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1

Mana: macht en kracht

Oud-Germaanse religie - Mana: macht en kracht

1.1 (§ 194) Inleiding tot mana: macht en kracht
a. De verhouding tussen magie en religie:
1. De grenzen tussen beide zijn onduidelijk:
i. De houding van de mens bepaalt of een handeling religieus is (afhankelijkheid of
onderworpenheid aan God) of magisch is (de macht grijpen op eigen initiatief).
ii. Magie gaat niet aan religie vooraf; ze bestaan naast elkaar.
2. Magie is de objectivering van de wens in de menselijke voorstelling (Beth), waardoor het
mogelijk wordt de aanwezig gedachte machten te onderwerpen om een doel te bereiken.
b. Het begrip mana:
Iets bijzonders veroorzaakt niet alleen verwondering of angst, maar heeft ook een hogere
waarde. het bezit mana, macht of bovennatuurlijke invloed (Codrington). Vergelijk orenda
(Irokezen), manitu (Algonkin).
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1.2 Mana: máttr en megin
a. (§ 195) Mana wordt in het Oud-Noors uitgedrukt door
1. Megin:
Zaken en personen kennen een inherente hogere macht of toverkracht:
i. ásmegin: de bijzondere macht der goden;
ii. meginrúnar: de toverkracht der runen;
iii. jarðar megin: de helende kracht der aarde.
2. Máttr:
Máttr, verwant aan westgerm. macht, duidt eveneens mana aan:
i. zw. makten i säden, makten i brödet: de natuurlijke macht in het zaad en het brood;
ii. Máttkar: aanduiding van de reuzenmeisjes in Grottasöngr;
iii. mǫ́ttugr: de toverkracht van de wereldslang (Vsp. 60).
b. (§ 196-1) De term mátt ok megin:
1. De uitdrukking trúa á mátt sinn ok megin ‘vertrouwen op eigen kracht en macht’ betekent
niet dat men niet op de goden vertrouwde of atheïstisch was. Het is een primitief
machtsgevoel dat vooral in de Viking-tijd weer de kans kreeg uit te breken.
2. Mátt ok megin is een macht in de mens, zoals hamingja het aangeboren geluk is, die de
mens in staat stelt zijn taak te volbrengen.
3. Mátt ok megin blijkt dus uit het resultaat van zijn daden.
c. (§ 196-2) De term magna:
Zoals hamingja (geluk, zegen) overgebracht kan worden van de ene persoon op een ander of
een onderneming, zo kan megin (kracht) op een andere persoon of dingen gelegd worden. Deze
verrichting heet magna: 1. ‘macht toevoegen’, 2. later: ‘betoveren’.
d. (§ 196-3) De term aukinn:
Aukinn betekent ‘voorzien van vermeerdering’, d.w.z. ‘in kracht gegroeid’, ‘krachtig’.
1. Skaldenpoëzie:
Rammaukinn kveðk ríki rögn Hǭkonar magna (‘Ik geloof dat de zeer krachtige goden de
macht van Hákon sterk maken’).
2. Vergelijk lat. augere en augustus.
3. De grens tussen magische kracht en het heilige is vaag.
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1.3 (§ 197) De macht van de hemellichamen
De hemellichamen hebben door hun macht gunstige en schadelijke invloed op de natuur.
1. De maan als bron van kracht:
a. De mythische bepaling van de macht van de maan:
Vsp. 5:
Bij de schepping wist de maan nog niet wat haar macht was; die werd later vastgesteld.
b. Gunstige macht van de wassende maan:
Volksvergaderingen werden bij wassende maan gehouden.
c. De maanvlekken hebben waarschijnlijk geen religieuze of magische betekenis:
Snorra Edda:
De sage van de waterdragende kinderen Bil en Hjúki, die in de maan geplaatst werden, is
een oorsprongssage.
2. De zon als bron van kracht:
a. Ze werd cultisch vereerd.
b. De zon kon toverkrachten vernietigen, zodat rituele handelingen in overeenstemming
moesten zijn met de richting van de zonnebaan:
i. schadelijke handelingen: on. andsælis, rangsælis;
ii. gunstige (dus cultische) handelingen: on. réttsælis.
3. De windstreken als bron van kracht:
Elke windstreek heeft zijn eigen macht:
a. Het noorden:
i. als verblijf van demonen en doden:
(1) Begrafenis met het gezicht noordwaarts.
(2) Germ. noord en umbr. nertru ‘sinistro’ verklaren dat men zich in de cultus naar het
oosten wendde.
(3) Magische handelingen worden verricht in een noordwaarts stromende rivier, maar
heilzame limrúnar worden geritst op oostwaarts groeiende berketakken.
ii. als verblijf van de goden:
(1) Vergelijk:
(a) Griekse gelukzalige volk der Hyperboreeërs;
(b) Indische Uttara Kuru’s;
(c) Taittirīya Saṃhitā V, 2, 5, 3, 10:
Het noorden is devamanuṣyāṇām śāntā dik.
(2) De nornen werpen een touw noordwaarts voor hun beschermeling.
(3) De klager op het ding wendt zich noordwaarts, de beklaagde zuidwaarts.
b. Het oosten:
Zie a.i. (2) en (3).
c. Het zuiden:
Zie a.ii. (3).
d. Het westen:
Germ. avond, vergelijk gr. οπι(σ)θε ‘achter’ en skt. apāñc ‘terug’, in overeenstemming met
de oostelijke richting van de cultus, maar twijfelachtig.

Oud-Germaanse religie - Mana: macht en kracht

1.4 (§ 198) De macht van de aarde
a. De aarde zelf als bron van kracht, haar materie en oppervlak zijn lotsverbonden met de mens
en geven hem kracht:
1. Kauśika Gṛhya Sūtra:
De verbannen vorst gebruikt een stuk aarde uit zijn thuisland voor toverij om terug te
keren.
2. Beroering met de aarde geeft kracht:
i. Verdrijving van demonen.
ii. Zieke kinderen worden door een gat in een graszode gehaald.
iii. Voorwerpen op de aarde vergaan niet snel.
3. De jarðar megin wordt verworven door het drinken van bier.
b. De stenen uit de aarde verlenen kracht:
1. Stenen groeien zolang ze in de aarde blijven.
2. Bijzondere stenen hebben magische kracht en worden als amuletten gebruikt:
i. de sigrsteinn, voor de kracht van de overwinning;
ii. de lífsteinn:
(1) genezende kracht, m.n. bij wonden;
(2) beschermende kracht:
als amulet in een zwaard.
c. De vegetatie der aarde verleent kracht:
Zie 1.5.
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1.5 De macht van de plantenwereld

Oud-Germaanse religie - Mana: macht en kracht - De macht van de plantenwereld

1.5.1 (§ 199) Graan, vlas en look als bron van kracht
1. De korenaar (en andere graanproducten):
a. Middel tegen toverij, zoals de ax óskorit in de magische drank die Grimhild Sigurd aanbiedt.
b. Reeds Oud-Germaans.
2. Vlas en look:
Hun magische kracht blijkt uit:
a. Fløksand-inscriptie:
lina laukaR op een offermes;
b. de paardenpenis in de Völsi-cultus zou zijn líni gœddr en laukum studdr;
c. de wijde verspreiding van het geloof in hun mana;
d. hun apotropeïsche werking tegen demonen en gif;
e. Magnus Olsen:
laukaR:
i. betekenis:
’gedijen’ of ‘gezondheid’;
ii. de rune voor ‘l’ is laukr i.p.v. lögr.
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1.5.2 (§ 200) Bomen als bron van kracht
De
a.
b.
c.
d.
e.

belangrijkste bomen met magische kracht zijn:
eik;
vlier;
hazelnoot;
jeneverbesboom;
lijsterbes:
1. Bronstijd:
Zie vondst van Maglehøj (Frederikssund, Denemarken) (§ 93).
2. Modern volksgeloof:
i. apotropeïsche werking;
ii. vruchtbaarheid bevorderend (men sloeg het vee ermee).
iii. magisch doeleind:
(1) wichelroede;
(2) julrönn, joleraun bij het Jul-feest;
(3) bij de dodencultus.
iv. de rode kleur van de bessen:
(1) associatie met bijzondere magische kracht;
(2) on. reynir ‘lijsterbes’ < oern. *rauðini, verg. skt. rohiṇī (plantennaam).
3. Heidense tijd:
i. Geirmundr þáttr heljarskinns;
ii. associatie met Thor (zie § 427).
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1.5.3 (§ 201) Maretak als bron van kracht
a. De
1.
2.
3.

maretak geldt als
apotropeïsch;
geneeskrachtig;
gelukbrengend.

b. Als heilige plant was hij reeds bekend bij
1. de Kelten:
Plinius Secundus Maior (Nat. Hist. XVI):
Druïden sneden de tak uit een eik met een gouden mes t.b.v. een dierenoffer van twee
witte ossen.
2. de Romeinen:
Vergilius:
Aeneas betrad de onderwereld met een maretak.
3. de Germanen:
i. de Baldr-sage (zie § 479);
ii. in de vruchtbaarheidscultus (zie § 482).
c. Oorzaak van de heiligheid van de maretak:
1. Hij is een parasiet.
2. Hij is groen in de winter.
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1.6 De macht van het menselijk lichaam

Oud-Germaanse religie - Mana: macht en kracht - De macht van het menselijk lichaam

1.6.1 (§ 202-1) Inleiding tot de macht van het menselijk lichaam
a. Het lichaam kan ook na de dood kracht geven:
1. Hkr. I:
Het lijk van koning Halfdan de Zwarte Guðrøðarson wordt in vier stukken verdeeld en op
verschillende plaatsen begraven teneinde vruchtbaarheid te schenken.
2. De relikwieëncultus van de RKK.
b. Bepaalde lichaamsdelen hebben bijzondere mana:
1. haar (zie 1.6.2-b);
2. nagels (zie 1.6.2-c);
3. speeksel (zie 1.6.3-1);
4. bloed (zie 1.6.3-2);
5. oog (zie 1.6.4);
6. hand (zie 1.6.5);
7. fallus (zie 1.6.6).

Oud-Germaanse religie - Mana: macht en kracht - De macht van het menselijk lichaam

1.6.2 (§ 202-2) Haar en nagels als bron van kracht
a. Door hun snelle groei vertegenwoordigen haar en nagels de levenskracht van het lichaam.
b. Het haar:
1. Aan het knippen van het haar zijn bijzondere voorwaarden verbonden.
2. De vrije Germanen hadden lang haar dat hen bijzondere macht gaf.
3. Het haar (en de nagels) van de gestorven Olaf de Heilige bleven groeien.
4. De kam heeft door aanraking met het haar zijn mana overgenomen en geldt als substituut
van de persoonlijkheid:
i. Svarfdæla saga:
þorsteinn þorgnýsson werpt zijn gebroken kam op de aarde zodat hij met het land
verbonden wordt.
ii. Kammen worden als grafgift meegegeven.
c. De nagels:
1. Afgesneden nagels moeten vernietigd worden om toverij ermee te voorkomen.
2. Vsp. 50:
Naglfar is samengesteld uit de nagels van de doden.
3. In heel NW-Europa kent men de voorstelling van het nagelschip als dodenschip, waarmee de
doden door de duivel gehaald worden.
4. Naglfar behoort tot het domein der demonen.
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1.6.3 (§ 203) Speeksel en bloed als bron van kracht
1. Het speeksel als bron van kracht:
a. overal bekend als drager van mana;
b. Kvasir, ontstaan uit het speeksel van Asen en Wanen, dat ze tijdens de vredessluiting in een
vat spogen (zie § 387);
c. Speeksel heeft gistende werking en wordt gebruikt bij de bereiding van mede.
2. Het bloed als bron van kracht:
a. In de cultus dronk men het bloed van het offerdier om zijn macht over te nemen.
b. Saxo II:
Hialto drinkt berenbloed.
c. Bloed wordt gemengd bij de ceremonie van de bloedbroederschap (zie 1.9.2).
d. Magische runen worden met bloed besmeerd (zie 1.11.2-b.1).
e. Rode kleurstof vervangt het bloed, een oud en algemeen apotropeïsch gebruik.
f. Menstruatiebloed is gevaarlijk, m.n. tijdens de Tobiasnachten.
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1.6.4 (§ 204) Het oog als bron van kracht
Het boze oog heeft schadelijke uitwerking:
1. Men moet de vijand eerst aankijken vóór hij jou (met zijn boze blik) ziet:
a. Vatn. 26:
þorsteinn Ingimundarson ziet de heks Ljót eerst.
b. De ogen van de stervende moeten gesloten worden.
c. Tovenaars en heksen krijgen een zak over het hoofd vóór ze gedood worden.
2. De boze blik hoort tot het domein der demonen en doden:
De heks Ljót loopt achteruit en kijkt onder haar benen door (omkeringen van de normale orde)
om haar boze blik te versterken.
3. Saxo:
Böðvarr ziet Odin door iemands ellebogen (helderziendheid).
4. De boze blik kan land onvruchtbaar maken, speren stomp maken enz.
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1.6.5 (§ 205) De hand als bron van kracht
a. De hand heeft zegenrijke en genezende macht:
1. wereldwijde voorstelling;
2. Vooral vrouwen hebben genezende handen:
i. Sigrdrífa (Sd. 4);
ii. Menglöð (Fj. 36);
iii. Vrouwen bestrijken de lichamen van de mannen vóór de strijd.
b. De linkerhand wordt door omkering van het normale (nl. rechts) geassocieerd met de
onderwereld, waar alles omgekeerd is:
1. Romeinen:
Offer aan de goden van de onderwereld met de linkerhand.
2. Altaïsche volken:
De linker- i.p.v. de rechterhand wordt door de doden gebruikt.
3. Kringloop met het centrum links (tegen de zonnebaan) wordt verbonden met de demonen.
4. Er zijn veel IE termen voor ‘links’ wegens taboeïsering.
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1.6.6 (§ 206) De fallus als bron van kracht
a. De fallus genoot reeds in prehistorische tijden als vruchtbaarheidssymbool verering:
Fallusachtige stenen in
1. Noorwegen langs de kust;
2. Midden-Zweden in landbouwgebieden (vanaf 400 v.Chr.);
3. West-Europa en Denemarken (zie § 83).
b. Fallusachtig amulet uit Nord-Trøndelag:
Runetekens voor ‘a’ + ‘e’:
1. Magnus Olsen:
ansiuR erþu i.v.m. heilige huwelijk van Vader Hemel en Moeder Aarde.
2. Vergelijk bracteaat uit Seeland met dezelfde tekens, dat volgens Krause betekent:
ehwaR ansuR ‘paard, Ase’.
c. Kormáks saga:
Beschrijving van de afperking van de holmgang met tjösnur:
1. Etymologie:
misschien tjasna < germ. *tersnon, vergelijk ohd. zers, oe. teors ‘fallus’.
2. Deze fallussymbolen hadden een apotropeïsche werking tegen demonen. Vergelijk:
skt. caṣālayūpa ‘offerpaal met bovenaan een houten ring’, vergelijkbaar met de tjösnur.
3. Tijdens de plaatsing van de tjösnur sprak men een toverspreuk en als rituele handeling keek
men door de benen naar de hemel, terwijl men de oren vasthield (zie 1.6.4-2).
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1.6.7 De naaktheid als bron van kracht
1. (§ 207) De afwerende en beschermende macht van de naaktheid:
De naaktheid speelde een rol in de magie en in de cultus, maar is vooral uit latere
volksgebruiken bekend:
a. Wie in de toekomst wil schouwen, moet naakt zijn.
b. Bij droogte voert men een naakt meisje naar bilzekruid, dat ze uittrekt. Daarna wordt ze in
een beek met water besprenkeld.
c. De boer bestelt zijn zaad naakt.
d. Hij loopt naakt rond zijn akker om vogels af te schrikken.
e. De cultische ommegang in 1133, waarbij vrouwen halfnaakt en met loshangend haar het
schip dansend begeleiden (zie § 78).
f. Het barrevoets verrichten van rituele handelingen.
2. (§ 208-1) De ontremmende macht van de naaktheid:
a. Deze uit zich met name in het vermijden van knopen:
i. loshangend haar;
ii. kledingvoorschrift voor de Romeinse flamen dialis:
(1) niet-gesloten vingerring;
(2) geen knopen in hoofddeksel, gordel of elders.
iii. De Germaanse priester heeft een niet-gesloten armring (zie § 272).
iv. De vrouwelijke dracht der Naharnavaalse priesters.
b. Het leggen van knopen is magische dwang:
i. Vergelijk lussen en netten in volksgebruiken.
ii. De aangetrokken gordel geeft kracht:
(1) De gordel bij mannen geeft kracht.
(2) De gordel bij vrouwen geeft kuisheid.
(3) De megingjörð van Thor geeft hem kracht.
(4) De hnjóskulindi (‘gordel van vuurzwam’) geeft de völva kracht.
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1.7 (§ 208-2) De macht van kleding en wapens
1. De gordel als bron van kracht (zie 1.6.7-2.b.ii).
2. De schoenen als bron van kracht:
Deze belichamen het voetspoor of de voetstap:
a. het werpen van schoenen tijdens de huwelijks- en begrafenisrite;
b. Gisla saga:
het aanbieden van dodenschoenen (helskór) om naar Walhalla te kunnen lopen;
c. Gulathing-wet:
adoptierite, waarbij alle aanwezigen in een schoen, gemaakt van de huid van een driejarige
stier, moesten stappen;
d. Vergelijk de ‘voetafdrukken van de voorouder’ op de rotstekeningen.
3. De wapens als bron van kracht:
Deze hebben veel mana en bijna een eigen wil en persoonlijkheid:
a. Uit de schede getrokken zwaarden willen bloed proeven.
b. Het zwaard van Freyr kan zelfstandig strijden.
c. Het zwaard van Starkaðr springt zelf uit zijn schede.
d. De speer van Hallgrímr weet wanneer hij zal doden en geeft een hard geluid.
e. De krijger spreekt met zijn wapen.
f. Wapens hebben eigennamen:
i. speerpunt van Kowel:
tilarids ‘aanvaller’;
ii. speerpunt van Dahmsdorf:
ranja ‘aanrenner’;
iii. speerpunt van Øvre Stabu:
raunijar ‘beproever’;
iv. germ. framea ‘de voorwaartssnellende’.
g. Er bestond een zwaardcultus (zie § 263).
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1.8 (§ 209) De macht van lachen en fluiten
1. Lachen:
Lachen is een cathartische en levenbevestigende en –gevende kracht en wordt vooral toegepast
bij graf- en vegetatieriten:
a. Scurrae (‘grappenmakers’) bij Romeinse begrafenissen.
b. De Luperci die zich lachend het bloed van het offerdier van het voorhoofd wissen.
c. Demeter wordt na het verlies van Persephone door Baubo aan het lachen gemaakt.
d. Loki bevrijdt Skaði uit haar droefheid om de dood van haar vader met een grap.
2. Fluiten:
Fluiten heeft twee tegengestelde magische effecten:
a. Apotropie:
Het weert demonen af. Vergelijk Göng. 32:
Een dwerg benadert een dodenplaats al fluitend en spreuken mompelend.
b. Aantrekkend:
Het roept de demonen op.
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1.9 De macht van de handeling
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1.9.1 (§ 210) Inleiding tot de macht van de handeling
Om de natuur of de loop der gebeurtenissen magisch te beïnvloeden, voert men een handeling uit
op basis van een voorbeeld, dus analoog:
1. Regenmagie berust op sprenkelen van water.
2. Slecht-weermagie gebeurt d.m.v. het zwaaien met een doek (storm en wolken), zodat
gerningaveðr ontstaat.
3. Een wervelwind wordt veroorzaakt door het boze oog of een kringloop tegen de zonnebaan in
(zie 1.9.3-b).
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1.9.2 (§ 211) De zodegang als bron van kracht
a. Handeling en verklaring:
1. Onder het midden van een uitgesneden strook gras (jarðarmen) wordt een kuil gegraven
waarin een of twee personen gaan staan om een bepaald doel te bereiken.
2. Het idee erachter is dat men terugkeert in de schoot van Moeder Aarde en zich in verbinding
stelt met de chtonische machten. Deze symbolische dood wordt gevolgd door een
symbolische wedergeboorte.
b. Doel van de handeling:
Doel ervan is door wedergeboorte een nieuwe levensfase in te gaan, zoals:
1. Verlossing van ziekte (ontsnapping uit de dood).
2. De bloedbroederschapsceremonie:
i. De mannen onder de zode vermengen hun bloed om bloedverwantschap te creëren en
worden daarna wedergeboren wanneer ze als broeders uit de kuil stappen.
ii. Vergelijk de Attis-ceremonie, waarbij de noviet in een kuil staat, met stierenbloed
besprenkeld wordt (krachtverwerving) en met melk gevoed wordt, waarna de
wedergeboorte plaatsheeft.
3. Alle initiatieriten, die immers de schijndood en de wederopstanding kennen (zie § 336).
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1.9.3 De magische kringloop rond een object als bron van kracht
a. (§ 212-1) De magische kringloop (ommegang, circumambulatio) in de richting van de zon komt
voor in de
1. landbouwriten (zie § 322);
2. rituele inbezitneming van land:
i. Op IJsland liep men rond een stuk land terwijl men vuren aansteekt (fara eldi um
landnám).
ii. Het gebruik van vuur is echter het belangrijkste element:
(1) Men kan ook een brandende pijl over het land schieten om het in bezit te nemen.
(2) Guta saga:
Het eiland Gotland wordt bedwongen door er vuur heen te brengen.
b. (§ 213) De magische kringloop in tegengestelde zonnerichting komt voor in de
1. dodencultus (zie § 144);
2. zwarte magie:
i. Vatn. 36:
De tovenares Gróa loopt om haar woning om slecht weer te bezweren.
ii. Grett. 79:
De heks loopt achterwaarts rond een stuk hout om dit te belezen.
iii. Eyrb. 52:
De urðarmáni (halve maan als slecht voorteken) draait rond een woning.
iv. Hns. 9:
Tungu-Oddr verricht een nachtelijke andsœlis kringloop om iets in bezit te nemen,
omdat de zon zich immers ook andsœlis beweegt.
c. (§ 212-2) Verklaring:
1. De kringloop is een apotropeïsche afsluiting van de buitenwereld.
2. De beweging in de richting van de zonnebaan (réttsœlis) is de versterking van de
kosmische orde om zo geluk te verwerven.
3. Door de kringloop wordt het object, zoals het land, gewijd (geheiligd).
4. De beweging tegen de richting van de zonnebaan (andsœlis of rangœlis) in houdt verband
met riten die afwijken van of tegengesteld zijn aan de normale levensorde.
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1.9.4 De overdracht van macht
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1.9.4.1 (§ 214-1) Inleiding tot de overdracht van macht
a. De overdracht van macht van de machtsbron naar het object kan op twee manieren
plaatsvinden:
1. door aanraking;
2. door uitzenden of afschieten.
b. Pijn of bulten bij ziekte schreef men toe aan pijlen of andere voorwerpen die door
bovennatuurlijke wezens zoals alfen (elfen), asen of heksen afgeschoten werden (zie 1.9.4.2).
c. Ook kan een toverdier gezonden worden om iets te bewerkstelligen.
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1.9.4.2 (§ 214-2) Het magische pijlschot als middel van overdracht van macht
De desbetreffende termen kunnen als volgt ingedeeld worden:
1. Ziekte als resultaat:
a. sendingar (on.);
b. Hexenschuβ, Alpenschuβ, Alpstich, Marstich (d.); vergelijk de medicijnman die stukjes hout
of been uit een ziek lichaam haalt;
c. esa gescot (‘asenschot’), ylfa gescot (‘elfenschot’), hægtessan gescot (‘heksenschot’) (oe.);
vergelijk tevens de Oud-Engelse toverspreuk:
Ut, lytel spere, gif her inne sie;
d. elleskudt (‘elfenschot’) (de.);
e. alvskoten (‘elfenschot’) (no.).
2. Beensplinters in het vlees van geslachte dieren:
alvspil, alvskot, trollskot, dvergskot (no.).
3. Haarbollen in de rundermaag:
gandr (scand.).
4. Beensplinters die ziekte veroorzaakt hebben:
gandr (scand.).
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1.9.4.3 (§ 214-3) Het magische dier als middel van overdracht van macht
a. De betekenis van de term gandr:
1. Verwant met ginna ‘bedriegen’.
2. Betekenis:
i. ‘toverij’ (oern.) (zie b.);
ii. ‘toverdier’ (on.) (zie c.);
iii. ‘(magische) stok, paal, tak’ (latere betekenis) (zie d.).
b. ‘Toverij’:
Runensteen van Nordhuglen:
ungandiR: bijnaam van iemand die betoverd is tegen slechte invloeden zoals hekserij.
c. ‘Toverdier’:
1. Koning Haraldr Gormsson zendt een man als walvis naar IJsland.
2. Een gandreið is
i. een rit op een toverdier, hetgeen de gave van het inzicht schenkt;
ii. een ‘stokrit’ (heks op een bezemsteel) in latere tijd.
3. Een toverdier wordt geassocieerd met de onderwereld:
i. Jörmungandr, de waterslang, kan een rijdier zijn en is ook verbonden met de
onderwereld.
ii. De rijdieren der sjamanen, die hen naar het dodenrijk brengen om de zielen der zieken
terug te halen.
iii. Toverspreuk (uit 1325):
Ragnhildr tregagás zendt de gönduls öndu ‘de ziel van de toverwolf (weerwolf)’ uit: een
materialisatie van een gedachte.
d. ‘Toverstok’:
Dit is een latere betekenis. De ‘macht’ (toverij) wordt verschoven naar het object dat de macht
draagt: de pijl of stok.
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1.10 De macht van het woord
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1.10.1

(§ 215-1) Inleiding tot de macht van het woord

1. De taboeïsering van woorden:
De angst voor de macht van woorden (en namen) leidde tot het verzwijgen van deze woorden en
het ontstaan van noa-woorden, omschrijvingen, zoals metaforen (en bijnamen).
2. Het ontstaan van sacrale en profane taal:
a. Door de splitsing tussen taboe-woorden en metaforen ontstaan een sacrale, meestal nietgesproken taal en een profane taal met veel synoniemen, wier aantal toeneemt met de
afzwakking van de taboe-werking.
b. De kenningtechniek berust misschien op het bestaan van zo’n sacrale taal.
c. De sacrale taal en de geheime woorden worden alleen gebruikt door priesters in de cultus.
d. Men geloofde in het bestaan van een taal der goden en geesten naast die der mensen:
i. Alvíssmál:
Goden, dwergen, alfen en reuzen hebben elk hun eigen taal.
ii. Taittirīya Saṃhitā:
Het paard in het Aśvamedha-offer kent verschillende namen, behorend bij bepaalde
werelden.
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1.10.2

Namen als woorden van macht

1. (§ 215-2) Algemene opmerkingen:
a. Het uitspreken van de naam kan schadelijke gevolgen hebben:
Sigurd vertelt de stervende draak niet hoe hij heet uit angst onheil over zich uit te roepen.
b. Machtige goden, geesten, mensen en dieren worden niet bij name genoemd, maar
omschreven.
c. In toverformules komt de κρυπτον ονομα veel voor.
2. (§ 216-1) Godennamen:
Deze zijn geheim:
a. Plinius Secundus Maior (Nat. Hist.):
De Romeinen hielden de naam van de hoogste god geheim voor de vijanden, opdat de
beschermende macht ervan niet verloren ging.
b. Freyr en Freyja zijn noa-woorden.
c. Odin heeft veel bijnamen en zijn naam komt weinig voor in persoons- en plaatsnamen.
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1.10.3

(§ 216-2) Geheime influisteringen als woorden van macht

a. Vm. 54:
Odins grootste geheim is dat wat hij Baldr op de brandstapel in het oor gefluisterd heeft
(misschien een bezielend woord).
b. Agnyādheya-offer:
Het offerpaard, dat als bode de wens van de mensen naar de goden overbrengt, worden
spreuken in het oor gefluisterd.
c. India:
De vader fluistert de pasgeboren zoon driemaal in het oor: ‘Spreek, spreek, spreek’ (skt. vac).
d. In de necromantie dient het gefluisterde woord ter opwekking uit de dood.
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1.10.4

(§ 217) Eed- en gerechtsformules als woorden van macht

1. Algemene opmerkingen:
a. Heilige spreuken dienen foutloos uitgesproken te worden om hun werking niet te missen.
b. De eed houdt een vervloeking in van de eedzegger als hij zijn belofte niet houdt.
c. De eed is bindend omdat het uitgesproken woord heilig is.
d. Symbolische handelingen (aanraken van de eedring, offerdier of lichaamsdeel) versterken
de eed.
2. Vorm van de eedformule:
a. De zelfvervloeking in de formule wordt gevolgd door een vergelijking van ‘eeuwig
durende’ zaken om ook de zelfvervloeking eeuwig te laten zijn, zodat een plechtige
cultusrede ontstaat:
i. Vetebezwering (Tryggðamál):
(De eedzegger wordt vervloekt) ‘zolang mensen wolven jagen, vuur vlamt, veld groent,
kind moeder roept, moeder het kind voedt, de haard men onderhoudt, schip vaart,
schilden blinken’ enz.
ii. Verzoeningsbezwering (in het landrecht van de Rijngouw):
so sal dieselbe sune stet und feste verblyben (…) so lang der wind weyt und de hane
creyet enz.
b. Soms worden goden als getuigen aangeroepen:
i. Ldn. 268:
hjálpi mér svá Freyr ok Njörðr ok hinn almáttki Áss.
ii. Commentaar:
(1) Waarschijnlijk niet oorspronkelijk heidens.
(2) ‘Helpen’ was misschien oorspronkelijk een zelfvervloeking.
3. De formæli bij het offer:
Ook de offerspreuk dient juist uitgesproken te worden:
Hkr. I:
þá mælti Sigurðr iarl fyrir ok signaði Óðni.
4. De betekenis van germ. spell:
a. Oorspronkelijk:
’plechtig voorgedragen toverspreuk’.
b. Door de wijze van spreken ontwikkelde zich de betekenis:
mnd. en mnl. spellen ‘letter voor letter uitspreken’.
c. Overlevering:
’onwaar verhaal, fabel’.
d. Oud-Noors spjöll:
i. ‘bericht’;
ii. ‘toverspreuk’ (Vsp.).
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1.10.5

(§ 218) Laster en vervloeking als woorden van macht

1. Laster:
Níð ‘lasterlijke uitspraak’:
a. þorleifs þáttr jarlsskáld:
De jarlsníð veroorzaakte een nevel, wapens die uit zichzelf doodden en het uitvallen van
het haar van de jarl.
b. Wetten:
Úkvæðisorð (‘grove taal’) of fúllréttisorð (‘vuile taal’) mochten niet worden uitgesproken.
2. Vervloeking:
Álög (< n. sing. á-lag eig. ‘oplegging’, zoals belasting):
Vervloeking die de aard van het onheil noemt en meestal door een tovenaar uitgesproken
wordt:
a. Hkr. I:
vervloeking door de seiðkona Huldr over koning Visburr, die verwantenmoord als onheil
noemt;
b. Gg. 3:
Svipdagr wordt door zijn stiefmoeder vervloekt tot een huwelijk met Menglöð.
c. Verdrag tussen de Varjagen en de Byzantijnse keizer (945):
zelfvervloeking door de Varjagen indien ze zich niet aan het verdrag zouden houden;
d. Vetebezwering (zie 1.10.4-2.a.i).
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1.10.6

Toverspreuken als woorden van macht
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1.10.6.1

(§ 219-1) Inleiding tot toverspreuken als woorden van macht

a. Het plechtige uitspreken van formules leidt achtereenvolgens tot
1. gebonden rede;
2. ritmisering;
3. alliteratie;
4. poëzie.
b. Het cultuslied is belangrijk in het ritueel en het toverlied in de magie.
c. Alleen bijzonder begaafde mensen als de kraftaskáld of de ákvæðaskáld konden deze
dichtkunst beoefenen.
d. Oudste vorm van de toverspreuk:
Het bevel:
1. Oud-Engelse toverspreuk (zie 1.9.4.2-1.c);
2. Nederduitse toverspreuk, waarin een worm het bevel krijgt uit het lichaam te treden;
3. Oud-Indische toverspreuken kennen ook de bevelvorm, zodat dergelijke spreukenpoëzie dus
misschien IE is.
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1.10.6.2

(§ 219-2) Termen voor toverspreuken: galdr en varðlokkur

a. Wijze van voordragen van de galdr:
1. Betekenis:
< galan* ‘zingen (van vogels)’.
2. De galdr werd dus op vogelachtige, hoge, gillende toon gezongen.
3. Rol van de vogels:
i. Ze nemen deel aan het geestenverkeer.
ii. Ze zijn epifanieën van zielen.
iii. Doden kunnen gillen net als vogels.
iv. Taittirīya Saṃhitā:
De asura’s worden aangesproken met de stem van een pluvier (krauñca) of
v. Bṛhaddevatā 8:
een schrille stem (vadantī devatā kruṣṭam).
4. Mompelen van toverspreuken komt ook voor (zie § 142).
b. Verspreiding van de galdr-voordracht:
Algemeen Germaans:
1. Tweede Merseburger toverspreuk:
Elke godheid biguol het paard.
2. Oud-Engelse spreuk:
galdorwordum gol.
c. De varðlokkur:
1. Eiríks saga rauða:
De spákona þorbjörg lítilvölva zingt tijdens een seiðr een toverlied, de varðlokkur, waarmee
(net als in de sjamanistische praktijk) de geesten opgeroepen worden.
2. Dergelijke liederen werden gezongen door vrouwen met een mooie stem.
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1.10.6.3

(§ 220-1) Termen voor versvormen: galdralag

a. Kenmerken van de galdralag:
1. versvorm, afgeleid van de galdr (zie d.);
2. parallellisme en herhaling van woorden en gedachten;
3. alliteratie van de belangrijkste formuleëlementen;
4. herhaling van de laatste regel.
b. Voorbeeld:
Skm. 34:
heyri jötnar, heyri hrímþursar
synir Suttunga, siálfir ásliðnar enz.
c. De geesten spreken vaak in liederen.
d. Snorra Edda:
De Heimdallargaldr (zie § 494) heeft dezelfde vorm:
nío em ek meyja mögr, nío em ek systra sonr.
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1.10.6.4

(§ 220-2) Termen voor versvormen: ljóðaháttr

a. Betekenis en vorm:
1. ‘liedmetrum’;
2. De nadruk ligt dus op de melodie, het zingen van de strofe, misschien met begeleiding van
de harp wat ook ‘lied’ (lat. leudus) genoemd wordt.
3. De ljóðaháttr is verwant aan de galdralag, maar heeft een compactere strofenindeling:
i. twee korte versregels, gevolgd door één langere versregel;
ii. later:
(1) verdubbeling van de lange versregel;
(2) sterker parallellisme.
b. Toepassing:
1. In allerlei typen poëzie, van spreuken tot redeliederen.
2. De gezongen voordracht blijft het wezenlijke karakter van de ljóðaháttr.
3. Háv. 140-163:
i. Fimbulljóð;
ii. Ljóðatal:
een opsomming van de toepassingen van liederen (niet van de liederen zelf);
iii. Strofe 156:
associatie van ljóð en toverspreuk.
4. Bósa saga:
Een gebed moest snel gezongen worden (brátt…sungin).
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1.11 De macht van de runen
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1.11.1

(§ 221) Inleiding tot de macht van de runen

a. Ontstaan van het runenschrift:
De geschiedenis van het ontstaan ervan is niet duidelijk:
1. Wimmer (1887):
uit het Latijnse alfabet.
2. Von Friesen (1904):
via de Goten naar Scandinavië.
3. Later:
uit het Noord-Italische alfabet naar het noorden:
i. via het Marcomannenrijk van Marbod;
ii. via de Kelten;
iii. via de Kimbren.
4. Askeberg (1944):
via de Goten aan de Weichsel (1 e eeuw).
b. Toepassing van de runen in de magie:
1. beschreven in de Oud-Noorse poëzie;
2. Deense moerasvondsten:
De runenritser noemt zichzelf en is
i. een religieuze functionaris:
(1) wlþuþewaR (zwaardpunt uit Torsbjerg mose, zie § 468);
(2) erilaR asugisalas (speerschacht uit Kragehul);
ii. een tovenaar:
(1) wilagaR (amulet uit Lindholmen, Schonen);
(2) farauisa (bracteaat 57 uit Seeland).
c. De term rún:
1. Oorspronkelijke betekenis:
‘gemompelde toverspreuk’.
2. Het op schrift stellen van de spreuk verhoogde zijn kracht en betekent dan:
‘toverinscriptie (met runentekens)’.
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1.11.2

(§ 222) Runenspreuken uit Scandinavië

a. De belangrijkste grafinscripties zijn:
1. namen;
2. vervloekingen tegen grafschenners.
b. De kracht van de runeninscripties kan vergroot worden door
1. de runen in te smeren met bloed:
Grett. 81:
Een heks ritst runen in een boomwortel en kleurt ze met haar bloed.
2. de runen ’s nachts en niet met ijzer te ritsen:
Eggjum-steen:
nis sol sot uk ni sakse stain skorin.
3. de runen in hout in te branden:
Sd. 10:
brimrúnar … ok leggja eldi í ár.
4. de runen af te schaven en, vermengd met mede, te drinken:
Sd. 18:
allar vóru af skafnar þær er vóro á ristnar
ok hverfðar við inn helga miöð
ok sendar á viða vego
(‘alle waren afgeschaafd, die erin waren geritst,
en in de heilige mede gemengd
en ver weg gezonden’).
c. Gevaar van de runen en hun ontkrachting:
1. Onervaren ritsers liepen het gevaar dat de runenmagie zich tegen hen zou keren.
2. De runen worden ontkracht door ze af te schaven en ze in vuur te verbranden.
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1.11.3

(§ 223) Runenspreuken uit Duitsland

a. Mantelspeld uit Nordendorf (Augsburg) (6e – 8e eeuw):
logaþore
wodan
wigiþonar
awa leubwinie.
b. Toelichting:
1. De godennamen Wodan en Donar zijn zeker.
2. Wigiþonar:
Krause:
‘Wij-Donar’, vergelijk on. Vingþorr en Véorr (< *wiha-þonraR) (zie § 423).
3. Logaþore:
onduidelijk, misschien gelijk aan oe. logeþor ‘arglistig’, waarmee Loki bedoeld wordt.
4. De fibula is een amulet, zodat het doel van de inscriptie magisch is.
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1.11.4

(§ 224) De individuele runetekens

Aan de afzonderlijke tekens werd kracht toegeschreven, wat uit de volgende ideeën en gebruiken
blijkt:
1. Schijnbaar zinloze runenreeksen vergroten de macht van het voorwerp waarop de runen staan
geritst:
a. lansschacht van Kragehul:
gagaginu;
b. bot van Lindholmen (Schonen) (deel 2):
aaaaaaaaRRRnnnnbmutttalu;
c. voorwerpen met ingeritst futhark
2. De runen dragen namen, bijv. van goden wier macht in de runen gelegd wordt:
a = áss, t = týr, þ = þurs, n = nauðr.
3. Er
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zijn diverse soorten op een bepaald doel gerichte runen:
sigrúnar (‘zegerunen’);
ölrúnar (‘bierrunen’);
brimrúnar (‘golfrunen’ om de golven te beteugelen);
málrúnar (‘spraakrunen’);
meginrúnar (‘machtige runen’);
ginnorúnar (‘toverrunen’).

4. Er is sprake van getalmagie:
a. Het volledig ingeritste futhark kan alle mogelijke magische krachten uitoefenen:
i. bracteaat van Vadstena;
ii. bracteaat van Grumpan;
iii. steen van Kylver;
iv. gesp van Charnay;
v. Thames-zwaard.
b. De totaliteit van het futhark wordt uitgedrukt door het getal 24, het aantal tekens van het
futhark:
i. Er zijn drie ættir (‘geslachten’) van acht runen. Waarschijnlijk is er verband met de
maanfasen.
ii. Egils saga:
De vervloekingsstrofen bestaan, omgezet, uit twee delen van elk 72 (= 3 X 24) runen.
iii. Runeninscripties neigen tot bepaalde aantallen runen:
bot van Lindholmen (Schonen):
(1) deel 2 (zie 1.b): getalswaarde 10 X 24;
(2) deel 1:
ek erilaR sa wilagaR hateka: 24 tekens (inclusief scheidingsteken).
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1.11.5
(§ 225) Het magische gebruik der runen als basis voor het ontstaan
van het futhark
a. Het magische doel van de runen verklaart
1. dat het futhark uit de laat-antieke toverij voortkwam;
2. dat de basis van het futhark een alfabet van 24 tekens met getalmagie was;
3. dat de runen een bepaalde magische naam dragen;
4. de runenvolgorde van het futhark;
5. de indeling in ættir (volgens het Keltische ogam-schrift).
b. Misschien ontstond het futhark in de kringen der Mithras-vereerders die de toverkunst bedreven.
c. Er zijn weinig archeologische bewijzen, aangezien de meeste runendragers, houten voorwerpen,
vergaan zijn.
d. De runenmagie is een belangrijk element in de Germaanse cultuur.
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1.12 (§ 226) De macht der magisch-religieuze figuursymbolen
a. Er bestaan reeds lang niet-decoratieve figuren met een religieuze betekenis:
1. Zonneradsymbolen:
i. triskele (met drie gebogen armen);
ii. swastika:
(1) m.n. in Denemarken in de na-Romeinse periode;
(2) vaak op bracteaten;
(3) diverse typen uit de IJslandse overlevering:
(a) þórshamarr (nijsl.);
(b) ægishjálmur (nijsl.);
(c) ginfaxi (nijsl.);
(d) angurgapi (nijsl.);
(4) vooral verbonden met de dondergod (zie § 426).
2. Donder- en bliksemsymbolen van een Oosters-Grieks type en te vinden op
i. het speerpunt uit Dahmsdorf;
ii. pijlpunten en kammen uit Vimose.
3. Ringvormige en golfachtige figuren:
speerpunt uit Kowel.
4. Figuren in de vorm van een sparreboom, aar of pijl met veren:
i. speerpunt uit Kowel;
ii. Seeland-bracteaat 57.
b. Terminologie van de figuursymbolen:
1. mál: ingeritste of ingelegde tekens in wapens;
2. teikn:
i. figuursymbool met een magisch–religieus doel;
ii. vergelijk:
(1) Finse ontlening uit het Germaans: taika ‘voorteken, toverij’;
(2) Zweeds dialect: tekna ‘toveren’;
(3) Tacitus: notae op het lotorakel (zie § 297).
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1.13 (§ 227) De macht der bracteaten
a. Ontstaan en definiëring der bracteaten:
1. Bracteaten zijn 5e en 6e eeuwse imitaties van Romeinse keizermunten uit de 4e eeuw.
2. Ze worden aan de hals gedragen als amuletten (magische, bescherming verlenende
voorwerpen).
3. Het magische karakter van de bracteaten blijkt uit de erop aangebrachte termen en
tekens:
i. de term uilald ‘met list vervaardigd’, gezegd van het bracteaat (op bracteaat 28 uit
Over Hornbæk);
ii. de veel voorkomende inscriptie alu (of: lua, al) ‘amulet’;
iii. laþu ‘uitnodiging, oproeping’;
iv. laukaR ‘look’;
v. runenalfabet (Vadstena-bracteaat, zie 1.11.4-4.a.i);
vi. tekens als swastika en triskele.
b. Er vond een ontwikkeling van de bracteaat plaats:
1. Motieven als runen en symbooltekens werden toegevoegd.
2. De keizerbuste verdween en werd vervangen door
i. de groep man, paard en vogel (misschien Odin);
ii. de groep man en dier met sik en hoorns (misschien Thor) (zie § 418);
iii. Seelands bracteaat:
De aarvormige t-rune met tweemaal drie takken kan op een drievoudige invocatie van
Týr duiden.
c. Conclusie:
Odin, Thor en Týr werden waarschijnlijk al tijdens de Volksverhuizingstijd vereerd.
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1.14 (§ 228) De macht van het beeld
a. Beelden met magische werking:
1. drakenkoppen op scheepsstevens:
Deze konden de landvættir verjagen en het land daardoor schade toebrengen. Daarom
mocht men IJsland niet met gapende drakenkoppen naderen.
2. paardenkoppen:
i. Deze, vaak werkelijke, paardenkoppen hebben een apotropeïsche werking.
ii. Reeds vóór-Germaans.
iii. Voorbeelden:
(1) Plinius (Nat. Hist.):
De Romeinen plaatsten paardenkoppen op de akkers om het zaad te beschermen.
(2) India:
Tijdens het Aśvamedha-offer werd een paardenkop op het vuuraltaar geplaatst
t.b.v. toverij.
(3) Inscriptie uit Roes (Gotland):
iu þin udR rak ‘deze hengst dreef Udd’ (met afbeelding van een paard).
3. Fenrir-wolf:
runensteen uit Ledberg (Zw.):
De wolf in de Ragnarök-scène is apotropeïsch.
4. Medusa-achtige koppen:
ongetwijfeld apotropeïsch.
b. Het probleem van de aard van de níðstöng:
1. De níðstöng ‘beschimpingspaal’ is volgens de IJslandse wetten een paal met ingekerfde
mensenkop en inscripties en wordt aangeduid met
i. tréníð, een dergelijke paal van hout (welke verboden was);
ii. skáldstöng < skáldskaparstöng, welke term verwijst naar de magische strofe erop;
iii. flannstöng, welke term verwijst naar het fallische karakter van de paal.
2. Dergelijke palen met daarop geplaatste paardenkoppen zijn geen echte níðstangir:
i. Egils saga:
de níðstöng die de landvættir moet verdrijven.
ii. Saxo:
paardenkop op paal om de vijanden af te weren.
iii. Vatn.:
paardenkop op paal met karlshöfuð (ingekerfd mensenhoofd).
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1.15 (§ 229-1) De macht van toverattributen
1. De völr ‘staf’ werd gedragen door de völva (zie 1.16.2.2).
2. De tempelring van de priester bevatte het heil der goden (zie § 272).
3. De gambanteinn:
a. betekenis:
i. gamban, misschien ‘magische kracht’;
ii. gambanteinn ‘tovertwijg’, een jonge twijg (dus vol leven) met magisch kracht.
b. voorbeelden:
i. Háv. 20:
Odin betovert de reus Hlébarðr hiermee.
ii. Skm. 32:
(1) Freyr betovert de reuzin Gerðr hiermee.
(2) Skírnir, Freyrs bediende, haalt de twijg: hij gaat til holts ok til hrás viðar (‘naar het
woud en het jonge, sappige hout’).
c. verwant met de idee van de jonge scheut; deze is
i. groeibevorderend;
ii. onheilafwerend.
4. Stuk dood hout:
a. Grett. 81:
þorbjörns moeder ritst runen in een rótartré (‘boomwortelstronk’), die uit zee kwam
drijven en spreekt een toverspreuk uit om schade te veroorzaken.
b. Dood hout heeft dus een schadeberokkenende macht.
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1.16 De macht der tovenaressen
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1.16.1

De macht der tovenaressen in Zuid-Germanië
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1.16.1.1

(§ 229-2) Inleiding tot de macht der tovenaressen in Zuid-Germanië

a. Vooral vrouwen hadden tovermacht.
b. Men was bevreesd voor hen (vgl. Tacitus, Germania 8).
c. Ze namen vaak deel in de strijd.
d. Ze hadden grote invloed door hun profetische gave.
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1.16.1.2
(§ 229-3) Enkele bekende historische tovenaressen in ZuidGermanië
1. Veleda bij de Brukteren:
a. genoot goddelijke verering;
b. periode: m.n. tijdens de Civilis-oorlog (69 – 70);
c. betekenis van veleda:
i. Kauffmann:
≈ irs. fili(d) ‘dichter, geleerde’;
ii. Müllenhoff:
Velēda = βεληδα, die volgens een inscriptie een profetie uitsprak;
iii. functie:
Ze was vooral priesteres, geen zieneres (zie § 280).
2. Albruna:
a. Ze werd als godheid vereerd.
b. Haar naam duidt op haar bijzondere kennis.
c. De naam is echter niet duidelijk te lezen (ook: auriniam of albriniam).
3. Ganna bij de Semnonen:
a. vergelijk: Cassius Dio, Hist. Rom. 67, 5;
b. betekenis:
associatie met ‘tovermacht’ en ginn- (zie § 571).
4. Vaticinans Chatta mulier:
vergelijk: Suetonius, Vita Vitellii.
5. De profetes bij de Elbe:
a. vergelijk: Cassius Dio 55, 1;
b. Zij voorspelde aan Drusus zijn noodlot in het jaar 9.
6. Waluburg bij de Semnonen:
a. Griekse ostrakon, 2e eeuw, uit Elephantine:
Βαλουβουργ Σηνονι σιβυλλα.
b. Ze was dus een zieneres.
c. Betekenis:
misschien walu < walus ‘staf’, dus een stafdraagster zoals de völva.
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1.16.1.3

(§ 230) De idisi (Zuid-Germanië)

a. Bron:
Eerste Merseburger toverspreuk:
Eiris sāzun idisi, sāzun hera duoder
Suma hapt heptidun, suma heri lezidun
Suma clūbōdun umbi cuoniouuidi
Insprinc haptbandun, inuar uīgandun.
b. Functie:
De idisi waren dus legerboeiende tovenaressen, die zich bedienden van de herfjöturr:
1. Harðar saga Grímkelssonar 35:
i. De herfjöturr is een boei die de vlucht verhindert.
ii. De held bevrijdt zich uit deze boei waar mikill troll eiga hlut í (‘grote trollen deel aan
hebben’):
(1) Er is een associatie met toverij.
(2) Vergelijk de walkure Herfjötur.
2. Háv. 149:
een toverspreuk die boeien doet afvallen:
Sprettr mér af fótum fjötur en af höndum hapt.
c. Betekenis:
1. Algemeen Germaans idis ‘hoge vrouw’, soms ‘vrouw’.
2. De idis is dus geen verachtelijke heks, maar ook geen goddelijk wezen.
3. Verband met de naam van het woongebied van de Cherusci cui Idistaviso nomen is
onduidelijk.
4. Verband met de Noord-Germaanse dísir is vaag (zie § 529).
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1.16.1.4

(§ 231) Historische typen tovenaressen in Zuid-Germanië

1. De haliurunnas:
betekenis:
a. d. Helraunerinnen ‘dodenbezweersters’.
b. Jordanes 24:
De Gotische koning Filimer verjaagt de haliurunnas, bepaalde tovenaressen, uit zijn land.
c. Oud-Engels:
i. hellerúne ‘pythonissa, tovenares’;
ii. Bēowulf:
Grendel wordt een hellerúne genoemd.
d. Oud-Hoogduits:
helliruna ‘necromantia’ (zie 1.16.2.5.2-a.2.ii).
e. Germ. halja- ‘hel’ (zie § 581).
2. De striga of stria:
De wetboeken noemen de tovenares een striga of stria (lat.) ‘toverheks’:
a. Lex Salica:
Ze brouwen in een ketel: ubi strias cocinant.
b. Pactus Alamannorum:
Stria worden geassocieerd met de herbaria ‘gifmengster’.
c. Edictum Rothari:
Stria worden geassocieerd met schadelijke invloeden.
d. Poenitentiale ecclesiarum Germaniae:
Striga holda zouden samen met demonen op dieren door de lucht vliegen.
3. Malefici, venefici, sortiarii:
Aanduidingen van heksen en tovenaars in de wetboeken.
4. Volksgeloof:
Heksen zouden op de Blocksberg een duivel in bokkengedaante vereerd hebben:
a. herinnering aan het geloof in Donar (zie § 418);
b. tevens bewijs voor de demonisering van de populairste Germaanse god.
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1.16.2

De macht der tovenaressen in Noord-Germanië

Oud-Germaanse religie - Mana: macht en kracht - De macht der tovenaressen - De macht der tovenaressen in NoordGermanië

1.16.2.1
(§ 232-1) Inleiding tot de macht der tovenaressen in NoordGermanië
a. ‘Witte magie’:
Toverkundige personen stonden meestal in aanzien:
1. Ze zijn fjölkunnigr ‘veel wetend’, een eretitel.
2. Ze hebben soms een religieuze functie, zoals runenmeesters die ‘zwarte magie’ tegengaan.
b. ‘Zwarte magie’:
1. Gandr ‘zwarte magie’, werd bijvoorbeeld tegengegaan door de runenmeester Ungandir
(ungandiR).
2. Vsp.:
De ‘goede’ völva staat tegenover de ‘slechte’ tovenares Heiðr.
3. Boze tovenaars werden verdreven of gedood:
i. Filimer die de haliurunnas verdreef (zie 1.16.1.4-1).
ii. Erik Bloedbijl verbrandde zijn broer en 80 seiðmenn.
c. Tovenaars en toverij waren wijd verbreid:
1. Zie b.3.
2. Adam van Bremen:
Er waren talrijke divini et augures et magi et incantatores.
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1.16.2.2

(§ 232-2) De völva (Noord-Germanië)

a. Karakterisering:
1. Betekenis van völva:
’ stafdraagster’.
2. Functie:
Voornamelijk beoefening van de mantiek.
3. Ze staat in hoog aanzien en treedt op in kostbare kleding.
4. Ze verkeert in trance tijdens een sessie.
5. Ze wordt geassocieerd met dichtkunst en wordt vereerd.
6. Een gestorven völva kan ook raad geven:
i. Bdr. 3:
Odin bezoekt een völvaleiði (graf van een völva).
ii. Bepaalde graven op IJsland boezemen nog vrees in.
7. Ierland:
Een vrouw zit op het altaar van Clonmacnois en geeft antwoorden; ze is dus priesteres en
völva.
8. Op boerderijen werd ze gastvrij onthaald, maar ze sprak niet alleen gunstige voorspellingen
uit.
b. Bekende völva’s uit de overlevering:
1. þorbjörg lítilvölva (Eir.);
2. þordís spákona (Vatn.);
3. þuríðr spákona (Ldn.);
4. Heimlaug völva (Gullþ.);
5. þuríðr sundafyllir (Sturl.);
6. Vaak heten ze Heiðr, geen eigennaam, maar een eretitel.
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1.16.2.3

(§ 232-3) De spákona (Noord-Germanië)

a. Dezelfde als völva, maar de nadruk ligt op haar voorspellende functie van ‘zieneres’.
b. Spá:
1. Een uitspraak waarmee
i. de toekomst wordt voorspeld;
ii. tevens de toekomst wordt vastgelegd.
2. Björketorpstein:
De vervloekingsformule is een spá die ‘schadelijk’ wordt genoemd:
oern. uþarabasba = on. úþörf spá.
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1.16.2.4

Gevaarlijke tovenaressen en tovenaars in Noord-Germanië

1. (§ 233-1) De seiðkona:
a. Ze beoefent de gandreið (zie 1.9.4.3-c.2):
i. Ze verwisselt van gedaante.
ii. Ze vliegt door de lucht en rijdt op omheiningen.
iii. Ze lijkt dus op heksen als de
(1) túnriður;
(2) kveldriður;
(3) myrkriður.
iv. De gandreið is een oude Germaanse voorstelling, vgl. ohd. zünriten.
b. Ze is niet fjölkunnig, maar bölvís (eig. ‘bal-wijs’, dus ‘kwaadaardig’), omdat ze kwade
toverij bedrijft, zoals stomp maken van zwaarden.
2. (§ 233-2) De finnr:
a. Betekenis:
i. ‘Lap’;
ii. ‘tovenaar’.
b. De Lappen werden als toverkundig beschouwd, omdat
i. ze een vreemd volk van een lagere cultuur zijn;
ii. ze sjamanisme met gebruik van de tovertrommel beoefenen (zie 1.16.2.5.3.2-a).
c. ‘Finse’ toverij wordt vaak beschreven in de literatuur.
d. Ze worden ook semsveinar (‘Samische mannen’) genoemd.
3. (§ 234) De dood van gevaarlijke tovenaressen en tovenaars:
a. Het doden van deze mensen is risikovol:
i. Hun blik is dodelijk.
ii. Ze worden verbrand en soms wordt hun as verstrooid op zee i.v.m. het geloof in het
levende lijk.
b. Voorbeelden uit de literatuur:
i. Vsp. 21:
verbranding van de heks Gullveig.
ii. Hrk. I:
Óláfr Tryggvason probeert de seiðmaðr Eyvindr te verbranden, die hem daarna m.b.v.
een þokumyrkr (‘donkere nevel’) nadert. De koning grijpt hem evenwel en laat hem met
zijn fjölkyngisfolk (‘heksengevolg’) over een klif gooien en verdrinken.
c. De dode tovenaar kan na zijn dood als draugr (‘spookgeest’) verdergaan (zie § 166).
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1.16.2.5

De toverij der toekomstvoorspelling in Noord-Germanië
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1.16.2.5.1 (§ 235) Inleiding tot de toverij der toekomstvoorspelling in NoordGermanië
a. Definiëring:
‘Toekomstvoorspelling’ noemde men frétt (on.), friht of freht (oe.):
1. Misschien verwant met on. fregnan, oe. friğnan:
i. ‘vragen’;
ii. ‘vernemen’.
2. Meissner:
In elk geval het binnenhalen van een antwoord via een bovennatuurlijke macht d.m.v.
lotsbepaling, seiðr e.d.
b. De voorspellende of antwoord gevende machten:
1. Goden:
i. Ldn. 184:
Thor geeft d.m.v. een teken aan waar de zeelieden kunnen landen.
ii. Odin geeft Hákon jarl antwoord d.m.v. twee krassende raven.
2. Lot:
fella blótspán ‘het lot werpen’.
3. Geesten:
i. alfen;
ii. dodengeesten.
c. Magische riten t.b.v. de voorspelling:
1. de útiseta (zie 1.16.2.5.2);
2. de seiðr (zie 1.16.2.5.3).
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1.16.2.5.2 (§ 236) De útiseta als voorspellingsrite in Noord-Germanië
a. Definiëring van útiseta:
1. ‘buitenzitten’
2. Er zijn twee niveaus:
i. Men gaat ’s nachts op een bepaalde plek zitten om met zichzelf te overleggen.
ii. Idem met gebruik van necromantie, een dodenbezwering
(1) waarbij de dodengeest tot leven gewekt wordt en
(2) van wie een antwoord gevraagd wordt
(3) terwijl men in een dierenvel gehuld is (zie c.4).
b. Voorbeelden:
1. Gulaþing-wet:
útiseta at vekja troll up.
2. Hkr. III:
de voorspelling van Gunnhildr.
3. Fær. 40:
dodenbevraging m.b.v. een magische cirkel die getekend wordt (zie c.1).
4. Gg. 1:
Svipdagr vraagt zijn overleden moeder Gróa om raad.
5. Bdr. 4:
Odin rijdt naar Hel om een völva raad te vragen en spreekt een valgaldr uit (zie c.2).
c. Over de necromantie zijn weinig bijzonderheden bekend:
1. tekeningen op de grond:
negen streken vanaf een vierkant traliewerk;
2. een dodenbezweringsformule, de valgaldr;
3. bezwering met runen (Háv. 157 en Saxo I, 22);
4. omhulling met een dierenhuid, terwijl men zit:
i. Vergelijk Burchard van Worms (‘Decretorum libri XX’) en Maríu saga.
ii. Deze zede is IE:
(1) Kelten:
tarbfess;
(2) India;
(3) Griekenland en Rome.
iii. Verklaring:
(1) De huid is van een offerdier.
(2) De offeraar identificeert zich met het dode offerdier en treedt in contact met de
doden.
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1.16.2.5.3 De seiðr als voorspellingsrite in Noord-Germanië
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1.16.2.5.3.1

(§ 237-1) Verloop en doel van de seiðr (Noord-Germanië)

1. Verloop van de seiðr:
a. De seiðkona of seiðmaðr treedt op met een gevolg:
i. Eiríks saga rauða:
Ze zingen
(1) de seiðlæti of
(2) de varðlokkur (zie 1.10.6.2-c).
ii. Örvar-Odds saga:
Het gevolg heet de raddlið:
(1) lett. ‘stemvolk’;
(2) bestaande uit 30 personen, mannen en vrouwen.
b. Plaats:
in een huis met een seiðhjallr (‘toverstellage’), waarop de seiðkona plaatsneemt.
c. Ze hanteert de seiðstafr (‘toverstaf’).
2. Doel van de seiðr:
Dit varieert:
a. Hkr. I:
i. toekomstvoorspelling door Odin;
ii. toebrengen van ongeluk door Odin.
b. Eir., Vatn., Örv.:
een spá.
c. Egs., Gísl.:
hinderen van de vijand.
d. Ld., Frið.:
gerningaveðr (zie § 210 1.9.1-2).
e. Hkr. I:
i. vervloeking;
ii. waanzin, toegebracht door Odin.
f. Nuttige zaken:
i. iemand krachtig maken;
ii. een fjord vullen met haring door þuríðr sundafyllir.
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1.16.2.5.3.2

(§ 237-2) Oorsprong van de seiðr (Noord-Germanië)

a. Het vraagstuk van de herkomst van de Oud-Noorse seiðr is verschillend beantwoord:
1. Strömbäck:
i. Overeenstemming met de sjamanistische toverpraktijk van de arctische volken.
ii. Het gezang van het gevolg brengt de seiðkona in trance, waarna haar ziel naar de
andere wereld reist.
iii. De seiðkona ligt tijdens de extase bewegingsloos op de grond en ontwaakt later
geeuwend.
2. Ohlmarks:
i. Er is sprake van ontlening door de Noord-Germanen uit de Laps-Altaïsche cultuur.
ii. Er is een
(1) arctisch sjamanisme (met lethargische sjamaan);
(2) subarctisch sjamanisme.
3. M. Eliade:
i. De trance is een religieuze ervaring, waarbij de tovenaar reist naar de
(1) hemel (om God te ontmoeten);
(2) onderwereld (om een ziel van een zieke terug te halen).
ii. Er is geen sprake van ontlening, maar van een autochtone ontwikkeling,
geconcretiseerd in Odin, op basis van een IE achtergrond.
b. Het (oorspronkelijke) hoofddoel van de seiðr is onduidelijk, maar houdt misschien verband met
de vruchtbaarheid:
1. Voor mannen is seiðr ongepast wegens de associatie met ergi (‘homoseksualiteit’).
2. De Wanin Freyja introduceerde de seiðr bij de Asen. Bij de Wanen kwam seiðr veel voor.
3. Eiríks saga rauða:
Men verzoekt de völva de misoogst ongedaan te maken.
4. Zie 1.16.2.5.3.1-2.f.ii.
c. Etymologie en betekenis van seiðr:
1. De Vries:
’strik, boei’.
2. Eliade vergelijkt seiðr met
i. lat. fascinum ‘kwade toverij’;
ii. lat. fascia ‘band’;
iii. skt. yukti:
(1) ‘verbinding’;
(2) ‘magisch middel’.
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1.16.2.6

Het belang van de magie in Noord-Germanië
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1.16.2.6.1 (§ 238) De relatie tussen magie en geloof in het leven der
Scandinaviërs
a. Magie speelt een grote rol in het (dagelijkse) leven van de Scandinaviërs, zoals overal in de
lagere culturen.
b. Geloof en magie zijn nauw verbonden: magie is een instrument dat door de goden gegeven is.
Voorbeeld:
De formæli bij het offermaal is niet alleen wijding en zegening, maar ook het toevoegen van
mana in de mede (zie § 291).
c. Het godengeloof is vooral belangrijk bij beslissende gebeurtenissen in het leven, zoals
geboorte, huwelijk en dood.
d. Ook wanneer goden aangeroepen worden, zoals bij de landnám, is de magie toch belangrijker
dan het geloof:
Aangespoelde zuilen en de uit het moederland meegenomen aarde hebben een eigen macht of
mana, nl. van de achtergebleven sibbe.
e. De IJslandse situatie geeft evenwel een vertekende voorstelling van de verhouding tussen
godengeloof en magie, omdat de kolonisten sterk op zichzelf waren aangewezen en geïsoleerd
waren van de vertrouwde cultuur van het moederland, wat blijkt uit de zwakke positie van de
godencultus in de IJslandse plaatsnamen.
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1.16.2.6.2 (§ 239) Conclusie t.a.v. de verhouding tussen magie en geloof in
het leven van de Scandinaviërs
a. Magie en geloof zijn niet tegengesteld en vullen elkaar aan.
b. Voorbeeld:
1. Egill Skallagrímsson was een religieus mens, wat blijkt uit zijn Sonatorrek, maar ook een
tovenaar die gunstige en schadelijke magie bedreef.
2. Zijn magische praktijken berokkenden hem geen slechte naam, maar brachten hem eer en
faam. Hij was fjölkunnigr, d.w.z. hij had kennis van de verborgen dingen.
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Concordantietabel

Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V)
1. Index van namen
2. Index van categorieën en termen
1. Index van namen
Adam van Bremen
Aeneas
Albruna
Algonkin
Altaïsche volken
Askeberg
asugisalas
Attis
Baldr
Baubo
Beth
Bil en
Björketorp
Blocksberg
Böðvarr
Brukteren
Sigrdrífa
Burchard van Worms
Byzantijnse

Charnay
Chatta
Cherusci
Augsburg
Kimbren
Civilis
Codrington
Demeter
Deense
Denemarken
Cassius Dio

Donar
duivel in bokkengedaante

Adam (3) van Bremen = Adam (3) Bremensis (Germ.) (auteur)
[Adam van Bremen, Adam Bremensis]
Aeneas = gr. Aineias (Αινειας) (Gr.-L/R) (myth. fig.)
Albruna (Germ.) (tovenares)
Algonkin = Algonquin = Omamiwinini = Anicinape (Am.) (volk)
Altaïsch (gemeenschap van talen)
Askeberg, Fritz (auteur)
Asugisli (Germ.) (naam in runeninscriptie)
Attis (Αττις) = Atis (Ατις) = Attes (Αττης) = Attin (Αττιν) (Gr.Phryg.) (god)
Baldr (Germ.) (god)
Baubo (Βαυβω) (Gr.) (myth. fig.)
Beth (2), Karl (auteur)
[Karl Beth]
Bil (Germ.) (myth. fig., dochter van Viðfinnr)
[Bil]
Björketorp (Zw.) (topogr., tZOv Gotenburg, Surteby-Kattunga,
Marks kommun, Västra Götaland)
[Bjorketorp]
Blocksberg = mod. Brocken (Du.) (berg, tZv Braunschweig, kr.
Harz, Saksen-Anhalt)
Böðvarr Bjarnarson: ‘bjarki’, ~; nl. Bodvar Beertje (Germ.)
(sagenfig.)
[Bodvarr Bjarnarson, Böðvarr Bjarki, Bodvarr bjarki]
Bructeri = Boructuari = nl. Bructeren (Germ.) (volk)
Brynhild: Sigrdrífa (Germ.) (mens-walkure)
[Sigrdrifa]
Burchard van Worms (Du.) (bisschop)
Byzantium = Constantinopel = gr. Byzantion = Konstantinoupolis
(Βυζαντιον = Κωνσταντινουπολις) = nl. Istanboel = turk. İstanbul
(Gr.-Byz.-Turk.) (topogr./rijk, Marmara Bölgesi), Byzantijns,
Byzantijn
[Istanbul]
Charnay (Frankr.) (topogr., tZv Besançon, dép. Doubs, BourgogneFranche-Comté)
Chatti = Catti = Chatten (Germ.) (volk)
Cherusci = Cherusken (Germ.) (volk)
Ciesburc = Augusta (3) Vindelicorum = Augusta (5) Vindelicum =
mod. Augsburg (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, Beieren)
[Augusta Vindelicorum, Augusta Vindelicum]
Cimbri = Kimbren (Germ.) (volk), Kimbrisch
Civilis, Julius (Germ.) (mil. leider)
Codrington, Robert Henry (auteur)
Demeter (Δημητηρ) (Gr.) (godin)
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Dio (2), Lucius Cassius = Dio (2) Cassius = gr. Dion (2) ho Kassios
(Διων (2) ό Κασσιος) = Dion (2) Kassios (Διων (2) Κασσιος) =
Kassios Dion (Κασσιος Διων) (Gr.) (auteur)
[Lucius Cassius Dio,
Dio Cassius, Dion ho Kassios, Dion Kassios, Διων ό Κασσιος, Διων
Κασσιος]
Donar (Germ.) (god)
Donar (Germ.) (god)
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Wigiþonar
Thor
Véorr
Vingþorr
Drusus
Duitsland
Nederduitse
ohd.
Oud-Hoogduits
Egill Skallagrímsson
Erik Bloedbijl
Elbe:
Elephantine

Eliade
Oud-Engels
NW-Europa
West-Europa
Eyvindr
Fenrir
Filimer
Finse [+ spatie]
Fløksand
Frederikssund
Freyja
Von Friesen
Freyr
Ganna
Geirmundr þáttr heljarskinns

Gerðr
Germ.
Germaans
Oud-Germaans
Zuid-Germanië

tovenaressen in Zuid-

Donar: ‘Wigiþonar’ (Germ.) (god)
[Wigithonar]
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Donar: Thor: ‘Véorr’ (Germ.) (god)
[Veorr]
Donar: Thor: ‘Vingþórr’ (Germ.) (god)
[Vingthorr]
Drusus, Nero Claudius (L/R) (mil. leider)
Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser
Duitsland, Noord- = Neder-Duitsland, Nederduits
Duitsland, Zuid-: Oud-Hoogduits (ohd.)
Duitsland, Zuid-: Oud-Hoogduits (ohd.)
Egill (2) Skallagrímsson (Germ.) (sagenfig.) [Egill Skallagrímsson,
Egill Skallagrimsson]
Eiríkr (2) Haraldsson: ‘blóðøx’, ~; nl. Erik (2) Bloedbijl (Germ.)
(koning)
[Eiríkr Haraldsson, Eirikr Haraldsson, Eiríkr blóðøx,
Eirikr blodox, Erik Bloedbijl]
Elbe = tsj. Labe = nl. Elve (Eur.) (rivier, van het Reuzengebergte
(Tsjechië via Praag) naar de Noordzee (Duitsland, via Hamburg))
Elephantine = eg. ꜣbw = Abu = Yebu = Ieb = kopt. Ⲓⲏⲃ = Ⲉⲓⲏⲃ arab.
Gazīrat il-Fantīn = gr. Ελεφαντινη (Eg.) (eiland / archeol. site,
Aswan, gvm. Aswan = Asswan)
Eliade, Mircea (auteur)
Engeland: Oud-Engels (oe.)
Europa (2), NoordwestEuropa (2), WestEyvindr (1) kelda; nl. Eyvind Bron (?) (Germ.) (tovenaar) [Eyvindr
Kellda, Eyvindr Kelda]
Fenrir = Fenrisúlfr (Germ.) (myth. wolf)
[Fenrisulfr]
Filimer (Germ.) (koning)
Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin
Fløksand (No.) (topogr., tNWv Holme, Meland kommune,
Hordaland)
[Floksand]
Frederikssund (De.) (topogr.,tNWv Kopenhagen, Frederikssund
Kommune, Seeland, Hoofdstad)
Freyja (Germ.) (godin)
Friesen, Otto von (1870-1942) (auteur)
Frō: Freyr (Germ.) (god)
Ganna (Germ.) (tovenares)
Geirmundr Hjörsson: ‘heljarskinn’, ~; nl. Geirmund de Heldonkere
(Germ.) (sagenfig.)
[Geirmundr Hjǫrsson, Geirmundr Hjorsson,
Geirmundr heljarskinn]
Gerðr (Germ.) (reuzin-godin)
[Gerdr, Gerd, Gerda]
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, ZuidGermaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, ZuidGermaan
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westgerm.
Goten
Gotische
Gotland
Grendel
gr. [voorafgegaan door een spatie]
Griekse
Grimhild
Gróa
Grumpan
Gullveig
tovenares Heiðr
Gunnhildr
Hákon jarl

Hákon sterk

Halfdan de Zwarte Guðrøðarson
Hallgrímr
Haraldr Gormsson
Heiðr, geen eigennaam
Heimlaug völva
Herfjötur.
Hialto
Hjúki
Hlébarðr
Huldr
Hyperboreeërs
Ierland
irs.
IJsland
India
Indische
Oud-Indische
IE [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]

Germanië, Zuid-: West-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs
cult.-ling.-geogr. maatstaven), West-Germaans, West-Germanen
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Gotland = gotl. Gutland = de. Gulland (Zw.) (eiland in de Oostzee,
tegelijk landskap, län en kommun)
Grendel (Germ.) (monster)
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Grímhildr (Germ.) (sagenfig., de vrouw van Gjúki)
[Grimhildr]
Gróa (Germ.) (völva, vrouw van Aurvandil)
[Groa, volva]
Grumpan (Zw.) (huisloc., tZOv Vinninga, Sävare, Lidköpings
kommun, Västra Götaland)
Gullveig (Germ.) (völva)
[volva]
Gullveig: ‘Heiðr’ (Germ.) (völva)
[Heidr, volva]
Gunnhildr (Germ.) (sagenfig., vrouw van Símun Þorbergsson en
pleegmoeder van Hákon herðibreiðr)
Hákon (2) Sigurðarson: ‘Hlaðajarl’, ~; nl. Hakon graaf van Lade
(Germ.) (jarl)
[Hákon Sigurðarson, Hakon Sigurdarson,
Hákon Sigurðsson, Hakon Sigurdsson Hákon Hlaðajarl, Hakon
Hladajarl, Hákon jarl, Hakon jarl]
Hákon (2) Sigurðarson: ‘Hlaðajarl’, ~; nl. Hakon graaf van Lade
(Germ.) (jarl)
[Hákon Sigurðarson, Hakon Sigurdarson,
Hákon Sigurðsson, Hakon Sigurdsson Hákon Hlaðajarl, Hakon
Hladajarl, Hákon jarl, Hakon jarl]
Hálfdan (3) Guðrøðarson: ‘svarti’, ~; nl. Halfdan de Zwarte
(Germ.) (koning)
[Hálfdanr Guðrøðarson, Halfdan Gudrodarson,
Hálfdan svarti, Halfdan svarti]
Hallgrímr (Germ.) (sagenfig., broer Kolskeggr)
[Hallgrimr]
Haraldr (2) Gormsson: ‘blátönn’, ~; nl. Harald Blauwtand (Germ.)
(koning)
[Haraldr Gormsson, Haraldr blátǫnn, Haraldr blatonn]
Heiðr (1) (Germ.) (eretitel voor een völva)
[Heidr, volva]
Heimlaug völva (Germ.) (völva) [Heimlaug vǫlva, Heimlaug volva]
Herfjötur (Germ.) (walkure)
[Herfjǫtur, Herfjotur]
Hjalti (2): Hialto (Saxo) (Germ.) (sagenfig.)
[Hialti, Hialte]
Hjúki (Germ.) (myth. fig., zoon van Viðfinnr)
[Hjuki]
Hlébarðr (Germ.) (reus)
[Hlebardr]
Huldr (Germ.) (völva)
[volva]
Hyperborea (Ύπερβορεα) (Gr.) (veronderstelde noordelijke
landstreek), Hyperboreïsch, Hyperboreeër (Ύπερβορεος)
Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers,
Ier
[Eriu]
Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers,
Ier
[Eriu]
IJsland = Ísland (Eur.-IJsl.) (land), IJslands, IJslander
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
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IE: [voorafgegaan door een spatie]
Irokezen
Noord-Italische
Jordanes
Kauffmann
Kauśika
Kelt
Kowel
Kragehul
Krause
Uttara Kuru’s
Kvasir
Kylver
finnr

Finse’

Lap

Samische

Latijnse
Ledberg
Ljót
Loki
Marbod
Marcomannenrijk
Medusa
Meissner
Menglöð
Merseburg
Jörmungandr
Mithras

Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Irokezen = Iroquois = Haudenosaunee (Am.) (confederatie van
Indianenvolkeren)
Italië: Italisch, Italiër: Noord-Italisch
Jordanes = Jordanis = Iordanes (1) = Jornandes (Got.-Germ.)
(auteur)
Kauffmann, Friedrich (auteur)
Kauśika (1) (Ind.) (auteur van de Kauśika (Gṛhya) Sūtra) (lit.)
[Kaushika, Kausika]
Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch
Kowel = Kovel (Oekr.) (topogr., tNv Lviv, raion Kovel, oblast Volyn
= Wolynië)
Kragehul (De.) (vrm. moeras bij Flemløse, tZWv Glamsberg,
Assens Kommune, W-Funen, Zuid-Denemarken)
Krause, Wolfgang (auteur)
Kuru, Uttara (Ind.) (myth. of hist. land tNv de Himālaya)
Kvasir (Germ.) (demon van de dronkenschap)
Kylver (Zw.) (huisloc., tNWv Stånga, Z-Gotland)
Lapland = no./zw. Sameland = noord-sam. Sápmi = ume-sam.
Sábmie = lule-sam. Sámeednam = enare-sam. Säämi = skolt-sam.
Sääm’mjânnam = (Eur.) (streek, van Midden-Noorwegen en Zweden via Noord-Finland naar Kola (Rusl.)), Lap, Laps; = Same
(pl. Samen, sam. Sámi), Samisch = ‘Fin(s)’, on. Finnr, Finnskr)
Lapland = no./zw. Sameland = noord-sam. Sápmi = ume-sam.
Sábmie = lule-sam. Sámeednam = enare-sam. Säämi = skolt-sam.
Sääm’mjânnam = (Eur.) (streek, van Midden-Noorwegen en Zweden via Noord-Finland naar Kola (Rusl.)), Lap, Laps; = Same
(pl. Samen, sam. Sámi), Samisch = ‘Fin(s)’, on. Finnr, Finnskr)
Lapland = no./zw. Sameland = noord-sam. Sápmi = ume-sam.
Sábmie = lule-sam. Sámeednam = enare-sam. Säämi = skolt-sam.
Sääm’mjânnam = (Eur.) (streek, van Midden-Noorwegen en Zweden via Noord-Finland naar Kola (Rusl.)), Lap, Laps; = Same
(pl. Samen, sam. Sámi), Samisch = ‘Fin(s)’, on. Finnr, Finnskr)
Lapland = no./zw. Sameland = noord-sam. Sápmi = ume-sam.
Sábmie = lule-sam. Sámeednam = enare-sam. Säämi = skolt-sam.
Sääm’mjânnam = (Eur.) (streek, van Midden-Noorwegen en Zweden via Noord-Finland naar Kola (Rusl.)), Lap, Laps; = Same
(pl. Samen, sam. Sámi), Samisch = ‘Fin(s)’, on. Finnr, Finnskr)
Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn)
Ledberg (Zw.) (topogr., tNWv Linköping (stad), Ledberg,
Linköpings kommun, Östergötland)
Ljót (Germ.) (tovenares, moeder van Hrolleifr)
[Ljot]
Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje =
de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki
(Germ.) (god-geest)
Marbod = lat. Maroboduus = gr. Μαροβουδος (Germ.) (koning der
Marcomannen)
Marcomanni = Marcomannen (Germ.) (volk)
Medusa = gr. Medousa (Μεδουσα) (Gr.) (myth. fig.)
Meißner = Meissner = Meiszner, Georg Paul Rudolf (auteur)
Menglöð (Germ.) (godin)
[Menglod]
Merseburg (Du.) (topogr., aan de r. Saale tWv Leipzig, SaksenAnhalt)
Miðgarðsormr = Jörmungandr = nl. Midgardslang (Germ.) (myth.
slang)
[Midgardsormr, Jormungandr, Midgaardslang]
Mitras*: Miθra: Mithras (L/R) (god)
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Müllenhoff
Dahmsdorf
Naharnavaalse
Noorwegen
no.
Nordendorf
Nordhuglen
Tungu-Oddr

Ohlmarks
Olaf de Heilige

Óláfr Tryggvason
Magnus Olsen
Øvre Stabu
Persephone

Plinius
Ragnhildr tregagás
Over Hornbæk
Roes
Romeinen
Romeinse
skt.
Saxo
Noord-Germaanse
Noord-Germanen
Scandinavië
oern.
Oud-Noors
Seeland

Müllenhoff, Karl Viktor (auteur)
Müncheberg: Dahmsdorf (Du.) (wijk) (topogr., tOv Berlijn, kr.
Märkisch-Oderland, Brandenburg)
Naharnavali = Naharnavalen (Germ.) (volk), Naharnavaals
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Nordendorf (Du.) (topogr., tNv Augsburg (stad), kr. Augsburg,
Beieren)
Nordhuglen = mod. Nordhuglo (No.) (huisloc., in het NWv eiland
Huglo (tNv Haugesund), Stord kommune, Hordaland)
Oddr (4) Önundarson: ‘Tungu-Oddr’; nl. Odd van de Landtong
(Germ.) (sagenfig.)
[Oddr Önundarson, Oddr Ǫnundarson,
Oddr Onundarson]
Ohlmarks, Åke Joel (auteur)
[Ake Ohlmarks]
Óláfr (2) Haraldsson (1): ‘hinn heilgi ~; nl. Olaf de Heilige (Germ.)
(koning)
[Óláfr Haraldsson, Olafr Haraldsson,
Olaf II van Noorwegen, Olaf II Haraldsson, hinn heilagi Óláfr, hinn
heilagi Olafr]
Óláfr (8) Tryggvason (Germ.) (koning)
[Óláfr Tryggvason,
Olafr Tryggvason, Olaf I van Noorwegen]
Olsen, Magnus Bernhard (auteur)
Øvre Stabu (No.) (huisloc., tNv Lena (tZOv Raufoss (stad)), Østre
Toten, Oppland)
[Ovre Stabu, Øvre Stabo]
Persephone (Περσεφονη (ion.) = ep. gr. Persephoneia = (Eur.)
Persephoneie = aeol. Pherephassa = Pherrephassa = (epigr.)
Pherephatta = (Arist.) Pherrephatta = (Plato) Pherepapha =
(Aesch.) Persephassa = (Soph.) Phersephassa = Phersephatta =
(Pind.) Phersephona = (epigr.) Periphona (Περσεφονεια =
Περσεφονειη = Φερεφασσα = Φερρεφασσα = Φερεφαττα =
Φερρεφαττα = Φερεπαφα = Περσεφασσα = Φερσεφασσα =
Φερσεφαττα = Φερσεφονα) = lat. Proserpina (Gr.) (godin)
Plinius Secundus maior, Gaius (de Oudere, 23 – 79 na Chr.) (L/R)
(auteur)
Ragnhildr tregagás = no. Ragnhild tregagås (Germ.) (tovenares)
Randers: Over Hornbæk (De.) (wijk) (topogr., tOv Viborg, Randers
Kommune, Midden-Jutland)
[Over Hornbaek, Overhornbæk,
Overhornbaek]
Roes (Zw.) (huisloc., tZv Havdhem, Grötlingbo, Gotlands kommun,
Gotland)
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Sanskriet = Saṃskṛta (Ind.) (taal der Veda’s), Sanskritisch
[Samskrta, Samskrita, Sanskrta, Sanskrita]
Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur)
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië: Oer-Noors
Scandinavië: Oud-Noors (on) = Oud-IJslands
Seeland = mod. Sjælland = on. Selund (De.) (1. eiland, 2. regio)

Oud-Germaanse religie

Semnonen
Sigurðr iarl

Sigurd
Skaði
Skírnir
Starkaðr
Strömbäck
Suetonius
Svipdagr
Tacitus
Thames

þorbjörg lítilvölva
þorbjörn

þordís spákona
Torsbjerg mose
þorsteinn Ingimundarson
þorsteinn þorgnýsson
þuríðr spákona
þuríðr sundafyllir
Taittirīya
Týr
Nord-Trøndelag
udR
umbr.
ungandiR
Vadstena
Varjagen

Veleda

Semnones = nl. Semnonen (Germ.) (volk)
Sigurðr (04) Hákonarson: ‘Hlaðajarl’, ~; nl. Sigurd graaf van Lade
(Germ.) (jarl)
[Sigurðr Hákonarson, Sigurdr Hakonarson,
Sigurd Hakonarson, Sigurðr Hlaðajarl, Sigurdr Hladajarl, Sigurðr
jarl í Hlǫðum, Sigurdr jarl í Hlodum, Sigurd jarl]
Sigurðr (09) Sigmundsson (Germ.) (sagenfig.)
[Sigurðr Sigmundsson, Sigurdr Sigmundsson, Sigurd Sigmundsson]
Skaði (Germ.) (godin-reuzin)
[Skadi]
Skírnir (1) (Germ.) (godenbode)
[Skirnir]
Starkaðr Stórvirksson: ‘hinn gamli’, ~; nl. Starkad de Oude
(Germ.) (held)
[Starkadr Storvirksson, Starkadr hinn gamli]
Strömbäck, Dag Alvar (auteur)
Suetonius (L/R) (auteur)
Svipdagr (1) Sólbjartsson (Germ.) (sagenfig.)
[Svipdagr Sólbjartsson, Svipdagr Solbjartsson]
Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)
[Publius Cornelius Tacitus]
Tamesas (britt.) = lat. (Caes.) Tamesis = lat. (Nenn.) Tamisia =
nkymr. Tafwys = oe. Temes = oe./me. Temese = mod. Thames =
nl. Theems (Eng.) (rivier, van Kemble, Gloucestershire (tNWv
Swindon) naar Southend-on Sea, Essex (tOv Londen); ZWEngeland, ZO-Engeland, Groot-Londen, O-Engeland)
[Isis, London River]
þorbjörg (2) lítilvölva (Germ.) (zieneres)
[þorbjörg lítilvölva,
þorbjǫrg lítilvǫlva, Thorbjorg litilvolva]
þorbjörn (4) þórðarson: ‘öngull’, ~; nl. Thorbjorn Haak (Germ.)
(sagenfig.)
[þorbjörn þórðarson, þorbjǫrn þórðarson,
Thorbjorn Thordarson, þorbjörn öngull, þorbjǫrn ǫngull, Thorbjorn
ongull]
þordís spákona = nl. Thordis de zieneres (Germ.) (zieneres)
[Thordis spakona]
Thorsberger Moor = de. Torsbjerg Mose = nl. Thorsbergmoer (Du.)
(moeras, bij Süderbrarup = de. Sønder Brarup tNOv Schleswig
(stad), kr. Schleswig-Flensburg, Sleeswijk-Holstein)
þorsteinn (2) Ingimundarson: ‘goði’, ~; Thorsteinn de priester
(Germ.) (sagenfig.)
[þorsteinn Ingimundarson,
Thorsteinn Ingimundarson, þorsteinn goði, Thorsteinn godi]
þorsteinn (3) þorgnýsson (Germ.) (sagenfig.)[þorsteinn þorgnýsson,
Thorsteinn Thorgnysson]
þuríðr (3) spákona; nl.Thurid de zieneres (Germ.) (zieneres)
[þuríðr spákona, Thuridr spakona]
þuríðr (4) sundafyllir; nl. Thurid de Zeestraatvuller (Germ.)
(zieneres)
[þuríðr sundafyllir, Thuridr sundafyllir]
Tittiri (Ind.) (leraar), Taittirīya (lit.)
Tīwaz*: Týr (Germ.) (god)
[Tyr]
Trøndelag (No.) (fylke)
[Trondelag]
UdR (= Odd) (Germ.) (naam in runeninscriptie)
Umbrië = it. Umbria (It.) (regio), Umbrisch, Umbriër
UngandiR (Germ.) (naam in runeninscriptie (bijnaam van
runenmeester))
Vadstena (Zw.) (topogr., aan de oostzijde van het Vättern-meer
tWv Linköping, Vadstena, Vadstena kommun, Östergötland)
Væringjar (on.) = mgr. Βαραγγοι = Βαριαγοι = ooslav. Varęgŭ =
lat. Varangi = Warangi = nl. Varjagen = Warjagen = Varaeger =
Varangiërs = d. Waräger (Germ.) (m.n. Zweedse Vikingen)
[Vaeringjar]
Veleda (Germ.) (priesteres, zieneres en tovenares)
[Ueleda]
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βεληδα
Vergilius
Visburr
Weichsel

De Vries
Waluburg
Βαλουβουργ Σηνονι σιβυλλα
Wimmer
Wodan
Odin [voorafgegaan door een spatie]
Odin heeft veel
Odins grootste
Odin, Thor
Odin betovert
Odin bezoekt
Odin geeft
Odin rijdt
zw.
Zw.
Midden-Zweden

Veleda: Beleda (βεληδα) (vlgs Müllenhoff) (Germ.) (priesteres,
zieneres en tovenares)
Vergilius Maro, Publius (5) (L/R) (auteur)
[Virgilius,
Publius Vergilius Maro]
Visburr Vanlandason (Germ.) (koning)
Vistula (lat.) = pls. Wisła = tsj. Visla = d. Weichsel = nl. Wijsel =
Wijssel (Eur.-Polen) (rivier, van de berg Barania Góra (voorh.
Widderberg) tZOv Wisła (stad), woiwodschap Silezië = Śląskie, via
Warschau naar de Oostzee bij Gdańsk)
[Wisla, Wixel, Weixel,
Wissel]
Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur)
Waluburg (Germ.) (zieneres)
Waluburg: Βαλουβουργ Σηνονι σιβυλλα (‘Waluburg, de zieneres
van de Semnonen’) (Germ.) (zieneres)
Wimmer, Ludwig Frands Adalbert (auteur)
Wodan (Germ.) (god)
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden, Midden-
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2. Index van categorieën en termen
kuil
klif
ostrakon
gouden
ijzer
materie
aarde uit zijn thuisland
Oudste vorm van de toverspreuk
Bron:
bron [+ spatie]
herkomst
Ontstaan en definiëring der bracteaten
Freyja introduceerde de seiðr bij de Asen
Oorsprong van de seiðr
ontstaan van het futhark
basis voor het ontstaan
Ontstaan van het runenschrift
Kvasir, ontstaan uit het speeksel van
ontstaan van noa-woorden
ontstaan van sacrale en profane taal
bron van kracht
machtsbron
verleent kracht
verlenen kracht
ritser
runenmeesters
beschermeling
betrad de onderwereld
dichter
fili(d)
skáld
ákvæðaskáld
kraftaskáld
wlþuþewaR
stafdraagster
völva
Functie
Rol [+ spatie]
taak
medicijnman
offerpaard, dat als bode
beklaagde
eedzegger
getuigen
klager
kolonisten
boer [+ spatie]
grafschenners
grappenmakers
Scurrae (‘grappenmakers’)
noviet

Aardformatie: aardgroeve (put, kuil, holte) (alg.)
Aardhoogte: rots
Aardmaterie: aardewerk: scherf: term: οστρακον (Gr.)
Aardmaterie: goud(en)
Aardmaterie: ijzer(en)
Aardmaterie: materie: grond
Aardmaterie: materie: grond: heilige aarde
Begin: eerste/oudste vorm van de toverspreuk
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong van de bracteaten
Begin: oorsprong van de seiðr (Germ.)
Begin: oorsprong van de seiðr (Germ.)
Begin: oorsprong van het runenschrift
Begin: oorsprong van het runenschrift
Begin: oorsprong van het runenschrift
Begin: oorsprong van Kvasir (Germ.)
Begin: oorsprong van sacrale en profane taal (tabu- tgo. noawoorden en –namen)
Begin: oorsprong van sacrale en profane taal (tabu- tgo. noawoorden en –namen)
Begin: oorsprong: bron van kracht (macht)
Begin: oorsprong: bron van kracht (macht)
Begin: oorsprong: bron van kracht (macht)
Begin: oorsprong: bron van kracht (macht)
Beroep en functie: auteur: runenmeester (-ritser)
Beroep en functie: auteur: runenmeester (-ritser)
Beroep en functie: beschermeling
Beroep en functie: bezoeker aan het dodenrijk
Beroep en functie: dichter
Beroep en functie: dichter: term: fili (Kelt.)
Beroep en functie: dichter: term: skáld (Germ.)
Beroep en functie: dichter: term: skáld: ákvæðaskáld (Germ.)
Beroep en functie: dichter: term: skáld: kraftaskáld (Germ.)
Beroep en functie: dienaar, gods-: dienaar van Ullr: term: þewar,
wlþu- (runeninscr.) (Germ.) (soort priester)
Beroep en functie: drager van de staf (tovenaar, heraut, koning,
rechter enz.)
Beroep en functie: drager van de staf: term: völva (fem.) (Germ.)
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: genezer: medicijnman (toverdokter)
Beroep en functie: intermediair, dierlijke: middelaar
Beroep en functie: jur.: beklaagde (beschuldigde)
Beroep en functie: jur.: eedaflegger
Beroep en functie: jur.: getuige
Beroep en functie: jur.: klager (eiser)
Beroep en functie: kolonist
Beroep en functie: landbouwer
Beroep en functie: misdadiger
Beroep en functie: nar (grappenmaker)
Beroep en functie: nar: term: scurra (L/R)
Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling
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offeraar
sjamaan
sjamanen
vereerders
augustus
profetes
zieneres
profetes bij de Elbe
Vaticinans Chatta mulier
seiðkona
seiðmaðr
seiðmenn
spákona
Vaticinans Chatta mulier
völva
σιβυλλαι
zeelieden
haliurunnas
hellerúne
Helraunerinnen
krijger
geleerde
fili(d) ‘dichter, geleerde’
heksengevolg
tovenaar
Toverkundige personen
divini et augures et magi et incantatores
finnr
semsveinar
Malefici
sortiarii
venefici
heks
tovenares
dodenbezweerster
haliurunnas
hellerúne
Helraunerinnen
Heksen zouden op de Blocksberg een
idisi
Striga holda

Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: sjamaan
Beroep en functie: rel. persoon: sjamaan
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder
Beroep en functie: rel. persoon: verlosser, menselijke: term:
augustus (L/R)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: ‘profetes bij de Elbe’
(Germ.) (naam onbekend)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: ‘Vaticinans Chatta mulier’
(Germ.) (naam onbekend)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: seiðkona (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: seiðmaðr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: seiðmaðr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: spákona (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: vaticinans mulier
(L/R)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: völva (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: σιβυλλα (Gr.)
Beroep en functie: schepeling
Beroep en functie: spreker: bezweerder: term: runa, haljo((Helraunerinne, hellerúne)) (‘helleschreeuwster’) (tovenares)
(Germ.)
Beroep en functie: spreker: bezweerder: term: runa, haljo((Helraunerinne, hellerúne)) (‘helleschreeuwster’) (tovenares)
(Germ.)
Beroep en functie: spreker: bezweerder: term: runa, haljo((Helraunerinne, hellerúne)) (‘helleschreeuwster’) (tovenares)
(Germ.)
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: studie: geleerde
Beroep en functie: studie: meester: term: fili (Kelt.)
Beroep en functie: tovenaar
Beroep en functie: tovenaar
Beroep en functie: tovenaar
Beroep en functie: tovenaar: term: divini et augures et magi et
incantatores (pl.) (Adam van Bremen) (Germ.-L/R)
Beroep en functie: tovenaar: term: finnr = semsveinn (‘Fin’)
(Germ.)
Beroep en functie: tovenaar: term: finnr = semsveinn (‘Fin’)
(Germ.)
Beroep en functie: tovenaar: term: maleficus (‘misdadiger’) (L/R)
Beroep en functie: tovenaar: term: sortiarius (‘voorspeller’) (L/R)
Beroep en functie: tovenaar: term: veneficus (‘gifmenger’) (L/R)
Beroep en functie: tovenares (heks)
Beroep en functie: tovenares (heks)
Beroep en functie: tovenares: dodenbezweerster
Beroep en functie: tovenares: dodenbezweerster: term: haljoruna
(Helraunerinne, hellerúne) (‘dodenbezweerster’) (Germ.)
Beroep en functie: tovenares: dodenbezweerster: term: haljoruna
(Helraunerinne, hellerúne) (‘dodenbezweerster’) (Germ.)
Beroep en functie: tovenares: dodenbezweerster: term: haljoruna
(Helraunerinne, hellerúne) (‘dodenbezweerster’) (Germ.)
Beroep en functie: tovenares: term: Donar-vereersters (Germ.)
Beroep en functie: tovenares: term: idis (Germ.)
Beroep en functie: tovenares: term: striga holda (Germ.-L/R)
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stria
striga
herbaria ‘gifmengster’
bezit
grafgift
gave van het inzicht schenkt
mana in de mede
magie is een instrument dat door de
in vier stukken verdeeld
overgebracht
Aukinn
verlies van Persephone
in bezit te nemen
jarðar megin wordt verworven door het
geluk te verwerven
inbezitneming van land
om het in bezit te nemen
geeft kracht
krachtverwerving
macht over te nemen
voert men een naakt meisje naar
gehaald worden
naar het dodenrijk brengen
bloed
berenbloed
Menstruatiebloed
bloed van het offerdier
stierenbloed
bomen
boom
berketakken
berketakken
scheut
tak
twijg
boomwortel
rótartré
eik [+ spatie]
eik;
hazelnoot
jeneverbesboom
lijsterbes
rauðini
reynir
joleraun
julrönn
sparreboom
vlier
scheepsstevens
schip
dodenschip
nagelschip
Naglfar

Beroep en functie: tovenares: term: striga of stria (Germ.-L/R)
Beroep en functie: tovenares: term: striga of stria (Germ.-L/R)
Beroep en functie: tovenares: term: striga of stria: herbaria
(‘gifmengster’) (Germ.-L/R)
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: gave: grafgift
Bezit en roof: gave: kennis (inzicht)
Bezit en roof: gave: kracht (mana)
Bezit en roof: gave: magie
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling: term: aukinn (nl. van macht/kracht)
(Germ.)
Bezit en roof: verlies
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving van de kracht der aarde
Bezit en roof: verwerving van heil
Bezit en roof: verwerving van land
Bezit en roof: verwerving van land
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht)
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht)
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht)
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk
Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk
Bloed
Bloed: berenbloed
Bloed: menstruatiebloed
Bloed: offerbloed
Bloed: stierenbloed
Boom
Boom
Boom: berk
Boom: boomtak (twijg)
Boom: boomtak (twijg)
Boom: boomtak (twijg)
Boom: boomtak (twijg)
Boom: boomwortel
Boom: boomwortel: term: rótartré (Germ.)
Boom: eik
Boom: eik
Boom: hazelnoot
Boom: jeneverbesboom
Boom: lijsterbes
Boom: lijsterbes: term: rauðini* (Germ.)
Boom: lijsterbes: term: reynir (Germ.)
Boom: lijsterbes: term: rön, jul-; raun, jole- (‘Jullijsterbes(tak)’) (Germ.)
Boom: lijsterbes: term: rönn, jul-; raun, jole- (‘Jullijsterbes(tak)’) (Germ.)
Boom: spar
Boom: vlier
Boot
Boot
Boot: dodenschip (op zee)
Boot: dodenschip: nagelschip
Boot: dodenschip: nagelschip: Naglfar (Germ.)
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omheiningen
boerderijen
Lindholmen
huis [voorafgegaan door een spatie]
Clonmacnois
haljapaal [+ spatie]
paal.
paal,
paal’
Aangespoelde zuilen
palen met daarop geplaatste
beschimpingspaal
paal met ingekerfde
paal met karlshöfuð
níðstöng
flannstöng
skáldstöng
tréníð
offerpaal
caṣālayūpa
ontlening
belang
waarde [voorafgegaan door een spatie]
beïnvloeden
invloed
Motieven als runen
ontwikkeling
autochtone ontwikkeling
primitief
verspreiding
cultus
vruchtbaarheidssymbool verering
Völsi-cultus
dodencultus
gestorven völva kan ook raad geven
duivel in bokkengedaante vereerd
tijdens de Volksverhuizingstijd vereerd
goddelijke verering
godencultus
godheid vereerd
Ze werd cultisch vereerd
met dichtkunst en wordt vereerd
relikwieëncultus
tijdens de Volksverhuizingstijd vereerd

Bouwwerk: afscheiding (hekwerk, omheining, afperking)
Bouwwerk: boerderij (hoeve)
Bouwwerk: burcht: ‘Lindholmen’ (Zw.) (vrm. burcht, bij
Börringesjön tOv Svedala, Svedala, Skåne)
Bouwwerk: huis
Bouwwerk: klooster: ‘Clúain Maccu Nois’ (OG) (oi.) = ni. ‘Cluain
Mhic Nóis’ (ni.) = ‘Clonmacnois’ (alg.) (Ierland)
Bouwwerk: vertrek: kelder: term: halja (oorspr.) (Germ.)
Bouwwerk: zuil (paal)
Bouwwerk: zuil (paal)
Bouwwerk: zuil (paal)
Bouwwerk: zuil (paal)
Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centale: hogezetelzuil
(Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal met daarop geplaatste paardenkop (ter
verjaging of bescherming)
Bouwwerk: zuil: paal, beschimpings- (met ingekerfd mensenhoofd
en inscriptie)
Bouwwerk: zuil: paal, beschimpings- (met ingekerfd mensenhoofd
en inscriptie)
Bouwwerk: zuil: paal, beschimpings- (met ingekerfd mensenhoofd
en inscriptie)
Bouwwerk: zuil: paal, beschimpings-: term: níðstöng (Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, beschimpings-: term: níðstöng: flannstöng
(Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, beschimpings-: term: níðstöng: skáldstöng
(Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, beschimpings-: term: níðstöng: tréníð
(Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, offerBouwwerk: zuil: paal, offer-: term: yūpa, caṣāla- (‘offerpaal met
ring’) (Ind.)
Cultureel aspect: acculturatie
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: motief (alg.)
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: ontwikkeling, autochtone (plaatselijke,
onafhankelijke)
Cultureel aspect: primitiviteit
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultus
Cultus: beeldenverering: fallus-verering
Cultus: beeldenverering: fallus-verering: Völsi-cultus (Germ.)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: Donar-cultus (Germ.)
Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.)
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: personencultus
Cultus: relikwieëncultus
Cultus: Tīwaz*-cultus: Týr-cultus (Germ.)
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vruchtbaarheidscultus
zwaardcultus
tijdens de Volksverhuizingstijd vereerd
Germaanse cultuur
lagere culturen
lagere cultuur
Laps-Altaïsche cultuur
dier
beren
bok
offerdier
rijdier
magische dier
toverdier
‘toverdier’ (on.)
vee [+ spatie]
haring
walvis
wolf
wolven
worm [+ spatie]
dodenrijk
Hel [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
onderwereld
helskór
haliurunnas
Helraunerinnen
hellerúne
helliruna
halja- ‘hel’
dode tovenaar
doden
gestorven völva
overleden moeder
dode offerdier
lijk [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
lijk. [voorafgegaan door een spatie]
groent
dood
gestorven
stervende
geboorte
gedijen
groei
leven [voorafgegaan door een spatie]
natuur
dagelijkse) leven
leven van de Scandinaviërs
geloof in het leven van
levensfase
het doden
doodden
gedood
stomp maken
vergaan

Cultus: vruchtbaarheidscultus
Cultus: wapencultus: zwaardcultus
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultuur: Germaanse ~ (Germ.)
Cultuur: lagere ~ (volkscultuur)
Cultuur: lagere ~ (volkscultuur)
Cultuur: Laps-Altaïsche cultuur
Dier
Dier: beer
Dier: geit: bok (= geitenbok)
Dier: offerdier
Dier: rijdier
Dier: toverdier (magische ~)
Dier: toverdier (magische ~)
Dier: toverdier: term: gandr (Germ.)
Dier: vee
Dier: vis: haring
Dier: walvis
Dier: wolf
Dier: wolf
Dier: worm
Dodenrijk
Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel: term: halja (Germ.)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene: dode offerdier
Dood en leven: afgestorvene: lijk
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

leven: afgestorvene: lijk
leven: bloei
leven: dood
leven: dood
leven: dood
leven: geboorte
leven: groei (gedijen)
leven: groei (gedijen)
leven: leven
leven: leven der aarde (natuur)
leven: leven van de mens (dagelijkse leven)
leven: leven van de mens (dagelijkse leven)
leven: leven van de mens (dagelijkse leven)
leven: levensstadium
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
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vernietig
over een klif gooien en verdrinken
blik is dodelijk
verwantenmoord
de seiðmaðr Eyvindr te verbranden
verbrandde zijn broer
Verbranding van de heks Gullveig
Ze worden verbrand
over een klif gooien en verdrinken
drie [voorafgegaan door een spatie]
driemaal
drievoudige
Eed [voorafgegaan door een spatie]
belofte
vervloeking
vervloekt
eedzegger wordt vervloekt
vervloeking in van de eedzegger
zelfvervloeking
Álög
uþarabasba = on. úþörf spá
Verzoeningsbezwering
Vetebezwering
goden als getuigen aangeroepen
hjálpi mér svá Freyr ok Njörðr ok hinn
identificeert zich met het dode offerdier
hebben eigennamen
personen
persoonlijkheid
spreekt met zijn wapen
contact
geestenverkeer
verbinding
yukti
bier
brood
magische drank
drinkt berenbloed
dronk men het bloed van het offerdier
drinken van bier
drinkt
dronk
mede
melk
vlees van geslachte dieren
gevoed
voedt
goede
kwaadaardig
kwade
slechte
bölvís
verbannen
mochten niet worden uitgesproken

Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging: afwerpen of -springen van een rots
Dood en leven: vernietiging: door het (derde) oog
Dood en leven: vernietiging: moord, verwantenDood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Drie
Drie
Drie: drievoudigheid
Eed
Eed: belofte
Eed: vervloeking (vloek)
Eed: vervloeking (vloek)
Eed: vervloeking, zelfEed: vervloeking, zelfEed: vervloeking, zelfEed: vervloeking: term: álög (Germ.)
Eed: vervloeking: term: uþarabasba (‘vervloeking’) (runeninscr.)
(Germ.)
Eed: verzoeningsbezwering
Eed: vetebezwering
Eed: vorm: aanroeping van de goden als getuigen
Eed: vorm: aanroeping van de goden als getuigen: ‘hjálpi mér svá
Freyr ok Njörðr ok hinn almáttki Áss’ (Chr.-Germ.)
Eén: identificatie, mythische
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: vereniging
Eén: vereniging: term: yukti (Ind.)
Eten en drinken: bier
Eten en drinken: brood
Eten en drinken: drank, toverEten en drinken: drank: bloed
Eten en drinken: drank: bloed
Eten en drinken: dronk
Eten en drinken: dronk
Eten en drinken: dronk
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: melk
Eten en drinken: vlees
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening
Ethiek: goedheid (het goede, goede zaak)
Ethiek: slechtheid
Ethiek: slechtheid
Ethiek: slechtheid
Ethiek: slechtheid: term: bölvíss (adj.) (Germ.)
Ethiek: straf: verbanning (ballingschap, uitstoting)
Ethiek: verbod op het bezigen van lasterlijke uitspraken
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vermijden van knopen
paal van hout (welke verboden was)
taboe
noa-woorden
broer
sibbe
geslachten
ættir (‘geslachten’)
kind
moeder
stiefmoeder
vader
voorouder
zoon
Jul-feest
atheïstisch
Wereldwijde voorstelling
idee van de jonge scheut
gandreið is een oude Germaanse
voorstelling van het nagelschip als
idee erachter is dat men terugkeert in de
kennis
wetend
kennis van de verborgen dingen
fjölkunnig
geheim
verborgen dingen
probleem van de aard van de níðstöng
vraagstuk van de herkomst van de Oud
De trance is een religieuze ervaring
Er is sprake van ontlening door de Noord
met de sjamanistische toverpraktijk
toekomst wordt vastgelegd
Taittirīya
definiëring
Het begrip mana
Magie is de objectivering
doel
gevolgen
resultaat
voorstelling
Verklaring
Oorzaak
Overeenstemming
Conclusie
indeling in ættir
runenvolgorde
relatie
Verband
verhouding tussen
Associatie
geassocieerd

Ethiek: verbod op het dragen van iets dat bindt (vermijden van
knopen, gesloten dingen)
Ethiek: verbod op het plaatsen van een tréníð (Germ.)
Ethiek: verbod: taboe
Ethiek: vrijheid t.a.v. het gebruik van bepaalde woorden en
namen: noa
Familierelaties: broeder
Familierelaties: familie: sibbe (Germ.)
Familierelaties: geslacht (generatie)
Familierelaties: geslacht: term: ætt (Germ.)
Familierelaties: kind
Familierelaties: moeder
Familierelaties: stiefmoeder
Familierelaties: vader
Familierelaties: voorouder
Familierelaties: zoon
Feest: 1. naam: Jul (Julgilde) (Germ.)
Filosofie: atheïsme
Filosofie: idee van de helende kracht der handen
Filosofie: idee van de jonge scheut die groeibevorderend en
onheilafwerend is
Filosofie: idee van de toverrit door heksen e.d. (Germ.)
Filosofie: idee van het nagelschip als dodenschip
Filosofie: idee van terugkeer in de schoot van Moeder Aarde, waar
de chtonische machten verkeren (symbolische dood)
Filosofie: kennis (weten)
Filosofie: kennis (weten)
Filosofie: kennis van het mysterie (verborgen zaken)
Filosofie: kennis van het mysterie: term: kunnigr, fjöl- (‘veel
wetend’) (adj.) Germ.)
Filosofie: kennis: geheim
Filosofie: kennis: geheim
Filosofie: probleem van de aard van de níðstöng (Germ.)
Filosofie: probleem van de oorsprong van de seiðr (Germ.)
Filosofie: theorie over de herkomst van de seiðr (Eliade)
Filosofie: theorie over de herkomst van de seiðr (Ohlmark)
Filosofie: theorie over de herkomst van de seiðr (Strömbäck)
Filosofie: type: predestinatie, leer der
Filosofie: type: Yajur Veda-school, Zwarte: Taittirīya’s (Ind.)
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: doel (zin)
Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect)
Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect)
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: overeenkomst
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
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verbonden
geest
bovennatuurlijke wezens
landvættir
demon
duivel
holda
dwerg
ylfa
alfen
heks Gullveig
heksen als de
hægtessa
kveldriður
myrkriður
túnriður
reus
reuzen
reuzin
dísir
toverwolf
weerwolf
gönduls öndu
haar ziel
ziel van de toverwolf
zielen der zieken
ziel van een zieke
bezielend
treedt in contact met de
dodengeesten
overleden moeder
spook
draugr
levende lijk
fluiten
kruṣṭam
gillen
krauñca
stem van een pluvier (krauñca)
vogelachtige, hoge, gillende toon
schrille stem (vadantī devatā kruṣṭam)
seiðlæti
krassende
hard geluid
stem [voorafgegaan door een spatie]
de naam van de hoogste god geheim
vertelt de stervende draak niet
verzwijgen
worden niet bij name genoemd
galan* ‘zingen (van vogels)
ægishjálmur
ylfa
drie ættir (‘geslachten’) van acht runen
albriniam

Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Geest (alg.)
Geest (alg.)
Geest: beschermgeest van het land: wichten: landvættir
(landwichten) (Germ.)
Geest: demon (alg.)
Geest: demon (alg.)
Geest: demon: term: unholda: ‘hold’ (geruststellende benaming)
(Germ.)
Geest: dwerg (dwergdemon)
Geest: elf: term: ælf (plur. ielfe, ylfe) (Germ.)
Geest: elf: term: álfr (plur. álfar) (alf) (Germ.)
Geest: heks
Geest: heks
Geest: heks: term: hægtesse (Germ.)
Geest: heks: term: riða, kveld- (‘avondrijdster’) (Germ.)
Geest: heks: term: riða, myrk- (‘rijdster bij duisternis’) (Germ.)
Geest: heks: term: riða, tún- (‘hekkenrijdster’) (Germ.)
Geest: reus (reuzin)
Geest: reus (reuzin)
Geest: reus (reuzin)
Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (plur. dísir) (Germ.)
Geest: wolfdemon: weerwolf (toverwolf)
Geest: wolfdemon: weerwolf (toverwolf)
Geest: wolfdemon: weerwolf: gönduls öndu (Germ.)
Geest: ziel
Geest: ziel, dierGeest: ziel, individuele levende
Geest: ziel, individuele levende; van een zieke
Geest: ziel: bezieling, bezield zijn
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest: spook (kwaadwillige dodengeest)
Geest: ziel: dodengeest: spook: draugr (Germ.)
Geest: ziel: dodengeest: term: levend lijk (Germ.)
Geluid: fluiten
Geluid: gillen: term: kruṣṭa (nom. act.) (Ind.)
Geluid: hoge (gillende, vogelachtige, schrille) stem
Geluid: hoge (gillende, vogelachtige, schrille) stem
Geluid: hoge (gillende, vogelachtige, schrille) stem
Geluid: hoge (gillende, vogelachtige, schrille) stem
Geluid: hoge (gillende, vogelachtige, schrille) stem
Geluid: klank: term: læti, seið- (‘toverklanken’) (pl.) (toverlied)
(Germ.)
Geluid: krassen van raven
Geluid: speer, ~ van de
Geluid: stem
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Geluid: zingen van vogels: term: galan* (Germ.)
Germ. termen: ægishjálmr
Germ. termen: ælf
Germ. termen: ætt
Germ. termen: Albruna
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Albruna
auriniam
allar vóru af skafnar
Álög
alu (of: lua, al) ‘amulet’
angurgapi
a = áss
Aukinn
avond
ax óskorit
bölvís (eig. ‘bal-wijs’, dus
draugr (‘spookgeest’)
fara eldi um
Fimbulljóð
finnr
fjölkunnigr ‘veel wetend’, een eretitel
fjölkyngisfolk (‘heksengevolg’)
fjötur
Sprettr mér af fótum fjötur en af
herfjöturr is een boei die de vlucht
formæli
mælti Sigurðr iarl fyrir
framea ‘de voorwaartssnellende’
fregnan, oe. friğnan
frétt
friht of freht
galan* ‘zingen (van vogels)’
galdorwordum
Wijze van voordragen van de galdr
valgaldr
Kenmerken van de galdralag
gamban, misschien ‘magische kracht’
gambanteinn ‘tovertwijg’
til holts ok til hrás viðar (‘naar het
betekenis van de term gandr
gandreið
gönduls öndu ‘de ziel van de toverwolf
Associatie met ‘tovermacht’ en ginn
gerningaveðr
ginfaxi
ginnginna ‘bedriegen’
hægtessa
hapt
halja- ‘hel’
haliurunnas
helliruna ‘necromantia’
helskór
hjálpi mér svá Freyr ok Njörðr ok hinn
hnjóskulindi
Striga holda
idisi waren dus legerboeiende

Germ. termen: Albruna
Germ. termen: Albruna
Germ. termen: allar vóru af skafnar þær er vóro á ristnar/ok
hverfðar við inn helga miöð/ok sendar á viða vego
Germ. termen: álög
Germ. termen: alu
Germ. termen: angurgapi
Germ. termen: ansuz*: Áss
Germ. termen: aukinn
Germ. termen: avond
Germ. termen: ax óskorit
Germ. termen: bölvíss
Germ. termen: draugr
Germ. termen: eldr (on.): fara eldi um landnám
Germ. termen: fimbulljóð
Germ. termen: finnr
Germ. termen: fjölkunnigr
Germ. termen: fjölkyngisfolk
Germ. termen: fjöturr
Germ. termen: fjöturr: ‘Sprettr mér af fótum fjötur en af
höndum hapt’
Germ. termen: fjöturr: herfjöturr
Germ. termen: formæli
Germ. termen: formæli: mæla fyrir
Germ. termen: framea
Germ. termen: frétt
Germ. termen: frétt
Germ. termen: frétt
Germ. termen: galan*
Germ. termen: galan: galdorword
Germ. termen: galan: galdr
Germ. termen: galan: valgaldr
Germ. termen: galdralag
Germ. termen: gamban
Germ. termen: gambanteinn
Germ. termen: gambanteinn: til holts ok til hrás viðar
Germ. termen: gandr
Germ. termen: gandr: gandreið
Germ. termen: gandr: gönduls öndu
Germ. termen: Ganna
Germ. termen: gerningaveðr
Germ. termen: ginfaxi
Germ. termen: ginna
Germ. termen: ginna
Germ. termen: hægtesse
Germ. termen: haft (hapt)
Germ. termen: halja: hel
Germ. termen: haljoruna
Germ. termen: helliruna
Germ. termen: helskór
Germ. termen: hjálpa (on.): hjálpi mér svá Freyr ok Njörðr ok
hinn almáttki Áss
Germ. termen: hnjóskulindi
Germ. termen: hold: striga holda
Germ. termen: idis
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Eiris sāzun idisi, sāzun hera duoder
heyri jötnar, heyri hrímþursar
strook gras (jarðarmen)
julrönn, joleraun bij het Jul-feest
karlshöfuð
landnám
laukaR
laukum studdr
lina
líni gœddr
ljóð
ljóðaháttr
Ljóðatal
logeþor ‘arglistig’
lögr
urðarmáni
Máttr, verwant aan westgerm. macht
magna
mál: ingeritste of ingelegde tekens in
máttr
makten i säden, makten i brödet
Máttkar
mǫ́ttugr
mátt ok megin
megin
ásmegin: de bijzondere macht der goden
jarðar megin: de helende kracht der
meginrúnar (‘machtige runen’)
meginrúnar: de toverkracht der runen
megingjörð
nío em ek meyja mögr, nío em ek systra
n = nauðr
Níð ‘lasterlijke uitspraak’
níðstöng ‘beschimpingspaal’
flannstöng
skáldstöng
tréníð
Germ. noord
elfenschot
pijlschot
Alpenschuβ
Alpstich
Alvskot
Alvspil
dvergskot
Elleskudt
Esa gescot
hægtessan gescot
Hexenschuβ
Marstich
Sendingar
Ut, lytel spere, gif her inne sie

Germ. termen: idis: Eiris sāzun idisi, sāzun hera duoder/Suma
hapt heptidun, suma heri lezidun/Suma clūbōdun umbi
cuoniouuidi/Insprinc haptbandun, inuar uīgandun
Germ. termen: iötunn: heyri jötnar, heyri hrímþursar / synir
Suttunga, siálfir ásliðnar
Germ. termen: jarðarmen
Germ. termen: julrönn, joleraun
Germ. termen: karlshöfuð
Germ. termen: landnám
Germ. termen: laukr: laukaR
Germ. termen: laukr: laukum studdr
Germ. termen: lín
Germ. termen: lín: líni gœddr
Germ. termen: ljóð
Germ. termen: ljóðaháttr
Germ. termen: ljóðatal
Germ. termen: logeþor
Germ. termen: lögr
Germ. termen: maan: urðarmáni
Germ. termen: macht
Germ. termen: magna
Germ. termen: maþla*: mál
Germ. termen: máttr
Germ. termen: máttr: makten i säden, makten i brödet
Germ. termen: máttr: máttigr
Germ. termen: máttr: mǫ́ttulegr
Germ. termen: máttr: trúa á mátt sinn ok megin
Germ. termen: megin
Germ. termen: megin: ásmegin
Germ. termen: megin: jarðar megin
Germ. termen: megin: meginrúnar
Germ. termen: megin: meginrúnar
Germ. termen: megingjörð
Germ. termen: mögr: nío em ek meyja mögr, nío em ek systra
sonr
Germ. termen: nauðr
Germ. termen: níð
Germ. termen: níðstöng
Germ. termen: níðstöng: flannstöng
Germ. termen: níðstöng: skáldstöng
Germ. termen: níðstöng: tréníð
Germ. termen: noord
Germ. termen: pijlschot
Germ. termen: pijlschot
Germ. termen: pijlschot: Alpenschuβ
Germ. termen: pijlschot: Alpstich
Germ. termen: pijlschot: alvskot
Germ. termen: pijlschot: alvspil
Germ. termen: pijlschot: dvergskot
Germ. termen: pijlschot: elleskudt
Germ. termen: pijlschot: esa gescot
Germ. termen: pijlschot: hægtessan gescot
Germ. termen: pijlschot: Hexenschuβ
Germ. termen: pijlschot: Marstich
Germ. termen: pijlschot: sending
Germ. termen: pijlschot: spere (oe.): Ut, lytel spere, gif her inne
sie

Oud-Germaanse religie

trollskot
ylfa gescot
raddlið
reynir
Ze lijkt dus op heksen als de
rótartré (‘boomwortelstronk’)
De term rún
brimrúnar
ginnorúnar (‘toverrunen’)
limrúnar
málrúnar (‘spraakrunen’)
ölrúnar (‘bierrunen’)
sigrúnar (‘zegerunen’)
aaaaaaaaRRRnnnnbmutttalu
ansiuR erþu
ehwaR ansuR
ek erilaR sa wilagaR hateka
ungandiR: bijnaam van iemand
erilaR asugisalas
farauisa
gagaginu
iu þin udR rak ‘deze hengst dreef Udd’
laþu ‘uitnodiging, oproeping’
lina laukaR
logaþore
nis sol sot uk ni sakse stain skorin
ranja ‘aanrenner’
raunijar ‘beproever’
tilarids ‘aanvaller’
uilald ‘met list vervaardigd’
uþarabasba = on. úþörf spá
wlþuþewaR
seiðhjallr
seiðkona
seiðlæti
seiðmaðr
Etymologie en betekenis van seiðr
seiðstafr
þá mælti Sigurðr iarl fyrir ok signaði
ákvæðaskáld
kraftaskáld
andsælis
rangsælis
réttsælis
Spá
fella blótspán ‘het lot werpen’
spákona
betekenis van germ. spell
spellen [voorafgegaan door een spatie]
spjöll
lífsteinn
sigrsteinn
teikn
t = týr
tekna ‘toveren’
teors

Germ. termen: pijlschot: trollskot
Germ. termen: pijlschot: ylfa gescot
Germ. termen: raddlið
Germ. termen: reynir
Germ. termen: riða: kveldriða, myrkriða, túnriða
Germ. termen: rótartré
Germ. termen: rún
Germ. termen: rún: brimrúnar
Germ. termen: rún: ginnorúnar
Germ. termen: rún: limrúnar
Germ. termen: rún: málrúnar
Germ. termen: rún: ölrúnar
Germ. termen: rún: sigrúnar
Germ. termen: runeninscriptie: aaaaaaaaRRRnnnnbmutttalu
Germ. termen: runeninscriptie: ansiuR erþu
Germ. termen: runeninscriptie: ehwaR ansuR
Germ. termen: runeninscriptie: ek erilaR sa wilagaR hateka
Germ. termen: runeninscriptie: ek gudija ungandiR
Germ. termen: runeninscriptie: erilaR asugisalas
Germ. termen: runeninscriptie: farauisa
Germ. termen: runeninscriptie: gagaginu
Germ. termen: runeninscriptie: iu þin udR rak
Germ. termen: runeninscriptie: laþu
Germ. termen: runeninscriptie: lina laukaR
Germ. termen: runeninscriptie: logaþore/wodan /wigiþonar/awa
leubwinie
Germ. termen: runeninscriptie: nis sol sot uk ni sakse stain skorin
Germ. termen: runeninscriptie: ranja
Germ. termen: runeninscriptie: raunijar
Germ. termen: runeninscriptie: tilarids
Germ. termen: runeninscriptie: uilald
Germ. termen: runeninscriptie: uþarabasba
Germ. termen: runeninscriptie: wlþuþewaR
Germ. termen: seiðhjallr
Germ. termen: seiðkona
Germ. termen: seiðlæti
Germ. termen: seiðmaðr
Germ. termen: seiðr
Germ. termen: seiðstafr
Germ. termen: signa
Germ. termen: skáld: ákvæðaskáld
Germ. termen: skáld: kraftaskáld
Germ. termen: sól: andsælis of rangsælis
Germ. termen: sól: andsælis of rangsælis
Germ. termen: sól: réttsælis
Germ. termen: spá
Germ. termen: spá: fella blótspán
Germ. termen: spákona
Germ. termen: spell
Germ. termen: spell
Germ. termen: spell
Germ. termen: steinn: lífsteinn
Germ. termen: steinn: sigrsteinn
Germ. termen: teikn
Germ. termen: teiwaz*: týr
Germ. termen: tekna
Germ. termen: teors
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þokumyrkr (‘donkere nevel’)
þórshamarr
þ = þurs
tjösnur
fúllréttisorð
Úkvæðisorð
Definiëring van útiseta
útiseta at vekja troll up
Betekenis van veleda
völr ‘staf’
Betekenis van völva
völvaleiði (graf van een völva)
walu < walus ‘staf’, dus een
walus
zers
zünriten
gebeurtenissen
laat-antieke
historische
Verloop
Bronstijd
Heidense tijd
Civilis-oorlog
na-Romeinse periode
prehistorische
geschiedenis van het ontstaan
Viking-tijd
Volksverhuizingstijd
jonge
kind
meisje
man [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
man,
medicijnman
mannen
vrouw
getal
24 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
24) [voorafgegaan door een spatie]
24.
24:
24,
30 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
72 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
80 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
getalswaarde
acht [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
negen
10 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
augere

Germ. termen: þokumyrkr
Germ. termen: þórshamarr
Germ. termen: þurs
Germ. termen: tjasna
Germ. termen: úkvæðisorð
Germ. termen: úkvæðisorð
Germ. termen: útiseta
Germ. termen: útiseta
Germ. termen: Veleda
Germ. termen: völr
Germ. termen: völva
Germ. termen: völvaleiði
Germ. termen: Waluburg
Germ. termen: walus
Germ. termen: zers
Germ. termen: zünriten
Geschiedenis
Geschiedenis: Antieke periode, laatGeschiedenis: aspect: historiciteit
Geschiedenis: aspect: verloop
Geschiedenis: Bronstijd
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.)
Geschiedenis: oorlog, Civilis- (Germ.)
Geschiedenis: post-Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: prehistorie
Geschiedenis: type: ontstaansgeschiedenis
Geschiedenis: Viking-periode (Germ.)
Geschiedenis: Volksverhuizingstijd (Eur.)
Geslacht en rijpheid: jeugd
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling
Geslacht en rijpheid: maagd, meisje
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: vrouw
Getal
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~

boven de
boven de
boven de
boven de
boven de

twaalf
twaalf
twaalf
twaalf
twaalf

Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: aantal (hoeveelheid, grootte, groep, getalswaarde)
Getal: acht
Getal: negen
Getal: tien
Getal: vermeerdering: term: augere (L/R)
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Aukinn
vier [voorafgegaan door een spatie]
god
nornen
Skírnir
chtonische machten
goden van de onderwereld
dondergod
hoogste god
Freyrs bediende
devatā
nornen
ansiuR
ansuR
ásmegin
ásliðnar
Ase [voorafgegaan door een spatie]
‘ase
Áss
asura’s
Wanen
Wanin
graf [voorafgegaan door een spatie]
(graf
graven [voorafgegaan door een spatie]
Maglehøj (Frederikssund
völvaleiði
Βαλουβουργ Σηνονι σιβυλλα
βεληδα
κρυπτον ονομα
οπι(σ)θε ‘achter’
ostrakon
held [+ spatie]
aanzien
brachten hem eer en
slechte naam
onderwerpen
onderworpenheid aan God
keizer
Koning
vorst
iarl
jarl
idisi
hemellichamen
hoofd [+ spatie]
hoofddeksel
gezicht
voorhoofd

Getal: vermeerdering: term: aukinn (Germ.)
Getal: vier
God
God: ‘Prevelaarster’ (Norn) (Ind.)
God: ‘Schitterende’ (Skírnir) (Germ.)
God: aardgod
God: aardgod
God: donder en/of bliksem, god van
God: hoogste ~
God: intermediair: dienaar
God: term: deva, devatā (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Nornen’ (on.
nornir) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.)
Graf
Graf
Graf
Graf: 1. loc.: Frederikssund (‘Maglehøj’), grafheuvel(s) te (De.)
Graf: 2. pers./obj.: völvaleiði (Germ.)
Griekse termen: Βαλουβουργ Σηνονι σιβυλλα
Griekse termen: βεληδα
Griekse termen: κρυπτον ονομα
Griekse termen: οπι(σ)θε
Griekse termen: οστρακον
Halfgod: held (heldendom)
Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid)
Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid)
Heerschappij: eer: oneer (slechte naam)
Heerschappij: onderwerping
Heerschappij: onderwerping: aan God
Heerser: keizer
Heerser: koning (heer)
Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer, vorst, hoofdman)
Heerser: leider: term: jarl (Germ.)
Heerser: leider: term: jarl (Germ.)
Heerser: leidster: term: idis (Germ.)
Hemellichaam
Hoofd
Hoofd
Hoofd: deel: gezicht (aangezicht)
Hoofd: deel: voorhoofd
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Drakenkoppen
mensenkop
mensenhoofd
karlshöfuð
Paardenkop
huid
dierenvel
huid van een driejarige
huwelijk
heilige huwelijk
RKK
Volksvergaderingen
angst
bevreesd
af te schrikken
boezemen nog vrees in
bedriegen
ginnginna
wens
gastvrij
beschimping
populairste
gelukzalige
grap
karakter
kenmerk
wezenlijke karakter
lachen
lethargische
plechtige
logeþor ‘arglistig’
toverkundig
list [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
farauisa
uilald ‘met list vervaardigd’
wilagaR
verwondering
droefheid
gunstige
springt zelf
weet wanneer hij zal doden
wil [+ spatie]
willen
zelfstandig strijden
vertrouwde
fili(d) ‘dichter, geleerde’
ogam
tarbfess
kleding
gordel
gordel bij mannen geeft kracht
megingjörð

Hoofd: drakenkop
Hoofd: mensenhoofd
Hoofd: mensenhoofd
Hoofd: mensenhoofd: term: karlshöfuð (Germ.)
Hoofd: paardenkop
Huid
Huid: dierenvel
Huid: runderhuid: stierenhuid (ossenhuid)
Huwelijk
Huwelijk: heilig ~
Instelling en organisatie: organisatie: kerk, de Christelijke (Chr.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.)
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: bedrog
Karakter en gedrag: bedrog: term: ginna ‘bedriegen’ (Germ.)
Karakter en gedrag: bedrog: term: ginna ‘bedriegen’ (Germ.)
Karakter en gedrag: begeerte (wens)
Karakter en gedrag: gastvrijheid
Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit
Karakter en gedrag: gelukzaligheid (zaligheid)
Karakter en gedrag: humor (grap)
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie)
Karakter en gedrag: lach, glimlach
Karakter en gedrag: lethargie
Karakter en gedrag: plechtigheid
Karakter en gedrag: sluwheid: term: logeþor (adj.) (Germ.)
Karakter en gedrag: toverkundigheid
Karakter en gedrag: toverkundigheid (list, magische kwaliteiten)
Karakter en gedrag: toverkundigheid: term: farauisa (‘gevaarlijke
zaken wetende’) (adj.) (Germ.)
Karakter en gedrag: toverkundigheid: term: uilald (‘met list
vervaardigd’) (Germ.)
Karakter en gedrag: toverkundigheid: term: wilagaR (‘listig’)
(adj.) (Germ.)
Karakter en gedrag: verbazing (verwondering)
Karakter en gedrag: verdriet
Karakter en gedrag: welgezindheid
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: zekerheid, vertrouwen (geloof)
Kelt. termen: fili(d)
Kelt. termen: ogam
Kelt. termen: tarbfess
Kleding
Kleding: gordel
Kleding: gordel, kracht (bij mannen)
Kleding: gordel, kracht-: term: megingjörð (van Thor) (Germ.)
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gordel bij vrouwen geeft kuisheid
hnjóskulindi
hoofddeksel
naakt
barrevoets
uitvallen van
schoen
dodenschoenen
helskór
vrouwelijke dracht
groen
kleurt ze met haar bloed
rode
rohiṇī
kleurt
witte
aarde [voorafgegaan door een spatie]
Moeder Aarde
erþu
jarðar
haar materie en oppervlak
op de grond
centrum
eiland
moederland
thuisland
woongebied
akker
land onvruchtbaar
landbouwgebieden
vreemd
afperking
kust
veld [voorafgegaan door een spatie]
hemel
Vader Hemel
land [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
land:
land,
land. [voorafgegaan door een spatie]
thuisland
landrecht
landvættir
landnám
plaatsen begraven
dodenplaats
verblijf
woning
lucht vliegen
werelden
domein der demonen
verbonden met de demonen

Kleding: gordel, kuisheids- (bij vrouwen)
Kleding: gordel: term: hnjóskulindi (‘gordel van vuurzwam’)
(Germ.)
Kleding: hoofddeksel
Kleding: naaktheid
Kleding: naaktheid van de voeten (barrevoets)
Kleding: naaktheid van het hoofd (kaalheid)
Kleding: schoen
Kleding: schoen, dodenKleding: schoen, doden-: term: helskór (Germ.)
Kleding: type: vrouwenkleding
Kleur: groen
Kleur: rood
Kleur: rood
Kleur: rood: term: rohita: rohiṇī (godin/myth. fig.) (Ind.)
Kleur: schilderen (verven, kleuren)
Kleur: wit (blank)
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: erþu (Germ.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: jörð (Germ.)
Kosmografie en geografie: aardoppervlak
Kosmografie en geografie: aardoppervlak (grond)
Kosmografie en geografie: centrum
Kosmografie en geografie: eiland
Kosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland
Kosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland
Kosmografie en geografie: gebied, woonKosmografie en geografie: gebied: akker (bouwland,
landbouwgebied)
Kosmografie en geografie: gebied: akker (bouwland,
landbouwgebied)
Kosmografie en geografie: gebied: akker (bouwland,
landbouwgebied)
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland
Kosmografie en geografie: gebied: grens
Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand)
Kosmografie en geografie: gebied: veld
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Germ.)
Kosmografie en geografie: land (rijk)
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie

en geografie: land (rijk)
en geografie: land (rijk)
en geografie: land (rijk)
en geografie: land (rijk)
en geografie: land (rijk)
en geografie: land: term: land (Germ.)
en geografie: land: term: land (Germ.)
en geografie: plaats, begraaf- (alg.)
en geografie: plaats, begraaf- (dodenplaats)(alg.)
en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
en geografie: ruim, luchten geografie: universum
en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen
en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen
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andere wereld
de richting van de zon
réttsælis
andsælis
rangsælis
in tegengestelde zonnerichting
tegen de zonnebaan
‘terug’
achter’
achterwaarts
achteruit
apāñc
οπι(σ)θε ‘achter’
links
Germ. noord
nertru
sinistro
rechts
windstreek
windstreken
noord
devamanuṣyāṇām śāntā dik

oost
west
zuid
kringloop
Ringvormige
magische cirkel
in de richting van de zon
cultische ommegang
liep men rond een stuk land
loopt naakt rond zijn akker
kringloop rond een object als bron van
karlshöfuð
afbeelding
rotstekeningen
getekend
Tekeningen

Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: weg: richting, overeenkomstig de
zonnebaan
Kosmografie en geografie: weg: richting, overeenkomstig de
zonnebaan: term: réttsælis (Germ.)
Kosmografie en geografie: weg: richting, tegengesteld aan de
zonnebaan: term: andsælis of rangsælis (Germ.)
Kosmografie en geografie: weg: richting, tegengesteld aan de
zonnebaan: term: andsælis of rangsælis (Germ.)
Kosmografie en geografie: weg: richting, tegengesteld aan de
zonnebaan
Kosmografie en geografie: weg: richting, tegengesteld aan de
zonnebaan
Kosmografie en geografie: weg: richting: achter (terug)
Kosmografie en geografie: weg: richting: achter (terug)
Kosmografie en geografie: weg: richting: achter (terug)
Kosmografie en geografie: weg: richting: achter (terug)
Kosmografie en geografie: weg: richting: achter: term: apāñc
(Ind.)
Kosmografie en geografie: weg: richting: achter: term: οπι(σ)θε
(Gr.)
Kosmografie en geografie: weg: richting: links
Kosmografie en geografie: weg: richting: links: ‘noord’ (oorspr.)
(IE)
Kosmografie en geografie: weg: richting: links: term: nertru
(Umbr.)
Kosmografie en geografie: weg: richting: links: term: sinister
(L/R)
Kosmografie en geografie: weg: richting: rechts
Kosmografie en geografie: windstreek (hemel-)
Kosmografie en geografie: windstreek (hemel-)
Kosmografie en geografie: windstreek: noorden
Kosmografie en geografie: windstreek: noorden: frase:
‘devamanuṣyāṇām śāntā dik’ (‘een vredige windstreek voor goden
en mensen’) (TS) (Ind.)
Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kosmografie en geografie: windstreek: westen
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kringloop
Kringloop: cirkel (kring)
Kringloop: cirkel: tovercirkel
Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio)
in de richting van de zonnebaan
Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio)
in de richting van de zonnebaan
Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio)
in de richting van de zonnebaan
Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio)
in de richting van de zonnebaan
Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio)
in de richting van de zonnebaan
Kunst en schrift: afbeelding: portret: term: karlshöfuð (Germ.)
Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening (-schildering)
Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening (-schildering)
Kunst en schrift: afbeelding: schilderij (tekening)
Kunst en schrift: afbeelding: schilderij (tekening)
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beeld [voorafgegaan door een spatie]
beelden met
Fallusachtige stenen
keizermunten
alfabet
op schrift stellen
rits
Latijnse alfabet
Noord-Italische alfabet
ogam-schrift
ranja ‘aanrenner’
raunijar ‘beproever’
runenreeksen
tilarids ‘aanvaller’
toverinscriptie (met runentekens)
futhark
runenschrift
runentekens
rune [+ spatie]
runen dragen namen
runenalfabet
tekens van het
a = áss
Runetekens voor ‘a’ + ‘e’
Runetekens voor ‘a’ + ‘e’
lögr
n = nauðr
þ = þurs
t = týr
t-rune
ættir
soorten op een bepaald doel gerichte
rune voor ‘l’ is laukr i.p.v. lögr
rúnar
rún:
brimrúnar
ginnorúnar
málrúnar
meginrúnar
ölrúnar
sigrúnar
limrúnar
voetafdrukken van de voorouder’ op de
aarvormige t-rune met tweemaal drie
groep man en dier met sik en hoorns

Kunst en schrift: beeld (sculptuur)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur)
Kunst en schrift: beeld, fallusKunst en schrift: kunst: numismatiek
Kunst en schrift: schrift (schrijven, ritsen, alfabet)
Kunst en schrift: schrift (schrijven, ritsen, alfabet)
Kunst en schrift: schrift (schrijven, ritsen, alfabet)
Kunst en schrift: schrift, Latijns
Kunst en schrift: schrift, Noord-Italisch
Kunst en schrift: schrift, ogam- (Kelt.)
Kunst en schrift: schrift, runen- (futhark) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen- (futhark) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen- (futhark) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen- (futhark) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen- (futhark) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen- (futhark) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen- (futhark) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘ansuz = áss’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘ansuz = áss’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘ehwaz’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘lögr’ (Olsen/Krause:
‘laukr’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘nauðr’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘þurs’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: groep: ‘ætt’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: soort Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: lögr
(Olsen/Krause: laukr) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rún (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rún (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar, brim(‘golfrunen’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar, ginno(‘toverrunen’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar, mál(‘spraakrunen’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar, megin(‘machtige runen’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar, öl(‘bierrunen’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar, sig(‘zegerunen’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: term: rúnar, lim- (‘twijgrunen’)
(Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: ‘voetafdrukken van de voorouder’
op Scand. rotstekeningen (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: aarvormige t-rune met tweemaal
drie takken op bracteaat uit Seeland (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: groep man en dier met sik en hoorns
(Germ.)
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groep man, paard en vogel
keizerbuste
negen streken vanaf een vierkant
Inscriptie uit Roes (Gotland)
wolf in de Ragnarök-scène
amulet uit Lindholmen
Bot van Lindholmen
Fallusachtig amulet uit Nord-Trøndelag
bracteaat 28 uit
bracteaat 57 uit Seeland
Seeland-bracteaat 57
Seelands bracteaat
bracteaat van Grumpan
bracteaat van Vadstena
Vadstena-bracteaat
gesp van Charnay
Mantelspeld uit Nordendorf
Fløksand-inscriptie
pijlpunten en kammen uit Vimose
speerpunt uit Dahmsdorf
Speerpunt van Kowel
speerpunt uit Kowel
Speerpunt van Øvre Stabu
speerschacht uit Kragehul
Lansschacht van Kragehul
Inscriptie uit Roes (Gotland)
Thames-zwaard
zwaardpunt uit Torsbjerg
augere
augustus

Kunst en schrift: voorstelling: groep man, paard en vogel op
bracteaten (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: keizerbuste op Romeinse munten
(L/R)
Kunst en schrift: voorstelling: negen streken vanaf een vierkant
traliewerk (magische tekening) (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: paard op een zandstenen plaat met
inscriptie uit Roes (Gotland) (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: wolf (Fenrir?) in een Ragnarök-scène
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: amulet [bot] uit Lindholmen (Schonen)
met runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: amulet [bot] uit Lindholmen (Schonen)
met runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: amulet [fallusachtig] uit NordTrøndelag (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 28 uit Over Hornbæk met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 57 uit Seeland met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 57 uit Seeland met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 57 uit Seeland met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat uit Grumpan met ingeritst
futhark (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat uit Vadstena met ingeritst
futhark (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat uit Vadstena met ingeritst
futhark (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: gesp uit Charnay met ingeritst futhark
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: gesp uit Nordendorf met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: mes [offer-] uit Fløksand met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: pijlpunten en kammen uit Vimose
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: speerpunt uit Dahmsdorf met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: speerpunt uit Kowel met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: speerpunt uit Kowel met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: speerpunt uit Øvre Stabu met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: speerschacht uit Kragehul met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: speerschacht uit Kragehul met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: steen uit Roes (Gotland) met
paardenfiguur en runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zwaard [Thames-] met ingeritst
futhark (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zwaardpunt uit Thorsberger Moor
(Torsbjerg mose) met runeninscriptie (Germ.)
Latijnse termen: augere
Latijnse termen: augere: augustus
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divini et augures et magi et incantatores
fascia ‘band’
fascinum ‘kwade toverij’
herbaria ‘gifmengster’
leudus
Luperci
Malefici, venefici, sortiarii
notae
Scurrae (‘grappenmakers’)
sinistro
striga of stria (lat.) ‘toverheks’
Vaticinans Chatta mulier
lichaam
lichamen [voorafgegaan door een spatie]
ellebogen
schoot
benen
Beensplinters
of been uit een ziek
Alvskot
Alvspil
dvergskot
Gandr
trollskot
ligt tijdens de extase bewegingsloos op
terwijl men zit
zit op het altaar
haar (zie
Het haar
lang haar
loshangend haar
Gandr
Haarbollen
hand [+ spatie]
hand.
handen
i.p.v. de rechterhand
linkerhand
rechterhand
hals
lichaamsdeel
lichaamsdelen
speeksel
maag
nagel
ogen [voorafgegaan door een spatie]
oog [voorafgegaan door een spatie]
blik [+ spatie]
blik)
boze oog
boze blik
oor [[voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
oor:

Latijnse termen: divini et augures et magi et incantatores
Latijnse termen: fascia
Latijnse termen: fascinum
Latijnse termen: herbaria
Latijnse termen: leudus
Latijnse termen: Lupercus
Latijnse termen: malefici
Latijnse termen: nota
Latijnse termen: scurra
Latijnse termen: sinister
Latijnse termen: striga = stria
Latijnse termen: Vaticinans Chatta mulier
Lichaam
Lichaam
Lichaam: arm: elleboog
Lichaam: baarmoeder
Lichaam: been (poot)
Lichaam: bot (been): splinter
Lichaam: bot (been): splinter
Lichaam: bot (been): splinter: term: alvskot (‘elfenschot’)
(Germ.)
Lichaam: bot (been): splinter: term: alvspil (‘elfenpijl’) (Germ.)
Lichaam: bot (been): splinter: term: dvergskot (‘dwergenschot’)
(Germ.)
Lichaam: bot (been): splinter: term: gandr (Germ.)
Lichaam: bot (been): splinter: term: trollskot (‘trollenschot’)
(Germ.)
Lichaam: gestalte: slapende houding
Lichaam: gestalte: zittende houding
Lichaam: gestalte: zittende houding
Lichaam: haar
Lichaam: haar
Lichaam: haar, lang
Lichaam: haar, loshangend
Lichaam: haar: haarbol: term: gandr (Germ.)
Lichaam: haar: haarbol: term: gandr (Germ.)
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand, linkerLichaam: hand, linkerLichaam: hand, rechterLichaam: keel (hals)
Lichaam: lichaamsdeel
Lichaam: lichaamsdeel
Lichaam: lichaamssap: speeksel
Lichaam: maag
Lichaam: nagel
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog: blik
Lichaam: oog: blik
Lichaam: oog: blik, boze
Lichaam: oog: blik, boze
Lichaam: oor
Lichaam: oor
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oren [voorafgegaan door een spatie]
veren
voetafdruk
voetspoor
stappen
voetstap
nacht
blinken
literatuur
Bēowulf
Ldn.
hjálpi mér svá Freyr ok Njörðr ok hinn
Alvíssmál
Bdr.
Grottasöngr
Háv.
Sd.
Skm.
Fj.
Gg.
Vm.
Vsp.
Heimdallargaldr
Germania
Saxo
Adam van Bremen
Jordanes
Hrk.
Eerste Merseburger toverspreuk
Tweede Merseburger toverspreuk
Nat. Hist.
Ut, lytel spere, gif her inne sie
Hist. Rom.
Bósa saga
Egs.
Egils saga
Eir.
Eiríks saga rauða
Eyrb.
Fær.
Frið.
Gísl.
Gisla saga
Göng.
Grett.
Gullþ.
Guta saga
Harðar saga Grímkelssonar
Hns.
Kormáks saga

Lichaam: oor
Lichaam: veer
Lichaam: voet: voetafdruk (spoor)
Lichaam: voet: voetafdruk (spoor)
Lichaam: voet: voetstap
Lichaam: voet: voetstap
Licht en duisternis: nacht
Licht en duisternis: schittering, schijnen, stralen
Literatuur
Literatuur: Bēowulf (Germ.)
Literatuur: codex: Landnámabók (Ldn.) (hs.) (Germ.)
Literatuur: codex: Landnámabók: Oud-Noordse eedspreuk (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Alvíssmál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Baldrs draumar (Bdr., niet in Codex
Regius) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Grottasöngr (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hávamál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Skírnismál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál: Fjölsvinsmál (Fj., niet
in Codex Regius) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál: Grógaldr (Gg., niet in
Codex Regius) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Vafþrúðnismál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Germ.)
Literatuur: Edda, Proza: Gylfaginning: Heimdallargaldr (Germ.)
Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door
Tacitus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R)
Literatuur: Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (door
Adam van Bremen) (L/R)
Literatuur: Getica = De rebus Geticis (door Jordanes) (L/R)
Literatuur: Heimskringla (door Snorri Sturluson), uitgave AD 1900
in 4 delen door Finnur Jónsson (Hkr.) (Germ.)
Literatuur: Merseburger toverspreuk, Eerste (Germ.)
Literatuur: Merseburger toverspreuk, Tweede (Germ.)
Literatuur: Naturalis Historia (door Plinius Secundus Maior) (L/R)
Literatuur: Oud-Engelse toverspreuk (Germ.)
Literatuur: Romeinse geschiedenis (Ρωμαϊκη ίστορια) (door Cassius
Dio) (Gr.)
Literatuur: saga: Bósa saga (Germ.)
Literatuur: saga: Egilssaga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.)
Literatuur: saga: Egilssaga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.)
Literatuur: saga: Eiríks saga rauða (Germ.)
Literatuur: saga: Eiríks saga rauða (Germ.)
Literatuur: saga: Eyrbyggja saga (Germ.)
Literatuur: saga: Færeyinga saga (Germ.)
Literatuur: saga: Friðþjófs saga ins frœkna (Germ.)
Literatuur: saga: Gísli saga Súrssonar (Germ.)
Literatuur: saga: Gísli saga Súrssonar (Germ.)
Literatuur: saga: Göngu-Hrólfssaga (Germ.)
Literatuur: saga: Grettis saga Ásmundarsonar (Germ.)
Literatuur: saga: Gull-þóris saga (Germ.)
Literatuur: saga: Guta saga (Germ.)
Literatuur: saga: Harðar saga Grímkelssonar (Germ.)
Literatuur: saga: Hœnsna-Þóris saga (Germ.)
Literatuur: saga: Kormáks saga (Germ.)
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Ld.,
Maríu saga
Örv.
Örvar-Odds saga
Sturl.
Geirmundr þáttr heljarskinns
Svarfdæla saga
þorleifs þáttr jarlsskáld
Vatn.
Sonatorrek
Kauśika Gṛhya Sūtra
Tryggðamál
Taittirīya Saṃhitā
Bṛhaddevatā
Vita Vitellii
Decretorum libri XX
Edictum Rothari
Gulathing-wet
landrecht van de Rijngouw
Lex Salica
Pactus Alamannorum
Poenitentiale ecclesiarum Germaniae
lot [voorafgegaan door een spatie]
lotsverbonden
noodlot
nauðr
voorteken
halve maan als slecht voorteken
urðarmáni
taika ‘voorteken, toverij’
maan [voorafgegaan door een spatie]
maanfasen
halve maan
urðarmáni
wassende maan
maanvlekken
Aantrekkend
roept de demonen op
afwerende en beschermende macht
weert demonen af
allar vóru af skafnar
kleurt ze met haar bloed
vergroot worden
vergroten de macht van het voorwerp
verhoogde zijn kracht
versterken
versterking
volledig ingeritste futhark
Aukinn
líni gœddr
magna
afzwakking

Literatuur: saga: Laxdœla saga (Germ.)
Literatuur: saga: Maríu saga (Germ.)
Literatuur: saga: Örvar-Odds saga (Germ.)
Literatuur: saga: Örvar-Odds saga (Germ.)
Literatuur: saga: Sturlunga saga (Germ.)
Literatuur: saga: Sturlunga saga: Geirmundr þáttr heljarskinns
(Germ.)
Literatuur: saga: Svarfdæla saga (Germ.)
Literatuur: saga: þorleifs þáttr jarlsskáld (Germ.)
Literatuur: saga: Vatnsdœla saga (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Sonatorrek (Germ.)
Literatuur: Sūtra, Gṛhya, Kauśika (door Kauśika) (Ind.)
Literatuur: Tryggðamál (Germ.)
Literatuur: Veda, Yajur, Zwarte: Taittirīya Saṃhitā (Ind.)
Literatuur: Vedāṅga: Anukramaṇī: Bṛhaddevatā (door Śaunaka)
(Ind.)
Literatuur: Vita Vitellii (door Suetonius) (L/R)
Literatuur: wet: Decretorum libri XX (door Burchard von Worms)
(L/R)
Literatuur: wet: Edictum Rothari (Germ.-L/R)
Literatuur: wet: Gulathing-wet (Germ.)
Literatuur: wet: landrecht van de Rijngouw (Germ.)
Literatuur: wet: Lex Salica (Germ.)
Literatuur: wet: Pactus Alamannorum (Germ.)
Literatuur: wet: Poenitentiale ecclesiarum Germaniae (Germ.)
Lot
Lot: lotsverbondenheid
Lot: noodlot (noodlotsmacht)
Lot: noodzakelijkheid: term: nauðr (Germ.)
Lot: voorteken
Lot: voorteken, slecht: halve maan
Lot: voorteken, slecht: halve maan: term: urðarmáni (Germ.)
Lot: voorteken: term: taika (Fins)
Maan
Maan: maanfase
Maan: maanfase: halve ~
Maan: maanfase: halve ~: term: máni, urðar- (‘noodlotsmaan’)
(halve maan als slecht voorteken) (Germ.)
Maan: maanfase: wassende ~
Maan: maanvlek
Macht en kracht: aantrekkende (oproepende) kracht
Macht en kracht: aantrekkende (oproepende) kracht
Macht en kracht: afwerende kracht
Macht en kracht: afwerende kracht
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking: term: aukinn (Germ.)
Macht en kracht: aspect: versterking: term: gæða (gæddr) (vb.)
(Germ.)
Macht en kracht: aspect: versterking: term: magna (vb.) (Germ.)
Macht en kracht: aspect: verzwakking
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ontkracht
runen worden ontkracht
beschermende kracht
beschermende macht
genezende kracht
genezende macht
heilzame
helende kracht
aanwezig gedachte machten
bovennatuurlijke invloed
bovennatuurlijke macht
goden wier macht
hogere macht
macht der goden
mátt ok megin
levenbevestigende en –gevende kracht
levenskracht
Iemand krachtig maken
macht
kracht
macht
magische kracht
Mana
toverkracht
tovermacht
uit het moederland meegenomen aarde
macht van de aarde
stenen uit de aarde verlenen kracht
macht der bracteaten
bomen met magische kracht
macht van de handeling
macht van de hemellichamen
haar macht was
maan nog niet wat haar macht
macht van de maan
macht van de wassende maan
windstreek heeft zijn eigen macht
zon kon toverkrachten vernietigen
Aangespoelde zuilen en de uit het
macht der magisch-religieuze
kracht van de runeninscripties
macht van de runen
tekens werd kracht toegeschreven
macht der tovenaressen
macht van de plantenwereld
vegetatie der aarde verleent kracht

Macht en kracht: aspect: verzwakking
Macht en kracht: aspect: verzwakking
Macht en kracht: beschermende kracht
Macht en kracht: beschermende kracht
Macht en kracht: genezende kracht (heilzaam)
Macht en kracht: genezende kracht (heilzaam)
Macht en kracht: genezende kracht (heilzaam)
Macht en kracht: genezende kracht (heilzaam)
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: kracht, ~ berustend op eigen: term: mátt ok
megin (‘(eigen) kracht en macht’) (Germ.)
Macht en kracht: levenbevestigende en –gevende kracht
Macht en kracht: levenskracht
Macht en kracht: lichaamskracht (spierkracht)
Macht en kracht: macht
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht van de aarde
Macht en kracht: magische kracht van de aarde
Macht en kracht: magische kracht van de aarde
Macht en kracht: magische kracht van de amuletten (bracteaten)
Macht en kracht: magische kracht van de bomen
Macht en kracht: magische kracht van de handeling
Macht en kracht: magische kracht van de hemellichamen (maan,
zon, windstreken)
Macht en kracht: magische kracht van de hemellichamen: maan
Macht en kracht: magische kracht van de hemellichamen: maan
Macht en kracht: magische kracht van de hemellichamen: maan
Macht en kracht: magische kracht van de hemellichamen: maan
Macht en kracht: magische kracht van de hemellichamen:
windstreek
Macht en kracht: magische kracht van de hemellichamen: zon
Macht en kracht: magische kracht van de hogezetelzuil (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht van de magisch-religieuze
figuursymbolen
Macht en kracht: magische kracht van de runen
Macht en kracht: magische kracht van de runen
Macht en kracht: magische kracht van de runen
Macht en kracht: magische kracht van de tovenaressen
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie (het
verrijzende leven der aarde)
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie (het
verrijzende leven der aarde)
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korenaar (en andere graanproducten)
natuurlijke macht in het zaad
ax óskorit
lina laukaR
Vlas en look
laukum studdr
lina laukaR
Vlas en look
líni gœddr
Beelden met magische werking
macht van het beeld
lichaam kan ook na de dood kracht
lichaamsdelen hebben bijzondere mana
macht van het menselijk lichaam
fallus als bron van kracht
Haar en nagels als bron van kracht
hand als bron van kracht
macht van de naaktheid
naaktheid als bron van kracht
oog als bron van kracht
bloed als bron van kracht
speeksel als bron van kracht
Speeksel en bloed als bron van kracht
macht van het woord
macht van woorden
gerechtsformules als woorden van macht
fluister
influisteringen als woorden van macht
en vervloeking als woorden van macht
beschermende macht ervan
Namen als woorden van macht
Toverspreuken als woorden van macht
aangetrokken gordel geeft kracht
gordel als bron van kracht
macht van kleding en wapens
schoenen als bron van kracht
wapens als bron van kracht
macht van lachen en fluiten
macht van toverattributen
manitu
gamban
westgerm. macht, duidt eveneens mana
mana

Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: koren
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: koren
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: koren: term:
ax óskorit (‘ongesneden korenaar’) (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: look
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: look
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: look: frase:
‘laukum studdr’ (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: vlas
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: vlas
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: vlas: frase:
‘líni gœddr’ (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht van het beeld (sculptuur)
Macht en kracht: magische kracht van het beeld (sculptuur)
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam:
fallus
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam: haar
en nagels
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam:
hand
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam:
naaktheid
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam:
naaktheid
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam: oog
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam:
speeksel en bloed
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam:
speeksel en bloed
Macht en kracht: magische kracht van het menselijk lichaam:
speeksel en bloed
Macht en kracht: magische kracht van het woord (tong)
Macht en kracht: magische kracht van het woord (tong)
Macht en kracht: magische kracht van het woord: eed- en
gerechtsformule
Macht en kracht: magische kracht van het woord: geheime
influistering
Macht en kracht: magische kracht van het woord: geheime
influistering
Macht en kracht: magische kracht van het woord: laster en
vervloeking
Macht en kracht: magische kracht van het woord: naam
Macht en kracht: magische kracht van het woord: naam
Macht en kracht: magische kracht van het woord: toverspreuk
Macht en kracht: magische kracht van kleding en wapens
Macht en kracht: magische kracht van kleding en wapens
Macht en kracht: magische kracht van kleding en wapens
Macht en kracht: magische kracht van kleding en wapens
Macht en kracht: magische kracht van kleding en wapens
Macht en kracht: magische kracht van lachen en fluiten
Macht en kracht: magische kracht van toverattributen
Macht en kracht: magische kracht: manitu (Algonkin)
Macht en kracht: magische kracht: term: gamban (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht: term: macht (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht: term: mana (adj.) (Melan.)
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máttr
makten i säden, makten i brödet
Máttkar
mǫ́ttugr
megin
ásmegin
jarðar megin
orenda
kracht van de overwinning
Scurrae (‘grappenmakers’)
cathartische en levenbevestigende
ontremmende macht
voorspellende of antwoord gevende
belezen
betoverd
betoveren
betovert
bezweren
macht van de handeling
magie
magisch
tover
toverij
toverkunst
Een fjord vullen met haring
Hinderen van de vijand
Iemand krachtig maken.
misoogst ongedaan te maken
Regenmagie
Slecht-weermagie
wervelwind wordt veroorzaakt
gerningaveðr
stomp maken van zwaarden
groeibevorderend
Vervloeking.
Waanzin, toegebracht door Odin.
sjamanistische toverpraktijk
aanraken
aanraking
Beroering
op basis van een voorbeeld, dus analoog
fascinus
magna
seiðr
taika ‘voorteken, toverij’
tekna ‘toveren’
getalmagie
runen in de magie
runenmagie

Macht en kracht: magische kracht: term: máttr (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht: term: máttr: frase: ‘makten i
säden, makten i brödet’ (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht: term: máttr: máttigr en
mǫ́ttulegr (adj.) (i.c. máttkar resp. mǫ́ttugr) (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht: term: máttr: máttigr en
mǫ́ttulegr (adj.) (i.c. máttkar resp. mǫ́ttugr) (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht: term: megin (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht: term: megin, ás- (‘Asenkracht’)
(Germ.)
Macht en kracht: magische kracht: term: megin, jarðar (‘kracht
der aarde’) (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht: term: orenda (Irokees)
Macht en kracht: overwinning, kracht van de
Macht en kracht: reinigende kracht (cathartische)
Macht en kracht: reinigende kracht (cathartische)
Macht en kracht: verlossende (bevrijdende, ontremmende) kracht
Macht en kracht: voorspellende of antwoord gevende macht
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie: doel: een fjord vullen met haring
Magie en mantiek: magie: doel: hinderen van de vijand
Magie en mantiek: magie: doel: iemand krachtig maken
Magie en mantiek: magie: doel: misoogst ongedaan maken
Magie en mantiek: magie: doel: regen
Magie en mantiek: magie: doel: slecht weer
Magie en mantiek: magie: doel: slecht weer
Magie en mantiek: magie: doel: slecht weer: term: gerningaveðr
(‘betoverd weer’) (Germ.)
Magie en mantiek: magie: doel: stomp maken van zwaarden
Magie en mantiek: magie: doel: versterking van levenskracht en
groei
Magie en mantiek: magie: doel: vervloeking
Magie en mantiek: magie: doel: waanzin
Magie en mantiek: magie: geogr./rel.: sjamanistische Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie
Magie en mantiek: magie: methode: imitatieve of homeopatische
magie
Magie en mantiek: magie: term: fascinum (of –s) (L/R)
Magie en mantiek: magie: term: magna (vb.) (Germ.)
Magie en mantiek: magie: term: seiðr (Germ.)
Magie en mantiek: magie: term: taika (Fins)
Magie en mantiek: magie: term: tekna (vb.) (Germ.)
Magie en mantiek: magie: type: getalmagie
Magie en mantiek: magie: type: runenmagie
Magie en mantiek: magie: type: runenmagie
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Witte magie
hekserij
toverij bedrijft, zoals
schadeberokkenende macht
schadelijke magie
Toebrengen van ongeluk
Zwarte magie
fjölkyngi
‘toverij’ (oern.)
Gandr ‘zwarte magie’
Magische handelingen
door de benen naar de hemel, terwijl
andsœlis kringloop
tegen de richting van de zonnebaan
draait rond een woning
Kringloop met het centrum links
kringloop tegen de zonnebaan in
loopt achterwaarts rond een stuk hout
loopt om haar woning
in tegengestelde zonnerichting
door het boze oog
sprenkelen van water
zodegang als bron van kracht
zwaaien met een doek
Magische riten t.b.v. de voorspelling
mantiek
profetie
profetische
voorspel
fella blótspán ‘het lot werpen’
lotorakel
lotsbepaling
Dodenbevraging
dodenbezwering
Hel om een völva raad te vragen
necromantie

Magie en mantiek: magie: type: witte -(heilbrengende magie)
Magie en mantiek: magie: type: zwarte - (hekserij,
schadeberokkenende magie)
Magie en mantiek: magie: type: zwarte - (hekserij,
schadeberokkenende magie)
Magie en mantiek: magie: type: zwarte - (hekserij,
schadeberokkenende magie)
Magie en mantiek: magie: type: zwarte - (hekserij,
schadeberokkenende magie)
Magie en mantiek: magie: type: zwarte - (hekserij,
schadeberokkenende magie)
Magie en mantiek: magie: type: zwarte - (hekserij,
schadeberokkenende magie)
Magie en mantiek: magie: type: zwarte -: term: fjölkyngi (Germ.)
Magie en mantiek: magie: type: zwarte -: term: gandr (Germ.)
Magie en mantiek: magie: type: zwarte -: term: gandr (Germ.)
Magie en mantiek: magische handeling
Magie en mantiek: magische handeling: door de benen naar de
hemel kijken, terwijl men de oren vasthoudt
Magie en mantiek: magische handeling: kringloop tegengesteld
aan de zonnebaan
Magie en mantiek: magische handeling: kringloop tegengesteld
aan de zonnebaan
Magie en mantiek: magische handeling: kringloop tegengesteld
aan de zonnebaan
Magie en mantiek: magische handeling: kringloop tegengesteld
aan de zonnebaan
Magie en mantiek: magische handeling: kringloop tegengesteld
aan de zonnebaan
Magie en mantiek: magische handeling: kringloop tegengesteld
aan de zonnebaan
Magie en mantiek: magische handeling: kringloop tegengesteld
aan de zonnebaan
Magie en mantiek: magische handeling: kringloop tegengesteld
aan de zonnebaan
Magie en mantiek: magische handeling: richten van het boze oog
Magie en mantiek: magische handeling: sprenkelen van water
Magie en mantiek: magische handeling: zodegang
Magie en mantiek: magische handeling: zwaaien met een doek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische
handeling: gooien van het lot: term: fella blótspán (Germ.)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische
handeling: gooien van het lot (lotorakel)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische
handeling: gooien van het lot (lotorakel)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie
(dodenbezwering, het tevoorschijn roepen van doden)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie
(dodenbezwering, het tevoorschijn roepen van doden)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie
(dodenbezwering, het tevoorschijn roepen van doden)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie
(dodenbezwering, het tevoorschijn roepen van doden)
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vraagt zijn overleden moeder Gróa om
Bezwering met runen
magische cirkel die getekend wordt
Tekeningen op de grond
dodenbezweringsformule
valgaldr
Omhulling met een dierenhuid, terwijl
terwijl men in een dierenvel gehuld is
tarbfess
helliruna
seiðr
útiseta
frétt
friht of freht
Spá
mens
volk
arctische volken
raddlið
dansend
harp
tovertrommel
mythische
Baldr-sage
de waterdragende kinderen Bil en Hjúki
dat ze tijdens de vredessluiting
Kvasir, ontstaan uit het speeksel van
Verhaal van Geirmundr heljarskinn
Walhalla
oorsprongssage
bliksem
en bliksemsymbolen
donder
droogte
nevel
þokumyrkr
slecht weer
Slecht-weer
gerningaveðr
storm
wervelwind

Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie
(dodenbezwering, het tevoorschijn roepen van doden)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie:
m.b.v. runenbezwering
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie:
m.b.v. bepaalde tekeningen
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie:
m.b.v. bepaalde tekeningen
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie:
m.b.v. een dodenbezweringsformule
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie:
m.b.v. een dodenbezweringsformule: term: valgaldr (Germ.)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie:
m.b.v. omhulling met een dierenhuid, terwijl men zit (IE)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie:
m.b.v. omhulling met een dierenhuid, terwijl men zit (IE)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie:
m.b.v. omhulling met een dierenhuid, terwijl men zit: term:
tarbfess (Kelt.)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie: term:
helliruna (Germ.)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van zang en trance:
term: seiðr (Germ.)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van zelfoverleg of idem
m.b.v. necromantie: útiseta (Germ.)
Magie en mantiek: mantiek: term: frétt, friht of freht (Germ.)
Magie en mantiek: mantiek: term: frétt, friht of freht (Germ.)
Magie en mantiek: mantiek: term: spá (Germ.)
Mens
Mens: volk (stam)
Mens: volk, arctisch
Mens: volk: term: lið, radd- (‘stemvolk’) (heksengevolg) (Germ.)
Muziek en dans: dans
Muziek en dans: harp
Muziek en dans: trommel: Lapse tovertrommel
Mythe
Mythe: Baldr (Germ.)
Mythe: Bil en Hjúki (SnE) (sage) (Germ.)
Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen: ep. 3: verzoening
en het ontstaan van Kvasir (Germ.)
Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen: ep. 3: verzoening
en het ontstaan van Kvasir (Germ.)
Mythe: Geirmundr heljarskinn, verhaal van (Germ.) (sage)
Mythische woning: naam: ‘Walhalla’ = ‘Valhöll’, de ~ van Odin en
gestorven helden (Germ.)
Mythologie: type: etiologische ~ (just so stories)
Natuurverschijnsel: bliksem
Natuurverschijnsel: bliksem: donder- en bliksemteken, OostersGrieks type
Natuurverschijnsel: donder
Natuurverschijnsel: droogte (droog)
Natuurverschijnsel: mist (nevel)
Natuurverschijnsel: mist: term: þokumyrkr (Germ.)
Natuurverschijnsel: noodweer
Natuurverschijnsel: noodweer
Natuurverschijnsel: noodweer: term: gerningaveðr (Germ.)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
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Offer aan de goden van de onderwereld
Agnyādheya-offer
Aśvamedha
dierenoffer
nertru
mana
manitu
noa-woorden
orenda
taika ‘voorteken, toverij’
paard
hengst
iu [+ spatie]
offerpaard
paard in het Aśvamedha-offer
ehwaR
priester
religieuze functie
religieuze functionaris
priesteres
flamen dialis
Luperci
wlþuþewaR
Druïden
erilaR
erilaR asugisalas
flamen dialis
Luperci
wlþuþewaR
ontremmende
religieuze ervaring
extase
trance
gedachte
met zichzelf te overleggen
helderziendheid
profetische gave
toekomst wil schouwen
houding van de mens bepaalt
ontwaakt
Waanzin
besprenkeld
sprenkelen
lopen
tovenaar reist naar de
andere wereld reist
begeleiden
onderwereld (om een ziel van een zieke
rijdt naar Hel
hemel (om God te ontmoeten)
landen
bezoekt
ontmoeten
rijdt [voorafgegaan door een spatie]

Offer: ~ aan de goden van de onderwereld
Offer: naam: ‘Agnyādheya’ (De Vries) (Ind.)
Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.)
Offer: obj.: dierenoffer
Overige IE termen: nertru
Overige niet-IE termen: mana
Overige niet-IE termen: manitu
Overige niet-IE termen: noa
Overige niet-IE termen: orenda
Overige niet-IE termen: taika
Paard
Paard: hengst
Paard: hengst: term: iu (oern. inscr.) (Germ.)
Paard: offerpaard
Paard: offerpaard
Paard: term: ehwaR (Germ.)
Priester
Priester
Priester
Priester: functie: priesteres
Priester: spec. god: Jupiter-priester (L/R)
Priester: spec. god: Pan-priester (L/R)
Priester: spec. god: Ullr-priester (Germ.)
Priester: term: drui (nl. druïde) (Kelt.)
Priester: term: erilaR (Germ.)
Priester: term: erilaR (Germ.)
Priester: term: flamen dialis (L/R) (Jupiter-priester)
Priester: term: lupercus (L/R) (Pan-priester)
Priester: term: wlþuþewaR (‘dienaar van (de god) Ullr’)
(runeninscr.) (Germ.)
Psychologie: angst: remming (psych. blokkade)
Psychologie: ervaring van religie (innerlijk religieus leven,
religieuze ervaring)
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: gedachte (denken)
Psychologie: gedachte: meditatie
Psychologie: helderziendheid (zienergave, voorspellende gave)
Psychologie: helderziendheid (zienergave, voorspellende gave)
Psychologie: helderziendheid (zienergave, voorspellende gave)
Psychologie: houding t.o.v. de goden
Psychologie: ontwaken (wekken)
Psychologie: waanzin, bezetenheid
Reiniging en verzorging: besprenkeling
Reiniging en verzorging: besprenkeling
Reis
Reis: andere wereld, ~ naar de (in sjamanisme)
Reis: andere wereld, ~ naar de (in sjamanisme)
Reis: begeleiden (leiden naar)
Reis: hel, ~ naar de (hellevaart)
Reis: hel, ~ naar de (hellevaart)
Reis: hemel, ~ naar de
Reis: komst: landen
Reis: ontmoeten (bezoeken)
Reis: ontmoeten (bezoeken)
Reis: rijden (berijden, rit)
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rit [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
gandreið
túnriður
kveldriður
myrkriður
om terug te
ziel van een zieke terug te halen
uit het lichaam te treden
vaart
vliegen
vlucht
religie
religieuze
geloof
vertrouwen op eigen kracht en macht
geloofde in het bestaan van een taal der
i.v.m. het geloof in het
draugr
geloof in Donar
godengeloof
heidens
Oud-Germaanse religie
religieus mens
sjamanisme
sjamanistische
arctisch sjamanisme
subarctisch sjamanisme
volksgeloof
heilig
sacrale
geheiligd
wijding
zegening
profane
signaði
altaar
vuuraltaar
amulet
bracteaat
bracteaten
alu (of: lua, al) ‘amulet’
lífsteinn
sigrsteinn
relikwie
tempelring
ritueel
aanbieden van dodenschoenen
Begrafenis
begraven
en vegetatieriten
verbrand en soms wordt hun as
initiatieriten

Reis: rijden (berijden, rit)
Reis: rijden: term: gandreið (Germ.)
Reis: rijden: term: -riða (nom. ag.) (term voor heks) (Germ.)
Reis: rijden: term: -riða (nom. ag.) (term voor heks) (Germ.)
Reis: rijden: term: -riða (nom. ag.) (term voor heks) (Germ.)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: varen
Reis: vliegen
Reis: vluchten
Religie
Religie
Religie: geloof
Religie: geloof in de eigen kracht en macht
Religie: geloof in een taal der goden
Religie: geloof in wederkeer als levende lijk
Religie: geloof in wederkeer als levende lijk: als draugr (Germ.)
Religie: geloof, gods- (goden-)
Religie: geloof, gods- (goden-)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: religieusiteit
Religie: type: sjamanisme
Religie: type: sjamanisme
Religie: type: sjamanisme, arctisch
Religie: type: sjamanisme, subarctisch
Religie: type: volksgeloof
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: profaniteit
Religieus fenomeen: zegenen: term: signa (Chr.-Germ.)
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar, vuurReligieus voorwerp: amulet (bracteaat)
Religieus voorwerp: amulet (bracteaat)
Religieus voorwerp: amulet (bracteaat)
Religieus voorwerp: amulet: term: alu (Germ.)
Religieus voorwerp: amulet: term: lífsteinn (‘levenssteen’)
(Germ.)
Religieus voorwerp: amulet: term: sigrsteinn
(‘overwinningssteen’) (Germ.)
Religieus voorwerp: relikwie
Religieus voorwerp: tempelring
Rite
Rite: behandeling van de dode: aanbieden van dodenschoenen
(Germ.)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: onschadelijk maken: verbranding
en uitstrooiing van de as
Rite: initiatierite
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Attis-ceremonie
Adoptierite, waarbij alle aanwezigen in
bloedbroederschapsceremonie
ceremonie van de bloedbroederschap
werpen van schoenen
schijndood
symbolische dood
rituele handelingen
aanraken van de eedring, offerdier of
schoen, gemaakt van de huid van een
Omhulling met een dierenhuid, terwijl
terwijl men in een dierenvel gehuld is
offermaal
rituele inbezitneming van land
praktijken
volksgebruiken
zede
werpen van schoenen tijdens de
landbouwriten
vegetatieriten
rund
ossen
tarb
devamanuṣyāṇām śāntā dik
apāñc ‘terug’
krauñca
rohiṇī
vac
vadantī devatā kruṣṭam
skt. yukti
skt. caṣālayūpa ‘offerpaal met bovenaan
schepping
fallische
fallus
paardenpenis
fascinum
teors
zers
homoseksualiteit
ergi [voorafgegaan door een spatie]
kuisheid
Tobiasnachten

Rite: initiatierite: mysteriewijding: Attis-ceremonie (Klein-Azië)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite): ‘binnenleiding
in de familie’: in-de-schoen-stappen
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite):
bloedbroederschapsbezegeling
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite):
bloedbroederschapsbezegeling
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: werpen van
schoenen
Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding:
symbolische dood en wederopstanding
Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding:
symbolische dood en wederopstanding
Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling: eedshandeling (aanraking van de eedring,
offerdier of lichaamsdeel)
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele inbezitneming van land: term: fara eldi um landnám
(Germ.)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik: huwelijks- begrafenisgebruik: werpen van
schoenen
Rite: vruchtbaarheidsrite: landbouwrite (vegetatierite)
Rite: vruchtbaarheidsrite: landbouwrite (vegetatierite)
Rund
Rund: stier: os
Rund: stier: term: tarb, tarvos (Kelt.)
Sansk. termen: ‘devamanuṣyāṇām śāntā dik’
Sansk. termen: apāñc
Sansk. termen: krauñca
Sansk. termen: Rohita: Rohiṇī
Sansk. termen: vac: ‘Vac, vac, vac!’
Sansk. termen: vadantī devatā kruṣṭam
Sansk. termen: yuj: yukti
Sansk. termen: yūpa: caṣālayūpa
Schepping
Seksualiteit: fallus
Seksualiteit: fallus
Seksualiteit: fallus, paardenSeksualiteit: fallus: term: fascinum (of -s) (L/R)
Seksualiteit: fallus: term: teors (Germ.)
Seksualiteit: fallus: term: zers (Germ.)
Seksualiteit: homoseksualiteit
Seksualiteit: homoseksualiteit: term: argr (ragr, ergi (‘zich
gedragend als vrouw’), meri (‘merrie’)) (Germ.)
Seksualiteit: onthouding, seksuele
Seksualiteit: onthouding, seksuele: na huwelijksvoltrekking:
Tobiasnachten (Germ.)
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eedring
niet-gesloten armring
Niet-gesloten vingerring
draken
draak
wereldslang
raddlið
fjölkyngisfolk (‘heksengevolg’)
gevolg [+ spatie]
gevolg’
gevolg:
leger
kringen der Mithras-vereerders
staf
‘(magische) stok, paal, tak’
twijg: hij gaat til holts ok til hrás viðar
toverstaf
tovertwijg
Beensplinters die ziekte veroorzaakt
Haarbollen in de rundermaag
ziekte schreef men toe aan pijlen
gambanteinn
‘(magische) stok, paal, tak’
seiðstafr
völr
walus
stok
tjasna
tjösnur
Stenen
Fallusachtige stenen
Runensteen
Eggjum-steen
steen van Kylver
Björketorpstein
Runensteen uit Ledberg (Zw.)
Runensteen van Nordhuglen
lífsteinn
sigrsteinn
aanvaller
tilarids ‘aanvaller’
vijand
beschermen
verdreef
verdreven
verjaagt

Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring)
Slang: draak (slangachtig monster)
Slang: draak, schat bewakende
Slang: wereldslang: wateren, ~ van de aardse (zee) of de aarde
omspannende ~
Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap: heksen:
term: raddlið (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap: heksen:
term: fjölkyngisfolk (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten)
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten)
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten)
Sociologie: gemeenschap, militaire
Sociologie: gemeenschap, religieuze
Staf
Staf: scepter: toverstaf (tovertak)
Staf: scepter: toverstaf (tovertak)
Staf: scepter: toverstaf (tovertak)
Staf: scepter: toverstaf (tovertak)
Staf: scepter: toverstaf: pijl of (been)splinter die ziekte
veroorzaakt
Staf: scepter: toverstaf: pijl of (been)splinter die ziekte
veroorzaakt
Staf: scepter: toverstaf: pijl of (been)splinter die ziekte
veroorzaakt
Staf: scepter: toverstaf: term: gambanteinn (Germ.)
Staf: scepter: toverstaf: term: gandr (Germ.)
Staf: scepter: toverstaf: term: seiðstafr (Germ.)
Staf: scepter: toverstaf: term: völr (Germ.)
Staf: scepter: toverstaf: term: walus* (Germ.)
Staf: stok
Staf: stok: term: tjasna (Germ.)
Staf: stok: term: tjasna (Germ.)
Steen
Steen: fallusvormige ~
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Eggjum
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Kylver
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Björketorp (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Ledberg (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Nordhuglen (Germ.)
Steen: term: steinn, líf- (‘levenssteen’) (amulet) (Germ.)
Steen: term: steinn, sigr- (‘overwinningssteen’) (amulet) (Germ.)
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval: term: tilarids (‘aanvaller’) (nom. ag.)
(runeninscr.) (Germ.)
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
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verjagen
dwang
landnám
zegerunen
strijd
holmgang
vetebezwering
Verzoening
dat ze tijdens de vredessluiting
vergelijking van ‘eeuwig
metaforen
noa-woorden
omschreven
omschrijvingen
kenning
fallus genoot reeds in prehistorische
signaði Óðni

offerpaal met bovenaan een houten ring
magisch-religieuze figuursymbolen
fallussymbolen
symbolische dood wordt gevolgd door
een symbolische wedergeboorte
teken [+ spatie]
teken,
teken)
tekens
figuursymbolen
symbooltekens
tekens
figuren met een religieuze
figuursymbool met een magisch–religieus
doel
magisch-religieuze figuursymbolen
aarvormige t-rune
sparreboom, aar of pijl met veren
notae
Ringvormige en golfachtige figuren
teikn
mál: ingeritste of ingelegde tekens
taal
antwoord
vernemen
bericht
spjöll
bevel
onwaar verhaal, fabel
spell:

Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: dwingen
Strijd en vrede: kolonisatie: term: landnám (Germ.)
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd: tweekamp (holmgang) (Germ.)
Strijd en vrede: strijd: vete
Strijd en vrede: verzoening
Strijd en vrede: verzoening van Asen en Wanen (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: gelijkenis: vergelijking van ‘eeuwig
durende’ zaken in de eedformule
Symboliek: beeldspraak: metafoor
Symboliek: beeldspraak: metafoor: noa-woord
Symboliek: beeldspraak: metafoor: noa-woord
Symboliek: beeldspraak: metafoor: noa-woord
Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.)
Symboliek: fallus als symbool van vruchtbaarheid
Symboliek: handgebaar zegenen: term: signa (het hamerteken,
event. met de hamer) als symbool van wijding aan een god met
als doel afwering van demonische machten en bevordering van de
vruchtbaarheid (van bruid, gewas, vee) (Germ.)
Symboliek: offerpaal [caṣālayūpa] als symbool van de fallus (Ind.)
Symboliek: symboliek van de figuursymbolen
Symboliek: symboliek van de seksualteit: fallus
Symboliek: symboliek van het mysterie van dood en leven
(wedergeboorte)
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken: figuursymbool (symboolteken)
Symboliek: teken: figuursymbool (symboolteken)
Symboliek: teken: figuursymbool (symboolteken)
Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magischreligieus
Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magischreligieus
Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magischreligieus
Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magischreligieus: aarvormig symbool
Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magischreligieus: aarvormig symbool
Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magischreligieus: term: nota (L/R)
Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magischreligieus: ring- en golfvormig symbool
Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magischreligieus: term: teikn (Germ.)
Symboliek: teken: figuursymbool: term: mál (Germ.)
Taal
Taal: antwoord (geven of ontvangen)
Taal: antwoord (geven of ontvangen)
Taal: bericht
Taal: bericht: term: spjöll (Germ.)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: epiek: fabel (onwaar verhaal)
Taal: epiek: fabel: term: spell (Germ.)

Oud-Germaanse religie

sage
mompel
influisteringen
aangeroepen
aangesproken
gebed
invocatie
opgeroepen
uitnodiging, oproeping
laþu ‘uitnodiging, oproeping’
Goden, dwergen, alfen
namen, behorend bij bepaalde
taal der goden
sacrale en profane taal
sacrale taal
sacrale, meestal niet
cultuslied
redeliederen
toverlied
Associatie van ljóð en toverspreuk
ljóð
fimbulljóð
seiðlæti
varðlokkur
hoe hij heet
naam
namen
noemt
bij name
genoemd
Godennamen
eigennaam
eigennamen
bijnaam
bijnamen
eretitel
κρυπτον ονομα
plaatsnamen
en plaatsnamen
overlevering
dichtkunst
poëzie
spreukenpoëzie
profane taal
raad
Alliteratie
spraak
sprak [+ spatie]
Spreek
gesproken
uitsprak.
spreken
vadantī
magische strofe
spreuk
formule
gerechtsformule

Taal: epiek: sage
Taal: fluisteren (mompelen van geheim, noodlot, spreuk)
Taal: fluisteren (mompelen van geheim, noodlot, spreuk)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed: geestenoproeping
Taal: gebed: geestenoproeping: term: laþu (oern. inscr.) (Germ.)
Taal: goden (en andere geesten), ~ der
Taal: goden (en andere geesten), ~ der
Taal: goden (en andere geesten), ~ der
Taal: heilige ~
Taal: heilige ~
Taal: heilige ~
Taal: lied (zang, cultuslied)
Taal: lied, redeTaal: lied, toverTaal: lied, tover-: term: ljóð (Germ.)
Taal: lied, tover-: term: ljóð (Germ.)
Taal: lied, tover-: term: ljóð, fimbul- (‘machtig lied’) (Germ.)
Taal: lied, tover-: term: seiðlæti (pl.) (Germ.)
Taal: lied, tover-: term: varðlok(k)ur (pl.) (Germ.)
Taal: naam
Taal: naam
Taal: naam
Taal: naam
Taal: naam
Taal: naam
Taal: naam, goden- (theofoor)
Taal: naam, persoonsTaal: naam, persoonsTaal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam: term: κρυπτον ονομα (Gr.)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats-: theofore Taal: overlevering
Taal: poëzie (dichtkunst)
Taal: poëzie (dichtkunst)
Taal: poëzie, spreukenTaal: profane ~
Taal: raad(geving, -pleging)
Taal: rijm: alliteratie
Taal: spraak (spreken)
Taal: spraak (spreken)
Taal: spraak (spreken)
Taal: spraak (spreken)
Taal: spraak (spreken)
Taal: spraak (spreken)
Taal: spraak: term: vad (vb.) (Ind.)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: spreuk, rechts-
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Sprettr mér af fótum fjötur en af
Ut, lytel spere, gif her inne sie
vac
formæli
mælti Sigurðr iarl fyrir
galdorwordum
galdr
Heimdallargaldr
valgaldr
gemompelde toverspreuk
spell:
spjöll
Ljóðatal
Parallellisme
herhaling
inscriptie
grafinscripties
ostrakon
toverinscriptie (met runentekens)
uitspraak
grove taal
Laster
vuile taal
fúllréttisorð
Úkvæðisorð
versvorm
versregel
Versvorm
galdralag
ljóðaháttr
verzoekt
voordracht
voordragen
cultusrede
gevraagd
vragen
plechtig voorgedragen
plechtige uitspreken
spreken vaak in liederen
wijze van spreken
Wijze van voordragen
spellen [voorafgegaan door een spatie]
term
woord heilig
taboeïsering van woorden
taboe-woorden
gezongen
lied
zingen
zingt
gezang van het gevolg
Ze zingen
galan

Taal: spreuk: frase: ‘Sprettr mér af fótum fjötur en af höndum
hapt’ (Germ.)
Taal: spreuk: frase: ‘Ut, lytel spere, gif her inne sie’(Germ.)
Taal: spreuk: frase: ‘Vac, vac, vac!’ (Ind.)
Taal: spreuk: term: formæli (Germ.)
Taal: spreuk: term: formæli: mæla fyrir (‘een spreuk uitspreken’)
(vb.) (Germ.)
Taal: spreuk: term: galdorword (Germ.)
Taal: spreuk: term: galdr (Germ.)
Taal: spreuk: term: galdr, Heimdallar- (‘Heimdallrs toverlied’)
(cultuslied) (Germ.)
Taal: spreuk: term: galdr, val- (‘dodenbezwering’)
(necromantische formule) (Germ.)
Taal: spreuk: term: rún (oorspr.) (Germ.)
Taal: spreuk: term: spell (Germ.)
Taal: spreuk: term: spjöll (Germ.)
Taal: stijlfiguur: enumeratie: term: ljóðatal (Germ.)
Taal: stijlfiguur: parallellisme
Taal: stijlfiguur: repetitio (herhaling)
Taal: tekst: inscriptie
Taal: tekst: inscriptie, grafTaal: tekst: inscriptie, ostrakon- (Gr.)
Taal: tekst: inscriptie, tover-: term: rún (Germ.)
Taal: uitspraak
Taal: uitspraak: laster (belediging, grove taal)
Taal: uitspraak: laster (belediging, grove taal)
Taal: uitspraak: laster (belediging, grove taal)
Taal: uitspraak: laster: term: fúllréttisorð (Germ.)
Taal: uitspraak: laster: term: úkvæðisorð (Germ.)
Taal: vers(regel)
Taal: vers(regel)
Taal: versvorm
Taal: versvorm: term: galdralag (Germ.)
Taal: versvorm: term: ljóðaháttr (Germ.)
Taal: verzoek
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing: cultusrede
Taal: vraag
Taal: vraag
Taal: wijze van spreken, uitspraak
Taal: wijze van spreken, uitspraak
Taal: wijze van spreken, uitspraak
Taal: wijze van spreken, uitspraak
Taal: wijze van spreken, uitspraak
Taal: wijze van spreken: term: spellen (Germ.)
Taal: woord
Taal: woord, heilig
Taal: woord, heilig: taboe-woord
Taal: woord, heilig: taboe-woord
Taal: zang (zingen, lied)
Taal: zang (zingen, lied)
Taal: zang (zingen, lied)
Taal: zang (zingen, lied)
Taal: zang, samen-: toverzang
Taal: zang, samen-: toverzang
Taal: zang: term: galan* (Germ.)
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gol.
biguol
leudus
ljóð
avond
winter
eeuwig
toekomst
totaliteit van het futhark
seiðhjallr
twee
splitsing
vat [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
bevatte
ketel
plant
vegetatie
bilzekruid
gras
uitgesneden strook gras
strook gras (jarðarmen)
hout
dood hout
graan
aar [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
korenaar
ax [voorafgegaan door een spatie]
look
laukaR
laukum
maretak
sneden de tak
heilige plant
rohiṇī
vlas
lina
bessen
vuurzwam
woud
zaad
bevrijdt
apotropeïsch
Apotropie
hengst dreef Udd
magische, bescherming verlenende
om het zaad te beschermen
betoverd is tegen slechte invloeden

Taal: zang: term: galan* (Germ.)
Taal: zang: term: galan: bigalan (‘een toverlied zingen’) (ohd.)
(Germ.)]
Taal: zang: term: leudus (L/R)
Taal: zang: term: ljóð (Germ.)
Tijd: dag: avond
Tijd: jaargetijde: winter
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid
Tijd: temporaliteit: toekomst
Totaliteit: 24 als ~ van het futhark (Germ.)
Troon: orakeltroon: term: seiðhjallr (Germ.)
Twee
Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling)
Vat (vloeistofhouder, holte)
Vat: bevatten (inhouden)
Vat: ketel
Vegetatie
Vegetatie
Vegetatie: bilzekruid
Vegetatie: gras
Vegetatie: graszode
Vegetatie: graszode: term: jarðarmen (Germ.)
Vegetatie: hout
Vegetatie: hout, dood
Vegetatie: koren (graan)
Vegetatie: korenaar
Vegetatie: korenaar
Vegetatie: korenaar: term: ax (Germ.)
Vegetatie: look
Vegetatie: look: term: laukr (Germ.)
Vegetatie: look: term: laukr (Germ.)
Vegetatie: maretak
Vegetatie: maretak
Vegetatie: plant, heilige
Vegetatie: rohiṇī (div. soorten planten) (Ind.)
Vegetatie: vlas (Linum usitatissimum)
Vegetatie: vlas: term: lín (Germ.)
Vegetatie: vrucht:
Vegetatie: vuurzwam
Vegetatie: woud
Vegetatie: zaad (kiem)
Verlossing
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)

Oud-Germaanse religie

paardenkop op het vuuraltaar
Paardenkop op paal om de vijanden af te
onheilafwerend
konden de landvættir verjagen
níðstöng die de landvættir moet
Verdrijving van demonen
ontremmende
Verlossing van ziekte
geneeskrachtig
genezen
helende
Verlossing van ziekte
met zichzelf te overleggen
opwekking uit de dood
tot leven gewekt
wedergeboorte
wederopstanding
symbolische wedergeboorte
aanwezig gedachte machten
verwisselt van gedaante
imitaties
materialisatie
materialisatie van een gedachte
gönduls öndu
epifanieën
substituut
vervangt
belichamen
vertegenwoordigen
bokkengedaante
epifanieën van zielen
vogel
pluvier
krauñca
raven.
epifanieën van zielen
voorwerp
band’
boei
strik
fascia
fjötur
herfjöturr
hapt
touw
bezemsteel
doek
gesp
þórshamarr

Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: remming (psych. blokkade)
Verlossing: separ.: ziekte
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: weg naar ~: meditatie
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte, symbolische
Verschijning: aanwezigheid, goddelijke (geestes-)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: incarnatie (materialisatie)
Verschijning: incarnatie van de gedachte (de gedachte in
lichamelijke gedaante, haam)
Verschijning: incarnatie van de gedachte: term: gönduls öndu
(Germ.)
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Vogel
Vogel: pluvier
Vogel: pluvier: term: krauñca (Ind.)
Vogel: raaf
Vogel: zielenvogel (dodenvogel)
Voorwerp
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: band: term: fascia (L/R)
Voorwerp: band: term: fjöturr (Germ.)
Voorwerp: band: term: fjöturr, her- (‘legerboei’) (Germ.)
Voorwerp: band: term: haft (Germ.)
Voorwerp: band: touw
Voorwerp: bezemsteel
Voorwerp: doek
Voorwerp: gesp
Voorwerp: hamer: term: hamarr, þórs- (‘hamer van Thor’)
(swastikasymbool) (Germ.)
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kam
kleurstof
knopen
lina
lussen
mes [voorafgegaan door een spatie]
offermes
netten
caṣāla
mantelspeld
fibula
magisch middel
toverattributen
dood hout
yukti
gif.
gifmengster
wichelroede
zak [+ spatie]
vuren
vuur
as [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
aansteekt
brand
vlamt
brandstapel
haard
eldi [voorafgegaan door een spatie]
proeven
aanraken
aanraking
Beroering
kijk
schouwen
ziet
inzicht
schip dansend
wapen
pijl
Alvspil
schede
schilden
speren
speer van Hallgrímr
framea ‘de voorwaartssnellende’
ranja ‘aanrenner’
raunijar ‘beproever’
tilarids ‘aanvaller’
Speerpunt
spere,
zwaard
zwaard van Freyr
zwaard van Starkaðr
water
golf

Voorwerp: kam
Voorwerp: kleurstof (verf)
Voorwerp: knoop
Voorwerp: linnengoed: term: lin (Germ.)
Voorwerp: lus
Voorwerp: mes
Voorwerp: mes, offerVoorwerp: net
Voorwerp: ring: term: caṣāla (‘houten ring’) (Ind.)
Voorwerp: speld: doekspeld (mantelspeld)
Voorwerp: speld: doekspeld: term: fibula (L/R)
Voorwerp: toverattribuut (magisch middel)
Voorwerp: toverattribuut (magisch middel)
Voorwerp: toverattribuut: dood hout
Voorwerp: tovermiddel: term: yukti (Ind.)
Voorwerp: vergif (vergiftigen)
Voorwerp: vergif (vergiftigen)
Voorwerp: wichelroede
Voorwerp: zak
Vuur
Vuur
Vuur: as
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: brandstapel
Vuur: haard(vuur), huiselijk vuur
Vuur: term: eldr (Germ.)
Waarneming: proeven: smaak
Waarneming: voelen: aanraking
Waarneming: voelen: aanraking
Waarneming: voelen: aanraking
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien: inzicht
Wagen: scheepswagen
Wapen
Wapen: pijl
Wapen: pijl: term: pil, alvs- (‘elfenpijl’) (beensplinter) (Germ.)
Wapen: schede (van het zwaard)
Wapen: schild
Wapen: speer
Wapen: speer van Hallgrímr (Germ.)
Wapen: speer: ‘framea’ (‘de voorwaartssnellende’) (Germ.)
Wapen: speer: ‘Ranja’ (‘aanrenner’) (Germ.)
Wapen: speer: ‘Raunijar’ (‘beproever’) (Germ.)
Wapen: speer: ‘Tilarids’ (‘aanvaller’) (Germ.)
Wapen: speer: speerpunt
Wapen: speer: term: spere (naam voor (de oorzaak van) een bep.
ziekte) (Germ.)
Wapen: zwaard
Wapen: zwaard van Freyr (Germ.)
Wapen: zwaard van Starkaðr (Germ.)
Water
Wateren: golf
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golven
moeras
Torsbjerg mose
zee [+ spatie]
zeelieden
fjord
beek
rivier
Gevaar
risikovol
gezondheid
geluk [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
geluk,
gelukbrengend
zegen)
zegenrijke
hamingja
augustus
Pijn
misoogst
noodlot in het jaar 9
ongeluk
onheil
schade
onvruchtbaar
wonden
Vruchtbaarheid
ziek
pijlschot
Alpenschuβ
Alpstich
Alvskot
Elleskudt
Esa gescot
hægtessan gescot
Hexenschuβ
Marstich
Sendingar
spere,
Gandr
ylfa gescot
daden
bevorderen
beproever
raunijar ‘beproever’
gistende
brouwen
bereiding van mede
vermengd met mede
aanrenner
ranja ‘aanrenner’
bewegingsloos

Wateren: golf
Wateren: moeras (offermoeras)
Wateren: moeras: ‘Torsbjerg mose’ = ‘Torsberger Moor’ (Du.)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan: zeeinham (fjord)
Wateren: rivier
Wateren: rivier
Welzijn en ziekte: gevaar (risiko)
Welzijn en ziekte: gevaar (risiko)
Welzijn en ziekte: gezondheid
Welzijn en ziekte: heil
Welzijn en ziekte: heil
Welzijn en ziekte: heil
Welzijn en ziekte: heil
Welzijn en ziekte: heil
Welzijn en ziekte: heil, familie-: term: hamingja (Germ.)
Welzijn en ziekte: heil: term: augustus (adj.) (L/R)
Welzijn en ziekte: lijden
Welzijn en ziekte: misoogst
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onvruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: verwonding
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: ziekte
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot (alg.) (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Alpenschuβ (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Alpstich (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: alvskot (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: elleskudt (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: esa gescot (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: hægtessan gescot
(Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Hexenschuβ (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Marstich (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: sending (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: spere (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: term: gandr (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: ylfa gescot (Germ.)
Werkzaamheid
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: beproeven
Werkzaamheid: beproeven: term: raunijar (‘beproever’) (nom.
ag.) (runeninscr.) (Germ.)
Werkzaamheid: bereiden: gisten
Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen)
Werkzaamheid: bereiden: mengen
Werkzaamheid: bereiden: mengen
Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen (rennen, zich snel
bewegen, voortstormen)
Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen: term: ranja (‘aanrenner’)
(nom. ag.) (runeninscr.) (Germ.)
Werkzaamheid: bewegen: zonder beweging
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legerboeiende
aangetrokken gordel
leggen van knopen
jagen [voorafgegaan door een spatie]
studdr
Hinder
sjamanistische praktijk
onderhoudt
niet-gesloten
spogen
gapende
geeuwend
af te schaven
gesloten [voorafgegaan door een spatie]
besmeerd
smeren
knippen
sneden
Alpstich
Marstich
stromende
werking
bestrijken
afgeschoten
afschieten
gezonden
uitzenden
zendt
Esa gescot
hægtessan gescot
ylfa gescot
pijlschot
Alpenschuβ
Hexenschuβ
Sendingar
Alvskot
dvergskot
trollskot
Elleskudt
kosmische orde
normale levensorde
loopt achteruit en kijkt onder haar benen

Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (leggen van knopen of lussen, aantrekken
van gordels)
Werkzaamheid: binden (leggen van knopen of lussen, aantrekken
van gordels)
Werkzaamheid: ec. ~: jacht
Werkzaamheid: helpen: term: styðja (Germ.)
Werkzaamheid: hinderen
Werkzaamheid: methode (techniek, wijze, praktijk)
Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen
Werkzaamheid: openen (open zijn)
Werkzaamheid: openen: braken (spuwen)
Werkzaamheid: openen: gapen (geeuwen)
Werkzaamheid: openen: gapen (geeuwen)
Werkzaamheid: schaven
Werkzaamheid: sluiten (dicht doen)
Werkzaamheid: smeren (zich insmeren, zalven)
Werkzaamheid: smeren (zich insmeren, zalven)
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: steken: term: stich, Alp- (‘alpensteek’) (nom.
act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: steken: term: stich, Mar- (‘maresteek’) (nom.
act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: stromen, vloeien
Werkzaamheid: werking
Werkzaamheid: wrijven (masseren, strijken)
Werkzaamheid: zenden (schieten)
Werkzaamheid: zenden (schieten)
Werkzaamheid: zenden (schieten)
Werkzaamheid: zenden (schieten)
Werkzaamheid: zenden (schieten)
Werkzaamheid: zenden: term: gescot, esa- (‘asenschot’) (nom.
act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: gescot, hægtessan (‘heksenschot’)
(nom. act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: gescot, ylfa (‘elfenschot’) (nom.
act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: schot, pijl- (nom. act.) (naam voor
(de oorzaak van) bep. ziekten) (alg.) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: schuß, Alpen- (‘alpenschot’) (nom.
act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: schuß, Hexen-(‘heksenschot’)
(nom. act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: sending (‘zending’) (nom. act.)
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: skot, alv- (‘elfenschot’) (nom. act.)
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: skot, dverg- (‘dwergenschot’)
(nom. act.) (beensplinter) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: skot, troll- (‘trollenschot’)
(beensplinter) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: skudt, elle- (‘elfenschot’) (nom.
act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde, tegen- (omgekeerde orde)
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omkering van het normale
omkeringen van de normale orde
onderwereld, waar alles omgekeerd is
ziet Odin door iemands ellebogen
Ragnarök
landrecht
wetboeken
Wetten
IJslandse wetten
bloedbroederschap
dat ze tijdens de vredessluiting
Verdrag tussen de Varjagen en de
vredessluiting
Kledingvoorschrift
voorwaarden
archeologische
moerasvondsten
runendragers, houten voorwerpen
Etymologie
demonisering
overdracht van macht
pijlen of andere voorwerpen
pijlschot
dier als middel van overdracht van macht
toverdier gezonden
wolken
zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zonne
Zonneradsymbolen
swastika
ægishjálmur
angurgapi
ginfaxi
þórshamarr
triskele
1
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Wet en orde: orde, tegen- (omgekeerde orde)
Wet en orde: orde, tegen- (omgekeerde orde)
Wet en orde: orde, tegen- (omgekeerde orde)
Wet en orde: orde, tegen- (omgekeerde orde)
Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (‘lot der goden’)
(Germ.)
Wet en orde: recht, landWet en orde: wet
Wet en orde: wet
Wet en orde: wet, Germaanse: IJslandse - (Germ.)
Wet en orde: wet: contract: bloedbroederschap
Wet en orde: wet: contract: overeenkomst tussen de goden
Wet en orde: wet: contract: staatsverdrag tussen de Varjagen en
de Byzantijnse keizer (945)
Wet en orde: wet: contract: vredessluiting
Wet en orde: wet: voorschrift, kledingWet en orde: wet: voorwaarde (eis)
Wetenschap: archeologie
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wisseling: demonisering
Wisseling: overdracht van kracht (macht)
Wisseling: overdracht van kracht: door uitzending van een pijl
(pijlschot)
Wisseling: overdracht van kracht: door uitzending van een pijl
(pijlschot)
Wisseling: overdracht van kracht: door uitzending van een
toverdier
Wisseling: overdracht van kracht: door uitzending van een
toverdier
Wolk en regen: wolk
Zon
Zon
Zon: zonnewiel (zonnerad)
Zon: zonnewiel: swastika
Zon: zonnewiel: swastika: term:
Zon: zonnewiel: swastika: term:
Zon: zonnewiel: swastika: term:
Zon: zonnewiel: swastika: term:
Zon: zonnewiel: triskele

ægishjálmur (Germ.)
angurgapi (Germ.)
ginfaxi (Germ.)
þórshamarr (Germ.)

