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Oud-Germaanse religie

1

Het heilige en de cultus (2)

Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus

1.1 Tempels en godenbeelden

Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - Tempels en godenbeelden

1.1.1 (§ 264) Inleiding tot tempels en godenbeelden
De terminologie van het cultusheiligdom:
1. germ. *wīha-, on. vé (zie § 243).
2. got. alhs, ohd. os. alah, oe. ealh:
a. Vergelijk:
i. oe. ealgían ‘verdedigen, beschermen’;
ii. gr. αλκη ‘verdediging, kracht’;
iii. olit. elkas, alkas ‘heilig bos’.
b. Er is geen Oud-Noors etymologisch verwant woord:
i. alu ‘bescherming, amulet’ (zie § 227) geeft taalkundige problemen.
ii. –áll in plaatsnamen (zoals no. Ullaráll, zw. Fröjel, no. Ásaráll) zijn geen bewijs voor
verwantschap.
iii. germ. *algiō- in plaatsnamen als Elgjartún: idem.
iv. zw. Altuna: idem.
c. Betekenis van alh-:
’een van de profane wereld afgescheiden taboe-gebied’.
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1.1.2 Kenmerken van de heilige plaats
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1.1.2.1 (§ 265-1) Inleiding tot de kenmerken van de heilige plaats
a. De heilige plaats werd door een omheining of afperking van de profane wereld afgescheiden.
b. Oud-Noorse benaming van de afscheiding:
Egs. 54:
vébönd is ‘een touw dat hazelstokken verbond, die rond het gerechtshof geplaatst waren’.
c. De
1.
2.
3.

heilige plaats is identiek aan
de dingplaats, de plaats van de volksvergadering;
de offerplaats;
het gerechtshof.

d. Het gebruik de heilige plaats te omheinen, is algemeen Germaans.
e. Het idee dat de omheining het belangrijkste element is van de heilige plaats, is IE (zie 1.1.2.4. 1).
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1.1.2.2 (§ 265-2) Germaanse benamingen voor het omheinde cultusheiligdom
1. Muspilli:
a. mahal-statt (ohd.) ‘gerechtsplaats’;
b. Deze plaats was kimarchōt (ohd.) ‘afgegrensd’.
2. Lex Ripuaria:
Er is sprake van de gerechtsheuvel van de koning binnen de kring van een hazelnoothaag.
3. Angelsaksische wetten:
a. Verbod op het oprichten van een friðgeard rond een steen, een boom of een bron.
b. Verklaring:
i. Binnen dit gebied heerst de vrede onder goddelijke ban.
ii. De friðgeard is de omheining.
4. Scandinavië:
a. Stafgarðr verwijst naar de houten ‘staf’ (paal, zuil) in het centrum van de omheining (zie
1.1.2.3):
Diverse plaatsnamen op -stafr verwijzen naar een vroegere cultusplaats (zie 1.1.2.3-c.1).
b. Vangr in Noorwegen is eveneens door een hekwerk omgeven:
Fåvang (Ringebu) < Föðvangr, d.w.z. een vangr, omgeven door een hek (germ. *faþō).
c. Tún is het hekwerk zelf in de Zweedse plaatsnamen
i. Frötuna;
ii. Närtuna;
iii. Ulltuna;
iv. Torstuna.
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1.1.2.3 (§ 265-3) De aard van de centrale paal in het cultusheiligdom
a. De
1.
2.
3.
4.

centrale paal (stafr) is een houten paal in voorstelling variërend:
een speer (op de dingplaats);
een fallus (bijv. de Harundarstafr volgens Nils Lid);
een wereldzuil (bij de plaatsnamen);
een idool (zie d).

b. De paalcultus kan dus ook variëren:
1. speercultus;
2. falluscultus;
3. godencultus.
c. De cultische paal speelt een belangrijke rol in de cultusgemeenschap:
1. Plaatsnamen op -stafr, zoals Harundarstafr en Njarðarstafr (Zweden).
2. Persoonsnaam Gustav:
i. < Gautstafr, verwijzend naar de cultische paal;
ii. Vergelijk stafr als heiti voor ‘man, krijger’.
d. De paal als idool:
1. Het bovenste deel van de paal kan uit een menselijk hoofd bestaan:
i. Reeds Gustav verwijst naar een antropomorfe voorstelling.
ii. Misschien identiek aan trémenn (Háv. 49).
2. Stafr betekende reeds vroeg ook ‘godenbeeld’:
i. lit. stabas ‘godenbeeld’, ontleend aan het Germaans;
ii. lit. stulpas ‘zuilvormig godenbeeld’, eveneens ontleend aan het Germaans (on. stolpi,
mhd. stolpe ‘zuil’; overigens schrijft De Vries stulpai).
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1.1.2.4 (§ 265-4) De omheining van het cultusgebied in de oudheid
1. Een dergelijk gebruik is IE:
a. Hymne van de Cureten aan Zeus:
βωμον ευερκη ‘de goed omheinde verhoging (voor het altaar)’.
b. Sanskriet:
vedika ‘altaar’, eig. ‘omheining (van het altaar)’.
2. De hólmgang-plaatsen waren omheind.
3. Domareringar (zw.) (on. dómhringr):
a. Steenkringen van negen stenen rond een centrale steen.
b. Periode:
IJzertijd m.n. Volksverhuizingstijd (400 – 500).
c. Functies:
i. oorspronkelijk: vooroudergraven;
ii. later: ding- en gerechtsplaatsen.
4. Conclusie:
a. Plaatsen die men van de profane wereld wilde afscheiden, werden omheind.
b. De omheining kon variëren:
i. haag of hekwerk;
ii. steenwal.
c. De meeste termen voor tempel, heilige plaats of gerechtsplaats betekenen oorspronkelijk
‘omheining’.
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1.1.3 De Zuid-Germaanse tempels
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1.1.3.1 (§ 266-1) De niet-Germaanse literaire bronnen t.a.v. de Zuid-Germaanse
tempels
a. Ontkenning van het bestaan van tempels:
1. Tacitus (Germania):
De Germanen kennen geen tempels (zie § 250).
2. IE en Vediërs:
Men kende geen tempels en godenbeelden.
b. Bevestiging van het bestaan van Germaanse tempels:
1. Tacitus (Germ.):
i. Na de ommegang wordt de godin Nerthus naar haar tempel teruggebracht.
ii. De Romeinen verwoesten in het jaar 14 de Tamfana-tempel van de Marsen (zie § 549).
2. Berichten over de verwoesting van tempels door missionarissen.
3. Angelsaksen:
Beda:
i. Gregorius de Grote beveelt aan de heidense tempel tot kerken te wijden.
ii. Koning Rædwald plaatst twee altaren in de tempel, één voor Christus en één voor de
‘demonen’.
iii. De Oostsaksen bouwen hun verwoeste tempels weer op.
4. Franken:
i. Koningin Radegundis verbrandt de fanus qui a Francis colitur.
ii. Gregorius van Tours (‘Vita S. Galli’, c. 2):
(1) Er is sprake van een grote tempel te Keulen.
(2) Commentaar Berends:
De Vries noemt hier ten onrechte Gregorius van Tours als auteur van de Vita S Galli.
5. Langobarden:
Vita Columbani:
een houten fanum, door bomen omgeven.
6. Alamannen:
Agathias:
geen tempels, wel bomen, rivieren en bergen als heilige plaatsen.
7. Andere stammen:
fana en delubra (‘tempels, heiligdommen’).
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1.1.3.2 De Germaanse literaire bronnen t.a.v. de Zuid-Germaanse tempels
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1.1.3.2.1 (§ 266-2) Inleiding tot de Germaanse literaire bronnen t.a.v. de
Zuid-Germaanse tempels
1. Er
a.
b.
c.
d.
e.

bestaan verscheidene voornamelijk Oud-Hoogduitse benamingen voor de tempel:
plōzhūs
= fanum, delubrum;
apkutiohūs
= fanum, delubrum;
harug (zie 1.1.3.2.2);
loh (zie § 250)
= ‘heilig woud’;
baro, oe. bearo
= ‘heilig woud’.

2. Deze tempels kenden misschien een altaar, getuige oe. wīgbed ‘altaar’, eig. ‘godentafel’.
3. De cultushandelingen werden verricht door een parawari (ohd.), een priester.
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1.1.3.2.2

(§ 266-3) De harug

De betekenis van ohd. harug, oe. hearğ, on. hörgr heeft een ontwikkeling doorgemaakt:
a. Oorspronkelijke betekenis:
1. harug en hearğ:
i. ‘fanum, delubrum, lucus, nemus’.
ii. De priesters heetten resp.:
(1) harugari;
(2) hearğweard.
2. hörgr:
i. ‘steenhoop, kleine tempel, heilige omheining’ (zie 1.1.4.1).
ii. Vergelijk:
(1) oi. carn ‘steenhoop’;
(2) lat. carcer ‘kerker’.
3. Conclusie:
i. De harug kan oorspronkelijk twee mogelijke betekenissen hebben:
(1) ‘steenhoop’;
(2) ‘stenen omwalling’.
ii. De cultusplaats bestond uit
(1) een steenhoop of stenen omheining,
(2) verbonden met een centrale paal en een banier.
b. Latere betekenis:
1. Bēowulf 175:
oe. hærğtræf ‘godentempel, offerplaats’, eig. ‘palisade rond een heilige plaats’.
2. Lex Ripuaria:
in haraho iurare:
De heilige plaats is dus tegelijk de dingplaats, een plaats van het openbare leven.
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1.1.3.2.3 (§ 266-4) De archeologische bronnen t.a.v. de Zuid-Germaanse
tempels
1. Bronstijd:
Sporen van een houten bouwsel (1 x 2,4m) met palen in de hoeken.
2. Urnenvelden (late Bronstijd):
a. Rijssen:
i. sporen van een ruimte met dak bij een graf;
ii. misschien vooroudercultus.
b. Hoefijzervormige gebouwen; vergelijk de tekeningen in de Kivik-grafheuvel (zie § 84).
3. Romeinse tijd:
a. Looveen (Wijster; De Vries: Loeveen):
sporen van een tempeltje dat lijkt op een Keltische tempel.
b. Trier:
stenen kapelletje met dak boven een Matronen-godin.
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1.1.4 De Noord-Germaanse tempels
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1.1.4.1 De hörgr
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1.1.4.1.1

(§ 267-1) Inleiding tot de hörgr

a. De hörgr is evenals de ohd. harug een omheinde steenhoop, verbonden met een cultusobject
zoals een paal, speer of houten godenbeeld in de steenhoop (zie Broddenbjerg Mose § 83).
b. Hyndluljóð 10:
De hörgr is het altaar dat met runderbloed rood gemaakt is.
c. Vsp. 7:
Hátimbroðo ‘hoog gebouwd’, verwijzend naar een dak boven de hörgr.
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1.1.4.1.2

(§ 267-2) De hörgr op IJsland

De hörgr heeft een ontwikkeling doorgemaakt:
1. Ytri-Fagridalur (op Klofningsnes tNWv Hvammur):
steenhoop met ringvormige omheining, verwijzend naar een circumambulatio.
2. Sæból:
steenhoop aan één zijde binnen tegen de wand van een gebouwtje, met daaromheen nog een
vierkante omheining, hetgeen lijkt op de tempel in Uppsala.
3. Hófstaðir:
De hörgr maakt nu deel uit van de hof met skáli, een groot gebouw dat dient als feestzaal voor
de offergemeenschap en het afhús waarin zich de hörgr bevindt.
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1.1.4.1.3

(§ 267-3) De hörgr en de godencultus

a. De hörgr-cultus was wijd verbreid in Germanië, bijv. Nederlandse plaatsnaam Hargen <
Haragum, maar leek niet verbonden met de godencultus.
b. In Scandinavië zijn wel voorbeelden van een godencultus:
1. Odhinshargh (Odensala, Uppsala, Zweden).
2. Thorshargh (Torshälla, Södermanland, Zweden).
3. Grímn. 16:
altaar voor Njörðr.
4. De tempel Goðatættur op Papey (De Vries: Freysnes):
Wanen-cultus, maar in een hof.
5. Snorra Edda 20:
Godinnen bezaten een hörgr.
6. Hdl. 10:
Een hörgr-cultus, gewijd aan Freyja:
i. Freyja wordt á Krosshólum als vooroudergeest vereerd.
ii. Omdat ze een vrouw is, krijgt ze een hörgr.
iii. Er is sprake van priesteressen.
iv. Het was een private cultus.
c. Conclusie:
Er is geen principieel verschil tussen hörgr en hof t.a.v. de godencultus, wel t.a.v. de
ouderdom, wat blijkt uit de cultische namen:
1. De hörgr is
i. ouder:
De Hörgin (< hörg-vin)-namen zijn oud en later verdrongen door –hof-namen;
ii. primitief en klein;
iii. bedoeld voor de
(1) private cultus op IJsland en in West-Noorwegen;
(2) openbare cultus in Noorwegen (Hervararsaga);
iv. gewijd aan
(1) godinnen op IJsland;
(2) goden in Noorwegen en Zweden;
v. overal verspreid.
2. De hof is
i. jonger:
De –hof-namen verdrongen de –hörgr-namen;
ii. ontwikkelder en uitgebreider;
iii. bedoeld voor de openbare cultus;
iv. vooral verspreid op IJsland en in Noorwegen.

Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - Tempels en godenbeelden - De Noord-Germaanse tempels

1.1.4.2 De hof
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1.1.4.2.1

(§ 268) De tempel te Uppsala

1. Vorm en ouderdom:
a. De paalsporen wijzen op het hörgr-type zoals te Sæból:
twee concentrische wanden.
b. Gebouwd in ca 900.
2. Beschrijving door Adam van Bremen:
De beschrijving van de gouden ketting is mogelijk fantasie:
a. De bron is misschien 2 Kron. 3:15-16: de catenulae aan de tempel van Salomo.
b. De bedoeling kan zijn de roem van de predikers die de tempel verwoest hebben, te
vergroten.
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1.1.4.2.2

(§ 269-1) De hof op IJsland

a. Eyrb. 4:
De hof van þórolfr mostrarskegg te Hofsvág bij Hofsstaðir aan de Hofstaðavógur op Snæfellsnes:
1. het gebouw was een mikit hús;
2. deuren in beide zijden aan de tegenover elkaar liggende hoeken van de skáli;
3. de öndvegissúlur bij deze deuren;
4. een afhús (zoals het Christelijke sönghús (‘koor’)) met de stallr (‘verhoging, altaar’) en de
godenbeelden (zie 1.1.6.1).
b. Archeologische bronnen:
Hofstaðir aan het Mývatn:
De vondsten bevestigen de beschrijving uit de Eyrb.:
1. Grootte:
i. skáli 36 x 8m;
ii. afhús 6 x 4m;
iii. andere hof-gebouwen variëren van 36 x 18m tot 17 x 5m.
2. Eén toegangsdeur.
3. De skáli heeft twee zuilenrijen en geeft ruimte aan 100 personen.
4. Over het afhús bestaan twee opvattingen:
i. Het afhús is een afgescheiden gebouwtje met een eigen deur, waarin de godenbeelden
stonden.
ii. Ohlmarks:
Het afhús is slechts een hörgr met een afdak en een omheining.
5. De omheining rond de hof heet de skíðgarðr of stafgarðr.
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1.1.4.2.3

(§ 269-2) De hof in Noorwegen

a. Verbreiding van de hof:
1. De IJslandse kolonisten namen vaak de hogezetelzuilen en wat aarde uit hun tempel in
Noorwegen mee.
2. Zo werd de hof de tempel van de Viking-tijd, waarop de tientallen –hof-namen, m.n.
Hofstaðir (13 maal) wijzen.
b. Oorsprong van de hof:
Christelijke invloed op de vorm van de hof is mogelijk:
1. De Eyrb. maakt reeds een vergelijking tussen afhús en sönghús.
2. Olsen:
Het hof-type verschijnt in Noorwegen vanuit het zuiden in de 7 e eeuw.
3. Ohlmarks:
De kerken uit de periode 700 – 1000 lijken op de heidense hof m.b.t. de scheiding tussen
koor en schip resp. afhús en skáli.
4. De Angelsaksische en Ierse stockchurches met hun vakwerkbouw waren het voorbeeld voor
de hof.
c. Oorsprong van de staafkerk:
1. Nicolaysen:
De Angelsaksische bouwtechniek is het voorbeeld voor de staafkerk.
2. Boëthius en De Vries:
De hof is het voorbeeld voor de staafkerk:
Ze hebben dezelfde sociaal-politieke indelingsterminologie:
i. fylkishof – fylkis-kerk;
ii. heraðshof – heraðs-kerk;
iii. privaat hof – högendes-kerk.
3. Aantal:
i. nu: 24;
ii. 300 historisch bekende staafkerken;
iii. ME: 800 – 900.
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1.1.5.1 (§ 270-1) De godenbeelden bij de Zuid-Germanen
1. Bronstijd:
antropomorfe beelden die cultisch vereerd werden.
2. IJzertijd (ca 500 na Chr.):
Rude Eskilstrup mose (bij Sorø, Denemarken):
een zittende mannenfiguur met baard en drieledige halsring, die de handen gevouwen in de
schoot houdt; het beeld kon met een nagel bevestigd worden op een ondergrond.
3. Tacitus (Germania):
a. De Germanen vereerden geen godenbeelden omdat beelden niet de verhevenheid van de
goden konden weergeven.
b. De IE kenden oorspronkelijk geen godenbeelden.
4. Berichten van de missionarissen:
De missionarissen overdrijven de pracht van de gouden en zilveren versiering van de beelden om
hun eigen daden (het omverhalen van de beelden) op te blazen.
5. Beelden van Mercurius, Mars en Hercules uit Trier:
Dit zijn waarschijnlijk Germaanse goden, gemaakt volgens Romeinse voorbeelden.
6. Berichten over beeldenprocessies:
a. Indiculus:
Ze droegen een beeld door de velden.
b. Goten:
Ze voerden een ξοανον op een wagen rond (o.a. om de Christenen te bekeren).
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1.1.5.2 De godenbeelden bij de Noord-Germanen
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1.1.5.2.1

(§ 270-2) Inleiding tot de godenbeelden bij de Noord-Germanen

a. De godenbeelden waren uit hout gesneden en heetten daarom
1. tréguð (‘houten god’);
2. skurðgoð (‘gesneden god’).
b. Aantal, plaatsing en vervoer van de beelden:
1. Er is sprake van een triade van godenbeelden in de tempel:
i. Adam van Bremen:
Wodan – Thor – Fricco (in Uppsala);
ii. Nj. 88:
Thor – þorgerðr Hölgabrúðr – Irpa (in een goðahús in Gudbrandsdalen).
2. Fms. I:
Er is sprake van een kringloop rond een eiland met een Thorsbeeld om het eiland te
beschermen.
3. Ibn Fadlan:
De Zweden namen hun beelden mee op hun schepen en plaatsten ze in het nieuwe land.
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1.1.5.2.2 (§ 270-3) Versiering, attributen en uiterlijk van de godenbeelden
bij de Noord-Germanen
1. Versiering en attributen van de godenbeelden:
a. Hkr. I:
i. Het Thorsbeeld in Trondheim is met goud en zilver versierd.
ii. Het godenbeeld van Dala-Guðbrandr is met goud en zilver versierd.
b. Diverse teksten:
i. Thor heeft een wagen (kerra þórs).
ii. Hölgabrúðr heeft een hellebaard (atgeirr).
c. Vondst uit Hon (Buskerud):
Armring (Ø 26 cm):
i. De armring is een teken van heiligheid.
ii. Ook de priester draagt een armring tijdens de cultushandeling (zie 1.1.6.2).
d. Nj. 88:
Het beeld van þorgerðr draagt een muts (fald).
e. Háv. 49:
Iemand geeft de beide ‘houtmannen’(trémenn, houten godenbeelden) zijn kleding.
2. Uiterlijk van de godenbeelden:
a. Er zijn geen houten beelden gevonden, wel enkele bronzen (ca 1000 na Chr.):
i. beeld uit IJsland, misschien Thor;
ii. beeld uit Rällinge (Södermanland), misschien een fallische Freyr;
b. De archaïsche stijl verwijst naar de traditionele vormgeving.
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1.1.5.2.3

De beeldencultus bij de Noord-Germanen
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1.1.5.2.3.1 (§ 271-1) Rituele behandeling van de godenbeelden bij de NoordGermanen
1. Zalving en bekleding:
a. Friðþjófssaga 9:
Beelden van Baldr en andere goden werden verwarmd, met vet gezalfd en met doeken
bewreven.
b. Volksgebruik:
i. Duitsland:
Herders zalfden houten beeldjes met boter.
ii. Noorwegen:
(1) Tijdens het Jul-feest werden aan het Gudmund-beeld spijs- en bieroffers gebracht.
(2) Verering van het Fakse-beeld:
(a) vorm:
balkachtige, menselijke figuur met als hoofd een schijf, voorzien van oorachtige
uitlopers;
(b) Oud-Noorse literatuur:
Faksi is het aan Freyr gewijde paard.
c. Oorsprong van de beeldenzalving en –bekleding:
Het gebruik is waarschijnlijk inheems, want het komt overal elders voor, bijv.:
i. Grieken:
zalving en bekleding van de ξοανα.
ii. Romeinen:
zalving van adelaarsbeelden en legertekens.
2. De beeldprocessie bij de Noord-Germanen:
a. Hkr. II:
Dala-Guðbrandr haalt zijn Thorsbeeld uit zijn tempel.
b. Skaldenpoëzie:
Sonatorrek:
Egill draagt het beeld ‘met taal bekleed’ uit zijn tempel.
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1.1.5.2.3.2 (§ 271-2) Godenfiguren in de versiering van tempels bij de NoordGermanen
1. Godenfiguren in houtsnijwerk:
a. Fær. 23:
i. De tempel van þorgerðr Hölgabrúðr is van buiten versierd met houtsnijwerk, voorzien
van goud en zilver.
ii. Vergelijk het houtsnijwerk op de deuren van staafkerken.
b. Ld. 29:
De hal van Óláfr pái was van binnen voorzien van houtsnijwerk.
c. Skaldenpoëzie:
Húsdrápa (Úlfr Uggason):
Beschrijving van beeldsnijwerk in hout:
i. Thors strijd met de wereldslang.
ii. De strijd tussen Heimdallr en Loki.
iii. Baldrs lijkverbranding.
d. Conclusie:
Ook de tempels moeten dergelijke mythische voorstellingen in houtsnijwerk gekend
hebben.
2. Godenfiguren op wandtapijten:
a. ontstaan onder Engelse invloed tijdens de Viking-tijd;
b. vorm:
lange, smalle wanddoeken die in feesthallen werden opgehangen en vooral cultische
optochten toonden;
c. vondst Oseberg-schip:
tapijt met de voorstelling van offers aan Odin, die in een boom hangen (zie § 376).

Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - Tempels en godenbeelden

1.1.6 De Germaanse cultusvoorwerpen

Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - Tempels en godenbeelden - De Germaanse cultusvoorwerpen

1.1.6.1 (§ 272-1) Inleiding tot de Germaanse cultusvoorwerpen
De belangrijkste cultusobjecten in de tempel zijn:
1. Godenbeeld(en) (zie 1.1.5).
2. De stalli:
a. Eyr.:
De stalli is het heidense altaar met daarop:
i. de heilige ring (zie 1.1.6.2);
ii. de offerketel (zie 1.1.6.4);
iii. de hlautteinn (zie 1.3.3.3-3.b.ii).
b. De stalli is heilig:
Fj. 40:
blóta á stallhelgom stað.
c. De beschrijving uit de Kjalnesinga saga is onbetrouwbaar.
3. De priesteruitrusting, zoals hoofdtooi en kleding (zie 1.1.6.3).
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1.1.6.2 (§ 272-2) De heilige ring
a. Uiterlijke kenmerken:
1. van goud of zilver;
2. niet-gesloten (mótlauss):
i. vergelijk de ring van de flamen dialis (Gellius);
ii. doel:
het wegnemingen van remmingen bij de priester;
iii. gewicht: 500 gr.
b. Functies:
1. een cultusbegeleidend object:
i. De priester draagt de ring om zijn arm tijdens het offer.
ii. De Gotische Ariaanse priesters droegen de ring, wat Ambrosius als heidens
veroordeelde.
2. een eedobject:
i. Glúm. 25:
Men zweert op de ring, nadat deze in het offerbloed gedoopt was.
ii. Benamingen van ring en eed:
(1) baugeiðr (‘ringeed’);
(2) eed on þám hálgan beage (‘op de heilige ring’);
(3) fail Tomair (oi.) (‘ring van Thor’);
(4) eed at hringi Ullar (‘op de ring van Ullr’).
3. een gaveobject (zie c.2).
c. Belang van de heilige ring:
1. associatie met de godencultus:
i. Allerlei goden kunnen een ring bezitten.
ii. De ring is verbonden met de zon en de berg van Sigtýr.
2. associatie met koningen en hun verhouding met hun gevolg:
i. De ringgave door de vorst (dus het geschenk van kostbaar ijzer).
ii. Hildebrand geeft zijn zoon de ring sō imo se der chuning gap.
iii. De ringgave is ook het overreiken van persoonlijke mana.
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1.1.6.3 (§ 272-3) De priesteruitrusting
Er weining met zekerheid bekend over wat de priesters of priesteressen droegen:
1. Tacitus (Germania 43):
Er is sprake van een dioscuren-cultus (§ 498) bij de Oost-Germaanse Naharnavalen, waarbij de
priesters muliebris ornatus waren. Mogelijke betekenissen:
a. lang haar dat wijst op hun edele afkomst (niet waarschijnlijk, gezien de gebruikte termen);
b. lange, loshangende gewaden om knopen te vermijden en (dus) remmingen tegen te gaan;
vergelijk:
De priester van de Heracles-cultus op Kos droeg vrouwenkleding, waarschijnlijk omdat hij
de priesteres verving.
c. Huth:
De kleding bij de cultus van de Germaanse dioscuren, waarbij het stamvuur centraal stond,
is misschien het witte kleed van een vuurpriester.
d. Karl Helm:
De Gotische priesters zijn pilleati (Jordanes):
i. ‘met kap/muts bedekt’;
ii. waarschijnlijk Zuid-Russisch-Iraanse invloed.
2. Kleur:
a. wit:
i. Strabo:
De Kimbrische priesteressen dragen witte kleding.
ii. De heilige paarden waren ook wit.
b. rood:
i. Vatn.:
(1) De blótklæði is rood.
(2) Waarschijnlijk is sprake van een offer aan de aardgoden:
(a) De offeraar is de zoon van een tovenares.
(b) Het offer in de chtonische cultus is rood, evenals de priesterdracht bij Grieken
en Romeinen.
ii. Kormáks saga:
Iemand met een toverbuidel aan zijn hals (bijv. een tovenaar) zou een hosu mosrauða
(een ‘mosrode broek’) dragen.
3. Een krans van bloemen en bladeren:
Mogelijk hebben Noord-Germaanse offeraars en offerdieren deze gedragen:
a. De Lappen kennen dit gebruik.
b. Ook bekend van de klassieke offergewoonten.
4. Verbod op het dragen van een wapen (en het rijden op een paard):
Engels verhaal van de priester Coifi, waarin Coifi zijn speer naar een heidense tempel werpt,
wiens priester weerloos was.
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1.1.6.4 (§ 273) De heilige ketel
Er zijn twee typen heilige ketels:
1. De offerketel of bloedketel (hlautbolli):
a. Hierin werd het bloed van de offerdieren verzameld.
b. De Kimbren zonden hun heilige offerketel naar Rome als geschenk.
c. Strabo:
Na de slag bij Aurasio (6-10-105) sneden priesteressen de halzen van krijgsgevangenen open
boven een offerketel en lazen een waarzegging uit het gutsende bloed (ongeloofwaardig).
2. Het medevat:
a. Vita S. Columbani:
i. De Sueven hadden een ketel cervisia plenum (‘vol bier’).
ii. Commentaar:
Literaire opsmuk. Bedoeld is een medevat waaruit tijdens het cultische feestmaal (zie
1.3.3.8) geschept wordt.
b. Vergelijk:
i. de ketel van Gundestrup in het Kimbrische gebied (zie § 112);
ii. de zg. ketelwagen heeft een profane bedoeling.
3. Conclusie:
Het belang van de heilige ketel, m.n. de offerketel, blijkt uit de persoonsnamen op –kell (=
ketill), voorafgegaan door een term verbonden met de godencultus (Vékell, Áskell, þorkell).
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1.2.1.1 (§ 274) Inleiding tot het sacrale koningschap
a. De koning heeft twee functies:
1. profaan:
i. als leider van het volk;
ii. als aanvoeder van het leger;
2. sacraal:
Hij heeft de rituele functie van priester:
i. Tacitus (Germania 10):
De koning en de priester lopen gezamenlijk naast de cultuswagen, bespannen met
(witte) schimmels, uit wier gehinnik een voorspelling gedaan wordt.
ii. Vergelijk:
De termen βασιλευς en rex sacrorum duiden later nog slechts rituele functies aan.
b. Het idee van het mystieke verband tussen de persoon van de koning en de welvaart en de
vruchtbaarheid van het volk en het land blijkt uit:
1. de rituele koningsmoord:
De koning moest gedood worden wanneer zijn zegenrijke werking ontbrak, bijv. door
ouderdom of bij misoogst:
i. Bourgondiërs:
Ammianus Marcellinus XXVIII:
De koning (hendinos) werd afgezet (substitutie voor regicide).
ii. Ieren:
Auraiccept Moraind (tekst):
De koning zou onvruchtbaarheid veroorzaken als hij handelde in strijd met trouw of
waarheid.
iii. Zweden:
Hkr. I:
(1) Koning Dómaldi werd geofferd na veelvuldige misoogsten.
(2) Óláfr trételgja werd verbrand en aan Odin gewijd na misoogsten.
2. het koningsheil:
De krachtige koning bezit koningsheil, waardoor de overwinning behaald kan worden:
Oostgoten:
Koning Totila wijst zijn volk op de kracht van zijn gelukbrengend koningsheil, waardoor
Rome ingenomen kan worden.
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1.2.1.2 (§ 275-1) De heiligheid van de koning
De koning zorgt door zijn heil voor aardse rijkdom (landbouw, veeteelt, visserij, vruchtbaarheid van
het volk):
1. Noord-Germanië:
Koning en goden worden geassocieerd met ár (‘gedijen, overvloed’):
a. De goede vorst zorgt voor ár mikitt bæði á sjó ok landi.
b. Ár ok friðr (‘overvloed en vrede’) was een formæli (‘spreuk’) bij de offerdronk.
2. India:
Door de Aśvamedha ontving de koning de kracht van de vruchtbaarheid die hij verleende aan
land, vee en vrouwen.
3. Griekenland:
a. Feest der βουφονια verschaft rijkdom en vrede.
b. Vgl. Odysee XIX, 108 vv.
4. Rome:
De termen augustus (‘zegenrijk, Heiland’) en auctoritas (‘gezag’, verwant aan augere
‘vermeerderen’) worden geassocieerd met de keizer.
5. Middeleeuws Europa:
De graalkoning veroorzaakt door zijn ziekte onvruchtbaarheid van zijn land.
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1.2.1.3 (§ 275-2) De koningscultus
De zegenrijke koning werd geëerd
a. tijdens zijn leven:
1. Hkr. III:
De Zweedse koning Eiríkr heette inn ársæli (‘de voorspoedige’) en werd geëerd. Evenals
koning Blót-Sveinn keerde hij terug tot het heidendom en offerde aan de goden.
2. Orkn. 9:
Jarl Hávarðr wordt geprezen om zijn oogstgeluk.
3. Hkr. I:
De dochter van Harald Schoonhaar heette Áløf árbót (‘oogstverbetering’).
4. Runensteen van Stentoften (nu in de Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg):
Haþuwolafr verleent ár aan zijn gevolg.
b. na zijn dood als heiland (dus een heroscultus):
Evenals van alle doden blijft de zegenrijke werking van de gestorven koning of oerouder
bestaan:
1. Men offerde aan koning Ólafr Guðrøðarson als Geirstaðaálfr (zie § 184).
2. Hkr. I:
Het lijk van Halfdan svarti Guðrøðarson werd in vieren verdeeld voor de stammen uit
Hringaríki, Raumaríki, Vestfold en Heiðmörk om zijn zegen te verwerven (misschien
verzonnen).
3. De koningsgrafheuvel was een heilige plaats en het middelpunt van een gemeenschap (zie §
246).
4. Verering van IJslandse boerenvoorouders:
i. Bárðr Snæfellsáss werd na zijn dood vereerd.
ii. Ldn. 19:
Grímr Kamban er blótinn var dauðr fyri þokkasæld (‘die na zijn dood werd vereerd
wegens zijn geliefdheid’).
iii. Auðr krijgt een hörgr te Krosshólar (zie 1.1.4.1).
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1.2.1.4 (§ 275-3) Het ontstaan van de koningscultus
1. Aan de bron van de koningscultus staat het verlangen van de boer naar voorspoed en vrede
(ár ok friðr).
2. De koning is de aardse vertegenwoordiger van de goddelijk vereerde voorvader die heil en
zegen verschaft.
3. De koning is vervolgens de aardse vertegenwoordiger van de god:
a. De Ynglingen hebben als goddelijke voorvader Yngvi en heten zelf ook Yngvi; ze kennen het
rituele koningsoffer.
b. De Germaanse koningsgeslachten beginnen met een goddelijke voorvader, niet als opsmuk,
maar als mythische overlevering (mythisch motief).
c. Fredegar:
De vrouw van Chlodio, de Merovingenkoning, wordt bevrucht door een zeewezen en baart
Meroveus.
d. Vergelijk de Griekse heroënsagen i.v.m. de dubbele bevruchting.
4. Ook in Christelijke tijden blijft het geloof in het heil van de gestorven koning bestaan:
Skaldenpoëzie:
De gestorven koning Olaf de Heilige ontvangt van God ár ok friðr voor alle mensen.
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1.2.2.1.1 (§ 276-1) De Romeinse bronnen t.a.v. het priesterschap in ZuidGermanië
a. Caesar:
1. Volgens Caesar kennen de Germanen geen ‘druïden’ die offers verrichten.
2. Commentaar:
De Germanen kenden inderdaad geen priesterkaste als de Keltische druïden, maar hadden
wel priesters.
b. Tacitus (Germania):
1. De Germanen kenden priesters die
i. het recht hebben te boeien en te straffen;
ii. het lotsorakel duiden;
iii. stilte eisen tijdens het ding.
2. De Nerthus-cultus kende een priester.
3. Tijdens het Semnonen-feest waren waarschijnlijk priesters actief (zie § 366).
c. Belang van het priesterschap volgens de bronnen:
1. Er was geen priesterkaste.
2. De priesters hadden een wereldlijk karakter, omdat alle huisvaders ook een priesterlijke
functie hadden (vgl. Tacitus, Germania 10).
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1.2.2.1.2

(§ 276-2) Het IE en Zuid-Germaanse priesterschap

a. Het IE priesterschap:
Het priesterschap kon door huisvaders en dus ook de koning gedragen worden:
1. In een patriarchale samenleving is de huisvader vanzelfsprekend de huispriester van de
huiscultus, nl. de vooroudercultus.
2. De stam heeft een eigen priester voor de openbare riten.
3. De koning heeft een priesterlijke functie en treedt vaak samen met een priester op.
4. De oudste vorm van het IE priesterschap is niet bekend:
i. Grieken en Indiërs kenden oorspronkelijk misschien geen priesterschap.
ii. Indo-Iraniërs en de Italo-Keltische groep kenden een invloedrijke priesterlijke
organisatie.
b. Conclusies t.a.v. het Zuid-Germaanse priesterschap:
1. Het Germaanse priesterschap is niet zo opvallend of pompeus aanwezig als bijv. bij de
Romeinen (vandaar Caesars opmerkingen):
i. De sibberiten werden niet vaak verricht.
ii. Ze werden in de beslotenheid van heilige wouden verricht.
iii. De Germanen besteedden aandacht aan hun offers (zie § 314).
2. De priesters hadden invloed en ze wonnen aan macht:
i. Ze stamden uit heersende families, bijv. de Pilleati bij de Goten (Jordanes).
ii. De termen brahman en flamen duiden op een oude priesterlijke organisatie (Dumézil).
iii. De term sacerdos civitatis (Tacitus) duidt op een verheffing van de priesterstand.
iv. De Bourgondiërs kenden de hogepriester Sinistus (= ‘oudste’) (Ammianus Marcellinus),
die dus het hoofd van een hiërarchie is.
v. De Angelse priester Coifi is de primus pontificium (Beda) en stond dus naast de koning.
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1.2.2.1.3

(§ 277) De benamingen van de Zuid-Germaanse priesters

Deze kennen we voornamelijk van glossen:
1. De offeraar:
a. ohd. bluostrari:
i. voor sacerdos;
ii. late vorming wegens suffix;
iii. betekenis:
’de offerende’.
b. got. guþblostreis:
voor θεοσεβης (‘godvruchtig, vroom’).
2. De tempelpriester:
a. ohd. harugari:
i. < harug (zie 1.1.3.2.2);
ii. betekenis:
(1) ‘priester’;
(2) ‘waarzegger’.
b. ohd. parawari:
i. < para (zie 1.1.3.2.1-3);
ii. betekenis:
’hoeder van het heilige bos’.
3. De godsman of godsdienaar:
mhd. en mnd. gotesman, gotesscalh, gotesboto,
oe. godesman, godes þeow:
a. weinig zeggende benaming, die wel oud kan zijn;
b. vergelijk Tacitus (Germania):
Ministros deorum, de ‘dienaren van de goden’ die het paardenorakel leiden.
c. De priesters zijn geen eigenlijke dienaren of knechten van de god, maar verhouden zich tot
hem als leden van het Germaanse koningsgevolg.
4. De wetbewaker:
ohd. ēwart, ēwarto, oe. æweweard:
a. betekenis:
de ‘wart (bewaker) van de ēwa (eeuwige wet)’.
b. Commentaar van De Vries:
i. De ēwart voor sacerdos is de hoeder van de ēwa, d.i.
(1) de ‘eeuwige wet’;
(2) de religieuze en zedelijke orde.
ii. De ‘wetspreker’ is een functie die verschilt van de wetbewaker:
(1) ohd. ēsago, os. ēosago, ofr. āsega;
(2) vgl. on. lögsögumaðr.
iii. De priester is niet voortgekomen uit een wereldlijke, rechterlijke functie.
iv. Vergelijk ook Abrogans ohd. ēhafti en ēhaftida ‘religio’.
5. De aan god toebehorende:
ohd. gotinc:
a. abusievelijk als glosse voor tribunus, een volksleider (wereldlijke functie);
b. maar gotinc betekent:
’goding’, die in dienst staat van de god en hem dus toebehoort;
c. vergelijk ohd. *goto, got. gudja, on. goði.
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1.2.2.2.1

(§ 278-1) Inleiding tot het priesterschap in Noord-Germanië

De verhouding tussen priesterlijke en wereldlijke functieaspecten:
1. Zowel de Zuid-Germaanse als de Noord-Germaanse priesters hadden een openbare functie.
2. Bij de Zuid-Germaanse priesters is de priesterlijke (religieuze) functie het zuiverst.
3. De Deense priesters hebben zowel een religieuze als een wereldlijke functie.
4. De Zweedse en West-Scandinavische priesters hadden eveneens beide functies, maar op IJsland
overheerste uiteindelijk de wereldlijke functie van volksleider.
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1.2.2.2.2

(§ 278-2) De goði (Noord-Germanië)

a. Algemene opmerkingen:
1. De goði (plur. goðar) is de meest voorkomende benaming voor ‘priester’.
2. De goðar die naar IJsland verhuisden, namen de heilige zuilen van hun private tempel mee
en richtten een nieuwe hof op.
b. IJsland:
De hofgoði:
1. De hofgoði is de priester van een hof.
2. De eerste landverhuizer naar IJsland was hofgoði í þrándheimi á Mœri.
3. De hofgoði kreeg veel politieke macht door het Alding.
c. Ierland:
‘Thors edelen’ of ‘Thors goede mannen’ zijn misschien de priesters van de Thor-cultus. Het
kunnen streekleiders zijn, die op de offerhandelingen toezien.
d. Noorwegen:
runensteen van Nordhuglen (ca 400):
1. ek gudija ungandiR: ‘ik, de priester, die tegen toverij beschermd is’;
2. benadrukking van de magisch-religieuze functie.
e. Denemarken:
1. runenstenen van Helnæs en Flemløse (9e eeuw):
Hrólfr Nora goði: ‘Rolf, de priester over Nuri (het gebied) of de Nurir (het volk)’;
2. runensteen van Glavendrup (10e eeuw) (zie § 243):
Alli de Bleke was
i. uia kuþa (‘vé goði’);
ii. haiþuiarþan þiakn (lid van het koninklijk gevolg).
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1.2.2.2.3

(§ 278-3) Overige benamingen van Noord-Germaanse priesters

1. Zweden:
de Rök-steen:
a. uiauari ‘hoeder van het heiligdom’;
b. Höfler:
te vergelijken met de latere goði, omdat hij niet alleen een priesterlijke (magischreligieuze), maar ook een wereldlijke functie had als hoofd van een priestergeslacht;
c. de plaatsnaam Väversunda in de nabijheid van de Rök-steen:
misschien < *Veværiasund ‘bocht van het geslacht der *Veværiar’.
2. Ierland:
de drui (iers):
Van de Viking-leiders Hona en Tomrir Torra wordt Hona drui genoemd, waarschijnlijk een goði.
3. Tune-steen:
woduri / de (i.e. WoðuriðaR):
a. betekenis:
‘de woedende ruiter’.
b. aanduiding (drie mogelijkheden):
i. naam van een Odin-priester;
ii. omschrijving van Odin (een Odinsheiti);
iii. cultische benaming.
4. De naam Ölvir:
Deze verwijst naar een priesterlijke functie:
a. < *alu-wīhaz ‘priester van een alu-(alh-)-heiligdom’;
b. de toezichthouder op het offer in de alfen- of disen-cultus.
c. Jungner:
steen van Sparlösa:
ulubiR = ölyfR < *alh-yfiR ‘die een functie heeft in een alh’.
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1.2.2.2.4

De þulr (Noord-Germanië)
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1.2.2.2.4.1 (§ 279-1) De algemene betekenis van de þulr (Noord-Germanië)
1. Hij was, evenals de priester, drager van de religie, maar had een andere functie.
2. Het þulr-schap is al oud: reeds oe. þyle.
3. Hij heeft een wereldlijk aspect als
a. spreker voor ‘orator’;
b. hofdichter in Bēowulf.
4. Hij heeft een religieus aspect:
a. Loddfáfnismál:
mál er at þylia þular stóli á, Urðar brunni at (‘het is tijd te fluisteren vanaf de
redenaarsstoel, aan de oever van de bron van Urd’).
b. Háv. 80:
Odin heet als runenmeester fimbulþulr.
c. Runensteen van Snoldelev (9e eeuw):
Gunnwalds stæinn, sunar Hróalds, þulaR á Salhaugum.
‘De steen van Gunwald, de zoon van Hroald, de þulr op de Zaalheuvel’
d. Deense plaatsnamen:
Tulshøj of Tulehøj.
5. Conclusies t.a.v. de algemene betekenis van de þulr:
a. ad 4.a en b:
De þulr is de vertolker van religieuze kennis in geheimzinnige bewoordingen.
b. ad 4.c en d:
De þulr wordt in verband gebracht met een heuvel, die immers van cultisch belang is.
Hij verenigt religieuze en wereldlijke functies.
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1.2.2.2.4.2 (§ 279-2) De bijzondere betekenis van de þulr (Noord-Germanië)
De betekenis van de þulr kan in fasen geanalyseerd worden:
1. Semantische betekenis:
þulr hangt samen met
a. þylja ‘mompelen, fluisteren’:
i. vergelijk Njáll die zich afzonderde en ‘mompelde’;
ii. Vogt:
oorsponkelijk ‘een cultische voordracht houden’.
b. þula ‘woordenreeks in stafrijm’ (technische term):
i. oorspronkelijk een type poëzie waarmee religieuze kennis in samengevatte vorm
overgedragen wordt;
ii. vergelijk (Poëtische Edda):
vraag- en antwoordstrofen die mythologische kennis bevatten;
iii. doel van de þula:
het in stand houden van esoterische kennis in bepaalde kringen.
c. Conclusie t.a.v. de semantische betekenis van þulr:
De þulr was de bezitter van religieuze kennis die belangrijk was voor de cultus.
2. De þulr was de cultusredenaar en de middelaar tussen goden en mensen.
3. De þulr was de bewaarder van de traditie op het gebied van
a. recht en zeden;
b. religie en magie.
4. De þulr was de leraar binnen het opvoedkundige systeem. Vergelijk:
a. de Ierse fili;
b. de Keltische druïden.
5. De þulr speelde misschien een rol bij de initiatieriten (zie § 336).
6. De þulr was de dichter en had dus een sacraal aspect:
a. De epische poëzie van Griekenland en India is sacraal van oorsprong.
b. De genealogieën van deze poëzie spelen ook een rol in de þula-overlevering.
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1.2.2.3.1

(§ 280) Priesteressen in Zuid-Germanië

De bronnen geven weinig informatie:
1. Kimbrische vrouwen offerden krijgsgevangenen boven offerketels (zie 1.1.6.4-1.c).
2. Veleda:
a. leefde ten tijde van Vespasianus en de Bataafse opstand (69 – 70 AD) (Tacitus, Hist. IV);
b. woonde in een toren aan de Lippe en sprak in orakels;
c. misschien verwant met oi. fili en hoort dan thuis in de Keltisch-Germaanse mengcultuur in
het Lippe-gebied.
3. Waarzegsters, dus geen eigenlijke priesteressen (zie § 229):
a. Vgl. Tacitus (Germania 8):
Germaanse vrouwen werden beschouwd als helderziend, hadden daarom een band met
het heilige en moesten met eerbied en vrees bejegend worden.
b. Caesar:
Ariovistus gehoorzaamt de matres familiae, die door het orakel voorspeld hebben dat de
strijd niet vóór nieuwe maan mag plaatshebben.
c. De Germaanse vrouwen
i. hadden profetische gaven en dus invloed op de politiek;
ii. streden mee in de strijd.
4. Latere Zuid-Germaanse bronnen:
a. De glosse ohd. ēwartinna voor ‘sacerdotes’ is een jongere Christelijke aanduiding.
b. De Angelsaksen kenden waarschijnlijk geen priesteressen.
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1.2.2.3.2

(§ 281) Priesteressen in Noord-Germanië

a. Benamingen en namen van priesteressen:
1. Benamingen:
i. gyðja (‘priesteres’);
ii. hofgyðja (‘tempelpriesteres’), wanneer de priesteres een tempel beheerde.
2. Namen:
i. þuríðr gyðja Sölmundardóttir (West-IJsland);
ii. Friðgerðr (West-IJsland);
iii. þorlaug gyðja Hrólfsdóttir (West-IJsland);
iv. þurídr Véþormsdóttir (ZO-IJsland);
v. Steinvör was hofgyðja op Hof in Vápnafjörðr, waarvoor hoftollr betaald moest worden.
vi. Book of Leinster:
Otta, de vrouw van Tuirges, sprak orakels op het altaar van Clonmacnois (Ierland) (zie §
232).
b. Nadere bepaling van de rol van de Noord-Germaanse priesteres:
1. Ze lijkt verbonden met
i. de vruchtbaarheidscultus, zoals de Wanen-cultus;
ii. de private cultus.
2. Dat blijkt uit
i. Flat. I:
Zweden kende dergelijke priesteressen (zie § 332).
ii. þuríðr hofgyðja, wier halfbroer Freyr-priester is.
iii. Misschien verwijzen zw. drottning en käring naar een dergelijke functie.
iv. Snorra Edda 20:
De gyðjar waren verbonden met de private cultus van de hörgr, genaamd Vingólf (dat
misschien verwijst naar de Wanen).
v. Misschien verrichten vrouwen het dísablót (zie § 528).
vi. Een vrouw leidt de private cultus van de Völsi (zie § 473), een vruchtbaarheidscultus als
huiselijk offerfeest.
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1.3.1.1 (§ 281-1) Algemene opmerkingen t.a.v. de offerhandeling
a. Wij kennen niet alle Germaanse offertypen, maar de Germanen kenden óók niet alle
offertypen.
b. Een voorbeeld is het dankoffer dat alleen bekend is uit het latere volksgebruik dat Christelijk
beïnvloed kan zijn.
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1.3.1.2 (§ 282-2) Het gaveoffer
1. Het gaveoffer van dieren:
a. Meestal in verband met een cultische maaltijd.
b. þorkell enn hávi offert een oude os aan Freyr.
c. Het dierenoffer zegt iets over de verhouding tussen mens en god:
i. nadruk op do-ut-des (skt. dehi me dadāmi te):
Men verlangt heil van de god.
ii. nadruk op het geven:
Men komt innerlijk nader tot de god (zie § 150).
2. Het gaveoffer van wijgeschenken:
a. kledingstukken;
b. dieren;
c. mensen;
d. lichaamsdelen, zoals haar:
i. Gewijd op het altaar van de godheid.
ii. Het haar dat men heeft laten groeien na een gelofte en dat men na volbrenging van de
gelofte aflegt, is geen eigenlijk wijgeschenk, maar een (haar)eedoffer:
(1) De Chatten snijden hun haar pas af na de getoonde dapperheid van het doden van
een vijand.
(2) Julius Civilis zweert het haareedoffer.
(3) Koning Harald Schoonhaar: idem.
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1.3.1.3 (§ 282-3) Het spijsoffer
a. Algemene opmerkingen t.a.v. het spijsoffer:
1. Tijdens een cultische maaltijd wordt het geslachte dier opgegeten. De eetbare delen zijn
voor de mensen, de oneetbare delen worden aan de god geofferd.
2. De gemeenschappelijke maaltijd waaraan dus ook de goden deelnemen, schept een
gemeenschapsgevoel (communie) tussen god en mens.
3. Dit gemeenschapsgevoel is de innerlijke gegrepenheid van de deelnemer en is dus niet
(goed) bekend.
b. De vrede van de heilige maaltijd:
De gemeenschappelijke offermaaltijd bewerkstelligt een toestand van vrede die niet verbroken
mag worden.
Er zijn twee niveaus van vrede:
1. menselijk, zoals de heilige gastvriendschap;
2. goddelijk:
De deelnemers voelen de volheid des levens en verwachten de goddelijke zegen deelachtig
te worden.
c. De sacramentaliteit van de sacrale maaltijd:
1. Het heilige maal wordt sacramenteel, wanneer het offerdier als gedaante van de god
gezien wordt.
2. Het sacramentele offer is typerend voor de vegetatiecultus.
3. Misschien kent de Germaanse Wanen-cultus als sacramenteel offer de ever als
verschijningsvorm van Freyr (zie § 259).
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1.3.2.1 (§ 283) Het mensenoffer bij de Zuid-Germanen
1. Prehistorie:
Vondsten van mensenoffers in Torsbjerg, Vimose en Nydam (Denemarken) (3 e – 4e eeuw na
Chr.).
2. Klassieke tijd:
a. Strabo:
Kimbrische priesteressen offeren krijgsgevangenen boven een ketel (zie 1.1.6.4-1.c)
(misschien een Gallische zede).
b. Tacitus (Annalen):
i. Na de Varus-slag (9 na Chr.) werden de Romeinse officieren o.a. opgehangen.
ii. Geen mensenschedels, maar schedels van offerdieren werden vastgespijkerd. Vergelijk:
(1) Grieken: bukrania;
(2) arctische volken.
c. Tacitus (Germania):
Als regel werden krijgsgevangenen in bomen opgehangen.
d. Plutarchus:
i. Na de nederlaag doden de Kimbrische en Teutoonse mannen en vrouwen zichzelf door
ophanging.
ii. De specifieke manier van zelfdoding heeft een religieuze component en is daarom een
zelfoffer.
e. Tacitus (Annalen):
Vóór de strijd wijdden de Hermunduren hun vijanden ten offer.
f.

Orosius:
De Kimbren offerden na de strijd alle mensen en dieren.

g. Orosius:
De Goot Radagais doet in 405 de gelofte alle gevangen Romeinen te offeren.
h. Procopius:
De Christelijke Franken wierpen in 539 vrouwen en kinderen als eerstelingenoffers in de
Po.
i.

Synode van Liftinae (Henegouwen) (743):
verbod op mensenoffers aan Donar.

j.

Diverse heiligenlevens:
afschuw over mensenoffers.

3. De na-Romeinse tijd:
a. Brief van paus Gregorius III aan Bonifatius (732):
Gedoopte Germanen verkochten slaven aan heidenen voor het offergebruik.
b. Capitulatio de partibus Saxoniae (782):
i. Verbod op mensenoffers aan de ‘duivel’ op straffe van de dood.
ii. Commentaar Berends:
De Vries spreekt over de Capitulare de partibus Saxoniae uit de periode 775 - 790.
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1.3.2.2 Het mensenoffer bij de Noord-Germanen
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1.3.2.2.1

Wijze van offeren van mensen bij de Noord-Germanen
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1.3.2.2.1.1 (§ 284-1) Mensenoffer door verdrinking bij de Noord-Germanen
1. Guta saga:
offers van zonen en dochters op Gotland.
2. Dudo van St. Quentin:
De Noormannen kozen door het lot een mens en wierpen hem in zee.
3. Adam van Bremen:
verdrinking van een mens in de bron van Uppsala.
4. Tacitus (Germania):
verdrinking van de slaven bij de Nerthus-cultus.
5. Kristni saga (door Sturla þórðarson):
De heidenen op IJsland offerden acht misdadigers door storting in zee als offer aan de goden
teneinde de verbreiding van het Christendom over IJsland tegen te gaan.
6. Kjalnesinga saga resp. Vatn.:
Blótkelda resp. blótgröf herinneren aan de moerassen en bronnen waarin mensen geofferd
werden.
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1.3.2.2.1.2 (§ 284-2) Mensenoffer door ophanging bij de Noord-Germanen
1. De Odin-cultus:
Het typische Odinsoffer wordt verricht door ophanging:
a. Gautr. en Saxo:
Het schijnoffer van Vikarr, waarbij de kalfsdarmen veranderen in een echte strop en het
rietje in een speer.
b. Baldr-mythe: idem (zie § 479).
c. Háv. 138:
De mythe van Odins zelfoffer, waarin de combinatie van dood door de strop en door de
speer eveneens voorkomt.
d. Ophanging van krijgsgevangenen duidt op een Odin-cultus.
e. Hkr. I:
Odin liet met een speer een teken op zijn lichaam maken om aan de strodood te
ontsnappen.
2. De boomcultus:
De mensenoffers te Uppsala waren waarschijnlijk boomoffers:
a. De Odin-cultus was niet krachtig in Zweden.
b. De cultische betekenis van de boom was wel belangrijk.
c. Conclusie:
Er is sprake van een vegetatiecultus; vergelijk de boomcultus in Griekenland.
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1.3.2.2.1.3 (§ 284-3) Mensenoffer door breking van de rug bij de NoordGermanen
a. Breking van de rug op een steen is misschien geen echt offer, maar een verzoening, nl. met de
goden, wegens het doorbreken van de kosmische orde door de misdadiger (het slachtoffer):
1. IJsland:
Op de þórs-steinn brak men iemands rug om hem te offeren.
2. Duitsland:
Zede om een misdadiger tegen een steen te duwen alvorens hem te doden.
b. Conclusie:
Deze gewoonte is misschien Gemeen-Germaans.
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1.3.2.2.1.4 (§ 284-4) Mensenoffer door het ritsen van de bloedarend bij de
Noord-Germanen
Het ritsen van de bloedarend, waarbij de rug werd opengekliefd en de longen eruit gehaald werden,
was waarschijnlijk een Odinsoffer:
1. Blóðörn rísta was een cultushandeling.
2. Doel:
a. oorspronkelijk:
opnemen van de levenskrachten van de vijand;
b. later:
vorm van vaderwraak.
3. Skeletvondst in Heiligental (Gerbstedt:
gespleten rug.
4. Blóðörn ‘bloedarend’ duidt op de heilige vogel van Odin.
5. Rök-steen:
associatie van vaderwraak en Odin-cultus.
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1.3.2.3 (§ 285) De betekenis van het mensenoffer bij de Germanen
De betekenis van het mensenoffer hangt van de omstandigheden af:
1. Keuze van het slachtoffer:
a. oorspronkelijk:
stamgenoten:
i. Vita Wulframni:
In Friesland werden de zonen van een weduwe door het lot aangewezen om geofferd te
worden.
ii. koningsoffer (zie 1.2.1.1-b).
b. later:
i. slaven en minderwaardige personen;
ii. wij-offer van krijgsgevangenen aan de oorlogsgod, want de strijd is een godsoordeel.
2. Tijd van nood als aanleiding om te offeren:
Men brengt de goden een zoenoffer om het onheil op te heffen dat de goden gezonden
hebben, omdat hun toorn is opgewekt. Voorbeelden:
a. hongersnood door misoogst;
b. windstilte of storm op zee;
c. oorlogsdreiging.
3. Executie van misdadigers als zoenoffer:
a. Het doden van een misdadiger is gewoonlijk wraak door de gemeenschap.
b. Het wordt een zoenoffer wanneer de goden beledigd zijn, bijv. door tempelschenners:
i. Additamenta van de Lex Frisonum:
De tempelschenner worden de oren afgesneden; hij wordt gecastreerd en verdronken in
zee.
ii. Vita Wulframni:
Redbad offert de veroordeelden in een tweekamp en aan de galg.
4. Conclusie:
De goden garandeerden de rechtsorde (zie § 568) en bestraften niet alleen vergrijpen tegen
henzelf (zie 3.b.i):
a. Oud-Noorse literatuur:
Door misdaden roept men de goðagremi over zich af. (De doodstraf is dan een offer.)
b. Tacitus (Germania):
De priester kondigt de stilte aan en heeft het recht tot bestraffing. (Straf is een religieuze
zaak.)
c. De IJslandse goði heeft sacraal-juridische waardigheid. (Het recht heeft religieuze wortels.)
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1.3.3 Het dierenoffer
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1.3.3.1 (§ 286) Inleiding tot het dierenoffer
a. Het eigenlijke offeren wordt door drie verba uitgedrukt:
1. got. blōtan ‘offeren’, guþblostreis ‘offerpriester’;
ohd. bluostar ‘offer’, bluostrari ‘offerpriester’;
2. ‘geven’, zoals on. gefinn Óðni;
3. oergerm. *blōdisōn:
oe. blœdsian, blētsian (eng. bless) ‘met offerbloed besprenkelen’.
b. Betekenis van blōtan:
1. Etymologie is onzeker.
2. Grønbech:
het verheffen van iets uit de dagelijkse sfeer in de sfeer van het heilige.
3. Van Hamel:
sterken, met kracht vervullen door magie, vergelijk magna (zie § 196).
4. De Vries:
Blōtan is geen magische, maar een religieuze handeling, waardoor de deelnemers in
verbinding komen met de goddelijke wereld.
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1.3.3.2 (§ 287) De omstandigheden van het dierenoffer
a. Het dierenoffer was een gecompliceerde aangelegenheid.
b. Beschrijvingen van dierenofferriten:
1. Hkr. I:
i. De boeren verzamelden zich in een hof en namen alle benodigdheden mee.
ii. Men kreeg bier en later vlees van de offerdieren.
iii. De hlaut (‘bloed’) werd in hlautbollar (‘offerketels’) opgevangen en met hlautteinar
(‘bloedsprenkelkwasten’) rondgesprenkeld.
iv. De drinkbekers werden rond het vuur gedragen.
v. De voorganger zegende de mede en de spijs.
2. Eyrb.:
idem; beider bron is misschien Ari enn fróði.
3. Kjalnesinga saga:
idem en beschrijving van een stallr met een ijzeren plaat waarop het eeuwige vuur brandt.
4. Inscriptie op altaar van By (Noorwegen) (6e eeuw):
aRina. Twee mogelijke betekenissen:
i. ‘haard’ (on. arinn);
ii. ‘altaar’ (vgl. lat. ara).
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1.3.3.3 (§ 288) Wijze van offeren van dieren
De wijze waarop de dieren gedood worden, is niet bekend. Alleen de oorspronkelijke terminologie
geeft enige informatie:
1. germ. *swōhan ‘verstikken’ >
a. > on. sóa;
b. > oe. āswōgan.
2. on. sœfa, causatief bij sofa:
Betekenis:
a. ‘doen inslapen’:
i. Eyrb. 4:
er sœfd váru þau kvikendi, er goðunum var fórnat (‘geofferd’).
ii. Vergelijk:
skt. svāpayati ‘laat inslapen’.
b. ‘rustig maken, kalmeren’:
i. Het achterliggende idee is dat het offerdier zich vrijwillig geeft.
ii. Vergelijk:
skt. saṃjñapayati ‘stelt gerust’.
c. ‘verstikken’:
i. De verstikking geschiedde door een doek over de kop van het offerdier te trekken.
ii. Vergelijk:
(1) Aśvamedha-offer, waarbij de priester zwijgt en het dier de rug toekeert.
(2) Hrafnkels saga:
Het paard Freyfaxi krijgt een zak over zijn kop.
iii. Het achterliggende idee is dat er geen bloed mag vloeien.
3. on. hlaut:
a. Betekenis:
i. oorspronkelijk: ‘lot’;
ii. later: ‘offerbloed’.
b. Verklaring:
Er heeft dus een betekenisverschuiving plaatsgevonden van ‘lot’ naar ‘offerbloed’:
i. verwant met hljóta ‘voorspellen op grond van loten’.
ii. De hlautteinn is dan
(1) oorspronkelijk: ‘lotstokje’:
Hym. 1:
De goden hristo teina ok á hlaut sáo (‘ritsten de staafjes en bekeken (na ze geschud
te hebben) het lot’).
(2) later: ‘bloedsprenkelkwast’, de (heidense) ‘wijwaterkwast’.
iii. De hlautteins hreytir is dan
(1) oorspronkelijk: ‘lotenwerper’;
(2) later: de ‘offerbloedsprenkelaar’.
iv. Hkr. I:
Koning Granmarr verricht een lenteoffer en een lotsorakel met houtjes waarin men ziet
dat de koning niet lang meer te leven heeft (zie § 298).
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1.3.3.4 (§ 289-1) De behandeling van het offerbloed
Het offerbloed werd op godenbeelden, tempelwanden en deelnemers besprenkeld en het altaar
werd rood gemaakt. Dit gebeurde met de offerkwast:
a. Vergelijk:
De Grieken staken een houtje aan in het vuur, dompelden het in water en besprenkelden zich
ermee.
b. Doel:
Men besprenkelde zich om de heilige gemeenschap met de goden tot stand te brengen.
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1.3.3.5 (§ 289-2) De behandeling van het offervlees
Het gekookte offervlees werd verdeeld:
1. Het deel, bestemd voor de goden, werd hen gezonden:
a. senda of fórna (verwant met *fórja, causatief van fara, dus ‘doen gaan’).
b. Mogelijk deel is de kop van het offerdier:
i. opgehangen in een boom bij de tempel;
ii. vergelijk:
(1) truncis arborum antefixa ora (Varus-slag);
(2) Fins-Ugrische offergebruiken.
2. Het deel, bestemd voor de mensen, werd gegeten:
a. Hkr. I:
Hákon de Goede eet de paardenlever.
b. Gðr. II:
In de toverdrank van Grímhildr zaten
i. iðnar blótnar ‘geofferde ingewanden’;
ii. svíns lifr soðin ‘gekookte varkenslever’.
c. Eiríks saga rauða:
De völva þorbjörg krijgt harten van allerlei dieren te eten. (Toverriten en offercultus lijken
op elkaar.)
d. Ullens øyro, de ‘oortjes van Ullr’, nl. delen van het hart.
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1.3.3.6 (§ 289-3) De behandeling van de botten en de huid van het offerdier
a. Botten en huid mochten niet beschadigd worden:
1. Aśvamedha-offer:
Het offerdier werd bij de gewrichten doorgesneden.
2. Snorra Edda:
De mythe van Thor en de bok:
De botten mogen niet worden gesplitst om de merg te bemachtigen. De onbeschadigde huid
en het gebeente moeten worden samengebracht om tot leven te worden gewekt.
b. Verklaring:
1. Het achterliggende idee is het tot leven wekken, dus de wederopstanding van het
offerdier (zodat het levend de goden bereikt, i.c. 3.iv, v en vi).
2. Het symboliseert de dood en wedergeboorte van het jaar in de vegetatierite.
3. Vergelijk:
i. Volksoverlevering:
In de Alpenlanden kent men het ‘nachtvolk’ dat een koe rooft en opeet zonder huid en
botten te beschadigen, uit welker resten de koe weer tot leven komt.
ii. Griekenland:
Tijdens de Bouphonia werd de huid van de geofferde stier met hooi volgestopt.
iii. Altaïsche stammen:
idem van een paard.
iv. Kalevala (Lemminkäinen-cyclus):
Lemminkäinen drijft in stukken gesneden in de rivier des doods, maar wordt door zijn
moeder weer tot leven gewekt.
v. India:
Het geofferde dier wordt door Agni tot leven gewekt.
vi. Sprookjesmotief:
het ontbrekende botje bij de wederopstanding.
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1.3.3.7 De negenjaarlijkse offerfeesten en hun belang en betekenis
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1.3.3.7.1 (§ 290-1) Cultusplaatsen en het belang van de negenjaarlijkse
offerfeesten
a. Cultusplaatsen:
1. Uppsala in Zweden (vgl. Adam van Bremen);
2. Hleiðr in Denemarken (vgl. Thietmar van Merseburg);
3. Skíringssalr in Noorwegen (vgl. Sögubrot 10).
b. Belang:
1. Duur en omvang van het offer waren groot:
i. 9 dagen;
ii. elke dag 9 levende wezens (dus 81):
(1) misschien 9 mensen;
(2) ook honden, paarden (en hanen in Denemarken).
2. Het hele volk was verplicht deel te nemen, zodat niemand zich buiten de heilige
gemeenschap zou stellen (anders wordt men een níðingr, zie § 147).
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1.3.3.7.2

Betekenis van de negenjaarlijkse offerfeesten
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1.3.3.7.2.1 (§ 290-2) De negenledigheid m.b.t. de grote offerfeesten
Het getal negen speelt steeds een belangrijke rol:
1. Elk negende jaar werd het offerfeest gehouden.
2. Griekenland kende o.a. het negenjaarlijkse feest te Delphi met als onderdeel het Stepterion,
waarbij een hut als symbool van het koninklijk paleis verbrand werd.
3. De mythe van koning Aun, waarin de koning zijn zonen offert, wat hem de kracht geeft telkens
tien jaar (voor elke zoon) langer te leven en te regeren. Wanneer hij oud geworden is, verbiedt
het volk hem deze praktijk voort te zetten.
4. De mythe van Kronos, waarin Kronos zijn kinderen opeet tot het zevende kind de heerschappij
overneemt.
5. Het offerfeest te Uppsala duurde negen dagen.
6. Odins zelfoffer duurde negen nachten (Háv. 138).
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1.3.3.7.2.2 (§ 290-3) Conclusies t.a.v. de negenledigheid m.b.t. de grote
offerfeesten
Vergelijk voor de nummering hoofdstuk 1.3.3.7.2.1.
1. ad 2:
De verbranding van de hut, d.i. het paleis van de koning, symboliseert de dood van de koning:
a. De koning is de incarnatie van de groeikracht in de natuur en het volk.
b. De koning heerst negen jaar, waarna hij (symbolisch) wordt gedood.
2. ad 3:
a. Aan het verhaal ligt ten grondslag de rite van de moord op de koning die na negen jaar
gedood moet worden.
b. Vergelijk Odds Óláfs saga Tryggvasonar, waarin koning Eiríkr inn sigrsæli belooft niet nog
langer dan 10 jaar te zullen leven.
c. Eitrem:
Het offer van de eigen zoon van de koning geeft zijn volk kracht en heil.
d. Bejaarde mensen in primitieve samenlevingen zouden gevaarlijke magische kracht bezitten,
omdat ze zich de levenskracht van jonge mannen hebben toegeëigend zodat ze oud konden
worden.
3. ad 5 en 6:
De periode van negen dagen van het offerfeest en die van negen nachten van Odins zelfoffer:
a. verschil:
De cultus van Odin kende niet het negental als belangrijk element (vgl. ad 2); het offerfeest
wel.
b. overeenkomst:
Het negental verwijst naar
i. verering van chtonische machten;
ii. een tijdrekening volgens maanjaren.
4. Aan het feest ligt ten grondslag het bij de IE volken bekende idee van de stervende en
wedergeboren jaargod (zie § 312).
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1.3.3.8 Het heilige maal
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1.3.3.8.1

(§ 291-1) Inleiding tot het heilige maal

a. Het heilige maal is het hoogtepunt van het cultusfeest.
b. Doel van het cultusmaal is drieledig:
1. Door het eten van het offerdier verwerft men mana.
2. Het gemeenschappelijke element geeft verbondenheid tussen de deelnemers.
3. Het heilige maal schept verbondenheid (communie) tussen mensen en god, indien het
offerdier een god toebehoort.
c. Terminologie van de cultusmaaltijd:
De tafn:
1. Betekenis:
i. oorspronkelijk: ‘tam (huisdier)’ dat als slachtoffer gebruikt wordt;
ii. dan: ‘maal’;
iii. later: ‘offer’ (waarvan de maaltijd het belangrijkste element is).
2. Vergelijk:
i. daps (lat.) ‘offermaal’;
ii. δαπανη (gr.) ‘verbruik, nuttiging’;
iii. *tab, *tīb, *tiub ‘verdelen’, woordstammen die horen tot de magisch-religieuze sfeer:
(1) tīber, tīfer (oe.) ‘offer’;
(2) zebar (ohd.) ‘offer’;
(3) taufer (on.) ‘toverij’;
(4) teofor (oe.) ‘rode kleur’;
(5) zoubar (ohd.) ‘tovermiddel’;
(6) tauno (fins) (< *tabna (oern.)) ‘tam, stil’.
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1.3.3.8.2

(§ 291-2) De overvloed van het heilige maal

De bronnen tonen dat er overvloedig gegeten en gedronken werd tijdens de offermaaltijd:
a. Doel:
Overvloed in de vruchtbaarheidscultus doet het offer slagen en bevordert (dus) een goede
oogst.
b. Oorzaak:
Overvloed aan offervoedsel ontstaat doordat het aan de god gewijde maal
1. niet buiten de tempel mocht geraken;
2. geheel moest worden genuttigd;
3. dezelfde dag moest worden genuttigd.
c. Bronnen:
1. ad a:
Skaldenpoëzie:
Door een sumblekla (karig maal) kon het offer mislukken.
2. ad b:
i. ad b.1:
Bij veel volken moest het voedsel binnen de tempel blijven, bijv.
(1) bij de Grieken: ουκ εκφορα;
(2) bij de Noord-Germanen: de skáli vlak bij het offeraltaar.
ii. ad b.2:
met name bij jachtriten van primitieve volken.
iii. ad b.3:
het berenmaal bij de Lappen.
3. Fins volksgebruik:
Op pas ontgonnen land werd een lam geslacht en ter plaatse opgegeten.
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1.3.3.8.3

(§ 291-3) Specificering van het offermaal

a. Het offervlees werd volgens IE gebruik gekookt (zie § 261) met als resultaat:
1. het brouwsel dat gedronken werd:
Dit was het belangrijkste deel van het heilige maal:
i. Hkr. I:
Koning Hákon moest eerst drekka soðit (‘het brouwsel drinken’) en dan eta flotit (‘vet
en vlees eten’).
ii. Het drinken werd vervangen door het inademen van de damp van het brouwsel.
iii. Skaldenpoëzie:
Heidenen werden beschimpt als ‘offerbekeruitlikkers’ (sleikja sinn blóttrygil innan).
2. het ‘aftreksel’ (vlees en vet) dat gegeten werd.
b. Misschien erd er ook brood gegeten tijdens het heilige maal:
Hkr. II:
Thor zou elke dag vier broden krijgen in zijn tempel in Gudbrandsdal (onwaarschijnlijk).
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1.3.3.9 De offerdronk

Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - De offerhandeling - De offerdronk

1.3.3.9.1

(§ 292-1) Doel van de offerdronk

De terminologie van de offerdronk duidt erop dat het doel hiervan was het stichten van een
heilige gemeenschap tussen de deelnemers en tussen deze en de goden:
1. Full:
a. betekenis:
‘de dronk (van de inhoud van een beker) die uitgebracht wordt bij het stichten van de
heilige gemeenschap’;
b. de oudste term.
2. Minni:
a. betekenis:
i. ‘de drank ter herinnering’;
ii. oorspronkelijk: ‘liefde’;
iii. bij de Noord-Germanen: ‘herinnering, gedachtenis’.
b. Commentaar:
i. later leenwoord uit het Duits;
ii. het woord laat een verschuiving zien van godencultus naar helden- en heroëncultus.
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1.3.3.9.2

(§ 292-2) Verloop van het cultische drinkgelag

a. De wijding van de drie dronken:
Het stichten van de heilige gemeenschap geschiedde door
1. wijding van de dronk d.m.v. een teken (handgebaar): helga full of signa full;
2. wijding van de dronk d.m.v. het reciteren van een spreuk, de formæli, die het doel van de
wijding verwoordt;
3. het nuttigen van de drie offerdronken voor drie goden;
4. de poëziedronk bij een dodenmaal, de bragarfull (latere toevoeging).
b. De goden aan wie de drie dronken gewijd waren:
1. Bronnen:
i. Hkr. I:
Sigurd jarl wijdt de beker aan Odin, en Hákon de Goede maakt er een kruisteken boven,
volgens de jarl een hamerteken, gewijd aan Thor.
ii. Hkr. II:
De drie dronken werden gewoonlijk gewijd aan Odin, Njörðr en Freyr.
iii. De spreuk was bestemd ten gunste van
(1) de koning:
Odins full: til sigrs ok ríkis konungi sínum;
(2) het goede jaar:
Njords en Freyrs full: til árs ok friðar.
2. Commentaar van De Vries:
i. De wijding aan Njörðr is waarschijnlijk niet juist; dit moet Thor geweest zijn, gezien de
driedeling van de maatschappij, overeenkomend met de triade Odin – Thor – Freyr.
ii. De drieledige offerdronk is IE, vergelijk
(1) de Oud-Indische soma-dronk;
(2) de Grieken die een dronk brengen aan
(a) Zeus Olympios;
(b) de heroën;
(c) Zeus Soter.
c. Het cultische drinkgelag:
1. Het cultusgelag is een sveitardrykkja.
2. De beker ging in de zonnerichting rond.
3. De wijding volgens het totaliteitsprincipe (vertolkt door Odin, Thor en Freyr) in de cultische
handeling wordt ook gevolgd in het profane drinkgelag (zoals de tvímenningr tussen twee
mannen).
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1.3.3.9.3

De offerdrank
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1.3.3.9.3.1 (§ 293-1) De mede als roesmiddel
a. De uitwerking van de offerdrank:
De offerdrank werkte, ook door de formæli, geestverruimend (verloste de geest) en liet de
drinker een blik in een andere wereld werpen, een paradijselijke toestand waarin
onsterfelijkheid heerste:
1. Jóm. 27:
Öl er annarr maðr.
2. Ṛg Veda VIII:
‘We hebben soma gedronken, onsterfelijk zijn we geworden.’
3. Odin, de schepper van de mede, was de god van de geestelijke vervoering (zie § 405).
b. Terminologie van de offerdrank:
1. De oudste en gemeenschappelijk IE benaming is mede:
i. oorspronkelijke betekenis:
’honing(drank)’;
ii. vergelijk skt. madhu, gr. μεθυ, germ. *medhu;
iii. latere betekenis:
(1) India:
De oudste betekenis verschoof naar een andere drank, omdat in de Punjab geen
honingbijen zijn.
(2) Noord-Germanië:
bier.
(3) Griekenland:
elke roesdrank, ook wijn.
2. Germ. *melit, gr. μελι:
i. oorspronkelijke betekenis:
‘honing’;
ii. latere betekenis:
‘wijn’ naast ‘honing’.
3. De Noord-Germanen kenden verschillende termen, behorend bij de drie werelden
(Alvíssmál 34):
i. lögr (1. ‘zee’, 2. ‘vloeistof, water’):
(1) de offerdrank van de reuzen;
(2) het runenteken ‘l’, dus oud.
ii. mjöðr (‘mede’):
de offerdrank in de onderwereld;
iii. veig (1. ‘sterke drank’, 2. ‘kracht’):
de offerdrank bij de Wanen;
iv. sumbl (‘feestmaal’):
de offerdrank van de zoon van Suttung die de mede bewaakt.
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1.3.3.9.3.2 (§ 293-2) Samenstelling en belang van de mede bij de NoordGermanen
a. Aan de honing werd een andere vloeistof toegevoegd, mogelijk ook speeksel:
1. de mythe van het ontstaan van Kvasir (zie § 386);
2. graf van Egtved (Bronstijd):
resten van een drank met honing;
3. Hálfs saga:
drank met speeksel.
b. Belang van de honing:
1. Het kind dat honing geproefd heeft, is daarna een menselijk wezen (Germanen, Grieken,
Indiërs).
2. Associatie met de kosmos en paradijselijke voorstellingen (zie § 585); de honing is dan ook
dichterdrank, godenspijs en offervoedsel voor de doden.
3. Honing is een belangrijk voedselproduct en staat symbool voor het leven zelf.
4. De mede is reeds lang bekend, gezien de etymologie (vroeg IE), en ‘mede’ komt ook bij de
Fins-Ugrische volken voor.
5. De mythologie van de mede is IE:
de mythe van de diefstal van de mede, verkregen door
i. list m.b.t. Odin (zie § 386);
ii. geweld m.b.t. Thor (zie § 430).
6. De mede werd bij alle grote plechtigheden als offerdrank gebruikt:
i. offercultus;
ii. huwelijksmaaltijd;
iii. dodenmaal.
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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
Agathias
Agni
Alamannen
Alli de Bleke
Áløf árbót
Alpenlanden
Altaïsche
Altuna
Ambrosius
Ammianus Marcellinus
Angelsaksen
Angelsaksische
Angelse
Ari enn fróði
Ariovistus
Ásaráll
Auðr
Trier
Aun
Totila
Baldr
Bárðr Snæfellsáss
Bataafse
Beda
Blót-Sveinn
Boëthius
Broddenbjerg Mose
Bourgondiërs
Buskerud
By
Caesar

Adam (3) van Bremen = Adam (3) Bremensis (Germ.) (auteur)
[Adam van Bremen, Adam Bremensis]
Agathias Scholasticus = gr. Agathias Scholastikos (Αγαθιας
Σχολαστικος) (Gr.) (auteur)
Agni (1) (Ind.) (god)
Alamanni = Alamannen (Germ.) (volk), Alamannisch [Alemannen,
Alemanni]
Ali (2) Saulvi = Alli de Bleke (Germ.) (priesternaam in
runeninscriptie)
[Ali Saulvi]
Áløf árbót (Germ.) (prinses)
[Alof arbot]
Alpen (Eur.) (berggebied)
Altaïsch (gemeenschap van talen)
Altuna (Zw.) (distrikt, bij Fröslunda tNv Enköping, Enköpings
kommun, Uppsala)
Ambrosius, Aurelius (L/R) (bisschop van Milaan)
Ammianus Marcellinus (L/R) (auteur)
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch
Ari (1) þorgilsson = Ari enn fróði (IJsl.) (auteur)
[Ari Thorgilsson,
Ari enn frodi]
Ariovistus (Germ.) (koning)
Ásaráll = mod. Åseral (No.) (topogr., tNv Kristiansand, Åseral
kommune, Vest-Agder)
[Aseral]
Auðr (2) hin djúpauðga (Germ.) (sagenfig.)
[Aud djupaudga]
Augusta (2) Treverorum = mod. Trier = frans Trèves (Du.) (topogr.,
tNOv Luxemburg (stad), kreisfreie Stadt, Rijnland-Palts)
Aun Jörundarson (Germ.) (koning)
[Aun J ǫrundarson,
Aun Jorundarson]
Baduila = (Proc.) Totila (Germ.) (koning)
Baldr (Germ.) (god)
Bárðr Dumbsson: ‘Snæfellsáss’, ~; nl. Snæfellsgod (Germ.)
(sagenfig.)
[Bárðr Dumbsson, Bárðr Snæfellsáss,
Bardr Snaefellsass]
Batavi = Batavieren (Germ.) (volk), Bataafs, Batavier
Beda Venerabilis (Eng.) (auteur)
Blót-Sveinn = nl. Offer-Sven of Sven van Zweden (Germ.) (koning)
[Blot-Sveinn]
Boëthius (2), Gerda (auteur)
Broddenbjerg Mose (De.) (moeras, Viborg Naturpark, Viberg
Kommune, Midden-Jutland)
Burgundi = Burgundiones = gr. Βουργουντες = on. Burgundar = oe.
Burgendas = nl. Bourgondiërs = Bourgonden (Germ.) (volk),
Bourgondisch
Buskerud (No.) (fylke)
By (No.) (huisloc., tNWv Drammen, Sigdal kommune, Buskerud)
Caesar (1), Gaius Julius (L/R) (auteur, mil. leider)
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Chatten
Chlodio
Kimbren
Kimbrische
Julius Civilis
Coifi
Keulen

Aurasio
Kronos
Delphi
Deense
Dómaldi
Donar
Thor
þórs
Tomair
Dudo van St. Quentin
Duits
Oud-Hoogduitse
Dumézil
Oostsaksen

Egill
Egtved
koning Eiríkr heette inn ársæli

Eiríkr inn sigrsæli

Eitrem
Elgjartún
Engels
Europa
Fakse
Faksi
Fins
Fins-Ugrische
Flemløse

[Gaius Julius Caesar]
Chatti = Catti = Chatten (Germ.) (volk)
Chlodio = Clodio = Clodius = Cloio = Chlogio = Clodion = Chlodian
VI (Germ.) (koning)
Cimbri = Kimbren (Germ.) (volk), Kimbrisch
Cimbri = Kimbren (Germ.) (volk), Kimbrisch
Civilis, Julius (Germ.) (mil. leider)
Coifi (Kelt.-Germ.) (priester)
Colonia (01) Agrippina = Colonia (09) Claudia Ara Agrippinensis =
mod. Keulen = d. Köln (Du.) (topogr., tZv Düsseldorf en tNv Bonn,
kreisfreie Stadt, Noordrijn-Westfalen)
[Colonia Agrippina,
Colonia Claudia Ara Agrippinensis]
Colonia (03) Julia Firma Secundinorum Arausio = mod. Orange
(Frankr.) (topogr., tNv Avignon, dép. Vaucluse, Provence-AlpesCôte d’Azur)
[Colonia Julia Firma Secundinorum Arausio]
Cronus = gr. Kronos (Κρονος) (Gr.) (titan)
Delphi = gr. Delphoi (Δελφοι) = Pytho (Πυθω) (Gr.)
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), CentraalGriekenland), Delphisch, Delphiër, Pythisch, Pythiër
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Dómaldi = Dómaldr Vísbursson (Germ.) (koning)
[Dómaldi Vísbursson, Domaldi Visbursson, Domaldr Visbursson]
Donar (Germ.) (god)
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Donar: Thor: ‘Tomair’ (Germ.-Kelt.) (god)
Dudo van Saint-Quentin (Germ.) (auteur)
Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser
Duitsland, Zuid-: Oud-Hoogduits (ohd.)
Dumézil, Georges (auteur)
Ēast Seaxna rīce = lat. Regnum Orientalium Saxonum = nl.
Oostsaksen = eng. kingdom of Essex (Eng.) (vrm. Angelsaksisch
koninkrijk, in Essex en Hertfordshire), Oostsaksen (Germ.) (volk)
[East Seaxna rice]
Egill (2) Skallagrímsson (Germ.) (sagenfig.) [Egill Skallagrímsson,
Egill Skallagrimsson]
Egtved (De.) (topogr., tZOv Vejle, Vejle Kommune, MiddenJutland)
Eiríkr (3) Svensson: ‘hinn Ársæli’, ~; nl. Erik de Zegenrijke (Germ.)
(mogelijk niet-hist. koning, zoon van Blót-Sven) [Eiríkr Svensson,
Eirikr Svensson, Erik Årsäll, Eiríkr hinn Ársæli, Eirikr hinn Arsaeli,
Eiríkr inn Ársæli, Eirikr inn Arsaeli]
Eiríkr (4) Bjarnarson: ‘hinn Sigrsæli’, ~; nl. Erik de Zegevierende
(Germ.) (koning)
[Eiríkr Bjarnarson, Eirikr Bjarnarson,
Eiríkr hinn Sigrsæli, Eirikr hinn Sigrsaeli, Eiríkr inn Sigrsæli, Eirikr
inn Sigrsaeli, Erik Segersäll, Erik VI]
Eitrem, Samson (auteur)
Elgjartún = mod. Elton (No.) (huisloc., tNOv Raufoss, Vestre Toten
kommune, Oppland)
Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel),
Engels, Engelsman
Europa (2) (Eur.) (continent), Europees, Europeaan
Faxi = Faksi = Fakse (Germ.) (paard)
Faxi = Faksi = Fakse (Germ.) (paard)
Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin
Fins-Oegrisch (gemeenschap van talen, nl. Fins, Laps, Estlands,
Hongaars)
Flemløse (De.) (topogr., op ZO-Funen, Zuid-Denemarken)
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[Flemlose]
Fåvang

Fǫðvangr = Fodevang = mod. Fåvang (No.) (topogr., tNv
Lillehammer, Ringebu kommune, Oppland)
[Favang, Faavang]

Föðvangr

Fǫðvangr = Fodevang = mod. Fåvang (No.) (topogr., tNv
Lillehammer, Ringebu kommune, Oppland)
[Favang, Faavang]
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Fredegar = Fredegarius Scholasticus (Frankr.) (auteur)
Freyfaxi (Germ.) (paard)
Freyja (Germ.) (godin)
Friðgerðr (Germ.) (priesteres)
[Fridgerdr gydja]
Friesland = fr. Fryslân (Ne.) (1. prov., 2. hist. gebied van Schelde
tot Wezer), Fries (adj.)
Frō: Freyr (Germ.) (god)
Frō: Freyr: ‘Fricco’ (Germ.) (god)
Fröjel (Zw.) (topogr., tZv Klintehamn, Fröjel, Gotlands kommun,
Gotland)
[Frojel]
Frötuna (Zw.) (huisloc., tNOv Uppsala (stad), Rasbo, Uppsala
kommun, Uppsala)
Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du.
tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër
Gellius, Aulus (L/R) (auteur)
Gerbstedt (Du.) (topogr., tNWv Leipzig, kr. Mansfeld-Südharz,
Saksen-Anhalt)
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
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
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-: Oost-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs
ling.-geogr. maatstaven), Oost-Germaans, Oost-Germanen = OderWeichsel-Germanen
Glavendrup (De.) (topogr., in Nordfyns Kommune, ZuidDenemarken)

Francis
Franken
Fredegar
Freyfaxi
Freyja
Friðgerðr
Friesland
Freyr
Fricco
Fröjel
Frötuna
Gallische
Gellius
Gerbstedt
Germaans
Germanen
Germanië
Zuid-Germaanse

bronnen t.a.v. de Zuid

Zuid-Germanen

Zuid-Germanië

priesterschap in Zuid

Oost-Germaanse
Glavendrup
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Goot
Goten
Gotische
Oostgoten
Gotland
Granmarr
Gregorius de Grote
paus Gregorius III
Gregorius van Tours
Grieken
Grímhildr
Grímr Kamban
Grønbech
Dala-Guðbrandr

Gudbrandsdal
Gudmund
Gundestrup
Gunnwalds stæinn, sunar Hróalds
Gustav
Hákon de Goede
Halfdan svarti
Van Hamel
Harald Schoonhaar

Haþuwolafr
Jarl Hávarðr
Heiðmörk
Heiligental
Heimdallr
Karl Helm
Helnæs
Henegouwen

Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Goten, Oost- = Ostrogoten = Ostrogothi = Greuthungi (Germ.)
(volk)
Gotland = gotl. Gutland = de. Gulland (Zw.) (eiland in de Oostzee,
tegelijk landskap, län en kommun)
Granmarr (Germ.) (koning)
Gregorius (1) I de Grote (Chr.) (paus)
[Gregorius I, Gregorius de Grote]
Gregorius (2) III (Chr.) (paus)
[Gregorius III]
Gregorius (3) van Tours = Georgius Florentius Gregorius (GalloRom.) (bisschop en auteur)
[Gregorius van Tours]
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]
Grímr (1) Kamban = Grímur Kamban; nl. Grim de Kromme (niet
zeker) (Germ.) (sagenfig.)
[Grímr Kamban, Grimr Kamban,
Grimur Kamban]
Grønbech, Vilhelm Peter (auteur)
Guðbrandr í Dölum = Dala-Guðbrandr; nl. Gudbrand van de Dalen =
Gudbrandsdal (Germ.) (hoofdman)
[Guðbrandr í Dǫlum,
Gudbrandr i Dolum, Dala-Gudbrandr]
Gudbrandsdal = no. Gudbrandsdalen (No.) (streek en distrikt in
Oppland)
Guðmundr (1) = Goðmundr (Germ.) (god) [Gudmundr, Godmundr]
Gundestrup (De.) (topogr., tOv Aars in Vesthimmerlands
Kommune, Noord-Jutland)
Gunnvaldr Hróaldsson (Germ.) (genorm. þulr-naam in
runeninscriptie)
Gustav (Zw.) (alg. persoonsnaam)
Hákon (1) Haraldsson: ‘góði’, ~; nl. Hakon de Goede (Germ.)
(koning)
[Hákon Haraldsson, Hákon Haraldzson,
Hakon Haraldsson, Hákon góði, Hakon godi]
Hálfdan (3) Guðrøðarson: ‘svarti’, ~; nl. Halfdan de Zwarte
(Germ.) (koning)
[Hálfdanr Guðrøðarson, Halfdan Gudrodarson,
Hálfdan svarti, Halfdan svarti]
Hamel, Anton Gerard van (auteur)
Haraldr (3) Hálfdanarson: ‘hinn hárfagri’, ~; nl. Harald Schoonhaar
(Germ.) (koning)
[Haraldr Hálfdanarson, Haraldr Halfdanarson,
Haraldr hinn hárfagri, Haraldr hinn harfagri, Haraldr inn hárfagri,
Haraldr inn harfagri, Haraldr hárfagri, Haraldr harfagri]
Haþuwolafr (Germ.) (naam in runeninscriptie)
[Hathuwolafr]
Hávarðr þorfinnsson: ‘hinn ársæli’, ~; nl. Havard de Zegenrijke
(Germ.) (jarl)
[Havard Thorfinnsson, Hávarðr hinn ársæli,
Hávarðr hinn arsaeli, Hávarðr inn ársæli, Hávarðr inn arsaeli]
Heiðmörk = mod. Hedmark (No.) (fylke)
[Heidmork]
Heiligental (Du.) (topogr., tZv Gerbstedt (stad) (tNWv Halle),
gem. Gerbstedt, kr. Mansfeld-Südharz, Saksen-Anhalt)
Heimdallr (Germ.) (god)
Helm, Karl (auteur)
Helnæs (De.) (schiereiland, in Assens Kommune, ZW-Funen, ZuidDenemarken)
[Helnaes]
Henegouwen = frans Hainaut = d. Hennegau (Be.) (prov., Wallonië)
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Hercules
Heracles
Hermunduren
Hildebrand
Hleiðr
Hof in Vápnafjörðr
Hofstaðir (13 maal)
Hofstaðir aan het Mývatn
Hofsstaðir aan de Hofstaðavógur

Hofsvág
Hon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Hona
Ullaráll
Haragum
Hargen
Hringaríki
Huth
Hvammur
Ibn Fadlan

Ierse
Ieren:
Ierland
(iers)
IJsland
West-IJsland
India
Indiërs
Oud-Indische
Vediërs
IE [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
IE: [voorafgegaan door een spatie]

Hercules (2) (L/R benaming van een Germ. god)
Hercules: Herakles (1) (Ήρακλης (1)) (Gr.) (half)god)
Hermunduri - Hermonduli (e.var.) = nl. Hermunduren (Germ.)
(volk)
Hildebrand = ohd. Hiltibrant = on. Hildibrandr (Germ.) (sagenfig.)
Hleiðr = Hleiðargarðr = mod. Gammel Lejre (De.) (archeol.
site/topogr., Lejre Kommune, Seeland)
[Hleidr, Hleidargardr]
Hof (IJsl.) (huisloc., op de linkeroever van de r. Hofsá tZWv
Vápnafjörðr = mod. Vopnafjörður, Austurland)
Hofstaðir (0) (IJsl.) (huisloc./archeol. site; er zijn er 13) (alg.)
[Hofstadir]
Hofstaðir (1) (IJsl.) (huisloc./archeol. site, aan het Mývatn bij de
r. Laxá tWv Reykjahlíð, Norðurland eystra)
[Hofstadir]
Hofstaðir (2) = vrm. Hofsstaðir (IJsl.) (huisloc., aan de
Hofstaðavógur aan de zuidkant van Helgasveitt, Snæfellsnes,
Vesturland)
[Hofstadir, Hofsstadir, Hofsstǫðum]
Hofsvág (IJsl.) (vrm. heiligdom, gelegen bij Hofstaðir (2) = vrm.
Hofsstaðir aan de Hofstaðavógur aan de zuidkant van Helgasveitt,
Snæfellsnes, Vesturland))
[Hofsvag]
Hon, Nedre (No.) (vrm. huisloc., bij Haug, Hokksund, Øvre Eiker
kommune, Buskerud)
[Nedre Hon]
Hona (Germ.) (Viking-leider en priester)
Hønefoss: Ullaráll (on.) = mod. Ullerål (No.) (wijk) (topogr., tNWv
Oslo (stad), Ringerike kommune, Buskerud)
[Ulleral]
Horgana (dat; 822) = Haragum (dat.; 918) = Haregan (1105) =
Harghen (1388) = mod. Hargen (Ne.) (topogr., tZWv Groet (tNWv
Schoorl), gem. Bergen, Noord-Holland)
Horgana (dat; 822) = Haragum (dat.; 918) = Haregan (1105) =
Harghen (1388) = mod. Hargen (Ne.) (topogr., tZWv Groet (tNWv
Schoorl), gem. Bergen, Noord-Holland)
Hringaríki = mod. Ringerike (No.) (fylke)
[Hringariki]
Huth, Otto (auteur)
Hvammr = mod. Hvammur í Dölum (IJsl.) (huisloc., in Hvammssveit
tNv de Hvammsfjörður, Vesturland)
Ibn Fadlan = arab. Aḥmad ibn Faḍlān ibn al-‘Abbās ibn Rāšid ibn
Ḥammād (Arab.-Ir.) (auteur)
[Ahmad ibn Fadlan ibn al-Abbas ibn Rashid ibn Hammad]
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]
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
IJsland, WestIndia (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
India: Vedische Indiër
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
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]
IE) [voorafgegaan door een spatie]
IE en Vediërs
Indo-Iraniërs
Yngvi
Iraanse

Ir.

Irpa
Italo-Keltische groep
Christus
Jordanes
Jungner
Keltische
Kivik
Klofningsnes
Kos [+ spatie]
Krosshólum
Krosshólar
Kvasir
Langobarden
Lappen

Lemminkäinen
Nils Lid
Liftinae
Liftinae
Lippe
Loki
Looveen

Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Iraniërs (Azië) (groep volken wier talen een
gemeenschappelijk Indo-Iraans als oorsprong hebben), Indo-Iraans
Ingwaz: Yngvi (1) (= Freyr) (Germ.) (1. god, 2. naam van leden van
het koningsgeslacht der Ynglingen)
Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz.
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris =
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch,
Pers (Ir.)
[Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris]
Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz.
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris =
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch,
Pers (Ir.)
[Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris]
Irpa (Germ.) (godin)
Italo-Kelten (IE) (hypoth. groep volken), Italo-Keltisch
Jezus: ‘Christus’ (Χριστος) = ‘Messias’ (Μεσσιας = hebr. Māšîaḥ), ~
(Chr.-Isr.) (profeet)
[Christos, Masiah, Mashiah, Mashiah]
Jordanes = Jordanis = Iordanes (1) = Jornandes (Got.-Germ.)
(auteur)
Jungner, Daniel Hugo Teodor (auteur)
Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch
Kivik (Zw.) (topogr., tNv Simrishamn (stad), Vitaby, Simrishamns
kommun, Skåne)
Klofningsnes (IJsl.) (schiereil., aan de zuidzijde van de
Breiðafjörður, Vesturland)
Kos = Koos (Κως = Κοως) = lat. Cos = Coum = Cous = Coos (Gr.)
(eiland, tgo turk. Bodrum, Noord-Egeïsche eilanden)
Krosshólar = mod. Krosshólaborg (IJsl.) (heuvel bij Hvammur,
Dalasýsla)
[Krossholar, Krossholaborg]
Krosshólar = mod. Krosshólaborg (IJsl.) (heuvel bij Hvammur,
Dalasýsla)
[Krossholar, Krossholaborg]
Kvasir (Germ.) (demon van de dronkenschap)
Langobardi = Langobarden = Longobarden = Lombarden (Germ.)
(volk), Langobardisch
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)
Lemminkäinen = Lemminki (Finl.) (sagenfig.)
Lid, Nils (auteur)
Liftinae = Lestines = mod. Estinnes (Be.) (topogr., tZOv Bergen,
Henegouwen)
Liftinae = Lestines = mod. Estinnes (Be.) (topogr., tZOv Bergen,
Henegouwen)
Lippe = lat Lupia = Lippa (Du.) (rivier, Noordrijn-Westfalen)
Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje =
de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki
(Germ.) (god-geest)
Looveen (Ne.) (huisloc., tZv Beilen en tNv Wijster, Drenthe)
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Mars [+ spatie]
Marsen
Mercurius
Meroveus
Mœri
mostrarskegg
Mývatn
Naharnavalen
Närtuna
Nederlandse
Nerthus
Njörðr
Njords
Nicolaysen
Trondheim

þrándheimi

Njáll
Njarðarstafr
Noorwegen
no.
West-Noorwegen
Nora [+ spatie]
Nordhuglen
Nydam
Odds
Odensala
Odhinshargh
Ohlmarks
Geirstaðaálfr
Ólafr Guðrøðarson
Olaf de Heilige

Óláfr pái

[Loeveen]
Mars (2) (L/R benaming van een Germ. god)
Marsi = Marsen (Germ.) (volk)
Mercurius (2) (L/R benaming van een Germ. god)
Merovech = lat. Meroveus = Merovius = frans Mérovée = Merowig
(Germ.) (goddelijke voorvader of semi-legendarische stichter van
de dynastie der Merovingers) [Merowech, Merovechus, Merovaeus]
Møre og Romsdal = on. Mœrr en Raumsdalr (No.) (fylke)
Mostr = mod. Mosterøy (No.) (eiland, tNv Stavanger, Rennesøy
kommune, Rogaland)
[Mosteroy]
Mývatn (IJsl.) (meer, tZWv Reykjahlíð, Norðurland eystra)
Naharnavali = Naharnavalen (Germ.) (volk), Naharnavaals
Närtuna (Zw.) (topogr., tZOv Uppsala, Närtuna, Norrtälje
kommun, Stockholm)
[Nartuna]
Nederland (Eur.-Ne.) (land en rijksdeel), Nederlands, Nederlander
Nerþuz*: Nerthus (Germ.) (godin)
Nerþuz*: Njörðr (Germ.) (god)
[Njordr]
Nerþuz*: Njörðr (Germ.) (god)
[Njordr]
Nicolaysen, Nicolay (auteur)
Niðaróss (on.) = Nidaros = (na 1152) lat. Trundum (adj.
Trundensis) = (na 1300) Trondheim (< þróndheimr) = ijsl.
þrándheimr = (na 1500) de. Trondhjem (No.) (topogr., Trondheim
kommune, Trøndelag)
Niðaróss (on.) = Nidaros = (na 1152) lat. Trundum (adj.
Trundensis) = (na 1300) Trondheim (< þróndheimr) = ijsl.
þrándheimr = (na 1500) de. Trondhjem (No.) (topogr., Trondheim
kommune, Trøndelag)
Njáll þorgeirsson = Njáll á Bergþórshvoli (Germ.) (sagenfig.)
[Njall Thorgeirsson, Njall a Bergthorshvoli]
Njarðarstafr * (Zw.) (topogr.) (alg.)
[vgl. Nälsta in Stockholm]
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen, WestNora (gen.) = Nuri of Nurir (De.) ((onbekende) streek of volk)
Nordhuglen = mod. Nordhuglo (No.) (huisloc., in het NWv eiland
Huglo (tNv Haugesund), Stord kommune, Hordaland)
Nydam (De.) (streek/vrm. moeras, tNv Oster Sottrup en tOv de Als
Sund, Sønderborg Kommune, ZO-Jutland, Zuid-Denemarken)
Oddr (2) Snorrason (1) (IJsl.) (auteur/monnik)
[Oddr Snorrason]
Odensala (= Odhinshargh (1286)) (Zw.) (topogr., tZv Uppsala
(stad), Husby-Ärlinghundra och Odensala, Sigtuna kommun,
Stockholm)
Odensala (= Odhinshargh (1286)) (Zw.) (topogr., tZv Uppsala
(stad), Husby-Ärlinghundra och Odensala, Sigtuna kommun,
Stockholm)
Ohlmarks, Åke Joel (auteur)
[Ake Ohlmarks]
Óláfr (1) Guðrøðarson van Geirstad: ‘Geirstaðaálfr’ (Germ.)
(koning-geest)
[Geirstadaalfr]
Óláfr (1) Guðrøðarson van Geirstad: ‘Geirstaðaálfr’ (Germ.)
(koning-geest)
[Geirstadaalfr]
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 (5) Höskuldsson: ‘pái’, ~; Olaf de Pauw (Germ.) (sagenfig.)
[Óláfr Höskuldsson, Olafr Hoskuldsson, Óláfr Hǫskuldsson,
Óláfr pái, Olafr pai]
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Óláfr trételgja
Olsen
Ölvir
Orosius
Oseberg
Otta
Punjab
Papey
Plutarchus
Procopius
Radagais
Radegundis
Rædwald
Rällinge
Raumaríki
Redbad
Ringebu
Rijssen
Rök
Romeinen
Romeinse
Rude Eskilstrup mose
Zuid-Russisch
Sæból
Salhaugum
Salomo

Óláfr (7) Ingjaldsson (2): ‘trételgja’, ~; nl. Olaf de Houthakker
(Germ.) (koning)
[Óláfr Ingjaldsson, Olafr Ingjaldsson,
Óláfr trételgja, Olafr tretelgja]
Olsen, Magnus Bernhard (auteur)
Ölvir (Germ.) (alg. persoonsnaam) [vgl. UlubiR]
[Ǫlvir, Olvir]
Orosius, Paulus (L/R) (auteur)
Oseberg = Lille Oseberg (No.) (huisloc., tNOv Slagen (kerk) (tNv
Tønsberg (stad)), Tønsberg kommune, Vestfold)
Otta = oi. Otta ben Thuirges (Germ.) (priesteres, vrouw van
Turgeis)
Pañjāb = panjab = eng. Punjab 1. (Ind.&Pak.) (streek, =
Pañcanada), 2. (Ind.) (deelstaat), 3. (Pak.) (prov.), 4. (Pak.)
(district van Bāmyān), Pañjābi = Panjabi = Punjabi
Papey (IJsl.) (eiland, tgo Djúpivogur, Austurland)
Plutarchus = gr. Ploutarchos (Πλουταρχος) = lat. Lucius Mestrius
Plutarchus (Gr.) (auteur)
Procopius van Caesaraea = Procopius Caesarensis = gr. Prokopios
ho Kaisareus (Προκοπιος ό Καισαρευς) (Gr.-Byz.-Palest.) (auteur)
Radagais = Radagaisus = Radagast = Radegast (Germ.) (koning)
Radegundis = frans Radegonde (Germ.) (koningin)
Rædwald (Germ.) (koning)
[Redwald, Raedwald]
Rällinge (Zw.) (huisloc., tNWv Strängnäs (stad), Vårfruberga,
Strängnäs, Södermanland)
[Rallinge]
Raumaríki (on.) = mod. Romerike (No.) (hist. streek, tNOv Oslo)
[Raumariki]
Redbad = Radbod = Radboud (Germ.) (koning)
Ringebu (No.) (kommune, rond Ringebu = Vålebrua (stad),
Oppland)
Risnen (1188) = Ryssen (1336) = mod. Rijssen (Ne.) (topogr., tZWv
Almelo, gem. Rijsen-Holten, Overijssel) [Rijsene, Rysen, Rijsnen,
Rysne]
Rök (Zw.) (huisloc., aan de oostzijde van het Vättern-meer tWv
Linköping, Rök, Ödeshögs kommun, Östergötland)
[Rok]
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
Rude Eskilstrup mose (De.) (moeras, omg. Rude Eskilstrup tNv Sorø
(stad), Sorø Kommune, Seeland)
[Rude Eskildstrup]
Rusland, ZuidSæból (IJsl.) (huisloc., in Haukadalur, zuidzijde Dýrafjörður,
Vestfirðir)
[Saebol]
Salhaugum (dat. pl.) (on.) = mod. Salløv (De.) (topogr., tZOv
Soldelev (tZv Roskilde (stad)), Rosjilde Kommune, O-Seeland)
[Sallov]
Salomo = hebr. Šəlōmōh = Shelomoh ben David = syr.-aram.
Šlemūn = arab. Sulaymān = gr. Σολομων = lat. Salomon (1) =
Jedidja = hebr. Yədîdəyāh (NW-Sem.-Isr.) (koning van het zg.

Sanskriet
Saxo:
Noord-Germanië

‘Verenigde Koninkrijk’) [Solomon, Shlomoh, Suleiman, Yĕdîdĕyāh,
Yedideyah, Jedidiyah, Yedidyah]
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
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Scandinavië
Noord-Germaanse
Noord-Germanen
godenbeelden bij de Noord
tempels bij de Noord
bloedarend bij de Noord
rug bij de Noord
mede bij de Noord
West-Scandinavische
Oud-Noorse
Semnonen
Sigurd jarl

Skíringssalr
Snæfellsnes
Snoldelev
Snorra
Södermanland
Sölvesborg
Sorø
Sparlösa
Steinvör
Stentoften
Strabo
Sturla þórðarson
Sueven

Suttung
Tacitus

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 = 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 = 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, WestScandinavië: Oud-Noors (on) = Oud-IJslands
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]
Skíringssalr (on.) = mod. Huseby (No.) (huisloc., tZv Tjøllingvollen
(tOv Larvik (stad)), Larvik kommune, Vestfold)
[Skiringssal]
Snæfellsnes (IJsl.) (schiereil., tZv de Breiðafjörður, Vesturland)
[Snaefellsnes]
Snoldelev (De.) (topogr., tZv Roskilde (stad), Roskilde Kommune,
Seeland)
Snorri (1) Sturluson (IJsl.) (auteur)
[Snorri Sturluson]
Södermanland = Sörmland (Zw.) (län en landskap) [Sodermanland,
Sormland]
Sölvesborg (Zw.) (toppogr., tOv Kristianstad, Sölvesborgs kommun,
Blekinge)
[Solvesborg]
Sorø (De.) (topogr., tNOv Slagelse, Sorø Kommune, Seeland) [Soro]
Sparlösa (Zw.) (topogr., tNOv Trollhättan, Sparlösa, Vara
Kommun, Västra Götaland)
[Sparlosa]
Steinvör hofgyðja (Germ.) (priesteres)
[Steinvor hofgydja]
Stentoften (Zw.) (localiteit, bij Sölvesborgs slottruin tNOv
Sölvesborg (centrum), Sölvesborgs kommun, Blekinge)
Strabo = gr. Strabon (Στραβων) (Gr.) (auteur)
Sturla (2) þórðarson (Germ.) (auteur, wetspreker, neef van Snorri
Sturluson; 1214 - 1284)
[Sturla þórðarson, [Sturla Thordarson]
Suebi = Suevi = Suavi = (Ptol.) gr. Συηβοι = Sueben = Sueven =
Zwaben (1) (Germ.) (stamverband van de volgende genoemde
volkeren: Marcomanni, Quadi, Hermunduri, Semnones,
Longobardi, Cherusci, Chatti, Alamanni, Varini, Anglii)
Suttungr (Germ.) (reus)
Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)
[Publius Cornelius Tacitus]
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Tamfana
Teutoonse
Thietmar van Merseburg
völva þorbjörg
Hölgabrúðr
þorgerðr
þorkell enn hávi
þorlaug gyðja Hrólfsdóttir
þórolfr mostrarskegg

Torsbjerg
þuríðr gyðja Sölmundardóttir

þuríðr hofgyðja
þurídr Véþormsdóttir
Tomrir Torra
Thorshargh
Torshälla
Torstuna
Tulehøj
Tulshøj
Tuirges
Úlfr Uggason
Ullar [+ spatie]
Ullens
Ullr
ulubiR
ungandiR

Tamfana = Tamfanae = Tanfana = Tanfanae (Germ.) (godin)
Teutones = Teutoni = gr. Τευτονες = nl. Teutonen (Germ.) (volk),
Teutoons, Teutoon
Thietmar van Merseburg = d. Thietmar von Merseburg = Dietmar
von Merseburg = Dithmar von Merseburg (Du.) (bisschop/auteur)
þorbjörg (2) lítilvölva (Germ.) (zieneres)
[þorbjörg lítilvölva,
þorbjǫrg lítilvǫlva, Thorbjorg litilvolva]
þorgerðr (2) hölgabrúðr (Germ.) (godin)
[þorgerðr hölgabrúðr,
þorgerðr hǫlgabrúðr, Thorgerdr holgabrudr]
þorgerðr (2) hölgabrúðr (Germ.) (godin)
[þorgerðr hölgabrúðr,
þorgerðr hǫlgabrúðr, Thorgerdr holgabrudr]
þorkell (1) hinn hávi; nl. Thorkell de Lange (Germ.) (sagenfig.)
[þorkell hinn hávi, þorkell inn hávi, þorkell enn hávi,
Thorkell hinn havi, Thorkell inn havi Thorkell enn havi]
þorlaug Hrólfsdóttir gyðja; nl. Thorlaug de priesteres (Germ.)
(priesteres)
[Thorlaug Hrolfsdottir, þorlaug gyðja Hrólfsdóttir,
Thorlaug gydja Hrolfsdottir]
þórólfr Örnólfsson = voorh. Hrólfr (2) Örnólfsson: ‘mostrarskegg’,
~; nl. Thorolfr Mosterbaard (Germ.) (sagenfig.)
[þórólfr Ǫrnólfsson, Thorolfr Ornolfsson,
Hrólfr Örnólfsson, Hrólfr Ǫrnólfsson, Hrolfr Ornolfsson, þórólfr
Mostrarskegg, Thorolfr Mostrarskegg]
Thorsberger Moor = de. Torsbjerg Mose = nl. Thorsbergmoer (Du.)
(moeras, bij Süderbrarup = de. Sønder Brarup tNOv Schleswig
(stad), kr. Schleswig-Flensburg, Sleeswijk-Holstein)
þuríðr (1) = Gyða Sölmundardóttir: ‘gyðja’, ~; Thurid de priesteres
(Germ.) (priesteres)
[þuríðr Sölmundardóttir,
þuríðr Sǫlmundardóttir, Thuridr Solmundardottir, Gyða
Sǫlmundardóttir, Gyda Solmundardottir, þuríðr gyðja, Thuridr
gydja]
þuríðr (2) Véþormsdóttir: ‘hofgyðja’, ~; Thurid de
tempelpriesteres (Germ.) (priesteres)
[þuríðr Véþormsdóttir,
Thuridr Vethormsdottir, þuríðr hofgyðja, Thuridr hofgydja]
þuríðr (2) Véþormsdóttir: ‘hofgyðja’, ~; Thurid de
tempelpriesteres (Germ.) (priesteres)
[þuríðr Véþormsdóttir,
Thuridr Vethormsdottir, þuríðr hofgyðja, Thuridr hofgydja]
Tomrir (2) Torra (Germ.) (Viking-leider)
[Tomrir Torra]
Torshälla (= Thorshargher (1252)) (Zw.) (topogr., tNv Eskilstuna
(stad), Torshälla, Eskilstuna kommun, Södermanland) [Torshalla]
Torshälla (= Thorshargher (1252)) (Zw.) (topogr., tNv Eskilstuna
(stad), Torshälla, Eskilstuna kommun, Södermanland) [Torshalla]
Torstuna (Zw.) (huisloc., tNv Enköping (stad), Torstuna, Enköpings
kommun, Uppsala)
Tulehøj = (later) Tulleshøy = mod. Frederiksberg (De.) (topogr.,
Frederiksberg (tOv Kopenhagens centrum), Frederiksberg
Kommune, Hoofdstad)
[Tulehoj, Tulleshoy]
Tulshøj (De.) (hoogte, bij Sparrehuse tNWv Sønder Onsild,
Mariagerfjord Kommune, Noord-Jutland)
[Tulshoj]
Turgeis (1) = Turges = Tuirges = Tuirgeis = Thuirges = lat. Turgesius
(Germ.) (Viking-leider)
Úlfr (2) Uggason (Germ.) (skald)
[Úlfr Uggason, Ulfr Uggason]
Ullr = Ullinn (Germ.) (god)
Ullr = Ullinn (Germ.) (god)
Ullr = Ullinn (Germ.) (god)
UlubiR (Germ.) (naam in runeninscriptie) [vgl. Ölvir]
UngandiR (Germ.) (naam in runeninscriptie (bijnaam van
runenmeester))
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Uppsala
Ulltuna
Urd’
Urðar
Tune
Vápnafjörðr
Varus
Väversunda
Veleda
Vespasianus
Vestfold
Vikarr
Vimose
De Vries
Wijster
Wodan
Odin [voorafgegaan door een spatie]
Odin heet
Odin liet
Odins zelfoffer [+ spatie]
Odins full
Odin, de
fimbulþulr
Sigtýr
woduri / de (i.e. WoðuriðaR)
Ytri-Fagridalur
Zeus
Zeus Olympios
Zeus Soter
Zweden
zw.

Uppsala (Zw.) (topogr., tNv Stockholm (stad), Uppsala kommun,
Uppsala)
Uppsala: Ultuna = vrm. Ulltuna (Zw.) (wijk) (topogr., tNv
Stockholm (stad), Uppsala kommun, Uppsala)
Urðr (Germ.) (norn)
[Urdr]
Urðr (Germ.) (norn)
[Urdr]
Valaskioll = no. Valaskjold = mod. Tune prestegård (No.) (huisloc.,
in de wijk Valaskjold van Sarpsborg tNOv Fredrikstad, Sarpsborg
kommune, Østfold)
Vápnafjörðr = mod. Vopnafjörður (IJsl.) (topogr./fjord, in NOIJsland tNWv de Borgarfjörður eystri, Austurland)
[Vapnafjordr, Vopnafjordur]
Varus, Publius (4) Quinctilius (L/R) (mil. leider)
[Publius Quinctilius Varus]
Väversunda (Zw.) (huisloc., aan de oostzijde van het Vättern-meer
tNWv Rök en tWv Linköping, Väversunda, Vadstena kommun,
Östergötland)
[Vaversunda]
Veleda (Germ.) (priesteres, zieneres en tovenares)
[Ueleda]
Vespasianus, Titus (6) Flavius (later: Titus Flavius Caesar
Vespasianus Augustus) (L/R) (keizer)
[Titus Flavius Vespasianus]
Vestfold (No.) (fylke)
Vikarr Haraldsson (Gautr.) (Germ.) (koning)
Vimose = Allese mose (De.) (topogr., bij Næsbyhoved-Broby tNWv
Odense (stad), Odense Kommune, N-Funen, Zuid-Denemarken)
Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur)
Wisnare (1206) = Wijshoerne (1348) = Wijser (1557) = Wysshoorn
(1634) = Wijsthooorn (1867) = mod. Wijster (Ne.) (topogr., tNv
Hoogeveen, gem. Midden-Drenthe, Drenthe) [Wisnere, Wijshorn]
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: ‘Fimbulþulr’ (Germ.) (god)
[Fimbulthulr]
Wodan: Odin: ‘Sigtýr’ (Germ.) (god)
[Sigtyr]
WoðuriðaR (Germ.) (naam in runeninscriptie)
[Woduridar,
woduride]
Ytri-Fagridalur (IJsl.) (huisloc., in Skarðsströnd op het schiereil.
Klofningsnes, Vesturland)
Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god)
Zeus (1): ‘Olympios’ (Ολυμπιος), ~ (Gr.) (god)
[Zeus Olympios,
Ζευς Ολυμπιος, Zeus Olympius, Olympische Zeus]
Zeus (1): ‘Soter’ (Σωτηρ), ~ (Gr.) (god) [Zeus Soter, Ζευς Σωτηρ,
Zeus de Verlosser]
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
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2. Index van categorieën en termen
bergen als heilige plaatsen
heuvel, die immers van cultisch belang is
gerechtsheuvel van de koning
berg van Sigtýr
steenhoop
carn [+ spatie]
hörgr is evenals de ohd. harug
þulaR á Salhaugum
þulr wordt in verband gebracht met
Tulehøj
Tulshøj
bronzen
goud
ijzer
aarde uit hun tempel
vloeistof
lögr
zilver
mede is reeds lang bekend
gemeenschappelijk IE benaming is mede
Berichten
bron is misschien
bron van de
bronnen:
bronnen t.a.v.
bronnen geven
bronnen tonen
wortels
Oorsprong van de beeldenzalving
Ontstaan onder Engelse invloed tijdens
Oorsprong van de hof
Oorsprong van de staafkerk
ontstaan van de koningscultus
ontstaan van Kvasir
runenmeester
hoeder
wetbewaker
uiauari
parawari
hofdichter
fili
hofdichter in Bēowulf
þulr was de dichter
þyle
dienaar
dienaren
dienst staat
knechten
dienaren of knechten van de god
dienaren van de goden

Aardhoogte: berg, heilige
Aardhoogte: berg, heilige
Aardhoogte: berg, konings-: koninklijke gerechtsheuvel
Aardhoogte: berg, Wodans-: berg van Sigtýr (Germ.)
Aardhoogte: steenhoop
Aardhoogte: steenhoop: term: carn (Kelt.)
Aardhoogte: steenhoop: term: harug (hearğ, hærğtræf, hörgr)
(oorspr.) (Germ.)
Aardhoogte: þulr-hoogte (Germ.)
Aardhoogte: þulr-hoogte (Germ.)
Aardhoogte: þulr-hoogte: Tulehøj (top.) (Germ.)
Aardhoogte: þulr-hoogte: Tulshøj (top.) (Germ.)
Aardmaterie: brons (bronzen)
Aardmaterie: goud(en)
Aardmaterie: ijzer(en)
Aardmaterie: materie: grond: heilige aarde
Aardmaterie: vloeistof
Aardmaterie: vloeistof: term: lögr (Germ.)
Aardmaterie: zilver(en)
Begin: eerste/oudste benaming van de IE offer- en godendrank
(mede)
Begin: eerste/oudste benaming van de IE offer- en godendrank
(mede)
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong van de beeldenzalving en -bekleding
Begin: oorsprong van de Germaanse wandtapijten (Germ.)
Begin: oorsprong van de hof en de staafkerk
Begin: oorsprong van de hof en de staafkerk
Begin: oorsprong van de koningscultus
Begin: oorsprong van Kvasir (Germ.)
Beroep en functie: auteur: runenmeester
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker van de religieuze wet
Beroep en functie: bewaker van het heiligdom: term: wari, wia(‘hoeder van het heiligdom’) (soort priester) (Germ.)
Beroep en functie: bewaker van het woud: term: wari, para(‘hoeder van het heilige woud’) (soort priester) (Germ.)
Beroep en functie: dichter
Beroep en functie: dichter: term: fili (Kelt.)
Beroep en functie: dichter: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: dichter: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: dichter: term: þyle (Germ.)
Beroep en functie: dienaar
Beroep en functie: dienaar
Beroep en functie: dienaar
Beroep en functie: dienaar
Beroep en functie: dienaar, godsBeroep en functie: dienaar, gods-
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godsdienaar
godsman
gotesman, gotesscalh, gotesboto
Ministros deorum
slaven
völva
drinker
soma gedronken
soma-dronk
Functies
rol [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
rol:
krijgsgevangenen
gevangen Romeinen
Herders
die op de offerhandelingen toezien
toezichthouder
middelaar tussen goden en mensen
vertolker van religieuze kennis
rechterlijke
wetspreker
ēsago, os. ēosago, ofr. āsega
lögsögumaðr
kolonisten
boer
misdadiger
tempelschenners
níðingr
drager van de religie
missionarissen
die offers verrichten
offeraar
offerbloedsprenkelaar
hlautteins hreytir
predikers
heiland (dus een heroscultus)
zegenrijk, Heiland
augustus
waarzegger
Waarzegsters
harugari
matres familiae
mál er at þylia þular stóli á
þulaR á Salhaugum
þulr
Tulshøj of Tulehøj
fimbulþulr
þyle

Beroep en functie: dienaar, godsBeroep en functie: dienaar, godsBeroep en functie: dienaar, gods-: term: gotesman, gotesscalh,
gotesboto, godesman, godes þeow (priester) (Germ.)
Beroep en functie: dienaar, gods-: term: minister deorum
(priester) (L/R)
Beroep en functie: dienaar: slaaf
Beroep en functie: drager van de staf: term: völva (fem.) (Germ.)
Beroep en functie: drinker
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: gevangene
Beroep en functie: gevangene
Beroep en functie: herder
Beroep en functie: inspecteur: toezichthouder op het offer
Beroep en functie: inspecteur: toezichthouder op het offer
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
Beroep en functie: jur.: rechter
Beroep en functie: jur.: wetspreker
Beroep en functie: jur.: wetspreker: term: ēsago, ēosago, āsega
(Germ.)
Beroep en functie: jur.: wetspreker: term: lögsögumaðr (Germ.)
Beroep en functie: kolonist
Beroep en functie: landbouwer (boer, planter)
Beroep en functie: misdadiger
Beroep en functie: misdadiger: tempelschenner
Beroep en functie: misdadiger: term: níðingr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon
Beroep en functie: rel. persoon: missionaris (zendeling)
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: offerbloedsprenkelaar
Beroep en functie: rel. persoon: offerbloedsprenkelaar: term:
hlautteins hreytir (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: prediker
Beroep en functie: rel. persoon: verlosser, menselijke
Beroep en functie: rel. persoon: verlosser, menselijke
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: term: harugari (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: mater familiae
(‘moeder van de familie’) (Caesar) (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr, fimbul(‘machtige þulr’) (bijnaam van Odin) (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þyle (Germ.)
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völva
ruiter
WoðuriðaR
spreker
cultusredenaar
orator
spreker voor ‘orator’
þyle
krijger
officieren
stafr als heiti voor ‘man, krijger’
fili
þulr was de bewaarder van de traditie
þulr was de leraar binnen het
þyle
tovenaar
tovenares
toebehoort
bezitten
ring bezitten
bezit koningsheil
aan god toebehorende
koe rooft
geschenk
Nadruk op het geven
betaald
nuttiging
verbruik
hoftollr
δαπανη
heil en
ontvangt van God ár ok friðr
kracht van de vruchtbaarheid die hij
overreiken van persoonlijke mana
gaveobject
offerketel naar Rome als geschenk
verleent ár
verschaft rijkdom
geeft zijn zoon de ring
ringgave
verschaft rijkdom en vrede
in stukken gesneden
in vieren verdeeld
verdeeld
verdelen
*tab, *tīb, *tiub ‘verdelen’
dehi me dadāmi te
do-ut-des
zegen te verwerven
ontving de koning de kracht van de
verwerft men mana
levenskracht van jonge mannen hebben

Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: völva (Germ.)
Beroep en functie: ruiter
Beroep en functie: ruiter: term: riðaR, Woðu- (‘de woedende
ruiter’) (runeninscr.) (Germ.) (priester- of godennaam)
Beroep en functie: spreker (redenaar)
Beroep en functie: spreker, redenaar
Beroep en functie: spreker: term: orator (L/R)
Beroep en functie: spreker: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: spreker: term: þyle (Germ.)
Beroep en functie: strijder (krijgsman, soldaat)
Beroep en functie: strijder (krijgsman, soldaat)
Beroep en functie: strijder: term: ‘stafr’ (heiti) (Germ.)
Beroep en functie: studie: meester: term: fili (Kelt.)
Beroep en functie: studie: meester: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: studie: meester: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: studie: meester: term: þyle (Germ.)
Beroep en functie: tovenaar (magiër, wonderdoener), menselijke
Beroep en functie: tovenares (heks), menselijke
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: bezit van de ring
Bezit en roof: bezit van het koningsheil
Bezit en roof: bezit: subj.: god, ~ van (aan god toebehorende)
Bezit en roof: diefstal van de runderen
Bezit en roof: gave
Bezit en roof: gave, offerBezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling: term: hoftollr (Germ.)
Bezit en roof: gave: betaling: term: δαπανη (Gr.)
Bezit en roof: gave: heil (geluk)
Bezit en roof: gave: heil (geluk)
Bezit en roof: gave: kracht (mana)
Bezit en roof: gave: kracht (mana)
Bezit en roof: gave: object van de Bezit en roof: gave: offerketel
Bezit en roof: gave: rijkdom
Bezit en roof: gave: rijkdom
Bezit en roof: gave: ring
Bezit en roof: gave: ring
Bezit en roof: gave: vrede
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling: term: tab*, tīb*, tiub* (woordstammen)
(Germ.)
Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase:
‘dehi me dadāmi te’ (Ind.)
Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase:
‘do ut des’ (L/R)
Bezit en roof: verwerving van heil
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana)
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana)
Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana)
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mythe van de diefstal van de mede
wonnen aan macht
verkochten
namen hun beelden mee op hun schepen
vervoer
bloed
bloed van de offerdieren
offerbloed
hlaut
runderbloed
bomen
boom
hazelstokken
houtje
hazelnoothaag
hazelstokken
bomen, rivieren en bergen als heilige
boom of een bron
schepen
schip:
bouwsel
gebouw
ruimte met dak
afgescheiden
afscheiding
palisade
scheiding tussen koor en schip
afperking
omhein
haag
hek
hazelstokken verbond, die rond het
kring van een hazelnoothaag
wand [voorafgegaan door een spatie]
stenen omheining
stenen omwalling
tempelwanden
harug een omheinde steenhoop
vébönd
germ. *faþō
skíðgarðr
stafgarðr
friðgeard
kimarchōt
hærğtræf
tún
vedika
ευερκη
bouwen [voorafgegaan door een spatie]
vakwerkbouw
Hátimbroðo ‘hoog gebouwd’
dak

Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van politieke macht
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bloed
Bloed: offerbloed
Bloed: offerbloed
Bloed: offerbloed: term: hlaut (Germ.)
Bloed: runderbloed
Boom
Boom
Boom: boomtak (twijg, stokje)
Boom: boomtak (twijg, stokje)
Boom: hazelnoot
Boom: hazelnoot
Boom: heilige ~
Boom: heilige ~
Boot
Boot
Bouwwerk
Bouwwerk
Bouwwerk
Bouwwerk: afscheiding (hekwerk, omheining, afperking)
Bouwwerk: afscheiding (hekwerk, omheining, afperking)
Bouwwerk: afscheiding (hekwerk, omheining, afperking)
Bouwwerk: afscheiding (hekwerk, omheining, afperking)
Bouwwerk: afscheiding (hekwerk, omheining, afperking)
Bouwwerk: afscheiding (hekwerk, omheining, afperking)
Bouwwerk: afscheiding (hekwerk, omheining, afperking, haag)
Bouwwerk: afscheiding (hekwerk, omheining, afperking, haag)
Bouwwerk: afscheiding: kring van een hazelnoothaag
Bouwwerk: afscheiding: kring van een hazelnoothaag
Bouwwerk: afscheiding: muur (wand)
Bouwwerk: afscheiding: muur (wand, wal)
Bouwwerk: afscheiding: muur (wand, wal)
Bouwwerk: afscheiding: muur, tempelBouwwerk: afscheiding: muur: term: harug (hearğ, hærğtræf,
hörgr) (oorspr.) (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: bönd, vé- (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: faþō* (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, skíð- (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, staf- (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: geard, frið- (heilig gebied) (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: gimarkōn (‘afgrenzen’) (vb.)
(Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: træf, hærğ- (‘palisade rond een
heilige plaats’) (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: tún (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: vedi(ka) (De Vries) (Ind.)
Bouwwerk: afscheiding: term: ευερκης (adj.) (Gr.)
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw, vakwerkBouwwerk: bouw: term: hátimbra (‘hoog bouwen’) (vb.) (Germ.)
Bouwwerk: dak
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Hátimbroðo ‘hoog gebouwd’
feesthallen
kerker
carcer
plôzhūs
sönghús
hut [+ spatie]
hut,
Clonmacnois
toren
verhoging
stallr (‘verhoging
βωμον
hal [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zuil
hogezetelzuilen
öndvegissúlur
centrale paal
cultische paal
zoals een paal, speer
heilige zuilen
staf’ (paal, zuil) in het centrum
Gautstafr
Njarðarstafr
fallus (bijv. de Harundarstafr
idool (zie d)
paal als idool
zuilvormig godenbeeld
trémenn
zoals een paal, speer
speer (op de dingplaats)
wereldzuil (bij de plaatsnamen)
stafr
Plaatsnamen op -stafr
stolpe
stolpi
Belang
betekenis van het mensenoffer
cultische betekenis van de boom
invloed
Sprookjesmotief
ontwikkelder
ontwikkeling
primitief
traditie
traditionele
verbreid
verspreid

Bouwwerk: dak: term: ‘hörg ok hof hátimbroðo’ (i.e.
heiligdommen met een dak) (Germ.)
Bouwwerk: feestgebouw
Bouwwerk: gevangenis (kerker)
Bouwwerk: gevangenis: term: carcer (L/R)
Bouwwerk: huis:: term: hūs, plōz- (‘offerhuis’) (naam voor een
Germaanse tempel) (Germ.)
Bouwwerk: huis:: term: hus, söng- (‘zanghuis’) (koor in de Chr.
kerk) (Germ.- Chr.)
Bouwwerk: hut
Bouwwerk: hut
Bouwwerk: klooster: ‘Clúain Maccu Nois’ (OG) (oi.) = ni. ‘Cluain
Mhic Nóis’ (ni.) = ‘Clonmacnois’ (alg.) (Ierland)
Bouwwerk: toren
Bouwwerk: verhoging (podium)
Bouwwerk: verhoging: term: stallr (Germ.)
Bouwwerk: verhoging: term: βωμος (Gr.)
Bouwwerk: vertrek: zaal (alg.)
Bouwwerk: zuil
Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centale: hogezetelzuil
(Germ.)
Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centrale: hogezetelzuil:
term: öndvegissúla (Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: ‘Gautstafr’ (Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: ‘Njarðarstafr’ (Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als fallus
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als godenbeeld
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als godenbeeld
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als godenbeeld
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als godenbeeld: term: trémaðr
(Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als speer
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als speer
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: term: stafr (tevens heiti voor
‘man’) (Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: term: stafr (tevens heiti voor
‘man’) (Germ.)
Bouwwerk: zuil: term: stolpi (stolpe) (Germ.)
Bouwwerk: zuil: term: stolpi (stolpe) (Germ.)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: motief (alg.)
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: primitiviteit
Cultureel aspect: traditionalisme (traditie)
Cultureel aspect: traditionalisme (traditie)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
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cultisch
geëerd
geprezen
vereerd
beelden die cultisch vereerd werden
beeldencultus
behandeling van de godenbeelden
falluscultus
cultus van de Völsi
goddelijk vereerde voorvader
vooroudercultus
vooroudergeest vereerd
Auðr krijgt een hörgr te Krosshólar
Snæfellsáss werd na zijn dood vereerd
heroscultus
na zijn dood werd vereerd
Verering van IJslandse boerenvoorouders
en heroëncultus
of disen-cultus
Thor-cultus
hörgr-cultus, gewijd aan Freyja
als vooroudergeest vereerd
godencultus
chtonische cultus
verering van chtonische machten
cultus van de Germaanse dioscuren
dioscuren-cultus
stamvuur centraal stond
disen-cultus
hofgyðja, wier halfbroer Freyr-priester
Wanen-cultus
Heracles-cultus
koning werd geëerd
koningscultus
hörgr-cultus
Nerthus-cultus
sibberiten
vruchtbaarheidscultus
vegetatiecultus
vegetatierite
boomcultus
speercultus
cultus van Odin
Odin-cultus
paalcultus
falluscultus;
godencultus.
speercultus;
klassieke
Keltisch-Germaanse mengcultuur
dier
berenmaal
bok
om tot leven te worden gewekt
heilige vogel
offerdier een god toebehoort
honden

Cultus
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus: beeldenverering
Cultus: beeldenverering
Cultus: beeldenverering
Cultus: beeldenverering: fallus-verering
Cultus: beeldenverering: fallus-verering: Völsi-cultus (Germ.)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus: heroëncultus (heldencultus)
Cultus: dodencultus: heroëncultus (heldencultus)
Cultus: dodencultus: heroëncultus (heldencultus)
Cultus: dodencultus: heroëncultus (heldencultus)
Cultus: dodencultus: heroëncultus (heldencultus)
Cultus: dodencultus: heroëncultus (heldencultus)
Cultus: dodencultus: heroëncultus: alfencultus (Germ.)
Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.)
Cultus: Freyja-cultus (Germ.)
Cultus: Freyja-cultus (Germ.)
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus: aardgoden (-geesten, chtonische ~)
Cultus: godencultus: aardgoden (-geesten, chtonische ~)
Cultus: godencultus: dioscurencultus (Germ.)
Cultus: godencultus: dioscurencultus (Germ.)
Cultus: godencultus: dioscurencultus (Germ.)
Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden: dísir-cultus (Germ.)
Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden: Wanen-cultus (Germ.)
Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden: Wanen-cultus (Germ.)
Cultus: Herakles: Herakles (1)-cultus (Gr.)
Cultus: koningscultus
Cultus: koningscultus
Cultus: loc.: tempelcultus: hörgr (harug)-cultus (Germ.)
Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.)
Cultus: subj.: familiecultus (sibberite)
Cultus: vruchtbaarheidscultus
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering
Cultus: wapencultus: speercultus
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: zuilverering
Cultus: zuilverering als falluscultus
Cultus: zuilverering als godencultus
Cultus: zuilverering als speercultus
Cultuur: Grieks-Romeinse ~ (klassieke ~)
Cultuur: Keltisch-Germaanse mengcultuur (Kelt.-Germ.)
Dier
Dier: beer
Dier: geit: bok (= geitenbok)
Dier: geit: bok, herlevende
Dier: heilig ~
Dier: heilig ~
Dier: hond
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honingbijen
gaveoffer van dieren
geofferde dier
geslachte dier
offerdier
‘tam (huisdier)’ dat als slachtoffer
lam [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
vee [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
veeteelt
tabna
tafn
ever [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
varken
onderwereld
doden blijft
dodenmaal
de doden
lijk [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
lijkverbranding
dood
gestorven
stervende
strodood
baart
groeien
leven
natuur
koning niet lang meer te leven
levende wezens
onsterfelijk
doden de
het doden
te doden
omverhalen van de beelden
verwoest
brak men iemands rug
breking van de rug
speer eveneens voorkomt
rietje in een speer
in een tweekamp
krijgsgevangenen boven een ketel
halzen van krijgsgevangenen open
hij (symbolisch) wordt gedood
van het koninklijk paleis verbrand
Koning Dómaldi werd geofferd
koning moest gedood worden
moord op de koning
Óláfr trételgja werd verbrand en aan
regicide
rituele koningsmoord
symboliseert de dood van de koning
aan de galg
dood door de strop

Dier: insect: bij
Dier: offerdier
Dier: offerdier
Dier: offerdier
Dier: offerdier
Dier: offerdier: term: tafn (Germ.)
Dier: schaap: lam
Dier: vee (huisdieren)
Dier: vee (huisdieren)
Dier: vee: term: tabna* (‘tam huisdier’) (Germ.)
Dier: vee: term: tafn (‘tam huisdier’) (oorspr.) (Germ.)
Dier: zwijn (varken, ever)
Dier: zwijn (varken, ever)
Dodenrijk: loc.: onderwereld
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene: lijk
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
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
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

leven: afgestorvene: lijk
leven: dood
leven: dood
leven: dood
leven: dood: strodood
leven: geboorte (baren, bevalling)
leven: groei
leven: leven
leven: leven der aarde (natuur)
leven: leven van de mens (dagelijkse leven)
leven: levend wezen
leven: onsterfelijkheid (onvergankelijkheid)
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging: breking van de rug op een steen
leven: vernietiging: breking van de rug op een steen
leven: vernietiging: door de speer
leven: vernietiging: door de speer
leven: vernietiging: gedwongen strijd
leven: vernietiging: keel doorsnijden
leven: vernietiging: keel doorsnijden
leven: vernietiging: moord, konings- (regicide)
leven: vernietiging: moord, konings- (regicide)
leven: vernietiging: moord, konings- (regicide)
leven: vernietiging: moord, konings- (regicide)
leven: vernietiging: moord, konings- (regicide)
leven: vernietiging: moord, konings- (regicide)
leven: vernietiging: moord, konings- (regicide)
leven: vernietiging: moord, konings- (regicide)
leven: vernietiging: moord, konings- (regicide)
leven: vernietiging: ophanging
leven: vernietiging: ophanging
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echte strop
krijgsgevangenen in bomen opgehangen
offers aan Odin, die in een boom hangen
officieren o.a. opgehangen
ophanging
Blóðörn rísta
Gespleten rug
ritsen van de bloedarend
verbrand
mens en wierpen hem in zee
misdadigers door storting in zee
en bronnen waarin mensen geofferd
Offers van zonen en dochters op Gotland
verdrinking
verdronken in
wierpen in 539 vrouwen en kinderen
verstik
sœfa
āswōgan
sóa
swōhan
mannen en vrouwen zichzelf
zelfdoding
drieledige
eed [voorafgegaan door een spatie]
eed’)
eed on
eed at
eedoffer
gelofte
zweert
belooft
eedobject
ringeed
zweert op de ring
eed at hringi Ullar
eed on þám hálgan beage
baugeiðr
identiek
persoonlijke
Men komt innerlijk nader tot de god
verbinding
gemeenschap met de goden
gegeten en gedronken
bier
cervisia
Öl
boter
broden
brood
brood gegeten tijdens het heilige maal
drank

Dood en leven: vernietiging: ophanging
Dood en leven: vernietiging: ophanging
Dood en leven: vernietiging: ophanging
Dood en leven: vernietiging: ophanging
Dood en leven: vernietiging: ophanging
Dood en leven: vernietiging: ritsen van de bloedarend (blóðörn
rísta) (Germ.)
Dood en leven: vernietiging: ritsen van de bloedarend (blóðörn
rísta) (Germ.)
Dood en leven: vernietiging: ritsen van de bloedarend (blóðörn
rísta) (Germ.)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verstikking
Dood en leven: vernietiging: verstikking: term: sœfa (Germ.)
Dood en leven: vernietiging: verstikking: term: swōhan* (sóa,
āswōgan) (Germ.)
Dood en leven: vernietiging: verstikking: term: swōhan* (sóa,
āswōgan) (Germ.)
Dood en leven: vernietiging: verstikking: term: swōhan* (sóa,
āswōgan) (Germ.)
Dood en leven: vernietiging: zelfdoding
Dood en leven: vernietiging: zelfdoding
Drie: drievoudigheid
Eed
Eed
Eed
Eed
Eed
Eed
Eed
Eed: belofte
Eed: object van de ~
Eed: object: ring, ~ op de
Eed: object: ring, ~ op de
Eed: object: ring, ~ op de: term: ‘at hringi Ullar’ (Germ.)
Eed: object: ring, ~ op de: term: ‘on þám hálgan beage’ (Germ.)
Eed: object: ring, ~ op de: term: baugeiðr (Germ.)
Eén: identiteit
Eén: individualiteit
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eten en drinken
Eten en drinken: bier
Eten en drinken: bier: term: cervisia (L/R)
Eten en drinken: bier: term: öl (Germ.)]
Eten en drinken: boter
Eten en drinken: brood
Eten en drinken: brood
Eten en drinken: brood, offerEten en drinken: drank
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roesdrank
roesmiddel
sterke drank
veig
toverdrank
speeksel
drinken
gedronken
offerdronk
drie dronken werden gewoonlijk gewijd
drie offerdronken voor drie goden
drieledige offerdronk is IE
Grieken die een dronk brengen aan
inademen van de damp van het brouwsel
Full
Minni
poëziedronk
bragarfull
cultische drinkgelag
cultusgelag
sveitardrykkja
profane drinkgelag
tvímenningr
genuttigd
opeet
maal
huwelijksmaaltijd
tafn
honing
honing(drank)
madhu
madhu
μελι
offerdrank
mythologie van de mede
dichterdrank
mede
mjöðr
lögr
medhu
melit
soma
madhu
sumbl
veig
μεθυ
μελι
brouwsel dat gedronken werd
brouwsel drinken
drekka soðit
Ullens øyro, de ‘oortjes van Ullr’

Eten en drinken: drank, roesopwekkende
Eten en drinken: drank, roesopwekkende
Eten en drinken: drank, roesopwekkende
Eten en drinken: drank, roesopwekkende: term: veig (Germ.)
Eten en drinken: drank, toverEten en drinken: drank: speeksel
Eten en drinken: dronk (drinken)
Eten en drinken: dronk (drinken)
Eten en drinken: dronk, offerEten en drinken: dronk, offer-: drieledige – (IE)
Eten en drinken: dronk, offer-: drieledige – (IE)
Eten en drinken: dronk, offer-: drieledige – (IE)
Eten en drinken: dronk, offer-: drieledige – (IE)
Eten en drinken: dronk, offer-: inademen van de damp van het
offerbrouwsel
Eten en drinken: dronk, offer-: term: full (on.)
Eten en drinken: dronk, offer-: term: minni (Germ.)
Eten en drinken: dronk, poëzieEten en drinken: dronk, poëzie-: term: bragarfull (bragafull)
(tevens offerbeker) (Germ.)
Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch
Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch
Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch: term: sveitardrykkja
(Germ.)
Eten en drinken: dronk: drinkgelag, profaan
Eten en drinken: dronk: drinkgelag, profaan: term: tvímenningr
(Germ.)]
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten: maaltijd
Eten en drinken: eten: maaltijd, huwelijksEten en drinken: eten: maaltijd: term: tafn (Germ.)
Eten en drinken: honing (honingdrank)
Eten en drinken: honing (honingdrank)
Eten en drinken: honing: term: madhu (adj. madhumat) (demon,
koning) (Ind.)
Eten en drinken: honing: term: mede en alle IE varianten (oorspr.
betekenis)
Eten en drinken: honing: term: μελι (oorspr.) (Gr.)
Eten en drinken: mede
Eten en drinken: mede
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: mjöðr (Germ.)
Eten en drinken: mede: term: lögr (Germ.)
Eten en drinken: mede: term: medhu* (Germ.)
Eten en drinken: mede: term: melit* (Germ.)
Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: soma: ‘madhu’ (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: sumbl (Germ.)
Eten en drinken: mede: term: veig (Germ.)
Eten en drinken: mede: term: μεθυ (Gr.)
Eten en drinken: mede: term: μελι (Gr.)
Eten en drinken: mede: vleesbrouwsel
Eten en drinken: mede: vleesbrouwsel
Eten en drinken: mede: vleesbrouwsel: term: soðit (Germ.)
Eten en drinken: vlees, hart-: term: ‘Ullens øyro’ (‘de oortjes van
Ullr’) (offervoedsel) (Germ.)
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offervlees
vlees van de offerdieren
spijs
voedselproduct
godenspijs
offervoedsel
aftreksel’ (vlees en vet) dat gegeten
vet en vlees eten
flotit
offervoedsel voor de doden
wijn
μελι
volk was verplicht deel te nemen
geheel moest worden genuttigd
dezelfde dag moest worden genuttigd
zedelijke
veroordeelde
bestraften
straffen
doodstraf
Executie
misdadiger (het slachtoffer
straffe van de dood
veroordeelden in een tweekamp en aan
oren afgesneden
wraak
moest het voedsel binnen de tempel
niet buiten de tempel mocht geraken
ουκ εκφορα
Verbod op het dragen van een wapen
volk hem deze praktijk voort te zetten
Verbod op mensenoffers
Verbod op het oprichten van een
Verbod op het dragen van een wapen
taboe
roept men de goðagremi over zich af
doorbreken van de kosmische orde
wanneer de goden beledigd zijn
misdaden
vergrijpen
stamden uit
goddelijke voorvader
broer
dochter
families
koningsgeslachten
Merovingen
Ynglingen
Veværiar
sibbe
genealogieën

Eten en drinken: vlees, offerEten en drinken: vlees, offerEten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel, godenEten en drinken: voedsel, offerEten en drinken: voedsel, offer-: aftreksel van vet en vlees
Eten en drinken: voedsel, offer-: aftreksel van vet en vlees
Eten en drinken: voedsel, offer-: aftreksel van vet en vlees: term:
flot (Germ.)
Eten en drinken: voedsel, offer-; voor geesten- (doden)
Eten en drinken: wijn
Eten en drinken: wijn: term: μελι (Gr.)
Ethiek: gebod van deelneming aan het offerfeest
Ethiek: gebod van het nuttigen van de hele offermaaltijd
Ethiek: gebod van het nuttigen van de offermaaltijd op dezelfde
dag
Ethiek: moraal (zedelijkheid, norm)
Ethiek: oordeel: veroordeling
Ethiek: straf (straffen)
Ethiek: straf (straffen)
Ethiek: straf: doodstraf
Ethiek: straf: doodstraf
Ethiek: straf: doodstraf
Ethiek: straf: doodstraf
Ethiek: straf: doodstraf
Ethiek: straf: oren afsnijden
Ethiek: straf: wraak
Ethiek: verbod op het buiten de tempel brengen van offervoedsel
Ethiek: verbod op het buiten de tempel brengen van offervoedsel
Ethiek: verbod op het buiten de tempel brengen van offervoedsel:
frase: ουκ εκφορα (Gr.)
Ethiek: verbod op het dragen van een wapen
Ethiek: verbod op het offeren van een koningszoon
Ethiek: verbod op het offeren van mensen
Ethiek: verbod op het oprichten van een friðgeard rond een steen,
een boom of een bron (Germ.)
Ethiek: verbod op het rijden op een paard
Ethiek: verbod: taboe (melan.)
Ethiek: zonde: doorbreken van de kosmische orde (belediging van
de goden)
Ethiek: zonde: doorbreken van de kosmische orde (belediging van
de goden)
Ethiek: zonde: doorbreken van de kosmische orde (belediging van
de goden)
Ethiek: zonde: misdadigheid (misdaad, vergrijp)
Ethiek: zonde: misdadigheid (misdaad, vergrijp)
Familierelaties: afstamming
Familierelaties: afstamming, goddelijke
Familierelaties: broeder
Familierelaties: dochter
Familierelaties: familie
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Merovingen’ (Germ.)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Ynglingen’ (Germ.)
Familierelaties: familie: priestergeslacht: ‘Veværiar*’ (Germ.)
Familierelaties: familie: sibbe (Germ.)
Familierelaties: genealogie (stamboom)

Oud-Germaanse religie

matres familiae
moeder
matres familiae
oerouder
voorvader
weduwe
zonen
zoon
feest
plechtigheden
Jul-feest
Stepterion
negende jaar werd het offerfeest
negenjaarlijkse feest
negenjaarlijkse offerfeesten
belang van de negenjaarlijkse
negenledigheid m.b.t. de grote
negenjaarlijkse feest te Delphi
Hleiðr in Denemarken
Skíringssalr in Noorwegen
offerfeest te Uppsala
Uppsala in Zweden
Semnonen-feest
offerfeest
esoterische
idee is dat er geen bloed mag vloeien
idee is dat het offerdier zich vrijwillig
Bejaarde mensen in primitieve
Een dergelijk gebruik is IE
gebruik de heilige plaats te omheinen
idee dat de omheining het belangrijkste
idee van de stervende en wedergeboren
idee van het mystieke verband tussen
werpen, een paradijselijke toestand
paradijselijke voorstellingen
idee is het tot leven wekken, dus de
esoterische kennis
mythologische kennis
religieuze kennis
geheimzinnige
Betekenis
betekent
betekenen
Commentaar
bedoeling
Doel
uitwerking

Familierelaties: moeder
Familierelaties: moeder
Familierelaties: moeder: term: mater familiae (‘moeder van de
familie’) (zieneres) (L/R)
Familierelaties: voorouder
Familierelaties: voorvader
Familierelaties: weduwe
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon
Feest
Feest
Feest: 1. naam: Jul (Julgilde) (Germ.)
Feest: 1. naam: Stepterion = Septerion (Στεπτηριον = Σεπτηριον)
(Gr.)
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Delphi (Gr.)
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Hleiðr (Germ.)
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Skíringssalr
(Germ.)
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Uppsala
(Germ.)
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Uppsala
(Germ.)
Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest van de Semnonen (Germ.)
Feest: 5. type: offerfeest
Filosofie: esoterie
Filosofie: idee dat er bij bepaalde offers geen bloed mag vloeien
Filosofie: idee dat het offerdier zich vrijwillig ten offer geeft
Filosofie: idee dat oude mensen gevaarlijke macht bezitten,
omdat ze zich de levenskracht van jongeren hebben toegeëigend
Filosofie: idee van de omheining van de heilige plaats
Filosofie: idee van de omheining van de heilige plaats
Filosofie: idee van de omheining van de heilige plaats
Filosofie: idee van de stervende en wedergeboren jaargod
Filosofie: idee van het mystieke verband tussen de persoon van de
koning en de welvaart en de vruchtbaarheid van het volk
Filosofie: idee van het paradijs
Filosofie: idee van het paradijs
Filosofie: idee van het tot leven wekken van het offerdier, zodat
het levend de goden bereikt
Filosofie: kennis van de traditie (religieuze of mythologische
kennis)
Filosofie: kennis van de traditie (religieuze of mythologische
kennis)
Filosofie: kennis van de traditie (religieuze of mythologische
kennis)
Filosofie: kennis: geheim
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: commentaar
Filosofisch aspect: doel
Filosofisch aspect: doel
Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect)
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idee
mythische voorstellingen
voorstellingen
Verklaring
oorzaak
veroorzaakt
veroorzaken
Conclusie
verband
Associatie
verbonden
verschil
verwant woord
geest
Cureten
Geirstaðaálfr
nachtvolk
reuzen
dísa
zeewezen
vooroudergeest
na zijn dood als heiland
gehinnik
stilte
zwijgt
afhús waarin zich de hörgr bevindt
afhús bestaan twee opvattingen
Geirstaðaálfr
algiō
Betekenis van alh
áll in plaatsnamen (zoals no. Ullaráll
alu ‘bescherming, amulet’
apkutiohūs
ár (‘gedijen, overvloed’)
árbót (‘oogstverbetering’)
inn ársæli (‘de voorspoedige’)
hellebaard (atgeirr)
vébönd is ‘een touw dat hazelstokken
baro, oe. bearo = ‘heilig woud’
< para
blōdisōn
blœdsian, blētsian (eng. bless) ‘met
Blóðörn rísta
Njords en Freyrs full: til árs ok friðar
blōtan ‘offeren’
bluostar ‘offer’
guþblostreis ‘offerpriester’
blótgröf
Blótkelda
blótklæði
blóttrygil
sleikja sinn blóttrygil innan
bluostrari

Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verwantschap
Geest
Geest: beschermgeest: Cureten (Κουρητες) (pl.) (Gr.)
Geest: elf: term: álfr, Geirstaða- (‘elf van Geirstad’) (bijnaam van
koning Ólafr Guðrøðarson) (Germ.)
Geest: lijkenetende demon: ‘nachtvolk’ (Germ.)
Geest: reus (reuzin)
Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (plur. dísir) (Germ.)
Geest: watergeest (zeegeest)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest van een koning
Geluid: hinniken en snuiven van paarden
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Germ. termen: afhús
Germ. termen: afhús
Germ. termen: álfr: Geirstaðaálfr
Germ. termen: algiō-*
Germ. termen: alhGerm. termen: -áll
Germ. termen: alu
Germ. termen: apkutiohūs
Germ. termen: ár
Germ. termen: árbót
Germ. termen: ársæli: ársæll
Germ. termen: atgeirr
Germ. termen: band: vébönd
Germ. termen: baro, para (ohd.), bearo (oe.)
Germ. termen: baro, para (ohd.), bearo (oe.)
Germ. termen: blōdisōn*
Germ. termen: blōdisōn*: blœdsian, blētsian
Germ. termen: blóðörn rísta
Germ. termen: blóta til árs ok friðar
Germ. termen: blōtan
Germ. termen: blōtan: bluostar
Germ. termen: blōtan: guþblostreis
Germ. termen: blótgröf
Germ. termen: blótkelda
Germ. termen: blótklæði
Germ. termen: blóttrygill
Germ. termen: blóttrygill: sleikja sinn blóttrygil innan
Germ. termen: bluostrari
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bragarfull
dísablót
Domareringar (zw.) (on. dómhringr)
drekka soðit (‘het brouwsel drinken’)
drottning
ealgían ‘verdedigen, beschermen’
eed at hringi Ullar (‘op de ring van Ullr’)
baugeiðr (‘ringeed’)
eed on þám hálgan beage (‘op de heilige
ēhafti en ēhaftida ‘religio’
ēsago, os. ēosago, ofr. āsega
ohd. ēwart, ēwarto, oe. æweweard
ēwartinna
þorgerðr draagt een muts (fald)
germ. *faþō
eta flotit (‘vet
formæli (‘spreuk’)
formæli, die het doel van de
fórnat (‘geofferd’)
fórna
Full
fylkis-kerk
friðgeard
stafgarðr
skíðgarðr
gefinn Óðni
goðahús
gotesman, gotesscalh, gotesboto
goðagremi
goði (plur. goðar) is de meest
gotinc
gyðja (‘priesteres’)
hærğtræf ‘godentempel, offerplaats’
Harundarstafr
Hargen
betekenis van ohd. harug, oe. hearğ, on.
hörgr is evenals de ohd. harug een
hearğweard
betekenis van ohd. harug, oe. hearğ, on.
verschil tussen hörgr en hof t.a.v. de
in haraho iurare
harugari
Hátimbroðo ‘hoog gebouwd’
helga full of signa full
hendinos
heraðs-kerk
hljóta ‘voorspellen op grond van loten’
hlaut:
hlautbollar (‘offerketels’)
hlautteinn
hlautteins hreytir
högendes-kerk
hof op IJsland
hof in Noorwegen
hof met skáli
verschil tussen hörgr en hof t.a.v. de

Germ. termen: bragarfull en bragafull
Germ. termen: dísablót
Germ. termen: dómhringr (on.), domarering
Germ. termen: drekka soðit
Germ. termen: drottning
Germ. termen: ealgían
Germ. termen: eed: at hringi Ullar
Germ. termen: eed: baugeiðr
Germ. termen: eed: on þám hálgan beage
Germ. termen: ēhafti en ēhaftida
Germ. termen: ēsago (ohd.), ēosago (os.), āsega (ofr.)
Germ. termen: ēwart, ēwarto (ohd.), æweweard (oe.)
Germ. termen: ēwart: ēwartinna
Germ. termen: fald
Germ. termen: faþō *
Germ. termen: flot
Germ. termen: formæli
Germ. termen: formæli
Germ. termen: fórna
Germ. termen: fórna
Germ. termen: full
Germ. termen: fylkis-kerk
Germ. termen: garda: friðgeard
Germ. termen: garða: stafgarðr
Germ. termen: garðr: skíðgarðr
Germ. termen: gefinn Óðni
Germ. termen: goðahús
Germ. termen: gotesman, gotesscalh, gotesboto (mhd. en mnd.),
godesman, godes þeow (oe.)
Germ. termen: gremi: goðagremi
Germ. termen: guþa-: gotinc
Germ. termen: guþa-: gotinc
Germ. termen: guþa-: gyðja
Germ. termen: hærğtræf
Germ. termen: Harestad < Harundarstafr
Germ. termen: Hargen < Haragum
Germ. termen: harug, haruc (ohd.), hearğ (oe.), hörgr (on.)
Germ. termen: harug, haruc (ohd.), hearğ (oe.), hörgr (on.)
Germ. termen: harug: hearğweard
Germ. termen: harug: hörgr
Germ. termen: harug: hörgr
Germ. termen: harug: in haraho iurare
Germ. termen: harugari
Germ. termen: hátimbra
Germ. termen: helga full of signa full
Germ. termen: hendinos
Germ. termen: heraðs-kerk
Germ. termen: hljóta (on.), hliozan (ohd.), hléotan (oe.)
Germ. termen: hljóta: hlaut
Germ. termen: hljóta: hlautbolli
Germ. termen: hljóta: hlautteinn
Germ. termen: hljóta: hlautteins hreytir
Germ. termen: hœgindis-kyrkja
Germ. termen: hof
Germ. termen: hof
Germ. termen: hof
Germ. termen: hof
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fylkishof
heraðshof
hofgoði
hofgyðja (‘tempelpriesteres’)
hoftollr
hólmgang
hosu mosrauða
käring
kerra þórs
persoonsnamen op –kell (=
kimarchōt (ohd.) ‘afgegrensd’
landi
lögr (1. ‘zee’, 2. ‘vloeistof, water’)
lögsögumaðr
mahal-statt (ohd.) ‘gerechtsplaats’
medhu
mjöðr (‘mede’)
melit
Minni
mótlauss
Öl er
Ölvir
ulubiR
öndvegissúlur
parawari (ohd.), een priester
plōzhūs
aRina
ek gudija ungandiR
Gunnwalds stæinn, sunar Hróalds, þulaR
haiþuiarþan þiakn
Hrólfr Nora goði
uia kuþa
uiauari
WoðuriðaR
senda
til sigrs ok ríkis konungi sínum
Sinistus (= ‘oudste’)
skáli, een groot gebouw dat dient als
skurðgoð
sœfa
sofa
sönghús
plaatsnamen op -stafr verwijzen naar
centrale paal (stafr)
Stafr betekende reeds vroeg ook
Persoonsnaam Gustav
Njarðarstafr
stalli is het heidense altaar met daarop
stallr (‘verhoging, altaar’)
blóta á stallhelgom stað
stockchurches
stolpi
sumbl
sumblekla
sveitardrykkja
swōhan

Germ. termen: hof: fylkishof
Germ. termen: hof: heraðshof
Germ. termen: hofgoði
Germ. termen: hofgyðja
Germ. termen: hoftollr
Germ. termen: hólmgang
Germ. termen: hosu mosrauða
Germ. termen: käring
Germ. termen: kerra þórs
Germ. termen: ketill
Germ. termen: kimarchōt
Germ. termen: land
Germ. termen: lögr
Germ. termen: lögsögumaðr
Germ. termen: maþla *
Germ. termen: medhu*
Germ. termen: medhu*: mjöðr
Germ. termen: melit*
Germ. termen: minni
Germ. termen: mótlauss
Germ. termen: öl
Germ. termen: Ölvir
Germ. termen: Ölvir
Germ. termen: öndvegissúla
Germ. termen: parawari
Germ. termen: plōzhūs
Germ. termen: runeninscriptie: aRina
Germ. termen: runeninscriptie: ek gudija ungandiR
Germ. termen: runeninscriptie: Gunnwalds stæinn, sunar Hróalds,
þulaR á Salhaugum
Germ. termen: runeninscriptie: haiþuiarþan þiakn
Germ. termen: runeninscriptie: Hrólfr Nora goði
Germ. termen: runeninscriptie: kuþa uia
Germ. termen: runeninscriptie: uiauari
Germ. termen: runeninscriptie: WoðuriðaR
Germ. termen: senda
Germ. termen: sigr: til sigrs ok ríkis konungi sínum
Germ. termen: Sinistus
Germ. termen: skáli
Germ. termen: skurðgoð
Germ. termen: sœfa
Germ. termen: sofa
Germ. termen: sönghús
Germ. termen: stafr
Germ. termen: stafr
Germ. termen: stafr
Germ. termen: stafr: Gustav
Germ. termen: stafr: Njarðarstafr
Germ. termen: stalli
Germ. termen: stallr
Germ. termen: stallr: blóta á stallhelgom stað
Germ. termen: stockchurch
Germ. termen: stolpi
Germ. termen: sumbl
Germ. termen: sumblekla
Germ. termen: sveitardrykkja
Germ. termen: swōhan*
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*tab, *tīb, *tiub
tabna (oern.)
tafn
taufer (on.) ‘toverij’
teofor (oe.) ‘rode kleur’
tīber, tīfer (oe.) ‘offer’
zebar (ohd.) ‘offer’
zoubar (ohd.) ‘tovermiddel’
þokkasæld
þórs-steinn
algemene betekenis van de þulr
bijzondere betekenis van de þulr
fimbulþulr
mál er at þylia þular stóli á, Urðar
þula ‘woordenreeks in stafrijm’
þyle
þylja ‘mompelen, fluisteren’
tréguð
trémenn
Tulshøj of Tulehøj
tún is het hekwerk
tvímenningr
Ullens øyro
vangr
Väversunda
Veværiasund
veig (1. ‘sterke drank’, 2. ‘kracht’)
germ. *wīhawīgbed
Verloop
Bronstijd
Urnenvelden (late Bronstijd)
Christelijke tijden
Klassieke tijd
Romeinse tijd
IJzertijd
IJzertijd (ca 500 na Chr.)
Middeleeuws
Bataafse opstand
Varus-slag
na-Romeinse tijd
Prehistorie
Viking-tijd
Volksverhuizingstijd
jonge mannen
Cureten
kind
‘man,
godsman
mannen [voorafgegaan door een spatie]
houtmannen
trémenn
Bejaarde mensen
käring
vrouw

Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tabna*
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tafn
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: taufer
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: teofor
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tīber, tīfer
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: zebar
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: zoubar
Germ. termen: þokkasæld
Germ. termen: þórs-steinn
Germ. termen: þulr
Germ. termen: þulr
Germ. termen: þulr: fimbulþulr
Germ. termen: þulr: mál er at þylia þular stóli á, Urðar brunni at
Germ. termen: þulr: þula
Germ. termen: þulr: þyle
Germ. termen: þulr: þylja
Germ. termen: tréguð
Germ. termen: trémaðr
Germ. termen: Tulshøj of Tulehøj
Germ. termen: tún
Germ. termen: tvímenningr
Germ. termen: Ullens øyro
Germ. termen: vangr
Germ. termen: Väversunda
Germ. termen: Väversunda
Germ. termen: veig
Germ. termen: wīhaz *
Germ. termen: wīhaz*: wīgbed
Geschiedenis: aspect: verloop
Geschiedenis: Bronstijd
Geschiedenis: Bronstijd, Late
Geschiedenis: Christelijke periode (Scand.)
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode (klassieke tijd) (Gr.- L/R)
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: IJzertijd, Noord-Germaanse (Scandinavische) (Eur.)
Geschiedenis: IJzertijd, Zuid-Germaanse (Eur.)
Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.)
Geschiedenis: oorlog, Civilis- (Bataafse opstand) (Germ.)
Geschiedenis: oorlog: Varus-slag (L/R-Germ.)
Geschiedenis: post-Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: prehistorie
Geschiedenis: Viking-periode (Germ.)
Geschiedenis: Volksverhuizingstijd (Eur.)
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: jonge man: term: κουρητες (pl.) (tevens
naam van een groep geesten) (Gr.)
Geslacht en rijpheid: kind
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man: term: maðr, tré- (‘houten man’)
(godenbeeld) (Germ.)
Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard)
Geslacht en rijpheid: oude vrouw: term: käring (Germ.)
Geslacht en rijpheid: vrouw
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100 [+ spatie]
81) [voorafgegaan door een spatie]
Aantal
acht [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
9e
9 dagen
9 levende
9 mensen
negen
negenledigheid
negental
10e
10 jaar
tien
vermeerderen
augere
vier
zevende
god
Irpa
Christus
fimbulþulr
Matronen
Olympios
Sigtýr
Ullar [+ spatie]
Ullens
Ullr
Soter
Agni
aardgoden
chtonische
god van de geestelijke vervoering
schepper van de mede
oorlogsgod
jaargod
skurðgoð
tréguð (‘houten god’)
‘demonen’
Olympios
Wanen
dioscuren-cultus
Germaanse dioscuren
Matronen
triade Odin – Thor – Freyr
triade van godenbeelden in de tempel
Graf van Egtved
Kivik-grafheuvel
vooroudergraven
Kivik-grafheuvel

Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: aantal
Getal: acht
Getal: negen
Getal: negen
Getal: negen
Getal: negen
Getal: negen
Getal: negen: negenledigheid
Getal: negen: negenledigheid
Getal: tien
Getal: tien
Getal: tien
Getal: vermeerdering (uitbreiding)
Getal: vermeerdering: term: augere (L/R)
Getal: vier
Getal: zeven
God
God: ‘Bruine’ (Irpa) (Germ.)
God: ‘Gezalfde’ (Μεσσιας) (Chr.-Gr.) + (Māšîaḥ) (Isr.) + (Χριστος)
(Chr.-Gr.)
God: ‘Machtige þulr’ (fimbulþulr) (Germ.)
God: ‘Moeders’ (Matres, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R)
God: ‘Olympiër’ (Ολυμπιος) (Gr.)
God: ‘Overwinningsgod’ (Sigtýr) (Germ.)
God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.)
God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.)
God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.)
God: ‘Verlosser’ (Σωτηρ) (Gr.)
God: ‘Vuur’ (Agni) (Ind.)
God: aardgod (chtonische god, god van de onderwereld)
God: aardgod (chtonische god, god van de onderwereld)
God: extase, ~ van de
God: mede, ~ van de: mede, dichterGod: oorlogsgod
God: stervende en verrijzende ~ (jaargod)
God: term: guþa-: goð, skurð- (‘gesneden god’) (godenbeeld)
(Germ.)
God: term: guþa-: guð, tré- (‘houten god’) (godenbeeld) (Germ.)
God: vereerders: vreemden: vreemde (heidense) ~
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Olympioi’ (Ολυμπιοι) (Gr.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden, Germaanse (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden, Germaanse (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres/Matrae’ of ‘Matronae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade, Germaanse (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade, Germaanse (Germ.)
Graf: 1. loc.: Egtved, ~ te (De.)
Graf: 1. loc.: Kivik (‘Kungagraven’, ‘Kiviksgraven’, ‘Bredarör’),
grafheuvel te (Zw.)
Graf: 2. pers./obj.: vooroudergraf
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus, heuvelgraf)
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koningsgrafheuvel
ruimte met dak bij een graf
Urnenvelden
ουκ εκφορα
αλκη
βασιλευς
bukrania
βωμον ευερκη
βωμον
δαπανη
θεοσεβης
μεθυ
μελι
heroën
heersende
regeren
roem
gezag
garandeerden
auctoritas
verhevenheid
overneemt.
hiërarchie
huisvader
koninklijk
koning
graalkoning
koning heeft een priesterlijke functie
hendinos
Koningin
drottning
streekleiders
vorst
hoofd van een priestergeslacht
Viking-leiders
als aanvoeder van het leger
hoofd van een hiërarchie
volksleider
tribunus
jarl
cultusheiligdom
afhús
skáli
koor
sönghús
schip resp.
Hofstaðir aan het Mývatn
tempel te Keulen
Sæból
Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg
Thorsbeeld in Trondheim
Ytri-Fagradalur
Stenen kapelletje met dak boven een
Goðatættur
Freyja wordt á Krosshólum
tempel van Salomo

Graf: 3. type: grafheuvel, koninklijke
Graf: 3. type: urnengraf (vlakke-heuvelgraf in een urnenveld)
Graf: 3. type: urnengraf (vlakke-heuvelgraf in een urnenveld)
Griekse termen: ‘ουκ εκφορα’
Griekse termen: αλκη
Griekse termen: βασιλευς
Griekse termen: βουκρανιον
Griekse termen: βωμον ευερκη
Griekse termen: βωμος
Griekse termen: δαπανη
Griekse termen: θεοσεβης
Griekse termen: μεθυ
Griekse termen: μελι
Halfgod: heros
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid)
Heerschappij: gezag
Heerschappij: gezag (handhaving van de orde)
Heerschappij: gezag: term: auctoritas (L/R)
Heerschappij: gezag: verhevenheid (sublimiteit)
Heerschappij: opvolging
Heerschappij: rangorde (hiërarchie)
Heerser: heer, huis- (heer des huizes)
Heerser: koning (heer)
Heerser: koning (heer)
Heerser: koning, graalHeerser: koning, priesterHeerser: koning: term: hendinos (Germ.)
Heerser: koningin
Heerser: koningin: term: drottning (Germ.)
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider, familieHeerser: leider, kolonistenHeerser: leider, militaire
Heerser: leider, religieus
Heerser: leider, volksHeerser: leider, volks-: term: tribunus (L/R)
Heerser: leider: term: jarl (Germ.)
Heiligdom
Heiligdom: deel: cultusvertrek: term: afhús (Germ.)
Heiligdom: deel: feestzaal: term: skáli (Germ.)
Heiligdom: deel: koor (Chr.)
Heiligdom: deel: koor: term: sönghús (Germ.- Chr.)
Heiligdom: deel: schip (Chr.)
Heiligdom: loc.: Hofstaðir (bij Mývatn), tempel te (IJsl.)
Heiligdom: loc.: Keulen, tempel te (Germ.)
Heiligdom: loc.: Sæból, tempel te (IJsl.)
Heiligdom: loc.: Sölvesborg (‘Sankt Nicolai kyrka’), kerk te (Zw.)
Heiligdom: loc.: Trondheim, tempel te (No.)
Heiligdom: loc.: Ytri-Fagradalur, tempel te ((IJsl.)
Heiligdom: tempel van de Matronen te Trier (Du.)
Heiligdom: tempel van de Wanen (Goðatættur) te Papey (IJsl.)
Heiligdom: tempel van Freya (Krosshólar) te Krosshólaborg (IJsl.)
Heiligdom: tempel van Jahweh, Eerste (= tempel van Salomo); te
Jeruzalem (Isr.)
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Nerthus naar haar tempel
altaar voor Njörðr
Odhinshargh
tempel in Uppsala
tempel te Uppsala
Tamfana-tempel
Thorshargh
hof van þórolfr mostrarskegg te Hofsvág
Dala-Guðbrandr haalt zijn Thorsbeeld uit
goðahús in Gudbrandsdalen
godenbeeld van Dala-Guðbrandr
tempel van þorgerðr Hölgabrúðr
zijn tempel in Gudbrandsdal
delubra
delubrum
Fana
fanum
högendes-kerk
privaat hof
kapelletje
-kerk
kerken
fylkis-kerk
heraðs-kerk
högendes-kerk
staafkerk
stockchurches
tempel
Fana en delubra
fanus qui a Francis colitur
Germaanse tempels
bronnen t.a.v. de Zuid-Germaanse
heidense tempel
alah
alhalh’
alhs
ealh
apkutiohūs
goðahús
hærğtræf
Haragum
haraho
haruc

Heiligdom: tempel van Nerthus (De.)
Heiligdom: tempel van Njörðr (Germ.)
Heiligdom: tempel van Odin (Odhinshargh) te Odensala (Zw.)
Heiligdom: tempel van Odin, Thor en Freyr te Uppsala (Zw.)
Heiligdom: tempel van Odin, Thor en Freyr te Uppsala (Zw.)
Heiligdom: tempel van Tamfana (Du.)
Heiligdom: tempel van Thor (Thorshargh) te Torshälla (Zw.)
Heiligdom: tempel van Thor te Hofsvág (Snæfellsnes) (IJsl.)
Heiligdom: tempel van Thor, þorgerðr Hölgabrúðr en Irpa te
Gudbrandsdalen (No.)
Heiligdom: tempel van Thor, þorgerðr Hölgabrúðr en Irpa te
Gudbrandsdalen (No.)
Heiligdom: tempel van Thor, þorgerðr Hölgabrúðr en Irpa te
Gudbrandsdalen (No.)
Heiligdom: tempel van Thor, þorgerðr Hölgabrúðr en Irpa te
Gudbrandsdalen (No.)
Heiligdom: tempel van Thor, þorgerðr Hölgabrúðr en Irpa te
Gudbrandsdalen (No.)
Heiligdom: type: ~ alg.: term: delubrum (L/R)
Heiligdom: type: ~ alg.: term: delubrum (L/R)
Heiligdom: type: ~ alg.: term: fanum (L/R)
Heiligdom: type: ~ alg.: term: fanum (L/R)
Heiligdom: type: ~, privaat
Heiligdom: type: ~, privaat
Heiligdom: type: kapel
Heiligdom: type: kerk (Chr.)
Heiligdom: type: kerk (Chr.)
Heiligdom: type: kerk, fylkis- (Chr.)
Heiligdom: type: kerk, heraðs- (Chr.)
Heiligdom: type: kerk, hœgendis- = högendes- (Chr.-Germ.)
Heiligdom: type: kerk, staaf- (Chr.)
Heiligdom: type: kerk: term: church, stock- (‘blokkerk’) (Chr.)
Heiligdom: type: tempel
Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: alh- (got. alhs, ohd.
os. alah, oe. ealh) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: alh- (got. alhs, ohd.
os. alah, oe. ealh) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: alh- (got. alhs, ohd.
os. alah, oe. ealh) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: alh- (got. alhs, ohd.
os. alah, oe. ealh) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: alh- (got. alhs, ohd.
os. alah, oe. ealh) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: apkutiohūs (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: goðahús (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ,
hærğtræf, hörgr) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ,
hærğtræf, hörgr) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ,
hærğtræf, hörgr) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ,
hærğtræf, hörgr) (Germ.)
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harug
hearğ
hargh
hörgr
hof
fylkishof
heraðshof
plōzhūs
vé
Keltische tempel
menselijk hoofd
hoofd een
hoofdtooi
kop
schedels
menselijk hoofd
kop van het offerdier
zak over zijn kop
zak over zijn kop
bukrania
onbeschadigde huid
huid mochten niet beschadigd
huid van de geofferde stier
huid van het offerdier
vrouw van
Hölgabrúðr
Matronen
heilige ambt
heiligheid van de koning
sacrale koningschap
als leider van het volk
priesterkaste
priesterstand
driedeling van de maatschappij
edele
haiþuiarþan þiakn
priesterlijke organisatie
invloedrijke priesterlijke
politiek
Synode van Liftinae (Hennegau) (743)
tijdens het ding
volksvergadering
Alding
Afschuw
vrees
list
verlangen
eerbied

Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ,
hærğtræf, hörgr) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ,
hærğtræf, hörgr) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ,
hærğtræf, hörgr) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ,
hærğtræf, hörgr) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof, fylkis- (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof, heraðs- (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: plōzhūs (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Keltische (Kelt.)
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd: deel: schedel
Hoofd: mensenhoofd
Hoofd: offerdier, ~ van het
Hoofd: offerdier, ~ van het
Hoofd: paardenkop
Hoofd: runderkop: term: βουκρανιον (Gr.)
Huid: offerdier, ~ van het
Huid: offerdier, ~ van het
Huid: offerdier, ~ van het
Huid: offerdier, ~ van het
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin: term: brúðr, Hölga- (‘vrouw van Hölgi’)
(bijnaam van de godin þorgerðr) (Germ.)
Huwelijk: gemalin: term: matrona (tevens term voor een gehuwd
gedachte moedergodin) (L/R)
Instelling en organisatie: ambt, heilige
Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal
Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal
Instelling en organisatie: ambt: leiderschap
Instelling en organisatie: kaste van priesters
Instelling en organisatie: kaste van priesters
Instelling en organisatie: klassenstelsel: drieklassenmaatschappij
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse:
aristocratie: term: haiþuiarþan þiakn (‘edelman’) (Germ.)
Instelling en organisatie: organisatie, religieuze
Instelling en organisatie: organisatie, religieuze
Instelling en organisatie: politiek
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: synode te
Liftinae (Hennegau) (743)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: ‘Alþingi’
(Alding) (IJsl.)
Karakter en gedrag: afkeer (negatieve, afwijzende houding)
Karakter en gedrag: angst (huivering)
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: begeerte
Karakter en gedrag: eerbied, respect
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beledigd
geliefdheid
þokkasæld
aard [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Kenmerken
dapperheid
tafn
tauno
toorn
goðagremi
trouw [+ spatie]
minderwaardige
godvruchtig, vroom
θεοσεβης
carn ‘steenhoop’
drui
fail Tomair
kleding
bekleding
bekleed
hoofdtooi
muts
kap/
þorgerðr draagt een muts (fald)
fald
pilleati
broek
mosrode broek
hosu mosrauða
Lange, loshangende gewaden
offerkleding
blótklæði
priesteruitrusting
priesterdracht
rood, evenals de priesterdracht
witte kleding
witte kleed
vrouwenkleding
muliebris ornatus
Kleur
rode
rood [voorafgegaan door een spatie]
rood:
teofor (oe.) ‘rode kleur’
rood gemaakt
wit
chtonische
centrale
centrum van de omheining
middelpunt van een gemeenschap
wereldzuil
eiland

Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit
Karakter en gedrag: geliefdheid: term: þokkasæld (Germ.)
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: moed, dapperheid, heroïek
Karakter en gedrag: tamheid: term: tafn (adj. subst.) (Germ.)
Karakter en gedrag: tamheid: term: tauno (adj.) (Fins)
Karakter en gedrag: toorn
Karakter en gedrag: toorn: term: gremi, goða- (‘toorn der goden’)
(Germ.)
Karakter en gedrag: trouw (betrouwbaarheid)
Karakter en gedrag: verachtelijkheid (minachting,
minderwaardigheid)
Karakter en gedrag: vroomheid (godsvrucht)
Karakter en gedrag: vroomheid: term: θεοσεβης (adj.) (Gr.)
Kelt. termen: carn
Kelt. termen: drui
Kelt. termen: fail Tomair
Kleding
Kleding: aankleden (bekleden)
Kleding: aankleden (bekleden)
Kleding: hoofddeksel
Kleding: hoofddeksel: muts (kap)
Kleding: hoofddeksel: muts (kap)
Kleding: hoofddeksel: muts van þorgerðr Hölgabrúðr (Germ.)
Kleding: hoofddeksel: muts: term: fald (Germ.)
Kleding: hoofddeksel: muts: term: pilleatus (L/R)
Kleding: kledingstuk: broek
Kleding: kledingstuk: broek, rode
Kleding: kledingstuk: broek, rode: term: hosu mosrauða (‘mosrode
broek’) (Germ.)
Kleding: kledingstuk: kleed: gewaad, lang loshangend
Kleding: type: cultusdracht: offerkleding
Kleding: type: cultusdracht: offerkleding: term: blótklæði (Germ.)
Kleding: type: cultusdracht: priesterlijke ~
Kleding: type: cultusdracht: priesterlijke ~ (en uitrusting)
Kleding: type: kleur: rode ~
Kleding: type: kleur: witte ~
Kleding: type: kleur: witte ~
Kleding: type: vrouwenkleding
Kleding: type: vrouwenkleding: term: muliebris ornatus (L/R)
Kleur
Kleur: rood
Kleur: rood
Kleur: rood
Kleur: rood: term: teofor (Germ.)
Kleur: schilderen (verven, kleuren)
Kleur: wit (blank)
Kosmografie en geografie: aarde (chtonisch)
Kosmografie en geografie: centrum
Kosmografie en geografie: centrum
Kosmografie en geografie: centrum van de locale gemeenschap
Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter
ondersteuning van de hemel
Kosmografie en geografie: eiland
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hólmgang-plaatsen
gebied
skíðgarðr
stafgarðr
friðgeard
uia [+ spatie]
uiauari
pas ontgonnen land
inheems
velden
vangr
land [voorafgegaan door een spatie]
(land
lam geslacht en ter plaatse opgegeten
moest het voedsel binnen de tempel
niet buiten de tempel mocht geraken
cultusgebied
cultusplaats
gerechtshof
gerechtsplaats
en gerechtsplaatsen
mahal-statt
heilige plaats
taboe-gebied
offerplaats
dingplaats
plaats van de volksvergadering
later: ding
woonde
kosmos
drie werelden
offerdrank van de reuzen
goddelijke wereld
andere wereld
aardse
profane wereld
zuiden
kring
circumambulatio
optochten toonden
ommegang
rond het vuur gedragen

Kosmografie en geografie: eiland: term: hólmr als strijdplaats
(hólmgöngustaðr) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied
Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr,
skið- (‘houten schutting’) (hof-gebied) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr,
staf- (‘omheining rond de stafr’) (hof-gebied) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: geard,
frið- (‘vredesafscheiding’) (heilig gebied) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, tempel-: term: véa (= uia
(oern.)) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, tempel-: term: véa (= uia
(oern.)) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: akker (bouwland,
landbouwgebied)
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen,
autochthoon, inheems)
Kosmografie en geografie: gebied: veld
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vangr (Germ.)
Kosmografie en geografie: land (rijk)
Kosmografie en geografie: land (rijk)
Kosmografie en geografie: plaats van het offervoedsel
Kosmografie en geografie: plaats van het offervoedsel
Kosmografie en geografie: plaats van het offervoedsel
Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultusplaats)
Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultusplaats)
Kosmografie en geografie: plaats, gerechtsKosmografie en geografie: plaats, gerechtsKosmografie en geografie: plaats, gerechts-: term: dómhringr
(domarering) (Germ.)
Kosmografie en geografie: plaats, gerechts-: term: mahal(-statt)
(Germ.)
Kosmografie en geografie: plaats, heilige
Kosmografie en geografie: plaats, heilige
Kosmografie en geografie: plaats, offerKosmografie en geografie: plaats, vergader- (ding-)
Kosmografie en geografie: plaats, vergader- (ding-)
Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: term: dómhringr
(domarering) (Germ.)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: universum (kosmos, wereld)
Kosmografie en geografie: universum: delen, 03: drieledige wereld
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen
(reuzen) (‘onwereld’ van de niet-menselijke bewoning)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse, profane wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse, profane wereld)
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kringloop: cirkel (kring)
Kringloop: rite: locale ~
Kringloop: rite: locale ~
Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio)
in de richting van de zonnebaan
Kringloop: rite: locale ~ rond het (haard)vuur
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beeldenprocessies
beeldprocessie
droegen een beeld door de velden
rond een eiland met een Thorsbeeld
beker ging in de zonnerichting rond
voerden een ξοανον op een wagen rond
Godenfiguren
Godenfiguren op wandtapijten
beeld [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
-beeld
beeld uit
beelden [voorafgegaan door een spatie]
beeldjes
adelaarsbeelden
fallus (bijv. de Harundarstafr
beeld kon met een nagel
godenbeeld
idool
Beelden van Mercurius, Mars
wīg
Beelden van Baldr
Beelden van Mercurius, Mars en
Fakse-beeld
Harundarstafr
misschien een fallische Freyr
Gudmund-beeld
skurðgoð
stabas
Stafr betekende reeds vroeg ook
stulpas
tréguð
trémenn
ξοανα
ξοανον
beeld uit IJsland, misschien Thor
Thor heeft een wagen
Thorsbeeld
beeld van þorgerðr
Hölgabrúðr heeft een hellebaard
Beelden van Mercurius
Vorm en ouderdom
Balkachtige
concentrische
Hoefijzervormige
ringvormige
schijf
vierkante
paal in voorstelling variërend
zuilvormig
pracht
gouden ketting
versierd
versiering
beeldsnijwerk in hout

Kringloop: rite: locale ~: beeldenommegang
Kringloop: rite: locale ~: beeldenommegang
Kringloop: rite: locale ~: beeldenommegang
Kringloop: rite: locale ~: beeldenommegang
Kringloop: rite: locale ~: bekerommegang
Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang
Kunst en schrift: afbeelding: reliëf: godenfiguur
Kunst en schrift: afbeelding: tapijtafbeelding
Kunst en schrift: beeld (sculptuur)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur)
Kunst en schrift: beeld, dieren-: arend (adelaar)
Kunst en schrift: beeld, fallusKunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: beeld, goden-: *Tīwaz-Mars (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: afgodsbeeld: term: wīh,
(hæðen-)weoh, wīg (Germ.)]
Kunst en schrift: beeld, goden-: Baldr (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Donar-Hercules (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Faksi (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: fallisch: ‘Harundarstafr’ (Germ.Laps)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Freyr (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Gudmund (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: skurðgoð (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: stabas (Lit.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: stafr (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: stulpas (Lit.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: tréguð of trémaðr (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: tréguð of trémaðr (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: ξοανον (Gr.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: ξοανον (Gr.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Thor (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Thor (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Thor (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: þorgerðr Hölgabrúðr (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: þorgerðr Hölgabrúðr (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Wodan-Mercurius (Germ.)
Kunst en schrift: compositie (vorm)
Kunst en schrift: compositie: balkachtige
Kunst en schrift: compositie: concentriciteit
Kunst en schrift: compositie: hoefijzervorm
Kunst en schrift: compositie: ringvorm
Kunst en schrift: compositie: ronde schijf
Kunst en schrift: compositie: vierkant
Kunst en schrift: compositie: zuil(vorm)
Kunst en schrift: compositie: zuil(vorm)
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: kunst, houtsnij-
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uit hout gesneden
‘gesneden
houtsnijwerk
Godenfiguren op wandtapijten
oorspronkelijk geen godenbeelden
archaïsche stijl
runen
lögr
Baldrs lijkverbranding
De strijd tussen Heimdallr en Loki
tekeningen in het Kivik-monument
voorstelling van offers aan Odin, die in
Thors strijd met de wereldslang
Inscriptie op altaar van By (Noorwegen)
hal van Óláfr pái was van binnen
ketel van Gundestrup
Oseberg-schip
Tapijt met de voorstelling van offers
zittende mannenfiguur met baard en
ara) [voorafgegaan door een spatie]
augere
auctoritas (‘gezag’, verwant aan augere
augustus (‘zegenrijk, Heiland’)
Capitularium
carcer ‘kerker’
catenulae
cervisia plenum
daps (lat.) ‘offermaal’
delubra
fanum
flamen
matres familiae
Matronen
Ministros deorum
muliebris ornatus
orator
pilleati
primus pontificium
religio
rex sacrorum
sacerdos
sacerdotes
sacerdos civitatis
tribunus
lichaam
arm [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
armring

Kunst en schrift: kunst, houtsnijKunst en schrift: kunst, houtsnijKunst en schrift: kunst, houtsnijKunst en schrift: kunst, weefKunst en schrift: kunst: aniconisme
Kunst en schrift: kunststijl: archaïsche stijl
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘lögr’ (Olsen/Krause:
‘laukr’) (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: Baldrs lijkverbranding (skald.
beschrijving van houtsnijwerk in Óláfr Pái’s hal) (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: De strijd tussen Heimdallr en Loki
(skald. beschrijving van houtsnijwerk in Óláfr Pái’s hal) (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: hoefijzervormige gebouwtjes, in het
graf te Kivik (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: offers aan Odin, die in een boom
hangen, op het tapijt uit het Oseberg-schip (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: Thors strijd met de wereldslang
(skald. beschrijving van houtsnijwerk in Óláfr Pái’s hal) (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: altaar van By met runeninscriptie
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: houtsnijwerk in de hal van Óláfr pái
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: ketel [offer-] uit Gundestrup (Germ.Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: schip uit Oseberg (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: tapijt uit het Oseberg-schip (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zittende mannenfiguur met baard en
drieledige halsring (Germ.)
Latijnse termen: ara
Latijnse termen: augere
Latijnse termen: augere: auctoritas
Latijnse termen: augere: augustus
Latijnse termen: capitularium
Latijnse termen: carcer
Latijnse termen: catenula
Latijnse termen: cervisia plenum
Latijnse termen: daps
Latijnse termen: delubrum
Latijnse termen: fanum
Latijnse termen: flamen
Latijnse termen: mater familiae
Latijnse termen: matronae en matres
Latijnse termen: minister deorum
Latijnse termen: muliebris ornatus
Latijnse termen: orator
Latijnse termen: pilleatus
Latijnse termen: primus pontificium
Latijnse termen: religio
Latijnse termen: rex sacrorum
Latijnse termen: sacerdos
Latijnse termen: sacerdos
Latijnse termen: sacerdos civitatis
Latijnse termen: tribunus
Lichaam
Lichaam: arm
Lichaam: arm
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botje
botten
gebeente
Skelet
darmen
zittende
gewrichten
haar dat
haar pas
haar)
haar:
haare
Schoonhaar
Lang haar
baard [voorafgegaan door een spatie]
handen
teken (handgebaar)
handen gevouwen
hamerteken
kruisteken
harten
Ullens øyro
ingewanden
hals
halzen
paardenlever
varkenslever
speeksel
merg
oorachtige
oortjes
oren [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
rug [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
rug.
schoot
vet
literaire
Abrogans
Tacitus (Annalen)
Auraiccept Moraind
Bēowulf
2 Kron. 3:15-16
Brief van paus Gregorius III aan Bonifatius
Flat.
Hdl.
Hyndluljóð
Ldn.
Book of Leinster
Caesar
Alvíssmál
Grímn.
Gðr. II
Háv.

Lichaam: bot
Lichaam: bot (been), dierenLichaam: bot (been), dierenLichaam: bot (been): geraamte
Lichaam: darm
Lichaam: gestalte: zittende houding
Lichaam: gewricht
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar, lang
Lichaam: haar: baard
Lichaam: hand
Lichaam: handgebaar
Lichaam: handgebaar: gevouwen
Lichaam: handgebaar: hamerteken (Germ.)
Lichaam: handgebaar: kruisteken (Chr.)
Lichaam: hart
Lichaam: hart: deel: term: ‘Ullens øyro’ (‘de oortjes van Ullr’)
(Germ.)
Lichaam: ingewand
Lichaam: keel (hals)
Lichaam: keel (hals)
Lichaam: lever: paardenlever
Lichaam: lever: varkenslever
Lichaam: lichaamssap: speeksel
Lichaam: merg
Lichaam: oor
Lichaam: oor
Lichaam: oor
Lichaam: rug
Lichaam: rug
Lichaam: schoot
Lichaam: vet
Literatuur
Literatuur: Abrogans (Germ.)
Literatuur: Annales (door Tacitus) (L/R)
Literatuur: Auraiccept Moraind (Kelt.)
Literatuur: Bēowulf (Germ.)
Literatuur: Bijbel: Kronieken II (Isr.)
Literatuur: Brief van paus Gregorius III aan Bonifatius (732)
Literatuur: codex: Flateyjarbók (Flat.) (Germ.)
Literatuur: codex: Flateyjarbók: Hyndluljóð (Hdl.) (Germ.)
Literatuur: codex: Flateyjarbók: Hyndluljóð (Hdl.) (Germ.)
Literatuur: codex: Landnámabók (Ldn.) (hs.) (Germ.)
Literatuur: codex: Lebor Laignech = eng. Book of Leinster (=
vroeger Lebar na Núachongbála) (Kelt.)
Literatuur: Commentarii de bello Gallico (door C.J. Caesar) (L/R)
Literatuur: Edda, Poëtische: Alvíssmál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Guðrúnarkviða II (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hávamál (Germ.)
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Loddfáfnismál
Hym.
Fj.
Vsp.
Snorra Edda
Germania
Saxo:
Jordanes
Hkr.
Odds Óláfs saga Tryggvasonar
Tacitus, Hist.
Kalevala (Lemminkäinen-cyclus)
Hymne van de Cureten aan Zeus
Muspilli
Odysee
Ammianus Marcellinus
Egs.
Eiríks saga rauða
Eyrb.
Fær.
Fms.
Friðþjófssaga
Gautr.
Guta saga
Hálfs saga
Hervararsaga
Hrafnkels saga
Jóm.
Kjalnesinga saga
Kormáks saga
Kristni saga
Ld. 29
Nj.
Orkn.
Sögubrot
Vatn.
Glúm.
Skaldenpoëzie
Húsdrápa
Sonatorrek
Oud-Noorse literatuur
Ṛg Veda
heiligenlevens
Vita Columbani
Vita S. Columbani
Vita S. Galli
Vita Wulframni
Capitulatio de partibus Saxoniae (782)

Literatuur: Edda, Poëtische: Hávamál: Loddfáfnismál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hymiskviða (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál: Fjölsvinsmál (Fj., niet
in Codex Regius) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door
Tacitus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (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: Heimskringla: Óláfs saga Tryggvasonar (door Snorri
Sturluson / Oddr Snorrason / Gunnlaugr Leifsson) (Germ.)
Literatuur: Historiae (door Tacitus) (L/R)
Literatuur: Kalevala: Lemminkäinen-cyclus (Finl.)
Literatuur: lied: Hymne van de Cureten aan Zeus (Gr.)
Literatuur: Muspilli (Germ.)
Literatuur: Odyssee (door Homerus) (Gr.)
Literatuur: Res gestae = Rerum gestarum libri XXXI (door
Ammianus Marcellinus) (L/R)
Literatuur: saga: Egilssaga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.)
Literatuur: saga: Eiríks saga rauða (Germ.)
Literatuur: saga: Eyrbyggja saga (Germ.)
Literatuur: saga: Færeyinga saga (Germ.)
Literatuur: saga: Fornmanna sögur eptir gömlum handritum (door
Egilsson, Rask, Rafn e.a.) (Fms., verzameling Konungasögur)
(Germ.)
Literatuur: saga: Friðþjófs saga ins frœkna (Germ.)
Literatuur: saga: Gautreks saga (Germ.)
Literatuur: saga: Guta saga (Germ.)
Literatuur: saga: Hálfs saga ok Hálfsrekka (Hálf.) (Germ.)
Literatuur: saga: Hervarar saga ok Heiðreks (Germ.)
Literatuur: saga: Hrafnkels saga Freysgoða (Germ.)
Literatuur: saga: Jómsvíkinga saga (Germ.)
Literatuur: saga: Kjalnesinga saga (Germ.)
Literatuur: saga: Kormáks saga (Germ.)
Literatuur: saga: Kristni saga (door Sturla þórðarson) (Germ.)
Literatuur: saga: Laxdœla saga (Germ.)
Literatuur: saga: Njáls saga (Germ.)
Literatuur: saga: Orkneyinga saga (Germ.)
Literatuur: saga: Sögubrot (Germ.)
Literatuur: saga: Vatnsdœla saga (Germ.)
Literatuur: saga: Víga-Glúms saga (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie (verzamelterm) (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Húsdrápa (door Úlfr Uggason) (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Sonatorrek (Germ.)
Literatuur: type: Oud-Noorse ~ (Germ.)
Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.)
Literatuur: Vita (alg.) (L/R)
Literatuur: Vita S. Columbani (door Jonas van Bobbio) (L/R)
Literatuur: Vita S. Columbani (door Jonas van Bobbio) (L/R)
Literatuur: Vita S. Galli (door anonymus) (L/R)
Literatuur: Vita S. Wulframni
Literatuur: wet: capitulare: Capitulatio de partibus Saxoniae (782)
(Chr.-L/R)
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Indiculus
Lex Frisonum
Additamenta van de Lex Frisonum
Lex Ripuaria
lot [voorafgegaan door een spatie]
‘lot
lotenwerper
hlautteins hreytir
houtjes waarin men ziet
lotstokje
hlaut
hlautteinn
nieuwe maan
Sterken, met kracht vervullen
verdediging, kracht
αλκη
chtonische machten
kracht
veig
groeikracht
kracht van de vruchtbaarheid
levenskracht
ríkis
mana
Bejaarde mensen in primitieve
langer te leven en te regeren
offer van de eigen zoon van de koning
offert, wat hem de kracht geeft
politieke macht
wonnen aan macht
magie
magisch
Toverriten
magna
taufer
orakel
profetische
waarzegging
godsoordeel
paardenorakel
uit wier gehinnik een voorspelling gedaan
lotsorakel
voorspellen op grond van loten

Literatuur: wet: capitulare: Karlomanni principis capitularia:
Indiculus superstitionum et paganiarum (Chr.-L/R)
Literatuur: wet: Lex Frisonum (Germ.)
Literatuur: wet: Lex Frisonum: Additamenta (Germ.)
Literatuur: wet: Lex Ripuaria (Germ.)
Lot
Lot
Lot: lotsbepaler: lotenwerper
Lot: lotsbepaler: lotenwerper: term: hlautteins hreytir (oorspr.)
(Germ.)
Lot: lotsvoorwerp: lotstokje
Lot: lotsvoorwerp: lotstokje
Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr. betekenis),
hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (plur.)
(Germ.)
Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr. betekenis),
hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (plur.)
(Germ.)
Maan: maanfase: nieuwe maan
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: beschermende kracht
Macht en kracht: beschermende kracht: term: αλκη (Gr.)
Macht en kracht: chtonische macht
Macht en kracht: kracht (sterk)
Macht en kracht: kracht: term: veig (Germ.)
Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende
(planten- en dierenwereld)
Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van
Macht en kracht: levenskracht
Macht en kracht: macht: term: riki (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht van oude mensen
Macht en kracht: object: langer leven, macht tot
Macht en kracht: offer, kracht van het
Macht en kracht: offer, kracht van het
Macht en kracht: politieke macht
Macht en kracht: politieke macht
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie: term: magna (vb.) (Germ.)
Magie en mantiek: magie: term: taufer (Germ.)
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een godsoordeel
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het gedrag van dieren: gehinnik van paarden
(paardenorakel)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het gedrag van dieren: gehinnik van paarden
(paardenorakel)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische
handeling: gooien van het lot (lotsorakel)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische
handeling: gooien van het lot (lotsorakel)
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hljóta
mens
personen
primitieve samenlevingen
primitieve volken
stam [+ spatie]
stamvuur
stamgenoten
stammen:
stammen uit
volk
Arctische volken
mythisch
mythe
Baldr-mythe
Baldrs lijkverbranding
verhaal van de priester Coifi
mythe van het ontstaan van Kvasir
De strijd tussen Heimdallr en Loki
mythe van koning Aun
schijnoffer van Vikarr
mythe van Kronos
Odins zelfoffer
mythe van Thor en de bok
Thors strijd met de wereldslang
offerdrank bij de Wanen
Vingólf
mythisch motief
ontbrekende botje bij de
storm
windstilte
offer
mensenoffers aan de ‘duivel’
boomoffers
dísablót
offerde aan koning Ólafr Guðrøðarson
offer aan de goden
offerde aan de goden
delen worden aan de god geofferd
offer aan de aardgoden
mensenoffers aan Donar
os aan Freyr
gefinn Óðni
Odinsoffer
offers aan Odin
offergebruiken
offerhandeling
behandeling van de botten en de huid
behandeling van het offerbloed

Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische
handeling: gooien van het lot: term: hljóta, hliozan, hléotan
(Germ.)
Mens
Mens
Mens: primitieve ~
Mens: primitieve ~
Mens: volk
Mens: volk
Mens: volk
Mens: volk
Mens: volk
Mens: volk
Mens: volk, arctisch
Mythe
Mythe
Mythe: Baldr (Germ.)
Mythe: Baldr Germ.)
Mythe: Coifi, de priester (Kelt.-Germ.)
Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen: ep. 3: verzoening
en het ontstaan van Kvasir (Germ.)
Mythe: De strijd tussen Heimdallr en Loki (Germ.)
Mythe: Koning Aun (Hkr.) (sage) (Germ.)
Mythe: Koning Vikarrs dood (Germ.)
Mythe: Kronos (Gr.)
Mythe: Odins zelfoffer (Háv.) (Germ.)
Mythe: Thors slachting van Hymir: ep. 2 en 7: Thor en de bok
(tweede raamvertelling) (Germ.)
Mythe: Thors slachting van of strijd met de wereldslang (alg.)
(Germ.)
Mythische woning: naam: ‘Vanaheimr’, de ~ van de Wanen
(Germ.)
Mythische woning: naam: ‘Vingólf’, de ~ van de godinnen (Germ.)
Mythologie: motief, mythologisch (mythologem)
Mythologie: motief: ontbrekende botje bij de wederopstanding
(sprookje)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: windstilte
Offer
Offer: ~ aan de ‘duivel’ (heidense god)
Offer: ~ aan de bomen (boom)
Offer: ~ aan de disen: term: dísablót (Germ.)
Offer: ~ aan de doden (dodenoffer)
Offer: ~ aan de goden
Offer: ~ aan de goden
Offer: ~ aan de goden
Offer: ~ aan de goden van de onderwereld (aardgoden)
Offer: ~ aan Donar (Germ.)
Offer: ~ aan Freyr (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: asp.: offerhandeling
Offer: asp.: offerhandeling
Offer: asp.: offerhandeling: behandeling van de botten en de huid
van het offerdier zonder deze te beschadigen
Offer: asp.: offerhandeling: besprenkeling (van godenbeelden,
tempelwanden en deelnemers) met bloed of water
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opgehangen in een boom bij de tempel
dier wordt door Agni tot leven gewekt
tot leven wekken, dus de
om tot leven te worden gewekt
behandeling van het offervlees
slachtoffer
dankoffer
geen echt offer, maar een verzoening
offert de veroordeelden
zoenoffer
schijnoffer
Aśvamedha
Blóðörn rísta
Bouphonia
Feest der βουφονια
deel, bestemd voor de goden, werd hen
dieren;
dierenoffer
gaveoffer van dieren
lam geslacht
na de strijd alle mensen en dieren
bieroffers
sacramenteel offer
sacramentele offer
lichaamsdelen
zoals haar
gevangen Romeinen te offeren
krijgsgevangenen in bomen opgehangen
mens en wierpen hem in zee
mens in de bron van Uppsala
bronnen waarin mensen geofferd
mensen;
mensenoffer
offerden acht misdadigers
offerden krijgsgevangenen
offerden na de strijd alle mensen
offeren krijgsgevangenen
Offers van zonen en dochters
officieren o.a. opgehangen
slaven aan heidenen voor het
Verdrinking van de slaven
eerstelingenoffers
koning zijn zonen offert
offer van de eigen zoon
Koning Dómaldi werd geofferd
koningsoffer
Óláfr trételgja werd verbrand en aan
rituele koningsoffer
aan het Gudmund-beeld spijs
spijsoffer
gaveoffer van wijgeschenken
kledingstukken;
zelfoffer
zichzelf door ophanging
wijgeschenk
eedoffer

Offer: asp.: offerhandeling: ophangen van de offergave
(dierenkop) in een boom bij de tempel
Offer: asp.: offerhandeling: tot leven wekken van het offerdier
Offer: asp.: offerhandeling: tot leven wekken van het offerdier
Offer: asp.: offerhandeling: tot leven wekken van het offerdier
Offer: asp.: offerhandeling: verdeling van het vlees
Offer: asp.: slachtoffer (letterlijk en figuurlijk)
Offer: doel: dankoffer
Offer: doel: zoenoffer
Offer: doel: zoenoffer
Offer: doel: zoenoffer
Offer: kar.: schijnoffer
Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.)
Offer: naam: ‘Blóðörn rísta’ (Germ.)
Offer: naam: ‘βουφονια’ (Gr.)
Offer: naam: ‘βουφονια’ (Gr.)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: drankoffer: bieroffer
Offer: obj.: god, ~ van de (sacramenteel ~)
Offer: obj.: god, ~ van de (sacramenteel ~)
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: haaroffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer: eerstelingenoffer
Offer: obj.: mensenoffer: eigen kind
Offer: obj.: mensenoffer: eigen kind
Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer
Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer
Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer
Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer
Offer: obj.: spijsoffer (voedseloffer, etensrestanten)
Offer: obj.: spijsoffer (voedseloffer, etensrestanten)
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van (wijgeschenken)
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: kledingoffer
Offer: obj.: zelfoffer
Offer: obj.: zelfoffer
Offer: rel.: eedoffer
Offer: rel.: eedoffer
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haar)eedoffer
haareedoffer
wij-offer
blōdisōn
blōtan
bluostar
fórna
gefinn Óðni
senda
tafn
tīber, tīfer (oe.) ‘offer’
zebar (ohd.) ‘offer’
lenteoffer
gaveoffer
Wijze van offeren
Óláfr trételgja werd verbrand en aan
Mensenoffer door breking van de rug
krijgsgevangenen in bomen opgehangen
Mensenoffer door ophanging
officieren o.a. opgehangen
zichzelf door ophanging
offers aan Odin, die in een boom hangen
mens en wierpen hem in zee
mens in de bron van Uppsala
bronnen waarin mensen geofferd
Mensenoffer door verdrinking
door storting in zee als offer
Verdrinking van de slaven
eerstelingenoffers in de
Mensenoffer door het ritsen van de
elkas, alkas
stabas
stulpas
tauno
paard
Freyr gewijde paard
heilige paarden
schimmels
koninklijk paleis
paleis van de koning
paradijselijke
deur
priester
hogepriester
huispriester
voorganger
priesteres
stam heeft een eigen priester
tempelpriester
tempelpriesteres
vuurpriester
Pilleati
offerpriester
priesterschap
rituele functie van priester
Freyr-priester
flamen dialis

Offer: rel.: eedoffer: haareedoffer
Offer: rel.: eedoffer: haareedoffer
Offer: rel.: wijdingsoffer (wij-offer)
Offer: term: blōdisōn* (verb.) (Germ.)
Offer: term: blōtan, blóta (verb.) (Germ.)
Offer: term: bluostar (nom. act.) (Germ.)
Offer: term: fórna (verb.) (Germ.)
Offer: term: gefa (Germ.)
Offer: term: senda (vb.) (Germ.)
Offer: term: tafn (Germ.)
Offer: term: tīber, tīfer (Germ.)
Offer: term: zebar (Germ.)
Offer: tijd: seizoensoffer: lenteoffer
Offer: type: gaveoffer
Offer: wijze, offer- (offermethode)
Offer: wijze: brandoffer
Offer: wijze: breking van de rug
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: verdrinkingsoffer
Offer: wijze: verdrinkingsoffer
Offer: wijze: verdrinkingsoffer
Offer: wijze: verdrinkingsoffer
Offer: wijze: verdrinkingsoffer
Offer: wijze: verdrinkingsoffer
Offer: wijze: verdrinkingsoffer
Offer: wijze: wapen, offerdood door een
Overige IE termen: elkas, alkas
Overige IE termen: stabas
Overige IE termen: stulpas
Overige niet-IE termen: tauno
Paard
Paard: Freyr, ~ van (Germ.)
Paard: heilige ~
Paard: schimmel (wit ~)
Paleis: zaal (hal, koningshof)
Paleis: zaal (hal, koningshof)
Paradijs
Poort
Priester
Priester: functie: hogepriester
Priester: functie: huispriester
Priester: functie: offerpriester
Priester: functie: priesteres
Priester: functie: stampriester
Priester: functie: tempelpriester
Priester: functie: tempelpriesteres
Priester: functie: vuurpriester
Priester: groep: ‘Pilleati’ (Germ.)
Priester: offerpriester
Priester: priesterschap
Priester: priesterschap
Priester: spec. god: Freyr-priester (Germ.)
Priester: spec. god: Jupiter-priester (L/R)
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Odin-priester
priesters van de Thor-cultus
‘Thors edelen’ of ‘Thors goede
alh-yfiR
alu-wīhaz
bluostrari
voor sacerdos
brahman en flamen
drui
druïden
ohd. ēwart, ēwarto, oe. æweweard
ēwartinna
flamen
flamen dialis
gotesman, gotesscalh, gotesboto
goði
gotinc
goto
gudija
guðja
kuþa
guþblostreis
gyðja
harugari
hearğweard
hofgoði
hofgyðja
Ministros deorum
parawari
paus
primus pontificium
rex sacrorum
sacerdos
sacerdos civitatis
Sinistus
uiauari
βασιλευς
remmingen
woedende
geestelijke vervoering
geestverruimend
Woþu
gedachtenis
herinnering

Priester: spec. god: Odin-priester (Germ.)
Priester: spec. god: Thor-priester (Germ.)
Priester: spec. god: Thor-priester: ’Thors edelen’ of ‘Thors goede
mannen’ (Germ.)
Priester: term: alu-wīhaz* of alh-yfiR* (Germ.) (tempelpriester)
Priester: term: alu-wīhaz* of alh-yfiR* (Germ.) (tempelpriester)
Priester: term: bluostrari (= sacerdos) (Germ.) (offerpriester)
Priester: term: bluostrari (= sacerdos) (Germ.) (offerpriester)
Priester: term: brāhmaṇa (brahmaan) (Ind.)
Priester: term: drui (nl. druïde) (Kelt.)
Priester: term: drui (nl. druïde) (Kelt.)
Priester: term: ēwart, ēwarto, æweweard (‘bewaker van de
religieuze wet’) (Germ.)
Priester: term: ēwartinna (‘bewaakster van de religieuze wet’)
(Chr. aanduiding) (Germ.) (priesteres)
Priester: term: flamen (L/R)
Priester: term: flamen dialis (L/R) (Jupiter-priester)
Priester: term: gotesman, gotesscalh, gotesboto, godesman, godes
þeow (‘godsdienaar’) (Germ.)
Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god
toebehorende’) (Germ.)
Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god
toebehorende’) (Germ.)
Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god
toebehorende’) (Germ.)
Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god
toebehorende’) (Germ.)
Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god
toebehorende’) (Germ.)
Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god
toebehorende’) (Germ.)
Priester: term: guþblostreis (= θεοσεβης) (Germ.) (offerpriester)
Priester: term: gyðja (‘aan god toebehorende’) (Germ.)
(priesteres)
Priester: term: harugari (Germ.) (tempelpriester)
Priester: term: hearğweard (Germ.) (tempelpriester)
Priester: term: hofgoði (Germ.) (tempelpriester)
Priester: term: hofgyðja (Germ.) (tempelpriesteres)
Priester: term: minister deorum (‘godsdienaar’) (L/R)
Priester: term: parawari (Germ.) (tempelpriester)
Priester: term: paus (Chr.) (hoogste rel. leider)
Priester: term: primus pontificium (Germ.-L/R) (hogepriester)
Priester: term: rex sacrorum (L/R) (offerpriester)
Priester: term: sacerdos (L/R)
Priester: term: sacerdos civitatis (Germ.-L/R)
Priester: term: sinistus (Germ.)
Priester: term: wiawari = uiauari (‘hoeder van het heiligdom’)
(runeninscr.) (Germ.) (tempelpriester)
Priester: term: βασιλευς (vlgs het oudere onderzoek) (Gr.)
Psychologie: angst: remming (psych. blokkade)
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase: term: woþu- (runeninscr.) (Germ.)
Psychologie: gedachte: herinnering (geheugen, in herinnering
roepen, herdenken)
Psychologie: gedachte: herinnering (geheugen, in herinnering
roepen, herdenken)
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Minni
verbondenheid tussen de deelnemers
gemeenschapsgevoel
helderziend
profetische gaven
verhouding tussen mens en god
koningen en hun verhouding met hun
doen inslapen
laat inslapen
sœfa
sœfd
svāpayati
sofa
fantasie
verzonnen
sprenkel
blœdsian, blētsian
Gedoopte
zich afzonderde
lopen gezamenlijk naast de cultuswagen
rijden
teruggebracht
het dier de rug toekeert
verhuisden
Christelijk
Christendom
Christenen
Ariaanse
geloof in het heil van de gestorven
heiden [voorafgegaan door een spatie]
(heiden
heidenen werden
ēhafti en ēhaftida ‘religio’
religio
heiligheid
sacraal
sacrale
vrede van de heilige maaltijd
gewijd
wijden
dronken gewijd
dronken werden gewoonlijk gewijd
wijding van de drie dronken
wijding van de dronk
wijding van de dronk d.m.v. een teken
helga full of signa full
dronk d.m.v. het reciteren van een
wijdt de beker

Psychologie: gedachte: herinnering: term: minni (Germ.)
Psychologie: gevoel, gemeenschaps- (communie)
Psychologie: gevoel, gemeenschaps- (communie)
Psychologie: helderziendheid (zienergave, voorspellende gave)
Psychologie: helderziendheid (zienergave, voorspellende gave)
Psychologie: houding t.o.v. de goden
Psychologie: houding t.o.v. het gevolg (van de koning)
Psychologie: slaap: doen inslapen
Psychologie: slaap: doen inslapen
Psychologie: slaap: doen inslapen: term: sœfa (Germ.)
Psychologie: slaap: doen inslapen: term: sœfa (Germ.)
Psychologie: slaap: doen inslapen: term: svāpayati (Ind.)
Psychologie: slaap: term: sofa (vb.) (Germ.)
Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel)
Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel)
Reiniging en verzorging: besprenkeling
Reiniging en verzorging: besprenkeling: term: blœdsian, blētsian
(‘met offerbloed besprenkelen’) (Germ.)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, waterReis: afzonderen, zich
Reis: begeleiden (leiden naar)
Reis: rijden (berijden, rit)
Reis: terugkeer
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: volksverhuizing (migratie)
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom: Arianisme (Chr.)
Religie: geloof in het heil van de gestorven koning
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: term: ēhafti, ēhaftida (Germ.)
Religie: term: religio (L/R)
Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal)
Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal)
Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal)
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats (tempel, ding, offer)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de
offerdronk
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de
offerdronk
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de
offerdronk
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de
offerdronk
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de
offerdronk d.m.v. een teken (handgebaar)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de
offerdronk d.m.v. een teken: term: helga full of signa full
(Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de
offerdronk d.m.v. het reciteren van een spreuk
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de
offerdronk
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stallhelgom
mystieke
schept verbondenheid (communie
stichten van de heilige gemeenschap
bij het stichten van de
heilige gemeenschap tussen de
profaan
profane
dagelijkse sfeer
wereldlijk
(communie) tussen mensen en god
zegende
teken (handgebaar): helga full of signa
cultusbegeleidend object
cultusobject
cultusvoorwerpen
altaar
altaren
wīgbed
ara) [voorafgegaan door een spatie]
aRina
dak boven de hörgr
hörgr is het altaar
stalli
βωμον
vedika
amulet
alu ‘bescherming, amulet’
bloedsprenkelkwast
offerkwast
hlautteinar
hlautteinn
wijwaterkwast
lijkverbranding
behandeling van de godenbeelden
beeld ‘met taal bekleed’
beeldenzalving en –bekleding
bekleding van de ξοανα
Zalving en bekleding
aan het Gudmund-beeld spijs
beeldenzalving
met vet gezalfd
zalfden houten beeldjes
Zalving en bekleding
Zalving en bekleding van de ξοανα
Zalving van adelaarsbeelden
huiscultus
huiselijk offerfeest
private cultus
initiatieriten
jachtriten
openbare cultus
openbare riten
gebeente moeten worden samengebracht
dat men na volbrenging van de
snijden hun haar pas af

Religieus fenomeen: heiligheid: term: heilagr, stall- (‘wegens een
altaar heilig’) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: mystiek
Religieus fenomeen: mystiek: stichten van de heilige gemeenschap
Religieus fenomeen: mystiek: stichten van de heilige gemeenschap
Religieus fenomeen: mystiek: stichten van de heilige gemeenschap
Religieus fenomeen: mystiek: stichten van de heilige gemeenschap
Religieus fenomeen: profaniteit (wereldlijk)
Religieus fenomeen: profaniteit (wereldlijk)
Religieus fenomeen: profaniteit (wereldlijk)
Religieus fenomeen: profaniteit (wereldlijk)
Religieus fenomeen: verbondenheid tussen mens en god
Religieus fenomeen: zegenen (door priester e.d.)
Religieus fenomeen: zegenen: term: signa (Chr.-Germ.)
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar, tafel-: term: wīgbed (Germ.)
Religieus voorwerp: altaar: term: ara (L/R)
Religieus voorwerp: altaar: term: aRina (Germ.)
Religieus voorwerp: altaar: term: hörgr (Germ.)
Religieus voorwerp: altaar: term: hörgr (Germ.)
Religieus voorwerp: altaar: term: stalli (Germ.)
Religieus voorwerp: altaar: term: βωμος (Gr.)
Religieus voorwerp: altaar: vedi(ka) (Ind.)
Religieus voorwerp: amulet
Religieus voorwerp: amulet: term: alu (Germ.)
Religieus voorwerp: bloedsprenkelkwast (offerkwast)
Religieus voorwerp: bloedsprenkelkwast (offerkwast)
Religieus voorwerp: bloedsprenkelkwast: term: hlautteinn (Germ.)
Religieus voorwerp: bloedsprenkelkwast: term: hlautteinn (Germ.)
Religieus voorwerp: wijwaterkwast
Rite: behandeling van de dode: lijkverbranding
Rite: behandeling van godenbeelden
Rite: behandeling van godenbeelden: bekleding
Rite: behandeling van godenbeelden: bekleding
Rite: behandeling van godenbeelden: bekleding
Rite: behandeling van godenbeelden: bekleding
Rite: behandeling van godenbeelden: offers
Rite: behandeling van godenbeelden: zalving
Rite: behandeling van godenbeelden: zalving
Rite: behandeling van godenbeelden: zalving
Rite: behandeling van godenbeelden: zalving
Rite: behandeling van godenbeelden: zalving
Rite: behandeling van godenbeelden: zalving
Rite: huisritueel (private cultus)
Rite: huisritueel (private cultus)
Rite: huisritueel (private cultus)
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: jachtrite
Rite: openbare ~ (publieke cultus)
Rite: openbare ~ (publieke cultus)
Rite: opstandingsrite (opwekken uit de dood) m.b.t. het offerdier
Rite: rituele haarknippen
Rite: rituele haarknippen
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cultushandeling
religieuze handeling
gebeente moeten worden samengebracht
huid van de geofferde stier met hooi
Idem van een paard
sacramentaliteit
sacramenteel
sacramentele
feestmaal
ter plaatse opgegeten
aan de god gewijde maal
cultische feestmaal
cultische maaltijd
cultusmaal
bestemd voor de mensen, werd gegeten
eet de paardenlever
eten van het offerdier
gemeenschappelijke maaltijd
harten van allerlei dieren te eten
heilige maal
offermaaltijd
sacrale maaltijd
berenmaal
dodenmaal
zijn kinderen opeet
daps
sumbl
tafn
gewoonte
gebruik [+ spatie]
gebruik:
gebruik.
gebruiken
offergewoonten
zede [+ spatie]
zede)
zeden
Zede om een misdadiger tegen een steen
runderbloed
kalfsdarmen
koe
geofferde stier
os [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
dehi me dadāmi te
saṃjñapayati ‘stelt gerust’
svāpayati ‘laat inslapen’
vedika
schepper van de mede
gecastreerd
fallische

Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling: bijeenbrengen van huid en gebeente
Rite: rituele handeling: huid van het offerdier vullen met hooi
Rite: rituele handeling: huid van het offerdier vullen met hooi
Rite: rituele handeling: sacrament (heilige levenshandeling,
sacramentaliteit)
Rite: rituele handeling: sacrament (heilige levenshandeling,
sacramentaliteit)
Rite: rituele handeling: sacrament (heilige levenshandeling,
sacramentaliteit)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: berenmaal (Laps)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: dodenmaal
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: kannibalisme
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: daps (L/R)]
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: sumbl
(Germ.)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: tafn
(Germ.)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik: strafgebruik: misdadiger tegen een steen
duwen (alvorens hem te doden)
Rund
Rund: kalf
Rund: koe
Rund: stier, offerRund: stier: os
Sansk. termen: ‘dehi me dadāmi te’
Sansk. termen: saṃjñapayati
Sansk. termen: svāpayati
Sansk. termen: vedi(ka)
Schepping: mede, ~ van de
Seksualiteit: castratie
Seksualiteit: fallus
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fallus
bevrucht
halsring
armring
goden kunnen een ring bezitten
heilige ring
priesters droegen de ring
ring is verbonden met de zon
ring om zijn arm
ring sō imo se der chuning gap
ring van de flamen dialis
ringgave door de vorst
zweert op de ring
ring is verbonden met de zon en de berg
ring van Thor
fail Tomair
hringi Ullar
baug
beage
hringi
wereldslang
deelnemers
leden
stamgenoten
gemeenschap
gevolg:
gevolg.
gevolg)
Noormannen
leger
cultusgemeenschap
heilige gemeenschap
zich buiten de heilige
boeren verzamelden zich in een hof
deelnemers
deelnemers besprenkeld
waaraan dus ook de goden deelnemen
offergemeenschap
verbondenheid tussen de deelnemers
stafr
Gautstafr
Harundarstafr

Seksualiteit: fallus
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Sieraad: ring, halsSieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring, godenring, koningsring, zonnering)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring, godenring, koningsring, zonnering)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring, godenring, koningsring, zonnering)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring, godenring, koningsring, zonnering)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring, godenring, koningsring, zonnering)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring, godenring, koningsring, zonnering)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring, godenring, koningsring, zonnering)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring, godenring, koningsring, zonnering)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring, godenring, koningsring, zonnering)
Sieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring of
vingerring, eedring, godenring, koningsring, zonnering)
Sieraad: ring, heilige: ring van de berg van Sigtýr (Germ.)
Sieraad: ring, heilige: ring van Thor (Germ.)
Sieraad: ring, heilige: ring van Thor: term: fail Tomair (Germ.Kelt.)
Sieraad: ring, heilige: ring van Ullr (Germ.)
Sieraad: ring: term: baugr (Germ.)
Sieraad: ring: term: beag (Germ.)
Sieraad: ring: term: hringr (Germ.)
Slang: wereldslang: wateren, ~ van de aardse (zee) of de aarde
omspannende ~
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap)
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van zeerovers: ‘Vikingen’ =
‘Noormannen’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire
Sociologie: gemeenschap, religieuze
Sociologie: gemeenschap, religieuze: heilige gemeenschap
Sociologie: gemeenschap, religieuze: heilige gemeenschap
Sociologie: gemeenschap, religieuze: offergenoten
Sociologie: gemeenschap, religieuze: offergenoten
Sociologie: gemeenschap, religieuze: offergenoten
Sociologie: gemeenschap, religieuze: offergenoten
Sociologie: gemeenschap, religieuze: offergenoten
Sociologie: gemeenschap, religieuze: offergenoten
Staf: term: stafr (Germ.)
Staf: term: stafr, Gaut- = Gustav (persoonsnaam) (Germ.)
Staf: term: stafr, Harundar- (fallisch beeld) (Germ.)
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Njarðarstafr
steen
stenen
Breking van de rug op een steen
misdadiger tegen een steen te duwen
þórs-steinn
stenen rond een centrale steen
steen, een boom of een bron
centrale steen
Gunnwalds stæinn
Runenstenen van Helnæs en Flemløse
Runensteen van Glavendrup
Runenstenen van Helnæs
Runensteen van Nordhuglen
Rök-steen
Runensteen van Snoldelev
Steen van Sparlösa
Runensteen van Stentoften
Tune-steen
Steenkringen
steenwal
Domareringar
dómhringr
þórs-steinn
vijand
oorlogsdreiging
beschermen
bescherming
die de mede bewaakt
ealgían
weerloos
krijgsgevangenen
gevangen Romeinen
geweld
Rome ingenomen
nederlaag
sigrs
slag [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
-slag
strijd
hólmgang
tweekamp
verzoening
saṃjñapayati
vrede
heilige gastvriendschap
attributen
houten godenbeelden) zijn kleding
fimbulþulr
heiti
Odinsheiti
öndvegissúlur

Staf: term: stafr, Njarðar- (plaatsnaam) (Germ.)
Steen
Steen
Steen: dodensteen (executiesteen)
Steen: dodensteen (executiesteen)
Steen: dodensteen: ‘þórssteinn’ (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~ (cultussteen)
Steen: heilige opgerichte ~ (cultussteen)
Steen: heilige opgerichte ~: centrale steen in een steenkring
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen (ook liggend) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Flemløse 1 (De.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Glavendrup (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Helnæs (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Nordhuglen (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Rök (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Snoldelev (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Sparlösa (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Stentoften (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Tune (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: steenkring
Steen: heilige opgerichte ~: steenkring
Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: term: dómhringr
(domarering) (‘gerechts-steenkring’) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: term: dómhringr
(domarering) (‘gerechts-steenkring’) (Germ.)
Steen: term: steinn, þórs- (‘steen van Thor’) (dodensteen)
(Germ.)
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: bedreiging: oorlogsdreiging
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen: term: ealgían (Germ.)
Strijd en vrede: beschermen: weerloosheid
Strijd en vrede: gevangenschap
Strijd en vrede: gevangenschap
Strijd en vrede: geweld (gewelddadigheid, agressie)
Strijd en vrede: inval (verovering)
Strijd en vrede: nederlaag (verlies)
Strijd en vrede: overwinning: term: sigr (Germ.)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd: tweekamp: holmgang (Germ.)
Strijd en vrede: strijd: tweekamp: holmgang (Germ.)
Strijd en vrede: verzoening
Strijd en vrede: verzoening: term: saṃjñapana (> saṃjñapayati 3e
persoon) (euf. voor ‘doden’) (Ind.)
Strijd en vrede: vrede
Strijd en vrede: vriendschap, (heilige) gastSymboliek: attribuut
Symboliek: attribuut
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘fimbulþulr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: metafoor: heiti (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: metafoor: heiti (Germ.)
Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas
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zegende
teken (handgebaar): helga full of signa

staat symbool voor het leven zelf
hut als symbool van het koninklijk paleis
hut, d.i. het paleis van de koning
kruisteken
symboliseert de dood en
armring is een teken van heiligheid
teken [+ spatie]
tekens
teken,
teken van heiligheid
legertekens
hut als symbool van het koninklijk paleis
verbranding van de hut, d.i. het paleis
antwoord
stilte eisen tijdens het ding
kondigt
epische poëzie
heroënsagen
Sprookje
verhaal
mompel
fluisteren
þylia
Ṛg
persoonsnamen
Persoonsnaam
cultische benaming
plaatsnamen
plaatsnaam
cultische namen
benamingen voor het omheinde
overlevering
poëzie
poëzie waarmee religieuze kennis in
þula
spreuk
Ár ok friðr
til árs ok friðar
til sigrs ok ríkis konungi sínum
formæli
Brief
Inscriptie
beschimpt als ‘offerbekeruitlikkers’
glossen
reciteren
cultische voordracht
Oorsponkelijk ‘een cultische voordracht
Vraag

Symboliek: handgebaar zegenen als symbool (teken) van wijding
aan een god
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: honing als symbool van het leven
Symboliek: hut als symbool van het koninklijk paleis
Symboliek: hut als symbool van het koninklijk paleis
Symboliek: kruis als symbool van het Christendom (Chr.)
Symboliek: opstandingsrite als symbool van de dood en
wedergeboorte van het jaar
Symboliek: ring [arm] als symbool van heiligheid
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken van heiligheid
Symboliek: teken, legerSymboliek: verbranding van een hut als symbool van de dood van
de koning
Symboliek: verbranding van een hut als symbool van de dood van
de koning
Taal: antwoord
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: epiek: epos (heldendicht)
Taal: epiek: sage, helden- (heroën-)
Taal: epiek: sprookje
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
Taal: fluisteren (mompelen van geheim, noodlot, spreuk)
Taal: fluisteren (mompelen van geheim, noodlot, spreuk)
Taal: fluisteren: þylja (Germ.)
Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.)
Taal: naam, persoonsTaal: naam, persoonsTaal: naam, persoons-: bijnaam: cultische naam
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: overlevering
Taal: poëzie (dichtkunst)
Taal: poëzie, didactische
Taal: poëzie, didactische: term: þula (Germ.)
Taal: spreuk
Taal: spreuk: ‘til árs ok friðar’ (Germ.)
Taal: spreuk: ‘til árs ok friðar’ (Germ.)
Taal: spreuk: frase: ‘til sigrs ok ríkis konungi sínum’ (Germ.)]
Taal: spreuk: term: formæli (offerspreuk) (Germ.)
Taal: tekst: brief
Taal: tekst: inscriptie
Taal: uitspraak: laster: ‘offerbekeruitlikkers’ (Germ.)
Taal: vertaling: glosse
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: voorlezing: cultusrede
Taal: voorlezing: cultusrede: term: þylja (oorspr.) (Germ.)
Taal: vraag
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bewoordingen
benamingen
indelingsterminologie
technische term
termen voor tempel, heilige plaats
terminologie
dag [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
dagen
elke dag
jaar
maanjaren
ár
tijdrekening volgens maanjaren
Elk negende jaar
negenjaarlijkse
9 dagen
negen dagen
negen nachten
eeuwige
ēwa
jonger
oudouderdom
ouder:
oud [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
oudste
oude [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
oud: [voorafgegaan door een spatie]
oud.
Bejaarde
Sinistus (= ‘oudste’)
niet beschadigd
niet worden gesplitst
onbeschadigde
zonder huid en
drie dronken
totaliteitsprincipe (vertolkt door Odin
redenaarsstoel
þular stóli
twee
dubbele
beker [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
beker) [voorafgegaan door een spatie]
drinkbekers
offerbeker
blóttrygil
bragarfull

Taal: woord
Taal: woord: terminologie
vocabulaire)
Taal: woord: terminologie
vocabulaire)
Taal: woord: terminologie
vocabulaire)
Taal: woord: terminologie
vocabulaire)
Taal: woord: terminologie
vocabulaire)
Tijd: dag (dagindeling)

(term, begrip, woordenschat,
(term, begrip, woordenschat,
(term, begrip, woordenschat,
(term, begrip, woordenschat,
(term, begrip, woordenschat,

Tijd: dag (dagindeling)
Tijd: dag, elke (dagelijks)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar, maanTijd: jaar: term: ár (Germ.)
Tijd: kalender, maanTijd: periode, cultus- (offer-): tijdstip: negenjaarlijks
Tijd: periode, cultus- (offer-): tijdstip: negenjaarlijks
Tijd: periode: negen dagen (negen nachten)
Tijd: periode: negen dagen (negen nachten)
Tijd: periode: negen dagen (negen nachten)
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: ēwa (Germ.)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: sinistus (‘oudste’) (adj.)
(titel v.d. Boergondische hogepriester) (L/R-Germ.)
Totaliteit: compleetheid (zonder beschadiging)
Totaliteit: compleetheid (zonder beschadiging)
Totaliteit: compleetheid (zonder beschadiging)
Totaliteit: compleetheid (zonder beschadiging)
Totaliteit: drie, ~ van
Totaliteit: drie, ~ van
Troon: orakeltroon
Troon: orakeltroon: term: þular stóll (‘stoel van de þulr’) (Germ.)
Twee
Twee: dualiteit
Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: beker: term: blóttrygill (Germ.)
Vat: beker: term: bragarfull, bragafull (‘beker van de roemrijke
daad’ resp. ‘beker van Bragi’) (tevens heildronk) (Germ.)
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medevat
ketel
bloedketel
offerketel
heilige ketel
heilige offerketel
hlautbollar
hlautbolli
ketill
bladeren
bloemen
hooi
hout
krans van bloemen en bladeren
rietje
heilig bos
heilige wouden
baro
bearo
elkas, alkas
loh
lucus
nemus
verloste de geest
tegen toverij beschermd
Thorsbeeld om het eiland te
alu [+ spatie]
remmingen tegen te gaan
wegnemingen van remmingen
tot leven gewekt
tot leven te worden gewekt
tot leven wekken
tot leven komt
wedergeboorte
wedergeboren
wederopstanding
ontbrekende
Uiterlijk
Vorm
antropomorfe
koning is de incarnatie van de
drinken werd vervangen door het
substitutie
verving
vertegenwoordiger
verschijningsvorm van Freyr
offerdier als gedaante van de god
voorbeeld
adelaar
arend
blóðörn
hanen
vébönd

Vat: honingvat (medevat)
Vat: ketel
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: ketel, offer-: term: hlautbolli (Germ.)
Vat: ketel, offer-: term: hlautbolli (Germ.)
Vat: ketel: term: ketill (Germ.)
Vegetatie: blad
Vegetatie: bloem (bloesem)
Vegetatie: gras: hooi
Vegetatie: hout
Vegetatie: krans (van vegetatie)
Vegetatie: rietstengel
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig: term: baro, para (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: bearo (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: elkas = alkas (Lit.)
Vegetatie: woud, heilig: term: laoh, loh (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: lucus (L/R)
Vegetatie: woud, heilig: term: nemus (L/R)
Verlossing: object: ziel (geest)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen: term: alu (Germ.)
Verlossing: separ.: remming (psych. blokkade)
Verlossing: separ.: remming (psych. blokkade)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: incarnatie van de groeikracht (groeikracht in de
persoon van de koning)
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: voorbeeld
Vogel: arend (adelaar)
Vogel: arend (adelaar)
Vogel: arend: term: örn, blóð- (‘bloedarend’) (Odinsoffer) (Germ.)
Vogel: haan
Voorwerp: band: term: band: vébönd (‘banden rond het
heiligdom’) (pl.) (Germ.)
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touw
doek
ketting
catenulae
knopen
toverbuidel
plaat [+ spatie]
nagel bevestigd
Tapijt
wanddoeken
tovermiddel
zoubar (ohd.) ‘tovermiddel’
banier
zak [+ spatie]
brandt
staken een houtje aan
eeuwige vuur
haard
vuur gedragen
stamvuur
arinn
aRina
eeuwige vuur
geproefd
blik in een andere wereld werpen
wagen
cultuswagen
ξοανον op een wagen
Thor heeft een wagen (kerra þórs)
ketelwagen
bespannen met
wapen
hamerteken
hellebaard
Hölgabrúðr heeft een hellebaard
atgeirr
speer
speer (op de dingplaats)
strop
water
lögr
boom of een bron
bron van Urd
Urðar brunni
bronnen waarin mensen geofferd
blótgröf
blótkelda
bron van Uppsala
moerassen en bronnen waarin mensen
Nydam
Rude Eskilstrup mose
Torsbjerg
Vimose
blótkelda
zee

Voorwerp: band: touw
Voorwerp: doek
Voorwerp: ketting (geen halssieraad)
Voorwerp: ketting: term: catenula (L/R)
Voorwerp: knoop
Voorwerp: medicijntasje (toverbuidel)
Voorwerp: plaat, metalen
Voorwerp: spijker (nagel)
Voorwerp: tapijt
Voorwerp: tapijt
Voorwerp: tovermiddel
Voorwerp: tovermiddel: term: zoubar (Germ.)
Voorwerp: vlag (banier, vaandel)
Voorwerp: zak
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: eeuwig ~ (eeuwigheid, ~ der)
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: haard(vuur), stamVuur: haard: term: arinn (Germ.)
Vuur: haard: term: arinn: aRina (mogelijk; oern. inscr.) (Germ.)
Vuur: offervuur
Waarneming: proeven: smaak
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Wagen
Wagen: cultuswagen
Wagen: cultuswagen
Wagen: cultuswagen: Thors bokkenwagen: term: kerra þórs
(Germ.)
Wagen: ketelwagen
Wagen: wagenspan
Wapen
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor (Germ.)
Wapen: hellebaard
Wapen: hellebaard van þorgerðr hölgabrúðr (Germ.)
Wapen: hellebaard: term: atgeirr (Germ.)
Wapen: speer
Wapen: speer op de dingplaats
Wapen: strop
Water
Water: term: lögr (Germ.)
Wateren: bron, heilige
Wateren: bron, mythische: Urðar brunnr (bron van Urd) (Germ.)
Wateren: bron, mythische: Urðar brunnr (bron van Urd) (Germ.)
Wateren: bron, offerWateren: bron, offer-: term: blótgröf (Germ.)
Wateren: bron, offer-: term: blótkelda (Germ.)
Wateren: bron, offer-; te Uppsala (Zw.): ‘Odins brunn’ = ‘Odens
Brunn’ = ‘Urdals brunn’ = ‘Ordals brunn’ (Germ.)
Wateren: moeras (offermoeras)
Wateren: moeras: ‘Nydam mose’ (De.)
Wateren: moeras: ‘Rude Eskilstrup mose’ (De.)
Wateren: moeras: ‘Torsbjerg mose’ = ‘Torsberger Moor’ (Du.)
Wateren: moeras: ‘Vimose’ (De.)
Wateren: moeras: term: blótkelda (Germ.)
Wateren: oceaan (zee)
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lögr
rivieren en bergen als heilige plaatsen
rivier des doods
karig
karig maal
sumblekla
gevaarlijke
gelukbrengend
heil [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
heil. [voorafgegaan door een spatie]
oogstgeluk
oogstverbetering
voorspoed
zegen [+ spatie]
zegenrijk
koning zorgt door zijn heil
koningsheil
árbót
augustus
ársæli
hongersnood
langer te leven
misoogst
nood [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
onheil
onvruchtbaarheid
welvaart
aardse rijkdom
oogst.
kostbaar
gedijen
overvloed
Overvloed aan offervoedsel
overvloed van het heilige maal
ár [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Ár ok friðr
árs ok
vruchtbaarheid [voorafgegaan door een
spatie]
ziekte
daden [voorafgegaan door een spatie]
bevordert
omgeven
Samenstelling en belang van de mede
gekookt
soðin
andere vloeistof toegevoegd
dompelden het in water
in het offerbloed gedoopt was
drijft
boeien
jacht

Wateren: oceaan: term: lögr (Germ.)
Wateren: rivier, heilige
Wateren: rivier, mythisch onderwereld- (rivier des doods)
Welzijn en ziekte: behoefte: karigheid
Welzijn en ziekte: behoefte: karigheid van de offermaaltijd
Welzijn en ziekte: behoefte: karigheid van de offermaaltijd: term:
sumblekla (Germ.)
Welzijn en ziekte: gevaar (risiko)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil, koningsWelzijn en ziekte: heil, koningsWelzijn en ziekte: heil: term: árbót (‘oogstverbetering’) (Germ.)
Welzijn en ziekte: heil: term: augustus (adj.) (L/R)
Welzijn en ziekte: heil: term: sæli, ár- (sæll, ár-) (‘de zegen der
voorspoed’, resp. ‘voorspoedbrengend’) (Germ.)
Welzijn en ziekte: honger (hongersnood)
Welzijn en ziekte: lang leven
Welzijn en ziekte: misoogst
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn

en ziekte: onheil
en ziekte: onvruchtbaarheid
en ziekte: rijkdom (welvaart)
en ziekte: rijkdom der aarde
en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst)
en ziekte: rijkdom: kostbaarheid (schat)
en ziekte: rijkdom: overvloed (gedijen)
en ziekte: rijkdom: overvloed (gedijen)
en ziekte: rijkdom: overvloed van de offermaaltijd
en ziekte: rijkdom: overvloed van de offermaaltijd
en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ár (Germ.)

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ár (Germ.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ár (Germ.)
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: ziekte (zieke)
Werkzaamheid
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten)
Werkzaamheid: bereiden
Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen)
Werkzaamheid: bereiden: koken: term: sjóða (Germ.)
Werkzaamheid: bereiden: mengen
Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)
Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)
Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: ec. ~: jacht
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landbouw
oogst
veeteelt
visserij
tegen te gaan
kozen door het lot
niet-gesloten
mótlauss
rustig maken, kalmeren
stelt gerust
sœfa
gezalfd
zalfden
Zalving
gesneden
werking
bewreven
gezonden
senda
opvoedkundige
verwarmd
eeuwige wet
kosmische orde
religieuze en zedelijke orde
ēwa
deelnemers voelen de volheid des levens
vrede onder goddelijke ban
rechtsorde
zeden
waarheid
juridische
recht [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
recht en
recht hebben te boeien en te straffen
Angelsaksische wetten
Capitularium
archeologische
Archeologische bronnen
paalsporen
Sporen van een houten bouwsel
Sporen van een ruimte met dak
Sporen van een tempeltje
vondst
taalkundige
Etymologie
etymologisch
betekenis verschoof
betekenisverschuiving
kalfsdarmen veranderen in een echte
overreiken van persoonlijke mana
verschuiving zien van godencultus naar

Werkzaamheid: ec. ~: landbouw
Werkzaamheid: ec. ~: oogst
Werkzaamheid: ec. ~: veeteelt
Werkzaamheid: ec. ~: visserij
Werkzaamheid: hinderen
Werkzaamheid: kiezen door loting
Werkzaamheid: openen (open zijn)
Werkzaamheid: openen: term: mótlauss (‘ongesloten’) (adj.)
(Germ.)
Werkzaamheid: rustig maken, doen bedaren, kalmeren,
geruststellen
Werkzaamheid: rustig maken, doen bedaren, kalmeren,
geruststellen
Werkzaamheid: rustig maken: term: sœfa (Germ.)
Werkzaamheid: smeren (zich insmeren, zalven)
Werkzaamheid: smeren (zich insmeren, zalven)
Werkzaamheid: smeren (zich insmeren, zalven)
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: werking
Werkzaamheid: wrijven (masseren, strijken)
Werkzaamheid: zenden
Werkzaamheid: zenden: term: senda (Germ.)
Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden
Werkzaanheid: verwarmen
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: ēwa (Germ.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: vrede
(volksvrede) (Germ.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: vrede
(volksvrede) (Germ.)
Wet en orde: orde, rechtsWet en orde: orde, zedelijke
Wet en orde: orde: waarheid
Wet en orde: recht (rechtssysteem, juridisch)
Wet en orde: recht (rechtssysteem, juridisch)
Wet en orde: recht (rechtssysteem, juridisch)
Wet en orde: recht van boeien en straffen
Wet en orde: wet, Germaanse: Angelsaksische - (Germ.)
Wet en orde: wet, Germaanse: Frankische -: term: term:
capitularium (L/R)
Wetenschap: archeologie
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: taalkunde (filologie)
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wisseling: betekenisverandering
Wisseling: betekenisverandering
Wisseling: kalfsdarmen in een strop, verandering van
Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana)
Wisseling: religieuze verandering
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bekeren
keerde hij terug tot het heidendom
rietje in een speer
verheffing van de priesterstand
De koning (hendinos) werd afgezet
zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zonne
1
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Wisseling: religieuze verandering: bekering
Wisseling: religieuze verandering: bekering
Wisseling: rietje in een speer, verandering van
Wisseling: statusverandering: verheffing
Wisseling: statusverandering: verlaging (degradatie, onttroning,
aftreden)
Zon
Zon

