforpliktende og narsissistiske individualisme.  

 Fokuset på kvinnen som driftsvesen har sammenheng med en generell naturalisering 

av menneskesynet som fulgte i kjølvannet at det naturvitenskapelige gjennombruddet på 

1800-tallet, der individet ble tolket ut fra biologiske «lover» og «naturlige» behov (Iversen 

1989: 10). Sigrid Undset fulgte langt på vei denne argumentasjonen, men hun var likevel ikke 

entydig i sin tilnærming til menneskenaturen. I Natur og normer argumenterer Liv Bliksrud 

for at Undset heller hadde en organisk og biologisk bestemt livsforståelse som tok 

utgangspunkt i den svenske naturfilosofen Carl von Linnés (1707-1778) taksonomiske 

system. Det bemerkelsesverdige ved Linnés antropologi og plantelære var at hans 

klassifiseringer baserte seg på «[…] seksualiteten hos de vesener som formerer seg ved 

kjønn» (Bliksrud 1995: 53). Det var i tråd med dette at Undset forstod individet som underlagt 

naturen og kjønnsforskjellene som naturgitte egenskaper – og dermed blir den erotiske og 

begjærende kvinnen et faktum på lik linje med mannen. De erotiske driftene må imidlertid 

festes i etiske prinsipper som er underlagt sosiale og moralske retningslinjer. Undset kritiserte 

hvordan motdebattantene på den ene siden mystifiserte det erotiske gjennom romantikkens 

klisjéspråk samtidig som de på den andre siden dissekerte det gjennom vitenskapens grelle, 

kliniske språkdrakt. For henne førte begge deler til at det erotiske ble løsrevet det virkelige 

livet. Forfatteren forstod erosdriften som en vesentlig bestanddel av menneskets sjel. Kroppen 

og sjelen er bare speilinger av hverandre (se s. 46-47). Allerede i Fru Marta Oulie formulerte 

Undset tanken om at kropp og sjel er symbiotisk forbundet. Marta skriver i dagboken sin: «Vi 

har vel sagtens ikke anden sjæl end vort legemes liv, – den lever i os som flammen i stoffet, 

der brænder» (Undset 2007: 81). Menneskets sjelelige egenskaper manifesterer seg altså som 

distinkte værensformer. I Undsets forfatterskap gjenspeiles dette blant annet i hvordan hun 

fremhever det sansende mennesket; karakterene får liv og personlighet gjennom en nærmest 

umerkelig glidning mellom ytre hendelser og sjelelige fornemmelser. Når Undset sier hun 
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ville skape sette, følte og ekte mennesker tror jeg det nettopp er denne sømløse interaksjonen 

hun ønsket å beskrive. 

 Undsets kritiske holdning til kvinnesaken og samtiden generelt sprang altså delvis ut 

fra forfatterens menneskesyn. For henne var det et ulidelig snerperi når kvinnesakskvinnene, 

med det hun forstod som et puritanske hykleri, forsøkte å undergrave at det erotiske tilhører 

«kjønnslivets organiske side»: Seksualakten er en uunnværlig forutsetning for forplantningen 

og slektens videreføring (Undset 2004a: 370). Derfor nekter Undset å opphøye eller politisere 

det kvinnelige, á la Keys «samfunnsmoderlighet»: Kvinnens seksualitet, og moderskapet som 

sådan, er verken mer eller mindre enn et biologisk faktum. Morskallet, poengterer Undset, 

kan også vekkes i kvinner som selv aldri har født. I skjønnlitteraturen gir hun flere eksempler, 

for eksempel Selma Brøter i novellen «Selma Brøter» (1912) og Helene Johansen i 

«Thjodolf» (1918), som uten tanke for seg selv øser varme og omsorg over andres barn når 

den biologiske moren ikke er i stand til det. Det er ingenting som tyder på at det kvinnelige er 

mer fredssøkende enn det mannlige, verken innenfor hjemmets fire vegger eller utenfor. 

Undsets utgangspunkt er alltid realistisk fundert i mennesket selv. I «Noen 

kvinnesaksbetraktninger» skriver hun: 

 

 Det er gode kvinner og det er dårlige kvinner, og jeg har aldri sett noe til at en kvinnes 

 fysiske fruktbarhet i ringeste måte er avhengig av hennes menneskeverd. Det hender at 

 en kvinne blir et bedre menneske når hun får barn å ha ansvar for og holde av – men 

 det hender også at hun ikke blir det. Og tør noen mor nekte at ingen annen kvinne kan 

 bli så foraktelig som en mor – eller er ikke alt en kvinne kan gjøre av lavt og 

 foraktelig, dobbelt lavt og foraktelig når hun som gjør det, er mor. – Selv om det å 

 være mor i og for seg ikke betegner noe som helst annet enn et fysisk faktum. Dette 

 fysiske faktum betyr i det menneskelige samfunn så meget at en kvinne ikke kan 

 bli noe bedre enn en god mor, og ikke noe verre enn en dårlig mor (Undset 2004a: 89-

 90). 

 

Undsets forståelse av det maskuline og det feminine tar utgangspunkt i virkelighetsforståelsen 

hennes. Når politikken forsøker å tildekke den essensielle og selvsagte forskjellen mellom 

biologiske og politiske faktorer resulterer det til slutt i politiske programmer som ikke makter 

å inkorporere livsrammene for ekte, levende mennesker. Innenfor modernitetens livsrammer 

mener Undset at det potensielt beste i mennesket forminskes og forkrøples8. 

                                                             
8 "De moderne livsrammene" beskriver Undset i essayet «Det moderne frisinn» (1925) som «[…] avskaffelsen 
av foreldrerett og foreldreplikt, erotikkens emansipasjon fra hensyn til alle andre enn de to impliserte, det 
moderne ervervsliv som trekker stadig flere unge mennesker inn til utilfredsstillende arbeidsvilkår og 
ubeskyttede levevilkår […]» (Undset 2006: 226). 
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 Anton Simonsen, i novellen «Simonsen» (1912), tjener som et godt skjønnlitterært 

eksempel på Undsets argumentasjon (Undset 1949g). Alt det beste i Simonsen blir nemlig 

nivellert innenfor et industrialisert, spesialisert og effektivisert yrkesliv. Han makter ikke, 

gammel og fattig som han er, å tilpasse seg det 20. århundrets eskalerende utvikling. Fordi 

han faller utenfor får han heller ikke muligheten til å fremelske sine beste egenskaper. Han 

har for eksempel en intuitiv og barnlig evne til medfølelse og samfølelse med datteren, 

Svanhild, men novellen ender likevel med at han må forlate både henne og moren for å finne 

arbeid. På den ene siden skriver altså Undset frem en maskulinitetsdiskurs som ikke passer 

overens med samtidens patriarkalske samfunnsstruktur – Simonsens feminine egenskaper 

trumfer aldri hans maskuline mangler – og som vi skal se i kapittel seks er det nettopp 

Lavrans Bjørgulfssøns nærværende og omsorgsfulle farsposisjon som konstituerer 

maskuliniteten hans. På den andre siden er dét nettopp Undsets hovedpoeng – ikke å vise at 

en mann kan være omsorgsfull, et hvert menneske som forplikter seg overfor andre 

mennesker vil vise omsorg og yte sitt beste – men å understreke at modernitetens 

mangslungne og distanserte livsrammer (se fotnote 8) til syvende og sist også fremmedgjør 

mennesket fra det dets egentlige kjerne. I kvinnen er kjernen festet i det kroppslige og nære: 

«Det smaalige, underfundige sky, som der er mere eller mindre af i alle kvinder […] 

moderdyrets vaaben for at forsvare sig mot hannen, og værne om yngelen» (Undset 1992: 

62)9. For mannen er det hans æresbegreper, hans yrke, forsørgerevne og sosiale status10.  Når 

dette er utgangspunktet er det naturlig at det maskuline og det feminine i Sigrid Undsets 

samtidslitteratur ofte skrives frem som identitetstap og forvirring: Kjønnets intuitive 

manifestasjon som identitetsmarkør får dårlige kår når mannen og kvinnen ikke lenger forstår 

seg selv gjennom faste og forpliktende kjønnsrammer. For mange av Undsets unge, samtidige 

kvinneskikkelser ender det med at de bukker under: Edele Hammer forsøker å ta livet sitt, 

Jenny tar selvmord fordi hun ikke kan leve opp til sitt eget renhetsideal. Den menneskelige 

natur når først sitt fulle potensial når den får mulighet til å yte i henhold til det beste i den 

selv, plante røtter i jord som styrker den frie viljen til å velge et etisk forpliktende liv. 

                                                             
9 Fordi kvinnen er så tett forbundet med kroppen og dermed biologien beskriver ofte Sigrid Undset kvinnen 
gjennom metaforer som plasserer henne i intimt samspill med naturen. For eksempel sies det om Jenny at 
«[H]un var likesom en liljeblomst, og de kan ikke skyte fra roten igjen hvis den første stengelen blev brutt» 
(Undset 1949h: 328). 
10 I Maskulinitet (2004) gjør Jørgen Lorentzen analyser av hvordan kunstnere og intellektuelle ved begynnelsen 
av det 20. århundre forstod modernitetens maskulinitetskrise og mye korrelerer med Undsets egne 
framskrivninger i «Simonsen»: Antons feminiserte mandighet uttrykker en eksplisitt kritikk av modernitetens 
fallende og fallerte patriarkats- og maskulinitetsformasjoner. Det finnes ingen alternativ mannlighetsprofil for 
den som faller utenfor den normative maskulinitetspresentasjonen (Lorentzen 2004: 31). 
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 Store deler av denne oppgaven vil vise hvordan alle disse temaene fra Undsets tidlige 

sakprosa og samtidslitteratur gjenspeiles i Kristin Lavransdatter. Først vil jeg imidlertid 

drøfte og fremheve sentrale trekk ved Undsets historiesyn, og deretter se på hvordan hun 

bruker den historiske romanens sjangerkrav, fordi det inngår som en del av problemstillingen 

min.  

  



20 
 

3 Samtiden i middelalderen, middelalderen i samtiden: 

Sigrid Undsets historiesyn og den historiske romanens 

egenart 
I dette kapitelet skal jeg koble argumentasjonen fra Undsets sakprosatekster om det mannlige 

og det kvinnelige opp mot forfatterens nokså originale historiesyn. I og med at jeg leser 

Kristin Lavransdatter i lys av den kjønnsdikotomien Undset fremholdt som eksemplarisk blir 

det viktig å undersøke både hvordan hun selv forstod den historiske romanen og hvordan 

verket kan leses og forstås i lys av den historiske diskursen forfatteren tok utgangspunkt i. Jeg 

vil helt konkret undersøke forfatterens historiesyn og sette det i relasjon til forfatterens 

menneskesyn. Videre vil jeg se på hvordan hun selv forstod kjønnsrelasjonene i 

middelalderen og særlig vektlegge hvordan hun oppfattet kvinnens stilling. Mot slutten av 

kapittelet vil jeg trekke inn Undsetforskere jeg mener har et blikk for Undsets historiesyn som 

både har vært ansporende og fruktbart for min egen lesning og anvendelse. På den ene siden 

blir det tydelig at en historisk roman aldri kan uttrykke annet enn forfatterens diskursive 

subjektivitet, og dermed blir fremskrivingen av det kvinnelige og det mannlige i Kristin 

Lavransdatter like polemisk og begrenset av forfatterens syn som sakprosaen. På den andre 

siden er den historiske romanen tradisjonelt blitt definert ut fra sitt politiske 

forandringspotensial og derfor blir Undsets middelalder, slik den først og fremst blir sanset 

gjennom Kristins kvinnelige blikk, en interessant motvekt til det maskuline blikket. I Kristin 

Lavransdatter vies kvinnens natur og kvinnens arbeidsområder stor plass og dermed blir det 

mulig å se etter både maskuline og feminine strukturer i verket.  

 Sigrid Undsets historiesyn oppsummeres gjerne i hennes berømte avslutningssentens i 

Fortellinger om kong Artur og ridderne av det runde bord fra 1915: «Ti sed og skikk 

forandres meget, alt som tidene lider, og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes 

om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager» (Undset 2004b: 

345)11. Tyngden som tillegges sitatet bunner i to forklaringsinstanser, som gjensidig styrker 

påstandens sannhetskrav innenfor verkets egne rammer. For det første fremstår sitatet som en 

forfatterkommentar fordi den autorale fortelleren nærmest smelter sammen med den 

biografiske forfatteren. Påstanden får dermed stor autoritet og autensitet fordi den så tydelig 

speiler forfatterens egen overbevisning. For det andre bærer sitatet i seg en antropologisk 

                                                             
11 Ole Martin Høystad (2005) har skrevet en grundig analyse av Undsets historiesyn: «Tempo og paradoks i 
mentalhistoriske endringer: Undset – Elias – Foucault» og jeg har hentet mye inspirasjon fra den. Den kan 
lastes ned på https://teora.hit.no/bitstream/handle/2282/152/skrift2005_7.pdf?sequence=1.   
 

https://teora.hit.no/bitstream/handle/2282/152/skrift2005_7.pdf?sequence=1
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insistering. Til tross for det kulturrelativistiske og foranderlige som hviler over vår eksistens – 

kulturell praksis og religiøse normer transformeres og oppløses – finnes det likevel noe 

konstant og allmennmenneskelig som alltid forblir det samme. At «det menneskelige hjertet» 

forblir intakt ligger også innbakt i Undsets forståelse av forholdet mellom fortid og samtid: 

 

 [S]kaller man av seg det lag av forestillinger og tanker som spesielt tilhører ens egen 

 tid, så trer man like inn i middelalderen og ser livet fra dens synspunkt – det faller 

 sammen med ens eget. Og forsøker man konsist å gjengi hva man har sett, så blir 

 formen uvilkårlig beslektet. Og man skriver samtidig (Undset 2004a: 16). 

 

Undsets historiesyn forholder seg altså til to ulike størrelser. På den ene siden er det selve 

historiens gang, som til enhver tid er preget av særskilte normer og kulturelt betingede 

tankemønstre. På den andre siden finnes en konstant menneskelig natur, som ikke lar seg 

forandre. Det er på denne bakgrunnen det ble mulig for forfatteren å kritisere sin egen samtid 

på bakgrunn av middelalderen. Å hevde at menneskehjertet lar seg fremstille, med Undsets 

egne ord, som «[…] rent og uforanderlig […] bart», illuderer at det allmennmenneskelige så å 

si nivellerer muligheten for at historiens gang har påvirkningskraft på våre innerste og 

inderligste reaksjonsmønstre (Undset 2004a: 15). Men det er vel nettopp sed og skikk, tro og 

kultur som former oss og gjør vår spesifikke væren-i-verden til både en distinkt, men også 

foranderlig størrelse? Når disse grunnleggende instansene forandres, forandres selve 

fundamentet for vår eksistens, og dermed også våre innerste følelser og reaksjonsmønstre. 

Som historiker Erling Sandmo sier i Apollon: «Er det noe som forandrer seg, er det hjertet. 

Hjertet er ikke til å stole på» (Hagemann 2012). Å metaforisk løsrive hjertet fra verden, stille 

det opp som noe statisk i en dynamisk og omskiftelig virkelighet, gjør dermed at selve 

forsøket på å bli samtidig med det fortidige ikke uten innvendinger kan brukes som 

legitimitetsgrunnlag for å si noe sikkert om middelalderen eller middelalderens menneskesyn.  

 Anne Birgitte Rønning inkorporerer dette når hun i sin avhandling Historiens 

diskurser. Historiske romaner mellom fiksjon og historieskriving (1996) hevder at den 

historiske romanens egenart ligger i dens «diskursive skjæringspunkt»: Forfatteren må både 

skrive seg opp mot «historieskrivingens diskurs» samtidig som hun, gjennom sin «[…] 

diskursive posisjon i samtiden kommer fortidens hendelser og forståelsesmønstre i møte» 

(1996: 3). I og med at denne oppgavens omfang ikke gir rom for en diskusjon av 

historiefagets arbeidsmetoder, vil jeg nøye meg med å påpeke at Foucaults diskursbegrep, 

som Rønning tar utgangspunkt i, nettopp understreker at individet til enhver tid er underlagt 

«[…] praksiser som systematisk former de objektene som de tilsynelatende omtaler eller 

dreier seg om» (Egeland & Jegerstedt 2011: 70). Dermed kan heller ikke Undset skrive frem 
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kjønn eller karakterer som er fristilt den diskursive avhengigheten. Hun må ta utgangspunkt i 

sin tids diskursive språk, gjennom en subjektposisjon som er sosialt og epistemologisk 

strukturert (Rønning 1996: 14). Men med støtte i Foucaults forståelse av makt som noe 

immanent i alle forhold vil jeg likevel påpeke at enhver som taler, tenker og handler i det 

offentlige rom kan bidra til nye innfallsvinkler og subjektposisjoner. For Foucault er makt 

dynamisk og tilgjengelig for alle. Undsets fremskriving av det maskuline og det feminine i 

Kristin Lavransdatter kan på den ene siden bare fremstå som forfatterens egne tolkninger og 

være farget av den forståelseshorisonten og de maktdiskursene som var rådende i hennes egen 

samtid. Hun kan altså ikke, til tross for egen overbevisning, rive seg løs for å «[…] tre […] 

like inn i middelalderen […]» (Undset 2004a: 16). På den andre siden kan fiksjonen hennes 

likevel gi en distinkt tolkning av middelalderen som bør tas på alvor, også innenfor 

historiefagets egen forskning12. Undsets forståelseshorisont, både i forhold til mennesket og 

historien, kommer tydelig til uttrykk i et brev hun sendte Dea i 1927: «Jeg tror jo i det hele 

ikke paa at menneskene har ”utviklet‟ sig i historisk tid. De har hat forskjellige maater at se 

paa verden paa og middelalderens betragningsmaate tiltaler mig mest, fordi de har love for 

menneskene som de er og en religion om menneskene som de burde være» (Undset 1992: 

202. Forf uthev). 

 Det en analyse av de maskuline og feminine strukturene i Kristin Lavransdatter derfor 

bare helt sikkert kan si noe om, er hvilke livsbetingelser Sigrid Undset selv anså som de beste 

for mennesket. I middelalderen fant hun et menneskesyn som korrelerte med hennes eget. Og 

som Rønning poengterer kan heller ikke historiefaget transcendere den subjektive tolkningen. 

Det finnes ikke noe nøytralt ståsted for sikker viten (á la Rankes «wie es egeintlich gewesen 

ist»). I og med at all historieskriving er et spørsmål om kunnskap og kunnskapskontroll, kan 

det skjønnlitterære verket «[…] leses som en diskursiv strategi for å bringe på bane ny 

kunnskap» (Rønning 1996: 15). Leseren får svar på hvordan forfatteren italesetter og 

eventuelt utfordrer rådende maktstrukturer og gjeldene sannheter. 

 I og med at jeg i denne oppgaven er særlig interessert i to aspekter ved Undsets 

forståelse av det mannlige og det kvinnelige i middelalderen – hvilke identitetsmarkører som 

ligger implisitt i forfatterens kjønnsforståelse, slik den kommer frem i sakprosaen hennes  og 

hvordan denne kjønnsforståelsen faktisk manifesterer seg når individet er fristilt 

                                                             
12 Undset selv påpekte at en romanforfatters tolkninger av det fortidige bør være av interesse også for den 
profesjonelle historikeren. Til norrønfiliologen Magnus Olsen skriver hun for eksempel 28.01. 1922: «Og skjønt 
jeg meget vel vet at jeg aldrig har lov til at glemme, jeg er bare lægmand, saa har det undertiden forekommet 
mig som om historieforskerne en og anden gang kunde drage sig til nytte en kunstners opfatning av et og andet 
norrønt» (sitert fra Solberg 1997: 216). 
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modernitetens trange og forkrøplede svøpe – vil jeg i det følgende se på to artikler som jeg 

mener uttrykker Undsets tolkning av middelalderens kjønnsforståelse. Den første er 

«Efterskrift til et kvinnesynspunkt» fra 1919 og den andre er «Den hellige Angela Merici – en 

kvinnesakskvinne» fra 193313. Begge artiklene setter kvinnens stilling i middelalderen i relieff 

til kvinnens stilling i det moderne. «Efterskrift» gir dessuten et svært interessant innblikk i 

hvordan Undset forstod og tok i bruk det middelalderske kildematerialet samtidig som hun 

skrev Kransen. For henne uttrykte dette kildematerialet et menneskesyn som med fordel 

burde veves inn i det moderne tankegodset, både i forhold til kjønnsrelasjonene, kvinnesak og 

dermed i vurderingen av det mannlige og det kvinnelige.  

 I «Efterskrift» stiller Undset seg svært kritisk til modernitetens overbevisning om at all 

"utvikling" (forfatterens anførselstegn) innenfor kjønnspolitikken går i riktig retning. For 

henne bærer en slik insistering heller preg av «massesuggestion» fordi den ikke klarer å 

inkorporere en løsning for selve grunnvilkårene i en kvinnes liv (Undset 2004a: 353): 

Slektslivet og yngelpleien, selve «[…] forutsetningene for samfunnets eksistens, dets 

fornyelse […].» (Undset 2004a: 354). Dersom fokuset i kjønnsdebatten ble rettet mot den 

fundamentalt ulike stilling en mor og en far har i forhold til felles barn, ville det moderne 

mennesket ifølge Undset fått større mulighet til å leve i tråd med sin naturs mest 

grunnleggende egenskap: De mannlige idealer realiserer og opprettholder samfunnsordenen 

(Undset 2004a: 356), kvinnen anerkjenner og bærer konsekvensen av moderskapets private 

mirakel (Undset 2004a: 359) ved å ta innover seg at mannen kun har hennes ord på at barnet 

virkelig er hans (Undset 2004a: 371). Det er på denne bakgrunnen at Undset mente det var 

nødvendig å gå tilbake til de middelalderske kildene for å styrke den kristne maning om «[…] 

slektslivets kår på jorden: for ham arbeide på en gjenstridig jord, for henne barnefødsel i 

smerte, attrå til et annet menneske og det som attråen bringer, underkastelse, for begge å bli 

ett kjød om de aldri så meget blir ved å være to sjeler […]» (Undset 2004a: 366).  

 Undset skriver videre at det frihetsprosjektet som den moderne litteraturen og 

lovgivningen hyller som kvinnefrigjørende, i virkeligheten er preget av inkonsekvent 

uforstand: «Den innregistrerte som erobring enhver posisjon som kvinnene vant, men glemte 

oftest å notere at de var vunnet på bekostning av andre posisjoners oppgivelse» (Undset 

2004a: 388). For Undset er middelalderens viser og lover mye nærmere sannheten om det 

kvinnelige når den forutsetter at barnet har makt til å gråte sin mor fra en annen manns seng 

                                                             
13 «Efterskrift til et kvinnesynspunkt» vil ellers gjennom oppgaven brukes for å belyse Undsets forståelse av det 
mannlige og det kvinnelige i det moderne. 
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(Undset 2004a: 387). Gjennom middelalderens ridderlitteratur og sanger, i sed og skikk, 

finner altså Undset et menneskesyn som hun mener er langt mer opplyst i forhold til 

kjønnsrelasjonene enn det moderne. Her finner hun at kvinnen qua kvinne og i lys av jomfru 

Marias opphøyde stilling tildeles en ære som senere tider overser i progresjonens og likhetens 

navn. Gjennom middelalderens sofistikerte ridderidealer og kirkelige sakramenter blir 

kvinnens natur og plikter anerkjent som forutsetningen for at samfunn bygges og består. Den 

største ære for en kvinne, sier Undset, ligger i de gamle visenes insistering på at barnets rene 

tillit er morens høyeste mål. Denne overbevisningen finner hun oppsummert i omkvedet hun 

bruker som epitet for artikkelen: «Hossi kan grase på jori gro, / når sonen må inkji moeri tru?» 

(Undset 2004a: 353, 386). 

 Artikkelen om «Den hellige Angela Merici: en kvinnesakskvinne» bærer preg av 

Undsets utrettelige arbeid for å fremme katolisismens sak etter at hun konverterte i 1924. Men 

artikkelen er også interessant for mitt siktemål, både fordi den gjennom beskrivelsen av en 

kvinnelig helgen avdekker Undsets forståelse av middelalderens kvinnesyn, og fordi den viser 

hvordan hun bruker ("den opprinnelige", det vil si den katolske) kristendommen for å si noe 

eviggyldig om den menneskelige natur. Samtidig er det naturligvis slik at Undsets forståelse 

av kjønnsrelasjonene får en tilleggsdimensjon etter konverteringen, som viser seg både i 

artiklene post konverteringen og i Kristin Lavransdatter: Nå fundamenteres de først og fremst 

gjennom Guds lov. Selv om ikke grunnforståelsen hennes av det kvinnelige og det mannlige 

forandret seg, fant hun gjennom katolisismen et mer dyptfølt og essensielt uttrykk for 

kjønnsrelasjonene, som ifølge henne kunne vise mennesket en vei bort fra den moderne 

narsissismen og forestillingen om at mennesket er nok i seg selv (Bliksrud 1995: 97). Det 

religiøse aspektet glir inn som en del av menneskets sansbare natur og biologi. 

Menneskeverdet manifesterer seg gjennom den ontologiske (thomistiske) vissheten om at det 

finnes en aktiv, skapende Gud, som forkynner at frelsen hviler i den stadige viljen etter å 

nærme seg Guds fullkommenhet, altså i vår uendelige streben etter å kue det ikke-

guddommelige i oss selv 14. Menneskets endelige telos er således løsrevet kjønnsdikotomien, 

men vår innerste natur folder seg likevel ut gjennom henholdsvis maskuline og feminine 

karakteregenskaper. I «Den hellige Angela Merici» skriver Undset: «[…] for Gud var en 

mannssjel og en kvinnesjel like dyre, like evindelig verdige at Han skulle meddele seg til dem 

og forme dem – men en manssjel var en mannssjel og en kvinnesjel var en kvinnesjel» 

                                                             
14 Denne forståelsen av det katolske menneskesynet har jeg hentet fra artikkelen «Katolsk propaganda», som 
Sigrid Undset skrev i 1927, særlig sidene 345-351(Undset 2006). Lavrans Bjørgulfssøn er forøvrig gjennomsyret 
av denne thomistiske tankegangen (se s. 82). 
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(Undset 1982: 353). Dette er et vesentlig poeng i forhold til kjønnsrelasjonene i Kristin 

Lavransdatter, som må forstås i lys av sitt sammensatte utgangspunkt: Middelalderens 

livsfølte katolisisme og kjønnsforståelse settes i relieff til samtidens kvinnesaksdebatt og 

Undsets egen «reaksjonære» holdning.  

 Selve hagiografien til den hellige Angela er skrevet i didaktisk øyemed. I innledningen 

understreker Undset at innenfor det katolske Europa fikk kvinner med ekstraordinære evner 

mulighet til å utfolde seg intellektuelt, som forfattere, kunstnere og åndelige veiledere, i en 

skala som var bortimot utenkelig innenfor samfunn som var preget av Lutherdom eller 

Calvinismens «[…] hat til sjelelig ynde, til det billeddannede og poetiske element […]» 

(Undset 1982: 347) 15. Undset var overbevist om at historisk sett er den katolske kvinne mer 

frigjort enn den protestantiske. Hun understreket argumentasjonen sin med å påpeke at «[…] 

et kardinalpunkt i hele middelalderens syn på kvinnene […] er det krav på administrativt 

talent som dengang ble stillet til alle kvinner som ville gjøre seg fortjent til å komme inn 

under begrepet "god kvinne"- dvs. en sterk kvinne» (Undset 1982: 340). Det administrative 

talentet så hun i sammenheng både med agrarsamfunnets krav til felles arbeidsinnsats for 

slektens overlevelse og i barmhjertighetsplikten enhver kristen kone hadde overfor de svake 

og vanskeligstilte. Det statiske aspektet ved Undsets historiesyn – at noe vesentlig er konstant 

i vår natur, henger altså sammen med det katolske menneskesynet, som forfatteren etter lang 

tids søken endelig fant hvile og forløsning i, og som må forstås som ahistorisk. Når jeg har 

lest de to artiklene såpass nøye er det, for å oppsummere, fordi Undsets forståelse av kjønn lar 

seg avdekke gjennom hennes særegne bruk av historiske levninger og kildemateriale (jf 

epitetet fra «Efterskrift»). Videre mente Undset at den historiske romanen gav henne et lerret 

der diktningen eksemplifiserte motsatsen til det hun oppfattet som sin egen tids villfarelser og 

begrepsforvirringer. I et brev fra 1942 skrev hun: «And no amont [sic!] of knowlrdge [sic!] 

about archeology or history would ever have made me write "historical" novels, if it had not 

been for the fact, these old sources in many ways mirrors my own way of thinking and the 

way our people think today» (Daniloff 1974: 127). 

 

                                                             
15 I artikkelen bruker hun middelalder og det katolske Europa som synonymer. Poenget som underbygger 
argumentasjonen hennes er at kvinnens sterke stilling er en realitet så lenge «[…] katolisismen var det 
dominerende element i Europas åndsliv […]» (Undset 1982: 349). Dette motbevises for øvrig av Kari Børresen 
(1985), se s. 34, denne oppgaven. 
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3.1 Trekk ved Kristin Lavransdatter som historisk roman 
Å framskrive motsatsen til sin egen tids villfarelser gjennom den historiske romanen betinger 

på den ene siden at alle historiske fakta er etterrettelige og tar utgangspunkt i realhistorisk 

kunnskap og på den andre siden at den realhistoriske kunnskapen smeltes sammen med en 

troverdig og dyptfølt gjengivelse av den beskrevne tidens mentalitet. I det følgende vil jeg 

derfor ganske kort referer til hvordan komposisjonen gjenspeiler det realhistoriske. I og med 

at det er gjennom middelaldermenneskets tankemåte, følelsesliv og religiøsitet at Undset sier 

noe pregnant om samtiden kan kritikken bare tas på alvor dersom det realhistoriske fremstår 

autentisk og velbegrunnet. Jeg vil imidlertid vie noe større plass til debatten som har gått 

rundt Undsets forståelse av middelalderens mentalitet, der særlig Bull og Paasche er sentrale 

aktører. I kjølvannet av denne debatten vil jeg også se på mer generelle trekk ved den 

historiske romanen slik for eksempel Lukács forstod den. Mot slutten av kapittelet vil jeg 

forsøke å finne frem til, ved å ta i bruk nyere sekundærlitteratur om verket, en forståelse av 

Kristin Lavransdatter som fører debatten bort fra den enten - eller forestillingen som Bull og 

Paasche representerer og heller fokuserer på hvordan Undsets egen tolkende og subjektive 

fremskriving av middelalderen kan kaste lys over oppgavens problemstilling. 

 Først det realhistoriske: Fra første stund ble Kristin Lavransdatter hyllet for sin solide 

realhistoriske forankring. Alle detaljer, både de som omhandler rikspolitiske forhold og de 

som beskriver dagliglivets detaljer er tuftet på forfatterens egen vidtrekkende forskning og 

innsikt. Ellisiv Steen (1959) mener at den sterke grad av historisk realisme som preger Kristin 

Lavransdatter er en gjenspeiling av Undsets utpregede virkelighetssans og følelse for «[…] 

tingenes konkrete realisme […]» (Steen 1959: 68). Nærmest organisk glir kunnskapen 

forfatteren har om middelalderen inn i menneskenes faktiske omgang med tingene og med 

hverandre. Samtidig underbygges den realistiske teknikken av et sterkt rasjonalt drag (Steen 

1959: 99). Det vil for eksempel si at romankarakterenes handlinger alltid er psykologisk 

motivert gjennom ættetavle, familiesituasjon og så videre (Steen 1959: 101-103). For Steen 

inngår dette som generelle krav til den historiske romanen: «Skal en historisk roman bli et 

full-lødig diktverk og gi en samlet kunstnerisk helhetsvirkning, må det fiktive stoff absorbere 

det historiske uten at forfatteren går på akkord med historisk sannhet» (Steen 1959: 73). 

Rønning (1996: 61ff) nevner, på generell basis, flere ulike virkemidler som markerer 

tidsperspektivet i historiske romaner, blant annet innskriving av kjente historiske skikkelser, 

integrering av fortidens tekster, realistiske beskrivelser av byggverk og gjenstander osv. Alt 

dette er integrert i Undsets middelalderverk og skaper dermed en særlig realismeeffekt, som 

ytterligere forsterkes og levendegjøres gjennom trilogiens spesifikke, foreldede språktone 
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(Bliksrud 1997: 96-97) og Undsets bruk av historisk korrekte navn, både i forhold til 

autensitet (reell navnebruk, geografisk spredning), frekvens og sosial status (Windt-Val 2009: 

224-236). 

 At det realhistoriske er så etterrettelig får imidlertid først virkelig effekt dersom de 

litterære middelalderkarakterene fremstår som troverdige og levende innenfor den komplekse 

veven av rasjonelle og impulsive handlinger som den fiktive karakterens liv bør utspille seg 

innenfor. Dermed er jeg over i mentalitetsdebatten. Korrelerer den litterære karakterens 

handlinger og sosiale mønstre logisk og godt med en tidstypisk fundert psykologi eller 

fremstår hun eller han som anakronistisk og derfor historisk tilfeldig? 

 Sigrid Undsets forståelse av middelalderens mentalitet – altså de faktorene som 

motiverer og driver handlingene og emosjonene våre – har helt siden utgivelsen av Kransen 

vært gjenstand for debatt. Olav Solberg kaller det to fronter, henholdsvis Edvard Bull versus 

Fredrik Paasche (1997: 17). Stridsspørsmålet var hvorvidt forfatterens fremstilling av 

kristendommens betydning for middelaldermennesket var i overensstemmelse med den 

virkelige høymiddelalderens gudstro. Gjennom hele Kristin Lavransdatter ligger det en 

forståelse av at mennesket dypt og inderlig hadde absorbert den "nye" troens livsfundament. 

Dette synet fant Undset støtte for i Paasches Kristendom og kvad fra 1914. Han argumenterer 

for at «[…] nordmændenes overgang til kristendommen var en overgang til europæisk 

katolicisme, til en kristendom, som i det store og hele blev like "vel holdt", blev like klart 

opfattet og fik like sterk indflydelse paa følelseslivet, som i andre lande, hvor romerkirken 

organiserte sig» (Paasche 1914:1). Paasche trodde imidlertid ikke på det uforanderlige 

menneskehjertet, men underla argumentasjonen sin en evolusjonistisk konklusjon. I 

avhandlingens «Slutning» står det: 

 

 Paafaldende kraftig gaar den europæiske utviklingslinje og de europæiske detaljer 

 igjen i de norrøne lande. Og paafaldende raskt tar vi det fremmede ind til os. [...] Og 

 det er ikke en sjælløs overførelse, der her er tale om. Overalt er den europæiske 

 symbolik og legende klart opfattet og gjendigtet med levende følelse (Paasche 1914: 

 172).  

 

På motsatt side stod Bull som i Folk og kirke i middelalderen fra 1912 hevdet at den hedenske 

troen fremdeles var sterkt forankret i middelalderens mennesker. Implisitt indikerer dette, og 

jeg lener meg mot Høystads (2005) utlegninger, at middelaldermenneskets mentalitet var 

fundamentalt annerledes enn vår. Fordi 1300-tallets menneskehjerter fremdeles var bundet til 

den norrøn-hedenske mentaliteten forstår Bull karakteren Kristin Lavransdatter mer som et 
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moderne menneske enn som en representant for høymiddelalderen. I en hyllest til forfatterens 

Hans E. Kinck historieforståelse skriver han om karakterene i Kristin Lavransdatter: 

 

 […] [M]enneskesindene er ikke middelalderlige, men moderne. Tydeligst er dette hos 

 Kristin Lavransdatter selv, som åpenbart er nærmere i slekt med heltindene i Sigrid 

 Undsets moderne romaner end med Eddaens og sagaens kvinder. Hun reagerer overfor 

 tilværelsen ikke som den der er vokset op på en middelaldergård i Gudbrandsdalen, 

 men som den der er vokset op i Welhavensgate, har sittet på kontor i sin ungdom og 

 kjender naturen fra søndagsturer i Nordmarka. Hun har det typiske humørtrækket 

 for så mange kvinder fra storbyen: hun er "grinete". Og hendes moral og samvittighet 

 er uendelig fjern både fra hedendom og fra middelalderlig katolicisme; protestantisk 

 puritanisme er - mirabile dictu i betraktning av Sigrid Undsets sterke katolske 

 interesser - en av de sterkeste moralske drivkræfter i hende (Bull 1927: 204). 

 

Historikere i kjølvannet av Bull og Paasche har langt på vei vist at Paasches standpunkt er 

mest i tråd med nyere forskning, selv om dette i seg selv ikke motbeviser Bulls analyser av 

Kristin. Undset hadde rett når hun hevdet at den kristne mentaliteten ganske raskt overskygget 

den norrøne, noe som har sammenheng med de mange reisene vikingene og andre sjøfolk 

gjorde til kristne land, blant annet England og Irland. Historikeren Claus Krag hevder for 

eksempel i «Fra hedendom til kristendom» (1995) at innsatsen til Olav Trygvason og Olav 

den hellige heller må ses som avslutningen på kristningen av Norge enn som begynnelsen av 

den (Krag 1995a: 106). Allerede i lang tid hadde den kristne kulturpåvirkningen arbeidet med 

menneskenes hjerter. Krag tilbakeviser imidlertid kontant Undsets sentens om det 

uforanderlige menneskehjertet (Krag 1995b: 69). Jeg utdyper det nokså utførlig her fordi det 

understreker hvor uhyre vanskelig det er å forsøke å skape en analogi mellom fortiden og 

samtiden uten at det fremstår som anakronistiske projiseringer av det moderne 

menneskesinnet, jf Bull ovenfor.  

 Å påstå at det finnes et allmennmenneskelig referansepunkt, løsrevet den enkeltes 

individualitet, indikerer en forestilling om at det finnes et sett verkseksterne stereotyper som, 

til tross for verkkarakterenes distinkte individualitet, kan oppsummeres blant annet innenfor 

dikotomier som det feminine og det maskuline. I denne forbindelse kan det være nyttig å se 

på ett av Georg Lukács (1885-1971) hovedkrav til den historiske romanen, nemlig det han 

kaller den representative karaktertypen, for deretter å koble hans typeterminologi opp mot det 

jeg selv oppfatter som et gjennomgående trekk ved karaktertegningene i Kristin 

Lavransdatter. 

 Lukács utgangspunkt er marxistisk litteraturteori. Han mente at litteraturen må 

bedømmes ut fra hvordan den makter å relatere til og iscenesette den sosiale virkeligheten den 

springer ut fra. At en forfatter fremstår som konservativ privat (Lukács så selv Scott, Balzac 
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og Tolstoj som de fremste representantene for den historiske roman) spiller ingen rolle så 

lenge verket inngår i en dialektisk «[…] kamp mot de aktuelle strømningene» i tiden (Lukács 

1975: 196). Litteraturens oppgave blir å holde «[…] et speil opp for verden for, ved hjelp av 

dette speilbilde, å drive menneskehetens utvikling fremover» (Lukács 1975: 196). Dette 

perspektivet krever en realistisk16 fremstillingsform der samfunnet fremstår i sin totalitet slik 

at de egentlige drivkreftene bak et samfunns fortid og nåtid kan blottlegges17. Formingen av 

de litterære karakterene blir dermed av største betydning fordi de må representere, gjennom 

sine handlinger og tankemønstre, drivkreftene bak den historiske utviklingen: «Et realistisk 

litteratursyn finner sin sentrale kategori og sitt viktigste kriterium i typen, som både i forhold 

til karakterer og situasjon på en eiendommelig måte markerer den organiske foreningen av det 

allmenne og det individuelle i en syntese» (Lukács 1975: 188). Gjennom karakterenes doble 

representativitet kan forfatteren dramatisere de store sosiale konfliktene og de historiske 

paradigmene. For at den historiske romanen ikke skal fremstå som ren projisering av den 

tiden den springer ut fra, og dermed løsrevet siktemålet, må forfatteren evne å sette seg i 

forbindelse med den fortiden hun beskriver. I The Historical Novel (1937) skriver Lukács: 

  

 What matters therefore in the historical novel is not the retelling of great historical 

 events, but the poetic awakening of the people who figured in those events. What 

 matters is that we should re-experience the social and human motives which led men 

 to think, feel and act just as they did in historical reality (1983: 42) 

 

Dette er karakteristisk for Kristin Lavransdatter i den forstand at menneskeskildringene 

kombinerer både de individuelle, de kulturelle, de religiøse og de politiske særegenhetene i 

perioden 1306 – 1349. Innenfor fiksjonen utgjør det det realistiske bakteppet som handlingene 

og følelsene springer ut fra.  

                                                             
16 I forordet til Lukács Realisme (1975) skriver Helge Rønning at for Lukács var det kun det realistiske diktverket 
som makter å gjenspeile det dynamiske aspektet ved marxistisk litteraturteori. I naturalismen er 
samfunnsinstitusjonene statiske fordi de litterære karakterene fungerer kun som brikker i et spill de ikke selv 
kan kontrollere eller løsrive seg fra: «Et realistisk verk, derimot, skildrer en verden som er dynamisk. Den lar seg 
kontrollere og endre gjennom menneskelige handlinger. Den realistiske litteratur uttrykker en 
virkelighetsopplevelse der motsetningen mellom ulike samfunnskrefter trer fram. Den gjenskaper konfliktene 
fra virkeligheten i fortettet form» (Rønning 1975: 19). 
17 I og med at den historiske roman alltid vil være etterstilt tiden den beskriver, påpeker Anne Birgitte Rønning i 
sin avhandling Historiens diskurser (1996) at Lukács i alt for liten grad tar hensyn til anakronismeproblemet – 
«[…] tidsavstanden mellom forfatteren og den fortiden han skildrer […]» (1996: 21). Han knytter det ikke opp 
mot at historisk utvikling faktisk innebærer at hendelser og kulturelle frembringelser ikke lenger betyr det 
samme (1996: 22). Erfaringsdiskursene er ikke lenger de samme, jf Foucaults episteme og de ideologiske og 
politiske føringer som til enhver tid ligger innbakt i den rådende samfunnsdiskursen. Dette blir, som nevnt, 
også et problem med Sigrid Undsets historiesyn. 
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 Lukács typekrav gjennomføres dermed, slik jeg ser det, langt på vei gjennom verkets 

karaktertegninger, vel og merke hvis de ikke relateres til en politisk, men snarere en 

mentalhistorisk kontekst. Mannskikkelsene Lavrans, Simon og Erlend fremstår som distinkte 

representanter for allmenne verdier. Det er gjennom deres spesifikke egenskaper at kvinnene i 

deres varetekt formes og forstår seg selv. Mennenes spesifikke, nærmest overdrevne 

karaktertrekk blir altså formende også for kvinnenes eksistens. Det er gjennom mennenes 

sterke og entydige maskulinitet at det beste og verste i kvinnene får sitt klareste uttrykk.  

 

3.2 Undsets historiske diskurs – et flettverk av intertekstualitet og 

fortellerposisjoner 
Hittil i dette kapitlet har jeg forsøkt å peke på flere sider ved Kristin Lavransdatter som 

historisk verk. Et hovedanliggende har vært å få frem hvor maktpåliggende det var for Undset 

å vise at fortidens verdisett og menneskesyn fremdeles hadde stor relevans for samtiden. Hvis 

vi leser Kristin Lavransdatter i lys av sakprosaen hennes om kvinnesak og menneskets 

fremmedgjøring fra sin opprinnelige natur, fremstår verket som et skjønnlitterært eksempel på 

hvordan det mannlige og det kvinnelige ifølge Undset folder seg ut når det ikke lenger holdes 

tilbake av abstrakte politiske doktriner (s.17). I det øyeblikket verket ses i lys av forfatterens 

egne polemiske og politiske meninger blir fremskrivingen både av det realhistorisk korrekte 

og karakterenes tidsbundne handlings- og tankemønstre viktige. Forfatterens verk må fremstå 

troverdig for at eksemplets makt skal kunne trenge igjennom. Samtidig må skikkelsene 

fremstå, iallfall til en viss grad, som typiske representanter for sin tid. Tidlig i dette kapitelet 

argumenterte jeg for, med bakgrunn i Rønning og Foucault, at Undset, til tross for sin 

insistering på det uforanderlige menneskehjerte, ikke kan løsrive seg sin egen diskursive 

avhengighet. Hun kan for eksempel ikke skrive frem kjønn og kjønnenes utfoldelse uten at det 

er preget av hennes egne subjektive tolkninger og hennes egen diskursive posisjon. Dette er 

imidlertid heller ikke nødvendig all den tid det er Sigrid Undsets middelalder som er av 

betydning for min forståelse av det maskuline og det feminine i Kristin Lavransdatter. For å 

samle trådene vil jeg avslutningsvis i dette kapitelet trekke inn Olav Solbergs Tekst møter 

tekst (1997) og Claudia Bergusons arbeider (2003, 2011) og vise hvordan de forholder seg til 

Kristin Lavransdatter som historisk roman. Jeg vil også nevne et poeng fra Vigdis Ystads 

artikkel «Kristin Lavransdatter og historien» (1982). Både Solberg og Berguson tar 

utgangspunkt i hvordan Undset bruker autentiske middelaldertekster for å gjenskape en 

realistisk klangbunn til fiksjonen. Særlig intertekstuelle lån fra balladen, den kristne legenden 

og ridderromanen flyter, direkte og indirekte, gjennom hele Undsets fiksjonsunivers. Solberg 
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er i sine analyser primært ute etter å identifisere hvilke tekstlån Undset benytter seg av, for 

dermed å kunne realisere en «fullgod» forståelse av verkets handling og tematikk (1997: 12). 

I lys av dette er Solberg opptatt av Undset som historieskriver (1997: 215-216) og hvordan 

verket gjenspeiler hennes etiske engasjement, som han ser i forlengelse av hennes 

nyrealistiske orientering (1997: 126). Samtidens verdigrunnlag og kjønnsnormer settes i 

kontrast til middelalderens, og han siterer Undset, for å «[…] styrke det gamle norske 

kulturgrundlag, følelsen av individets pligt mot slegten og derigjennom mot nationen» (1997: 

226).  

 I avhandlingen Challenging Authority: Saga, Gossip Ballad and Legends as Narrative 

Voices in Sigrid Undset’s Kristin Lavransdatter (2003) tar Berguson utgangspunkt i det hun 

forstår som Undsets, med bakgrunn i Mikhail Bakhtin, dialog med middelalderens tekster. 

Det polyfone verkets narrative vev av ulike stemmer skaper, sier Berguson, en «[…] creation 

of a purposeful tension between history and story, fact and fiction, predictable narrative and 

narrative-in-the-making» som "fristiller" forfatteren fra den historiske kontekstens autensitet 

(2003: 2). Fokuset flyttes altså fra den historiske ektheten til narrasjonens egen polyfone 

diskurs som «[…] through its multivoiced dialogue creatively questions the relationship 

between truth and fiction, and gives image to potential life stories that exist beyond the 

borders og saga realism and objectivity» (2003: 6). I en senere artikkel, «Arrested in Parody: 

The Performance of Erlend Nikolaussøn in Kristin Lavransdatter» (2011), trekker Berguson 

også inn det hun forstår, igjen med støtte i Bakhtin, som karnevalistiske momenter i verket. I 

og med at språket alltid er ideologisk befengt kan litteraturen på en og samme tid fremstå som 

autoritativ og dekonstruerende, det vil si at eksiterende hierarkier, både religiøse, politiske og 

moralske, kan folkeliggjøres (eller degraderes), og dermed rokker de ved våre normativt gitte 

systemer og overbevisninger (2011: 125). For Berguson er det særlig Erlends skikkelse som 

utfordrer den dominerende (saga)stemmen i verket18. Erlend blir for øvrig analysert i senere 

kapitler. Mitt anliggende i disse avsluttende kommentarene er å vise hvordan Solberg og 

Bergusons arbeid kan belyse min "bruk" av Undsets historiesyn: Hva har Undsets historiesyn 

                                                             
18 Det er interessant at i Olav Solbergs tolkning av de intertekstuelle referansene fremstår Erlend først og 
fremst som en ekte ridderhelt (1997: 185-193). Han ser altså karakteren som tro mot de autentiske kildene, 
han skaper ingen ny diskurs. I Bergusons analyse forsvinner også naturlig nok Erlends ridderskikkelse som en 
stereotypisk type i Lukács’ forstand og han fremstår mer hybrid og sammensatt. Berguson poengterer at Erlend 
bryter seg fri fra sitt normative og intertekstuelle utgangspunkt og således poder han trilogien med 
karnevalistiske elementer. I mine analyser vil jeg understreke hvor nært opp til riddertypen Erlend er lagt. For 
meg fremstår han som en klassisk representant for middelalderens ridderlitteratur, den som muliggjør den 
store «amour passion» og dermed kjærlighetens overskridende potensial. 



32 
 

å si for konstitueringen av det maskuline og det feminine i Kristin Lavransdatter? Hvilke nye 

diskurser er det Undset skaper gjennom sitt rike middelalderverk?  

  I «Arrested in Parody» skriver Berguson: 

 

 If we view the medieval texts not as ”truth,”  but as the ”rule” or ”ritual of everyday 

 life” that is violated in Undset’s trilogy, then the transgression of that deeply rooted 

 narrative ”truth” presents a space in which one can laugh at the inversion of order and 

 power and temporarily subvert the established hierarchy. Viewed as meaning-bearing, 

 departing from the script of the Middle Ages becomes transgression that is not the end 

 of interpretation, but its beginning (2011: 125). 

 

Selv om Bergusons poeng i sitatet først og fremst berører hvorfor hun tolker Erlend som en 

overskridende karakter, mener jeg likevel at det er gjennom Undsets intertekstuelle lek og 

stringent gjennomførte tolkning av middelalderen at hennes særegen bruk av historien 

åpenbarer seg. Verkets mangslungne intertekstualitet gir forfatteren mulighet til å velge og 

vrake fra mange ulike kilder, slik at hun i sin egen tid kan skape sin egen middelalder 

(Berguson 2003: 90). Den middelalder som pulserer så levende i Undsets trilogi, og som går 

hånd i hanske med hennes egne konservative overbevisninger bør, slik jeg ser det, nettopp 

forstås i lys av dens særegne, narrative sannhet, der den skjønnlitterære diskursen trumfer de 

faghistoriske forskningskravene, jf Rønnings begrep om den historiske romanen som et 

«diskursivt skjæringspunkt» (se s. 21). Dette "punkterer" også kjernen av den ovenfor nevnte 

diskusjonen mellom Bull og Paasche fordi det åpner opp for en lesning som primært forsøker 

å tolke Undsets egne diskurser: I mitt tilfellet blant annet hvordan dynamikken mellom det 

mannlige og det kvinnelige i Kristin Lavransdatter gjenspeiler Undsets polemikk mot 

samtidens kvinnsaksdebatt. Det er summen av forfatterens historiebevissthet, hvor konsekvent 

og helhetlig den framskrevne middelalder fremstår innenfor skjønnlitteraturens egne rammer, 

som bestemmer hvorvidt dette er mulig eller ikke.  

 Vigdis Ystad understreker nettopp dette poenget når hun i artikkelen «Kristin 

Lavransdatter og historien» (1982) sier at den historiske romanen først og fremst må vurderes 

ut fra hvordan den i egenskap av å være et episk diktverk «[…] preges av sitt historiske emne 

[…] Det viktige er "den dikteriske historisitet": den indre sammenheng i verket mellom 

konkrete detaljeskildringer, menneskesyn og tidsfornemmelse» (1982: 102). Et slikt syn på 

det litterære verket muliggjør, uten at Ystad nevner det direkte, at forfatteren kan leke med 

middelalderens idealer. Hun kan flette inn sin ufattelige faghistoriske kunnskap, både når det 

gjelder de konkrete detaljer som omgir menneskene og det storpolitiske lerret som gir 

livsbakgrunnen, og samtidig skrive frem en ny diskurs. I den nye diskursen, som hviler i 

fiksjonen, kan polemikken mot samtidens kjønnsrolledebatt veves inn som et sømløst litterært 
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virkemiddel. Videre er det i lys av denne diskursen at det blir legitimt å trekke analogier til 

samtiden uten at det nødvendiggjør en debatt om hvorvidt det forringer det historiske verket. 

Kristin Lavransdatter er Sigrid Undsets middelalder, hvor hun fant et manifest fundament for 

den menneskelige eksistens som trumfet samtidens fremskrittslengsel og individualisme. 

  Å forstå den historiske romanen i lys av Bakthins begreper om polyfoni og 

karnevalisme (Berguson 2003, 2011) eller som en særskilt skjønnlitterær diskurs med sin 

særegne historisitet (Ystad 1982, Rønning 1996), mener jeg også åpenbarer en alternativ 

innfallsvinkel til forfatterens historiesyn der det blir mulig å skyve de ideologiske og 

antropologiske aspektene til siden. Undset legitimerte sin historieskriving ved å hevde at 

menneskehjertene aldri virkelig forandrer seg og dermed blir heller ikke tidsavstanden 

mellom forfatteren og den fortiden hun beskriver av betydning. Det vil si at selv om de 

mannlige og de kvinnelige idealene forandres, forandres ikke idealenes påvirkning, noen 

kjønnsfilosofiske innfallsvinkler vil alltid fremstå som bedre enn andre. Slik kan vi forstå 

Kristin som en representant for en allmenngyldig kvinnelighet, som helt spesifikt gjenspeiler 

Undsets foretrukne kjønnsrollemønster. Når jeg i de neste kapitlene analyserer hvordan 

Undset skriver frem det mannlige og det kvinnelige i Kristin Lavransdatter vil det imidlertid 

bli tydelig at til tross for at kjønnene naturlig plasseres innenfor normativt gitte og fastlåste 

roller, finnes det likevel overskridelser og gjentakende mønstre som ikke kan tillegges 

middelalderens patriarkalske normer og livsrammer. I og med at blikkpunktet i verket i svært 

stor grad er Kristins blir også orienteringspunktene primært sentrert rundt kvinnens gjøremål, 

barn, husfrueliv, det intime livet i familiesfæren – det storpolitiske spillet utspilles først og 

fremst i fiksjonens ytterkanter. I forhold til den historiske romanens klassiske sjangerkrav blir 

dette en ny fremskriving av middelalderen som langt på vei undergraver Lukács krav om at 

den historiske romanen må sentrere rundt et politisk orienteringspunkt som fremdeles har et 

nåtidspotensiale. Som Rønning påpeker i Historiens diskurser må Lukács insistering på den 

historisk representative typen, «[…] med nødvendighet gi det ene kjønn forrang som 

representativt. For det er bare mannen, og ikke kvinnen, som innenfor det hegelianske univers 

kan formidle mellom det private og det allmenne, være ”typer” […]» (1996: 38-40). Men 

nettopp dette aspektet motbeviser Undset med Kristin Lavransdatter. For også de fleste 

mennene i Kristin Lavransdatter, og særlig Lavrans, finner sitt livsinnhold innenfor den 

hjemlige sfæren. Han er først og fremst privatperson, frivillig plassert i randsonen av det 

politiske liv. Hans blikkpunkt er primært festet ved døtrene og driften av Jørundgård, slik 

Kristin er festet ved sønnene og husfruepliktene. Normene som styrer livet hans er imidlertid 

tuftet på fornuft og tradisjonelle æresbegreper, og dermed opprettholdelse av det maskuline 
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kosmos, noe som blir svært tydelig når hans karakter ses i relieff til de to viktigste kvinnene i 

livet hans, kona Ragnfrid og datteren Kristin. Vi ser altså at verkets sentrering rundt den 

hjemlige hverdagssfæren åpner for en alternativ historiefremstilling. Rønning påpeker at i de 

fleste sjangerstudier av den historiske romanen er kvinnelige forfatteres verk eller verk med 

kvinnelige hovedpersoner så å si fraværende nettopp fordi kravet har vært å skrive frem de 

store politiske drivkreftene i historien, i tråd med det hegelianske historiesynet (1996: 37). 

Distribusjonen av kjønnsrollemønstrene har vært statiske og klassiske. Kvinnen har vært 

begrenset til den hjemlige sfæren, mens mannen har transcendert i den ytre verden. Det er 

derfor viktig at en feministisk kritikk av sjangerteorien kobles inn, der de alternative 

diskursene settes under lupen. Den alternative historiefremstillingen har, sier Rønning, også 

politisk og historiografisk betydning (1996: 42).  

 Helt avslutningsvis vil jeg påpeke at jeg ser det som en betimelig innvending at jeg i 

dette kapitelet har valgt å legge såpass stor vekt på hvordan Sigrid Undsets kvinnelige 

orienteringspunkt i Kristin Lavransdatter åpner opp for nye diskurser og dermed skriver frem 

nye innfallsvinkler til hele middelalderens liv, som inkluderer det feminine perspektivet. I 

Kvinnenes kulturhistorie, bind I (1985) skriver Kari Børresen i «Kvinnesyn i middelalderen» 

at kvinnesynet i middelalderen var fundert i kristendommens dualistiske spalting mellom "ånd 

og stoff, sjel og kropp". Fordi Gudsbildet helt og holdent ble forstått gjennom maskuline 

metaforer (herre, husbond og far), blir Adam skapt i hans bilde ("Den Gudlike Adam") mens 

Evas eksistensberettigelse hviler i å være hans underordnede: Han er altså det primære 

mennesket, hun det sekundære. Det patriarkalske kjønnshierarkiet blir dermed normativt fordi 

det setter et absolutt skille mellom det guddommelige og det kvinnelige (Børresen 1985: 88-

90). Dette korrelerer også med en underliggende forståelse av Kristin, nemlig at hun lengter 

etter og trenger å være underlagt en herre. Faren avviser for eksempel Erlends tilbud om at 

Kristin selv skal få gods å råde over med ordene: «Ikke vet jeg om Kristin duger til å settes 

med en slik myndighet, men jeg tror neppe hun vil trives med det. Hun er mild og føielig av 

sinn […]» (Undset 1949a: 273): Far og datter er i overensstemmelse med middelalderens 

kjønnsrollemønster. Herremotivet, som sitatet faller inn under, vil utdypes i kapittel fire og 

seks. Å lese Kristin Lavransdatter i lys av en feministisk diskurs, det vil si å sidestille den 

hjemlige sfæren med den politiske sfæren, gjør imidlertid at historiske emner som tradisjonelt 

har vært ekskludert, både innenfor faghistorien og sjangerteorien, trekkes frem i lyset og gis 

betydning. Denne oppgavens primære felt er å avdekke hvilke strukturer som underbygger det 

maskuline og det feminine i Kristin Lavransdatter. Forfatterens diskurser og 

orienteringspunkt åpner opp for en alternativ historiefremstilling som også inkluderer 
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kvinnen. Det er den kvinnelige kroppen og det kvinnelige blikket i verket som ser, tolker, 

sanser og lever.  

 I det neste kapittelet skal jeg skissere det jeg forstår som vesenstrekk i måten Undset 

fremskriver det kvinnelige i relasjon til det mannlige og i tråd med dette kapittelets 

avsluttende kommentarer vil det kvinnelige – kvinnens kropp og natur stå i fokus. I senere 

kapitler vil jeg også legge stor vekt på det mannlige gjennom analyser av Lavrans, Simon og 

Erlend. 
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4 Noen nedslag i de feminine og maskuline strukturene i 

Kristin Lavransdatter 
I de foregående kapitlene har jeg forsøkt å etablere rammeverket rundt oppgaven. Kort 

oppsummert: Sigrid Undset var overbevist om at middelalderens levesett og tankesystemer 

bygde på et verdigrunnlag som hennes egen samtid med fordel kunne dratt nytte av. Når 

menneskets hjerte evig og alltid er det samme blir alle tidshistoriske variasjoner bare 

overflatekrusninger i vannskorpa (Johansen 1998: 231). Forut for sitatet s. 21 sier Undset at 

«[D]en tidlige middelalder følte jeg meg sikker på at jeg forstod. Der ligger det rent og 

uforanderlige mennesket bart – samfunnsformene er så enkle at individet får vokse og utfolde 

seg fritt […]» (Undset 2004a: 15). Straks etterpå tilføyer hun at andre tidsperioders entydige 

åndsstrømninger overskygget og utraderte alt som ligger forut. Alt de etterlot seg var «[…] 

den størknede skorpe om et avdødt tankeliv […] For meg er for eksempel reformasjonstiden, 

rokokkoen, hele det nittende århundre slike tidsepoker» (2004a: 15). Med andre ord; Undsets 

historiesyn forholder seg hele tiden til konstante størrelser der visse fakta om menneskets 

grunnvilkår forblir evig sanne. Der det menneskelige får åpenbare seg, «rent og uforanderlig», 

innebærer det først og fremst for Undset at den enkelte får leve et fullverdig familieliv der de 

driftene som opprettholder slektslivet ikke begrenses, men tvert imot gjennomsyrer alle 

aspekter ved livet, som en integrert del av arbeidsinnsatsen og kjærlighetslivet. 

 I dette kapittelet skal jeg forsøke å vise, gjennom nokså grove riss, hvilke strukturer 

som skaper kjønnsdikotomiene i verket19. I og med at Kristin Lavransdatter gir forfatteren en 

mulighet til å vise hvordan det menneskelige spiller seg ut når det er løftet ut av den moderne 

begrepsforvirring og over i en tid hun selv følte hun forstod, utgjør det et godt utgangspunkt 

for å avdekke fundamentet som konstituerer det mannlige og det kvinnelige i romanen. Hvilke 

trekk går igjen i beskrivelsen av verkets kvinnelige og mannlige protagonister? Hvilke 

virkemidler bruker hun for å underbygge sin forståelse av det naturlig gitte forholdet mellom 

kjønnene? Hvordan forholder det mannlige og det kvinnelige seg til de to metafysiske 

størrelsene i verket – den materielle og stofflige verden kontra det transcendentale Gudsriket? 

I Kristin Lavransdatter ses hver enkelt karakter i lys av hvordan de makter å forholde seg til 

                                                             
19Forfatteren forholdt seg til kjønn som noe essensielt og biologisk gitt slik at de ulike formene for feminiteter 
og maskuliniteter utelukkende forstås som basale og uforanderlige størrelser. Dermed er den enkelte manns og 
kvinnes grunnleggende forståelse av egen kjønnethet uavhengig av sosiale og kulturelle påvirkninger, den er en 
integrert del av menneskets utgangspunkt. Det moderne mennesket lever imidlertid under samfunnsstrukturer 
som fremmedgjør det fra seg selv og sin egen bestemmelse, jf Edele Hammer og Fru Marta Oulie. Når Undset 
mente å finne lover for mennesket som de er i middelalderen (Undset 1992: 202) bør også presentasjonen av 
det maskuline og det feminine innenfor denne diskursen åpenbare strukturer forfatteren mente var forløsende 
og grunnleggende for de ulike kjønnene.    
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jordelivets mange utfordringer, det vil si at Undset forstår middelaldermenneskets liv på 

jorden som en stadig strid mellom egenviljens begjær og Gudsviljens nestekjærlighet og nåde. 

Det betyr imidlertid ikke at Undset tematisk fremholder oppgivelse av det jordiske som eneste 

normbærende instans. I Kristin Lavransdatter er tvert imot sentreringen rundt materielle 

detaljer et fremtredende trekk ved komposisjonen. Sanselighet og kjærlighet til den stofflige 

verden utgjør rammeverket for slektslivet og det erotiske driftsliv, både for mannen og for 

kvinnen. Både Kristin og Erlend, verkets to hovedprotagonister, er for eksempel festet til den 

materielle verden med hjerte og sjel, spørsmålet er hvordan de – og verkets øvrige karakterer 

– forstår seg selv, hvordan de løser jordelivets utfordringer (som ektepar, som foreldre, som 

troende) og hvor stor del av svaret som har sitt utgangspunkt i det kjønnsspesifikke. Vil det 

være rimelig å henge begrepsparene kosmos og kaos (Aareskjold) og natur og normer 

(Bliksrud) på henholdsvis det mannlige og det kvinnelige? Kort og godt; hva er 

hovedtendensene i verkets strukturering av det mannlige og det kvinnelige? Både i dette 

kapittelet og de to som følger har jeg valgt å primært forholde meg til to enkeltelementer ved 

det mannlige og det kvinnelige, nemlig hvilken betydning det erotiske har i forholdet mellom 

kjønnene og hvilke premisser Undset setter for moderskapet kontra farsrollen, mest mulig i 

lys av verkets autorale fortellerstemme. For å svare på disse spørsmålene vil jeg i dette 

kapittelet se på noen nøkkelscener i verket og forsøke å sette disse inn i en sammenheng som 

kan belyse oppgavens problemstilling og skissere utgangspunktet for konklusjonen som 

kommer i siste kapittel.  

 

4.1 Å bli kvinne – Kristins to livsnarrativer 
I Kransen introduseres Kristin Lavransdatter gjennom to nøkkelscener. Den første scenen er 

Kristins møte med alvemøen på fjellet og den andre beskriver møtet med tiggermunken Edvin 

Richardssøn på Hamar. Felles for begge scenene er at de utspiller seg i Kristins tidlige 

barndom – hun er i sjuårsalderen. Kompositorisk representerer scenene de to livsnarrativene 

middelaldermennesket stilles overfor: Det kan enten gi seg hen til verdens erotiske og 

muldbundne muligheter eller det kan forsøke å frigjøre seg kroppens krav og begjær bak 

klostermurene20. Begge episodene er grundig analysert i en rekke arbeider (for eksempel 

Steen 1959: 156-158, Bliksrud 1995: 221-224 og Nygård 1982: 91-92). Jeg vil imidlertid 

forsøke å avdekke hvordan scenene italesetter verkets bærende kjønnskarakteristikker: Hva 

                                                             
20 I Natur og normer hos Sigrid Undset siterer Liv Bliksrud et brev fra forfatteren: «Selvfölgelig er hele Kristins 
skjaebne forespeilet i det förste kapitel, hvor hun gaar sig vild i fjeldet og faren tar imot henne med Jesu namn 
og korstegnet […] Det som senere er kommet til, er bare detaljer […]» (1995: 312). 
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vil det si å bli voksen kvinne i Kristin Lavransdatter? Hvilke egenskaper vektlegges og 

hvordan forstås de i analogi til den beskrevne tidsepokens patriarkalske samfunnssystem? 

 Kristins møte med alvemøen er den første lengre episoden i verket der den autorale 

fortellerens episke overblikk glir over i den unge Kristins interne fokaliseringer og gryende 

psykologiske jeg-utforskninger. Over hele scenen hviler det en understrøm av potensiell 

sensualitet som liksom ulmer i Kristin selv. Påstanden hviler i tre virkemidler i teksten: Det 

første er hvordan beskrivelsen av naturen nærmest innhyller fiksjonsrommet med en fortryllet, 

dirrende stemning. Det er en het sommerdag og Kristins følge, Lavrans og fire unge svenner, 

rir gjennom en tett skog der overnaturlige vesener som nøkk og troll både lokker og truer 

menneskene med sine kulturødeleggende kaoskrefter21. Gjennom barnets sanseapparat 

fremstår naturen som besjelet og levende: «Da de kom op over kanten, fór vinden imot dem 

og slo i deres klær – så Kristin syntes det var som noget levende som bodde heroppe, møtte 

dem og hilste» (Undset 1949a: 16). Det andre virkemiddelet understeker hvordan Kristin 

umiddelbart knyttes opp mot den materielle verdens muligheter gjennom noen få eksterne 

analepser. Hver natt har Kristin med seg en vakkert utskåret ridderfigur i sengen (frempek) og 

når hun sitter bakpå farens hest minnes hun med vemmelse en gammel manns ubehagelige 

lek: «Sigurd av Loptsgård var Kristin redd for og likte ikke at han tok henne på kneet, for han 

pleide å si at når hun blev mannevoksen, skulde han sove i armene hennes» (Undset 1949a: 

11). Kristin husker også en lek hun og noen andre barn lekte foran kirken, om et barn som var 

avlet i langfasten, så gudsbespottende at hun fremdeles føler skammen brenne i kroppen. 

Gjennom disse få, men betydningsfulle tilbakeblikkene gjøres leseren oppmerksom på at 

(voksen)livet for det unge jentebarnet potensielt rommer både vakre, farlige og skamfulle 

muligheter. Undset knytter henne opp mot kroppen og det erotiske, og dermed også mot en 

gryende erkjennelse av noe skambelagt som tilhører det dennesidige. Det tredje virkemidlet 

forfatteren bruker er den direkte beskrivelsen av Kristins utseende, som skjer utelukkende 

gjennom håret hennes, noe jeg mener understreker scenens vektlegging av barnets gryende 

sensualitet: «Kristins hår falt ned over henne like til sadelen. Det var tykt og gult som moden 

hvete» (Undset 1949a: 14). Den sensuelle undertonen forsterkes av at hun sitter alene på 

Gullsveinen, Lavrans store og djerve hingst og fryder seg over å bli kalt vakker, hun «[…] 

rødmet av glede […]» (Undset 1949a: 14). Gjennom barnet Kristin skrives det kvinnelige 

frem som varmblodig og sanselig forfengelighet, noe som også straks understrekes i 

                                                             
21 Bliksrud sammenkobler den overnaturlige tilstedeværelsen med romanens taksonomiske virkelighetsbilde: 
Både naturen og menneskenes erosdrifter tilhører det laveste nivået, altså kaos (1995: 215). 
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beskrivelsen av alvemøen. Det er en slags intuitiv fornemmelse av de mulighetene som 

kroppen representerer; forføringspotensialet (håret), den fremtidige elskoven (ridderfiguren), 

men også overgrep (Sigurd) og synd (leken foran kirken). Alt dette utgjør motivgrunnlaget 

rundt alvemøen og den videre utforskningen av det erotiske i Kristin Lavransdatter. 

 Før jeg analyserer selve alvemøscenen vil jeg imidlertid stanse opp ved et parallelt 

motivgrunnlag som skrives frem i forhold til Kristin, nemlig nærheten til faren, som må ses i 

relieff til barnets manglende morsbinding. Relasjonen til Lavrans inngår som en del av de 

mannlige strukturene i verket og analysene mine vil vise at disse fremstår som normativt 

bærende i forhold til det kvinnelige. I verkets første, lengre scene får vi nemlig også en 

indirekte beskrivelse av Kristins utseende ved at det kobles opp mot farens, og gleden over 

egen skjønnhet knyttes dermed også opp mot den nærheten som finnes mellom dem. Både i 

opptakten til møtet med alvemøen og like etterpå fremstår far og datter som nærmest 

symbiotiske. Hun er så stolt av ham – «[…] hun visste vel at faren var holdt for den vakreste 

mann vidt omkring, og han så ut som en ridder […]» (Undset 1949a: 14). De er hele tiden tett 

på hverandre, spiser av samme skje og han viser henne den kjærligste omsorg: «Hun satt og 

lenet sig inntil faren med en arm over hans kne; han gav henne så meget hun vilde ha av alt 

det beste som var […] Faren satt med en leiv mykt byggbrød; han kløp småstykker mellem 

fingrene til de lignet hester […] disse lot han ride bort over låret sitt og inn i munnen på 

Kristin» (Undset 1949a: 19, 20). Gjennom en kommentar fra en kone de møter på fjellet 

ligger det imidlertid et frempek, som understreker at selv om likheten med Lavrans er lovende 

og hun strekker hele sin barnesjel mot ham, finnes det et potensial i Kristin for noe annet og 

langt farligere, slik de tidligere beskrivelsene har antydet. Nå knyttes det direkte opp mot 

morens slekt, Gjeslingene: «[…] en liljeros er hun og ser ut som et riddermanns barn. Milde 

øine har hun og – hun ligner på dig og ikke på Gjeslingene. Gud unne dig glede av henne, 

Lavrans Bjørgulfssøn!» (Undset 1949a: 14). Ragnfrids heftige og lidenskapelige natur er ennå 

ikke kommunisert i romanen, hun fremstår som tynget og skyggeaktig, men etterhvert blir det 

tydelig at Kristins foreldre bærer i seg to divergerende livsnarrativer. Mange av de senere 

konfliktene i Kristins liv bunner i at hun ligner på moren – det er morens brennende drifter 

som lever i henne selv, men hun definerer og forstår seg selv gjennom farens gudsorienterte 

værensimperativ som er blottet for lidenskapens herjinger22. Nerven i alvemøscenen skapes i 

                                                             
22 Leseren blir imidlertid gjort oppmerksom på at det også finnes underliggende strømninger i Kristins farsslekt. 
Lavrans slekt er nærskyldt til det svenske kongehuset, dets prestisje og rikdom gjenspeiles i hans høviske 
framtoning. Linken mot kongehuset og det overskridende er imidlertid knyttet opp mot det kvinnelige, mot 
jomfru Bengta, som røves ut av kloster og rømmer til Norge. Det er verdt å merke seg at denne slektshistorien 
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polariteten mellom den jordbundne narsissismen som er i kim i barnets gryende jeg-bevissthet 

– hun vet hun er vakker – og den beskyttende farskjærligheten som Lavrans representerer. 

Allerede i åpningen av Kransen blir det tydelig at det er farens autoritet og Gudstro som er 

bærende og normopprettende (han avverger barnas prat om det overnaturlige, og i de korte 

analepsene er det hele tiden Lavrans som har gjeninnsatt orden, gjennom forsikringer og 

refselser). Den patriarkalske autoritet virker stabiliserende på den amoralske naturens 

dragning mot det ulovlige og overskridende. Straks han forstår at alvemøen har forsøkt å 

lokke datteren til seg stikker han sitt eget relikviekors «[…] inn på hennes bare kropp» og ber 

om at moren aldri må få vite noe (Undset 1949a: 25). 

 Alvemøen representerer dermed en type kvinnelighet, allerede i kim i Kristin, som må 

forstås som motsatsen til Lavrans gudsfunderte og velordnede verden. I den umiddelbare 

opptakten til møtet ligger det flere symbolbærende hendelser innvevd i teksten. Kristin må 

frigjøre seg farens nærvær for å møte impulsene i sin egen natur: Først lirker hun seg fri fra 

Lavrans, hun lå «[…] varmt og mørkt i farens arm» (Undset 1949a: 20), deretter binder hun 

en hårkrans av kjærlighetsblomsten vendelrot – «[…] den skjønneste, tetteste lyserøde krans» 

(Undset 1949a: 23) og til slutt luter hun seg over vannet for å se seg selv «[…] smykket som 

en voksen mø der skal gå i dansen» (Undset 1949a: 23). Alvemøen blir dermed 

legemliggjørelsen av Kristins narsissistiske og jordbundne fornemmelser fordi hele scenen 

får, slik Steen (1959: 157) også beskriver den, en underliggende strøm av dyp, eruptiv erotikk 

og kvinnelig forfengelighet, som betinges av at datteren ikke holdes fast av Lavrans blikk. 

Alvemøen assosieres med vill natur, hingstens årvåkenhet, den rene, jordbundne, 

materialisme: 

 

 […] da så hun i bekkens speil at der stod et menneske mellem bjerkene på hin siden og 

 lutet sig mot henne. Brått rettet hun sig op på kne og så ditover. Først syntes hun bare 

 det var fjellveggen og trærne som klynget sig til dens fot. Men med étt blev hun var et 

 ansikt mellem løvet – der stod en frue derover, med hvitt ansikt, brusende, lingult hår 

 – de store, lysegrå øinene og de spilte, blekrøde nesebor minnet om Gullsveinens. Hun 

 var klædd i noget blankt løvgrønt, og grener og kvister skjulte henne op til de brede 

 bryster, som var fullsatte med spenner og blanke kjeder. Kristin stirret på synet – da 

 løftet fruen en hånd og viste henne en krans av gullblomster; hun vinket med den […] 

 Da skrek Kristin himmelhøyt. "Far," skrek hun "far!" (Undset 1949a: 23). 

 

                                                             
kan tjene som en psykologisk forklaring på Kristins handlinger (det inngår i en større bergtakingssymbolikk 
knyttet til kjærlighetens overskridende potensiale), men har ingen funksjon i narrativet om Lavrans. 
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Gullkransen alvemøen rekker ut mot Kristin settes snart i kontrast til den klosterkransen 

tiggermunken Edvin holder frem for Kristin når hun blir med faren til Hamar. Edvins krans 

inngår i det samme motivet som Lavrans kors, og symboliserer dermed motsatsen til alle de 

hentydningene som ligger i alvemøscenen. Edvin ser at Kristin tegner til å bli svært vakker og 

han bruker hennes vakreste attributt, håret, når han spør: «Enn du da Kristin – hvordan vilde 

du like det å ofre dette vakre håret ditt og tjene Vårfue […]» (Undset 1949a: 43). Gjennom 

Edvin blir det kroppslige begjæret satt i relieff til Guds norm. Han forstår at for et vakkert 

jentebarn rommer verden langt farligere og fristende alternativer enn Lavrans livsanskuelser. 

For Edvin hviler menneskets forhold til Gud i hvordan det makter å løse kampen mellom 

denne verdens fristelser og Guds krav, noe som gjenspeiles i svaret han gir Kristin når hun 

sier: «Men om et menneske ikke frykter og elsker Gud?» (Undset 1949a: 41)23: 

 

 Det er intet menneske, Kristin, som ikke elsker og frykter Gud, men det er fordi våre 

 hjerter er delt mellem kjærlighet til Gud og frykt for djevelen og kjærlighet til verden 

 og kjødet at vi blir elendige i liv og død. Ti om en mann slett ingen lengsel kjente mot 

 Gud og Guds vesen, da skulde han trives i Helvede, og det vilde alene være vi som 

 ikke fattet at han der hadde det som hans hjerte liker det […] Det var Guds miskunn 

 mot oss, at han så hvordan våre hjerter er søndret, og han steg ned og bodde blandt oss 

 for å smake i kjødet djevelens fristelse, når han lokket oss med makt og herlighet og 

 verdens trusel, når den byder oss slag og hån og hvasse naglesår i våre hender og 

 føtter. Slik viste han oss veien og lot oss se sin kjærlighet (Undset 1949a: 41-42)  

 

Broder Edvins ord er allmennmenneskelige rettesnorer, og det er ingen karakter i Kristin 

Lavransdatter som ikke på et eller annet vis martres av de utfordringene som følger i 

kjølvannet av den menneskelige naturs hang til verdens fristelser. Disse to scenene viser 

imidlertid at Undset skriver frem den gryende kvinnekroppen som intimt forbundet med 

kroppen og den omkringliggende og sansbare virkeligheten: Alvemøens lokkende gullkrans, 

Ragnfrids mørke sorg og barnet Kristins nærmest uartikulerte dragning mot riddere og egen 

skjønnhet settes i relieff til Lavrans stødige farskjærlighet, den som verner barnet med korsets 

makt. Kristin gryende jeg-erkjennelse, så tett koblet opp mot kvinnens natur og gryende 

drifter, ses i spennet mellom Lavrans patriarkalske omsorg og broder Edvins kamp for å 

overgi seg helt til Gud: Fremfor å realisere sitt eget jeg (alvemøens selvspeilende 

forfengelighet) må mennesket søke å nå Gud med sin innerste kraft, enten innenfor 

klostermurene eller gjennom jordelivets daglige utfordringer. Selv om dette er alle 

menneskers mål skriver Undset det kvinnelige frem slik at denne overgivelsen av jeget synes 

                                                             
23 I Kristin Lavransdatter – en kritisk studie oppsummerer Ellisiv Steen trilogiens tematikk som «[M]ennesket 
stilt i konflikt mellom jord og himmel, mellom denne verdens krav og Gud» (1959: 122). 
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vanskeligere for kvinnen enn for mannen. I det følgende vil jeg fremdeles gi næranalyser av 

utvalgte scener i trilogien for å vise hvordan Undset nettopp kobler kvinnen opp mot det 

kroppslige. Kroppen er det kontinuerlige utgangspunktet for hennes refleksjoner og 

erkjennelser. Det finnes få anslag til rasjonalisering og løsrivelse. Jeg vil først se på den 

sjuårige Kristins sanselige reaksjoner når hun trer inn i kirken på Hamar for første gang og 

deretter når hun som nybakt mor når Nidarosdomen på pilgrimsferd. At jeg velger å analysere 

hvordan kirkerommene påvirker Kristins kropp har sammenheng med trilogiens tematiske 

anslag: Kvinnen søker Gud gjennom kroppen, den er hennes situasjonelle utgangspunkt. 

 

4.2 Den intuitive kvinnekroppen 
Allerede før Kristin trer inn i Hamar domkirke er kroppen hennes i sensitiv og barnlig 

spenning: «Klokkene […] tok på å ringe igjen, og nu var det så sterk en lyd at det rant som is 

nedover ryggen hennes ved det» (Undset 1949a: 31). Gjennom barnets sanseapparat glir det 

nye rommet sømløst sammen med tidligere erfaringer. Kristins opplevelse filtreres gjennom 

den sakrale røkelsen, lysets glitrende mørke og tingenes diffuse konsistens: Kirkerommet 

fremstår umiddelbart som identisk med alvemøens lokkende rom: «Det var som å gå inn i 

berget […] sånn hadde hun trodd der måtte være, så megen prakt, men kanskje enda mere lys. 

Og dvergmøens åsyn kom for henne» (Undset 1949a: 31). Kristins assosiasjoner må ses i lys 

av de implikasjonene som er skrevet inn i alvemømotivet og forsterker inntrykket av at 

Kristin først og fremst erfarer verden gjennom kroppens intuitive sanseapparat. Alvemøen og 

bergtakingssymbolikken spiller en svært sentral rolle i Kristins tidlige identitetsdannelse og 

gir psykologisk troverdighet til hennes senere overgivelse til Erlend Nikulaussøn. Barnets jeg 

er imidlertid også her uløselig knyttet opp mot Lavrans, og når hun senere presenteres for 

broder Edvin blir det tydelig at den gryende identitetsdannelsen hele tiden står i spennet 

mellom alvemøens gullkrans og farens og broder Edvins rasjonelt funderte gudstro24. 

  Når Kristin forsøker å vende tankene bort fra alvemøen innser hun at verden 

sannsynligvis rommer noe mer og potensielt farligere og strengere enn barndomshjemmets 

lune tømmerkirke og milde Jesus: «[…] men så løftet hun øinene og så på veggen over tavlen 

Kristus selv, stor og streng, høit opløftet på korset. Hun blev redd» (Undset 1949a: 31-32). 

Mye senere innser Kristin at gudsbildet hennes har vært identisk med farens kjærlighet og 

                                                             
24 Undsets menneskesyn fra 1914, «[N]aturen er amoralsk, og det samme er menneskets naturlige drifter. Det 
er først når mennesket bevisst tar standpunkt til de naturlige drifter, at moral oppstår», er sekulært fundert 
(Undset 2004a: 134). Synet videreføres i Kristin Lavransdatter, men gjennom Lavrans og broder Edvin podes 
kampen med en religiøs underbygning. 
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barmhjertig (Undset 1949b: 130). Skildringen av Kristins første inntreden i et fremmed 

kirkerom viser hvor sterkt møtet med alvemøen har festet seg i kroppen hennes, gjennom det 

siler hun andre erfaringer. Fruen fremstår som en uartikulert og ubevisst lengsel etter det som 

ligger utenfor Lavrans normorienterte verden. Noe senere i dette kapitelet vil jeg vise at 

alvemømotivet også videreføres gjennom andre kvinneskikkelser, særlig fru Åshild, men også 

til en viss grad gjennom Ragnfrid. 

 I Kristins andre inntreden i et nytt kirkerom er hun blitt en voksen kvinne, nedtynget 

av synd. Hun er gift med Erlend og sitter som husfrue på storgården, Husaby. I kjølvannet av 

den veldige kjærligheten til Erlend har Kristin gjort opprør mot slektshierarkiet ved å tvinge 

sin vilje gjennom mot Lavrans farsvilje. Hun har også medvirket til drapet på Eline 

Ormsdatter, moren til Erlends to barn, og sønnen Nåkkve, som hun bærer med seg til 

Nidarosdomen, ble unnfanget før ekteskapet. Av alle disse syndene er det først og fremst 

sønnen som utgjør sentrum for Kristins syndsnarrativ. Det er gjennom ham hun møter Gud og 

setter ord på sine synder. Moderskapet fremstår dermed som gjennomsyrende for Kristin. 

Fortellerstemmen lar den botferdige morens tankestrømmer flyte i nærmest stakkato leie og 

understreker dermed hvor intimt forbundet Kristins sinn er med kroppen. Syndene hennes har 

festet seg som fysiske erkjennelser; smerte, sorg, nåde og morskjærlighet flyter sømløst inn i 

hverandre. Hun overgir seg instinktivt og nærmest som i blinde til kroppen: «Hun gikk som 

frem i en skog […] Kristin sank ned på kne ved en søile. Sangen skar i henne som for sterkt 

lys» (Undset 1949b: 128-129). At det er morsidentiteten som danner utgangspunktet både for 

den kroppslige og den sjelelige syndserkjennelsen henger sammen med at Kristin oppfatter 

sønnens eksistens som en del av sin egen kropp. Gjennom hans friske og nære 

spedbarnskropp innser hun nåden hun er blitt gitt. Erkjennelsen forsterkes av at Kristin nylig 

har fått høre historien om Simons søster, Sigrid, og hennes sønn. Som Kristin ble Sigrid 

gravid før ekteskapet, men hennes forlovede døde før barnet ble født og for at det skal få sin 

rettmessige plass i farens slekt blir det tatt fra henne. Kristins reaksjon er utelukkende basert 

på følelser, døv for Simons argumenter – «[…] det er en slik storvinning for gutten at han 

kommer inn i farsætten alt fra først av» forstår hun at hun selv hadde valgt døden hvis Nåkkve 

var blitt tatt fra henne (Undset 1949b: 125). At den autorale fortelleren i denne episoden lar 

fortellerposisjonen flyte inn i Kristins umiddelbare reaksjoner befester verkets vektlegging av 

moderskapet som uløselig knyttet til Kristins selvforståelse, hun og barnet er ett: «Den 

uforskyldte nåde brøt hennes hjerte sønder […] gråten veldet ut av hennes sjel som blod av et 

dødshugg. Nåkkve, Nåkkve, barnet mitt […]» (Undset 1949b: 129). Metaforbruken, der 

gråten strømmer ut fra sjelen selv, understreker morens sjelelige og intime forbindelse til 
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barnet, uten det er hun ingenting25. Det finnes også et metafysisk plan i Kristins botsgang når 

St. Olav plutselig kommer til orde gjennom Kristins totale overgivelse til synden – «Kristin 

lukket øinene, syk og svimmel. Kongens åsyn var for henne – hans luende øine så tilbunns i 

hennes sjel», men også helgenens formaninger siger inn i Kristin som forvarsler om hennes 

egen stilling som mor (Undset 1949b: 131). Først når hun som mor speiler seg i sønnen innser 

hun alt hun har forbrutt mot sine egne foreldre. Da ser hun seg selv klart: «Å, men faren, det 

var det verste. Nei mor, det var enda verre. Skulde Nåkkve hennes vokse op til å vise sin mor 

så liten kjærlighet som hun hadde synet mor sin – å, hun kunde ikke bære det. […] Ja, herre 

konge, nu ser jeg hvordan jeg er!» (Undset 1949b: 132-133). 

  Moderskapets betydning i Kristin Lavransdatter vil bli grundigere analysert i kapittel 

seks. Når den også utgjør en vesentlig del i disse analysene er det fordi morsidentiteten 

uløselig knyttes opp mot det kvinnelige og ved å se på Kristins reaksjonsmønstre, både som 

barn og som voksen, skrives det frem en type femininitet som nærmest utelukkende må 

forstås som instinktivt og kroppslig orientert26. Fiksjonen gjør det nærliggende å assosiere det 

kvinnelige nærmest utelukkende med natur og biologi, og at det dessuten finnes en annen 

tendens i framskrivningen av det mannlige. Finnes det gjentakende mønstre som underbygger 

det mannlige som distinkt annerledes – eller for å bruke Aareskjold, er det kvinnelige 

nærmere kaos og det mannlige nærmere kosmos? De ideologiske føringene vil jeg komme 

tilbake til i konklusjonen. I det følgende vil jeg se nærmere på kvinneskikkelsene fru Åshild 

og Ragnfrid, både i relieff til mannsskikkelsene og i forhold til verkets tematiske anslag. 

 

4.3 Å være i lidenskapens vold når løsrivelse fra det jordiske er 

menneskets endelige mål 
Tittelen på dette delkapittelet oppsummerer egentlig hele verket. Det erotiske spillet mellom 

mann og kvinne utgjør kjernen for alle protagonistenes livskamp, uavhengig av kjønn. 

Hvordan mennesket makter å løsrive seg det jordiske er hovedtemaet i siste bind, Korset, og 

                                                             
25 I Foreldre i det moderne – Sigrid Undsets forfatterskap og moderskapets grammatikk analyserer Christina 
Hamm moderskapets mange iscenesettelser i Undsets forfatterskap. I kapitelet om Kristin Lavransdatter gir 
hun en grundig analyse av fortellerposisjonen i Nidarosscenen. Hun konkluderer med at fortelleren gjengir «[…] 
Kristins følelser og tanker på en empatiserende måte. Det skapes slik et inntrykk av overensstemmelse mellom 
Kristins og fortellerens verdier i disse passasjene» (2013: 141). Min analyse forstår også fortellerposisjonen som 
empatiserende og i tråd med de sakprosatekstene jeg tar utgangspunkt i (se særlig kapittel seks).  
26 En slik intuitiv fornemmelse av hva som utgjør aksepunktet i et kvinneliv er et sentralt poeng hos den 
amerikanske "motstrømsfeministen" Camille Paglia. Som Undset hevder Paglia i sitt hovedverk Sexual Persona 
fra 1990 at kjønnshierarkiet ikke er sosialt konstruert, men naturlig og biologisk gitt. Det styrende prinsippet er 
seksualiteten og seksualakten (Jegerstedt 2011: 249). Paglia kaller kvinnens kropp en "chthonian machina"; 
kroppen hennes tilhører naturen, jorden, fordi det er kvinnens kropp som er bærer av nytt liv: «Woman does 
not dream of transcendental escape from natural circle, since she is that circle» (Paglia 1991: 10. Forf uthev). 



45 
 

forstås slik av Kristin selv når hun på dødsleiet endelig erkjenner at Guds nåde alltid har hvilt 

over henne27: 

 

 […] Gud hadde holdt henne fast i en pakt som var blitt satt for henne, uten at hun 

 skjønte det, av en kjærlighet som var blitt øst over henne – og trass i hennes tunge, 

 muldbundne sinn, var noget av den kjærligheten blitt i henne, hadde virket i henne 

 som sol i mulden, hadde drevet frem en grøde som ikke elskovens heteste brand og 

 ikke elskovens stormende vredesmot helt hadde kunnet legge øde (Undset 1949e: 

 248). 

 

Veien til denne innsikten har vært lang og stri for Kristin, nettopp på grunn av hennes 

"muldbundne sinn" og kompliserte kjærlighetsliv. I verket er det alvemøen som fremfor noe 

symboliserer den erotiske lokkingen som det evig muldbundne. Selv om alle karakterene i 

større eller mindre grad er bundet til det verdslige reflekteres alvemømotivet i så å si alle de 

kvinnelige karakterene og dermed fremstår de som grunnleggende like28. De tre mannlige 

hovedkarakterene derimot, Simon, Erlend og Lavrans, innehar distinkte egenskaper som når 

de settes sammen inkarnerer alle de moralske dydene Undset fremhevet som kulturskapende: 

Ridderlighet (Erlend), gudfryktighet (Lavrans), kyskhet (Lavrans), utholdenhet 

(Simon/Lavrans), ære (Lavrans/Simon) og sanndruhet (Lavrans/Simon/Erlend)29. De 

kvinnelige protagonistene utgjør ingen slik samlet sum av dyder. 

 Ingen gjenspeiler alvemømotivet mer eksplisitt enn fru Åshild Gautesdatter, Erlends 

moster. Barnet Kristin sanser likheten og drages mot henne når fruen tilkalles som legehjelp 

til Jørundgård for å berge lillesøsterens liv: «[…] nu kom det for henne at der var nogen likhet 

mellem fru Åshild og dvergfruen […]» (Undset 1949a: 60). Kristins identifisering hviler i at 

fru Åshild representerer den absolutte normoverskridelse. For kjærlighetens skyld har hun gitt 

avkall på sosial posisjon og rikdom, og lever sammen med herr Bjørn på den isolerte 

fjellgården, Haugen, som i fiksjonen symboliserer sivilisasjonens yttergrense. Fru Åshild er 

omgitt av sladder og folk regner henne for en trollkvinne som ville vært brent hadde det ikke 

                                                             
27 I Korset fullbyrdes altså verkets tematiske anslag. Også de to foregående bindene kan sies å representere 
ulike livsetapper, hovedsakelig eksemplifisert gjennom en sterk og selvbevisst kvinnes streben etter fred, både i 
det dennesidige og i det hinsidige. I Kransen utforskes erotikkens og kjærlighetens makt i lys av ridderskikkelsen 
Erlend. I Husfrue er det kvinnelivet, hverdag og foreldreskapets psykologiske virkning som står i fokus 
(ridderens antitese) 
28 Det eneste unntaket er den historiske personen fru Groa Guttormsdatter, abbedissen ved Nonneseter 
kloster. Hun beskrives som svært lærd og rasjonell. For eksempel møter hun hysterisk og usunn botsutøvelse i 
klosteret med nøktern og saklig bevisstgjøring av hovmodet som ligger bak (Undset 1949a: 170). Fru Groa 
framskrives imidlertid med maskuline trekk; hun er høy og stor, med skjeggvekst, og stemmen er dyp og ligner 
en manns (1949a: 114). Dermed hviler autoriteten hennes i stor grad på mannlige karaktertrekk. Solberg viser 
at denne beskrivelsen bygger på autentiske kilder (1997: 130). 
29 Disse karakteristikkene er hentet fra essayet «Hedre din far og din mor». Undset skriver at uten en aktiv og 
moralsk fastholdelse av disse verdiene vil mennesket raskt henfalle til barbariet (Undset 2004a: 142). 
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vært for hennes høye byrd: «[…] folk sa hun hadde gitt førstemannen sin gift, og den hun 

hadde nu […] hadde hun hekset til sig; han var ung nok til å være hennes sønn» (Undset 

1949a: 48). Poenget med fru Åshild er imidlertid at hun helt og holdent bærer konsekvensene 

av sine livsvalg. Det var hun selv som valgte kaoskreftene og erosdriften og hun aksepterer at 

prisen å betale for å møte det muldbundne og sanselige i egen natur er synd og isolasjon. Når 

Kristin spør om hun er redd for Guds dom svarer hun: 

 

 Kanhende får jeg mot til å spørre den som har skapt mig slik jeg er, om han vil 

 miskunne sig over mig, når hans tid er. Ti jeg har aldri bedt om hans miskunn når jeg 

 gjorde mot hans bud. Og aldri har jeg bedt Gud eller mann gi mig efter en penning av 

 den bot jeg har svaret her i denne heimen (Undset 1949a: 261). 

  

Fordi fru Åshild er overbevist om at hun lever livet slik hun er skapt, våger hun å møte det 

beste og verste i seg selv med sanndruhet, men det betyr også at hun ikke leter etter et større 

perspektiv for livet sitt, slik for eksempel broder Edvin gjør. Dermed kan ikke fru Åshild 

forløses. Hun har ensidig fulgt kroppens krav og har derfor heller ingen mulighet til å knytte 

den opp mot noe annet enn dens egen sult. Fru Åshild har verken ytre eller indre korrektiver 

til sin egen livsfilosofi. Å la seg lokke av alvemøen betyr å bryte alle bånd fordi man samtidig 

river seg løs fra den moralske og etiske forpliktelsen som alle mennesker er underlagt; man 

erkjenner ikke at samfunnet opprettholdes ved at hvert enkelt individ forplikter seg til 

kollektive erfaringer. Undset sier det slik i essayet «Hedre din far og din mor» (1914): «Det 

kan ikke læres for tidlig at mennesket er henvist til menneskene og ikke kan ha samfunn med 

noe annet […] Den som ikke kan tro på mennesket, ikke akte mennesket, ikke vil bøye seg for 

de resultater av menneskeslektens kollektiverfaringer […] han er overflødig» (Undset 2004a: 

131-132). Fru Åshild forblir fanget av en lidenskap som aldri får mulighet til å utvikle seg 

fordi den ikke har noe fundament utover seg selv. Når lidenskapen slukner er det ingenting 

som lever etter henne. Samlivet mellom fru Åshild og herr Bjørn er derfor helt dødt. Når de 

dør, han for egen hånd, blir de liggende i ukevis før likene deres blir oppdaget, noe som 

indikerer total degenerasjon og fornedring.   

 Gjennom utallige eksempler viser Undset at dersom det erotiske ikke korrigeres av 

moralske og etiske korrektiver fører det til forfall og fortapelse. Romanen gjentar igjen og 

igjen at den som ikke underlegger seg samfunnets moralske og kollektive erfaringer forråtner 

gjennom en prosess som også reflekteres gjennom den fysiske kroppen, noe som tydeliggjør 

hvor sammenvevd kropp og sjel er for forfatteren. Jeg skal gi et par eksempler: Både herr 

Bjørn og Munan Bårdssøn, Åshilds sønn, fremstår som nærmest livløse, fullstendig tappet for 

maskulinitet og karakterfasthet. Bjørn beskrives slik: 
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 Bjørn så besynderlig falmet ut, han var temmelig fet, blek og slapp og litt skallet, enda 

 han ikke var meget eldre enn Lavrans. Dog såes det på ham at han engang hadde været 

 en meget vakker mann. […] han talte lite men blev helst sittende der han engang var 

 kommet tilsæte, fra han tren inn i stuen og til han skulde i seng. Han drakk umåtelig 

 meget, men det merkedes lite på ham, spiste næsten ikke mat og så av og til stivt og 

 fortenkt på en eller annen i rummet med sine underlige, blaknede øine (Undset 1949a: 

 63).  

 

Munan har den samme utviskede fremtoningen: «[…] skinnet slunket om hans avmagrede 

kropp; han så mest ut som en liten tuftekall, flintskallet, med en fattig frynse av slappe, hvite 

tuster kring nakken» (Undset 1949e: 102)30. Begge disse mennene har gitt seg hen til sin 

tøylesløse natur og dermed fremstår de som ribbet for identitet og mandighet. Når mannens 

lidenskap ikke parres opp mot fornuften fester den seg til kroppen som fedme, forråtnelse, 

kaos og unatur. Det samme kroppslige forfallet gjenspeiles i kvinnene, om det ikke er like 

eksplisitt som i eksemplene ovenfor. Som voksen fremstilles Margret, Erlends datter med 

Eline, som gjennomgående hul fordi hun alltid ukritisk har gitt seg hen til hovmodig og 

løgnaktig løssluppenhet. Etter at hun gikk til sengs med en gift mann måtte hun giftes bort 

langt under sin stand og hun ender opp barnløs og enormt tykk, overlesset av sølvplater og 

forgylt metall (Undset 1949e: 138). Som vi husker fra kapittel to er kropp og sjel bare to sider 

av samme sak og Undset viser tydelig at når tilfredstillelse av erosdriften blir det 

overskyggende målet forkrøples mennesket tvers igjennom. Det kan ikke skjule sine sjelelige 

egenskaper. Når karakterer som fru Åshild og Erlend, som er like mye i sine kroppers vold, 

ikke degenereres på samme måte – de er begge vakre og ranke skikkelser frem til sin død – 

henger det sammen med den symbolfunksjonen de har i verket. Fru Åshild som 

levendegjøringen av alvemømotivet, Erlend som inkarnasjonen av ridderidealet, og dermed 

den overskridende og farlige kjærligheten som ikke kan virkeliggjøres i det moderne. Deres 

løsrevne seksualitet betyr imidlertid at de fordrives til sivilisasjonens ytterkanter. Den autorale 

fortelleren nærmest insiterer på å vise hvor ødeleggende det er for kropp og sjel å ikke 

                                                             
30 Herr Bjørns og Munans manglende maskulinitet understrekes av at maskuline skikkelser som Lavrans og 
Erlend beskrives som svært dynamiske og atletisk smidige. De er smekre og slanke, har frisk ansiktshud og tykt, 
glansfullt hår. Det er forøvrig fristende å påpeke at måten Undset kontrasterer degradert kontra normal 
maskulinitet i Kristin Lavransdatter har likehetstrekk med den maskulinitetsdikursen som historikeren George 
L. Mosse framsatte i The Image of Man fra 1996. Han argumenterer for at moderniteten formet en særskilt 
maskulin idealtype som var tuftet på styrke, atletisk sunnhet, skjønnhet, selvdisiplin, viljestyrke, æresfølelse og 
mot som ble sett i relieff til det Mosse kaller mottypen: En negativ stereotyp som gjennom sin umandighet 
truer den etablerte samfunnsorden. Bare den normative mandigheten makter å opprettholde det klare skillet 
mellom kjønnene (Koren 2011: 297-300). I Kristin Lavransdatter forvitrer det maskuline fullstendig når det 
hengir seg utelukkende til det kroppslige og dermed finnes det ingen instanser igjen for å rettlede og holde i 
sjakk kvinnens tilbøyelighet til tøylesesløs kroppslighet. Den truer den patriarkalske samfunnsorden som er den 
autorale fortellerens normative utgangspunkt. Slik blir Undsets fremstilling av mottypene nokså stereotype. 
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underkaste seg andre lover enn sine egne. Denne tankegangen er analog med den katolske 

kirkens syn: Kjødets synder gjennomborer mennesket. Spørsmålet blir hvordan verket 

framskriver de modererende virkemidlene mennesket har til rådighet. Hvordan makter det 

mannlige og det kvinnelige å overtrumfe sin egen natur og løsrive seg lidenskapens herjinger?  

 Jeg har hevdet at Undset gjennom Kristin skriver frem kvinnekroppen som intuitivt 

sansende og overgitt sin egen natur. Videre representerer fru Åshild en side av Kristin – den 

ville lidenskapen – som, hvis den ikke tøyles gjennom en etisk, mellommenneskelig 

forpliktelse, blir altoverskyggende og dermed fullstendig ødeleggende. For kvinnen skrives 

det primært frem to moderende instanser: Moderskapet og kirkens allmenne påbud og krav. 

Moderskapet virker imidlertid å være modifiserende gjennom morens uløselige, kroppslige 

bånd til barnet og forankres derfor i liten grad i etiske prinsipper som ikke er instinktivt gitt. I 

verket er det først og fremst Lavrans urokkelige moral og livsinnstilling som representerer 

kirken og gjør det mulig for Kristin og Ragnfrid å slite seg løs fra den muldbundne erotikkens 

grep. Ragnfrid er et godt eksempel på hvordan det nærmest virker umulig for Undsets kvinner 

å frigjøre seg fra driftenes herjinger på egenhånd, og jeg vil bruke hennes utvikling som 

eksempel på hvordan den kvinnelig natur hele tiden ses i relieff til mannens modererende og 

overtrumfende fornuftperspektiv. 

 De aller første karakteristikkene av Ragnfrid beskriver henne som mørk og nedbrutt av 

sorg fordi hun har mistet tre små sønner. Likevel mener folk at det er noe «underlig» ved 

tungsindigheten hennes (Undset 1949a: 7). Berguson (2003: 139) påpeker at den autorale 

fortelleren lar seg overdøve av folkesnakket som summer rundt Ragnfrid, slik at hun nokså 

lenge fremstå som sær, annerledes og utakknemlig: 

 

 Ragnfrid så folk så lite til at de snart sluttet med å snakke større om henne. Den første 

 tid efter hun var kommet hjem til dalen, hadde mange undret seg, ti de mintes henne 

 fra den tid hun gikk hjemme på Sundbu. Vakker hadde hun aldri været, men da hadde 

 hun sett god og glad ut; nu hadde hun skjemt sig så meget at en godt kunde tro hun var 

 ti og ikke tre år eldre enn mannen. Folk synes da hun tok dette med børnene urimelig 

 tungt, for ellers hadde hun det dog i alle måter bedre enn de fleste koner – hun satt i 

 stor velstand og anseelse, og hun levde godt med mannen, såvidt folk kunde se […] 

 (Undset 1949a: 8-9).  

 

Det tunge og uglade forsterkes også ved at hun virker usikker og reservert i morsrollen: «Er 

du så glad da, datter min» er hennes første replikk i verket til den sjuårige datteren, «at du skal 

fare så langt bort fra mig?» (Undset 1949a: 28). Ragnfrid fremstår dermed som noe tvetydig 

og uforløst. De innledende beskrivelsene av Ragnfrid imøtegås imidlertid når hun selv slipper 

til orde for å fortelle sin egen historie. Under Ragnfrids stengte, kjølige ytre ulmer nemlig et 
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svært lidenskapelig hjerte som igjen og igjen har blitt avvist og knust; først av 

ungdomsforelskelsen som tok jomfrudommen hennes og deretter slang henne vekk, og så av 

Lavrans, som hun lærer å elske «[…] mere enn det er godt for et menneskes sjel» (Undset 

1949a: 234). Kjernen i Ragnfrids sorg er altså at hun hadde forspilt sin heder og ære da hun 

som ung lot driftene ta overhånd og i romanens nåtid ser hun – i overenstemmelse med 

middelalderens tankegang – sønnenes død som Guds straff over syndene hennes. Det 

reserverte morshjertet hun viser Kristin skjuler egentlig en kjærlighet som favner uendelig 

dypt: «Hun hadde elsket børnene sine slik at det var som hjertet blev slitt ut av henne 

hvergang hun mistet ett […]» (Undset 1949a: 235). Ragnfrid skrives frem som en kvinne med 

stor kjærlighetsevne og dyp attrå. Ikke minst kommer denne til uttrykk gjennom det nærmest 

dyriske og vedvarende begjæret etter ektemannen: «Nu var hun snart gammel. Og enda var 

hun den samme. Hun tigget ikke mere som da de var unge folk, da hun hadde stormet og 

tryglet denne mannen som stengte sig, sky og blyg, når hun blev heftig – blev kold, når hun 

vilde gi ham mere enn hans husbondsrett» (Undset 1949a: 235). 

 Den kroppslig orienterte lidenskapen som Ragnfrid er underlagt ligger utenfor Lavrans 

fatteevne. Han makter ikke å forstå den spenningsfylte kløften mellom sorg og skam og 

vedvarende og heftig lidenskap som finnes i kona – «Han skjønte det ikke, og han visste 

ingen råd med det – så fikk det nu være» (Undset 1949b: 101). På den ene siden ser vi altså at 

Ragnfrid kunne ha overgitt seg helt til de samme instinktene som har vært fru Åshilds 

rettesnor: Hennes innerste impuls er også å følge kroppens driftskrav. Det er ingenting i henne 

selv som søkte etter å feste disse i den modererende kosmosmetaforen, det vil si at hun på 

egenhånd forpliktet seg til de kreftene som kunne ha stagget og løsrevet sinnets kaosbundne 

og heftige impulser. På den andre siden finnes det imidlertid forløsning for Ragnfrid som gjør 

at hun kan forandre seg, men denne kraften ligger utenfor henne selv og bygger på Lavrans 

vedvarende hederlighet og trofasthet mot dem han er satt til å råde over. Gjennom hele 

samlivet deres har han jevnt og trutt bygget en himmel over ekteskapet som er tuftet på felles 

arbeid, omsorg for barna og gudfryktighet, og slik løfter han henne inn i et fellesskapet der 

omsorg for slekten danner utgangspunkt for forpliktelsen og kulturdannelsen (se også kapittel 

seks’ bruk av essayet «Hedre din far og din mor.»). Lavrans kjærlighet til kona hviler i den 

forpliktelsen som ikke er kroppslig, men etisk fundert, og dermed er den sterk nok til å stagge 

spenningene i henne og gi henne kraft til å forstå at selv i de jordbundne, brennende lengslene 

har det levd en blek, lysende kjærlighet «[…] som drog henne med sig mot jordlivets ytterste 

grenser» (Undset 1949c: 72, jf Kristins tanker på sitt dødsleie, s. 45). Og når Lavrans ligger 

for døden er den «underlige og tungsindige» hustruen, som har kjent sin egen sjel som «[…] 
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støv og aske […]», et eksempel til etterfølgelse gjennom sin rolige sorg og verdige omsorg for 

mannen (Undset 1949c: 72). Fordi heftigheten hennes er blitt forløst av det som i verket er en 

sterkere, mer livgivende kraft – Borghild Krane kaller det i analysen «Kjærlighetens veier i 

Kristin Lavransdatter» for det hellige planet (1978: 170) – blir alt det som tidligere har blitt 

beskrevet som dødt og visnet i henne – den tidlige aldringen, det innsunkne og trette, slettet 

ut. Og når Ragnfrid selv dør to år etter ektemannen finnes det ikke lenger noen spor av det 

tunge og mørke som fulgte henne i livet. Hun er klar for å møte sin husbond der Gud vil 

bygge opp det ekteskapelige vennskapet mellom dem enda bedre: 

 

 Visselig hadde hun fått en god død – Simon hadde sett hennes lik og sa det hadde 

 tyktes ham et merkelig syn. Hun var blitt så fager i døden; hun var jo en kone på nær 

 de tre snes år, og hun hadde jo allerede i mange år været meget furet og rynket i 

 ansiktet – men det var blitt aldeles forandret, forynget og glattet ut, hun hadde rent 

 sett ut som en ung kvinne der sov (Undset 1949c: 121. Min uthev). 

 

Ragnfrids kroppslige transformasjon settes dermed i direkte kontrast til det forfallet som 

gjenspeiles i de skikkelsene som ikke makter å rive seg løs fra alvemøens lokkende kraft. Når 

mennesket avkles modernitetens forkledninger og fremstår i sin rene, uforanderlige form blir 

det tydelig at Undset legger stor vekt på driftslivet og det erotiske. At det får så stor plass i 

Kristin Lavransdatter tror jeg henger sammen med at Undset fremholdt middelalderen som en 

tidsepoke der slektslivet utgjorde hele rammen for livet. Mannen og kvinnen inngikk i et 

fellesskap som tilrettela for det hun kaller et «naturlige kjønnsliv» (2004a: 342), der forholdet 

mellom kjønnene er naturlig gitte gjennom kvinnens biologi ("slektslivet og yngelpleien") og 

mannens instinkt mot organisasjon og offentlighet (2004a: 354, 355). Det fullverdige 

familielivet er bare mulig der kjønnsdikotomien er endelig. Middelalderdiskursen gav også 

Undset mulighet til å undersøke den overskridende kjærlighetens makt der herremotivet – 

kvinnens lengsel etter å bøye sin vilje inn under mannens – er et vesentlig aspekt. I 

samtidslitteraturen viser hun igjen og igjen at de kvinnelige karakterene bukker under når 

deres intuitive forståelse av kjærlighet stanger mot virkelighetens rotløse likhetsimperativ. 

Undsets middelaldermennesker er derimot underlagt ikke bare den jordiske dimensjonen, men 

også et metafysisk plan der den katolske nådelæren står sentralt. Middelaldermenneskets 

fremste mål er å strebe etter denne nåden, med sin innerste kraft, slik broder Edvin og Lavrans 

gjør. Målet blir imidlertid skyggelagt av den muldbundne og sanselige driften mot 

tilfredsstillelse og verdens herligheter, i romanen symbolisert gjennom alvemøens gullkrans.  

 I disse nokså grove nedslagene i Kristin Lavransdatter har jeg forsøkt å vise at på den 

ene siden er nær sagt alle protagonistene i verket underlagt sterke og heftige impulser – det 
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erotiske fremstår som en skjebnemakt det er vanskelig å fri seg fra, men slik Undset beskriver 

kvinnene i verket er disse i nærmest overskyggende grad underlagt sin kropp; det er gjennom 

den de erfarer og orienterer seg i verden. Gjennom sin biologi er kvinnen nærmere naturen og 

derfor mer blottstilt for de kaotiske og naturlige driftene. Både Ragnfrid og Kristin forløses til 

slutt i Guds nåde fordi verkets patriarkalske dybdestruktur virker modifiserende og 

rettledende på deres kvinnelighet. Denne dybdestrukturen er for øvrig helt i overenstemmelse 

med patriarkalske samfunns syn på kvinnen og deres seksualitet; den falne kvinnen kan 

renses, men i og med at Gudsbildet utelukkende forstås ut fra den normative mandigheten blir 

den kvinnelige seksualiteten på den ene siden forstått ut fra stereotype dikotomier (den rene 

jomfru Maria/ den falne Eva) samtidig som hun på den andre siden kan rettledes og hentes inn 

igjen. I lys av disse betraktningene mener jeg at den autorale fortelleren fremhever at det 

maskuline (helt i overensstemmelse med middelalderens syn) må representere den rasjonelle 

normativiteten fordi det kvinnelige er for bundet til sin egen kropps instinktliv. Og når den 

maskuline rasjonaliteten svikter, som hos herr Bjørn og ridder Munan, går han i total 

oppløsning, fordi det ikke lenger finnes noen instanser som kan gjenopprette naturens kaos. 

 I neste kapittel skal jeg se nærmere på hvordan det erotiske spiller seg ut i forholdet 

mellom kjønnene, med hovedvekt på Kristin og Erlend, Ragnfrid og Lavrans og til slutt 

Simon Darre. 
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5 Erotikkens betydning i Kristin Lavransdatter 

Som vi husker fra kapittel to var Undset aktivt engasjert i tidens kvinnedebatter. Et 

favorittema, både for kvinnesaken og for Undset, var hvordan kvinnen skulle oppfattes som 

kjønnsvesen og hvordan hennes kjønnslighet, som etter manges mening var så annerledes enn 

mannens, skulle forstås og tas i bruk, både for å bedre hennes (privatrettslige) kår og for 

samfunnets beste. For forskjellsfeministene hvilte hovedargumentasjonen på, til forskjell fra 

likestillingsforkjemperne, at kvinnens beste våpen i kampen for frihet og likeverd var å 

fremelske og dyrke hennes spesifikke annerledeshet. Morsgjerningen innenfor den private 

sfæren hadde kultiverte driftenes råhet og tvang, mente de, og ved å ta i bruk denne 

kjærlighetsevnen skulle kvinnen, qua kvinne, erobre sin plass i samfunnslivet, jf Ellen Keys 

"samfunnsmoderlighet" (se s. 12). I skjønnlitteraturen ble kvinnen rundt århundreskiftet 

gjerne skrevet frem som den ubesudlete outsideren, der hennes mangslungne følelsesliv, 

dirrende av sjel, ble satt opp mot mannens spekulative rasjonalitet (se fotnote 6). 

 Da Undset selv kom på banen var kanskje ikke kvinnedebatten – og skjønnlitteraturen 

(som jo var preget av sterke kvinnestemmer) fullt så entydig, men fokuset sentrerte fremdeles 

rundt kvinnen som kjønnsvesen og den kvinnelige typus. Nå var det imidlertid den sykelige 

angsten for alt som omhandlet kvinnelig begjær tidens aktive kvinner (Hulda Garborg, Nini 

Roll Anker og Katti Anker Møller) hevet sine røster mot og Undsets polemiske, insisterende 

stemme klang ofte høyt i dissonans. Hun var urokkelig koherent i sin oppfatning av 

erotikkens betydning for mennesket og hun gikk hardt ut mot sine motdebattanter. I «Noen 

kvinnesaksbetraktninger» (1912) radbrekker hun for eksempel Perkins Gilmans 

forskjellsfeminisme og kaller hennes tro på at det kvinnelige vil seire dersom hun frigjør seg 

fra hjem og familie for kvasivitenskap. Ifølge Undset er Gilmans forståelse av «[…] de 

mannlige og de kvinnelige egenskaper […] nesten utrolig lettkjøpte, overfladiske og 

konvensjonelle», fordi argumentasjonen er gjennomsyret av romantisk individualisme og naiv 

fremtidsoptimisme som manipulerer og overtrumfer den menneskelige faktisitet (Undset 

2004a: 82). Det gis et inntrykk av at det ekte, levende driftslivet kan forandres og reguleres 

bort. Undsets utgangspunkt var alltid å insistere på at den menneskelige natur må iberegnes i 

debatten, og som vi husker er denne for Undset underlagt naturalismens amoralske råhet. 

Enhver forandring i den menneskelige natur er bare mulig som en viljeshandling (og det er 

derfor Lavrans lyser i verket og Simon Darres kamp blir så hjerteskjærende heroisk).  

 Undsets forståelse av det erotiske som en ahistorisk faktor i menneskelivet blir tydelig 

dersom vi ser det i lys av hennes modernitetskritikk, som utgjør et aksentueringspunkt i 
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essayene «Begrepsforvirring» og «Efterskrift»31. Jeg skal nevne to hovedpoenger. For det 

første understreket Undset ettertrykkelig at samtidens dyrkelse av det «vitenskapelige 

livssyn» (2004a: 330), nøret opp av borgerskapets materialisme og fremtidsoptimisme, til 

slutt fortrengte alt som omhandlet det sjelelige: «[…] legfolk var blitt forvent med stadig å 

spørre nytt fra vitenskapens verden, og da det sjelden var noe nytt å spørre om sjelen, så 

glemte folk til slutt det meste av alt deres forfedre hadde visst om den i noen tusen år» 

(Undset 2004a: 331). Fremfor noe er det det manglende historiske perspektivet Sigrid Undset 

kritiserer, det faktum at «[O]m forplantningsdriftens spesielt menneskelige egenheter, om 

hvordan den driver oss, har vitenskapen ingenting kunnet lære oss, som vi mennesker ikke 

har visst så langt tilbake historie og tradisjon rekker» (Undset 2004a: 330. Min uthev). For det 

andre kritiserer Undset samtidens snerperi og hykleri, som hun ser som en forlengelse av den 

unaturlige troen på at kvinnens kjønnsliv kan separeres fra den fysiske og levende kroppen. 

Undset får dermed en nærmest fenomenologisk tilnærming til det erotiske fordi hun konkret 

beskriver og tar utgangpunkt i de realitetene den menneskelige kroppen er underlagt for så å 

spørre hvilke betydninger som er involvert i denne realiteten. I «Efterskrift» skriver hun: 

 

 Det særegne for vår tid er dens tendens til å ignorere hva alle vet om hverandre at de 

 vet, men kvier seg ved å tale om. Men dette er hykleri. Og snerperi er at folk 

 pretenderer uvitenhet om kjensgjerninger som vi alle kjenner, men har rett til å unnslå 

 oss for å tale om […] Det ondartede ved våre dagers snerperi og hykleri er at det 

 vender seg fortrinnsvis mot de kjensgjerninger som utgjør naturgrunnlaget for det 

 sunne kjønnsliv – for seksuelle forbindelser […] Ignoreres de, forrykkes selve 

 grunnlaget under livet, og resultatet er at skjevhets- og sykelighetstilstander blir stadig 

 mere utbredte – inntil folk drives til å snakke om dem med stadig større åpenhjertighet, 

 og kjønnslivets skrantne eller syke, plagsomme, ufruktbare og perverse foreteelser blir 

 drøftet med en usjenerthet som kan være nødvendig på et sykehus (2004a: 364-365. 

 Forf uthev). 

 

Undset mente altså at ingenting truer et sundt kjønnsliv mer enn borgerskapets snerperi og 

manglende forståelse for hva som faktisk rører seg dypest i den enkelte mann og kvinne. Det 

betyr imidlertid ikke at det erotiske slår likt ut for menn og kvinner, jf hvordan den unge 

Undset beskrev det kvinnelige som «moderdyrets vaaben for at forsvare sig mod hannen, og 

værne om yngelen» (1992: 62). Det betyr imidlertid at innenfor den tidshorisonten Kristin 

Lavransdatter utspiller seg i, gis romankarakterene en luft å puste i som ikke er fortettet og 

forvrengt av den sykehusatmosfæren som sitatet beskriver. De lever i et samfunn der det 

Undset kaller «kjønnslivets organiske side» er en integrert og selvklar del. Sjelelige og 

                                                             
31 Disse artiklene (1919) ligger også tett opp til utgivelsen av Kransen (1920) 
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materielle problemer forsøkes ikke å knudres sammen. I hennes skjød hviler (potensielt) hans 

og hennes barn og for det barnet får de, gjennom sine kroppers naturlige beskaffenhet, ulike 

ansvarsområder. De må ofre og forplikte seg til barnet på ulikt vis (2004a: 370, 384-385). 

Innvevd i denne argumentasjonen ligger det et herremotiv som jeg mener må forstås som en 

typisk struktur i Undsets forståelse av den mannlige og den kvinnelige erotikken. I sakprosaen 

skriver hun: «[…] efter den naturlige kjønnsforbindelses karakter og efter mannens og 

kvinnens naturlige beskaffenhet er han i det forhold [det erotiske] herren og hennes legeme en 

ting han eier – selv når han ikke eier annet av henne» (2004a: 371). 

 I studien Å gi kjærligheten et språk (1994) viser Anne-Lisa Amadou at Undset måtte 

vende seg til middelalderen for å skape en ekte kjærlighetshistorie. Først da hun tok i bruk 

fortidens diskurser fant hun et språk og et samfunnssystem som inkorporerte både den store 

«amour passion» og det livslange ekteskapet. Kjærlighetsspråket i samtiden var, mente hun, 

så utvasket og befengt av snerperi og vitenskapeliggjøring, at den menneskelige natur stod 

fremmed og forpint igjen, ute av stand til å realisere sitt innerste vesen32. Og dermed er vi 

også ved kjernen av erotikkens betydning for det mannlige og det kvinnelige i Kristin 

Lavransdatter. I det følgende skal jeg særlig se på forholdet mellom Erlend og Kristin, der 

Erlend, som den legemliggjorte ridderfigur, utgjør fundamentet for deres «amour passion» og 

mislykkede ekteskap. I relieff til Erlend og Kristin, men også i kjølvannet av deres spesifikke 

mannlige og kvinnelige identitetsmarkører, finnes det en skare av ulike erotiske avleiringer, 

som alle, uavhengig av kjønn, men dypt festet i den menneskelige natur, handler om å 

overvinne egen amoralskhet. Her er særlig Simon Darre og Ragnfrid sentrale skikkelser. De 

viser at Undset ikke skriver frem noen forskjell i mannens og kvinnens organiske driftsliv, 

snarere tvert imot, de styres, alt etter sin egen personlighet, av de samme impulsene. 

Forskjellen i forholdet mellom det mannlige og det kvinnelige ligger i hvilken plass og form 

det erotiske har innenfor det sosiale, og dermed som identitetsmarkør for karakterens 

selvbilde. Hovedanliggendet for dette kapittelet vil altså være hvordan Undset skriver frem 

                                                             
32 Som vi husker fra kapittel to sentrerer mye av Undsets samtidslitteratur seg rundt hvilke muligheter (særlig) 
de moderne kvinnen har for å overleve med sitt kjærlighetsliv. Disse kvinnene har ikke mindre fordringer, 
lavere idealer. De styres innerst inne av den samme lengselen som for eksempel Kristin og Ragnfrid, men de 
eier verken språket eller diskursen som kan romme den, langt mindre stagge den. Lengselen er først og fremst 
festet i en forestilling om å kunne gi seg helt hen i en kjærlighet som er ren, som kan imøtekomme de aller 
høyeste idealer, men der det erotiske også har sin naturlige plass. Jenny i romanen Jenny er således et godt 
eksempel fordi hennes idealer er uforenelige med den tilgjengelige diskursen, de stanger mot det Amadou 
kaller det «inautentiske kjærlighetsspråket» (1994: 15), det finnes ingen rom for herremotivet: «Å Jenny», sier 
en av hennes venninner, «skulde ha en mann som hun kunde se op til – hvis autoritet hun følte […] Hun skulde 
ha en som hadde rett til å gi henne rett» (Undset 1949h: 124). Når det ikke finnes utromme for en slik higen går 
Jenny under. Herremotivet er en vesentlig del av fortellingen om Kristin og Erlend. 
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mannens og kvinnens forståelse av egen erotiske natur, innenfor en diskurs der språket har 

makt til å parallellisere både den store lidenskapen og den guddommelige forpliktelsen. 

Hvilken betydning har de kroppslige affektene? Hvordan settes de i verket inn i en større 

meningssammenheng, slik at det erotiske også underbygger det tematiske?   

 

5.1 Erlend og Kristin 
Kristin Lavransdatter og Erlend Nikulaussøn møtes under dramatiske omstendigheter. Kristin 

tilbringer et år på Nonneseter i Oslo. Hjemme venter hennes forlovede Simon Darre. Forut for 

avreisen er Kristin skrevet inn i to episoder som etablerer sentrale frempek i forhold til den 

kvinnen den syttenårige Kristin er i ferd med å bli. I den første episoden erklærer 

barndomsvennen Arne sin kjærlighet til henne. Selv om hun fremdeles er uskyldig og 

instinktivt tror at hun aldri vil kunne gjøre foreldrene imot ved å vrake mannen faren har valgt 

for henne, kjenner hun, når han rører ved henne, med ord og kropp, at «[D]et var som der falt 

en tyngsel over henne med ett – Arnes ord og Arnes hode i hennes kne – hun syntes der åpnet 

sig likesom en dør inn til et rum, mange mørke veier inn til mere mørke […]» (Undset 1949a: 

75). De «mange mørke veier inn til mere mørke» som Kristin plutselig fornemmer viser 

kanskje først og fremst at i dét kroppen for første gang sanser at den er skapt for lidenskap så 

vet den instinktivt det forstanden ikke våger å innrømme: Hun kan aldri begjære Simon.  

Kristins fysiske reaksjon viser dessuten at hun ikke blir som sin far. Det finnes grobunn for 

mørke, dype affeksjoner og instinktivt innser hun at dette vil volde smerte og tap. Sitatet 

fortsetter slik: «[…] uglad og hjerteklemt tøvet hun og vilde ikke se inn» (Undset 1949a: 75). 

Denne korte fornemmelsen blir en gjentakelse av den lokkende, jordbundne symbolikken som 

hvilte over Kristins møte med alvemøen for mange år siden, som hun hardt, men ikke helt 

vellykket har forsøkt å fortrenge. Like etterpå drømmer hun om «[…] verden utenfor fjellene, 

kongsgården og grevene og ridderne som fru Åshild talte om, en vakker mann med sorgfulle 

øine som vilde følge henne ut og inn og aldri bli trett» (Undset 1949a: 78). Mannen, som hun 

maner frem samme natten som hun kjenner sitt eget begjær våkne, legemliggjøres noe senere 

i Erlend Nikulaussøn33.  

 Den andre episoden finner sted en kveld hun sniker seg ut av gården for å ta avskjed 

med Arne, som skal ut og frem i verden. Gråtende, men sterk i troen på sin egen byrd og 

                                                             
33 Den store "amour passion" mellom Erlend og Kristin er nøye forberedt i teksten, særlig gjennom fru Åshild, 
og gir bakgrunn for hvorfor Kristin, når hun må, er villig og har tilstrekkelig styrke til å vende seg vekk fra alt det 
faren har lært henne, for sin kjærlighets skyld. Transformasjonen av den femtenårige Kristin som så inderlig 
tror at «[…] jeg kunde nok aldri få nogen mann så kjær at jeg skulde ville gjøre mine foreldre imot for hans 
skyld» er altså realistisk fundert i teksten (Undset 1949a: 87). 
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lydighet forteller hun Arne hvorfor det aldri kan bli de to. På hjemveien blir hun forsøkt 

voldtatt, men hun er rådsnar og slår voldsmannen i svime med en stein. Slik blir Kristins 

første møte med den søte lidenskapen blandet med dens brutale vrangside: «Bentein hadde 

allikevel nådd å bryte mødommen i hennes sinn» (Undset 1949a: 93). Voldtektsforsøket 

kulminerer i at Arne, da han får høre Bentein skryte av sitt møte med Kristin, blir drept. 

Dermed er vi nær hovedårsaken til at Kristin hospiterer klosteret i Oslo. I den ville sorgen 

rundt Arnes død skrikes det beskyldninger mot Kristin og det kommer frem at rundt om i 

bygda sladres det om Kristins løsaktighet. Den Kristin som møter sin redningsmann Erlend i 

skogen da hun og venninnen på nytt forsøkes voldtatt, har altså forut for det skjellsettende 

møtet fått en narrativ dybde som, med Bergusons (2003) terminologi, utfordrer og fortrenger 

det klassiske saganarrativet leseren møtes med innledningsvis (se s. 79 om fortellerposisjonen 

i verkets innledende sider) 34. Den Kristin som nesten øyeblikkelig gir seg hen til Erlend er 

allerede gitt psykologisk troverdighet gjennom flere "avvikende" oppbruddscener, som bryter 

med den malen som er skåret ut for henne som Lavrans Bjørgulfssøns datter. Liv Bliksrud 

poengterer at Erlend bare utgjør den endelige årsaken til at Kristin bryter med den sosiale 

normen som Lavrans inkarnerer (1995: 227). Med sin sterke og sanselige natur fremstår hun 

helt i tråd med Undsets moderne kvinneskikkelser, men for dem finnes det ingen ridder. 

Dessuten innehar Kristin en type kvinnelighet som gjør at knapt noen mann forblir erotisk 

uberørt av henne: Den rolige, transparente skjønnheten underbygger både det sanselige og det 

moderlige i henne.  

 Et påfallende trekk ved den bråmodne attråen som oppstår mellom Erlend og Kristin 

er at de i den andres øyne utgjør inkarnasjonen av deres dypeste fantasier. De representerer 

hver på sin måte det den andre i hemmelighet har begjært og lengtet etter. Vi har allerede sett 

at Kristin helt fra hun var liten jente har hatt en uuttalt dragning mot ridderen (jf figuren hun 

                                                             
34 Berguson viser i Challenging Authority (2003) at gjennom trilogien synges det mange halvsungne sanger om 
Kristin Lavransdatter: Hun er både velrespektert og løs på tråden! «She is a well-respected member of the 
community says the saga "truth", she is a loose woman whispers the goosip, she’s been lured, kidnapped, lost 
to love delights the ballad, she has been stolen by the mountain king claims the secular legend. She is the bride 
of Christ the sacred legend quietly states. The voices of the text tell this story from their own realities and in 
their own registers» (2003: 112-113). Hun er tvetydig, ikke nødvendigvis gjennomgående dydig (kvinnelig), men 
det finnes heller ikke noe eksakt belegg for å mene at hun er udydig heller. Disse halvsungne sangene befinner 
seg på et tekstnivå som hele tiden søker å stange den autoritative sagastemmen og derfor, fordi karakterene 
skapes gjennom et mangfold av stemmer som hele tiden søker å utfordre den mest autoritative stemmen i 
verket, mener Berguson at det ikke er nødvendig å diskutere hvorvidt dette er et autentisk middelaldersinn 
eller en moderne Kristianiakvinne, Undset skaper sin egen middelalderdiskurs (se debatten i kapittelet om 
Undsets historiesyn). Jeg synes denne innsikten er svært interessant. I forhold til min oppgave er det imidlertid 
mer vesentlig å se på hvordan middelalderdiskursen gir Undset rom for å skrive frem det mannlige og 
kvinnelige innenfor det erotiske.  
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tar med i sengen og følelsene fru Åshilds snakk om riddere vekker i henne), og Erlend er 

ridder. Han er til og med ridderen fru Åshild har pratet om. Han kommer inn i livet hennes 

som en redningsmann og blir dermed herren: Mannen hun kan bøye seg under og samtidig 

føle seg hedret av: «Det fór søtt og godt igjennem henne at han holdt henne ut fra sig så 

varsomt som var han redd for å komme nær henne – de hjemme hadde aldri brydd sig om de 

klemte henne inntil sig når de hjalp henne tilhest. Hun følte sig så underlig hedret» (Undset 

1949a: 129). Hos en slik mann kan Kristin la sin unge, erotiske natur få springe i blomst. Det 

er nettopp vissheten om at sjelens verdighet ivaretas selv om de erotiske driftene slippes løs 

som skiller Kristin fra Undsets litterære samtidsskikkelser. Til tross for at deres erotiske 

lengsel er festet i de høyeste etiske impulser, føles sjelen tilskitnet og forvrengt straks driftene 

søker fullbyrdelse i det virkelige livet, jf det umulige herremotivet i Jenny (fotnote 32). 

Kristins maktstjålne overgivelse derimot skrives frem innenfor en narrativ ramme der tekstlån 

fra ballader og folkeviser underbygger den erotiske, men høviske undertonen i Erlends 

innledende spørsmål: «Vil I danse hos mig ikveld, Kristin?» (Undset 1949a: 141)35. 

 Erlend ser imidlertid først og fremst Kristins rene uskyld. Han, som lever i et dødt og 

destruktivt forhold til den gifte Eline Ormsdatter, tenker at hun er kvinnen som kan bringe 

restitusjon og ære inn i livet hans igjen. Hans umiddelbare bilde av Kristin er altså jomfruens, 

ikke den erotisk oppvåknede kvinnen: «Dig kunde jeg aldri krenke», sier han «[…] Aldri 

hadde jeg tenkt en mø kunde være så god som du er, Kristin min» (Undset 1949a: 148). 

Likevel er den erotiske spenningen mellom dem så stor at Erlend ikke makter å holde sitt eget 

forsett og allerede før hun har brutt med Simon får han viljen sin med henne. Dermed skapes 

det svært tidlig en dynamikk i forholdet deres som får betydning på flere plan, særlig Kristins 

selvforståelse i forhold til Erlend. Fra det øyeblikket hun gir kroppen sin til Erlend føler hun 

seg løsrevet og fremmed fra alt som tidligere bandt henne: «Alt hun hadde vært bundet til før, 

var hun skilt fra» (Undset 1949a: 167). I hennes sinn er hun nå hans eiendom: «Og fordi 

Erlend hadde gjort henne dette, så syntes hun at hun var slik blitt hans ting så hun kunde ikke 

skjønne hun skulde leve utenfor hans hender mere» (Undset 1949a: 160). Ifølge Kristen klarer 

imidlertid ikke Erlend å bære det ansvaret hun mener han fikk da hun gav alt sitt i hans 

varetekt. Hun må innse at mannens uvilje mot alt som binder likevel ikke kan demme opp for 

                                                             
35 Det er langt på vei et bruderov Erlend begår når han bare kort tid etter deres første møte får henne til å love 
ham evig troskap til tross for at hun er bortlovet: «Må Gud svike mig om jeg tar nogen annen mann i mine 
armer så lenge jeg lever på jorden» forsikrer hun ham og nettopp dette bruderovet, å ta en annen manns 
kvinne, er vevet inn i den sangen de danser til første gangen (Undset 1949a: 150). Som Solberg skriver i Tekst 
møter tekst om tekstlånene i Kristin Lavransdatter: «Brurerovsvisene er i det alt vesentlege realistiske – dei 
fortel om åpenlys og utildekt erotikk – problemstillingane ligg i dagen» (1997: 77). 
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hennes ustyrlige erotiske impulsivitet. Han har ikke de herrekvalifikasjonene hun instinktivt 

tilla ham. Som vi skal se i kapittel seks blir foreldrerollen en mye viktigere identitetsmarkør 

for Kristin enn for Erlend: Slik hun en gang gav sin kropp viljeløst til Erlend, gir hun etter 

hvert all sin sjelsstyrke og kraft til sønnene (iallfall er det dét hun pretenderer). Fordi hun 

sidestiller sine krav til Erlend med sønnenes krav til moren, blir ansvarsfraskrivelsen et svik 

mot henne selv. I Erlend oppstår det dermed en slags indre spalting som han har problemer 

med å forstå og anerkjenne. På den ene siden er han tvers igjennom en erotisk mann, som ikke 

makter å la Kristin forbli jomfruelig og ukrenkbar. Straks pasjonen glir over i hverdag føler 

han seg fremmedgjort og rastløs. På den andre siden forstår han ikke hvordan han skal kunne 

leve med Kristin når hun faktisk blir den kvinnen han i begynnelsen ønsket hun skulle være, 

ren og utrettelig i sine husfrueplikter. Ridderens normovertredene natur er så festet i ham at 

han ikke makter å anerkjenne at forpliktelsen må overtrumfe de naturlige impulsene.   

 Hvilken funksjon får Erlend i forhold til det jeg kaller maskuline og feminine 

strukturer i verket i Kristin Lavransdatter? Hvordan forstår han sin egen maskulinitet, hvis 

han i det hele reflekterer over den? Jeg har allerede slått fast at hans fremste identitetsmarkør 

er ridderens og at det er i kraft av denne riddernaturen han erobrer Kristins hjerte. 

Manifesterer det ridderlige seg som noe mer enn bare forføringsevne? For å nærme meg et 

svar på hvem Erlend er vil jeg se på dynamikken i ekteskapet mellom Erlend og Kristin og 

deretter sette det i relieff til Lavrans og Ragnfrids ekteskap, fordi de er tuftet på diametralt 

motsatte verdier: Den store «amour passion» versus tradisjon, ætt og pliktetikk. 

 Erlends ytre kjennetegn glir sømløst inn i riddermanifestasjonen: Erlend Nikulaussøn 

av Husaby tilhører en av Norges mektigste ætter. Hans oldemor er kong Skules datter 

Ragnfrid. Videre knyttes han indirekte, men likevel nært til det kongelige hoff fordi Ragnfrids 

søster Margaret var gift med kong Håkon Håkonsson. I tillegg til sin høye byrd er Erlend 

utstyrt med en rekke maskuline dyder som borger for at han burde ha forvaltet sin store arv og 

rikdom med forstand. Han er modig, ubendig eventyrlysten, god i våpenbruk og på ski. Han 

er dessuten svært lojal overfor sine frender. Det viser seg også at når han får muligheten som 

kongens landevernsmann og høvding på Vargøy og i Orkedalsfylket er han både dyktig og 

full av virketrang. Også av skikkelse er Erlend høvdinglig og vakker. Ættetavlen gir ham 

selvtillit. Han fører seg utpreget aristokratisk, rank og utvunget uansett hvem han snakker 

med. Over hele Erlends skikkelse hviler det en nærmest skjødesløs eleganse. Beskrivelsen av 

mannen når han stevnes inn for erkebiskopen fordi det er mistanke om trolldomsbruk i hans 

syssel er således talende fordi den viser i hvor stor grad Erlend er trygg på seg selv og sitt eget 

verd, også i pressede situasjoner: «En kunde ikke si at hans holdning skortet på høviskhet; han 
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var dog svært fri og utvungen […] vippende litt på tå og hæl, med hendene lagt i hinannen på 

ryggen. Som han mest pleide, var han klædd i mørke farver, men meget vakkert […]» (Undset 

1949c: 105). 

 Erlend har imidlertid alltid først og fremst vært knyttet til kvinner. «Der har visst aldri 

været en slik kjærlighet mellem en mor og sønnen hennes» forteller broren, Gunnulf, til 

Kristin (Undset 1949b: 79). Som gutt var det moren som stod ham nær og den av foreldrene 

han elsket. Det er talende for Erlends personlighet at han allerede da stod opp for moren og 

forsøkte å verge henne mot den eldre farens beskyldninger og hån, fordi, og det er et trekk 

som følger Erlend gjennom livet, han er ekstremt lojal overfor dem han elsker. Da faren 

sender kona fra seg fordi han er redd hun er spedalsk, forsøker for eksempel Erlend å redde 

moren og han bryter helt med sin far. Solberg påpeker at Erlend aldri har hatt noe nært 

mannlig forbilde han har kunnet identifisere seg med (1997: 186). Derfor trekkes han først og 

fremst mot kvinner. Det er gjennom deres blikk og forventning han tolker sin egen 

maskulinitet. Slik det var moren som gav ham kjærlighet da han var barn – Gunnulf minnes: 

«For helt siden vi var små børn, så var det slik, at hvad så Erlend gjorde, så syntes mor det var 

gildt og far at det var galt» (Undset 1949b: 79) – er det kvinnen som igjen og igjen bekrefter 

og verdsetter Erlends maskulinitet: «[…] [S]kjønne og stolte fruer og møer hadde bare stått på 

rad og budt ham sin elskov og eventyr […]» (Undset 1949d: 75). Sett i lys av denne 

selvforståelsen er det kanskje ikke så rart at det først og fremst er kvinnen som er årsaken til 

at han faller utenfor den sosiale normen: Først i opprøret mot faren, deretter når han tar til seg 

Eline og får barn med henne, så Kristin og til slutt Sunniva Olavsdatter, som angir ham for 

drottsvik når han avslutter et utenomekteskapelig forhold med henne. Slik blir han normativ i 

forhold til den ridderskikkelsen han skrives opp mot (kvinnerøveren), samtidig som han 

fremstår overskridende i forhold til de autoritative middelalderidealene de andre karakterene i 

Kristin Lavransdatter settes opp mot36. Erlend lever tilsynelatende uten manus og på 

innfallsmetoden. Han knytter imidlertid seg selv opp mot riddersagaenes forestillinger om 

kvinnebedåreren: «”Du får huske, moster,” sa Erlend. ”Det har alltid været slik at det var ikke 

de dårligste mennene som utstelte sig for en kvinnes skyld – det sier alle sagaer det”» (Undset 

                                                             
36 Claudia Berguson skriver om dette i artikkelen «Arrested in Parody: The Performance of Erlend Nikulaussøn 
in Kristin Lavransdatter» (2011). Hun ser Erlend som en parodisk utfordring i forhold til verkets dominerende 
normsett. Han er mannen som nekter å defineres av de normene som religion, slektstilknytning og loven krever 
og dermed blir han en overskrider.  
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1949a: 247). Med støtte i den forestillingen finner Erlend en måte å bevare sitt selvbilde på, til 

tross for alle de synder, overtredelser og tap han er involvert i37.  

 Denne evnen har ikke Kristin og svært mye av den spliden som oppstår mellom dem 

bunner i at hun ikke forstår hvordan han alltid kan riste fortiden av seg og gå videre. For 

henne er det umulig å forbli den hun var første gand de møttes. For han er det umulig å 

forandre seg for å imøtekomme de kravene hun setter til ham som kristen far og ektemann. I 

en av de aller første beskrivelsene av Erlend sammenligner Kristin ham med «[..] en urolig, 

reddvorren hingst» (Undset 1949a: 138), noe hun for øvrig også assosierte med alvemøen (s.  

40). Hingsten representerer uroen i det jordbundne liv, det som ikke kan holdes fast. Som 

Kristin tenker mange år senere: «Han – den evige urolige!» (Undset 1949d: 21). Han er i så 

stor grad kjennetegnet av ridderen, skikkelsen som aldri kan være i ro, at han aldri makter å 

imøtekomme Kristins krav og rett på en stødige ektemann og far. Han forblir den konstant 

varmblodige, den som lever i øyeblikket og gjennom den erotiske kroppen. Derfor ødsler han 

med forbløffende likegyldighet alt som er gitt ham av rikdom og heder. Slik både er og er han 

ikke en klassisk representant for sin stand. I det ytre, men også i handling når det virkelig 

gjelder, er han trofast, bundet av tradisjonelle æreskodekser og lojal inntil døden mot dem han 

har lovet å beskytte. Han utholder for eksempel heller tortur og er villig til å miste alt han eier 

fremfor å røpe sine medsammensvorne i plottet mot kong Magnus. Og når han dør er det fordi 

han, på ridderens vis, forsvarer Kristins tilsølte ære mot folkesnakket med sitt eget liv.    

 Samtidig forandres Kristins selvbilde når hun endelig får Erlend gjennom lovformelig 

ekteskap. Under koneskautet blir hun den kvinnen Lavrans fostret henne til å bli. Den veldige 

kapasiteten for lidenskap som gjorde det mulig for henne å kjempe om så til døden for Erlend 

finner nå nytt utløp gjennom kvinnens utallige plikter og gjøremål. All sin jordbundne erotikk 

og krefter legger hun i sine husfrueplikter og etter som sønnene kommer, i dem. Hun 

gjenoppretter bemerkelsesverdig fort sin status og ære i folks øyne, alle synes å tilgi henne at 

hun allerede var gravid da hun giftet seg med Erlend:  

 

 Erlend selv hadde sagt det: «det blev slik allikevel, Kristin – du bar æren inn på 

 Husaby igjen. Folk viste henne så megen godhet og aktelse […] Hvor husfruer kom 

 sammen, blev hun rådspurt, folk roste hennes stell på gården, hun blev hentet til 

 brudekone og til nærkone på storgårdene, ingen lot henne føle at hun var ung og 

 uerfaren og nykommen til bygdene. Tjenestefolket blev sittende i hallen utover 

                                                             
37 Lavrans, som ligger tettest opp til verkets met autoritative stemme, sier imidlertid det motsatte om visenes 
funksjon som norm og identitetsmarkør: «[…] ikke tror jeg nogen mø av god ætt og fostret op i kristendom og 
ærbarhet skiller sig så fort ved æren eller ved livet heller. Heh, det er slik som folk setter sammen viser om – 
men jeg tenker det er slik at når en mann eller mø er fristet til å gjøre slik, så lager de en vise om det og er 
hjulpet dermed, men lar være med å gjøre det» (Undset 1949a: 232-233). 
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 kvelden, aldeles som hjemme på Jørundgård – de hadde alle noget å spørre matmoren 

 om (Undset 1949b: 175). 

  

Hvis vi går tilbake til den splittelsen som ble analysert i kapittel fire, Kristins møte med 

henholdsvis alvemøen og broder Edvin, skisserer disse de to livsmulighetene som ligger i 

Kristin. Hun søker mot begge, både det jordiske og det himmelske: «Alle mine levedager 

lengtet jeg både efter å gå den rette veien og gå mine egne villstier like fullt –», sier hun selv 

(Undset 1949e: 200). Som kvinne innenfor Undsets narrativ transformerer hun alvemøens 

erotiske lokking, gjenklanget i seg selv, over i barna og i forestillingen om at det er Erlend 

som skal verne henne og være herren, slik jeg beskrev det tidligere i kapitlet. Til forskjell fra 

Erlend har hun en sterk farsskikkelse å identifisere seg med og straks den første, voldsomme 

lidenskapen er sluknet konstruerer hun sin egen selvforståelse med bakgrunn i Lavrans 

idealiserte kvinnebilde. Bliksrud legger store deler av sin analyse nettopp rundt Kristins 

selvbilde og hun ser at for Kristin blir Erlend først og fremst et middel hun bruker i selvets 

tjeneste, det mennesket hun kan lesse all sin synd over (1995: 235). I dét hun blir hans ting 

kan hun selv fremstå som uklanderlig og ukrenkelig. Dette er grunnen til at Kristin aldri kan 

oppleve sann kjærlighet, sier Bliksrud, for den kan bare realiseres «[…] mellom to skapninger 

som vet seg ulike og hvor den ene ikke kan redusere den andre» (1995: 236). Jeg kan 

imidlertid ikke forstå annet enn at det gjennom hele ekteskapet deres finnes kjærlighet, men 

denne kjærligheten har utelukkende feste i kroppen, nettopp fordi de begge har en overdreven 

tendens til å søke i den andre det som kan bekrefte deres egen jeg-forestilling. De mangler 

viljen til å se kjærligheten som innsats, der tosomhetens praktiske og forpliktende side 

fremstår som for stort arbeid i forhold til ensomhetens bitre selvrettferdighet. Særlig Kristins 

bitterhet overfor Erlend vokser slik at fellesskapet mellom dem gradvis forvitrer. Erlend 

forlater til slutt kona og sønnene og bosetter seg på fru Åshilds gård, Haugen. Hvilke 

mekanismer er det da som konstituerer det jeg likevel oppfatter som en vedvarende 

kjærlighetshistorie mellom Erlend og Kristin? For å svare på spørsmålet tror jeg det er 

nødvendig å se enda nærmere på erotikkens betydning i forhold til det mannlige og det 

kvinnelige og hvordan forfatteren så for seg erotikkens reelle eksistensvilkår i møte med det 

virkelige livet. Her er både Lavrans og Ragnfrid og fru Åshild og herr Bjørn interessante 

kontrastfigurer (fru Åshild og Bjørn analyseres i kapittel fire). 

 Først til det helt åpenbare i Kristins og Erlends forhold: Igjen og igjen ser vi at til tross 

for alle hindringer, anklager og bitterhet, ligger kjærligheten der likevel, som en ild det ikke er 

mulig å slukke. Mange år etter Erlends død, på sitt eget dødsleie, oppsummerer Kristin livet 

sitt i dét hun gir fra seg gifteringen for et annet menneskets sjelefred:  
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 Hun drog den av og så på den. Tung lå den i hånden […] Erlend – tenkte hun […] Og 

 hennes tårer brast i en stri strøm, for det var som hun aldri før hadde skjønt det 

 fuldelig, hvad den tydet. Det liv som den ringen hadde viet henne til, som hun hadde 

 klaget sig for, knurret under, raset og trasset i – likevel hadde hun elsket det slik, 

 frydet sig i det med det vonde og det gode, slik at der var ikke en dag uten det tyktes 

 henne tungt å gi den tilbake til Gud, ikke en smerte som hun kunde ofret uten savn 

 (Undset 1949e: 247).   

 

Her innser Kristin at kjærlighet også innebærer en forpliktelse til å imøtekomme den andre på 

den andres premisser. Jeg tror imidlertid at nettopp i det «som hun hadde klaget sig for, 

knurret under, raset og trasset i» lå forutsetningen for at lidenskapen aldri sluknet i forholdet 

deres. Ilden i forholdet mellom Kristin og Erlend er nettopp motsetningene som ligger i deres 

respektive naturer. På det metanarrative nivået er det riddersagaen som opprettholder ilden, 

men denne intertekstuelle rammen må til slutt, i alle fall fra et kvinnelig perspektiv, stange 

mot virkelighetens realisme. Motsetningene ligger i at de forholder seg helt forskjellig til det 

praktiske livet. Som kvinne er hun i hverdagen. Som mann rømmer han fra den. For henne 

blir barna en forlengelse av henne selv, basert på en slags intuitiv, betingelsesløs kjærlighet 

Erlend aldri forstår. Også Gudsforholdet tolker de helt forskjellig. Der Erlend bekjenner sine 

synder, gjør den pålagte botsgang og forsoner seg med fortiden, nører og gnager 

syndsbevisstheten i Kristin til hun blir syk og bitter. Likevel, nettopp dét at Erlend er så 

ustadig, så lik ridderen, gir Kristin mulighet til å vie seg helhjertet til kvinnelivet, tre inn i 

husfruerollen som hun passer så perfekt til. Som mor og husfrue kan hun rettferdiggjøre at 

hun stadig oftere møter Erlend med kald avvisning. Samtidig understreker hun jo, med den 

store barneflokken rundt seg, Erlends virilitet og påtrengende sensualitet, noe som er en viktig 

del av hans selvforståelse. Hun har, på en helt annen måte enn moren og søsteren Ramborg, 

med sine håndfaste, autoritetstro ektemenn, fått utfolde sin natur, og dermed fått erfare alle 

aspekter ved kvinnelivet. Gjennom Erlend tvinges hun til forpliktelse. Som vi husker er det 

nettopp dualiteten mellom driftene på den ene siden og moral og forpliktelse på den andre 

siden som utgjør kjernepunktet i Undsets argumentasjon om det kvinnelige og mannlige. Den 

amoralske menneskenaturen må underlegges en etisk forpliktelse, der dette er normen, 

frembringes det kulturarbeide (Undset 2004a: 127). 

 I tråd med forpliktelsen ligger også Undsets forståelse av elskovens sanne vesen.  

Gjennom hele trilogien ligger det et krav om at dersom den «lunkne ekstasen» ikke er nok, 

som Simon ikke var for Kristin, må mennesket være villig til å risikere følgene av ekstasens 

potensielle syndsregister. Det er en parallell mellom det kjærlighetssynet hun mener 

kjennetegner Charlotte Brontës litteratur og den elskoven som bergtar Kristin og Erlend. I 
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essayet «Tre søstre» (1917) skriver hun: «Så dyp er Charlottes forståelse av lidenskapens 

vesen at hun avviser de små følelsers pjankede snakk om kjærlighetens rett og elskovens lov; 

hun vet at elskoven skaper ingen lover, den bryter alle […]» (Undset 2004a: 261. Min Uthev). 

Nettopp dette er det fru Åshild også vet og det er derfor hun kan bære sin skjebne med 

verdighet: «Gode dager kan lenge vare, hvis en steller omtenksomt og forsiktig med sig og 

sitt; det vet alle forstandige folk, og det er derfor, tenker jeg, at de forstandige folkene må nøie 

sig med gode dager – for de beste dagene er dyre, de» (Undset 1949a: 56-57). Vekten av de 

dyre dagene er imidlertid verken Erlend eller Kristin villig til å bære.  

 Det henger sammen med at i lidenskapens kjølvann følger ekteskapets forpliktelse. 

Den stormende, normovertredene pasjonen som konstituerte kjærligheten deres kan verken 

finne rom eller form innenfor det normative og dagligdagse. Erlend vet selv at kan ikke 

forandre seg: «[…] hvad var han da for en mann! […] riktig hjertensdyp glede hadde han bare 

kjent hos henne den tiden da han ledte henne vill» (Undset 1949b: 221). At Kristin forandrer 

seg henger sammen med at oppdragelsen hennes tok utgangspunkt i at hun en dag skulle blir 

husfrue og mor, og at forpliktelsen mot sønnene overtrumfer den erotiske driften. Det er 

dermed bare unntaksvis, i de øyeblikkene hun gir slipp på alt ansvar, at den Kristin som første 

gang gav seg hen til Erlend skinner igjennom. Det er imidlertid hele tiden en splittelse i 

Kristins relasjon til Erlend. Hun vet at ridderen ikke kan holdes fast, og det var i kraft av sin 

riddernatur han slapp inn i hennes liv. Samtidig har farens eksempel dypt feste i henne, og 

ettersom ekteskapet mellom dem blir mer og mer ulykkelig, er det Lavrans hun setter opp som 

uoppnåelig mal for Erlend, særlig etter at Erlend mister Husaby og de må flytte inn på 

Jørundgård. Kristins økende bitterhet mot Erlend henger sammen med at så lenge han ikke tar 

ansvar som far og ektemann, tvinges hun til å gjøre det. Det er ingenting i ham som forsikrer 

henne om at han, når all rikdom er tapt, likevel makter å berge sønnene. Igjen blir 

herremotivet gjeldende. Hun føler at han tvinger henne til å stadig gi opp litt mer av den 

blyge, tillitsfulle ungjenta hun en gang var: 

 

 Men du skulde være min herre, dig skulde jeg lyde og hedre, bøie mig for og støtte 

 mig til næst Gud – efter Guds lov, Erlend! Og har jeg tapt tålmodigheten og har jeg 

 talt til dig slik som det ikke sømmer sig en hustru å tale til bonden sin – så har det 

 vel været fordi du gjorde det vanskelig for mig mangen gang å bøie min uforstand 

 under ditt bedre skjønn, hedre og lyde min husbond og herre så meget som jeg helst 

 vilde – og kanhende jeg ventet at du – kanhende jeg trodde at jeg kunde egge dig 

 til å vise du var mann og jeg bare en arm kvinne (Undset 1949c: 147. Forf uthev)

  

 



64 
 

At Erlend ikke makter å være mannen i forholdet gjør ham i Kristins øyne til en «trælers 

ætling» (Undset 1949c: 147). Kristins dilemma, som hun ikke innser før hun er gammel og 

dødende, er at de mekanismene som i utgangspunktet skapte kjærligheten deres, må ha en 

vrangside eller kanskje heller en vrang hverdagsside. Ridderen kan ikke være både forførende 

"kvinnerøver" og from Gudsmann, á la Lavrans. Skal den normbrytende erotikken ha noen 

som helst overlevelsesmulighet i møte med den virkelige verden må hun makte å bære både 

det gode og det vonde som følger i dens kjølvann. Når Kristin ikke kan tilgi Erlend for de 

krenkelser og synder som fulgte av deres første, ville elskov og heller ikke tilgi at han 

klandrer henne for den ansvarligheten som følger av kvinnens morsgjerning, nekter hun å 

anerkjenne at det nettopp er Erlends erotiske utstråling som muliggjør den totale realiseringen 

av henne selv, både som kvinne og som menneske i spenn mellom den jordiske søken og den 

himmelske lykke. Som vi skal se holdes Simon, som representerer en helt annen 

mandighetsdiskurs, stadig opp som et alternativ Kristin vet hun ikke kunne tatt imot, til tross 

for at livet med han ville blitt mye enklere.   

 De store konfliktene mellom Erlend og Kristin bunner altså mest av alt i at de ikke 

makter å anerkjenne hvilken betydning det erotiske har i den andres liv. For Erlend tar det 

erotiske utgangspunkt i ridderkodeksen og spiller seg ut på bakgrunn av hans lette sinn og 

hang til kvinner, som enten må berges (jf moren, Eline og det aller første møtet med Kristin) 

eller som kan berge ham (jf hvordan han tenker at Kristin kan gjenopprette hans tapte ære: 

«Dig kunde jeg aldri krenke»). For Kristin blir det erotiske hele tiden brutt mot 

kvinnekroppens fysiske virkelighet og mot herremotivet, som impliserer at hun selv bare tar 

imot, ikke bærer, følgene av den store «amour passion». Samtidig er Kristin, men særlig 

Erlend, avhengig av at den andre forblir identisk med det bildet de en gang skapte av 

hverandre. Gjennom hele ekteskapet deres er det nemlig i de øyeblikkene der de løsrives 

dagliglivet, enten fordi de overgir seg til kåthet og uansvarlighet, som når Kristin letter litt på 

sine husfrueplikter; «[D]er var så mange alvorlige ting som hun skulde ha talt med sin 

husbond om […] Men det blev borte i festrus altsammen» (Undset 1949c: 17) eller fordi 

Erlend har satt seg i en slik situasjon at det mislykkede komplottet mot kong Magnus 

sannsynligvis kan koste ham livet, at lidenskapen blusser opp igjen, like het og stormende 

som da de var unge. Kristin og Erlend elsker å elske hverandre når kjærligheten kan løftes ut 

av det konkrete og dagligdagse, noe som blir særlig tydelig når de møtes på Haugen, som 

Erlend flytter til etter en spesielt opprivende krangel med Kristin. Det er først når de er fristilt 

dagliglivets bånd at de på nytt kan gi seg hen til hverandre og imøtekomme i den andres blikk 

den erotiske spenningen som alltid på et eller annet vis har ligget mellom dem, både som 
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positiv og negativ kraft. Og som Kristin fremdeles kan lengte etter å vekke til live, gjennom 

en rekke erotiserende assosiasjoner, når det daglige ikke ligger over henne:   

 

 Men denne morgentimen lå hun og kjempet for å huske på sønnene sine. For hun var 

 som bergtatt […] det var som hun skulde ha ligget her i hans arm og bare drømt om de 

 lange årene da de levde som mann og hustru på Husaby –. Alle hans lettsindige ord 

 lokket og gjenlød – svimlende redd kjente hun det som Erlend hadde strøket av henne 

 den syvfoldige ansvarsbyrde – sånn måtte det være når ungmerren står avsadlet på 

 sætervangen – kløv og sadel og hodelag er tatt av henne, og mot henne blåser viddens 

 vind og luft, hun står fri til å beite av det fine fjellgress, fri til å renne så langt hun vil 

 utover alle viddene (Undset 1949e: 26-27. Min uthev). 

 

Drøm, lokkelse, lettsindighet; det er bergtakingsmotivet, utgangspunktet for Erlend og 

Kristins kjærlighetshistorie og som de aldri helt kommer videre fra. For den svimlende frihet 

til å «renne så langt hun selv vil» som Kristin higer etter i sitatet finnes selvsagt ikke som et 

alternativ innenfor ekteskapet. I «Efterskrift» skriver Undset at ekteskapet ikke må forveksles 

med en harmonisk og romantisk lykketilstand, det er snarere en evig maktfordelingskamp, 

noe som i seg selv ikke er farlig så lenge begge parter har interesse av at ekteskapet består og 

anerkjenner og tar hensyn til både sine egne og den andres rettigheter og plikter (2004a: 360). 

Det krever at ekteparet hver på sin kant aktivt imøtekommer den andres annenhet og begjær 

uten fordringer og krav som rokker ved fundamentet. I lys av denne påstanden fremstår 

Kristin og Erlends kjærlighetshistorie som mislykket, både fordi de lar sin egen natur, uansett 

hva det er som beveger den, være utgangspunktet for enhver handling i forhold til den andre 

og fordi den, helt konkret, ikke kan overleve i sin opprinnelige form i møte med det virkelige 

livet. Fundamentet må bygges på noe mer solid enn den første heftige viljen til å elske for 

elskovens egen skyld.  

 Hva er det Sigrid Undset vil med kjærlighetshistorien mellom Kristin og Erlend, den 

historien hun ikke kunne skrive for noen av sine samtidsskikkelser? Ved å først sette den i 

relieff til Lavrans og Ragnfrids ekteskap og deretter se på hvordan en annen sentrale skikkelse 

i verket, Simon, forholder seg til og forsøker å avvise sin egen (erotiske/amoralske) natur, blir 

det kanskje tydeligere at det for Undset nettopp er hvordan mennesket makter å stå i kampen 

mellom den fysiske kroppens attrå etter verden og Guds forpliktende imperativ, som er den 

underliggende tematikken for alle forhold hun skriver frem i verket. Et hovedpoeng i historien 

om Erlend og Kristin er jo at de begge, når alle livets kamper er utkjempet, forsoner seg med 

de fortellingene de begge har vært så intenst del av: Kristin i spennet mellom ridder og saga, 

Erlend utelukkende som ridder. Med den levende kroppen bundet til jorden, til dens angende 

fruktbarhet og heftige mulighet, har de stridd og elsket og ventet på den andre, aldri 
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likegyldige, hele tiden i spenn mot kroppens krav, i forventning, skuffelse og bitterhet, men 

også i kåt glede. Vi har sett hvordan Kristin på dødsleiet omfavner gifteringens dypeste 

symbolverdi. Samtidig erkjenner hun at hele livet, parallelt med alt det hun har «knurret 

under, rast og trasset i», har Guds hånd hvilt over henne. Hun forstår hva menneskelivet er i 

forhold til Gud og dermed også kjærlighetens transcenderende kraft: 

 

 […] Gud hadde holdt henne fast i en pakt som var blitt satt for henne, uten at hun 

 skjønte det, av en kjærlighet som var blitt øst over henne – og trass i hennes egenvilje, 

 trass i hennes tunge, muldbundne sinn, var noget av den kjærlighet blitt i henne, hadde 

 virket i henne som sol i mulden, hadde drevet frem en grøde som ikke elskovens 

 heteste brand og ikke elskovens stormende vredesmot helt hadde kunnet legge øde. En 

 Guds tjenestekone hadde hun været […] og under den glitrende gullring [gifteringen] 

 var der lønnlig blitt satt et merke på henne, at hun var hans tjenestevinne […] (Undset 

 1949e: 248-249. Forf uthev). 

 

Kristins dødstanker sammenfatter kjernen av verket – menneskets vei til Gud og det 

guddommeliges evige miskunn og tålmodighet med det hungrende, stolte og egenrådige 

mennesket. Kristin som verkets hovedperson når dit. Erlend på sin side dør uten denne guds- 

erkjennelsen, men han dør slik han har levd. I hans siste ord, straks etter at han har nektet å ta 

imot sykesalvingen av presten som har sådd tvil om Kristins ære, sier han: «Kyss mig, Kristin 

[…] Der har nok været for meget annet mellem dig og mig – enn kristendom og hjonelag – til 

at vi lettelig – kan forlate hinannen – som kristne ektefeller» (Undset 1949e: 86). Slik blir 

Erlends død en bekreftelse av ridderkonteksten, han forblir trofast mot den og sin kvinne helt 

til det siste. Dermed står også hans død i forsoningens lys, han forblir uten svik, bærende den 

mandighetsdiskursen som muliggjør den store «amour passion». 

 

5.2 Lavrans og Ragnfrid 
Når Lavrans og Ragnfrid gifter seg med hverandre, finnes det ingen kjærlighet mellom dem. 

Det er et arrangert ekteskap, der ætt og stilling trumfer kjærlighetshensyn. Lavrans var svært 

ung og Ragnfrid var forelsket i en annen. Hans natur er blyghetens, trofasthetens og ærens. 

Han holder opp gudsplikten som sitt fremste ideal. Kona derimot, er sterkt bundet av det 

jordiske, til kroppen, som alltid higer etter tilfredsstillelse, først hos den mannen hun ikke 

kunne få og deretter hos Lavrans. Det er først når Ragnfrid forstår hva slags type mann 

Lavrans er at utroskapen hennes fester seg til henne som en pine. For henne er hvert eneste 

barn de mister en straff over hennes misgjerninger. Mellom disse to hviler det dermed 

tilsynelatende uoverstigelige hindringer og likevel er det ingen annen kjærlighetshistorie i 

Kristin Lavransdatter som har en vakrere slutt enn deres. Mot slutten av livet forenes de i en 



67 
 

ny ekteskapspakt som i fiksjonen skrives frem som mye sterkere enn den jordiske pasjonen, 

en forening gjennom forpliktelsens hellige bånd. Og dette er mulig fordi fundamentet for 

ekteskapet deres er en naturlig fordeling av ansvar og plikter, der de gjensidig verdsetter og 

anerkjenner det den andre kan gi. For Lavrans er dette et naturlig prinsipp og gjennom hans 

stødige og vedblivende lojalitet bygges ekteskapet deres gradvis på en forsikring om at de 

likevel har delt det viktigste; det dagligdagse strevet, barna, alt de sammen har sørget for å 

etterlate seg. Det er det Lavrans mener når han sier til henne «[…] vrangt gikk det med oss på 

et vis, men enda tykkes mig vi har været fulltro venner» (Undset 1949c: 72).  

 Hvis vi ser ekteskapet deres i relieff til Kristins og Erlends er det mye som skiller, men 

også noe som er likt. I tråd med min problemstilling synes jeg det er interessant å se i hvor 

stor grad både mor og datter i perioder er overgitt til den mørke lidenskapen, som når den 

slippes fri ikke kan underkaste seg noen annen lov enn sin egen. Ragnfrid med sin ulykkelige 

ungdomsforelskelse og deretter utilfredsstilte sult etter ektemannen. Kristin, som i Erlends 

fang ikke evner å «[…] vare sig for den synden som elskov volder» (Undset 1949a: 228). Når 

lidenskapen ikke lenger brenner, brenner angstbøren og syndsbevisstheten i dens sted. I store 

deler av sine voksne liv tæres mor og datter av skyld og anger. Og begges angstskyld er særlig 

rettet mot det de har forbrutt mot Lavrans. I verket er det Lavrans som representerer den 

normbærende instans, det er gjennom hans eksempel at deres jordiske livskamper settes i 

relieff til den himmelske. I Kristin Lavransdatter blir det tydelig at Undset ikke så noen 

forskjell i den mannlige og den kvinnelige erotikken, den er potensielt like heftig i begge 

kjønn, potensielt like destruktiv, jf Erlends historier med Eline og Sunniva. Samtidig ser vi at 

lidenskapens etterdønninger fester seg på en helt annen måte til kvinnen enn til mannen. I 

forhold til Ragnfrid også helt konkret fordi hun blir gravid og ikke kan vite om det er Lavrans 

sitt. For Kristin fordi så store deler av hennes identitet som kvinne er knyttet opp mot Lavrans 

patriarkalske idealer og forventninger og idealer.  

 For å konkretisere vil jeg igjen trekke inn alvemømotivet og se det i lys av en bærende 

symbolikk i verket, nemlig alvemøen som et bilde på den selvspeilende forfengelighetens 

tomhet, den som kun søker å bekrefte sitt eget begjær. Med Erlend er dette aspektet alltid 

tilstedeværende, han søker ingenting utenfor verden, han verken grubler eller angrer på 

fortidige handlingene og derfor kan han heller ikke møte Kristins syndsbevissthet med annet 

enn utålmodighet. For han har erotikken reelle eksistensvilkår i den virkelige verden. Kristin 

derimot, splittet mellom Erlend og Lavrans, finner verken ro i den ene eller den andres 

livseksempel. For Ragnfrid trenger imidlertid Lavrans eksempel igjennom. I ham finner hun 

den herren hun kan lene seg imot, som er større enn henne selv og som til slutt frigjør henne 
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fra den mørke, angstfremkallende elskovshungeren som har levd i hennes kropp. Lavrans 

makter å vende speilet vekk fra henne selv, mot det som er større, mot den oppgaven de som 

mann og hustru alltid har hatt sammen. Når begge foreldrene er døde tenker Kristin om 

ekteskapet deres:  

 […] hun hadde ikke skjønt før nu, at han elsket hennes mor. Og hun skjønte 

 skildnaden på mannens kjærlighet til hustruen, som hadde levd med ham hele det 

 lange liv i tunge og gode dager, og hans kjærlighet til barnet, som bare hadde delt hans 

 gleder og tatt imot hans inderlige ømhet (Undset 1949c: 86. Min uthev). 

 

Her forstår Kristin noe essensielt i forhold til foreldrenes ekteskap som hun ikke er i stand til 

å se i forhold til sitt eget: Ekteskap innebærer felles ansvar. Der hun og Erlend har levd 

parallelt og med ulik agenda, har foreldrene levd med hverandre. All den tid Lavrans stille og 

uten dramatikk har båret konas kamper som var de hans egne – «[…] hennes sorg tok han inn 

til sig og la den tett inn til sin egen» har han maktet å gi den kroppslige kjærligheten et 

anstrøk av det guddommelige (Undset 1949a: 235). Ragnfrid og Lavrans blir i verket et 

eksempel på hvordan det kvinnelige og det mannlige til slutt kan leve i harmoni, men da vel å 

merke fordi herremotivet ikke festes i det erotiske, men i en åndelig overlegenhet. Som vi skal 

se i kapittel seks er det erotiske grunnlaget mellom ekteparet heller labert – Ragnfrid 

karakteriserer det selv som «hans lunkne ektemannskjærlighet» (1949a: 235).  

 

5.3 Den umulige erotikken og Simon Darres funksjon i Kristin 

Lavransdatter 
Avslutningsvis i dette kapittel skal jeg se på Simon Darre. Det erotiske spiller, som vi har sett, 

en sentral rolle i Undsets menneskesyn fordi det, ifølge henne, vilkårlig underbygger enhver 

relasjon mellom kjønnene. Simon står i nær relasjon til både Kristin, Erlend og Lavrans og 

som vi skal se løper livsfortellingen hans tett inntil deres. Hele hans erotiske liv, hans innerste 

følelsesmønster i møte med verdens fristelser, har sitt utspring i Kristins og Erlends store 

«amour passion». I forhold til problemstillingen min vil jeg undersøke hvordan verket 

fremstiller overvinnelsen av det erotiske begjæret og til slutt forsøke å drøfte det i relasjon til 

verkets mannlige og kvinnelige strukturer. Helt konkret spør jeg: Hvordan manifesterer 

Simons begjær seg? Hvordan overvinner han de mørke, destruktive kreftene i seg selv?  

 Simon Darre er mannen Kristin vraker når Erlend kommer ridende inn i livet hennes 

og Kristin er kvinnen Simon aldri kan slutte å elske. Simon har altså kommet til kort overfor 

Erlends maskuline utstråling, og frem til sin død strever han for ikke å bukke under av sjalusi 

og hevntanker. Mindreverdighetskomplekset gjenspeiler seg som en følelse av 

tilkortkommenhet i forhold til Erlends åpenbare mandighet. Spørsmålet blir da om det finnes 
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en slags autoritativ overinstans i verket som setter disse maskulinitetene opp mot hverandre 

og faller ned på en dom. 

 Simon introduseres som et ypperlig gifte for Kristin. Han er nest eldste sønn av den 

ansette og dyktige storbonden Andres, som også har vært ved hirden. Ved giftemål ville 

Simon og Kristin bodd på hans gård, Formo, som ligger i nærheten av Jørundgård. Det er 

talende hvordan Simon trer inn i teksten første gang, gjennom en sammenblanding av Kristins 

og farens helt ulike vurderinger av ham: Der hun hadde ventet seg en vakker, høvisk mann 

fremstår han tvert imot som tykkfallen med et ansiktet «[…] så rundt og blankt som månen», 

halsen er kort og munnen er vek og liten. Lavrans derimot ser en ung mann med «[…] god 

forstand og lærdom […]» (Undset 1949a: 70). Rent instinktivt forstår vi at det er noe i Simons 

karakter som appellerer mer til faren enn til datteren. Og dette noe er nettopp at Simon ikke 

har noe av ridderen i seg. Han er tvert imot svært snakkesalig, gladlynt, snill og snar til å vise 

eierforhold i forhold til Kristin, karaktertrekk som ikke går overens med Kristins ennå diffuse 

forestillinger om maskulinitet og elskov. De første inntrykkene viser seg å være riktige og 

uriktige på samme tid. Bortsett fra Gunnulf38 er det ingen karakter i verket som er så 

sammensatt som Simon, men denne sammensattheten fremtvinges mer av ytre hendelser enn 

av manifeste karaktertrekk. Som karakter er Simon dypt festet i den gamle ættetradisjonen. 

Frem til han forstår at Kristin har sveket ham for Erlend er Simon trygt forankret i farens 

ubestridte autoritet, i sin kjærlighet til søsknene og til de æreskodeksene som alltid har rådet i 

barndomshjemmet. For ham er det i utgangspunktet en umulig tanke å skulle bryte ut av 

ætten, at det finnes krefter som går dypere enn lojalitet og lydighet, «[…] det var ikke så 

endefremt å leve i verden som han hadde trodd hjemme fra Dyfrin. Der rådet faren i ett og alt, 

og hans meninger var de rette» (Undset 1949c: 21).  Når han så stilles overfor livskrefter som 

motstrider alt han tidligere har trodd på, raser han utfor og som i blinde gjør han opprør mot 

alt det som tidligere utgjorde livsrammene hans. Uten farens samtykke gifter han seg med den 

rike fru Halfrid og mye senere, etter at den første kona dør barnløs, gifter han seg med 

Ramborg, Kristins lillesøster, selv om han ikke elsker noen av dem. Fundamentet for Simon 

er altså i utgangspunktet slekten og farens autoritet, men det viser seg at slekten er sterk og 

fremadstormende når lykken står den bi, men den bukker under i motgang. Dette gjenspeiler 

                                                             
38 Gunnulf Nikulaussøn, Erlends bror, står også i skyggen av Erlend og hans strålende maskulinitet. Som liten ble 
Gunnulf lovet bort til kirken dersom Erlend ble frisk igjen av sott. Som i Simon rives Gunnulf av sjalusi til Erlend. 
Som prest må han fornekte verdens materialisme, men helt annerledes enn broren husker han fortidens 
rikdom. I Gunnulf er det hele tiden en brennende lidenskap og han går til ekstreme lengder for å stagge 
kroppens sult. Han bokstavelig talt tyner sin egen kropp i stykker. Gunnulf blir den skikkelsen i Kristin 
Lavransdatter som i størst grad viser i hvor stor grad den amoralske kroppen må tynes dersom Guds 
barmhjertighet mot det skrøpelige kjødet ikke inkarneres i troen. 
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seg i den kampen Simon kjemper resten av sitt liv mellom hans egen stolthet, hans ulykkelige 

kjærlighet, naget og hatet til Erlend og den innerste, iboende viljen til å handle rett og 

levendegjøre Lavrans livseksempel ved å holde de gamle ættetradisjonene i hevd. Når Simon 

igjen og igjen gjør valg som synes destruktive for ham selv, henger det sammen med at det 

begjæret som gjennomsyrer ham, kjærligheten til Kristin, er umulig å leve med. Først fordi 

hun aldri har elsket ham og vraker ham for en mann som ikke en gang kan beskytte hennes 

ære, senere fordi han gifter seg med søsteren hennes og selve begjæret blir en dødssynd 

(blodskam) ovenfor både Gud og mennesker. 

 Kjernen i Simons strid er at begjæret manifesterer seg som et janusmerke. I ham kunne 

det erotiske livet eksistert side om side med det etiske og gudsforpliktende. I utgangspunktet 

har han ikke den splittelsen mellom kjødelig lyst og åndelig lengsel som Lavrans har. 

Sammen med Kristin ville Simon ha videreført Lavrans verdier uten å samtidig vegre det 

fysiske aspektet ved ekteskapet. Dette blir helt tydelig når vi ser hvordan den begynnende 

kjærligheten til Kristin frembringer det beste i ham. Han fremstår sikrere, mer alvorlig og 

forstandig. Og når han får bekreftet at hun er tapt etter at han finner henne i byens horehus 

handler han instinktivt slik at det blir han som verger æren hennes mot den største skammen. 

For hennes skyld er han også villig til å ta på seg skylden for bruddet og ofrer dermed 

lojaliteten til sin egen familie. Bare Lavrans krever han at skal få vite sannheten. Også senere 

ser vi at Simon er villig til å ofre alt sitt eget for Kristins skyld; æren i redningsaksjonen for 

Erlends liv og yndlingsbrorens vennskap når han føler at han må renvaske seg for hennes 

mistanker om at han selv var involvert i Erlends drottsvik. Samtidig, og på grunn av alle de 

ofrene han gjør for Kristin og Erlend, fester det umulige begjæret seg i ham som en evig 

skampine. Han blir ensom og tapt for seg selv: «[…] han var så ulykkelig at sommetider 

kjente han bare en stor forundring – at det var ham selv som hadde det slik og som ikke øinet 

nogen vei ut av sin ulykke» (Undset 1949d: 125). Resultatet er at det gode i ham holdes nede 

av bitterhet og nag, noe som blir tydelig når vi ser på forholdet hans til Ramborg, som virkelig 

elsker ham. Han behandler henne som et barn og umyndiggjør hennes voksne følelsesliv ved 

å holde henne på avstand. Av redsel for at hun skal avsløre hans innerste følelser blir han 

moralsk usikker og velger ensomhet for dem begge. Ramborg gjennomskuer Simons 

tilkortkommenhet: «[…] glad og blid løftet Simon mig i sadlen og sendte mig fra sig på 

gjesting og gammen, like blid og glad tok han imot mig når jeg kom hjem – han klappet mig 

som han klappet sin hund og sin hest […]» (Undset 1949e: 7). På samme måte er det et 

underliggende motiv av hevntanker som ligger under hver gang Simon strekker ut hånden for 

å hjelpe Kristin og Erlend. Han ønsker at de skal være knyttet til ham i takknemlighetsgjeld. 
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Bare slik kan han kompensere for de mindreverdighetskompleksene han har i forhold til 

Erlends evne til å frigjøre Kristins erotiske potensial.  

 Frigjørelse fra følelsenes vold er nøkkelen til Simons personlighet. Hans stadig 

voksende hat til Erlend, han kjenner en «[…] rar, syk uvilje ved synet av den annens høie, 

vakre skikkelse», bunner i at hans erotiske impulser, som i utgangspunktet var en levende og 

god kraft i ham, forandres til destruktiv og ukontrollerbar redsel (Undset 1949d: 92). Erlends 

erotiske utstråling blir malen han ikke kan leve opp til og for å bevare æren overfor de som 

svek ham knytter han både Kristin og Erlend til seg med gjeldsbånd. Når det plutselig snus og 

Erlend etter et slagsmål sannsynligvis redder Simons liv, springer alt til overflaten og den 

innerste smerten overfor rivalen får utløp: «Jeg er ikke så god mann som du! Jeg kan ikke tilgi 

så lett dem som jeg har gjort urett imot» (Undset 1949d: 132). Gjennom Simon får vi altså en 

karakter som nærmest bukker under fordi det erotiske aldri får utløp. Det sier noe om hvilken 

kraft Undset så i det erotiske, og Simons ulykkelige lidenskap har like stor eksistensiell 

spennvidde som Kristins og Erlends kjærlighet. Både den lykkelige og den ulykkelige 

pasjonen viser at dersom den ikke festes i etiske prinsipper som makter å stagge den 

amoralske naturens egenvilje og egoisme blir den selvdestruktiv og ødeleggende. 

 Simon makter imidlertid å overvinne de onde impulsene som har vært hans 

(ikke)erotiske livs skyggeside. Når det går koldbrann i et sår og Simon forstår at han skal dø, 

tilkaller han Kristin, selv om han vet at «[…] mig kan du ikke grøde […]» (Undset 1949d: 

234). Nå skal han endelig fortelle henne at han har elsket henne alle disse årene. Han 

overrasker imidlertid seg selv ved å bruke sin autoritet som døende til å formane henne om å 

søke forlik med Erlend på Haugen og rettleder henne til å se at hun må la stoltheten og 

egensinnet fare for sønnenes skyld. Sine siste ord på jorden vender altså Simon mot Kristins 

kjærlighet, mot den kjærligheten som dro hans eget følelsesliv under i blind, hevngjerrig 

desperasjon. Således makter han endelig å løfte sitt begjær ut av egenviljens maktgrep. Han 

gir uten å kreve noe tilbake. Han forstår at det er Kristin som fremdeles har muligheten til å 

elske uten det naget hans egen kjærlighet har vært fanget av. På dødsleiet fatter han at hans 

egne lidelser, som gjennomborer mennesket og frister det vekk fra Gud, likevel har en 

mening. Ved å ha levd lidelsen igjennom kan han komme til en erkjennelse av at det er 

gjennom den uegennyttige kjærligheten at kjærligheten kan virke. En av hans siste klare 

tanker er: «Men når vi signer oss med korsmerket eller noget som vi vil skjerme med korset, 

da skal vi komme i hug vi korset blev hellighet og hvad det tyder, og minnes, ved Drottens 

pinsler og død fikk dette tegn ære og kraft» (Undset 1949d: 240). 
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 Dette ligner den erkjennelsen Kristin har på sitt dødsleie og som også Ragnfrid dør 

hvilende i. Over det strevende, jordbundne, egensindige og avmektige mennesket finnes det 

noe som er større og helliggjør det kjempende menneskets mest destruktive og amoralske 

tendenser. Lavrans har alltid levd i eksplisitt forståelse av det, men når han går inn i døden er 

skyggene fra det uforløste i hans erotiske liv forsvunnet. Han og Ragnfrid hviler trygt i 

hverandres ekteskapelige kjærlighet. Erlend er den eneste som dør slik han har levd, ridderen 

som setter ære og lojalitet mot den elskede over alt annet. Dermed plasseres Erlend utenfor 

verkets hovedtendens, den autoritative overstemmen som det tematiske springer ut fra. 

 På bakgrunn av dette kapittelets undersøkelse av erotikkens betydning i Kristin 

Lavransdatter kan man avslutningsvis saktens spørre om det finnes noen særskilte maskuline 

og feminine strukturer i forhold til dette deltemaet. Vi har sett at den blinde, heftige lidenskap 

ikke er kjønnsbestemt. Ragnfrids desperasjon over mannen hun ikke fikk og hennes 

påfølgende kvaler for sviket hun begikk mot Lavrans ved å være utro er ikke mindre 

destruktive enn Simons stadige hevntørst og irrasjonelle handlingsvalg. Ragnfrid makter ikke 

å bli den moren hun burde være. Simon sviker både sin egen familie og gjengjelder ikke 

kjærligheten han får fra sine koner. Selv om Kristin, i motsetning til moren og Simon, får den 

hun vil ha, blir også hennes driftsliv langt på vei negativt. I stedet for å glede seg over det hun 

har vunnet, kjæler og verner hun om alt det hun har forbrutt seg mot. Hun føler dessuten at 

Erlend totalt svikter som hennes herre – han verken bærer eller kompenserer for synden slik 

hun mener han burde –og hun driver ham bort i stadig større selvrettferdighet og bitterhet. 

 Det er dermed ikke et enstydende mønster i forhold til det maskuline og det feminine. 

I alle skikkelsene finnes det erotiske som et kaoselement. Der de erotiske kreftene slippes fri 

svekkes det sivilisatoriske rammeverket rundt menneskelivet. Og likevel er det noen 

gjentakende mønstre i verket. Hvis vi ser nærmere på hvilken funksjon de ulike skikkelsene 

har i forhold til hverandre blir det tydelig at til tross for kjønnslivets kjønnsløse manifestering 

er det likevel mannen som primært har ansvaret for – og makter – å rasjonalisere og dermed 

foredle erotikkens kaoskrefter39.  Både Kristin og Ragnfrid klarer å frigjøre seg fra sin 

erotiske natur, sitt sinne og bitterhet, hvilende i vissheten om at det finnes en større nåde, men 

til syvende og sist muliggjøres det bare gjennom den omsorg, hjelp og veiledning de får på 

veien. Lavrans påvirkende kraft har jeg allerede redegjort for, men hvis vi ser på Simon blir 

det tydelig at han, utover i verket, fremstår som en slags forlengelse av Lavrans. Som mann 

                                                             
39 Foredlingen beskriver Undset slik i essayet «Hedre din far og din mor»: «Det mennesket som vier sine evner, 
sitt arbeide til å øke denne kulturformue, som er villig til å ofre sin private, korporlige eksistens for å øke 
menneskeslektens felles rikdom, det mennesket bekjenner Gud i sine gjerninger […]» (Undset 2004a: 125).  
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kjemper han like alene som Lavrans mot de mørke impulsene i seg selv, men det er likevel et 

mye større dyp i Simons lidelse. Og det er nettopp hvordan Simon makter å overvinne 

lidelsene som tydeliggjør hans funksjon i verket. Når Kristin endelig innser Simons kjærlighet 

til henne, kan hun også innse hvor utilstrekkelig og egenrådig hennes egen kjærlighet til 

Erlend er. Hun forstår farligheten ved sin selvrettferdige egenvilje ved å anerkjenne kraften i 

hans oppofrelse. Slik blir hans funksjon lik Lavrans; rettledende og kosmosbasert: «Gitt uten 

ende til den som han elsket, hadde Simon […] Simon – og far. De hadde holdt ut i trofast 

kjærlighet til henne, alt hun tråkket på dem […]» (Undset 1949e: 13, 14). 

 Som ellers i det jeg har undersøkt er det altså en tendens i Kristin Lavransdatter at der 

menn og kvinner møtes, i alle de aspektene ved livet hvor naturen råder og kroppen er i 

spenn, er det mannen som rettleder kvinnen, er det hans rasjonalitet og større evne til å 

gjennomskue driftenes dyriske natur, som er hovedanliggende. Dette ble skissert allerede 

innledningsvis i verket, der alvemøens krans settes opp mot broder Edvins krans; den 

kvinnelige naturkraftens lokkende fagerhet mot den mannlige normbærende rasjonaliteten. Nå 

mener ikke jeg å si at Kristins livsvalg er feil, hennes liv viser jo tvert imot hvor tett 

sammenvevd det materielle og det åndelige var for Undset. At Kristin er dypt forankret i det 

jordiske, som kvinne, som husfrue og som mor, er nettopp utgangspunktet for vekst og 

utgangspunktet for hennes kvinnelighet. Bare slik kan hun selv til slutt forstå sine handlingers 

endelige mål og bærende innhold. Men hun når ikke denne innsikten på egenhånd. Rundt 

henne er det sterke mannskikkelser som veileder henne og bærer henne frem til selvinnsikt. 

Det er slik at kvinnen, når hun ses i lys av det erotiske, er mer natur, mer i ytterkanten av 

sivilisasjonen enn det mannsskikkelsene er. Det instinktive og presserende trenger veiledning, 

og det er nettopp derfor herremotivet blir så viktig i forhold til disse strukturene. Straks 

herremotivet etableres som et premiss for de mellommenneskelige relasjonene gis det 

eksplisitte føringer på hvor styrken, rasjonaliteten og transcendensen må ligge.  

 Så kan vi jo saktens spørre hvor Erlend Nikulaussøn passer inn i dette bildet. Er han 

karakteren som motbeviser argumentasjonen min? Det vil jeg komme tilbake til i 

konklusjonen, men helt avslutningsvis vil jeg påpeke at ingen annen er så kontekstbundet til 

middelalderen som Erlend. Uten han ville den store normoverskridende kjærligheten, 

igangsetteren av så mange hendelser og sjelegranskinger, aldri vært mulig. 
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6 Fedre og mødre i Kristin Lavransdatter 
Jeg har allerede flere ganger kommet inn på betydningen av å være foreldre i Kristin 

Lavransdatter og i dette kapittelet vil jeg gå dypere inn i nettopp dette temaet. Forholdet 

mellom (særlig) mødre og sønner og fedre og døtre gis stort rom i romanen. Det finnes knapt 

en skikkelse i romanen som ikke på et eller annet tidspunkt blir vurdert i lys av sin egnethet 

som forelder. For hovedprotagonistene er det langt på vei hvordan de fyller foreldrerollen som 

konstituerer vesentlige deler av personligheten deres for leseren. Gjennom den belyses 

livsstrategier og identitetsmarkører. Det betyr ikke at alle skikkelsene er selvreflektive i 

forhold til foreldrerollen, men det betyr at Sigrid Undset forstår den som gjennomgripende for 

hvordan mennesket forholder seg til verden. Som vi skal se griper den direkte inn i verkets 

normbærende instanser. Særlig fremskrivingen av Lavrans Bjørgulfssøn som far gis etiske 

implikasjoner. Kapittelet vil derfor i nokså stor grad undersøke hvordan Lavrans skrives frem 

som far og hvordan hans farsrolle potensielt utvider det tradisjonelle synet på mandighet. Han 

inkarnerer helt eksplisitt de kravene Undset stilte til foreldrerollen i sakprosaen. I lys av den 

vil jeg se på hva disse kravene innebærer og hvordan de korrelerer med den maskuline og den 

feminine fremskrivingen i verket. I tråd med dette vil også Kristins morsrolle vies en del 

plass: Er Lavrans farsrolle skapt av noe annet enn Kristins morsidentitet, noe tilkjempet som 

ikke kan tilkjennes det biologiske instinktet? Er det mangelen på den intime kroppslige 

forbindelsen (graviditet, fødsel) som skaper de etiske implikasjonene (fordi de er basert på 

rasjonalitet)? Igjen ser vi altså hvor nærliggende det er å sette kaos opp mot kosmos eller 

kropp opp mot rasjonalitet, i alle fall som et utgangspunkt for analysen. 

 Parallelt med Lavrans farsfigur følger Ragnfrids marginaliserte morsfortelling. For 

begge formes foreldrerollen, satt på spissen, gjennom fraværet av det erotiske. I kjølvannet av 

Erlends og Kristins heftige forelskelse blir det motsatt. Fordi Kristins morsidentitet nærmest 

blir gjennomgripende blir Erlends farsidentitet svakere og ridderidentiteten sterkere. 

Ekteskapet deres blir en stadig kamp mellom det erotiske på den ene siden og foreldrepliktens 

imperativ på den andre siden. Et annet spørsmål jeg vil forsøke å svare på i dette kapittelet er 

dermed hvordan dynamikken mellom disse ekteparene griper inn i vår forståelse av Undsets 

syn på forholdet mellom det kvinnelige og det mannlige og dermed også den institusjonen 

som utgjør plattformen for foreldrerollen, nemlig ekteskapet. Andre sentrale skikkelser, som 

Simon og fru Åshild, vil bare trekkes inn i analysen som supplement og utvidelse til de 

maskuline og feminine implikasjonene jeg mener å finne i analysene av Lavrans og Ragnfrid, 

Kristin og Erlend. 
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 I Undsets sakprosa er det særlig to aspekter jeg vil trekke frem som bærende for 

analysene i dette kapittelet. Det første er Undsets forståelse av moderskapet slik det særlig 

fremkommer i «Efterskrift» og det andre er hennes krav til foreldrerollen, som hun 

undersøker i «Hedre din far og din mor». Moderskapet er biologi og mirakel som tilhører den 

private sfæren, foreldrerollen er ansvar og forpliktelse som brer seg ut til den offentlige 

sfæren. Som vi husker nektet Undset å tilkjenne kvinnen qua kvinne sublimitet, slik 

forskjellsfeministene gjorde ved å direkte knytte moderlighet og moderskapet opp til særskilt 

«[…] skjønne og verdifulle sjelelige og intellektuelle egenskaper […]» (Undset 2004a: 87). 

Undset understreker tvert imot   

 

 […] at en kvinne føder et barn, vil jo bare si at alle hennes fysiske organer får lov å 

 funksjonere, men enhver noenlunde alminnelig og gjennomsnittlig kvinne føler sitt 

 moderskap som et mirakel. Men mirakler er jo nettopp hendelser som føles 

 overnaturlige, fordi de gjør brudd på alle våre fra dagliglivet ervervede forestillinger 

 om tilværelsens uendelig kompliserte karakter (Undset 2004a: 359). 

 

I sitatet ser vi at moderskapet som fenomen helt og holdent tilhører privatsfæren. Det er kun i 

kvinnen selv at barnet oppleves som et mirakel, og mirakelet er at det som fremtrer som den 

mest naturlige ting i verden – at kroppen virker som den skal – griper så dypt inn i livet, oftest 

med transformerende kraft. Moderskapet i seg selv er både en gjennomgripende personlig 

erfaring og en svært dagligdags og ukomplisert hendelse, hvis det ses i et større perspektiv40. 

Konkret ser vi at mens Kristin oppfatter hvert nye barn som en forlengelse av seg selv blir de 

for Erlend et irriterende hinder i hans forhold til kona:  

 

 […] ikke hadde Erlend hilst sin sønn [den førstefødte] med altfor stor glede, da hun 

 endelig hadde båret dette barnet frem til livet og lyset. Den stund da hun var blitt 

 forløst ut av endeløs sjeleangst og gru og kval og hun så sin stygge, uformelige 

 syndebyrde få liv under prestens sterke bønner, bli det elskeligste, fullkomment friske 

 barn – da hadde det været som om hennes hjerte smeltet av ydmyg glede, og selve det 

 hete, trossige blod i hennes kropp blev til søt og hvit, uskyldig melk. Ja, med Guds 

 hjelp folker han sig vel, sa Erlend, da hun lå der på seng og vilde ha ham til å glede sig 

 med henne over denne kostelige dyrgrip som hun neppe kunde utholde å slippe ut av 

 armene sine så lenge som kvinnene stelte med barnet (Undset 1949d: 147. Min 

 uthev).  

 

                                                             
40 Undset var nøye på å understreke at hun ikke så noen nødvendig forbindelse mellom det faktum at kvinner 
kan føde barn og hennes omsorgsevne, det hun kaller «moderlighet». For eksempel makter ikke Kristin å bli 
glad i stedatteren sin, mens Frida, fostermoren til en av sønnene hennes, våker over Bjørgulf med nidkjærhet 
og kjærlighet. I «Efterskrift» påpeker hun midlertid at bare moren føler barnets kropp og smerte som sin egen: 
«Mangen kvinne har lidt mere ved å se et fremmed barn bli såret enn dets mor, men selv da ser den ene kniven 
ramme, og den andre føler kniver i sitt eget kjød» (2004a: 392).   
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Sitatet, som gjengir Kristins tanker, viser at for henne ble det nyfødte barnet en internalisert 

del av henne selv, et mirakel som forvandler henne, gjennom en metamorfose av blod og 

melk som faren ikke kan ta del i når han ser på den lille, fremmede bylten.   

 Selv om foreldrerollen utføres innenfor den private sfæren må imidlertid dens 

langsiktige formål være at den utføres på en slik måte at den kommer fellesskapet til gode. I 

det følgende vil jeg understreke noen nøkkelpoenger fra essayet «Hedre din far og din mor» 

fordi de går rett til kjernen av hvem Lavrans er og hvem Kristin forsøker å være. Å være far er 

både Lavrans hovedfunksjon i verket og hans største mannlige etos. I «Hedre din far og din 

mor» gjør Undset en vri på det fjerde bud og sier at det er foreldrenes plikt å leve slik at barna 

   

 «[…] kan hedre dem som de mennesker de er – fordi de lever opp til den standard av 

 menneskelighet som man normalt respekterer som naturens mening med mennesket 

 eller Guds mening med mennesket – det vil si menneskets mening om seg selv. Å 

 fortjene sine barns respekt er i virkeligheten foreldres første plikt» (2004a: 135-136. 

 Forf uthev). 

  

Som vi ser avhenger denne respekten verken av kjønn eller felles DNA med barnet, men i 

essayet påpeker forfatteren at moderniteten har svekket menneskets naturlige pliktetikk, det 

vil si den etikken som understreker at rettigheter innebærer forpliktelser. Når et mennesket er 

gitt rettigheter, slik den rike storbonden Lavrans er det, innebærer det dermed en forpliktelse 

til å forvalte og videreføre den overleverte kulturarven slik at den også kommer fellesskapet 

til gode. Å ta på seg sine plikter, gjennom kamp og selvoppofrelse, er det kultiverte 

menneskets kjennetegn, «for kultur er nettopp den instinktive forvissning om at man aldri 

reduserer seg selv ved å yde» (Undset 2004a: 128). Ikke noe sted er denne forpliktelsen større 

enn i hjemmet. Det er her alt kulturarbeid starter fordi det er bare som barn vi internaliserer 

det vi ser og hører, sanser og lærer. Bare det barnet som gjennom gode, moralske forbilder har 

noen å se opp til vil senere i livet være fullgodt utrustet til å temme de amoralske driftene som 

normativt finnes i ethvert sjelsliv. Foreldrerollen forplikter dermed, slik det fremstår av sitatet 

ovenfor, at enhver mor og far aktivt kultiverer sin egen natur, for slik å eksemplifisere at 

«menneskets mening med seg selv» innebærer mer enn behovstilfredsstillelse.  

 Når jeg så mye mer eksplisitt knytter «Hedre din far og din mor» opp mot Lavrans 

betyr ikke det at Kristin ikke ser sin morsrolle i forlengelse av denne argumentasjonen, men 

hun forvalter likevel forpliktelsen annerledes enn Lavrans. Derfor synes jeg essayets 

argumentasjon er interessant også i lys av de strukturene som denne oppgaven tar 

utgangspunkt i. Som sagt, det finnes ingen kjønnsdistinksjon i essayet i forhold til hvem 

forpliktelsen hviler på. For Undset er det selvsagt at det forpliktende ansvaret hviler på alle 
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foreldre. Dermed blir det nødvendig undersøke hvordan den innledende påstanden om at 

verkets mannlige strukturer er basert på norm og kosmos mens de kvinnelige strukturene 

kjennetegnes av natur og kaos eksplisitt skrives frem i lys av et så kjønnsbasert system som 

foreldrerollen. Det kan selvfølgelig innvendes at sakprosaens sjangerkrav er det 

argumentasjonsbaserte og saklig funderte, mens skjønnlitteraturens utgangspunkt er det 

levende, sansende og (ir)rasjonelle mennesket og at det derfor er et skjørt grunnlag å trekke 

konklusjoner på. Men, og dette er et vesentlig poeng slik jeg ser det, «Hedre din far og din 

mor» ble skrevet før Undset konverterte til katolisismen. Som vi snart skal se er 

Lavransskikkelsen dypt festet i en metafysisk menneskeforståelse som gir essayets 

forpliktende imperativ et mer eksistensielt tilsnitt som går direkte inn i verkets tematikk. 

Innvevd i Lavrans farsfortelling finnes det nemlig også et guddommelig imperativ som det er 

menneskets plikt å etterstrebe: Individets evige kamp mellom egenviljen og gudsviljen. I 

forhold til Gud er mennesket uendelig syndbelastet og derfor evig forpliktet til å bli bedre. I 

lys av dette blir Lavrans en spesifikk representant for den katolske troen, en slags 

Kristusfigur. Helt konkret vil jeg derfor i dette kapittelet se hvordan det tematiske gjenspeiler 

seg i henholdsvis fars- og morsrollen og avslutningsvis se på hvorvidt de ulike rollene er 

festet i påfallende mannlige og kvinnelige strukturer og hvordan dette henger sammen med 

synspunktene i «Hedre din far og din mor». 

 

6.1 Kulturbæreren Lavrans Bjørgulfssøn  
For å starte med et hovedpoeng: Som den eneste av verkets hovedkarakterer makter Lavrans i 

stor grad å balansere mellom et jordisk, materielt liv og et åndelig, gudsforpliktende liv. Han 

kan forstås som en mediator i kraft av at han fremstår som legemliggjørelsen av verkets 

normative mandighetsdiskurs. Dermed ligger hans skikkelse tettest opp til det vi kan kalle den 

mest autonome stemmen i trilogien, altså den fortellerposisjonen som uttrykker verkets 

bærende normsett41: Verdien av omsorg, empati, viljestyrke, ære, gudfryktighet og 

                                                             
41 Dette korrelerer med Claudia Bergusons undersøkelse av de ulike narrative stemmene i Kristin Lavransdatter. 
Hun skriver: «Though the saga voice is quickly joined by the other genre voices, throughout the story Lavrans 
remains the character that most speaks through the realism of saga discourse in the defense of tradition, 
inheritance, honor, and social norms» (2003: 136. Min uthev). Bergusons aksentueringspunkt er at polyfonien 
av stemmer og sjangerdiskurser i verket skaper en dialogisk mangetydighet i forhold til hvem karakterene i 
virkeligheten er, jf hvordan fru Åshilds karakter skapes i spennet mellom kollektivt sladder og autoralt nivå. De 
mange sidestilte fortellerstemmene gjør at Undsets karakterer ikke fastlåses av bestemte, ferdiglagde 
sjanger(saga)roller, tvert imot bryter de til stadighet ut av sine forventede roller og sprenger dermed den 
opprinnelige sagaforestillingen om mann – kvinne: «[…] [G]enre did not confine Undset to the dos and don’ts 
of its discourse, but opened up the possibilities to tell a story through the way diverse discourses complement 
and challange each other» (2003: 86). Når Berguson finner at Lavrans ikke utfordres av avvikende stemmer 
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selvdisiplin42. Som vi skal se har imidlertid ikke Lavrans et naturlig forhold til det erotiske, 

som ellers får stor plass i de øvrige karakterenes liv. Langt på vei fremstår Lavrans som 

løsrevet sin egen kropp. Dermed festes den eksemplifiserende forpliktelsen til døtrene seg 

utelukkende i etiske og ikke-korporlige forestillinger, noe som kan ses som en kontrast til 

modernitetens tomme og fremmedgjorte eksistens, jf farsskikkelsen i «Anton Simonsen», s. 

18. Lavrans mandighetsdiskurs kan dermed sies å være hegemoniske og derfor dynamisk og 

potensielt transformerende43.    

 Før jeg går over til nærlesningen av Lavrans som far vil jeg kort skissere hvilke 

Undsetforskere utover Berguson som har vært ansporende for min egen forståelse av Lavrans. 

I Mennesker og makter beskriver Carl Fredrik Engelstad Lavrans som en harmoniserende 

kraft. Rundt Lavrans anger det «[L]ys, luft, fred» uansett hvilke sorger livet påfører ham 

(1940: 55). Solberg knytter Lavrans opp mot to mannlige helgener; St. Olav (kongen) og St. 

Thomas Becket av Canterbury (biskopen), som samlet utgjør de to sentrale institusjonene i 

middelalderen, stat og kirke. Slik fremstår han som et levende eksempel på at en atterglans av 

det guddommelige kan realiseres i det verdslige (1997: 147). Aareskjolds analytiske 

strukturering av Kristin Lavransdatter rundt begrepsparet kaos (natur) og kosmos (kultur) 

plasserer Lavrans i sentrum av kosmos, han er en «kosmosoppretthaldar». Hun skriver: «Han 

høyrer hovudsakleg til i bondesfæren. Men han liker også å gå på jakt i øydemarka, og han 

ville gjerne vore geistleg eller krigar. Desse ulike tendensane har det til felles at dei alle går på 

å skape eit ordna, kristent samfunn» (1985: 108). I det følgende vil jeg bygge på disse 

karakteristikkene og se hvordan de preger ham som far.  Hvordan påvirker Lavrans Ragnfrids 

morsrolle? Hvilke implikasjoner har det for hvordan mann og kvinne fremstår i verket? 

                                                             
fremstår han derfor som en representant for den klassiske sagarealismen – en tilnærmet inkarnasjon av det 
velordna og kulturfunderte kosmos. 
42 I «Hedre din far og din mor» ramser Undset opp det hun anser som urokkelige moralbegreper: «Verdien av 
tapperhet, barmhjertighet, kyskhet, selvbeherskelse, sanndruhet, utholdenhet […]» (2004a: 142). Alle disse 
kjennetegner Lavrans. 
43 Med "hegemonisk maskulinitet" henspiller jeg (løselig) på sosiologen Raewyn Connells (f. 1944) analytiske 
begrep, der den hegemoniske statusen reflekterer og fundamenterer hvilke maskuline idealer et samfunn 
definerer som normative og dermed attråverdige. For Connell er denne maskuliniteten knyttet til aggressivitet, 
voldsutøvelse, økonomisk og kulturell kapital fordi den kontinuerlig må reprodusere sin suverene maktposisjon, 
både på bekostning av andre maskulinitetskategorier og på bekostning av kvinnen (Langeland 2011: 293). Selv 
om Lavrans ikke kroppsliggjør begrepets negative konnotasjoner finner jeg det likevel nyttig som en overordna 
beskrivelse av hvordan skikkelsen på et symbolsk nivå i verket gjenspeiler den styrende ideologien bak Kristin 
Lavransdatter, sett i lys av Undsets overbevisning om at middelalderdiskursen kan brukes som en reell, positiv 
motpol til samtiden. Lavrans status hviler nettopp i at han representerer de idealene som samtiden har skuslet 
bort, jf Berguson tolkning, fotnote 41. Dette understrekes ytterligere ved at Lavrans frivillig har trukket seg 
tilbake fra den økonomiske og politiske makten som inngår i den hegemoniske maskulinitetsposisjonen. 
Lavrans isolasjon henger nemlig tett sammen med hans selvforståelse som far.   
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 Leseren blir først og fremst kjent med Lavrans Bjørgulfssøn gjennom ytre relasjoner, 

der samtale og ulike hendelser står i fokus. Lavrans karakteriseres også indirekte gjennom 

andres oppfatning av ham, ofte for å understreke at selv om han mest holder seg hjemme 

besitter han egenskapene til en ypperlig høvding. Selveste Erling Vidkunssøn, drottsete for 

barnekongen Magnus Eriksson (1319-1331), sier for eksempel til Erlend: «Så stillfarende en 

mann som han er, din værfar, så har han ikke så liten makt i de bygdene hvor folk kjenner 

ham – enda han bruker den ikke ofte. […] En underlig mann måtte han være, som ikke gjerne 

vilde kalle Lavrans i Jørundgård sin venn» (Undset 1949b: 150). Bare unntaksvis glir den 

autorale fortellerstemmen eller de ulike fokaliseringspunktene over i mannens private tanker 

og selvrefleksjoner. Fordi de trenger forbi det ytre er det disse utsnittene som får frem at det 

også finnes noe komplekst og uforløst i Lavrans som gir resonans til hans farsforståelse og i 

hans forhold til barnas mor.  

 Relasjonen mellom Lavrans og Ragnfrid etableres allerede i verkets åpningssekvens 

og jeg vil i det følgende undersøke hvilke implikasjoner som skrives frem her fordi det gir 

viktige frempek i forhold til dynamikken mellom foreldrene. Forøvrig benytter Undset 

innledningsvis en nokså streng episk fortellerstil som langt på vei korrelerer med 

fortellerstemmen i de klassiske islandske familiesagaene (Berguson 2003: 100-104). I og med 

at det er de faktiske forhold som vektlegges etablerer det distanserte, men allvitende 

fokaliseringspunktet autoritet og troverdighet både til den fiktive tids- og stedssituasjonen og i 

forhold til den tyngden vi tillegger den informasjonen som gis. På det autorale fortellernivået 

etableres Lavrans som (ideell) sagaskikkelse samtidig som det antydes at det finnes noe i livet 

hans som ennå ikke er uttrykt eller begrunnet. Lavrans knyttes umiddelbart opp mot 

rettskyndighet og kongelig prestisje, han tilhører «[…] den slekt som her i landet blev kalt 

lagmannssønnene», med aner tilbake til det svenske kongehuset (Undset 1949a: 7). At han er 

ættlet til samfunnsmakt bekreftes ytterligere av oppdragelsen hans: «Som fremvokstring 

hadde han været ved hirden og hadde nytt av en god opfostring […]» (1949a: 7). Dette går 

også frem av karakterbeskrivelsen: 

 

 […] han var kjent som en sterk og modig mann, men fredsæl, stillfarende og 

 rettsindig, jevn i sin ferd, men høvisk av vesen, en særskilt dyktig gårdbruker og en 

 stor veidemann, særlig jaget han hissig på ulv og bjørn og allslags skadedyr. Han 

 samlet på få år meget jord under sine hender, men han var en god og hjelpsom 

 husbond mot sine leilendinger (Undset 1949a: 8). 

 

I sum blir det en nærmest overflod av maskuline dyder. Når han likevel ender opp med å leve 

et stille, tilbaketrukket liv på gården sin henger det sammen med flere ting. Den viktigste 



80 
 

årsaken er Ragnfrid, som beskrives som folkesky, uglad og tidlig gammel, knust av sorg over 

småsønnenes død. For Lavrans er morens sorg godtgjørende grunn til å innrette livet slik at 

det blir best mulig for henne; de flytter for eksempel fra hans gård i nærheten av Oslo til 

hennes Jørundgård i Sil så hun kan komme nærmere slektningene sine. Folkesnakket forøvrig 

mener imidlertid at Ragnfrid bærer sorgen over de døde barna vel tungt: 

 […] for ellers hadde hun det dog i alle måter bedre enn de fleste koner – hun satt 

 i stor velstand og anseelse, og hun levde godt med mannen, så vidt folk kunne se: ikke 

 holdt Lavrans sig til andre kvinner, han rådførte sig meget med henne i alle saker, og 

 han sa  henne ikke et umildt ord […] Hun var da heller ikke eldre enn at hun kunde få 

 mange  børn enda, om Gud vilde unne henne det (Undset 1949a: 9). 

 

Og det viser seg også – når datterens stormende forelskelse i Erlend støter mot farens moral 

og han nekter å gi henne til mannen – at det er andre sorger som tynger Ragnfrid. Poenget her 

er at Lavrans skrives frem med karaktertrekk som først og fremst understreker omsorgsevnen 

hans, han søker alltid å letne og bære de børene som tynger hans nærmeste. Dette henger 

sammen med at Lavrans forstår sin egen posisjon helt i tråd med middelalderens patriarkalske 

og slektsbaserte overbygning som innebærer at det som tilsynelatende kan fremstå som et 

aber ved hans personlighet, at han for eksempel lar konas skye, innadvendte mørke skygge for 

eget lys, egentlig indikerer en pliktetikk som ikke bare har kraft til å løfte eget jeg, men også 

andres. I «Hedre din far og din mor» skriver Undset: «Foreldrenes forpliktelser er 

kulturresultater» (Undset 2004s: 128). Siden moren av redsel for å miste også de to døtrene 

som vokser opp ikke orker å være så nær som hun burde, blir Lavrans den altoverskyggende 

foreldreautoriteten. Som vi husker fra kapittel fire gir han Kristin mat av sin egen skje og 

verger henne med korsets makt mot alvemøens lokking. Ragnfrid minnes: «Jeg gav dig die 

enda, da var det alt slik at når Lavrans kom nær oss to, da slapp du brystet mitt av munnen og 

rakte mot ham og lo så melken rant over lebene dine» (Undset 1949a: 222). Båndet mellom 

barnet Kristin og faren skrives altså frem gjennom et bildespråk som vanligvis knyttes opp 

mot morens nære, kroppslige forbindelse med barnet. For Ragnfrid blir det slik at 

brystmelken – som datteren når hun selv blir mor føler har forvandlende kraft, jf sitatet s. 75, 

der «selve det hete, trossige blod i hennes kropp blev til søt og hvit, uskyldig melk» – fjerner 

henne fra barnet. I forhold til Lavrans som far marginaliseres hun som mor. Det er først når 

Kristins vilje kolliderer med farens at Ragnfrid blir tydeligere i datterens liv. Moren kan 

gjenkjenne den samme desperate sulten, og når Kristin står i sin kjærlighetskamp er det bare 

hun som forstår hva det virkelig står om for datteren: «[…] Kristin er aldeles ulik sig selv 

siden hun kom fra Oslo, ser du ikke hun går som hun var kommet ut av berget […] Hun eier 

ikke en tanke uten at hun elsker denne mannen – det har jeg sett – hun kunde vise oss en dag 
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at hun har ham kjærere enn æren – eller livet!» (Undset 1949a: 232. Forf uthev). Mor og 

datter kommer imidlertid aldri til å stå hverandre ordentlig nær, de er begge for nært knyttet 

opp til Lavrans på hvert sitt vis, og selv om moren selv gikk inn i ekteskapet som lokket 

kvinne er det umulig for henne å begripe at Lavrans datter kan sette seg i samme situasjon: 

«Der er mange ting, Kristin, som en mor skulde lært datteren sin å vokte sig for. Jeg tenkte 

det trengtes ikke med dig som har fulgt din far i alle disse årene – du skulde vel vite hvad som 

er hederlig og rett» (Undset 1949a: 223). Ragnfrid har altså til en viss grad frivillig overlatt til 

Lavrans det som egentlig ligger under morens ansvarsområde (pubertet, erotikk) – eller 

rettere, hjemmefra har Kristin aldri blitt fortalt noe som helst om de kreftene som kan vekkes 

til live gjennom elskov. Med tanke på hvor heftig overgitt til kroppen Ragnfrid selv har vært 

sier det noe om hvor blindt hun stoler på Lavrans påvirkningskraft; helt i tråd med det 

teoretiske utgangspunktet i «Hedre din far og din mor» om at eksempelets kraft vil trenge 

gjennom. Kontant avviser hun idéen om at Lavrans datteren kan være gravid før hun er 

lovformelig gift, slik hun selv var det, men hennes oppdragelse var helt annerledes: «Også 

tenkte jeg at hadde Ivar, min far, været slik mot mig» (Undset 1949a: 223). 

 Det som klarest skiller Lavrans fra kona og datteren – og som er hovedgrunnen til at 

moren er så overbevist om at datteren ikke er i stand til å gå de villstier hun selv gikk – er at 

han entydig former livet sitt etter en pulserende og grunnleggende gudslengsel. Allerede som 

barn grep gudslengselen ham som en sjelelig dragning mot klosteret. Som gammel forteller 

han datteren at «[…] når jeg lå og fisket ute på Botnfjorden og jeg hørte klokkene ringe hos 

brødrene på Hovedø – så syntes jeg at det drog mest allikevel» (Undset 1949c: 66). Ordet 

«allikevel» henspiller på at Lavrans, med sin slektsbakgrunn og overflod av maskuline gaver, 

også kjente en dragning mot verden, til våpenbruk, manndomsprøver og kamp. Som voksen 

klarer imidlertid Lavrans å balansere mellom ytterpunktene i de to potensielle livsvalgene. 

Han makter å gi oppgavene i det verdslige livet et tilsnitt av foredling. Lavrans personlighet er 

slik at når han først valgte verdens fristelser mener han at han også må orke å stå i det som 

følger i valgets kjølvann. Han baserer konsekvensene på en rasjonell, usentimental 

argumentasjon som uttrykker erkjennelsen hans av Gud: Individet er ingenting i forhold til 

Ham. Lavrans største fortjeneste er at han makter å opprettholde ættesamfunnets vedtatte 

normer gjennom å legemliggjøre sin egen tro: «[…] det har jeg skjønt mere og mere med 

hvert år jeg har levd – ikke gives der verdigere idrett for det menneske som har fått nåde til å 

fatte litt av Guds miskunn, enn å tjene ham og våke og be for de mennesker som enda går med 

skyggen av verdens saker for synet» (Undset 1949c: 67). Det er nettopp i kontrast til det 
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heftige og dypt muldbundne i datteren og kona at dette får virke på sitt beste, selv om de ikke 

innser det selv det når kroppen og egenviljen river som verst.  

 Lavrans’ farsskikkelse er altså både fundert på en gudserkjennende overbevisning og 

en sterk forståelse av at ætten forplikter. De to livsprinsippene sammenveves i forestillingen 

om at også i det jordiske liv skal mannen «våke og be for de mennesker som enda går med 

skyggen av verdens saker for synet». Denne ydmykheten og barmhjertigheten som barnet 

Kristin nyter så godt av kommer imidlertid ikke vederlagsfritt. Selv om Lavrans på mange 

måter skrives fram som en idealisert skikkelse levnes det ingen tvil om at han også har hulrom 

og mørkere sider som til en viss grad skader datteren, men aller mest han selv. I Kristins 

barndom finnes det ingenting utenfor Jørundgård. At det finnes en heftigere, villere verden 

som ligger bortenfor gudfryktighet, lov og sømmelighet aner hun først når hun blir kjent med 

fru Åshild. Sammenfiltret i Lavrans kjærlige farsposisjon ligger det dermed et undertrykkende 

element. Han har dratt det idealiserte livsprinsipp så langt at når det gjelder – både i forhold til 

Ragnfrid og datteren – viser han en nærmest kategorisk uforstand i forhold til det faktum at 

den menneskelige natur også rommer muligheten for overtredelse og svakhet. Det er ikke 

alltid like lett å leve opp til Lavrans patriarkalske standarder for kvinnelig heder og ære. 

Bliksrud hevder at det er Lavrans idealiserte kvinnebilde som nører opp under datterens 

ansvarsfraskrivelse og blindhet for eget syndsregister (1995: 232). Også Ragnfrid, som vi så, 

stoler blindt på Lavrans levendegjorte moral, både i forhold til datteren og i forhold til 

hvordan hun vender hans seksuelle avvisning mot seg selv. Innenfor verket er dog disse 

aspektene ved Lavrans vel begrunnet og det får positive implikasjoner all den tid det 

konstituerer det gudsbekjennende kulturmennesket, for å bruke en betegnelse fra essayet 

«Hedre din far og din mor».  

 Det etiske alvoret som preger Lavrans og som gjennomsyrer livet hans kan sies å 

eksistere innenfor en fiksjon der eros settes opp mot agape; det vil si at den sanselige, 

kroppslige kjærligheten ses i relieff til den mer allmenne, inkluderende kjærligheten, enten 

innenfor et kristent eller platonisk etos. I Kristin Lavransdatter gjenspeiles dette i to 

diametralt motsatte kjærlighetsdiskurser: Erlends varmblodige og hete natur forløser det 

erotiske i Kristin slik at kjærligheten mellom dem alltid siden stanger mot og forkrøples av 

hverdagslivets flathet. For Lavrans derimot er menneskets natur alltid satt i spenn mot det 

himmelske og selv om troen pålegger ham å anerkjenne at menneskets natur er skrøpelig må 

enhver handling likevel være styrt av villet kristen agape. Som far og ektemann har han derfor 

aldri gitt skimt av at det finnes kamper også i ham. Disse kampene bunner i at han selv aldri 

har kjent den flammende, krevende elskoven i sitt eget blod. Derfor kan han også svare kona 
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når hun forteller ham om mannen hun en gang elsket og som like gjerne kunne vært far til 

deres førstefødte sønn at «[M]uld må der vel males, Ragnfrid min, før maten kan gro» 

(Undset 1949a: 327). Han kan ikke fatte hvilke krefter som kan flamme og maktstjele et 

muldbundet sinn, at disse kreftene kan fortære et menneske fullstendig: «"Far – mor – [sier 

Kristin fortvilet] dere har da været unge – minnes I ikke så meget at I vet det er ikke lett å 

vare sig for den synden som elskov volder – ." Lavrans blev blodrød. "Nei," sa han kort» 

(Undset 1949a: 228). For Lavrans er det ikke mulig å forstå at noe fysisk, kroppslig kan være 

så sterkt at det har makt til å overtrumfe viljen. Han må sette det inn i et religiøst perspektiv 

der de fysiske impulsene i mennesket (mulden) hele tiden underlegges den etiske forpliktelsen 

(den nærende maten). Ikke lenge før han dør innrømmer han til kona når hun spør hvordan 

han har tålt å bære all motgang og skuffelse at «[…] "Jeg tenkte på hver gang jeg hadde 

sveket Kristus"» (Undset 1949c: 74). 

 Lavrans’ innrømmelse er helt i overensstemmelse med den mannen som har blitt 

skrevet frem gjennom ord og handling av den autorale fortelleren44. Den underbygger også 

Lavrans funksjon på verkets symbolske nivå. På mange måter fremstår han som en 

Kristusskikkelse, både i kraft av den strålende skjønnheten, den milde mandigheten, den 

uselviske omsorgsevnen og til slutt den manglende seksualdriften: «"Men jeg har ikke 

kunnet," sa han heftig og våndefullt. "Nei, jeg kunde ikke – være slik som du vilde ha mig – 

da vi var unge. Jeg er ikke slik –"» (Undset 1949a: 321. Forf uthev)45. Når fortelleren 

samtidig lar de dypeste lagene av hans personlighet forbli dunkle, som i tråd med hans egen 

vilje om å leve i overensstemmelse med det etiske alvor – der det muldbundne sinn ikke 

finnes – «[…] vilt og blindt stred han imot at dekket skulde bli revet fra noget i hans eget 

hjerte […]»  – fremheves Lavrans funksjon i verket (Undset 1949a: 321). Bare indirekte aner 

leseren hva datterens (og konas) opprør har kostet ham fordi det tross alt gjenspeiler seg i en 

stadig mer herjet fremtoning og strengere askese. Lavrans representerer en type 

foreldregjerning som er helt i tråd med Undsets krav i essayet «Hedre din far og din mor». 

Han overholder forpliktelsen, og til tross for datterens villsinn og egenvilje hviler hele tiden 

                                                             
44 Kristusreferansen forsterkes gjennom et bilde av hvordan Lavrans klamrer seg til krusifikset de redder ut av 
den brennende kirken ved Jørundgård: «Lavrans Bjørgulfssøn stod enda og holdt om rodekorset. Hans arm lå 
utover korsets armer, han lutet sitt hode mot Kristusbilledets skulder; det så ut som Frelseren bøide sitt fagre, 
bedrøvede ansikt trøstende inn til mannen» (Undset 1949a: 299). 
45 Det gis indikasjoner på at Lavrans kunne ha elsket. Den gifte Ingunn vekker følelser i ham, men selv mange år 
senere, i mørket for seg selv, rødmer han ved tanken. Og mannens blyghet og uskyld skinner gjennom de 
sansefornemmelsene han assosierer med den kvinnen han ikke en gang har snakket til: Det er den rene, ennå 
uutsprungne og uferdige naturen han knytter henne opp mot: «[…] når han så henne – bare han tenkte på 
henne, sanset han noget som den første lukt av jordene om våren, straks sneen var gått bort» (Undset 1949a: 
322). 
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farens påvirkning over henne, slik at hun til slutt hviler i farens nådefulle Gud. Lavrans 

betydning blir tydelig når vi ser hvordan karakterer som for eksempel Erlend og fru Åshilds 

sønn, Munan Bårdssøn, som ikke er oppvokst med fedre de kan ære, stadig går mer til grunne. 

Lavrans forstår sitt eget forhold til datteren som analogt med hans eget forhold til Kristus. For 

kona får det en dobbel effekt fordi hun på den ene siden marginaliseres som mor, men på den 

andre siden forløses alt det kompliserte og vanskelige i hennes eget sinn gjennom hans 

usvikelige vennskap (se også s. 67). Noe av det samme kan vi si om Kristin, for hennes egen 

morsrolle – og ikke minst hennes forventninger til Erlend som far – måles opp mot Lavrans 

uoppnåelige mal og som vi skal se fremskrives moderskapet helt annerledes enn farskapet. I 

det følgende skal jeg se på hvordan Kristin skrives frem som mor og hvordan moderskapet 

påvirker hennes forhold til Erlend. Hvilke etiske forpliktelser er hun bundet av? Og Erlend? 

Og hva sier dette om de mannlige og kvinnelige strukturene i Kristin Lavransdatter? 

 

6.2 Moderskapet i kjølvannet av den store «amour passion» 
Ekteskapet mellom Kristin og Erlend er svært fruktbart. De får åtte sønner. Det er imidlertid 

slik at fra første stund kommer sønnene mellom moren og faren. Helt konkret henger det 

sammen med at Kristin blir gravid med Nåkkve før hun og Erlend er lovformelig gift, men 

etter at de er blitt forlovet. Det er først da – når kroppen rent fysisk og ubønnhørlig merker 

konsekvensene av den ulovlige elskoven – at Kristin begynner å ane rekkevidden av alt hun 

har forbrutt seg mot. Det skjer to ting: Først blir hun sint på Erlend: «Hun bet tennene 

sammen i vrede» (Undset 1949a: 289). Etter at de ble forlovet ønsker ikke lenger Kristin å 

snike seg til samleie. Den maktstjålne fortryllelsen er brutt. Så lenge kjærligheten deres var 

ulovlig var den alt hun kunne henge fast i og stole på, men når de endelig får hverandre 

ønsker Kristin å falle inn i ætten igjen og gjeninnsette seg selv i barndommens normsystem: 

«Men han hadde tatt henne, halvveis med vold, og med latter og med kjærtegn; så hun ikke 

hadde evnet å vise ham hun hadde ment alvorlig med sin motstand» (Undset 1949a: 289). 

Dermed blir hun grepet av den første blødende anger og i forlengelsen av sinnet mot Erlend 

vokser det frem en begynnende avstand. Kristin må innse at Erlend er svært uansvarlig. 

Skjødesløst og uten tanke for konsekvensene tar han det han har for hånden, aldri helt 

alvorlig, alltid i ytterkanten av tradisjon og ære. Kristin aner at kjærligheten kan bli vanskelig 

å forene med den daglige forpliktelsen som ekteskap og barnefødsler in nebærer. I samme 

øyeblikk som Kristin kjenner fosteret i magen for første gang vender hun altså hele sin 

bevissthet mot det. Alt hun tenker, fornemmer og erfarer siles og tolkes ut fra den nye 

erfaringshorisonten, også forholdet til Erlend. Graviditeten fyller Kristin fullstendig, som 
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gryende morsinstinkt, som plutselig erkjennelse av alt det de har forbrutt seg mot – «Hellig 

kong Olav, jeg roper til dig. […] at du tar hånd om den uskyldige som er i mitt morsliv. Vend 

Guds vrede fra den uskyldige, vend den over mig […]» – men også rent fysisk som kvalme og 

svimmelhet (Undset 1949a: 314). 

 Det andre som skjer er at når Erlend først forstår at Kristin var gravid da de giftet seg, 

klarer han ikke å møte henne med annet enn taushet og siden oppgitthet; graviditeten blir nok 

en plett på hans allerede frynsete rykte. For Erlend er det dessuten slik at sønnen kommer 

mellom ham og Kristin, og slik blir det ved hver eneste nye graviditet: Han makter ikke å 

skjule at han synes sønnene tar henne fra ham. «Jeg trodde det, at når jeg engang fikk dig – 

det skulde være som å drikke jul hver dag. Men det ser ut til å bli mest lange faster» (Undset 

1949b: 177). Reaksjonen henger sammen med at Erlends primære identitetsmarkør forblir den 

samme – farsrollen modifiserer ikke den varmblodige riddernaturen hans. Han forholder seg 

til farsansvaret på samme måte som han forholder seg til alt ansvar, som om det til syvende og 

sist ikke angår ham. Hverdagslivet utvisker ham. For moren blir dette nærmest uutholdelig: 

«Gud berge drengen – må han ikke leve den dag da han synes han har festet sin tro i en hånd 

som lar alt renne gjennem fingrene lik koldt vann og tørt sand», tenker hun (Undset 1949d: 

39). Kristin må innse at Erlend aldri kan bli den bevisste oppdrager og det moralske forbildet 

som hennes egen far var. Hun forstår at han forblir overgitt til lettheten og den aristokratiske 

selvsikkerheten som er en del av hans arv. Særlig blir dette tydelig når Erlend mister Husaby 

og sønnene taper makten og riddersferden som følger med ætten deres. Uten tanke for at han 

bør drive Jørundgård som en bonde nå for å trygge sønnenes kår best mulig vedblir han å sette 

sin lit til eventyrhellet og at hans ridderblod også renner gjennom sønnenes årer: «[…] ute i 

verden er der både hvetebrød og kake for den mann som vil skjære sin mat med sverdet» 

svarer han Kristin når hun desperat spør hvilke planer han egentlig har for sønnene deres etter 

at de har mistet alt (1949d: 184). Svaret gjenspeiler hans totale nedvurdering av det familiære, 

av slektsbånd og verdien av å videreføre arv og tradisjon. 

 Foreldreansvaret manifesterer seg altså svært forskjellig i Kristin og Erlend. Der 

mannens identitetsmarkør forblir den samme, blir hennes forvandlet. I kjølvannet av 

morsidentiteten følger det ansvar og forpliktelse som fester seg intuitivt i henne, nettopp fordi 

hvert eneste barn er direkte knyttet til hennes egen kropp, gjennom graviditet, fødsler og 

amming46. I fremskrivingen av Kristin som mor legges det svært stor vekt på det fysiske 

                                                             
46 Hvor nært barnet skrives opp mot morens kropp blir tydelig i Kristins forhold til den nest eldste sønnen 
Bjørgulf. Fordi hun fikk ham så kort tid etter Nåkkve blir han gitt til en amme og han gråter når moren vil holde 
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aspektet ved moderskapet og særlig den første fødselen blir beskrevet i detalj; både det sosiale 

aspektet og det rent biologiske, der kroppens forvandles til ren natur gjennom smerten og 

angsten: «Hun skrek og skrek, og hver gang var det som han [Erlend] isnet av vantro redsel  

[…] de gale, umenneskelige dyrevrælene […]» (Undset 1949b: 92) . Gjennom Kristin blir 

altså moderskapet uløselig knyttet opp mot det biologiske samtidig som sønnene fremstår som 

mirakler for henne (jf sitatet s. 75 fra «Efterskrift»). Vi husker hvordan hun fornemmer sin 

egen kropp som sammensmeltet med sønnen under botsferden til Nidarosdomen (kapittel 4) 

og hvordan det er morsmelken som nedkjøler hennes hete, lidenskapelige blod. Slik jeg ser 

det blir det fysiske aspektet ved moderskapet stadig gjentatt, både fordi det ses i lys av den 

store «amour passion» og Erlends egen kretsing rundt det han har tapt, men også fordi 

romanen vier så stor plass nettopp til kvinnekroppens symbiose med barnet. Det er påfallende 

hvordan Kristins kropp enten blusser av hvit, lysende skjønnhet eller er slitt i stykker hver 

gang hun har født et barn; det finnes knapt noen kroppslig mellomposisjon. (Dette vil jeg 

komme tilbake til i konklusjonen). Kristin blir dermed et litterært eksempel på det Undset 

igjen og igjen fremhevet i sakprosaen sin, nemlig at «[…] moderskapet er livet» (2004a: 336. 

Forf uthev). Slik tenker Kristin selv: 

 

 Hvor de kom til å vandre i verden, hvor henne de fór og glemte mor sin – hun syntes at 

 deres liv måtte for henne være en rørsel i hennes eget liv, de måtte være som ett med 

 henne selv som de hadde været det da hun alene på jorden visste om det nye liv som lå 

 i gjemsel og drakk av hennes blod og gjorde hennes kinner bleke (Undset 1949c: 166). 

  

Som protagonist blir denne funksjonen svært viktig for verkets normbærende fremskriving av 

moderskapet, men som jeg allerede har vært inne på finnes det kvinner i Kristin 

Lavransdatter som ikke instinktivt kjenner forpliktelsens imperativ vokse med hvert nye barn. 

Fru Åshild, for eksempel, er svært løsrevet sine barn. Kristin og fru Åshild har imidlertid 

diametralt motsatte oppfatninger av lidenskapens pris – og de betaler også svært ulikt for sine 

synder. Fru Åshild lever nærmest utstøtt, helt i randsonen av samfunnet, innhyllet av sladder, 

men i ren sterk aksept av den skjebnen hun selv valgte da hun brøt med ætten og æren. Kristin 

derimot, gjeninnsettes i ætten, og som Lavrans’ datter kan hun aldri akseptere syndens 

konsekvenser, både i forhold til samfunnet (faren) og til Gud. Over Kristin finnes det en 

farshånd som hele tiden fester henne i en etisk autoritet. Fru Åshild har bare sitt eget hjertes 

lov. 

                                                             
ham. Denne sønnen blir hun aldri nær og hun forstår for sent hvilke sjelskamper han har lidd da det blir tydelig 
at han blir blind og ikke kan leve livet annet sted enn i kloster. 



87 
 

 Til tross for at Erlend og Kristin forstår foreldrerollen ulikt er det dog aspekter ved den 

store «amour passion» som forfølger dem inn i ekteskapet og dagliglivet med barna. Dette blir 

særlig tydelig når det ses i relieff til Lavrans som far. Med Lavrans presenteres vi for en 

farsskikkelse som uten å vike opprettholder og legemliggjør den etiske forpliktelsen som 

forplantningen innebærer. Ordtaket hans, «Muld må der vel males, før maten kan gro», 

gjenspeiler også hans forhold til de utfordringene som følger med jordelivet (Undset 1949a: 

327). I forhold til datteren makter han alltid å holde fast, hun vokser opp i vissheten om hans 

etiske og patriarkalske autoritet. For Kristin, som grunnleggende tufter moderskapet på 

biologien – eller mer beavouarsk – moderskapet blir kvinnekroppens situasjon, er det ikke 

alltid hun makter å skyve seg selv til side for sønnenes skyld. I kapittelet som undersøker det 

erotiske i Kristin Lavransdatter viste jeg hvordan kjærligheten mellom Erlend og Kristin 

blusser opp igjen straks de er løsrevet det daglige strevet. Når barna er små kan Kristin la seg 

rive med av Erlends glede og fremgang, hun kan la seg lokke av kåt festrus, men så fastslår 

også Lavrans at: «[…] aldri hadde han sett så ille optuktede unger som sine dattersønner» 

(Undset 1949c: 40-41). Men når sønnene blir voksne anklager de moren for at hun mer så 

spliden mellom seg selv og faren enn på sønnenes velferd. Når moren forsøker å snakke 

Nåkkve fra å klostergi seg sammen med den blinde broren svarer han henne: 

 

 Mor, mor – har I glemt at far døde den elendigste død uten skriftemål og uten husling! 

 – Og I våger å råde oss fra! – Jeg tenker vi brødrene vet hvad vi snur oss fra –. Mig 

   tykkes det ikke stort offer om jeg skald miste gården her og giftermål – og slik fred og 

 lykke som I og far min hadde sammen i alle de årene jeg minnes (Undset 1949e:  126. 

 Forf uthev). 

 

Nåkkve forstår ikke at både i de gode og de onde stundene er lidenskapen mellom Kristin og 

Erlend intens, enten den næres av hat eller av kåthet. Dette blir svært tydelig når Kristin får 

sin åttende sønn, unnfanget på Haugen, i den brå kjærligheten som vekkes til live når Kristin, 

løsrevet dagliglivets «syvfoldige ansvarsbyrde», søker forsoning med Erlend etter Simons 

dødsønske (Undset 1949e: 27). Når Erlend etterpå nekter å komme hjem igjen til Jørundgård, 

selv etter at barnet er født, velger moren å kalle ham opp etter den levende faren. Dermed 

erklærer hun sin ektemann for død. Men det betyr også at lille Erlend ikke kan leve opp. 

Kristin ser sønnen visne hen og eneste måten hun kan redde ham på er å søke forsoning med 

faren. Men moren vet: «Hun orket ikke miste dette barnet – og hun orket ikke frelse det […] 

når hun foran korset hvisket frem pater noster og kom til ordene: "sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris," så kjente hun sitt hjerte forherdes, som en hånd knytter sig til slag. Nei!» 

(Undset 1949e: 41, 43-44). Kristin ofrer heller sin egen sønn enn å komme Erlend i møte, noe 



88 
 

som indikerer at hun i mye større grad enn Lavrans baserer sin foreldreetikk på umiddelbare 

sanseopplevelser. Kroppen er i ett og alt hennes situasjon, tilsynelatende løsrevet fornuften. 

Det henger sammen med hvordan hun iscenesetter hele sitt liv i lys av Erlend og hans 

riddernatur. Jeg synes dette blir særlig tydelig når Kristin ser sønnene kle seg i rustning for å 

forsvare hennes ære da det ymtes om at den yngste sønnen ikke er Erlends. Lille Erlend er 

død og hun har fullstendig gitt opp faren. Morens reaksjon er som en oppvåkning og inntreffer 

først etter at hun har slitt seg løs fra «[…] sin elskovs siste dødsbrytninger» (Undset 1949e: 

54). Det melodramatiske henger sammen med at Kristin reagerer instinktivt, med et språk 

som tar utgangspunkt i kroppen, ikke i fornuften: 

 

 Kristin knuget sine hender der hun satt. Det var som hun måtte skrike – i kval og i 

 ytterste gru, men også av en kraft som var sterkere enn både pinslene og redselen – 

 som hun hadde skreket da hun fødte disse menn. Sår og sår og sår uten tall hadde hun 

 fått i livet, men hun visste nu de var grodd igjen alle – arrene var ømme som rått kjøtt 

 – men blø tildøde visste hun at hun ikke kunde – aldri hadde hun levd slik som nu –. 

 Blomst og blad var slitt av henne, men hun var ikke kvistet og hun var ikke felt. Første 

 gang siden hun hadde fått Erlend Nikulaussøns barn å bære glemte hun faren helt og 

 så bare hans sønner (Undset 1949e: 59). 

 

Selv om det altså er en fysisk reaksjon og moren selv sammenlikner sin nye innsikt med 

fødselssmerter innser hun at det er sønnene som utgjør livskjernen hennes: Det er gjennom 

sønnenes liv at hennes eget får mål og innhold. Og som mor er det ikke skjønnheten («blomst 

og blad») som utgjør livsrammene, men at hennes liv er evig forpliktet og får kraft gjennom 

det («hun var ikke kvistet og hun var ikke felt»). 

 I likhet med det erotiske tar det lang tid for Kristin å finne et etisk fundament for sin 

morsgjerning. Det betyr ikke at hun ikke føler seg forpliktet, men hun makter ikke å fylle sin 

rolle med samme forbilledlige autoritet og eksempelkraft som Lavrans. Jeg har knyttet det 

opp mot at Kristin primært reagerer instinktivt og sanselig – hun er i den jordbundne kroppens 

vold og makter ikke å skjule dette for sønnene, mens Lavrans baserer seg på fornuften og 

Gudstroen. Han er nærmest fristilt det kroppslige. Nettopp fordi hans farskjærlighet er så 

bundet opp mot det rasjonelle har han maktet å trygge døtrene og han forblir et forbilde for 

dem livet igjennom. Men som jeg allerede har vært inne på, finnes det ingen entydig 

fremskriving av verken moderskapet eller farskapet i Kristin Lavransdatter. Langt på vei er 

det for eksempel rimelig å si at også Erlend forholder seg til farsrollen som et kroppslig 

fenomen all den tid farsansvaret ikke fester seg som en moralsk forpliktelse, men det baserer 

seg likevel ikke på en instinktiv symbiose, slik Kristins morskjærlighet gjør. Med Ragnfrid 

blir det etter hvert tydelig at hun ikke våger å elske barna slik hun gjør det i hjertet sitt, både 
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fordi hun er redd for at morskjærligheten hennes er forpestet gjennom ungdomssynden hun 

begikk og fordi hun stoler mer på Lavrans som oppdrager enn seg selv. Videre har Undset vist 

gjennom Lavrans at farskapet har samme kulturbærende betydning som moderskapet, slik hun 

beskriver det i «Hedre din far og din mor». Vil det da være noe poeng å argumentere for at det 

likevel finnes mannlige og kvinnelige strukturer i relasjon til foreldrerollen – eller sagt på en 

annen måte – hvordan skriver Undset frem foreldrerollen innenfor et patriarkalsk og 

ættebasert Norge i det 14. århundret? Til tross for alle nyansene er det, slik jeg ser det, et 

tydelig skille mellom den kvinnelige natur, tuftet på sanselighet og kjærlighet til den stofflige 

verden og den mannlige natur, som primært er tuftet på fornuft, tradisjon og ætt. Helt konkret: 

Morsforpliktelsen levendegjøres gjennom biologiens og intimsfærens nærhet til avkommet, 

farsforpliktelsen gjennom et aktivt og etisk alvor. Jeg vil basere det på to argumenter. Ifølge 

Undset utkrystalliseres det «organiske driftsliv» seg forskjellig i det mannlige og det 

kvinnelige, ikke fordi kvinnen ikke har de samme driftene som menn, men fordi hennes 

kropps biologi (innenfor det sosiale) finner sin form og plass i en mye tettere tilknytning til 

det nære og private. Det er kanskje dette Erlend forstår straks Nåkkve blir født: «[…] han 

hadde skjønt det helt fra den stunden da han først så det lille røde barneåsyn mot Kristins 

hvite skulder. Det blev aldri mere slik mellem dem som det hadde været» (Undset 1949b: 

105). Barnet kommer mellom moren og ham selv. Kroppen hennes tilhører barnet mer enn 

elskeren. Eller motsatt: Hvis hun gir kroppen til elskeren betyr det at hun vender seg vekk fra 

barnet. Hun er i sine følelsers vold. For Lavrans derimot blir døtrene et substitutt for fraværet 

av erotiske drifter og det er med den forutsetningen han vender seg mot det private og nære. 

Det er her han føler at hans eget liv i det dennesidige kan få en høyere mening: «[…] han 

hadde hatt døtrene – alt han hadde levd, var blitt kjært, fordi han trygget dem med det, de fine, 

bløte små livene han hadde holdt i hendene sine» (Undset 1949a: 323).   

 Avslutningsvis, som mitt andre argument, vil jeg trekke inn Simon Darre og kort se på 

hvordan han skrives frem som far. Også Simon er i sine følelsers vold og disse tynger ham 

ned til en tilstand av svart depresjon. Han innser at kjærligheten til Kristin er destruktiv; 

gjennom den reduseres Ramborg til et barn og den er hovedårsaken til at han bryter med sin 

egen familie. Som far makter imidlertid Simon å opprettholde et av sine fremste 

karaktertrekk; han forstår slekten som en forlengelse av seg selv og dermed anerkjenner han 

forpliktelsen til å videreføre og forøke barnas arv gjennom det gode forbildets kraft. Simon 

formulerer det eksplisitt da han får vite at Ramborg har født en sønn: «Andres Gudmundssøn, 

Simon Andressøn, Andres Simonssøn – da var det som så selvgivet at for Andres [sønnen] 

måtte han stå slik som faren hadde stått for ham selv, en redelig mann, i sine lønnlige tanker 
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likefullt som i sin åpenbare ferd» (Undset 1949c: 209). I likhet med Lavrans forstår han altså 

farsrollen sin i lys av de gamle ættetradisjonene, ståstedet for verkets mest autoritative 

stemme. Gjennom sin oppdragelse og livsanskuelse er Simon solid plassert innenfor 

middelalderens patriarkalske og ættebaserte normsystem. Svært tidlig oppstår det en gjensidig 

respekt mellom Lavrans og Simon der den unge anerkjenner den eldre som veiledende 

autoritet og moralsk forbilde: Simon forsøker (av og til som i blinde) å lempe sin egenvilje og 

sitt kaotiske følelsesliv inn under den kristne makt. Til tross for at han kan virke moralsk 

usikker i situasjoner som utfordrer stoltheten hans (jf Simons sjalusi og behandling av 

Ramborg), orker han å holde de dypeste driftene i sjakk, men prisen han betaler er en 

eskalerende ensomhetsfølelse. Dermed blir relasjonen til barna svært viktig. I forhold til dem 

makter han å bevare rasjonaliteten, gjennom barna holdes han fast i verden, i noe som er 

større enn hans eget ulykkelige sinn. Det dypeste i Simon er hans vilje til alvor og etisk 

forpliktelse og de eneste menneskene han kan vise dette overfor når Lavrans dør, er hans egne 

barn. Dermed fremstår Simon som far, i likhet med Lavrans, som en representant for det 

Undset anså som det beste i middelalderens livsholdning. Han baserer seg på fornuftens 

forpliktende ideal og inngår dermed i Lavrans kulturbyggeden tradisjon. 

 I essayet «Hedre din far og din mor» brukte Undset store ord for å beskrive 

forpliktelsen enhver forelder har overnfor avkommet sitt. I dette kapittelet har jeg forsøkt å 

vise hvordan forfatteren skriver frem foreldrerollen i forhold til hovedprotagonistene i Kristin 

Lavransdatter. Jeg har forsøkt å se om det finnes en særskilt fremskriving av det kvinnelige 

og det mannlige, sett i lys av forfatterens overbevisning om at middelalderens patriarkalske 

verdisyn og kjønnsliv var mye mer i overensstemmelse med den menneskelige psyke og natur 

enn samtidens oppløsende impulser. Tendensen er at forfatteren skriver frem moderskapet 

med større patos enn farskapet. Kvinnen møter barnet gjennom kroppens intuitive kjærlighet 

(metaforbruken sammenvever blod/melk, fødsel/det dyrelignende, mor/renhet osv.), mannen 

med forstand. Så kan man saktens spørre om dette legger føringer på det ideologiske planet; 

det vil si om forfatterens forståelse av middelalderen – med all sin besnærende skjønnhet og 

sterke livskrefter – forleder leseren til å potensielt glemme hvilke kjønnsnormer som ligger 

under? I konklusjonen skal jeg se på noen av de virkemidlene forfatteren bruker og drøfte 

hvordan forfatterens oppfatninger av kjønn – det kvinnelige og det mannlige – gjenspeiler seg 

i Kristin Lavransdatter og hvorvidt dette gjør at karakterene og plottet fremstår som helstøpte, 

uten manipulerende og idealiserende metaforer og "forenklinger". 
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7 Avsluttende kommentarer 
Innledningsvis stilte jeg en lang rekke spørsmål, blant annet hva som skjer når Kristin 

Lavransdatter leses i lys av forfatterens sakprosatekster. I forlengelse av spørsmålet fremsatte 

jeg en hypotese om at forfatterens entydige stillingtaken i kjønnsdebatten la føringer for 

hvilken status det mannlige og det kvinnelige får i verket. Når forfatteren fremhever 

middelalderens tro- og tankesystem som mye mer i tråd med menneskets opprinnelige 

bestemmelse er det interessant å undersøke nøyaktig hvilke kjønnskarakteristikker forfatteren 

utstyrer mannen og kvinnen med og videre undersøke hvilke strukturer som, ifølge Undset, 

konstituerer det intakte og integrerte mennesket. Er den autoritative fortellerstemmen og 

komposisjonen så overbevisende og gjennomgående stringent at den moderne leseren ikke 

klarer å gjennomskue at det kvinnelige og det mannlige er utstyrt med idealiserende og 

stereotype kjønnskarakteristikker? I artikkelen «Om at bedrive metafor» (1985) svarer 

Susanne Knudsen bekreftende på spørsmålet og hun slår fast at Undsets forfatterskap er 

befengt av en reduksjonistisk og ambivalent kvinneideologi. En så bastant konklusjon har 

ikke vært mitt anliggende i denne oppgaven, men jo dypere jeg har gått inn i verkets mannlige 

og kvinnelige strukturer, desto tydeligere har jeg sett gjentakende mønstre, særlig i relasjon til 

det kvinnelige. Avslutningsvis vil jeg oppsummere hvilke trekk jeg finner mest påfallende, og 

dermed også vise at leseren må holde tann for tunge for ikke selv å idealisere det 

kjønnssystemet som Kristin og de andre karakterene så selvsagt forstår seg selv ut fra.  

 

7.1 Oppsummering på bakgrunn av oppgavens analyser og Undsets 

sakprosatekster 
Først av alt: Etter min mening er Kristin Lavransdatter et mesterverk. I 1928 mottok 

forfatteren Nobelprisen i litteratur «[…] förnämligast för hennes mäktiga skildringar ur 

Nordens medeltida liv» (Sitert fra Bliksrud 2009: https://nbl.snl.no/Sigrid_Undset) Og videre: 

Mens jeg skrev oppgaven og problemstillingen utkrystalliserte seg, ble jeg igjen og igjen slått 

av Undsets evne til å skrive frem komplekse karakterer. Hver eneste skikkelse har så levende 

og særegne karaktertrekk at handlingene og tankene deres vanskelig kan reduseres til fastlåste 

eller skjematiske kategorier. Alle bærer i seg en paradoksal spennvidde. For eksempel er ikke 

fru Åshild bare assosiert med overtredelser, hun er også en svært dyktig legekone og sønnen 

hennes, Munan, som nærmest synes oppspist av utemmet driftsliv, viser seg som en av 

Erlends mest trofaste venner når han mister makt og rikdom. Selv en karakter som Lavrans 

skrives frem med små feil og dårlige dager (for eksempel episoden med vogna han lånte ut til 

Erlend og smålig krever tilbake, Undset 1949a: 306-307). Dette til tross; i det følgende skal 
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jeg oppsummere hvilke kjønnsgjentakende karakteristikker jeg dog finner i verket og se de i 

lys av de to analysenedslagene jeg har valgt: Det erotiske/ herremotivet og foreldrerollen. 

 Både i Undsets samtidsskildringer og i Kristin Lavransdatter gjenspeiler kvinnens 

underordnete stilling seg i lengselen etter å legge sin vilje og kraft i mannens hender. I 

herremotivet ligger en forståelse av at kvinnen nærmest overgir seg til mannens varetekt når 

hun gir ham kroppen sin. Dette henger sammen med at hun er så situert av moderskapets 

kroppslige erkjennelse at hun ikke kan tillate seg full autonomi og full frihet. I 

«Begrepsforvirring» forklarer Undset herremotivet slik:  

 

 Naturen har nu engang gjort det lettere for mannen å unndra seg sine forpliktelser 

 overfor avkommet; den har også gitt ham en mindre porsjon av foreldregleden og 

 eiertryggheten overfor barna. Farsforholdet er mindre selvfølgelig, mere subtilt enn 

 morsforholdet. Ingen mann har annen garanti for at en kvinnes barn er hans, enn det 

 som ligger i hennes personlighet […] Ingen kvinne kan tvile på at barnet i hennes 

 skjød er hennes […] Hun vet, i det lever en del av hennes legeme på nytt, det kan 

 blomstre, gledes og sørge, mens hun selv eldes og dør. […] Tenker man på de to 

 kjønns fundamentalt ulike stilling til det barn som de begge må være med om å kalle 

 til live, blir all tale om likestilling mellom mann og kvinne tåpelig avsinn (Undset 

 2004a: 345). 

 

I «Efterskrift» slår hun enda mer eksplisitt fast: «[…] efter den naturlige kjønnsforbindelses 

karakter og efter mannens og kvinnens naturlige beskaffenhet er han i det forhold herren og 

hennes legeme en ting han eier – selv når han ikke eier annet av henne» (Undset 2004a: 371). 

I analysene har jeg vist at dette er en selvfølgelig og integrert del av Kristins selvforståelse47. I 

Erlends favn blir hun en «ting» og han hennes herre, noe som sømløst skrives inn som en 

forutsetning for at kjærligheten deres kan bære også hverdagens og moderskapets forpliktende 

slit. Lavrans slår det fast mens Kristin er ung og forelsket, hun er «mild og føielig av sinn» og 

Kristin bekrefter det senere selv overfor Erlend i vill og bitter selvrettferdighet: «Men du 

skulde være min herre, dig skulde jeg lyde og hedre, bøie mig for og støtte mig til næst Gud». 

Dermed sementeres herreforestillingen som en naturlig del av kvinnens selvbilde (både av 

mannen og kvinnen). Herremotivet gjør seg også gjeldene i forholdet mellom Lavrans og 

Ragnfrid fordi han som en selvfølge fremstår som den hun kan bøye sitt strie og muldbundne 

sinn under. I sakprosaen ble herremotivet sanksjonert gjennom den logiske slutningen om at 

                                                             
47 I Natur og normer hos Sigrid Undset tolker Bliksrud herremotivet helt annerledes enn jeg gjør her, men så 
vektlegger hun hvordan det religiøse konstituerer mennesket, mens jeg ser på hvordan det kjønnlige 
strukturerer romanen. Bliksrud sier at den guddommelige normen i verket krever «[…] av henne at hun skal 
bekjempe denne trangen [til underkastelse], ta sin ektemann på alvor og elske ham som den han er, ikke som 
den «herre» hun ønsker at han skal være» (1995: 212). Bliksrud sier videre at det er denne trangen som gjør at 
hun ikke makter å se Erlend som noe mer enn «[…] et middel i selvets tjeneste, ikke en annen og selvstendig 
person» (1995: 235).  
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kvinnen må tåle mannens eierskap over den fysiske kroppen fordi han bare har hennes ord på 

at barnet virkelig er hans. I Kristin Lavransdatter får imidlertid herremotivet også en annen 

undertekst: Kvinnens underlegne posisjon innenfor patriarkatet krever av mannen at han lever 

slik at hun kan hedre ham. Dette kravet anerkjenner også mannsskikkelsene i verket. For 

eksempel er det først når Ragnfrid forstår hva slags type mann Lavrans er at utroskapen setter 

seg fast som hennes altoverskyggende synd. Dermed fremstår herremotivet som en gjensidig 

forpliktelse og idealiserer det faktum at kvinnen på alle livets områder var underlagt mannen. 

Herremotivet er ikke forenelig med full autonomi. 

 At kvinnene i Kristin Lavransdatter ønsker en mann de kan hedre og vernes av synes 

altså tilforlatelig all den tid de lever innenfor et patriarkalsk og hierarkisk samfunn. 

Herremotivet kan også forstås som en naturlig følge av kvinnens symbiotiske binding til egen 

kropp. I analysene har jeg forsøkt å vise at nær sagt alle de kvinnelige karakterene er nært 

knyttet opp mot det kroppslige og at livskampen deres først og fremst handler om å frigjøre 

seg fra den erotiske kroppens krav. Kvinnens drifts- og instinktliv er knyttet opp mot to, i 

verket uforenlige instanser: Den erotiske sulten og moderskapets forpliktelse. Romanen viser 

at en sterk sensualitet ikke lar seg kombinere med moderlighet. Fru Åshild har knapt kontakt 

med sine barn, Ragnfrid er distansert og usikker i sin morsrolle og Kristin mister sønnene av 

syne de få gangene hun på nytt gir seg hen til Erlends favntak. I Kristin Lavransdatter skrives 

altså den erotiske kvinnen frem som overskridende fordi seksualiteten fjerner henne fra den 

forpliktelsen som ligger plantet i hennes kvinnelige biologi. For eksempel ser vi at uansett 

hvem Kristin overgir kroppen sin til bryter hun med de normene som konstituerer 

kvinneligheten hennes: Å overgi seg til Erlend og bryte med Simon betyr at hun undergraver 

den lydighet og ærbarhet som Lavrans kan kreve av henne. Når hun gjør det innenfor 

ekteskapet kan sønnene anklage henne for å neglisjere moderskapets forpliktelse. Den 

autorale stemmen gir alltid de fornærmede parter rett. 

 Når det mannlige innpodes med en forventing om egenskaper som favner og bærer det 

kvinnelige fordi det kvinnelige så intenst er overgitt moderskapet og biologien indikerer det at 

kjønnskarakteristikkene må fremstå stereotypisk og gjentakende. I dét Undset plasserer 

individet innenfor en tidsdiskurs der kjønnet får utfolde seg i tråd med sitt instinkt, viser 

analysene mine at kvinnen i langt større grad enn mannen assosieres med naturen og det 

muldbundne instinktlivet. Aareskjolds (1985) begrepspar kaos og kosmos, som i hennes 

analyse beskriver hvordan Undsets verk er komponert rundt den ville naturs marginaliserende 

utstøtelse kontra den velordna verdens samspill med Gud, kan dermed også uttrykke visse 
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identitetsmarkører for henholdsvis det kvinnelige og det mannlige: Kvinnelig natur og 

instinktliv versus mannlige normer og rasjonalitet. 

 Dette blir tydeligere hvis vi ser det i lys av den sentrale verksidéen: Pendelbevegelsen 

mellom kaos og kosmos gjenspeiler hvordan mennesket er satt i spenn mellom egenviljens 

krav og den fysiske kroppens begjær på den ene siden og den frelsende nåden som finnes for 

den som makter å innordne seg Guds lov på den andre siden. I Kristin Lavransdatter er dette 

alle karakterenes kamp, men vi har sett at kvinnene er mer avhengig av mannens hjelp for å 

komme dit. Som det lysende sentrum står Lavrans. Fordi han er så gjennomsyret av den 

forpliktelsen Undset tilla både foreldrerollen og herremotivet makter han å bære kona og 

datteren frem til den forståelsen som er verkets hovedidé: Menneskets erkjennelse av Guds 

nåde. I Kristins liv er det imidlertid ikke bare Lavrans, men også Simon, broder Edvin og 

Erlends bror, Gunnulf, som innpoder henne med den frelsende nåden hun selv ikke kan gripe. 

På den ene siden står alvemøen og lokker med sin sanselige og muldbundne krans, på den 

andre siden står en rekke mannlige karakterer og rettleder med rasjonalitet og transcendens.  

 

7.2 Metaforbruk og idealisering i Kristin Lavransdatter. En 

konklusjon 
I artikkelen «Om at bedrive metafor» skriver Susanne Knudsen: «Kristin Lavransdatter er et 

intellegent værk, men det hjælper ikke på den kendsgerning at læserne konsumerer ideologier, 

som næppe uden videre ville være blevet accepteret, hvis formen havde været 

modsigelsesfyldt» (1985: 70). At formen ikke er motsigelsesfull betyr for Knudsen at Undset 

entydig fastlåser kvinnen innenfor en metaforbruk der hun ikke bare sammenlignes med natur 

og planter, «[…] hun er natur og plante» (1985: 49). Hun assosieres utelukkende med 

plantemetaforikkens forplantingsimperativ og dermed fremstår hun ikke med selvstendig 

autonomi og styrke. Ifølge Knudsen svekker dette kvinneidentiteten «[…] på en sådan måde 

at en subjektiv position glider over i en objektiv status» (1985: 49). I verket mener hun at 

Kristin plasseres innenfor den dyrkede dal, Erlend symboliserer den ville natur: «Kvinden 

Kristins hjemlige bundethed står i modsætning til manden Erlends udlængsel» (1985: 66). 

Knudsen benytter altså begrepsparene dyrket jord kontra vill natur for å beskrive det 

kvinnelige og mannlige i Kristin Lavransdatter og i forlengelse av den dyrkede jords 

metaforikk sier hun at kvinnekroppen hele tiden skrives frem i analogi med muldjord og 

nypløyd mark (1985: 65). Fordi hun så uløselig knyttes til forplantning og kropp opplever 

kvinnen i større grad enn mannen sin seksualitet som synd. Det er først når hun gir avkall på 

driftene at hun kan virkeliggjøre sin bestemmelse som mor og husfrue. Med Knudsens ord: 
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«Når metaforer bygger på en kvindeidentitet, der er forbundet med driftsafkald og 

skyldfølelse, bliver kvindens splittelse mellem at være moder og selvstændig bibeholdt på en 

sådan måde, at kun den moderlige side fastholdes» (1985: 69). 

 Mange av Knudsens poenger har jeg selv kommet inn på i mine analyser, særlig 

kvinnenes opplevelse av at fri seksualitet og moderskap ikke lar seg kombinere. Jeg har valgt 

å knytte det kvinnelige opp mot kaos, men da i forståelse av at kaos symboliserer natur og det 

muldbundne sinn. Kompositorisk er Kristin Lavransdatter strukturert rundt barnet Kristins 

møte med henholdsvis alvemøen og broder Edvin. Kristin velger alvemøen, men reddes 

likevel av skikkelser som Lavrans og Simon og sin egen instinktive forståelse av 

moderskapet. I det jordiske erfarer hun den stormende kjærligheten, men også ekteskapets og 

moderskapets konkrete og etisk funderte forpliktelser. Undsets komposisjon viser at 

alvemøens farlige lokking hele tiden knyttes opp mot det kvinnelige, det er først og fremst i 

kvinnen fruens selvspeilende og erotiske forfengelighet setter merker som ikke lar seg forene 

med den gjerning kroppen hennes er underlagt. 

 Det blir tydelig ved å se på hvordan Undset skriver frem fars- og morsrollen. For faren 

er foreldrerollen en viljeshandling og han former den etter personlighet og religiøse legning. 

For Lavrans er den en etisk forpliktelse som han knytter opp mot Kristus virke. Derfor orker 

han å bære og tilgi det som ligger utenfor hans naturs fatteevne. Erlend forvalter sin farsrolle 

som han forvalter alt pålagt ansvar, skjødesløst og rastløst, men likevel trygg på at alt vil 

ordne seg for sønnene. Den tunge og ulykkelige Simon, som må gjøre Ramborg til et barn for 

å kunne elske henne, møter småbarna sine med leken glede som han ellers ikke finner i livet. 

Og frilledatteren Arngjerd prater han med som han ikke kan med kona: «Simon sanset med ett 

at denne unge datteren var visst det eneste menneske her på Formo som han en og annen gang 

snakket alvorlig med» (Undset 1949d: 72). For kvinnen derimot befestes og defineres 

moderskapet først og fremst gjennom kroppen og som Knudsen (1985) også påpeker må 

moren underkue sine drifter; bare da kan hun møte barna med den tilstedeværelsen de har 

krav på. Ragnfrid makter ikke det. Kristin er instinktivt og selvfølgelig vendt mot sønnene, fra 

det øyeblikket hun første gang kjenner fosteret røre seg i sin egen kropp. Det er også først når 

Kristin er gravid at hun opplever den forfengelige narsissismen som er alvemøens undertekst 

som en splittelse i seg selv. Tidligere har hun speilet seg for å bekrefte egen skjønnhet, nå 

sammenblander ansiktstrekkene hennes seg med fornemmelsen av den synden som ligger i 

kjølvannet av barnet: «Hun skimtet sitt eget ansikt stige hvitt op fra vannet, det kom så nær at 

hun så gullkronen over det. Rundt om rørte sig så mange lyse og mørke skygger i speilet – der 

var noget hun var like ved å minnes […]» (Undset 1949a: 308). Kvinnens kroppslige 
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bundethet, som underbygger herremotivet og de patriarkalske strukturene, inngår som 

sømløse metaforer og integrerte identitetsmarkører i komposisjonen. I det følgende skal jeg gi 

noen eksempler. 

 Kristins kamp og strev for sønnene skrives for eksempel frem som en forlengelse av 

henne selv, uten konkret feste i ytre viljeshandlinger: «[…] det var hennes natur å elske med 

så meget strev og omsut» (Undset 1949e: 98). Dette vektlegges også når Kristin persiperes av 

andre, i dette eksempelet Simon, og understreker dermed instinktenes betydning for 

moderskapet:  

 Hun hadde måttet stå op for sin elsker [når Erlend fengsles for kongesvik], som 

 småfuglen verger for reden sin med  dirrende kropp og skinger røst, når nogen nærmet 

 sig boet. Hennes liflige slanke legeme hadde syntes ham skapt til å bli båret oppe og 

 skjermet inderlig av en manns armer – han hadde sett det spent av vill vilje, mens 

 hjertet hamret i henne av mot og angst og kamphug og hun stred for mann og børn, 

 som duen selv kan bli vill og uredd når hun har unger (Undset 1949d: 124. Forf 

 uthev). 

 

I sitatet sidestiller Simon Kristins morsinstinkt og kjærlighetsevne med hundyrets instinkt 

(«småfuglen», «duen»). De kroppslige reaksjonene males frem fordi de gjennomsyrer henne 

(«dirrende kropp», «skinger røst», «spent av vilje», det hamrende hjerte, den spente viljen). 

Den ville, modige handlingsakten tillegges en slags indre nødvendighet, skapt av instinktlivet, 

som kvinnen må tåle når mannen ikke er hennes herre (den liflige kroppen som skulle vært 

«skjermet inderlig av en manns armer»).  

 Et annet eksempel er hvordan Lavrans farsrolle kobles opp mot Kristus, mens Kristin 

knytter sin morsgjerning opp mot jomfru Marias: 

 Maria, den fullkomne i renhet, i ydmyghet, i lydighet mot Faderens vilje, hadde 

 sørget  mest av alle mødre, og hennes miskunn vilde skjønne det svake og bleke 

 gjenskjær i en syndig kones hjerte, som hadde brent av het og herjende elskov og 

 alle de synder  som er i elskovens natur – tross og ulydighet, forherdet uforsonlighet, 

 egensindighet og hovmod – en mors hjerte var det likevel (Undset 1949e: 187). 

 

I sitatet ser vi at Kristins selvforståelse tar utgangspunkt i en kvinnelig renhetsmetaforikk 

(hvilende i ydmykhet og lydighet) som hele tiden støter mot og fortrenges av driftenes 

tilstedeværelse og elskovens brann. Opp mot det opphøyde ideal når Kristin naturligvis aldri, 

men straks hun sanksjonerer morsrollen sin i noe utenfor seg selv forstår hun den i lys av 

jomfruens lydige renhet. Moderskapet svøpes inn i en renhetssymbolikk som ikke er forenlig 

med den seksuelt begjærende kvinnen. 

  Det er også et tredje trekk ved komposisjonen jeg vil trekke frem og sette i 

sammenheng med hvordan det kvinnelige i så stor grad knyttes opp mot det kroppslige. I 
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oppgaven har jeg vist hvordan umoralske livsstrategier gjenspeiles både i den mannlige og 

den kvinnelige kroppen som fedme og livløshet. Det finnes imidlertid også en motpol til den 

ødelagte kroppen som må forstås som en spesifikk kvinnelig karakterisering: Når kvinnens liv 

er i tråd med den autorative stemmen i verket fremstår hun som renere og vakrere og kroppen 

hennes forandrer seg. Vi husker hvordan Ragnfrids trette, gamle ansikt nærmest mirakuløst 

ble ungt og vakkert i døden – når hun endelig forenes med ektemannen i en kjærlighet som er 

løsrevet hennes flammende sinn. Og når Kristin klarer å samle seg helt om fosteret hun har i 

magen eller den lille sønnen hun bærer på armen, skrives hun frem som blussende vakker og 

sund; den fruktbare kroppen liksom gjennomstrømmer henne. Fordi Kristin blir oppfattet slik 

av flere karakterer i verket understrekes symbolikken. Verket viser at kvinnens skjønnhet har 

sammenheng med hvor nært hun lever opp til sin naturs beskaffenhet. Hun er sitt kjønn tvers 

igjennom. Her skal jeg bare trekke frem et eksempel, nemlig Erlends blikk på Kristin like 

etter at hun har født Nåkkve:  

 Så vakker som nu hadde hun aldri været – høi og slank i den simple, muldbrune kjole 

 av ufarvet vadmel. Det grove linskaut som hyllet hennes hår og hals og skuldre, kunde 

 bare vise enda mere hvor skinnende skjær hun var blitt i huden. Når vårsolen falt like 

 på hennes ansikt, var det som lyset sivet dypt inn i hennes kjød, så klar var hun – øine 

 og leber blev som gjennemskinnende […] [H]un syntes så blyg og skjær at han våget 

 neppe røre hennes hånd med sine fingrer. Hadde hun Nåkkve ved brystet, så slo hun 

 fliken av sitt hodelin over det lille glimt av sitt hvite legeme. Det var som de rent holdt 

 på å sende hans hustru til himmels fra ham (Undset 1949b: 108). 

 

Hvis vi sammenligner denne beskrivelsen med de egenskapene Kristin selv tilla jomfru Maria 

som mor, ser vi at Kristin med barnet ved brystet liksom opphøyes gjennom ytre 

karakteristikker ("skinnende skjær", "gjennemskinnende"). Kvinnen som gav seg hen til 

Erlend i horehus renses og transformeres gjennom moderskapet. Kjødet gjennombores av lys, 

blikket av blyghet. Hvor nært Kristin er knyttet opp mot Undsets kvinneideal når hun føder, 

strever og sliter for sønnene sine, understrekes også ved at hun fremstår som attråverdig for de 

fleste av verkets sentrale mannsskikkelser. Hun er den eneste kvinnen Erlend kunne gifte seg 

med, Simon elsker henne til sin død. Det ymtes også om at andre sentrale skikkelser, (som 

dessverre ikke er blitt utdypet i oppgaven), som Erlends bror, Gunnulf, og Erlends svenn og 

mest trofaste venn, Ulv, også har begjært henne. Presten Gunnulf for hennes renhet og evne til 

å gjenreise det Erlend legger øde, Ulv for hennes lidenskap, trofasthet og dyktighet. Hun 

gjennomstrømmes av en underliggende fruktbarhet og et kvinnelig instinktliv som uløselig 

knyttes opp mot kroppen og kvinnegjerningen hennes. I vissheten om at hennes kvinnepsyke 

holdes oppe av den mannlige rasjonalitet og styrke strir hun seg frem til forsoning og fred. I 
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verket utgjør hun det kompositoriske navet. Hun er imidlertid nærmest utelukkende satt inn i 

relasjon til menn, noe som understreker Kristins tydelige bundethet av det muldbundne og 

instinktive. Det muldbundne og instinktive fremstår videre som attråverdig og distinkt 

kvinnelig, fordi verkets mest autoritative stemme ofte lar det det mannlige blikket persipere 

og anerkjenne Kristins kropp og moderlige egenskaper i de periodene hun lar slektslivet og 

forplantningen gjennombore seg. 

 I det foregående har jeg forsøkt å vise hvordan analysene i oppgaven kan sies å inngå i 

et mønster som legger klare føringer på det kvinnelige og det mannlige, der den kvinnelige 

muldbundne natur og den mannlige rasjonalitet ikke utfordres av vesentlige innsigelser eller 

distinkte karakterbrudd. Ser vi de mannlige hovedprotagonistene under ett innehar de så å si 

alle karaktertrekkene som Undset i sakprosaen fremhevet som forutsetningen for et etisk 

forpliktende liv: «[…] tapperhet, barmhjertighet, kyskhet, selvbeherskelse, sanndruhet, 

utholdenhet […]» (Undset 2004a: 142). Det samme mangfoldet av karakteristikker kommer 

ikke kvinnen til del og derfor låses hun i større grad av karaktertrekk som ligger utenfor 

hennes individuelle subjektivitet. Så kan man spørre hvordan en karakter som Erlend kan 

forstås innenfor oppgavens nedslagsfelt. Ved å trekke inn Erlend vil jeg også komme inn på 

Undsets historiesyn og spørsmålet om idealisering og påpeke et par trekk ved Kristin 

Lavransdatter som Knudsen (1985) ikke inkluderer i sine analyser. 

 Erlend må, mener jeg, først og fremst forstås som type. Mer enn noe annet er Erlend 

ikledd middelalderens litterære ridderidealer og i lys av disse får han to funksjoner i verket: 

Alle karakteristikker av Erlend tar utgangspunkt i det maskuline. Som gammel beskrives han 

for eksempel gjennom sin vedvarende «[…] dyrelignende mykhet og dovne ynde, dåmen av 

uopslitelig ungdom […]» (Undset 1949e: 125). Assosiasjonene til den vakre, rastløse hingsten 

Kristin en gang knyttet ham opp mot understrekes. I Erlends kjølvann følger eventyr, 

utferdstrang, lidenskap og virilitet, han er uslitelig i sin djervhet og kåthet. Derfor biter ikke 

alvemøens lokkende forfengelighet på han. Erlend griper etter alt det som ligger utenfor den 

hjemlige sfæren; makt, ære og lidenskap. Og derfor stanger heller ikke hans erotiske liv mot 

de dagligdagse erfaringene som Kristins drifter fort nok støter mot. Der hennes kvinneliv 

marginaliseres og fremmedgjøres av den store «amour passion», blir hans mandighet 

konstituert av den. I Erlend setter ikke synden seg fast som dårlig selvtillit, men inngår som 

den innerste kjernen av personligheten hans. Et vesentlig skille mellom det mannlige og det 

kvinnelige i Kristin Lavransdatter viser seg nettopp gjennom den plass og form det erotiske 

har i forhold til det sosiale og dermed i forhold til karakterenes eget selvbilde.  



99 
 

 Den andre funksjonen jeg mener Erlend har i verket følger direkte av den første. Han 

er den eneste mannsskikkelsen i Kristin Lavransdatter som kan muliggjøre kjærlighetens 

skjebnesvangre potensial. Og, som Amadou påpeker i Å gi kjærligheten et språk (1994: 11-

22), for Undset er dette potensialet betinget av at det mannlige og det kvinnelige er underlagt 

entydige rammer og forventninger (slik at for eksempel herremotivet kan virkeliggjøres). 

Kompositorisk utgjør Erlend og Kristins kjærlighetshistorie verkets nav: Det er på bakgrunn 

av den forfatteren utforsker hvilke etterdønninger den normoverskridende lidenskapen får i en 

kvinnes liv og psyke når hun er plassert innenfor et samfunn der slekten og kirken utgjør 

livets grunnsteiner. For en så stolt og ærekjær kvinne som Kristin er det bare den 

legemliggjorte ridder som kan lokke henne ut av ætt og kvinnelig heder. 

 Som ridderskikkelse må Erlend sies å være stereotyp, men det er nettopp det 

stereotype som gjør at han suverent transcenderer og muliggjør kjærlighetsdiskurser som 

Undset mente ikke var tilgjengelig for det moderne mennesket (Amadou 1994). Innenfor 

forfatterens realhistoriske rammeverk glir den entydige kjønnsdikotomien inn som et naturlig 

utgangspunkt for karakterenes handlinger, impulser og følelsesliv, noe som kan utydeliggjøre 

at forfatteren fremskriver kjønn som både karakter- og identitetsdannende, særlig for kvinnen: 

Mannen representerer det allmenngyldige, artens grunnessens, hun er kvinnekjønnet. Når 

Undset sier at kropp og kjønn er vesentlige størrelser som definerer hvordan vi tolker og 

forstår erfaringene våre samtidig som hun skriver frem en middelalder der dette sømløst og 

motsetningsløst glir inn i karakteristikkene, sementerer hun påstandene fra sakprosaen: Å 

opprettholde kjønnshierarkiet, som var under angrep i Undsets samtid, er til det beste for både 

mannen og kvinnen; bare da kan individet finne fred i tråd med sin egen naturs beskaffenhet. I 

motsetning til Beauvoir mener Undset at mennesket blir determinert av kroppen (ergo kan 

ikke kvinnen bryte ut av sin immanens) og hvis vi leser Kristin Lavransdatter i lys av det 

mannlige og det kvinnelige mener jeg at det kvinnelige skrives frem som mer begrenset, 

mindre mangefasettert og autonomt enn det mannlige. Det blir helt reelt å sette opp 

begrepspar der kaos, muldbundet natur og instinktliv befester kvinnelige identitetsmarkører 

mens kosmos, rasjonalitet og transcendens blir mannlige identitetsmarkører. 

 I sin artikkel «Om at bedrive metafor» vier Knudsen ingen plass til den historiske 

diskursen og Undsets historiesyn, noe jeg selv synes er svært viktig når analysen tar 

utgangspunkt i det kvinnelige og det mannlige. Ikke som historisk bakteppe for å sementere 

kjønnsroller som var i utakt med tidens kjønnspolitiske klima, som jo har vært et viktig poeng 

i denne oppgaven, men som ramme for et alternativt blikk på historien der kvinnens liv og 

den kvinnelige sfæren estetiseres og gjøres reell. Det har vært sjelden vare innenfor den 
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historiske romanen (jf Lukács historiesyn, side 29). Undsets historiesyn er nokså komplekst. 

På den ene siden legger hun som premiss at fortidens kjønnsroller og tankesystemer uten 

videre kan overføres til det moderne mennesket. På den andre siden er hun overbevist om at 

det bare er visse epoker i menneskets historie som har noe for seg. For henne fremstod 

middelalderen i en særstilling. Bare der kan to divergerende typer som Erlend og Lavrans 

hver på sin måte etablere rammene rundt Kristins kjønnede kvinneliv samtidig som det 

katolske livssyn hvelver seg som en naturlig himmel over alle mennesker. I Kristin 

Lavransdatter fremstilles livet i middelalderen som en antitese til den moderne kvinnenes 

fortapte hjelpeløshet. Middelaldermennesket levde naturlig i tråd med sin opprinnelige 

bestemmelse; det ble holdt fast gjennom slekt og tro. Og samtidig; som historisk verk er det 

ikke mannens, men kvinnens liv Undset setter i sentrum. Gjennom skriften og diktergaven gir 

hun den kvinnelige kroppen en historisk kontekst. Forfatteren utforsker og artikulerer det 

kvinnelige, gir det så å si en stemme i historien, innenfor en epoke som nærmest utelukkende 

har blitt forstått gjennom mannens blikk og fortolkning (som også er et poeng i artikkelen om 

den hellige Angela, s. 25). I Undsets middelalder er det kvinnens mange gjøremål og 

kvinnepsykens lengsler og kjærlighetsliv som utgjør det primære fokaliseringspunktet. Det 

mannlige "utoverblikket", som persiperer politiske paradigmer og sosiale overgangsperioder i 

tråd med forståelsen om at den historiske romanen først får verdi når den skildrer 

klassemotsetninger og transformasjonsperioder, skyves dermed til side. I stedet løftes en 

underkommunisert og glemt del av historien frem: Kvinnelivet. Kvinnepsyken. Moderskapet. 

Kvinnens vei til Gud. Bare innenfor en slik kontekst er det mulig å undersøke hvordan det 

kvinnelige faktisk utfolder seg, ikke i lys av mannens tolkene blikk, men i samspill og 

kontrast, innenfor en arena som historisk har vært undervurdert og neglisjert: Det intime og 

nære livet i hjemmet. Slik løfter Undset frem hjemmets betydning som en historisk faktor, i 

tråd med sakprosaens insistering på at samtidens kvinnedebatt måtte integrere et historisk 

perspektiv, og understreker med sin diktergave at gjennom alle tider har kvinnen spilt en 

vesentlig rolle innenfor det livsnarrativet hun selv satte fremfor alle andre: Slekten og slektens 

videreføring.  

 Dermed konkluderer jeg med at Kristin Lavransdatter på den ene siden sementerer 

klassiske og nokså begrensede kjønnsstereotyper samtidig som forfatteren på den andre siden 

fremhever og etablerer som faktum at også kvinnekroppen og kvinnelivet har historisk og 

vital betydning. Som litterær skikkelse er Kristin Lavransdatter ikke på noen måter 

marginalisert, hun er blitt et manifest uttrykk for den norske middelalder. 
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