
Sigrid Undset, født 20. mai 1882 i Kalundborg i Danmark, var en norsk forfatter som mottok Nobelprisen i 
litteratur i 1928, «spesielt for sine mektige beskrivelser av livet i Norden i middelalderen». 
 

På grunn av sin markerte holdning mot Hitler og nazismen, og sitt engasjement for jødenes skjebne, måtte 
hun rømme fra Norge etter invasjonsdagene i 1940. Nordover gjennom Gudbrandsdalen og et bombet 
Åndalsnes, kom hun seg videre inn til Sverige med hjelp fra motstandsbevegelsen i Mo i Rana. Fra Sverige 
reiste hun til USA, hvor hun under krigen utrettelig forsvarte Norge og de allierte i en rekke artikler og 
foredrag. Sigrid Undset skrev på riksmål og er mest kjent for romanene om livet i skandinaviske land i 
middelalderen. Hennes mest kjente verk er trilogien Kristin Lavransdatter (1920–1922) Norsk patriotDa 
krigen kom, dro hun fra landet til USA. Reisen gikk gjennom Sovjetunionen til Vladivostok og via Japan til 
USA. Der arbeidet hun for Norges frigjøring. Hun var en varm patriot og skrev artikler og holdt foredrag for 
et fritt Norge. Etter krigen reiste hun hjem til Bjerkebæk ved Lillehammer. Hun døde på Lillehammer 
sykehus den 10. juni 1949 
 

Kransen 
Konfliktstoffet handler om Kristins barndom og ungdom og hennes nære forhold til faren, storbonden 
Lavrans. De bor på gården Jørundgård i Sel i Gudbrandsdalen. Som vanlig på den tiden, ble Kristin tidlig 
lovet bort til en mann som foreldrene hadde valgt, Simon Darre. Mens Kristin er på klosterskole i Oslo, 
møter hun Erlend som redder henne fra å bli overfalt av røvere. De blir glade i hverandre. Erlend er vakker 
og sjarmerende. Han har ikke det beste ryktet, men kjærligheten har fått makt over Kristin, og hun klarer 
ikke å stå i mot. Hun innleder et lidenskapelig forhold til Erlend, og hun er bestemt på å holde fast på han på 
tross av foreldrenes vilje. Vi opplever kampen mellom Kristin og foreldrene og også kampen mellom 
foreldrene Lavrans og Ragnfrid. Kristin får trosset seg til ekteskap med Erlend, og boken avsluttes etter 
Kristin og Erlends bryllup, med en oppklarende samtale mellom Kristins foreldre. 
 
Husfrue  
Husfrue møter vi Kristin som mor og husfrue. Kjærligheten til Erlend er fortsatt sterk, men livet med Erlend 
blir ikke slik hun hadde ventet. Kristin sliter på gården og med ansvaret for barna. Erlend er lettsindig og 
bekymringsløs og krenker henne stadig. Kristin tilgir, men klarer ikke å glemme.Kristin sliter også med 
skyldfølelse overfor foreldrene, særlig faren, og overfor Gud. Vi følger Kristin på den tunge botsgangen til 
Olav den hellige i Nidarosdomen for å få forlatelse for sine synder. Hun går barfot til Olavs grav for å legge 
ned krans der. 
 

Korset 
Korset avsluttes fortellingen om Kristin og Erlend og barna deres. Kristin har angst for at sønnene skal ligne 
den lettsindige og sjarmerende faren.Kjærlighetskampen mellom de aldrende foreldrene blir skildret 
inngående. Kristin sier en dag hva hun synes om Erlends væremåte, og han rir fra gården. For sønnenes 
skyld rir Kristin opp i fjellet til ham for å forsøke å forsone seg med ham. Erlend forteller Kristin at han 
alltid har elsket henne, og de får oppleve lykken sammen en kort stund før han dør. Gammel og utslitt blir 
Kristin tatt opp som leksøster i et kloster. Endelig finner hun fred og kan legge bak seg den livslange striden 
mellom seg selv og sin Gud. Svartedauden kommer og hun prøver i sine siste levedager å hjelpe 
menneskene rundt seg. Denne gode gjerningen gjør hun for å gjemme syndene hun har begått i sitt liv, og 
for å søke tilgivelse hos Gud. Kristin dør til slutt som gammel kone av sykdommen som omgir henne, 
nettopp svartedauden. 
 

Utmerkelser og ettermæle 
tillegg til Nobelprisen i litteratur ble Undset også tildelt en rekke andre ordener og utmerkelser for sitt virke. 
Hun ble i 1930 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for fremragende litterære arbeider». I 
1947 ble hun forfremmet og tildelt storkorset av St Olavs Orden «for fremragende litterært virke og 
fortjenester av fedrelandet.» Undset var den første kvinne som ble tildelt storkorset av denne ordenen. 
Hennes innsats for Norge under krigen bidro til denne utmerkelsen. Undset ble i 1928 utnevnt til ridder av 
Den islandske falkeorden og i 1929 mottok hun den pavelige utmerkelsen Æreskorset Pro Ecclesia et 
Pontifice. I 1947 ble hun tildelt Kong Christian Xs frihetsmedalje. 
 
Våren 1941 ble hun tildelt en kristen kulturpris av Assumption College i Canada. Under tiden i USA ble 



Undset utnevnt til æresdoktor ved Russell Sage College, Rollins College og Smith College. I USA ble hun i 
1943 også utnevnt til Honorary Associate ved National Institute of Arts and Letters og i 1945 til Fellow av 
American Geographical Society. I januar 1944 ble hun av Jewish Welfare Board i New York hedret med en 
citation i anerkjennelse av hennes innsats for de som kjempet for den allierte sak. 
 
I Norge ble Undset i 1945 utnevnt til æresmedlem i Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 
og året etter til livsvarig medlem av Den Norske Forfatterforening. Allerede i 1928 var hun blitt utnevnt til 
livsvarig medlem av Det norske studentersamfunn. 
 
En del av hennes boksamling ble gitt til Gunnerusbiblioteket i Trondheim som testamentarisk gave. 
	


