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RESUMÉ

Artiklen analyserer en række værker, hvis tema er de nordiske gudinder, der kendes
som nornerne, og søger at identi cere en sammenhæng mellem dette motiv og
nationalistiske og politiske idealiserede forestillinger om Danmarks mytiske fortid.
Undersøgelsen bygger på tegninger, raderinger og malerier af Johannes Wiedewelt,
C.W. Eckersberg, Herman Ernst Freund og J.L. Lund, og omfatter en periode, der
strækker sig fra 1780-1850.
ARTIKEL

Min artikel undersøger gengivelser af nornerne i dansk kunst og fokuserer på de første
aildninger fra 1780'erne frem til 1850. Nogle få årtier senere blev den
nationalromantiske bevægelse mindre interesseret i nordiske motiver.1 Det
væsentligste teoretiske fundament for studiet af billeder kommer fra kulturhistoriens
område, især historiker Peter Burkes forskning. Ved at anlægge dette greb ønsker jeg
at forstå den grundlæggende sociale kontekst, hvori denne visuelle kultur blev skabt.
Billederne giver adgang til samtidens syn på en bestemt samfundsorden og må således
indplaceres i en række sammenhænge – kulturelle, politiske, materielle og
kunstneriske – for at kunne forstås.2 Som analysemetode tager jeg udgangspunkt i
kunsthistoriker John Harveys overvejelser omkring visuel kultur, forståelse af
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traditionen samt genstandenes iboende egenskaber, deres materialitet og deres
situation.3
I forhold til receptionen af kunstværker er min teoretisk grundtanke: At den nordiske
mytologis popularitet i billedkunsten skyldtes dens forbindelse til tidens idealer om
nationale kulturer og den politiske situation i hvert af de skandinaviske lande på dette
tidspunkt, således som det er beskrevet af den norske kunsthistoriker Knut
Ljøgodt,4 og min primære undersøgelse er overvejelser vedrørende nationalismens
påvirkning af dansk kunst med særlig fokus på nornerne som motiv. Hvordan er
nornerne blevet portrætteret i dansk kunst, og hvordan er nornerne forbundet med
symboler, temaer eller motiver, som danskerne knyttede til en bestemt ideologi eller
nationalfølelse?

Fig. 1. Johannes Wiedewelt, Norner: Urd, Verande og Skulld, 1780'erne. Akvarel og blyant på papir (Forlæg til
Johannes Ewalds Balders Død), 37,9 x 51,5 cm. Danmarks Kunstbibliotek, inv. nr. C20. Foto: Public domain,
http://www.kunstbib.dk/samlinger/arkitekturtegninger/vaerker/000027954/2
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Nornerne og den tidlige reception af nordisk mytologi i
Danmark
Den nordiske mytologi var en vigtig inspirationskilde for ere danske kunstnere. Som
et direkte udfald af den førromantiske litterære bevægelse, den såkaldte nordiske
renæssance,5 blev der vakt en store interesse for oldtidens nordiske folk – deres
materielle kultur, deres sagaer og myter. Den ældste aildning af nornerne i dansk
kunst blev udført af den danske billedhugger Johannes Wiedewelt (1730–1802) i
1780'erne. Nornerne er en gruppe af overnaturlige væsener, der kan fremstå forskelligt
aængigt af kilden til skildringen. Ikke desto mindre udsættes de også for stereotype
fortolkninger.6 Wiedewelts norner er en del af et sæt illustrationer lavet til operaen
Balders Død af digteren Johannes Ewald (1743-1781), baseret på Saxo Grammaticus’
bogværk Gesta Danorum. Værket er således et direkte produkt af den nordiske
renæssance.7
Tegningen [Fig. 1] viser nornerne Urd, Verdandi og Skuld. De tre ses foran en lille
kilde med to svømmende svaner. Urd har den ene hånd stukket ned i en stor krukke
med vand, Verdandi sidder på en stor sten, og Skuld, der har ryggen til os, vander
verdenstræet Yggdrasil. Detaljerne i denne scene bygger direkte på Snorri Sturlusons
Edda, som på Wiedewelts tid var tilgængelig på fransk, engelsk og tysk i Paul Henri
Mallets bøger (1756–70). I tegningen er den eneste norne, hvis ansigt vi tydeligt kan
iagttage, Urds (fortiden); hendes bryster er også synlige. Med sit allegoriske sprogbrug
de nerer Wiedewelt nutiden (Verdandi) og fremtiden (Skuld) som usikker, mens
fortiden fremstår som den sande, nærende kra for den danske nation. Et aspekt, der
særligt understreges af Urds frit synlige bryster.8
Nornernes klædedragt er baseret på bondetøj, hvilket afspejler kunstnerens
bestræbelser på at rekonstruere sig frem til mere tydelige nordiske referencer i
fremstillingen af gurerne fra den nordiske mytologi; han lægger således også
distance til de nyklassicistiske aildninger af moirai og parcai. Ikke desto mindre har
Wiedewelt også inkluderet to vaser med græsk-romerske former, hvilket er et
eksempel på, hvordan de nordiske motiver fra denne periode indarbejdede symboler
fra den klassiske tradition for at formidle det mytiske indhold klart og
tydeligt.9 Overordnet set var Wiedewelts illustrationer baseret på den arkæologiske
viden, der var tilgængelig på kunstnerens egen tid: Der er runeindskrier, samiske
trommer og store bautasten. Men samtidig bærer de portrætterede gurer også
anakronistiske kostumer fra renæssancen og barokken, og hele billedet har et klart
anstrøg af det fantastiske og imaginære.
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Fremstillingen af nornerne afspejlede Wiedewelts nylige status. I 1770’erne tegnede
Wiedewelt Frederik den 5.s begravelseskapel i Roskilde Domkirke – et værk, der for
ham tjente til at udødeliggøre de nationale herskere og besynge deres ære – og han
udførte sideløbende en række forskellige værker, der fremhævede patriotismen hos de
gamle nordiske helte.10 Ved at klæde nornerne i bondetøj og bevæge sig (delvist) bort
fra de klassicistiske referencer indskrev kunstneren disse gurer i danske skikke og
traditioner, der lå tættere på samtiden, og dermed skabte han den første
referenceramme for en gryende nationalfølelse, der stadig var i sin vorden i Europa. I
den danske patriotiske 1700-tals tankegang stod bonden helt generelt for noget
underudviklet; bondestanden blev betragtet som overtroiske og dovne – som de
Andre inden for nationens rammer – hvorimod adelen talte fremmede sprog og havde
et kosmopolitisk verdenssyn.11 Men med sit valg af bondeklæder til nornerne vendte
Wiedewelt tingene på hovedet og foregreb den romantiske æras nationalistiske idé
om, at det var blandt folket (bonden), at nationens sande ånd skulle ndes; det var her,
folkesjælen var. Nogle år senere forsvarede den tyske losof Johann Gottfried Herders
(1744-1803) tanke om, at bøndernes traditioner, sprog og beklædning afspejlede en
kulturel kontinuitet fra antikken til i dag, og at de var manifestationer af den nationale
karakter.12
Foruden nornernes beklædning rummer billedet også en anden detalje, der bekræer
denne opfattelse: Den tredobbelte knude i Skulds hår følger samme mønster, som også
ses i billeder af valkyrier og forskellige andre kvindelige overnaturlige væsener, der er
bevaret i monumenter såsom Hunnestadsmonumentet (DR 284, Kulturen i Lund), som
har været kendt siden videnskabsmanden Ole Worms (1588–1654) Monumenta
Danica (1643). Knuden, der binder Urds hår sammen henover hendes nøgne bryster,
er også vigtig i den forstand, at den peger på en tilstand af naturlig frihed og samtidig
foregriber den måde, hvorpå bonden blev anskuet som en kulturhelt af skandinaviske
1800-tals intellektuelle.13
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Fig. 2. Christoﬀer Wilhelm Eckersberg, Balders død, 1817. Olie på lærred, 142 cm x 178,3 cm. Akademiraadet, Det
Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Foto: Public domain:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Baldr_dead_by_Eckersberg.jpg

I 1817 ses nornerne igen aildet i dansk kunst, men ikke som hovedmotiv. De
optræder i baggrunden af maleriet Balders død [Fig. 2] af C.W. Eckersberg (1783–
1853).14 Mens de vigtigste guder vises i forgrunden, klædt i lyse farver og set under
kraigt lys, be nder nornerne sig i skyggen ved siden af verdenstræet Yggdrasil. De
fremstår klædt i enkelt og meget mørkt tøj, næsten som bondekvinder, og de be nder
sig i udkanten af de begivenheder, der udspiller sig i forgrunden. Deres ansigter er
triste og knugede. Urd peger i retning af Skuld. Verdandi har et stort skjold i
hænderne, dekoreret med sol, måne og to stjerner. Eckersberg har her skabt en meget
personlig fortolkning af nornerne. I mangel af en fast de neret skabelon for, hvordan
nornerne skulle aildes, kan han have stiet bekendtskab med Wiedewelts tidligere
tegning og dereer valgt at skildre dem i bondeklæder. Hans skildring bevæger sig
også væk fra en klassisk tradition på andre måder; den undlader enhver symbolik
forbundet med enten vævning eller aldersforskelle mellem de tre skikkelser. Detaljen
med skjoldet, der her er knyttet til nornerne, optræder ikke i nogen middelalderlig
eller moderne litterær kilde.15 Eckersberg anbringer himmellegemer på skjoldet,
måske for at give disse skikkelser et mere kosmisk anstrøg og dermed tydeliggøre
deres rolle i guden Balders skæbne (i Eckersbergs fortolkning). Samtidig fornemmer
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vi også et ekko af den kosmiske og guddommelige magt hos de norner, som N.F.S.
Grundtvig beskrev i Nordens Mytologi - eller en udsigt over Eddalæren (1808).16
Skjoldet og himmellegemerne er heller ikke at nde i de to litterære kilder, som
Eckersberg brugte som grundlag for sit maleri af Balders død, nemlig den Yngre Edda
og Adam Oehlenschlägers Baldur hin gode (1807).17 I modsætning til tidligere
fortolkninger, der mener, at maleriet overvejende er nyklassicistisk, fortolker Nora
Hansson det således, at det kun er klassisk hvad angår dets brug af lys, farver og
konturer, ikke mindst fordi det samtidig viser en blanding af udstyr og tøj fra
forskellige historiske perioder.18 I maleriet som helhed repræsenterer nornerne
forestillingen om, at éns skæbne er uundgåelig og uafvendelig. Og detaljen med de tre
gurer ved Yggdrasil, med bjerge i baggrunden, indskriver klart maleriet i et
mytologisk landskab.19

Fig. 3. Søren Henrik Petersen, Nornerne, 1822. Stregætsning, roulette og akvatinte, 172 x 466 mm. Statens Museum
for Kunst, inv. nr. KKSGB12687. Foto: Public domain, https://open.smk.dk/artwork/image/Kksgb12687

Nornerne og Mythologie-Striden
I begyndelsen af 1800-tallet havde en række politiske og sociale begivenheder skabt
grundlag for en ny bølge af nationalfølelse i Denmark, hvor den nordiske
mytologi blev et hovedtema i revalueringen af den nordiske fortid. Flere forfattere
udgav digte og bøger, hvor de gamle guder blev knyttet sammen med et idealiseret syn
på Danmark; de vigtigste eksempler er N.F.S. Grundtvigs Nordens mytologi (1808) og
Nordiske Digte (1807) samt Adam Oehlenschlägers Nordens Guder (1819). De danske
billedkunstnere stræbte eer at skabe værker med et mytologisk tema, men samtidig
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satte ere kritikere spørgsmålstegn ved, at man ikke havde middelalderlige kilder, der
kunne byde på relevante referencer eller informationer som grundlag for deres
billeder. I 1801 argumenterede Oehlenschläger for, at dansk kunst skulle bruge
nordiske temaer frem for græsk mytologi, da de nordiske motiver ville anspore folkets
kærlighed til deres hjemland.20
Mellem 1812 og 1821 opstod den såkaldte Mythologie-Strid, der omfattede to grupper
med modsatrettede synspunkter: for eller imod det nordiske tema i dansk kunst.21 I
en aandling fra 1812 forsvarede teologen Jens Møller brugen af oldnordiske temaer
med henvisning til, at det stimulerede fædrelandskærligheden. I de følgende år
bølgede disse diskussioner frem og tilbage på Det Kongelige Danske
Kunstakademi,22 og i 1819 og 1828 blev Finnur Magnússon ansat til at undervise de
kunststuderende i mytologi og nordisk litteratur.23 Torkel Baden, der var sekretær ved
kunstakademiet, tilbageviste Jens Møllers tanker og sagde, at de nordiske temaer var
vanskabte og ubrugelige, i skarp modsætning til klassisk mytologi, som var sublim,
ideel og kultiveret.24 Maleren C.F. Høyer (1775-1855) fulgte den samme tankegang og
mente, at klassiske og kristne motiver burde være fremherskende i dansk kunst.25
I 1820 bad den danske prins Christian Frederik landets mest fremtrædende
billedhugger, Bertel orvaldsen, om at tale oﬀentligt til fordel for nordisk mytologi;
det blev dog aldrig til noget.26 Samme år k Jonas Collin og Johan Bülow den tanke at
lancere og sponsorere en kunstnerisk konkurrence med et nordisk tema.27 Der blev
indrykket en reklame i ere københavnske aviser den 21. maj 1821, og konkurrencen,
som blev promoveret af Det skandinaviske Litteraturselskab, løb frem til den 1. maj
1822. Præmierne bestod i pengesummer, og man kunne konkurrere i tre kategorier:
Skitser til malerier; relieompositioner samt tegninger af individuelle gurer. Alle
forslag skulle behandle motiver fra den nordiske mytologi, og de ville blive bedømt af
Jonas Collin, historikeren Peter Erasmus Müller, Adam Oehlenschläger, arkitekten
C.F. Hansen og malerne C.A. Lorentzen, C.W. Eckersberg og arkitekten G.F. Hetsch.
Vinderne i tegningskategorien var J.L. Lund (1777-1836) med Balder og Mimer hos
nornerne28og Andreas Ludvig Koop medVolas spådom (andenpræmie),
mens billedhuggeren Hermann Ernst Freund (1786-1840) modtog førstepræmien for
sit relief (bozetti)29 [Fig. 4], som havde samme motiv som Lund.30
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Fig. 4. Herman Ernst Freund, Mimer og Balder rådspørger nornerne, 1822. Relief, 34 x 101 cm. Ny Carlsberg
Glyptotek, inv. nr. MIN 0319. Foto: Kunstindeks Danmark. Foto: Public domain

Lund og Freunds norner deler den samme overordnede fremtoning, på trods af at de
vises i forskellige sammenhænge. Jeg har ikke været i stand til at fastslå, hvem af de to,
der udførte den første version af motivet eller slog de første konturer. Vi ved dog, at de
to kunstnere var venner, og jeg formoder, at Freund udførte den indledende tegning,
da han blev personligt inviteret af konkurrencens protektor og endda modtog bøger
fra ham som inspiration.31 Freunds prisvindende relief be nder sig på Ny Carlsberg
Glyptotek, mens der i Statens Museum for Kunsts samling er en radering fra 1822 af
Søren Henrik Petersens (1788-1860) eer relieﬀet [Fig. 3].
Værkerne rummer tre gurgrupper: tre valkyrier, nornerne og to guder, Mimer og
Balder. De tre valkyrier (Gudur, Totha og Skuld) er placeret yderst til venstre, klædt i
dyreskind og bevæbnet med skjolde og økser. De har germanske træk med vilde og
aggressive undertoner, i modsætning til de andre fem gurer, der alle fremstår
markant klassiske. Verdandi (Varanda) og Balder er næsten helt nøgne, med hår og
træk, der afspejler den græske model. Den siddende Urd vender mod venstre, med
Skuld på den modsatte side og Verdandi stående midt i gruppen. Urd skriver på en
tavle – et motiv, der modsvarer en beskrivelse fra Vǫluspá, som kendtes fra danske
oversættelser.32
Verdandi hviler sin ene fod på en væltet krukke, hvorfra vandet vælder ud; en idé, der
muligvis er taget fra Snorris Edda og dennes beskrivelse af, hvordan nornerne
vandede verdenstræet hver dag. Til gengæld er ere andre detaljer – såsom det, at
guderne Mimer33 og Balder spørger nornerne til råds, detaljen med Skulds vinger og
hendes positur med ngrene på læben – taget fra Oehlenschlägers Nordens Guder, der
blev oﬀentliggjort kun tre år forinden.34 Freund har givet Verdandi vinger og placeret
hende i en central og imponerende positur, og har i den forbindelse tilføjet en detalje,
der ikke optræder i Edda, men i Oehlenschlägers bog: en vægt i hendes
hånd.35 Denne attribut ses heller ikke i aildninger af parcai og moirai i europæisk
kunst. Så det er muligt, at Oehlenschläger og Freund her har trukket på og
sammenføjet to andre ikonogra er: de græske statuer af Nike og romernes statuer af
Justitia.
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Fig. 5. Herman Ernst Freund, Ragnarokfrisen, fragment, 1826-27. Fotogra et er muligvis taget i 1870-1880’erne.
Gengivet i Kasper Monrad, Ragnarokfrisen af H.E. Freund, Statens Museum for Kunst, 1986.

Senere, i 1826, inkluderede Freund nornerne i dansk kunst allermest ambitiøse
norrøne projekt, nemlig Ragnarokfrisen [Fig. 5], der blev udført til Christiansborg
Slot. En del af panelet blev installeret i 1827. Eer Freunds død i 1840 blev resten af
frisen færdiggjort af billedhugger H.W. Bissen (1798-1868) mellem 1841 og 1842.
Desværre blev værket ødelagt i Christiansborg Slots brand i 1884, og det ndes nu
kun som kopier. Freund aildede de tre norner i næsten samme positur og med de
samme genstande, men nu med et udtryk, der forekommer mere egyptisk end græsk:
deres hår er ikke længere knyttet i en knude eller løsthængende. Derimod er deres
hoveder omgivet af bånd, der går om bag ørerne. Trods ændringerne videreføres
motivets betydningsmæssige indhold: Urd er den historiske fortid (hun nedfælder
begivenhederne på sin tavle), Verdandi er nutiden med fokus på retfærdighed og
lighed, mens Skuld repræsenterer fremtidens usikkerhed. Hvor hun tidligere holdt en
nger for munden og så til højre, sidder hun nu med hagen i hånden og vendt mod
venstre.
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Fig. 8. J.L. Lund, Nornerne, 1842. Blyant på papir indrammet med akvarel, 499 x 429 mm. Statens Museum for
Kunst, inv. nr. KKSGB14737. Foto: Public domain, https://open.smk.dk/artwork/image/KKSgb14737

Nornerne i J.L. Lunds værker
En tegning af Lund, Balder og Mimer hos nornerne36 [Fig. 6], tyder på, at han kan have
været påvirket af Freunds prisvindende relief, omend med visse ændringer.37
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Fig. 6. J.L Lund, Balder og Mimer hos nornerne. Gengivet i Johan Ludvig Heiberg, Nordische Mythologie: aus der
Edda und Oehlenschlägers, mythischen Dichtungen. Schleswig: Königl Taubstummen-Inst, 1827, s. 335.

I Lunds billede har kun Verdandi vinger, og vægten er nu i Skulds hænder. Urd er ikke
længere i færd med at skrive, men holder blot tavlen, der her er dækket af runer.
Denne gang er det Verdandi, der fører ngeren op til sine læber, mens Skuld bærer en
rustning af lorica-typen – her bringer Lund hende tættere på valkyrien af samme
navn, som er en tilbagevendende gur i de eddiske kilder. Alt i alt er scenen langt
mere nordisk end Freunds billede: Kvindernes tøj består af lange kjoler, kapper og
brocher i overensstemmelse med det gamle Danmark, og Mimer og Balder bærer også
traditionelle kostumer. Sidstnævnte har intet skæg (som i Freunds værk), og i stedet
for græsk hår har Balder en fremtræden, der er langt tættere på det ansigt, man
traditionelt forbinder med Kristus guren. Lund brugte også andre strategier for at
bringe dette landskab tættere på den nordiske verden. For det første har han indføjet
en runesten til venstre for nornerne samt to udsmykkede vaser til højre. I baggrunden
af scenen, på en lille skråning, ses Yggdrasil, hvorfra regnbuebroen Bifrost skyder ud
af kronen. Ved bunden af træet ses en stencirkel med ti sten.
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Fig. 7. J.L. Lund, De tre norner, 1836. Blyant på papir, 415 x 351 mm. Kunsthalle zu Kiel, Inv. nr. 1957-KH 37. Foto:
Public domain, http://www.museen-nord.de/Objekt/DE-MUS-076017/lido/1957-KH+37

Runestenen i denne illustration er baseret på snesevis af monumenter af den slags, der
kan ses i hele Danmark, og som er omtalt i ere publikationer om oldtiden siden Ole
Worm. Den ene side er dækket af ormeslyng, mens de andre bærer runeindskrier. I
begyndelsen af 1800-tallet gjorde både litteratur og kunst stadig brug af runer i
henhold til et romantisk ideal, der stammer fra studier af oldtiden, men dette billede
begyndte at ændre sig eer 1830’erne.38 Hos Lund tjener runestenen og runerne i
Urds hænder til at forstærke følelsen af, at fortiden var rig på visdom og viden,
ligesom stencirkelen omkring det kosmiske træ forstærker en symbolik, der peger
tilbage på oldtiden og en samhørighed med guderne.
I 1836 skabte Lund endnu en skildring af nornerne [Fig. 7], denne gang uden Mimer
og Balder. Derudover er scenen og dens elementer stort set de samme (stencirklen,
træet, regnbuen og runestenen), selv om visse detaljer er ændret: Skuld bærer ikke
længere rustning og har nu en krans af blomster på hovedet, hvilket gør tonen meget
lettere og mere feminin. På hendes vægt ses en dolk og en krans,39 der symboliserer
balancen mellem krig og fred blandt mennesker i fremtiden.40
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Fig. 9. J.L. Lund, De tre norner, 1844. Olie på lærred, 205 x 173 cm. Statens Museum for Kunst, inv. nr. KMS494a.
Foto: Public domain, https://open.smk.dk/artwork/image/KMS494a

Lund vendte tilbage til nornerne i en skitse fra 1842 [Fig. 8] samt i maleriet De tre
norner fra 1844 [Fig. 9]. Begge værker har samme komposition og adskiller sig kun
fra hinanden i deres brug af farver og nogle mindre detaljer.41 Maleriet har bemalede
sidefelter i rammen, der viser dyre- og ormeslyng i den øvre del (et almindeligt
forekommende motiv på runesten) samt navnet på de tre norner skrevet i runer i
dansk stil (den yngre futhark).42 Hver af de tre gurer bærer klæder i kraige og
levende farver (lilla, rød og grøn), der alle står i kontrast til hinanden. Sådanne
farvekontraster er karakteristisk for de såkaldte Nazarenere, en kunstnerisk bevægelse,
som Lund var tilknyttet, og hvor kunstnerne søgte inspiration hos forbilleder fra den
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italienske renæssance.43 Her blev alle dele af billedet udført med samme præcision og
ligelig balance mellem elementerne. Der er ingen forskel mellem naturen og de tre
kvindelige væsener; alle har en stærk symbolsk ladning: springvandet i forgrunden,
hulen44 til venstre og verdenstræet Yggdrasil til højre.
Nornen Urd sidder foran en hule, der her symboliserer fortiden. Hun fremstår meget
beslutsom og er den eneste af de tre, der har et fast blik. Verdandi sidder direkte foran
kilden og symboliserer de handlinger, der kan bedømmes i nutiden (afvejes på
vægten), mens Skuld også her vises siddende med Yggdrasil bag sig. Her antager
verdenstræet en kosmisk betydning, der er relateret til fremtiden. Sammenlignet med
kunstnerens tegning fra 1842 [Fig. 6] giver følelsen af harmoni og naturlig balance
mellem de tre norner dette maleri en langt kraigere fornemmelse af at angå tid og
skæbne.
I maleriet har Lund valgt at skabe en art hybrid af sine tidligere illustrationer ved at
inkorporere visse elementer fra Freunds relief: Urd, der skriver på tavlen; Verdandi
med vinger og vægt; Skuld, der holder en stav. Mellem to af nornerne har han indsat
en ornamenteret vase. Blandt ændringerne nder man kunsterens valg om at placere
Verdandi i den centrale position, næsten helt oprejst og bærende på en vægt; vægten
havde Freund og Lund allerede indsat i deres værker i 1822, og den bliver her det
centrale fokuspunkt i billedet. Lund bevarer runetræstaven, men her er det næsten
formet som et sværd,45 hvilket måske er en henvisning til valkyrien Skuld? Nornernes
rækkefølge var bestemt af forskellige forestillinger om tid og alder, hvor Urd (som den
ældste) blev aildet med slør og kappe, Verdandi (den mellemste) med etninger og
et spiraldiadem og Skuld (den yngste) med et diadem og enklere etninger. Hvad
angår maleriets overordnede betydning har kunsthistoriker Anna Schram Vejlby
bemærket, at dets gurer fremstår langt mere symbolske end realistiske i deres
attituder; deres gestik og blik udtrykker en følelse af eertanke og evighed.46

Nationens skæbne
Men hvorfor blev netop nornerne valgt som et centralt motiv i de to prisvindende
værker? Det første svar på dette spørgsmål kan muligvis ndes i Oehlenschlägers bog.
Hvor nornerne i eddaerne fremstår dunkelt og kun optræder i hurtige og
fragmenterede beskrivelser, blev de i Nordens Guder en vigtig del af canto XIV (Iduns
Frelse), idet de ikke kun blev forbundet med Iduns udfrielse, men med både alle
gudernes og selve universets skæbne. Oehlenschläger blev inspireret af Snorri
Sturlusons hurtige kommentar om, at guderne mødtes til rådslagning ved Urds kilde
og gjorde nornerne til rådgivere for skikkelser såsom valkyrierne (som Freund havde
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med i sit relief) såvel som Brage, Mimer og Balder. Nordens Guder var et produkt af
den danske romantik, hvor de norrøne skikkelser havde homeriske kendetræk og
sprog.47 Således er det klassicistiske blik på nornerne ikke blot et valg, som
billedhuggeren har truﬀet, men en reception (Freund) af en reception
(Oehlenschläger) af de norrøne myter.
Imidlertid står vi stadig tilbage med spørgsmålet: Ud af alle de mange guder og
mytiske scener i Oehlenschlägers bog Nordens Guder, hvorfor valgte Freund og Lund
så nornerne som motiv i deres bidrag til konkurrencen i 1822?48 Jeg må endnu en
gang understrege, at nornerne frem til dette tidspunkt aldrig før havde været
hovedmotiver, og at de først opnåede berømmelse i forbindelse med konkurrencen i
København.49 Ud af i alt tredive kapitler i Oehlenschlägers bog omhandler tretten
direkte guden or; Loke optræder i fem af kapiteltitlerne, og Odin er løbende citeret
gennem hele værket, så hvorfor nornerne?
Scenen, hvor de tre norner er samlet for at modtage guderne Mimer og Balder, er en
allegori over dansk nationalkultur for både Freund og Lund [Fig. 4 og Fig. 6].
Danmark var i disse tider plaget af såvel territoriale problemer, internationale
kon ikter og eerdønningerne af nylige økonomiske problemer, så rent
samfundspolitisk ledte man på dette tidspunkt eer måder at overvinde disse
problemer på – og eer måder, hvorpå man kunne opbygge nye identiteter til de nye
tider. Mens Oehlenschläger anskuede den mytiske tid som et heroisk
forbillede,50 valgte Freund og Lund nornerne som motiv på grund af deres magt over
tiden – de styrede menneskets færden, og selv guderne bøjede sig for dem; de var ægte
symboler på skæbnen.51 Intet kunne vel være bedre egnet til at repræsentere en mytisk
fortid for landet på dette tidspunkt.
På venstre side af Freunds relief [Fig. 4] symboliserer de imponerende, nærmest
truende og stærkt bevæbnede valkyrier både død, kamp og sejr i overensstemmelse
med de normer, der gjaldt i romantikkens kunst.52 De blev også personi ceringer af
krig, hvilket var ladet med særlig betydning set i lyset af de militære ydmygelser,
Danmark måtte lide både under og eer Napoleonskrigene. Derfor bliver
skjoldmøerne til nationalistiske allegorier i det tidlige 1800-tal.53 Freunds tre valkyrier
er i udgangspunktet inspireret af Snorri Sturluson (Gudur, Rotha, Skuld), men har
langt mere germanske træk (såsom bjørneskindene) end de brynjeklædte krigere i
Sandberg-maleriet Valkyrior ridande till strid (1820) et værk skabt på bestilling af
Sveriges kong Karl 14. Johan. Foruden det militære aspekt understreger Mimer og
Balder en række andre idealforestillinger om nationen.54 Mimer repræsenterer
visdom – han bærer en vase, der angiver hans tilknytning til Yggdrasils rødder. Og
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Balder repræsenterer Kristus og den nye religion i den nordiske verden.55 I Freunds
relief står nornerne således for en mytisk tid i et krydsfelt mellem politisk-militær
magt og religiøs visdom, der direkte knytter an til en ny model for national identitet i
første halvdel af 1800-tallet.
I denne sammenhæng fungerede kunsten som et vækstmedie for myter, der indeholdt
symboler ladede med klar betydning for den politiske kontekst, de blev genopdaget
i.56 Men for at forstå nornernes betydning er vi nødt til at forstå de mange forskellige
forestillinger om nationalitet og nationalisme, der gjorde sig gældende på dette
tidspunkt. For Danmark var der tale om tre primære former: patriotisme, litterær
nationalisme og politisk nationalisme, samt en tolerant form (nationalfølelse) og en
mere aggressiv (nationalisme).57 I 1820’erne ød ere af disse positioner delvist
sammen. Eer Københavns bombardement (1807) og tabet af Norge (1814) søgte
kunstnere og forfattere tilbage til en historisk, mytisk og litterær fortid for at nde
frem til nationens identitet. De gamle nordiske myter var en ideel løsning, især eer
den nordiske renæssance, da de angav eksempler til eerfølgelse, hvad angår både
adfærd, dyd og idealer for den nye nations projekt og dens borgere. Disse myter tjente
ganske vist et pan-skandinavisk formål, men de blev brugt med regionale intentioner,
hvad vi bl.a. kan se i forordet til Magnussens oversættelse af Den yngre Edda i 1821:
“Vi lære saaledes at kjende den ægte nationale Aand, hvorpaa vor Tilværelse i det hele
grunder sig - og indsee da, at de tre Hovedfolk, som i Almindelighed kaldes de nordiske
(Danske, Svenske og Nordmænd) ere oprindelig Brödre, have forhen talt et Tungemaal
og været af en Tro […] De tilhöre saaledes det ældre danske Sprog […] Vort ældste
literære Mindesmærke er, som bekjendt, den saakaldte ældre Edda, for saavidt den
indeholder vort Folkefærds ældste nationale Digtninger og Sagn […]”58
I denne sammenhæng forenede præmiekonkurrencen fra 1822, der var ansporet af
prins Christian Frederik og sponsoreret af Jonas Collin, de kunstneriske og politiske
intentioner, som var forbundet med idealiseringen af nationens mytiske fortid. Og de
to hovedvindere, Freund og Lund, der begge brugte nornerne som motiv, blev
inspireret af Oehlenschlägers opfattelse af, hvordan disse kvindelige væsener
kontrollerer både guders og menneskers skæbne. Således blev nornerne den ideelle
legemliggørelse for en mytisk identitet for Danmark: De indarbejdede en symbolik fra
fortiden, en fejring af nutiden og et håb for fremtiden. Nornerne var motiv for det
største relief i Ragnarokfrisen og blev, ligesom Lunds samling af historiske religiøse
malerier, udført til Christiansborg Slot med Frederik 6. som mæcen i 1827. Kongens
regering var både autoritær og reaktionær og opgav de mere frisindede tanker, der
kendetegnede hans tid som prins. Da det andet Christiansborg Slot stod færdigt i 1828
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dannede det bagtæppe for en politik, der byggede på at fastholde den bestående
samfundsorden og nærede et ideologisk ønske om at lade fremtidens nation bygge på
dens fortid.59 Med andre ord: et land, hvis nationale kultur er baseret på gamle myter
og ern forhistorie.

Konklusion
Nornerne blev, ligesom de nordiske myter generelt set, genopdaget af dansk kunst i
slutningen af 1700-tallet. Hvad angår de skrevne kilder, der tjener som udgangspunkt
for kunsten, trækker de tidligere billeder - af kunstnerne Wiedewelt, Eckersberg, Lund
og Freund - stærkt på Vǫluspá (stanza 19-20) såvel som Snorris Edda. Aildningerne
af nornerne var meget tæt forbundet med tidens herskende forestillinger om kultur og
identitet, og deres forskellige æstetiske fremtoninger var et direkte resultat af manglen
på en standardiseret ikonogra for myterne, hvilket gav kunstnerne plads til at
fremkomme med deres egne fortolkninger. Interessen i sådanne temaer k yderligere
drivkra i værker af forfattere som Oehlenschläger og Grundtvig og deres
nationalistiske fortolkninger af middelalderlige kilder og kanoniske skabeloner for,
hvordan man i europæisk kunst har aildet skæbnegudinderne moirai og parcai.
Ganske ligesom de middelalderlige myter i sig selv kunne være ret
rummelige,60 varierede deres reception inden for den moderne kunst også meget.
Nornerne er kun en lille facet af det norrøne og dets reception i dansk kunst. Andre
temaer er blevet langt hyppigere portrætteret, såsom Odin, or, valkyrierne,
gudinderne Freja og Frigg samt Ragnarok. Vi venter stadig på mere detaljerede studier
af de gamle nordiske guder såvel som på en analyse, der giver mulighed for at
sammenligne Danmarks kunstneriske produktion med andre skandinaviske lande i
1800-tallet, især Sverige og Norge. Jeg håber, at denne artikel kan bidrage til en sådan
interesse og hjælpe med at afsløre den fortid, som er så tæt sammenvævet med både
kunst, myte og historie.
Jeg vil gerne takke Karen Bek-Pedersen for at læse den oprindelige tekst og komme
med meget værdsatte forslag; Anna Schram, William R. Rix, Lise P. Andersen, Rikke
L. Christensen, omas Lederballe, Camilla Cadell, Per Larsson, Benedikte Brincker
og Nora Hansson for at sende oplysninger og bibliogra er; Vitor Menini, Victor
Sampaio og Pablo Miranda for at revidere teksten.
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