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De Oud-Germaanse religie 

1 Donar–Thor 

 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor 

1.1 De Romeinse bronnen voor Donar 

 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - De Romeinse bronnen voor Donar 

1.1.1 (§ 413-1) De Germaanse god Hercules volgens de interpretatio Romana 

 
De literaire bronnen zijn onduidelijk: 
1. Tacitus (Germania 9): 

a. Herculem et Martem concessis animalibus placant. 
b. ‘Herculem et’ is een glosse, waardoor het bewijs verzwakt. 

 
2. Tacitus (Ann. II, 12): 

Er is in Germanië een aan Hercules gewijd woud. 
 

3. Tacitus (Germ. 3): 
a. Hercules is een (menselijke) held der Germanen, die in carmina bezongen wordt. 
b. Commentaar: 

i. De carmina zijn barditus (zie § 296) en dus waarschijnlijk krijgsschreeuwen in het 
schild (en dus geen heldenliederen). 

ii. Op grond van de klank van de carmina in het schild kon men het lot vaststellen, hetgeen 
een religieus element is. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - De Romeinse bronnen voor Donar 

1.1.2 Epigrafische bronnen voor de Germaanse Hercules 

 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - De Romeinse bronnen voor Donar - Epigrafische bronnen voor de Germaanse 
Hercules 

1.1.2.1 (§ 413-2) Inleiding tot de epigrafische bronnen voor de Germaanse 
Hercules 

 
a. Hercules als Romeinse god werd vooral vereerd door het westelijke leger in de 3e eeuw, 

getuige inscripties uit Keulen, Bonn en Mainz. 
 

b. De god Hercules Saxanus: 
1. Beschermheer der steenhouwers uit de omgeving van Bonn, Koblenz en Moezel (bijv. CIL 13, 

07719). 
2. Waarschijnlijk Romeins-Gallisch van karakter. 

 
c. De god Hercules Barbatus: 

1. De bijnaam ‘de Baardige’ zou op de Germaanse dondergod kunnen wijzen. 
2. De naam van de dedicant en de plaats, Brohl, lijken echter niet Germaans (CIL 13, 7694). 

 
d. De god Hercules Magusanus: 

De belangrijkste verwijzing naar Donar (zie 1.1.2.2). 
 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - De Romeinse bronnen voor Donar - Epigrafische bronnen voor de Germaanse 
Hercules 

1.1.2.2 (§ 414) De god Hercules Magusanus 

 
a. Er zijn acht inscripties gevonden in: 

1. Rome (jaar 219) (CIL 6, 31162); 
2. Falkirk (Schotland) (CIL 7, 1090); 
3. Bonn (CIL 13, 8010); 
4. Deutz (CIL 13, 8492); 
5. Xanten (CIL 13, 8610); 
6. Ruimel (bij Sint-Michielsgestel) (CIL 13, 8771); 
7. Malburg (bij Tiel) (CIL 13, 8705) (zeer onzeker); 
8. Westkapelle (CIL 13, 8777). 

 
b. Hercules Magusanus werd dus vooral in het gebied van de Neder-Rijn vereerd en wel door 

soldaten uit het Romeinse leger (die ook in Rome en Schotland gelegerd waren). 
 

c. Ook Germaanse godinnen werden door deze soldaten vereerd: 
1. Hludana; 
2. Dea Sunucsal; 
3. Matronae Aufaniae; 
4. Haeva; 
5. Matronae Abirenae. 

 
d. Verklaringen van Magusanus: 

1. Mommsen: 
i. Magusanus is de hoofdgod der Batavieren. 
ii. Commentaar: 

(1) Mommsens stelling is onbewezen. 
(2) Wel is de dedicant uit Ruimel de summus magistratus civitatis Batavorum. 

 
2. Norden: 

i. De Hercules Deusoniensis en Hercules Magusanus, wier legenden op keizer Postumus’ 
munten staan afgebeeld, verwijzen resp. naar: 
(1) Deuso = Doesburg; 
(2) Mahusenham = Muyswinkel. 

ii. Commentaar: 
Mahusenham = Fregrimahusenham of Fregimahusonham = Vreeswijk (vlgs het Utrechts 
register). 

iii. Commentaar Berends: 
De etymologie van Vreeswijk verschilt echter van bovenstaande (zie index). 
 

3. Much: 
i. kelt. *magos ‘veld’, verschijnt in Noviomagus = Nijmegen. 
ii. Magusanus = Noviomagusanus, de god der Batavieren uit Nijmegen (twijfelachtig). 

 
4. Andere verklaringen: 

Misschien is er een verband met het werkwoord magan en vandaar met Thors megin en zijn 
zoon Magni. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - De Romeinse bronnen voor Donar 

1.1.3 (§ 415) De identiteit van de Germaanse god Hercules 

 
a. Algemeen wordt aangenomen dat de Germaanse Hercules identiek is met Donar: 

1. De epitheta van Hercules wijzen daarop. 
2. Tacitus beschouwt Hercules, naast Mars en Mercurius, als een van de hoofdgoden van de 

Germanen. 
3. De attributen van Hercules en Donar komen enigszins overeen. 
4. Beiden bevechten gevaarlijke monsters. 

 
b. In de eerste eeuw na Christus wordt Jupiter echter gelijkgesteld met Donar, getuige de 

leenvertaling van dies Jovis voor donderdag: 
1. ohd. donarestag; 
2. mnd. dunredach; 
3. d. Donnerstag; 
4. oe. þunresdæg; 
5. ne. Thursday; 
6. ofr. thunresdei; 
7. on. þórsdagr; 
8. no. torsdag. 

 
c. Verklaringen van de gelijkstelling Jupiter-Donar: 

1. Maass: 
In Neder-Germanië was Hercules het equivalent van Donar, in Boven-Germanië was dit 
Jupiter. 

2. Wissowa: 
Jupiter nam eenvoudigweg de rol van Hercules over. 

3. De Vries: 
i. De verschuiving blijft vreemd, aangezien de naam Hercules eeuwenlang is gebruikt voor 

Donar. 
ii. Een verklaring kan zijn dat men vanuit Romeins oogpunt een Germaans equivalent 

voor Jupiter heeft gezocht i.v.m. de vertaling van dies Jovi. 
 

d. Het belang van de god Donar in de Germaanse samenleving blijkt uit de heiligheid van de 
donderdag, de aan Donar gewijde dag: 
1. De donderdag was een feestdag, waarop zo weinig mogelijk gewerkt mocht worden, m.n. in 

Duitsland, Estland, Zweden en Noorwegen. 
2. Dagen waarop bruiloften gevierd worden, zijn eveneens feestdagen (en misschien 

donderdagen), aangezien Thor, die in relatie staat met de machten der vruchtbaarheid, het 
huwelijk immers inzegent. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor 

1.2  (§ 416) Het karakter van Donar en zijn verwantschap met andere IE goden 

 
a. Ook indien Hercules identiek is aan Donar, weten we weinig van Donar in de Romeinse tijd, m.n. 

t.a.v. vruchtbaarheid (akkerbouw) en mythen. 
 

b. Donar is een krachtige god en zijn naam betekent ‘donder’, waarvan hij de personificatie is. 
 

c. Donar is t.a.v. naam en functie verwant met de Keltische god Tanaros of Taranis: 
1. Bronnen: 

i. Britse inscriptie: 
IOM Tanaro (CIL 7, 168) (Kelt.); 

ii. Dalmatische inscriptie 
Iovi Taranuco (CIL 3, 2804) (Kelt.); 

iii. Boven-Germaanse inscriptie: 
deus Taranucnus (CIL 13, 6478) (Kelt.); 

iv. Lucanus (Pharsalia): 
Taranis (Kelt.). 
 

2. Betekenis: 
i. kelt. *taran ‘donder’ komt overeen met ‘Donar’. 
ii. Het verschil tussen Tanaros en Taranis is onduidelijk. 

 
3. Functies: 

Taranis is 
i. verbonden met de donder; 
ii. oorlogsgod (praeses bellorum). 

 
d. Donar in IE verband: 

1. germ. * þunra-: 
i. verwantschappen: 

(1) lat. tono, tonitrus; 
(2) gr. lesb. τεννει; 
(3) skt. tanyati ‘hij dondert’; 
(4) gall. Tanaros ‘de bruisende’, naam van een rivier; 

ii. suffix -ro, -ra in IE: 
(1) ‘sterk, machtig’; 
(2) ‘sterke fysieke of psychische beweging’; 

iii. betekenis: 
’de machtige donderaar’. 
 

2. Vergelijk de vorming van Indra (en Rudra): 
i. misschien verwant met gr. οιδ- ‘zwellen’; 
ii. betekenis: 

misschien ‘de krachtig gezwollene’. 
 

3. Donar is dus al een oude god. 
 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor 

1.3 (§ 417) Zuid-Germaanse bronnen voor Donar in de post-Romeinse periode 

 
Er zijn weinig getuigenissen van een Donar-cultus uit deze tijd: 
1. De Oud-Saksische afzweringsformule: 

Thunaer naast Wodan en Saxnōt (zie § 353). 
 

2. Indiculus supertitionem et pagianarum: 
Jupiter als benaming voor Donar. 
 

3. Inscriptie op de spang uit Nordendorf (zie § 223): 
wigiþonar naast Wodan. 
 

4. Theofore bergnamen in Duitsland: 
Er zijn veel Donnersberge, zoals de Thuneresberg in Westfalen, waar in de ME volksgerichten 
werden gehouden. 
 

5. Theofore plaatsnamen in Engeland: 
þunres lea en þunresfeld wijzen op het vruchtbaarheidsaspect van Donar (zie 1.4.13.3). 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor 

1.4 Noord-Germaanse bronnen voor Thor 

 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor 

1.4.1 (§ 418-1) Algemene opmerkingen t.a.v. de Thor-cultus 

 
Thor werd veel vereerd in zowel de private als openbare cultus: 
1. Er zijn veel aan hem gewijde cultusplaatsen (zie 1.4.5). 

 
2. Berichten over tempels en beelden: 

a. Flat. I: 
tempel te Trondheim met beelden, zoals Thor in zijn bokkenwagen (zie § 270). 
 

b. Flat. I en Ldn.: 
i. Afbeeldingen van Thor op 

(1) hogezetelzuilen; 
(2) scheepsstevens; 
(3) stoelen. 

ii. Zijn beeld werd rondgedragen. 
 

c. Hfr. 6: 
Men droeg een klein Thor-beeldje, gesneden uit walvisbeen, bij zich. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor 

1.4.2 (§ 418-2) Offers aan Thor 

 
1. De bok als offergave aan Thor: 

a. De bok was aan Thor gewijd (zie § 289): 
i. Er is een verband met de vruchtbaarheidscultus, waarin de bok een rol speelde. 
ii. Er is een verband met de donder (en bliksem): 

(1) Veel bronnen verbinden bok en donder. 
(2) Misschien wijzen de gedraaide hoorns daarop. 
(3) De naam van Thors bok verwijst naar onweersverschijnselen: 

(a) Tanngnijóstr ‘tandenknerper’ of 
(b) Tanngrisnir ‘tandenknarser’. 

 
b. Ouderdom van de bokoffercultus: 

i. Rotstekeningen (Bronstijd): 
misschien afbeelding van een bokkengod (zie § 88). 

ii. De Altaïsche volken kenden ook het bokoffer. 
 

2. Brood en vlees als offergaven aan Thor: 
Saga van Olaf de Heilige: 
dagelijks vier broden en vlees voor Thor in de tempel in het Gudbrandsdal. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor 

1.4.3 (§ 418-3) De Thor-cultus buiten Scandinavië 

 
1. Roman de Rou (Wace): 

De Noormannen kenden de strijdroep Tur aie (onjuiste correctie). 
 

2. Historia Normannorum (Dudo van St. Quentin): 
De Noormannen brachten mensenoffers aan Tur. 
 

3. Lied ter herinnering aan de slag bij Flodden (1513): 
Verbastering van een Deens-Northumbrische strijdroep Teer yebus, ye Theer ye Odin: 
a. Steenstrup; Marstrander: 

= ‘Thor hæb us, ye Thor ye Odin’. 
b. Petersen; Golther: 

Teer = ‘Týr’. 
 

4. Adellijke geslachten in Ierland zien zichzelf als nakomelingen van Thor: 
a. De Vikingen zijn ‘Thors volk’. 
b. De vorsten van Dublin zijn ‘Thomairs geslacht’. 

 
5. Russische bronnen: 

a. Tractaat uit 907: 
De Varjagen zwoeren bij Perun (= Thor). 

b. Kroniek uit 1046 te Kiev: 
Er is sprake van een Turova božnica ‘Thor-tempel’. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor 

1.4.4 (§ 419) De Thor-cultus bij de Finnen en de Lappen 

 
1. Thor bij de Finnen: 

a. Ukko ‘de oude’, de Finse dondergod, is, ook wegens de naam, verwant aan Thor. 
b. Rauni ‘lijsterbes’ (d. Eberesche) is zijn gemalin en verwijst wegens haar naam naar de 

heilige plant van Thor (zie 1.4.10-2). 
c. De Finnen ontleenden de Thor-cultus aan de Zweden, bij wie in Savolax in de 16e eeuw de 

boeren drucko Thordhns gilde. 
 

2. Thor bij de Lappen: 
a. Horagalles < on. þórr karl is de Lapse dondergod, die is overgenomen van de Scandinaviërs. 
b. Attsekatš ‘de oude man’ is identiek aan Horagalles (vgl. 1.a). 
c. afbeeldingen van de dondergod op tovertrommels: 

i. man met twee hamers; 
ii. hamersymbolen, bijv. een staand kruis (plus-teken) met aan de uiteinden een korte 

dwarsbalk. 
d. rendieren en hamers als offergaven. 
e. aanwezigheid van een dienaar (vgl. þjálfi, zie 1.4.11). 
f. Raudna ‘lijsterbes’ is zijn gemalin (vgl. 1.b). 
g. De Lappen ontleenden de Thor-cultus aan de Scandinaviërs, maar pas na de Bronstijd. 

 
3. Overige ontleningen: 

a. Agricola: 
De Finnen kennen een god Turisas (onduidelijk). 

b. Estse krijgsroep (1200): 
Tar abitha ‘Tar helpe’: 
i. < wogulisch tarom, torem ‘God, hemel’. 
ii. Tār is misschien oorspronkelijk de Fins-Ugrische hemelgod. 
iii. Tār heeft echter ook kenmerken van Thor. 

c. Laps leenwoord raiððē (en var.) ‘donder’ < on. reið 1. ‘rit’, 2. ‘wagen’, 3. ‘donder’ verwijst 
naar Thor en zijn donderwagen. 
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1.4.5 Theofore plaatsnamen met ‘Thor’ als eerste lid 

 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor - Theofore plaatsnamen met ‘Thor’ als eerste 
lid 

1.4.5.1 (§ 420-1) Natuurplaatsnamen met ‘Thor’ als eerste lid 

 
a. Algemene opmerkingen: 

Niet alle plaatsnamen met ‘Thor’ verwijzen naar de god, zoals die op –trup (< thorp), -
sted, -lev. 
 

b. Wateren: 
1. Thorssø (De.); 
2. Torsjö (Zw.); 
3. Torså (Zw.); 
4. Torsvattnet (Zw.); 
5. Torsbække (De. en Zw.); 
6. Torskilde (De.). 

 
c. Aardhoogten: 

1. Thorsbjærg (De.); 
2. Tåsbjerg (De.); 
3. Torsberg (Zw.); 
4. Torsås (Zw.); 
5. Torshøj (De.); 
6. Torshaug (No.). 

 
d. Eilanden: 

1. Thorsø (No. en Zw. (Blekinge)); 
2. Torsö (Finl.); 
3. Torsholm = Torsholmen (Zw.); 
4. Torsnes (No.). 

 
e. Commentaar Berends: 

1. ad b.1: 
Thorssø heet nu Thorsø. 

2. ad b.3: 
Torså in Småland is onvindbaar. Er is wel een Torså (þórsá) bij þórsnes in IJsland. 

3. ad b.5: 
Er is geen Torsbække in Zweden, wel een Torsbäcken in Nordmaling. 

4. ad d.1: 
i. Thorsø (No.) heet nu Torsøy. 
ii. Er is geen Thorsø in Blekinge, Zweden, wel een Torsö. 
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1.4.5.2 (§ 420-2) Cultusplaatsnamen met ‘Thor’ als eerste lid 

 
a. Tempels: 

1. Torsvi (Zw.); 
2. Torshov (= Thorshof (1838)) (No.); 
3. Torshälla (Zw.). 

 
b. Heilige wouden: 

1. Torslunde (De.); 
2. Thorslund (De.); 
3. Torslunda (bij Tierp) (Zw.). 

 
c. Heilige grondgebieden: 

1. Torsland (No.); 
2. Totland (No.); 
3. Thorslanda (Zw.); 
4. Taasinge (De.); 
5. Torsåker (Zw.); 
6. Torsager (De.); 
7. þórsvellir (= þosuallum (1400)) (No.); 
8. i Thorsvalle (Zw.); 
9. Tori (No.); 
10. i þórinne (Zw.); 
11. Torseng (Zw.). 

 
d. Commentaar: 

1. ad a.2: 
Misschien is deze jonge naam, die rond het Oslofjord vaak voorkomt, pas in de Vikingtijd 
opgekomen en is de oude cultusplaats herbenoemd. 

2. ad a.3: 
ontstaan uit þórshörgr, dat vreemd genoeg een primitieve cultusplaats is; 

3. ad b.2: 
een woud bij Odense uit 1245; 

4. ad c.1: 
vooral in West-Noorwegen; 

5. ad c.4: 
vroeger Thorsland; 

6. ad c.5: 
-akr-namen vooral in Zweden i.v.m. Thors aspect der vruchtbaarheid; 

7. ad c.9: 
ontstaan uit –vin; 

8. ad c.10: 
een –hof-naam in Bohuslän uit 1391. 

9. Commentaar Berends: 
ad c.11: 
Er is geen Torseng in Zweden, wel een Torsäng. 
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1.4.6 (§ 421) Persoonsnamen met ‘Thor’ als eerste lid 

 
a. Samenstellingen met ‘Thor’ komen in de Vikingtijd zeer veel voor: 

1. Van de 4000 namen in het Landnámabók zijn dat er 984. 
2. Ook Ierland kent talrijke Thor-namen: 

i. Tomrir = þórarr; 
ii. Tolb = þólfr; 
iii. Turgeis = þorgestr; 
iv. Torbend = þorbjörn; 
v. Torcaduil = þorketill; 
vi. Tomralt = þóraldr; 
vii. Torchair = þorgeirr. 

 
b. De runeninscripties uit de Volksverhuizingstijd kennen geen Thor-namen. Wel enkele in 

Duitsland: Donarperht en Thunerulf. 
 

c. Vooral op IJsland waren Thor-namen populair bij zijn aanhangers, bijv. þórólfr mostrarskegg, 
zijn zoon þorsteinn en diens zoon þorgrímr, maar niet bij de skalden (misschien wegens het 
hofmilieu). 
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1.4.7 (§ 422) De houding van de Thor-vereerders tegenover hun god 

 
Thor is met alle belangrijke gebeurtenissen in het leven verbonden: 
1. Keuze van de woonplaats: 

a. þórólfr mostrarskegg wierp zijn hogezetelzuilen met de beeltenis van Thor in zee, vond ze 
terug in de Breiðafjord (De Vries: Borgarfjord) en bouwde daar huis en tempel. 

b. Zijn zoon Hallsteinn, een Thor-aanhanger, liet van een aangespoelde boom vele 
hogezetelzuilen maken. 

c. Helgi inn magri riep eveneens hulp in van Thor om zijn woonplaats vast te stellen. 
d. Ásbjörn Reyrketilsson noemde zijn pas verworven land þórsmörk. 

 
2. Moeilijke ondernemingen: 

a. zeereizen; 
b. ontginningen van land. 

 
3. Huwelijk en dood: 

a. Het hamerteken (zie 1.4.9) verzekert 
i. de rust van de dode; 
ii. de vruchtbaarheid van de bruid. 

b. Men ziet Thor als de goddelijke voorvader (zie 1.4.3-4). 
 

4. Vruchtbaarheid van gewas en vee: 
a. Thor beschermt vee, zaad, veld en oogst. 
b. In Denemarken wierp men bijlen op de ingezaaide akker aan de vooravond van Witte 

Donderdag (d. Gründonnerstag). 
 

5. Men had een rotsvast vertrouwen in Thor en had een innige band met hem: Men noemde hem 
ástvinr ‘lieve vriend’. 
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1.4.8 Het karakter van Thor 
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1.4.8.1 (§ 423) Uiterlijk, woonplaats en bijnamen van Thor 

 
a. Uiterlijk: 

1. Thor werd beschouwd als een grote, krachtige godenfiguur, het ideaalbeeld der 
noorderlingen, die de reuzen bevecht. 

2. Een rode baard; hij heet ‘de roodbaardige’. 
3. Een luide stem, die schrik aanjaagt. 
4. Een geweldige eter en drinker (zoals Indra). 
5. Prikkelbaar, maar goedmoedig. 
6. Fonkelende ogen, die schrik aanjagen. 
7. Zijn toorn uit zich in ásmegin (zie § 195). 
8. Hij heeft een krachtgordel (zie § 208) en ijzeren handschoenen. 

 
b. Woning van Thor: 

1. Bilskirnir (Grm. 24): 
i. ‘die zich tegen instorting verzet’, d.w.z. ‘de onwrikbaar sterke’; 
ii. (indien Bilskírnir met accent) ‘de plotseling (door de bliksem ?) oplichtende’. 

2. þrúðheimr of þrúðvangr ‘krachtwoning’. 
 

c. Bijnamen: 
1. Véorr (Hym. 11): 

Etymologie en betekenis onzeker: 
i. < wihuþonar (of wigiþonar, spang uit Nordendorf); 
ii. Jungner: 

< * vévörþr ‘beschermheer van het heiligdom’. 
 

2. Vingþórr (þrk. 1 en Alv. 6): 
Etymologie en betekenis onzeker: 
i. < wihuþonar; 
ii. Krogmann: 

’de slingerende Thor’, vgl. Vingnir (Vm. 51). 
 

3. Véþormr (Skaldenpoëzie): 
Lindquist: 
‘beschermer der heiligdommen’. 
 

4. Einriði: 
Cleasby & Vígfusson: 
‘Grote rijder’ 
 

5. Hlórriði: 
Etymologie en betekenis onzeker: 
i. Gering; Mogk: 

’de brullende bulderaar’; 
ii. E.A. Kock: 

’de glanzende rijder’ (hlór ‘helder’); 
iii. Grönbech: 

samenhang met hlóa ‘kokendheet zijn’ (Grm. 29), een cultisch woord. 
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1.4.8.2 (§ 424) De familierelaties van Thor 

 
a. Genealogie van Thor: 
 
 Odin x Jörð of Hlóðyn of Fjörgyn  
         │ 
      Thor x Sif 
              │ 
     ┌─┴────┬──────┐ 
      þrúðr       Magni      Móði 
 
b. Commentaar: 

1. Odin is allang Thors vader en geen latere interpretatie voor het feit dat Odin het hoofd der 
goden was. 
 

2. Thor is dus de ‘zoon der aarde’, hetgeen de namen van zijn moeder (Moeder Aarde) 
bevestigen. Hij heet: 
i. Jarðar burr (Ls. 58); 
ii. Hlóðynjar mögr (Vsp. 56); 
iii. Fjörgynjar burr (id.). 

 
3. De namen van zijn kinderen zijn de personificaties van Thors eigenschappen en werden 

zelfstandige goden: 
i. Mythologie van Magni en Móði (Hrb. 9, 53, Hym. 34, Vm. 51): 

(1) Na Thors dood tijdens de Ragnarök bezitten zij zijn hamer. 
(2) Mythe van Hrungnir (SnE 103, zie 1.4.12.3): 

(a) Magni licht, wanneer hij drie dagen oud is, het reuzenbeen dat op zijn vader 
ligt, op. 

(b) Vergelijk Odins zoon Viðarr (zie § 514). 
ii. Mythologie van þrúðr (Skaldenpoëzie): 

(1) Thor heet faðir þrúðar. 
(2) þrúðr komt voor in kenningen voor walkuren. 
(3) Mythe van Hrungnir: 

Blijkbaar is deze mythe in SnE niet compleet, want de dichter Bragi Boddason 
noemt de reus ‘dief van þrúðr’. 
 

4. Sif (Hrb. 48, Ls. 53-54, SnE 122): 
i. Mythologie van Sif: 

(1) Hrungnir-mythe: 
Hrungnir dreigt haar samen met Freyja uit Asgard te ontvoeren. 

(2) De mythe van Loki en de vervaardiging van de goddelijke voorwerpen: 
Loki heeft Sifs haar afgesneden en de dwergen maken voor haar een nieuwe gouden 
haardos. 

ii. Functie van Sif: 
(1) Het probleem van Sifs gouden haar: 

(a) Gras: 
uitdrukking van haar schoonheid; 

(b) Uhland: 
symbool van het wuivende korenveld; 

(c) De Vries: 
Sifs haar heeft een mythische betekenis, maar welke is niet duidelijk. 

(2) Belang als godin: 
(a) Ze werd blijkbaar vereerd, want de skalden willen haar na de bekering niet 

noemen. 
(b) Ze was misschien een vegetatiegodin: 

(i) Ze lijkt op Freyja (zie § 534). 
(ii) Haar naam lijkt op deze functie te duiden: 

1. Mogk: 

‘gemalin’;   
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2. Lindquist, F.R. Schröder: 
‘verwant, bijvrouw’. 
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1.4.9 Het donderwapen van Thor 
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1.4.9.1 (§ 425-1) Inleiding tot het donderwapen van Thor 

 
a. Het wapen van de dondergod is de hamer, maar de bijl kan dezelfde rol hebben gespeeld, 

gezien 
1. de vondsten van votiefbijlen uit de Steen- en Bronstijd (zie § 71 en § 82); 
2. de wijdverbreide cultus van de dubbele bijl in Europa en Azië (zie § 82). 

 
b. Het donderwapen is een IE motief (zie 1.4.9.4). 

 
c. Bronnen voor het donderwapen: 

1. Rotstekeningen (Bronstijd): 
i. godheid met hamer (soms twee hamers); 
ii. godheid met eenzijdige bijl. 

 
2. Archeologische vondsten (zie 1.4.9.2): 

i. votiefbijlen uit de Steen- en Bronstijd; 
ii. hamers van diverse typen (10e eeuw); 
iii. hamertekens. 

 
3. Literatuur (zie 1.4.9.3): 

i. handgebaar van het hamerteken; 
ii. betekenis van het hamersymbool. 

 
4. Mythologie van het donderwapen (zie  1.4.9.4): 

functie en betekenis van Mjöllnir, de donderhamer van Thor. 
 

5. Volkstraditie (zie 1.4.9.5): 
diverse typen hamertekens. 
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1.4.9.2 (§ 425-2) Archeologische vondsten m.b.t. de donderhamer 

 
1. Hameramuletten uit graven (10e eeuw): 

a. Oorsprong van de hameramuletten: 
i. De werktuigen uit de Steentijd die de Noord-Germanen aantroffen, werden beschouwd 

als donderstenen die Thor naar de aarde wierp, en dus als teken van zijn 
werkzaamheid. 

ii. Deze donderstenen werden in metaal nagemaakt en als apotropeïsch amulet aan de hals 
gehangen. 

b. Tijdens de bekering gebruikte men het hameramulet als reactie op het aan de hals 
gedragen Christelijke kruisamulet. 

c. Donaramulet (een bijl) uit Hainspach met runeninscriptie: 
lþsr = laþa sar (‘geestenoproeping hier’). 
 

2. Grote Thor-hamers: 
Saxo: 
Magnús Nílsson rooft deze hamers aan de oostkust van Zweden in 1125. 
 

3. Hamer als grenssteen: 
Deze bevindt zich op de Helkunduheiði op IJsland (De Vries schrijft Helkundaheiður). 
 

4. Hamertekens: 
a. op ME sloten als apotropeïsch middel; 
b. op runenstenen uit Zweden en Denemarken als dodenbeschermend middel (nl. Læborg 

(De.), Hanning (De.), Gårdstånga III (Zw.) en Karlevi (Zw.)). 
c. Tijdens de bekering werden ook de hamertekens veel gebruikt, vooral als reactie op het 

Christelijke kruisteken (vgl. § 608 over Ansgar). 
 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor - Het donderwapen van Thor 

1.4.9.3 (§ 425-3) Literatuur m.b.t. hamerteken en –symbool 

 
1. Hamerteken als handgebaar: 

a. Saga van Hákon de Goede (Hkr.): 
De koning maakt het hamerteken boven de beker met mede tijdens het offermaal in 
Trondheim. 

b. Ook de Lappen kenden het hamertekengebaar in de cultus. 
 

2. Gebruik van hamer en –teken bij de huwelijkssluiting: 
a. Doel: 

i. afwering van demonische machten; 
ii. bevordering van de vruchtbaarheid van de bruid. 

b. Bronnen: 
i. volksgebruiken; 
ii. literatuur: 

(1) Bósa saga: 
De Thor-minni was de  eerste dronk bij het huwelijk. 

(2) Oost-Gotische wetten: 
oostgot. hamarsiangh ‘bruidsbed’, eig. ‘hamerbed’. 

(3) Neckel: 
De wijding van Baldrs brandstapel door het hamerteken was oorspronkelijk de 
wijding van het huwelijk van Baldr en Nanna. 
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1.4.9.4 (§ 425-4) Mythologie van het donderwapen 

 
Het donderwapen is een IE motief: 
1. India: 

Indra bezit de als boemerang terugkerende donderschicht vajra (‘de krachtige, de harde’, 
MW). 
 

2. Ierland: 
De god Dagda bezit de als boemerang terugkerende werpsteen, die als wensmotief in de 
sprookjes voorkomt. 
 

3. Noord-Germanië: 
a. Thor bezit de als boemerang terugkerende donderhamer Mjöllnir, waarmee hij de reuzen 

bevecht (zoals Hrungnir, þrymr of de reuzenbouwmeester). 
b. Ontstaan van Mjöllnir: 

i. De mythe van Loki en de vervaardiging van de goddelijke voowerpen: 
De dwerg Sindri smeedt Mjöllnir, maar maakt de steel te kort omdat: 
(1) SnE: 

de steel in een gevecht afgebroken is; 
(2) Saxo: 

hij wegens een ongeluk de hamer niet kan afmaken. 
ii. Betekenis van de naam Mjöllnir: 

twee mogelijke verklaringen: 
(1) ‘vermaler’, vgl. got. malwjan; 
(2) ‘helder glanzende’, vgl. on. mjöllr. 

 
4. Finland en Mordwinië: 

Hamer en bijl betreffen hetzelfde donderwapen (zie 1.4.9.1-c.2.i): 
skt. vajra, av. vazra: 
a. > fins vasara ‘hamer’; 
b. > mordw. užcr ‘bijl’. 
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1.4.9.5 (§ 426) De volkstraditie m.b.t. de donderhamer 

 
1. De þórshamarr en verwante symbolen: 

a. De þórshamarr uit IJsland is een magisch teken om dieven op te sporen. 
b. Verwante symbolen zijn: 

i. het teken, verwijzend naar Hora Galles (þórr karl), op Lapse tovertrommels; 
ii. de vierarmige svastika, zodat deze dus misschien verwijst naat Thor. Vergelijk: 

Bracteaat 63 uit Seeland: 
Svastika voor een menselijk gezicht en voor een bokachtig dier. 
 

2. De Hrungnishjarta en verwante symbolen: 
a. De Hrungnishjarta lijkt op een triskele, een driearmig symbool. 
b. Svastika’s en triskelen zijn beide zonnesymbolen die ook bij Thor passen, want hij was 

immers een hemelgod die ook de zon in zijn macht had. 
 

3. De þórshöfuð en Ægishjálmr: 
Uit het Christelijke kruisteken is de Ægishjálmr ontstaan en daaruit de þórshöfuð, die een 
menselijk gezicht heeft in het snijpunt. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor 

1.4.10 (§ 427) De heilige boom van Thor 

 
1. De eik: 

a. Over de eik in de Germaanse cultus is weinig bekend (zie § 249): 
i. Het aan Thor gewijde bos in Dublin was een eikenbos. 
ii. De eik in Geismar, die Bonifatius liet vellen, was aan Donar gewijd. 

b. In de Griekse cultus was de eik te Dodona aan de dondergod gewijd, omdat de bliksem 
zelden eiken trof. 
 

2. De lijsterbes (zie § 200): 
a. Mythologie: 

SnE: 
De mythe van Thors slachting van Geirrøðr: 
Thor houdt zich vast aan een lijsterbes, wanneer de rivier de Vimur opzwelt, wat zijn 
redding betekent. Hierdoor is het spreekwoord reynir er björg þórs ontstaan. 

b. Æfikviða (= Ævikviða door Grettir): 
reynirunnr (lett. ‘lijsterbesbos’) als kenning voor de eigennaam þórbjörg. 

c. Finland: 
De lijsterbes is gewijd aan Rauni (laps Raudna), de gemalin van Ukko (zie 1.4.4): 
i. Rauni is ontleend aan on. reynir met de daarbij behorende voorstelling. 
ii. Het verband tussen Thor en de lijsterbes is dus oud, want de ontlening had plaats vóór 

het ontstaan van de Umlaut. 
d. Lapland: 

De lijsterbes werd in de cultus van Hora Galles (þórr karl) vereerd. 
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1.4.11 De dienaar van Thor 

 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor - De dienaar van Thor 

1.4.11.1 (§ 428-1) Inleiding tot de dienaar van Thor 

 
a. Als dienaar van Thor treedt op: 

1. þjálfi (meestal); 
2. Loki (in de þjazi-mythe). 

 
b. Bestudering van Finse, Lapse en Estse bronnen laat zien dat 

1. de dienaar van Thor religieus van belang was; op Lapse tovertrommels staat naast Hora 
Galles een kleinere figuur, die de god moet roepen om de sjamaan tijdens zijn zielereis 
tegen demonen te beschermen (Olrik); 

2. þjálfi als oorspronkelijke dienaar beschouwd moet worden en dat hij later alleen in 
novellistische verhalen door Loki verdrongen is. 
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1.4.11.2 (§ 428-2) þjálfi in de West-Scandinavische mythologie 

 
1. De mythe van þrymr (þrymskviða): 

Het motief van de roof van het donderwapen komt ook voor in Finse en Estse sprookjes. þjálfi is 
hier dus vervangen door Loki. 
 

2. De mythe van Thor en de bok (SnE): 
þjálfi en zijn zuster Röskva (zie § 557) treden in dienst van Thor als boete voor het verwonden 
van de offerbok (dus een verband met een offerrite, zie § 289). 
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1.4.11.3 (§ 428-3) þjálfi in de Oost-Scandinavische mythologie 

 
þjelvar is þjálfi’s variant op Gotland in de Guta saga: 
a. Mythologie van þjelvar: 

1. þjelvar legt het eiland Gotland vast door vuur rond te dragen, zodat het niet meer elke dag 
zal wegzinken. 

2. Hij is stamvader: 
 

 þjelvar 
         │ 
     Hafði 
  ┌────────┼───────┐ 
          Guti          Graiper     Gunfjaun 
 
b. Commentaar: 

1. þjelvar is een mythische stamvader in een etnogonische mythe, zoals Mannus in Zuid-
Germanië. 
 

2. þjelvar is ook een goddelijke culturrheros die een drijvend eiland vastlegt: 
i. Vergelijk de mythe van Apollo op Delos. 
ii. Het ronddragen van vuur als magisch middel is typisch Noords, zoals het in bezit nemen 

van land door vuur rond te dragen (zie § 212). 
 

3. De etymologie van þjelvar en þjálfi is onzeker en verduidelijkt niet zijn karakter: 
Gutenbrunner: 
i. þjelvar < germ. * þelba-harja ‘boeienkrijger’; 
ii. þjálfi < germ. * þelban ‘boei’ (on. þialfi, þialmi). 
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1.4.12 De mythologie van Thors strijd met de reuzen 

 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor - De mythologie van Thors strijd met de 
reuzen 

1.4.12.1 (§ 429-1) Inleiding tot de mythologie van Thors strijd met de 
reuzen 

 
a. Het thema van de Thor-mythologie: 

Thor is de redder der mensen (en der goden), wanneer hij de demonische machten bestrijdt, 
die de geordende wereld en de menselijke samenleving bedreigen. 
 

b. Een typisch motief is het volgende: 
Telkens wanneer Thor op weg is naar de reuzen, komen de andere goden in gevaar omdat ze de 
vijand grið (‘vredesschikking’) garanderen. Thor brengt dan uitkomst met zijn hamer. 
 

c. Er moeten veel meer Thor-mythen zijn geweest, gezien de verwijzingen in m.n. de 
skaldenpoëzie. 
 

d. De Thor-verhalen die behouden zijn gebleven in de SnE, hebben een ironisch of 
sprookjesachtig karakter gekregen, maar de toehoorders kenden die verhalen ook als heilige 
mythe. 
 

e. De volgende Thor-mythen worden behandeld: 
1. Thors slachting van Hymir (zie 1.4.12.2); 
2. Thors slachting van Hrungnir (zie 1.4.12.3); 
3. Loki en þjazi (zie 1.4.12.4); 
4. Thors slachting van Geirrøðr (zie 1.4.12.5); 
5. Thors reis naar Útgarða-Loki (zie 1.4.12.6); 
6. Thors slachting van de wereldslang (div. varianten) (zie 1.4.12.7); 
7. Thors slachting van þrymr (zie 1.4.12.8); 
8. Overige Thor-mythen (zie 1.4.12.9). 
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1.4.12.2.1 (§ 429-2) Het thema van de mythe van Thors slachting van Hymir 

 
1. Oorspronkelijk thema van de Hymir-mythe: 

De mythe hoort thuis in de IE mythologie van de verwerving van de onsterfelijkheidsdrank: 
a. India: 

De mythe van het karnen van de oceaan: 

De goden ontberen een vat om de amṛta te bereiden en gaan voor hulp naar de Oceaan (de 

heer der wateren). Daarna karnen ze in de oceaan de onsterfelijkheidsdrank. 
b. Germanen: 

De onsterfelijkheidsdrank is nu de mede geworden, die de functie heeft van: 
i. offerdrank bij het cultusmaal; 
ii. inspiratiedrank voor de skalden (dichtermede). 

 
2. Versplintering van het thema van de verwerving van de onsterfelijkheidsdrank: 

Het grondschema van het thema blijft behouden, maar er kwamen in de loop der tijd 
varianten die een eigen leven gingen leiden: 
a. de mythe van Odins verwerving van de dichtermede (zie §§ 386 – 389); 
b. de mythe van Loki’s scheldgesprek (Lokasenna) (zie § 504); 
c. de mythe van Thors slachting van þrymr (þrymskviða) (zie 1.4.12.8); 
d. de mythe van Thors slachting van Hymir (Hymiskviða). 
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1.4.12.2.2 (§ 429-3) Inhoud van de mythe van Thors slachting van Hymir en 
zijn plaats in IE verband 

 
a. Korte inhoud: 

Hymiskviða: 
1. De goden willen een drinkgelag bij Ægir houden, maar missen een ketel om de mede te 

brouwen. De reus Hymir zou deze bezitten. 
2. Thor en Týr worden erop uitgezonden om de ketel te halen, wat hen na een aantal 

krachtproeven lukt. 
 

b. Schema van de zelfstandig geworden delen van de Hymir-mythe: 
1. de verwerving van de ketel als raamvertelling; 
2. de strijd met de os; 
3. de vangst van de wereldslang op zee (zie 1.4.12.7); 
4. de op het hoofd van de reus gebroken beker; 
5. de verlamde bok. 

 
c. De Hymir-mythe in IE verband: 

Bovenstaand schema is niet willekeurig, maar sluit aan bij de mythologie van Indra volgens 
F.R. Schröder: 
1. Hymir is oorspronkelijk een hemelgod: 

i. Hymir < IE * keu ‘schijnen, helder’; 
ii. vergelijk Týr < IE * deieu ‘schijnen, schitteren’. 

2. De Hymir-mythe past in een reeks oorspronkelijk zelfstandige IE mythen: 
i. de geboorte van de godenzoon, waardoor zijn vader, de hemelgod, zich bedreigd voelt; 
ii. de roof van de godendrank door de zoon, waardoor deze onoverwinnelijke kracht 

verwerft; 
iii. de strijd met de draak; 
iv. de onttroning en doding van de oude hemelgod. 

 
d. Kritiek van De Vries: 

1. De genoemde IE mythen zijn niet zelfstandig, maar vormen een mythisch-cultische ideële 
eenheid. 

2. Zg. sprookjesmotieven in de Hymir-mythe bevatten wel degelijk oude mythische 
voorstellingen die door vergelijking met andere IE bronnen aan te tonen zijn. 
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1.4.12.3.1 (§ 430-1) Inhoud van de mythe van Thors slachting van Hrungnir 

 
SnE: 
1. Episode: Thors strijd met Hrungnir: 

a. Terwijl Thor in het oosten is, komt Hrungnir naar Asgard en wordt uitgenodigd door de 
goden voor een drinkgelag. 
 

b. De reus schept op en dreigt de wereld te vernietigen en Freyja en Sif te ontvoeren. 
 

c. Thor komt net op tijd aan, waarna het tot een holmgang met Hrungnir komt: 
i. þjálfi zegt tegen de reus dat Thor vanuit de aarde zal aanvallen, waarna Hrungnir, die 

een driehoekige steen als hart heeft, zijn schild onder zijn voeten legt. 
ii. De reus gooit zijn wetsteen en Thor zijn hamer. De wapens raken elkaar, waarna een 

stuk wetsteen in Thors hoofd terechtkomt, terwijl Mjöllnir Hrungnirs hoofd verbrijzelt. 
iii. þjálfi ‘doodt’ intussen de lemen reus met het paardenhart, Mökkurkálfi. 

 
2. Episode: Thor en Aurvandill: 

a. Thor gaat naar huis en verzoekt de völva Gróa m.b.v. toverliederen de steen uit zijn hoofd 
te verwijderen: 

b. Thor vertelt Gróa dat hij haar man Aurvandill in een korf over de noordelijke ijsrivieren 
gedragen heeft en dat hij Aurvandills teen, die bevroren was omdat hij uit de korf stak, als 
ster aan de hemel geplaatst heeft. 

c. Gróa vergeet uit blijdschap haar toverliederen, zodat Thor nog steeds de steen in zijn hoofd 
heeft. 

d. Daarom is het verboden een wetsteen dwars over de deel te gooien, omdat anders Thor pijn 
in zijn hoofd krijgt. 
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1.4.12.3.2 (§ 430-2) Het belang van de Hrungnir-mythe tijdens het heidendom 
en de oorspronkelijke vorm van de mythe 

 
1. De mythe was bekend en populair; de heldendaad van Thor in de tweekamp met Hrungnir was 

blijkbaar belangrijk voor de gelovigen: 
a. Hrungnis spjalli, ‘Hrungnirs vriend’, een kenning voor ‘reus’ (Hym. 16); 
b. Hrungnis bani, ‘Hrungnirs doder’, een kenning voor ‘Mjöllnir’ (Ls. 61, 63); 
c. Stallr Hrungnis fota, ‘steun voor Hrungnirs voeten’, een kenning voor ‘schild’ (Kormákr); 
d. Odin noemt de strijd met Hrungnir onovertroffen (Hrb. 14); 
e. Blað ilja þrúðar þjófs, ‘blad voor de voetzolen van de dief van þrúðr’, een kenning voor 

‘schild’ (Bragi). 
 

2. Enige aanwijzingen voor de oorspronkelijke vorm van de mythe zijn: 
a. De SnE toont burleske motieven, maar die kunnen oud zijn. 
b. In Haustlöng (þjóðólfr ór Hvini) ontbreken deze motieven, maar hier wordt verwezen naar 

de ontvoering van Thors dochter þrúðr (vgl. 1.e). 
c. De lemen reus Mökkurkálfi lijkt op figuren uit het leugensprookje, maar is geen latere 

fantasie: 
Kormákr: 
Fœra í sik hjarta ór leiri, ‘een hart van leem in zich steken’. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor - De mythologie van Thors strijd met de 
reuzen - De mythe van Thors slachting van Hrungnir 

1.4.12.3.3 Verklaring van de Hrungnir-mythe 

 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor - De mythologie van Thors strijd met de 
reuzen - De mythe van Thors slachting van Hrungnir - Verklaring van de Hrungnir-mythe 

1.4.12.3.3.1 (§ 431-1) Algemene opmerkingen t.a.v. de verklaring van de 
Hrungnir-mythe 

 
a. Veel trekken van Hrungnir horen thuis in de amusementsliteratuur, maar niet alle: 

1. de verlening van grið aan Hrungnir door de goden; 
2. de dreiging Sif en Freyja te ontvoeren (zie § 536); 
3. het bezit van een stenen hart, de Hrungnishjarta (zie 1.4.9.5); 
4. het schild als voetsteun (zie 2.3.2). 

 
b. Veel geleerden beschouwen Hrungnir als onweersdemon: 

1. Hij werpt een steen, zoals Thor zijn hamer. 
2. Zijn naam zou ‘Bruller’ betekenen. 
3. Volgens Sd. 15 zou hij een wagen hebben, reið Rungnis. 

 
c. Commentaar van De Vries: 

Om Hrungnir te begrijpen, moet vergelijking met andere bronnen plaatshebben (zie hierna). 
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1.4.12.3.3.2 (§ 431-2) De gevechten in de Hrungnir-mythe als mythische 
voorstellingen van een initiatierite 

 
Hrungnir is een type imitatiedemon in een initiatierite: 
1. Mökkurkálfi als imitatiedemon: 

a. Hij is geen levend wezen, maar een vervaardigd beeld. 
b. Vergelijk: 

Hrólfs saga kraka: 
Höttr voert een schijngevecht tegen een opgezette beer en krijgt toegang tot het koninklijk 
gevolg. 
 

2. Triśiras als imitatiedemon: 

De mythe van Indra’s slachting van Triśiras en Vṛtra: 

a. Triśiras heeft drie koppen. 

b. Hij is vervaardigd door Tvaṣṭṛ. 
c. Hij is verwant aan Viśvarūpa: 

De mythe van Indra’s slachting van Viśvarūpa: 
Trita Āptya, door Indra aangespoord, bestrijdt de driekoppige Viśvarūpa. 

d. Hij is verwant aan Geryones: 
De mythe van Herakles’ slachting van Geryones: 
Herakles bevecht de driekoppige en drielijvige Geryones, en verovert zijn runderkudde. 

e. Indra moet de hulp van een ander (een toevallig passerende timmerman) inroepen om het 
monster te doden door zijn drie koppen te laten afhakken, waaruit resp. patrijzen, haviken 
en mussen vliegen. 
 

3. Hrungnir als imitatiedemon: 
a. Hij heeft eveneens een drievoudig aspect: 

i. Hij heeft een stenen hart met drie punten. 
ii. Vergelijk: 

De Ierse Meiche, de zoon van de oorlogsgodin Morrígan, heeft drie harten in de 
gedaante van slangen. 

b. Thor moet de hulp van zijn zoon Magni, slechts drie dagen oud, inroepen om het been van 
de reus, dat op hem ligt, van hem af te halen. 
 

4. Conclusies: 
a. De mythen van Hrungnir en Triśiras hebben een reële achtergrond en horen thuis in de 

initiatiegebruiken. 
b. De splinter in Thors hoofd heeft eveneens een reële verklaring: 

i. Deze is een verwijzing naar de reginnaglar die in de kop van het Thor-beeld waren 
geslagen, dat in de hogezetelzuilen was uitgesneden (zie § 587). 

ii. Vergelijk: 
(1) De afbeeldingen van Hora Galles. 
(2) Cuchulainn heeft een verdikking op zijn hoofd, zo dik als een wetsteen van een 

krijger. 
(3) In het hoofd van het beeld van de Romeinse Magna Mater bevond zich een 

steenfetisj. 
(4) In het hoofd van Conchobar drong de hersenklomp van koning Mes-Gegra binnen.  
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1.4.12.3.4.1 (§ 432-1) De figuur van Aurvandill-Orendel in de Germaanse 
overlevering 

 
Aurvandill-Orendel komt voor in: 
1. de Noord-Germaanse mythe van Thor en Aurvandill, waarin Thor Aurvandill in een korf een 

rivier overdraagt: 
a. SnE: 

in de mythe van Thors slachting van Hrungnir; 
b. Hrb.: 

met aansluitend de mythe waarin Thor de ogen van þjazi aan de hemel plaatst (zie 
1.4.12.4.3). 
 

2. Saxo: 
Horvendillus is de vader van Amlethus (sage). 
 

3. Engeland: 
Earendel: 
a. ‘glans’; 
b. ‘morgenster’. 

 
4. Duitsland: 

Orendel als held in een speelmanslied (legende). 
 

5. Langobarden: 
Auriwandalo, een persoonsnaam. 
 

6. Frankisch-Beiers gebied: 
Orentil, een persoonsnaam. 
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1.4.12.3.4.2 (§ 432-2) Nadere bepaling van de figuur Aurvandill-Orendel 

 
Van belang zijn de volgende punten: 
1. Een mythe gaat gemakkelijker over in een sage dan andersom, 

a. dus de Noord-Germaanse mythe van Aurvandill is oorspronkelijker 
b. dan de Zuid-Germaanse sage van Orendel. 

 
2. Het motief dat Thor Aurvandill over een rivier draagt: 

a. Dit stemt overeen met een IE mythisch motief van een wezen dat een ander wezen over 
een water draagt: 
i. Indra draagt Turvaśa en Yadu over rivieren. 
ii. Zowel Jason als Phaon dragen een godin in de gedaante van een oude vrouw over een 

rivier. 
iii. Herakles draagt Dionysos. 
iv. Orion draagt het kind Hephaistos over de zee. 
v. Vergelijk de Christofoor-legende. 

b. Het motief weerspiegelt volgens De Vries: 
een voorjaarsmythe waarin de godheid op de schouders van een reus over de zee gedragen 
wordt. 

c. Conclusies: 
In de SnE is deze mythe zeer verwaterd: 
i. De Hrungnir-mythe is toegevoegd. 
ii. Het ster-motief is toegevoegd. 

 
3. Het motief van Aurvandills teen als ster: 

a. oe. Earendel sluit aan bij de Aurvandill-mythe. 
b. Het teen- of vingeroffer om in de andere wereld te komen komt als motief in sprookjes 

voor. 
c. De teen als symbool voor een hemellichaam is niet duidelijk: 

i. Laistner: 
Aurvandills tá is eigenlijk tungl (‘maan’). 

ii. Much: 
tá is ‘paal’, d.i. de planeet Venus. 

d. Betekenis van Aurvandill: 
Meestal verbonden met lat. aurora. 
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1.4.12.4.1 (§ 433-1) Inhoud van de mythe van Loki en þjazi 

 
Thor speelt in deze mythe weliswaar geen rol, maar de inhoud ervan sluit goed aan bij de Thor-
mythen: 
a. Odin, Hœnir en Loki zijn onderweg en doden een stier om deze als maaltijd te gebruiken. Onder 

een boom proberen ze het vlees te koken, maar dat lukt niet. 
 

b. De reus þjazi daalt als arend op de boom neer en vraagt om een deel van het vlees, wat 
toegestaan wordt. Hij neemt echter zo’n groot stuk dat Loki kwaad wordt en de reus met een 
stang tussen de schouders slaat. 
 

c. De stang blijft aan de arend kleven en deze vliegt met Loki weg, hem door struikgewas en langs 
stenen slepend. þjazi wil hem pas loslaten als hij hem belooft Iðunn met de appels te geven. 
 

d. Door een list lukt het Loki de godin uit Asgard te lokken en in de macht van þjazi te brengen. 
Daardoor kunnen de goden niet meer van de appels eten, zodat ze verouderen. Ze geven Loki 
de opdracht Iðunn terug te halen. 
 

e. Loki lukt het Iðunn terug te roven, maar de reus achtervolgt hem tot Asgard. Daar wordt hij 
door de Asen gedood. Ten slotte komt þjazi’s dochter Skaði om vergelding eisen. Als verzoening 
krijgt ze Njörðr als echtgenoot en worden þjazi’s ogen door Odin aan de hemel geworpen (vgl. 
Hrb. waarin Thor dit beweert te hebben gedaan). 
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1.4.12.4.2 (§ 433-2) Motieven en karakter van de mythe van Loki en þjazi 

 
a. De mythe is uit verschillende motieven en verhalen samengesteld: 

1. de roof van een godin: 
in dit geval Iðunn met de verjongende appels (zie § 539); 

2. de achtervolging van een god door een reus, van wie iets gestolen is: 
vergelijk de Suttung-mythe (zie § 386); 

3. de karakteristieke rol van Loki: 
vergelijk andere Loki-mythen (zie § 505); 

4. de geschiedenis van Skaði: 
oorspronkelijk zelfstandig, hier toegevoegd (zie § 561). 
 

b. Karakter en ouderdom van de þjazi-mythe: 
1. De mythe komt voor in: 

i. de (jongere) Snorra Edda; 
ii. de (oudere) Haustlöng door þjóðólfr ór Hvini. 

2. Dit heeft als consequentie dat de schijnbaar sprookjesachtige trekken van de SnE-versie in 
feite teruggaan op een oude mythologie. 

3. Een andere bron is misschien de afbeelding op de beeldsteen uit Stora Hammars (bij 
Lärbro, Gotland; De Vries noemt de locatie ‘Hammers’). 
 

c. Kernthema van de þjazi-mythe: 
De kern ligt in de ideeën rond de vruchtbaarheid: 
1. de roof van de godin, waarbij het om de appels gaat, die (dus) door Loki uitgevoerd wordt; 
2. de achtervolging door een reus in arendsgedaante, die het onderspit delft, komt ook voor in 

de mythe van Odins verwerving van de mede; 
3. de figuur van þjazi blijft echter duister. 
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1.4.12.4.3 (§ 433-3) þjazi en Thor in het Hárbarðsljóð 

 
a. Thor en þjazi figureren samen in Hrb. 19: 

1. Thor beroemt zich erop þjazi, de zoon van Alvaldi, te hebben gedood. 
2. Hij werpt þjazi’s ogen aan de hemel. 

 
b. Het motief van lichaamsdelen als sterrenbeelden: 

1. Ze zijn een teken van de macht van de hemelgod Thor, een idee dat als belangrijk werd 
ervaren. 
 

2. Voorbeelden uit de Oud-Noorse literatuur zijn: 
i. Aurvandills teen; 
ii. þjazi’s ogen. 

 
3. Voorbeelden voor Orion uit de volksoverlevering zijn: 

i. West-Noorwegen: 
(1) Fiskekallene of Fiskarane ‘de vissers’; 
(2) Fiskekrok ‘vishaak’ (vgl. laps vuogga (De Vries: oaggùh ‘hengelaar’); 

ii. Duitsland: 
(1) Die drei Mader (‘maaiers’); 
(2) Die Sense (‘zeis’); 

iii. Finland: 
Väinämöisen viikate (‘zeis’); 

iv. Zweden: 
Friggerocken of Friggetenen ‘Friggs spinrok’ (zie § 532). 
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1.4.12.5.1 (§ 434-1) Inhoud van de mythe van Thors slachting van Geirrøðr 

 
a. Snorra Edda (Skáldskaparmál): 

1. Episode: Loki bij Geirrøðr: 
i. Loki vliegt eens voor zijn lol in Freyja’s verenkleed naar Geirrøðargarðr. Bij de burcht 

aangekomen, blijven zijn voeten vastzitten en kan hij niet wegvliegen, wanneer 
Geirrøðrs bediende hem wil pakken. 

ii. De reus wil Loki’s naam weten, maar omdat deze zwijgt, sluit Geirrøðr hem voor drie 
maanden in een kist op. 

iii. Ten slotte vertelt Loki wie hij is en hij belooft de reus hem Thor te brengen zonder zijn 
krachtwerktuigen (krachtgordel, donderhamer en ijzeren handschoenen). 
 

2. Episode: Thors reis naar Geirrøðargarðr: 
i. Op weg naar de woning van Geirrøðr komt Thor aan bij de reuzin Gríðr, waar hij 

overnacht. Ze vertelt hem over de reus en leent hem haar krachtgordel, haar ijzeren 
handschoenen en haar staf, Gríðarvölr. 

ii. Weer op reis komt Thor bij de rivier Vimur, die hij doorwaadt terwijl Loki zich aan hem 
vastklemt. Dan begint de rivier te zwellen, wat veroorzaakt wordt door Geirrøðrs 
dochter, Gjálp, met een been op iedere oever. Thor werpt een rots naar haar vagina, 
zodat het water niet meer wast en grijpt zich vast aan een lijsterbes om zich in 
veiligheid te brengen. 
 

3. Episode: Thors verblijf in Geirrøðargarðr: 
i. Thor en Loki krijgen de geitenstal als slaapplaats aangewezen. Thor gaat op een stoel 

zitten en wordt omhooggedrukt door Geirrøðrs dochters, Gjálp en Greip. Maar Thor zet 
zijn staf tegen het dak en duwt terug tot de reuzinnen hun rug breken. 

ii. Dan wordt Thor naar Geirrøðr gebracht om tegen hem te spelen. De reus werpt echter 
een gloeiend stuk ijzer naar Thor. Deze vangt het op met zijn ijzeren handschoen en 
werpt het terug, dwars door de zuil waarachter de reus zich verstopt, en ook dwars 
door deze heen naar buiten. 
 

b. Saxo: 
Thor stoot een gloeiend stuk ijzer in de borst van de reus Geruthus en vernietigt diens dochters 
met de bliksem. 
 

c. Skaldenpoëzie: 
1. þjóðólfr ór Hvini (Haustlöng); 
2. Eilífr Goðrúnarson (þórsdrápa); 
3. Commentaar: 

Dat de mythe voorkomt in de skaldenpoëzie, bewijst zijn hoge ouderdom. 
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1.4.12.5.2 (§ 434-2) Motieven en karakter van de mythe van Thors slachting 
van Geirrøðr 

 
a. De belangrijkste motieven zijn: 

1. Loki in de macht van een reus: 
i. Hij blijft achter een voorwerp hangen (vgl. de stang in de þjazi-mythe). 
ii. Om zijn leven te redden, belooft hij een ander in de macht van de reus te brengen (vgl. 

Iðunn en haar wonderappels in de þjazi-mythe). 
 

2. Thor ongewapend in de macht ven een reus: 
i. Het gaat eigenlijk om een hamarsheimta (vgl. de þrymskviða). 
ii. Het gaat ook om een hellevaart, een tocht naar de doodsdemon van de onderwereld. 

 
3. Het doen bedaren van de Vimur-stroom en de redding daaruit: 

Dit motief komt ook bij andere volkeren voor: 
i. Kalewipoeg (Estse sage): 

Steen in de vagina van een reuzin om de vloed te stelpen. 
ii. Mesca Ulad (Ierse sage): 

idem, maar vervaagd. 
iii. Ilias (Grieken): 

Achilleus ontvlucht Skamandros m.b.v. een iep. 
iv. Odyssee (Grieken): 

Odysseus ontvlucht Skylla en Charybdis m.b.v. een vijgenboom. 
 

b. Conclusies: 
M.b.t. het karakter van de Geirrøðr-mythe: 
1. De stijl is van een sprookjesroman. 
2. Het verhaal heeft zeker een mythische grondslag en is oud, wat wordt bevestigd door zijn 

bekendheid in de skaldenpoëzie. 
3. Het kernthema van de mythe vormt Thors hellevaart. 
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1.4.12.6 De mythe van Thors reis naar Útgarða-Loki 
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1.4.12.6.1 Inhoud van de mythe van Thors reis naar Útgarða-Loki (SnE) 
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1.4.12.6.1.1 (§ 434-3a) Episode 1: de ontmoeting met Skrýmir 

 
a. Thor gaat samen met Loki, þjálfi en Röskva op weg naar Jotunheim. In een bos zoeken ze naar 

een slaapplaats en vinden een grote schuur. Ze overnachten in een zijruimte van de schuur. ’s 
Nachts horen ze gedreun en de aarde beeft. De volgende dag zien ze een reus, deze wordt 
wakker en zegt dat hij Skrýmir heet. 
 

b. Ze spreken af samen verder te reizen. De proviand wordt in één buidel gedaan, die Skrýmir 
draagt. ’s Avonds vraagt Skrýmir aan Thor eten uit de buidel te halen, want hij gaat slapen. 
Maar Thor kan de zak niet open krijgen. Hij wordt kwaad en slaat met zijn hamer op de kop van 
de reus. Deze wordt wakker en meent dat er een blaadje op zijn hoofd is gevallen. Dit gebeurt 
tot drie maal toe. 
 

c. De volgende dag wijst Skrýmir de weg naar Útgarðr, maar waarschuwt hen voor de mannen van 
Útgarða-Loki, die veel groter zijn dan hij. Zelf gaat hij noordwaarts. 
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1.4.12.6.1.2 (§ 434-3b) Episode 2: de wedstrijden in Útgarðr 

 
a. Het gezelschap komt aan bij de burcht van Útgarða-Loki, waar ze zich tussen de spijlen van het 

hekwerk door wringen. Ze ontmoeten de koning, die hen voorstelt wedstrijden te houden. Ze 
mogen zelf kiezen. 
 

b. Loki stelt een eetwedstrijd voor. En zekere Logi is zijn tegenstander. Deze wint omdat hij, bij 
het midden van de trog aangekomen, niet alleen ook de botten heeft verslonden, maar ook de 
helft van de trog. 
 

c. þjálfi stelt een hardloopwedstrijd voor. Een zekere Hugi is zijn tegenstander. Deze wint omdat 
hij tot drie keer toe sneller is. 
 

d. Thor stelt een drinkwedstrijd voor. Hij krijgt een hoorn aangeboden met het verzoek deze in 
een of twee teugen leeg te drinken. Het lukt Thor echter niet. 
 

e. Thor moet nu zijn krachten tonen en een kat optillen. Hij krijgt haar slechts met één poot van 
de grond omhoog. 
 

f. Thor moet ten slotte zijn vechtkunst tonen en met Elli, de oude voedster van de reus, 
worstelen. Hij valt echter op zijn knie en moet de strijd opgeven. 
 

g. Thor en zijn metgezellen overnachten aangenaam en de volgende dag krijgen ze een goed 
ontbijt. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor - De mythologie van Thors strijd met de 
reuzen - De mythe van Thors reis naar Útgarða-Loki - Inhoud van de mythe van Thors reis naar Útgarða-Loki (SnE) 

1.4.12.6.1.3 (§ 434-3c) Episode 3: afscheid van Útgarða-Loki 

 
a. Útgarða-Loki heeft een gesprek met Thor over diens verblijf in de burcht. De reus zegt de god 

dat hij nooit meer terug mag keren naar Útgarðr, omdat hij te gevaarlijk is gebleken. Om zich 
te weren heeft Útgarða-Loki illusies geschapen: 
1. Skrýmir was Útgarða-Loki zelf. 
2. De zak met proviand was met ijzerdraad dicht gebonden. 
3. De slagen op zijn hoofd zijn nu te zien als drie diepe dalen in een tafelberg. 
4. Loki moest strijden met de verteringssnelheid van Logi, het vuur. 
5. þjálfi moest strijden met de voortplantingssnelheid van Hugi, de gedachte (van Útgarða-

Loki). 
6. Thor moest zijn krachten meten met de Midgardslang, en niet de kat. 
7. Thor moest strijden met de ouderdom, Elli, niet Elli de vrouw. 

 
b. Thor wil nu de reus neerslaan, maar deze is verdwenen, evenals de burcht. 

 
c. Hij keert terug naar þrúðvangr en neemt zich voor de Midgardslang te vinden. 
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1.4.12.6.2 (§ 434-4) Motieven en karakter van de mythe van Thors reis naar 
Útgarða-Loki 

 
1. De mythe heeft een sprookjesachtig karakter. 

 
2. De kern van de mythe is evenwel internationaal en oud: 

a. Von Sydow: 
Er zijn parallellen met Ierse sprookjes. 

b. Er zijn toespelingen op de Skrýmir-episode in 
i. Ls. 60 – 62; 
ii. Hrb. 26, waar Skrýmir Fjalarr heet. 

c. Dumézil: 
In de Ossetische sage van Syrdon en de Narten: 
i. slapen de laatsten in een hol dat de holte van een reuzenbeen blijkt te zijn; 
ii. volgen enkele krachtproeven; 
iii. heeft Syrdon gelijkenis met Loki  (zie § 508). 

d. De strijd van Thor met Elli is Keltisch van oorsprong. 
 

3. De inheems-Noordse motieven komen ook in andere verhalen voor: 
a. De strijd tussen Loki en Logi is slechts woordenspel. 
b. De strijd tussen Thor en de Slang is populair. 
c. De naam van Útgarða-Loki is jong, want Loki is een demon geworden. 
d. De hellevaart uit Saxo is van geen belang. 
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1.4.12.7 De mythen van Thors slachting van de wereldslang (alg.) 
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1.4.12.7.1 (§ 435-1) Inleiding tot de mythen van Thors slachting van de 
wereldslang (alg.) 

 
De bronnen waarin sprake is van Thors slachting van de wereldslang (alg.), zijn de volgende: 
1. Ragnarsdrápa (Bragi Boddason); 

 
2. Húsdrápa (Úlfr Uggason); 

 
3. Snorra Edda: 

de mythe van Thors reis naar Útgarða-Loki, met als scène: 
het optillen van de wereldslang als kat (zie 1.14.12.6.1.2-e); 
 

4. Hymiskviða: 
de mythe van Thors slachting van Hymir, met als submythe: 
Thors vangst van de wereldslang (zie 1.4.12.7.2); 
 

5. Voluspá en Snorra Edda: 
de mythe van Thors slachting van de wereldslang (die zich tijdens de Ragnarök afspeelt) (zie 
1.4.12.7.3); 
 

6. afbeeldingen op het Gosforth-kruis (Eng.); 
 

7. afbeeldingen op de Altuna-steen (Zw.). 
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1.4.12.7.2 (§ 435-2) De mythe van Thors vangst van de wereldslang (Hym.) 

 
a. Inhoud (Hym.): 

1. Thor en Týr willen de ketel van Hymir stelen. Bij de reus aangekomen, krijgen de goden te 
eten. Daarna stelt de reus aan Thor voor, de zee op te gaan om te vissen. 

2. Thor onthooft een os om de kop als aas te gebruiken. 
3. Hymir vangt twee walvissen. 
4. Thor vangt de wereldslang. Wanneer zijn kop boven water komt, geeft Thor hem een klap 

met zijn hamer. Maar de slang zakt weer weg in zee. 
5. Thor en Hymir varen terug. 

 
b. Commentaar: 

1. De mythe heeft sprookjesachtige trekken. 
2. De tegenstelling tussen een zeemonster dat gevangen kan worden, en de wereldslang die 

stil in een ring om de aarde ligt, is te wijten aan de invloed van volksverhalen over 
zeemonsters. 

3. De mythe is geen imitatie van de Christelijke Leviathan-legende, maar is oud en 
oorspronkelijk: 
i. Hij hoort thuis in de IE-mythologie van de slachting van het chaosmonster door een god, 

bijv.: 

(1) Indra’s slachting van Vṛtra; 

(2) Apollo’s slachting van Python. 
ii. De afbeeldingen en de beschrijvingen bewijzen dat de visvangstmythe een oude 

Germaanse voorstelling is. 
iii. De mythe hoort ook thuis in een breder, buiten IE verband: 

(1) Er is overeenkomst met de Polynesische mythe van Maui’s vangst van de aarde 
(Gräbner). 

(2) Er is verband met oeroude scheppingsmythen (F.R. Schröder). 
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1.4.12.7.3 (§ 435-3) De mythe van Thors slachting van de wereldslang (Vsp. en 
SnE)  

 
a. Inhoud (Vsp. en SnE): 

1. De wereldslang ligt tijdens de Ragnarök niet meer stil, maar schiet snel over de golven op 
Thor af. 

2. Thor slaat Jörmungandr dood, maar door gif overgoten kan hij nog negen stappen doen en 
valt dan dood neer. (Hij heeft dus overwonnen.) 
 

b. Commentaar: 
1. Het verhaal is verplaatst van de scheppingsmythologie naar de 

wereldondergangsmythologie. 
2. De negen stappen: 

i. Deze zijn ook bekend in: 
(1) volkssagen; 
(2) agrarische gebruiken; 
(3) godsoordelen (sage van Poppo, bisschop van Sleeswijk (Flat.)). 

ii. Misschien is er verband met Indische voorstellingen: 
(1) Boeddha’s sapta padāni ter overbrugging van de zeven kosmische werelden; 

(2) Viṣṇu’s drie stappen om de wereld te scheppen (Berends). 
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1.4.12.8 De mythe van Thors slachting van þrymr 
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1.4.12.8.1 (§ 436-1) Inhoud van de mythe van Thors slachting van þrymr 

 
þrymskviða: 
1. Episode: de vermissing en de opsporing van Mjöllnir: 

Thor is zijn hamer kwijt. Loki vliegt daarop in Freyja’s verenkleed naar het Reuzenland en 
ontdekt dat þrymr de hamer heeft. Hij zegt dat hij de hamer diep in de grond heeft verborgen 
en dat hij in ruil voor Mjöllnir Freyja als bruid wil krijgen. Daarna vliegt Loki terug. 
 

2. Episode: het plan van de Asen: 
Eerst probeert Loki Freyja over te halen als bruid mee te gaan. Maar zij weigert woedend. 
Vervolgens haalt Loki Thor over zich als bruid te verkleden en mee te gaan. Want zonder hamer 
zijn de goden onmachtig tegenover de reuzen. Ze vertrekken met de bokkenwagen. 
 

3. Episode: de ontvangst in de hal van þrymr en diens dood: 
a. Thor, verkleed als Freyja, krijgt eten (een os en acht zalmen) en drinken (drie vaten mede), 

waarover þrymr zich verbaast. Maar Loki, verkleed als Freyja’s dienstmaagd, verklaart dat 
ze acht nachten lang uit verlangen niet kon eten. 

b. þrymr wil dan een kus, maar wijkt terug wegens ‘haar’ felle ogen. Maar Loki verklaart dat 
‘Freyja’ acht nachten lang niet kon slapen. 

c. þrymrs zuster eist dan een bruidsschat van ‘Freyja’. 
d. Ten slotte laat de reus de hamer halen om deze in de schoot van de bruid te leggen om het 

huwelijk te zegenen. 
e. Thor pakt daarop Mjöllnir en slaat de reus en zijn zuster dood. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Donar-Thor - Noord-Germaanse bronnen voor Thor - De mythologie van Thors strijd met de 
reuzen - De mythe van Thors slachting van þrymr 

1.4.12.8.2 (§ 436-2) Motieven en karakter van de mythe van Thor slachting 
van þrymr 

 
a. De þrymskviða is jong: eind 12e eeuw. 

 
b. De mythe heeft als grondmotief: de vruchtbaarheidsgodin (in de gedaante van de 

ondergeschoven bruid) die in de macht van een reus geraakt. 
 

c. De mythe hoort tot de IE mythologie van de verwerving van de onsterfelijkheidsdrank, waarin 
een als vrouw verklede god de mede terugrooft van de demon (vgl. § 429, 1.4.12.2.1): 
1. de mythe van Vāc en de soma (Veda’s); 

2. de mythe van Viṣṇu’s vermomming als Mohinī (Epos); 

3. de mythe van Prometheus en Pandora (?); 
4. de mythe van Mars en Anna Perenna. 

 
d. Karakter van de mythe: 

1. Door het uiteenvallen van het bovengenoemde mythencomplex werd de samenhang van de 
verschillende delen niet meer begrepen, zodat de hamer in de plaats kwam van de mede. 

2. De mythe is oud, zoals ook de rotstekeningen laten zien: de huwelijksinzegening door de 
god met de hamer. 
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1.4.12.9 (§ 436-3) Overige, niet-overgeleverde Thor-mythen 

 
Er zijn toespelingen op de volgende Thor-mythen: 
1. Thors slachting van þrívaldi en Gjölp, in 

a. de Thor-hymne door Vetrliði Sumarliðason; 
b. een strofe door Bragi Boddason, waarin þrívaldi een negenkoppige reus is. 

 
2. Mythen waarin als motief het doorwaden van een rivier voorkomt: 

a. Thors slachting van Geirrøðr: het doorwaden van de Vimur (SnE en Hrb., zie 1.4.12.5.1-
a.2.ii en 1.4.12.5.2-a.3); 

b. Odins beproeving door het vuur: het doorwaden van de mythische rivieren Körmt, Örmt en 
de twee Kerlaugar (Grm. 29). 
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1.4.13 Het Thor-geloof 
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1.4.13.1 (§ 437-1) Thor als beschermgod van levenden en doden 

 
a. Thor wordt door zijn vereerders beschouwd als 

1. de beschermer van de menselijke samenleving; 
2. de beschermer van de doden in hun graf: 

i. het beschermende hamerteken op runenstenen (zie 1.4.9.2-4.b); 
ii. de formule dat Thor de runen wijdt (þur uiki) en daardoor de grafvrede gewaarborgd 

is, op runenstenen uit laatste decennia vóór de bekering uit (zie § 244): 
(1) Denemarken: 

(a) Glavendrup; 
(b) Virring; 
(c) Sønder-Kirkeby; 

(2) Zweden: 
Velanda. 
 

b. Men stelde zich onder zijn bescherming in het verweer tegen het opkomende Christendom: 
Thors macht blijkt uit: 
1. de ondergang van þangbrand, de missionaris (skaldenpoëzie); 
2. de ondergang van Stefnir, de missionaris (skaldenpoëzie); 
3. de sage van Rauðr, wiens Thor-beeld een storm doet ontstaan waardoor koning Óláfr 

Tryggvason wegdrijft (Fms.). 
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1.4.13.2 (§ 438) Het voortleven van Thor en Donar in de na-heidense 
periode 

 
Thor bleef een rol spelen in: 
1. toverspreuken en uitroepen; 

 
2. balladen en volkssagen: 

hier is hij nog steeds een reuzenbestrijder; 
 

3. Christelijke legenden: 
hier is hij vervangen door heiligen: 
a. Noorwegen, IJsland en Zweden: 

Olaf de Heilige: 
i. Torshälla (Zw.): 

afbeelding op stadswapen; 
ii. Simrishamn (Zw.): 

beeld met losse hamer waarmee men zich zegent. 
 

b. Denemarken: 
Knut de Heilige; 
 

c. Zweden: 
Erik de Heilige; 
 

d. Duitsland: 
i. Hirsau: 

dondergod met bokken op de kerktoren; 
ii. Röblingen am See (De Vries schrijft ‘Oberröblichen’): 

(1) idem boven de kerkdeur; 
(2) Commentaar Berends: 

Het is niet duidelijk welke plaats en welke kerk De Vries bedoeld. Hij vermeldt een 
niet bij name genoemde kerk in ‘Oberröblichen (sic) am See bei Halle a. Saale’. Bij 
Halle ligt echter de plaats ‘Röblingen am See’, terwijl enkele kilometers westwaarts 
‘Oberröblingen’ ligt. 

iii. Gmünd en Worms: 
god met hoorns of hamer op de kerk. 
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1.4.13.3 (§ 439) Thor in het volksgeloof 

 
a. Thor als dondergod met de hamer komt vooral in mythennovelles voor. 

 
b. Thors relatie tot de vruchtbaarheid wordt algemeen erkend: 

1. Adam van Bremen: 
Thor heerst over donder, bliksem, regen en wind, maar ook over het veldgewas. 

2. Fms.: 
Men bracht offers til árbótar (‘om een betere oogst te krijgen’). 
 

c. Thor is uitgegroeid tot de beschermheer van de levensgebieden der menselijke samenleving: 
1. Hij is de fulltrúi (‘(god) in wie men volledig vertrouwen stelt’), de trouwe goddelijke 

vriend, van de akkerbouwers in Zweden en de vissers en zeelui van de Noorse westkust. 
2. Vergelijk Eir. 8: 

þórhallr veiðimaðr, de Thor-vereerder, die een walvis ving. 
 

d. Thor verdedigt de orde der kosmos tegen de vijandelijke demonen. Hij staat aan de zijde der 
mensen in Midgard en strijdt tegen Utgard. Hij leefde in de harten van zijn vereerders. 
 

e. Thor kan ook zijn majesteit en zijn macht tonen tijdens het onweer, en mensen bestraffen: 
1. De broeders van Chlothar I konden hun moordplannen door onweer niet uitvoeren (537). 
2. De strijd tussen Chlothars zonen werd door onweer verhinderd (557). 
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1.4.14 Het vraagstuk van de scherpte der tegenstellingen tussen Thor en 
Odin 
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1.4.14.1 (§ 440) De vermeende tegenstelling tussen Thor en Odin 

 
a. Er lijkt een scherpe tegenstelling te zijn tussen Thor en Odin: 

1. Thor is de verpersoonlijking van de Noordse boer. 
Odin is de intellectuele god van hogere kringen. 

2. Hrb.: 
Thor horen de slaven toe. 
Odin ontvangt de gevallen helden. 

3. Gautr. 7 (Starkad-sage): 
Odin schenkt, Thor beperkt zijn gaven. 
 

b. De tegenstelling wordt te scherp gesteld en komt alleen locaal en in een beperkte periode 
voor. Feitelijk is die tegenstelling niet zo scherp: 
1. Thor wordt vereerd als voorvader van adellijke geslachten: 

i. dat van Harald Schoonhaar; 
ii. dat van Haraldus Biargrammus (Saxo; dit moet zijn Haldanus Biargrammus, Berends). 

2. Thor wordt (als Odin) als hoofd der goden beschouwd (Flat.). 
3. Thor is wijs (Alvíssmál), vgl. Odin en Vafþrúðnir. 
4. Thor wijdt de runeninscripties, vgl. Odin als uitvinder der runen. 
5. Thor heeft een rode baard, zoals de krijgers die hun haar rood verven (Tacitus, Livius), vgl. 

Odins bijnaam Rauðgrani. 
6. Thor werpt Aurvandills teen aan de hemel, zoals Odin met þjazi’s ogen doet 

(Skáldskaparmál). 
7. Thor heet einheri (Ls. 60), zoals Odin leider der Einherjar is. 

 
c. Commentaar van De Vries: 

De genoemde overeenkomsten tussen Odin en Thor komen waarschijnlijk door 
‘grensoverschrijdingen’ wegens de toenemende populariteit van Odin. 
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1.4.14.2 (§ 441) Het probleem van de vraag naar welke god de term áss 
verwijst 

 
Zowel Thor als Odin wordt met de term áss aangeduid: 
1. Thor als áss: 

a. Hij heet: 
i. Ásaþórr (Hrb. 52); 
ii. Ásabragr (Skm. 33). 

b. zw. åska ‘donder’ < *āsekia ‘rit van de Ase’, d.i. Thor. 
c. Thor bezit ásmegin (‘(goddelijke) Asenkracht’) en ásmóðr (‘(goddelijke) Asenwoede’). 
d. Abcdarium Normannicum: 

Áss is Thor, de bevechter der reuzen. 
e. Ásgarðr (‘Asgard’, de woonplaats der Asen) komt alleen voor in gedichten over Thor. 
f. Helgi trausti’s lausavísa: 

þormóðr wordt ook ‘Ásmóðr’ genoemd (Thor is de Ase bij uitstek). 
g. Persoonsnamen met ‘Ás-‘ als lid verwijzen meestal naar Thor. 

 
2. Odin als áss: 

a. Háleygjatal (door Eyvindr): 
Ása niðr (‘telg der Asen’) is de heer van Asgard, d.i. Odin. 

b. Ldn.: 
De almáttki áss (‘almachtige Ase’) in eedsformules is zeer waarschijnlijk Odin. 

c. Áss = Odin in niet-Scandinavische bronnen: 
i. Goten: 

Odin is de voorvader van het koningsgeslacht der Anses. 
ii. Oud-Engels runenlied: 

Oss = Wodan. 
 

3. Gewoonlijk worden met de Asen de hoofdgoden in het algemeen bedoeld, dus ook Thor en Odin. 
Dat geldt m.n. in de laatste periode van het heidendom. 
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1.4.15 Het probleem van de oorsprong van Thor 
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1.4.15.1 (§ 442-1) De theorie over de migratie van Thor 

 
a. Thor zou pas laat vanuit het zuiden in Scandinavië verschijnen: 

1. Zijn naam ontbreekt volledig tijdens de volksverhuizingstijd (zie 1.4.6). 
2. Thor zou van Keltische oorsprong zijn (Tanaros < * þunra, zie 1.2), ondanks de IE 

wezensgelijkheid met Indra (Feist e.a.). 
3. Het plaatsnamenmateriaal zou duiden op late migratie (Olsen). 

 
b. Commentaar van De Vries: 

1. De Noorse landverhuizers naar IJsland emigreren onder Thors hoede. 
2. De theorie van Helm over Fjörgynn (zie § 513) als de veronderstelde voorloper van Thor 

houdt geen stand (alleen etymologische verklaringen). 
3. Thor is juist een zeer oude IE god van de Noord-Germanen: hij komt voor op de 

rotstekeningen en ontwikkelt zich steeds meer tot de centrale godheid. 
4. De evolutionistische theorie houdt eveneens geen stand: hij heeft zich niet ontwikkeld 

vanuit een functie die uitsluitend als werkingsgebied de donder heeft; hij is meer (zie 
hierna). 
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1.4.15.2 (§ 442-2) De ontwikkeling van het wezenlijke karakter van Thor 

 
a. De natuurverschijnselen zijn slechts de beeldende uitdrukking van het karakter van de hoge 

goden. Thor is de dondergod, omdat hij sterk is: 
1. Hij is de beschermheer van de Germaan gedurende het leven, en in de dood vindt deze 

rust onder het teken van de hamer. 
2. Thor is ook de krijgsgod, niet zoals Odin m.b.t. de koning en zijn gevolg van edellieden, 

maar m.b.t. het volksleger van boeren. 
3. Aangezien de Germanen in de historische periode in een tijd van oorlogvoering leefden, 

werd de verering van Thor door de boeren steeds meer betrokken op hun dagelijkse arbeid 
ten koste van de verering van de Wanen. 
 

b. De kenmerken die Thor en Odin verbinden en scheiden, zien we ook bij Indra en Varuṇa: 

1. Indra is de leider der Maruts (zie § 412). 
2. Indra is ook verbonden met de initiatieriten. 
3. Conclusie: 

i. Thor heeft ‘Indra’-functies aan Odin moeten afstaan. 

ii. Odin heeft bovendien zijn ‘Varuṇa’-rol uitgebreid, wat gebeurd zal zijn in de kringen 

van het koninklijk gevolg. 
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2 Ullr-Ullinn 

 



De Oud-Germaanse religie - Ullr-Ullinn 

2.1 (§ 443) Ullr in de literatuur 

 
Hij is alleen bekend uit de Noord-Germaanse overlevering: 
1. Poëtische Edda: 

a. Ullr wordt verbonden met de eed: 
i. Men zweert at hringi Ullar (Akv. 30). 
ii. Degene die als eerste het vuur aanraakt, krijgt de genade van Ullr en alle goden (Grm. 

42). 
b. Ullrs woning heet Ýdalir (De Vries schrijft Ydalir). 

 
2. Skaldenpoëzie: 

a. Ullr is de verwant van Thor: 
Ullar/ Ulls mágr. 

b. Ullr wordt verbonden met de strijd: 
i. Ullar kjóll (‘schip (kiel) van Ullr’), kenning voor ‘schild’; 
ii. Él Ullar skips (‘Hevig schildgevecht’ (eig. ‘stortbui van het schip van Ullr’)), kenning 

voor ‘strijd’; 
iii. Ullar kjóla él-Freyr (‘Schildstrijd-Freyr’) , kenning voor ‘strijder’. 

 
3. Snorra Edda: 

a. Kenningen voor ‘Ullr’: 
i. skjaldar áss (‘schild-Ase’); 
ii. boga-áss (‘boog-Ase’); 
iii. veiði-áss (‘jacht-Ase’); 
iv. önduráss (‘sneeuwschoen-Ase’); 
v. bogmaðr (‘boogschutter’); 
vi. skíðfœrr (‘die goed is in het zich voortbewegen op sneeuwschoenen’). 

b. Ullr wordt verbonden met de tweekamp. 
 

4. Saxo: 
Ollerus vervangt de verbannen Othinus in Byzantium, maar wordt zelf later verjaagd en gedood 
door de Denen (zie § 411). 
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2.2 Ullr als eerste lid in plaatsnamen 
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2.2.1 (§ 444) Verspreiding van de Ullr-plaatsnamen 

 
a. De desbetreffende plaatsnamen komen vrijwel uitsluitend voor in 

1. Midden-Zweden (ten NO van Denemarken); 
2. rond het Oslofjord en aan de westkust; 
3. ten NW van Oslo: Ullinn-plaatsnamen. 

 
b. Er worden twee typen plaatsnamen onderscheiden: 

1. natuurnamen, zelden en verstrooid, bijv.: 
Ullarøy, Ullevik, Ulledalen, Ullenes (No.), Ullasjö (Zw.); 

2. namen die verwijzen naar een cultusplaats: 
i. samenstellingen met -land (in No.): 

Ullarland, Ullinsland (No.); 
ii. samenstellingen met -vin en –akr (vooral No. en aangrenzende gebieden): 

Ullarin, Ullinsin (No.), Ulleråker (Zw.), Ullensaker, Ulsaaker (No.); 
iii. samenstellingen met –vé, -tún en –lund (in Zw.): 

Ullavi, Ullervi (Zw.); 
Ultuna, Ullentuna (Zw.); 
Ullunda (Zw.); 

iv. samenstellingen met -alh en –hof (in No.): 
Ullaráll (No.) (zie § 264); 
Ullinshof (De Vries: Ullinhof), later: Ullensaker prestegård; Ullershov (No.). 
 

c. De ouderdom van de Ullr-verering: 
De Ullr-verering heeft zijn bloei in de prehistorische periode: 
1. De cultusplaatsen met -vin en –akr zijn zeer oud (zie § 251) en bovendien vaak verbonden 

met Ullinn die in de literaire bronnen al niet meer voorkomt. 
2. De –hof-namen zijn jonger, maar wel herbenoemd. 
3. De Zweedse cultusplaatsen waren reeds verlaten bij de intrede van het Christendom. 
4. Het gebied met de oudste cultusplaatsen zijn het Noorse Oppland en het Zweedse Uppland, 

van waaruit de cultus zich verspreidde. 
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2.2.2 (§ 445) Plaatsnamen met Ullr in combinatie met andere goden 

 
a. Voorbeelden: 

1. Ullr en Freyr: 
i. Noorwegen (Oppland en westkust): 

Ullensaker en Frøisland, Frøisaker; 
Ullarin en Frøisin (Frøysin). 

ii. Commentaar Berends: 
In de gemeente Hole liggen echter de locaties Ullern, Frøyhov en Frøyshov vlak bij 
elkaar. 
 

2. Ullr en de dísir: 
Noorwegen (oost): 
Ullinshof (De Vries: Ullinhof) en Disin. 
 

3. Ullr en Njörðr: 
Zweden: 
Ullevi en Närlunda; 
Ullunda en Nälsta. 
 

4. Ullr en Hörn (een godin): 
Zweden: 
Ullavi en Hærnavi. 
 

5. Ullr en Odin: 
i. Noorwegen (ZO): 

Ullarøy en Odinsøy = on. Óðinsey (geen cultische betekenis). 
ii. Zweden (west): 

Ullerön en Onsön. 
 

6. Ullr en Freyja: 
Noorwegen en Zweden. 
 

7. Ullr en Týr: 
zie 2.3.1-c.1.ii. 
 

b. Conclusie t.a.v. deze combinaties: 
1. Hoewel men voorzichtig moet zijn met snelle conclusies (zie § 33), lijken de combinaties te 

wijzen op een verbinding tussen Ullr (een Ase) en de Wanen, de vruchtbaarheidsgoden. 
2. De combinatie Ullr – Njörðr in Zweden is ouder dan de combinatie Ullr – Freyr in Noorwegen. 
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2.3 Het karakter van Ullr 
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2.3.1 (§ 446-1) De betekenis van de naam Ullr 

 
a. Ullr is een oude naam: 

1. Vergelijk de desbetreffende cultusplaatsen. 
2. Voorkomend op de zwaardpunt uit Torsbjerg mose, 3e eeuw AD (zie b.). 
3. Het gebruik van het –tu-suffix in wulþus, Óðr, Njörðr is oud. 
4. Naamvormenwisseling is oud: 

i. Óðr tgo. Óðinn; 
ii. Ullr tgo. Ullinn; 
iii. Ullinn tgo. Óðinn, vergelijk: 

(1) gr. Ουρανος tgo. Ωκεανος; 
(2) Herjann tgo. κοιρανος . 

 
b. Etymologie: 

1. < wlþuþewar ‘dienaar van Ullr’, op de zwaardpunt van Torsbjerg mose, 3e eeuw; 
2. ≈ got. wulþus ‘pracht, heerlijkheid’ (algemeen aanvaard); 
3. andere voorstellen: 

i. Johansson: 

verband met Vṛtra en Varuṇa; 

ii. Nils Lid: 
Ullr = ‘wol’ (een wollen idool); 

iii. F.R. Schröder: 
gr. λασιος ‘ruigharig’; 

iv. Elgqvist: 
Ullr = ‘bron’ (bij vella ‘koken, borrelen’). 
 

c. Conclusie: 
1. ad a.4: 

De genoemde godenparen bestaan uit twee gelijkwaardige goden: 
i. Saxo laat Ollerus en Odin als zodanig optreden. 
ii. Ook Ullr en Týr werden als gelijkwaardig beschouwd. 

2. Ullr vertegenwoordigt het heldere aspect van de hemelgod (zoals Týr), i.t.t. Óðinn (zie § 
411). 
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2.3.2 (§ 446-2) Ullr als ‘Sneeuwschoen-Ase’ (önduráss) 

 
a. Ullr is een sneeuwschoengod: 

1. Zijn epitheton is önduráss. 
2. Snorri: 

Hij is skíðfœrr. 
3. Saxo: 

Door magie glijdt Ollerus op een bot over het meer. 
4. De godin Skaði is öndurgoð of öndurdís. 
5. Ullar skip, - kjóll, - askr als kenning voor ‘schild’. 

 
b. De verklaring van Ullr als sneeuwschoen-Ase is onduidelijk: 

1. ad a.1-5: 
Sommigen zien hem in deze functie als een van oorsprong Finse wintergod, wat niets zegt 
over zijn wezenlijke karakter. 

2. ad a.5: 
Het schild kan misschien als ijs- of sneeuwvoertuig gezien worden. Vergelijk: 
i. In de Hrungnir-mythe strijdt de reus, staand op zijn schild (zie 1.4.12.3.1). 
ii. De Kimbren zouden op schilden de Alpen zijn afgegleden naar Noord-Italië. 
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2.3.3 (§ 446-3) Ullr als eedgod 

 
a. Akv. 30: 

Men zweert de heilige eed op de ring van Ullr (at hringi Ullr). 
 

b. Conclusie: 
1. De eedsaflegging past bij Ullrs oorspronkelijke functie als het heldere, ordenende, 

rechtsbeschermende aspect van de hemelgod. 
2. De plaatsnaam Ringsaker is niet bewijsbaar te verbinden met de ringgod Ullr. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Ullr-Ullinn - Het karakter van Ullr 

2.3.4 (§ 446-4) Ullr als booggod (boga-áss) 

 
a. Ullr is een booggod: 

1. Zijn epitheton is boga-áss. 
2. Zijn woning is Ýdalir (‘IJfdalen’). 
3. Hij wordt geassocieerd met Týr. 
4. Misschien is er verband met de booggod op de rotstekeningen (zie § 88). 

 
b. De verklaring van Ullr als booggod is onduidelijk: 

1. Sommigen zien in hem een jachtgod, wat niets zegt over zijn wezenlijke karakter. 
2. Misschien is de associatie met de ijf, waarvan de boog gemaakt wordt, van belang (zie 

2.3.5). 
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2.3.5 (§ 446-5) Ullr als god van de wereldboom 

 
a. Ullr kan worden verbonden met de wereldboom: 

1. De ijf (taxus baccata) speelde een belangrijke rol in de cultus te Uppsala (zie § 176). 
2. De oudste cultusplaatsen van Ullr (Ulleråker en Ulltuna) liggen in Uppland. 

 
b. Conclusie: 

Ullrs associatie met de wereldboom stelt hem naast Irmin (zie § 351). 
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2.3.6 (§ 447-1) Ullr als vruchtbaarheidsgod 

 
a. Ullr kan als vruchtbaarheidsgod worden beschouwd op grond van de plaatsnamen: 

1. Veel verbindingen met -vin en –akr. 
2. Ullr komt voor naast vruchtbaarheidsgodinnen als de dísir en Hörn. 
3. Ullr staat in relatie tot Freyr en Njörðr. 

 
b. Commentaar: 

Het is niet bewijsbaar dat 
1. hier sprake is van wisselgoden; 
2. Ullr het winterse aspect is van de natuurlijke kringloop. 
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2.3.7 (§ 447-2) Enkele onbewijsbare verklaringen van Ullrs karakter 

 
1. Verering van Ullr d.m.v. paardenoffers en -wedstrijden (de latere Staffan-rit) volgens 

Wessén: 
a. argumenten: 

i. Skedevi komt vaak naast Ullr-namen voor (zie § 258). 
ii. Plaatsnamen als Ullinleik en Ullskeið. 

b. commentaar: 
Skeið en leik duiden niet op een cultus. 
 

2. Ullr als god van de koningsmacht volgens Ohlmarks: 
a. argument: 

Hij bezit de ring en andere koninklijke attributen. 
b. commentaar: 

i. De ring heeft een meervoudige symboliek: 
De ring is symbool van de koninklijke macht, van boeiing en van oneindigheid. 

ii. De onderhavige ring is slechts de heilige altaarring. 
 
 



De Oud-Germaanse religie - Ullr-Ullinn - Het karakter van Ullr 

2.3.8 (§ 447-3) Ullr als hemelgod van de nachtelijke hemel 

 
De Vries: 
1. De mythe laat hem optreden in oppositie met Odin. Ullr hoort dan thuis in de sacraal-

gerechtelijke sfeer van de koningsmacht. 
 

2. Dit stemt overeen met zijn gelijkwaardige relatie met Týr, een hemelgod van dezelfde sfeer. 
 

3. De sterrenhemel, m.n. in de winter, is dan de uitdrukking van Ullrs majesteit. 
 

4. Boog, schild en sneeuwschoen kunnen sterrenbeelden zijn, die onderwerp van mythen werden. 
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2.3.9 (§ 447-4) Geschiedenis van de cultus van Ullr 

 
a. Ouderdom van de cultus: 

De cultus eindigt aan het begin van de historische periode: 
1. Reeds vóór de schriftelijke overlevering was Ullr (zoals Týr) verdrongen door Odin en 

bestond de cultus niet meer. 
2. De -land-namen horen tot de Volksverhuizingstijd en wijzen op een private cultus (zie § 

251). 
3. De –hof-namen horen tot het begin van de historische tijd en wijzen bovendien op een 

bekendheid met de oude naam Ullinn. 
 

b. De spaarzaamheid van de gegevens over Ullr in de latere literatuur is toevallig: 
1. Aan de kust van West-Noorwegen kwam zijn cultus weinig voor. 
2. De IJslandse kolonisten kenden hem dus ook nauwelijks, wat blijkt uit hun literatuur. 
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3 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 
 

Achilleus Achilles = gr. Achilleus (Αχιλλευς) (Gr.) (myth. fig., zoon van 
Peleus) 

Adam van Bremen Adam (3) van Bremen = Adam (3) Bremensis (Germ.) (auteur)  
                                            [Adam van Bremen, Adam Bremensis] 

Ægir Ægir = Hlér (Germ.) (god/reus)                                   [Aegir, Hler] 

Agricola Agricola, Mikael (Finl.) (bisschop) 

Alpen Alpen (Eur.) (berggebied) 

Altaïsche volken Altaïsch (gemeenschap van talen) 

Altuna Altuna (Zw.) (distrikt, bij Fröslunda tNv Enköping, Enköpings 

kommun, Uppsala) 
Alvaldi Alvaldi (Germ.) (reus) 

Amlethus Amlethus (Saxo) = on. Amlóði (Germ.) (prins)                   [Amlodi] 

Anna Perenna Anna (1) Perenna (L/R) (godin)                               [Anna Perenna] 

Ansgar Anskar = Ansgar (Germ.) (missionaris) 

Apollo Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch 

Ásbjörn Reyrketilsson Ásbjörn (1) Reyrketilsson (Germ.) (hist. fig.)         

                               [Ásbjǫrn Reyrketilsson, Ásbjörn Reyrketilsson, 

Asbjorn Reyrketilsson] 

Malburg Auansati: Malburg (Ne.) (huisloc.) (topogr., tNWv Tiel, gem. 

Buren, Gelderland) 
Auriwandalo Auriwandalo (Germ.) (alg. lang. persoonsnaam) 

aurora Aurora (L/R) (godin) 

Aurvandill Aurvandill (2) (Germ.) (myth. fig.) 

Horvendillus Aurvandill (2): Horvendillus (Germ.) (myth. fig.) 

Azië Azië (continent), Aziatisch, Aziër 

Dublin Baile (2) Átha Cliath = Dublin (Ierl.) (topogr., Co. Dublin = Baile 
Átha Cliath, Laighin)              [Baile Átha Cliath, Baile Atha Cliath] 

Baldr Baldr (Germ.) (god) 

Batavieren Batavi = Batavieren (Germ.) (volk), Bataafs, Batavier 

Beiers Beieren = du. Bayern (Du.) (deelstaat), Beiers, Beier (Bajuvaar) 

Blekinge Blekinge (Zw.) (län) 

Boeddha Boeddha (1) = Buddha (Ind.-B.) (profeet) (alg.) 

Bohuslän Bohuslän (Zw.) (landskap in Västra Götaland) 

Bonifatius Bonifatius = Bonifacius = (geb. naam) Wynfrið (ASaks.) 
(missionaris)                                                                 [Wynfrith] 

Bonn Bonna = mod. Bonn (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, Noordrijn-
Westfalen) 

Worms Borbetomagus (kelt.) = lat. Vormatia = mod. Worms (Du.) 
(topogr., tNv Mannheim, kreisfreie Stadt, Rijnland-Palts) 

Bragi Bragi (2) Boddason (Germ.) (skald)                       [Bragi Boddason] 

Breiðafjord Breiðafjörðr = nijsl. Breiðafjörður (IJsl.) (fjord, Vesturland) 
                                                                                [Breidafjord] 

Britse Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great)  (Eur.) (land); Brits, Brit 
(Brittannisch, Brittanniër (Kelt.)) 

Brohl Brula = mod. Brohl (Du.) (topogr., tZWv Koblenz, kr. Cochem-Zell, 

Rijnland-Palts) 



De Oud-Germaanse religie 

Byzantium Byzantium = Constantinopel = gr. Byzantion = Konstantinoupolis 
(Βυζαντιον = Κωνσταντινουπολις) = nl. Istanboel = turk. İstanbul 
(Gr.-Byz.-Turk.) (topogr./rijk, Marmara Bölgesi), Byzantijns, 
Byzantijn                                                                       [Istanbul] 

Charybdis Charybdis (Gr.) (demon, dochter van Poseidon) 

Chlothar I Chlothar I = Chlotharius I (Germ.) (koning) 

Chlothars zonen Chlothar I = Chlotharius I (Germ.) (koning) 

Christofoor Christofoor = Christoffel = gr. Christophoros (Χριστοφορος) (Chr.) 
(heilige) 

Kimbren Cimbri = Kimbren (Germ.) (volk), Kimbrisch 

Keulen 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] 

Deutz Colonia (01) Agrippina: Castellum Divitia = Castrum (1) 

Divitensium = Divitia = (later) Duitia = Diuza = Tuitium = Duytz = 

mod. Deutz (Du.) (wijk) (topogr., tZv Düsseldorf en tNv Bonn,  

kreisfreie Stadt, Noordrijn-Westfalen)          [Castrum Divitensium] 

Xanten Colonia (06) Ulpia Traiana = mod. Xanten = nl. Santen (Du.) 

(topogr., tNWv Duisburg, kr. Wesel, Noordrijn-Westfalen)    

                                                                 [Colonia Ulpia Traiana] 
Conchobar Conchobar (1) mac Nessa (Kelt.) (koning)    [Conchobar mac Nessa] 

Koblenz Confluentes, ad = mod. Koblenz (Du.) (topogr., kriesfreie Stadt, 
Rijnland-Palts) 

Cuchulainn Cúchulainn = Sétanta mac Súaltaim (Kelt.) (held)      [Cu Chulainn, 
Setanta mac Sualtaim] 

Dagda Dagda mac Elathain (Kelt.) (god) 

Dalmatische Dalmatië = lat. Dalmatia =  slav. Dalmacija (Eur./Kroatië) (streek 
= 1. (L/R) Rom. prov., 2. deel van Kroatië; NW-Balkan), 
Dalmatisch, Dalmatiër 

Dea Sunucsal Dea (2) Sunucsal (Germ.) (godin)         [Dea Sunucsal, Dea Sunuxal] 

Deens Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen  

Denemarken Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen  

De. Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen  

 Denen [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen  

Tiel Dioli (850) = Tiale (896) = Thiela (973) = Tyela (1188) = mod. Tiel 

(Ne.) (topogr., aan de r. Waal tWv Nijmegen, Gelderland) 
Dionysos Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch 

Disin Dísavin = Disin (mod.) (No.) (topogr.) 

Donar Donar (Germ.) (god) (alg.) 

wigiþonar Donar: ‘Wigiþonar’ (Germ.) (god)                               [Wigithonar] 

Thunaer Donar: = Thunaer (Germ.) (god) 

Thor Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)                                  [Thorr] 

Ásabragr Donar: Thor: ‘Ásabragr’ (Germ.) (god)                           [Asabragr] 

Ásaþórr Donar: Thor: ‘Ásaþórr’ (Germ.) (god)                             [Asathorr] 

ástvinr Donar: Thor: ‘Ástvinr’ (Germ.) (god)                                 [Astvinr] 

einheri Donar: Thor: ‘Einheri’ (Germ.) (god) 

Einriði Donar: Thor: ‘Einriði’ (Germ.) (god)                                  [Einridi] 

Fjörgynjar burr Donar: Thor: ‘Fjörgynjar burr’ (Germ.) (god)        [Fjorgynjar burr] 

Hlóðynjar mögr Donar: Thor: ‘Hlóðynjar mögr’(Germ.) (god)        [mogr Hlodynjar] 

Hlórriði Donar: Thor: ‘Hlórriði’ (Germ.) (god)                               [Hlorridi] 

Jarðar burr Donar: Thor: ‘Jarðar burr’ (Germ.) (god)                    [Jardar burr] 

‘de roodbaardige’ Donar: Thor: ‘Roodbaard’ (1) (Germ.) (god) 

Thordhns Donar: Thor: ‘Thordhn’ (Germ.) (god) 

Thomair Donar: Thor: ‘Tomair’ (Germ.-Kelt.) (god) 

Ullar/ Ulls mágr Donar: Thor: ‘Ullar/ Ulls mágr’ (‘verwant van Ullr’) (kenning) 
(Germ.) (god)                                                             [Ullar magr] 
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Véorr Donar: Thor: ‘Véorr’ (Germ.) (god)                                     [Veorr] 

Véþormr Donar: Thor: ‘Véþormr’ (2) (Germ.) (god)                     [Vethormr] 

Vingnir Donar: Thor: ‘Vingnir’ (onzeker) (Germ.) (god) 

Vingþórr Donar: Thor: ‘Vingþórr’ (Germ.) (god)                           [Vingthorr] 

þórr karl Donar: Thor: þórr karl (Germ.) (god)                             [Thor Karl] 

þur Donar: Thor: þur (runeninscr.) (Germ.)                                [Thur] 
Tur [+ spatie] Donar: Thor: Tur (e.var.) (Germ.) (god)  

Tur. Donar: Thor: Tur (e.var.) (Germ.) (god)  

Turova Donar: Thor: Tur (e.var.) (Germ.) (god)  

Turgeis Donar: Thor: Tur (e.var.) (Germ.) (god)  

Donarperht Donarperht (Germ.) (naam in runeninscriptie) 

Dudo van St. Quentin Dudo van Saint-Quentin (Germ.) (auteur) 

Duitsland Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser 

Dumézil Dumézil, Georges (auteur) 

Doesburg Dusburg (1025) = Dosburg (1234) = Doesborg (1277) = mod. 
Doesburg (Ne.) (topogr., tNOv Arnhem, Gelderland) 

Falkirk Eaglais Bhreac, An = eng. Falkirk (Schotl.) (topogr., tWv Edinburg 

= Dún Éideann, c.a. Falkirk = Eaglais Bhreac) 
Eilífr Goðrúnarson Eilífr Goðrúnarson (Germ.) (skald)                   [Eilifr Godrunarson] 

Elgqvist Elgqvist, Eric (auteur) 

Elli, de oude voedster Elli (Germ.) (personificatie van de ouderdom) 

ouderdom, Elli, niet Elli de vrouw Elli (Germ.) (personificatie van de ouderdom) 

Engeland Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel), 
Engels, Engelsman 

Oud-Engels Engeland: Oud-Engels, Angelsaksisch (oe.) 

Erik de Heilige Erik IX Jedvardsson = Erik de Heilige = zw. Sankt Erik (Germ.) 
(koning-god)                                                      [Erik Jedvardsson] 

Estland Estland = Eesti (Eur.) (land), Ests (Estlands), Est 

Estse Estland = Eesti (Eur.) (land), Ests (Estlands), Est 

Europa Europa (2) (Eur.) (continent), Europees, Europeaan 

Eyvindr Eyvindr (3) Finnsson: ‘skáldaspillir’, ~; nl. Eyvind Dichtersbederver 
(Germ.) (skald)                  [Eyvindr Finnsson, Eyvindr skáldaspillir, 
Eyvindr skaldaspillir] 

Feist Feist, Sigmund (auteur) 

Finland Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin   

Finl. Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin   

Finnen Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin   

Finse Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin   

Fins-Ugrische Fins-Oegrisch (gemeenschap van talen, nl. Fins, Laps, Estlands, 
Hongaars) 

Fjalarr Fjalarr (Germ.) (1. dwerg, 2. haan, 3. reus) 

Fjörgynn Fjörgynn (Germ.) (god)                                  [Fjǫrgynn, Fjorgynn] 

Flodden Flodden (Eng.) (vlakte bij Branxton, Northumberland, NO-
Engeland) 

Frankisch Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank 

Fregimahusonham Fregrimahusenham of Fregimahusonham (Ne.) (onbekende ME 
locatie, vermoedelijk in de Betuwe)  

Fregrimahusenham Fregrimahusenham of Fregimahusonham (Ne.) (onbekende ME 
locatie, vermoedelijk in de Betuwe) 

Freyja Freyja (Germ.) (godin) 
Hörn Freyja: ‘Hörn’ (Germ.) (godin)                                   [Hǫrn, Horn] 

Ullar kjóla él-Freyr (‘Schildstrijd-Freyr’) Frō: Freyr: term: Ullar kjóla él-Freyr (‘Schildstrijd-Freyr’) 
(kenning voor strijder) (Germ.)                       [Ullar kjola el Freyr, 
el Freyr Ullar kjola] 

Frøisaker Frøisaaker = Frøisaker = mod. Frøysåker (No.) (huisloc., bij Herad 
tOv Gol (stad), Gol kommune, Buskerud)     [Froysaker, Froisaaker, 
Froisaker] 
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Frøyshov Frøishov (1) (= á Fræysine, 1335)) = mod. Frøyshov (No.) (huisloc., 
Hole kommune, Buskerud) 

Frøisland Frøisland = Frøysland (No.) (huisloc., Torpa = Nordre Land 
kommune, Oppland) 

Frøisin (Frøysin) Frøysin (1) = Frøisin = mod. Frøise (No.) (huisloc., Stranda 
kommune, Møre og Romsdal) 

Frøisin (Frøysin) Frøysin (2) = mod. Frøyse (No.) (localiteit, tZWv Svingvoll, Gausdal 
kommune, Oppland) 

Gallisch Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du. 
tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër 

Gårdstånga Gårdstånga (Zw.) (topogr., tNOv Lund, Gårdstånga-Holmby, Eslövs 
kommun, Skåne)                                                        [Gardstanga] 

Geirrøðr Geirrøðr (Germ.) (reus)                                                  [Geirrodr] 

Geruthus Geirrøðr: Geruthus (Saxo) (Germ.) (reus) 

Geismar Geismar (Du.) (topogr., tZWv Kassel, kr. Eichsfeld, Hessen) 

Gering Gering, Hugo (auteur) 

Germanen Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r. 
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, Gemeen-
Germaans), Germaan  

Germanië Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r. 
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, Gemeen-
Germaans), Germaan  

Gerrmaan Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r. 
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, Gemeen-
Germaans), Germaan  

Zuid-Germaanse Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf 
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl. 
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, Zuid-
Germaan 

Mannus in Zuid- Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf 
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl. 
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, Zuid-
Germaan 

Neder-Germanië Germanië, Zuid-: Germania Romana: Beneden-Germanië = lat. 
Germania inferior (L/R) (provincie, tWv de r. Rijn, omvattende Z-
Ne., N-Be. tot Koblenz) 

Boven-Germaanse Germanië, Zuid-: Germania Romana: Boven-Germanië = lat. 
Germania superior (L/R) (provincie, tOv de r. Seine, tNv het Meer 
van Genève en tWv het Bodenmeer, langs de r. Rijn tot Koblenz) 

Boven-Germanië Germanië, Zuid-: Germania Romana: Boven-Germanië = lat. 
Germania superior (L/R) (provincie, tOv de r. Seine, tNv het Meer 
van Genève en tWv het Bodenmeer, langs de r. Rijn tot Koblenz) 

Geryones Geryon (1) (Γηρυων) = Geryones (Γηρυονης) (Gr.) (reus) 

Sint-Michielsgestel Gestele (?) (1173) = Ghestel (1573) = S. Michiel Gestel (1665) = 

mod. Sint-Michielsgestel (Ne.)) (topogr., tZOv ’s-Hertogenbosch, 

Noord-Brabant)                        [Michiels Gestel, St. Michielsgestel, 

St. Michelsgestel] 

Gjálp Gjölp = Gjálp (Germ.) (reuzin)                       [Gjǫlp, Gjolp, Gjalp] 
Gjölp Gjölp = Gjálp (Germ.) (reuzin)                       [Gjǫlp, Gjolp, Gjalp] 
Glavendrup Glavendrup (De.) (topogr., in Nordfyns Kommune, Zuid-

Denemarken) 

Gmünd Gmünd = Schwäbisch Gmünd (Du.) (topogr., tOv Stuttgart, kr. 
Ostalbkreis, Baden-Württemberg) 

Golther Golther, Wolfgang (auteur) 

Gosforth Goseford (12e eeuw) = mod. Gosforth (Eng.) (topogr., tNWv 

Kendal, Cumbria, NW-Engeland) 
Goten: Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk), 

Gotisch, Goot 
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Oost-Gotische Goten, Oost- = Ostrogoten = Ostrogothi = Greuthungi (Germ.) 
(volk) 

Gotland Gotland = gotl. Gutland = de. Gulland (Zw.) (eiland in de Oostzee, 
tegelijk landskap, län en kommun) 

Gräbner Graebner, Robert Fritz (auteur)                   [Robert Fritz Gräbner] 

Graiper Graiper Germ.) (myth. fig.) 

Gras Gras, Elizabeth Johanna (auteur) 
Greip Greip (Germ.) (reuzin) 

Grettir Grettir Ásmundarson: ‘sterki’, ~; Grettir de Sterke (Germ.) 
(sagenfig.)                             [Grettir Asmundarson, Grettir sterki] 

Gríðr Gríðr (Germ.) (reuzin)                                                        [Gridr] 

Griekse Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Gróa Gróa (Germ.) (völva, vrouw van Aurvandil)                [Groa, volva] 

Grönbech Grønbech, Vilhelm Peter (auteur) 

Gudbrandsdal Gudbrandsdal = no. Gudbrandsdalen (No.) (streek en distrikt in 
Oppland) 

Gunfjaun Gunfjaun Germ.) (myth. fig.) 

Guti Guti Germ.) (myth. fig.) 

Hærnavi Hærnavi (1) = mod. Härnevi (1) (Zw.) (distrikt, tNv Enköping 
(stad), Enköpngs kommun, Uppsala)                               [Haernavi] 

Haeva Haeva (Germ.) (godin) 
Hafði Hafði (Germ.) (myth. fig.)                                                  [Hafdi] 

Hákon de Goede Hákon (1) Haraldsson: ‘góði’, ~; nl. Hakon de Goede (Germ.) 
(koning)                              [Hákon Haraldsson, Hákon Haraldzson, 
Hakon Haraldsson, Hákon góði, Hakon godi] 

Haldanus Biargrammus Haldanus (2) Biargrammus (Saxo) (Germ.) (myth. koning)  
[Halfdan Biargramm]        [vgl. Hálfdan Fróðason (Germ.) (myth. 
koning] 

Zijn zoon Hallsteinn Hallsteinn þórólfsson (Germ.) (sagenfig.)   [Hallsteinn Thorolfsson] 

Hanning Hanning (De.) (topogr., in Ringkøbing-Skjern Kommune, Midden-
Jutland) 

Harald Schoonhaar 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] 

Helgi inn magri Helgi (6) Eyvindarson: ‘hinn magri’, ~; nl. Helgi de Magere (Germ.) 
(sagenfig.)    [Helgi Eyvindarson, Helgi hinn magri, Helgi inn magri] 

Helgi trausti Helgi (7) Óláfsson: ‘trausti’ (2), ~; nl. Helgi de Betrouwbare 
(Germ.) (skald)         [Helgi Óláfsson, Helgi Olafsson, Helgi trausti] 

Helkunduheiði Helkunduheiði (IJsl.) (streek, tZv þórshöfn (op Langanes) en tgo de 
Finnafjörður , Norðurland eystra)                          [Helkunduheidi] 

Helm Helm, Karl (auteur) 

Hephaistos Hephaestus = gr. Hephaistos (Ήφαιστος) (Gr.) (god) 

Hercules als Romeinse god Hercules (1) (L/R benaming van een Gr. god) 

Herculem Hercules (2) (L/R benaming van een Germ. god)  

Hercules [passim] Hercules (2) (L/R benaming van een Germ. god)  

Hercules Deusoniensis Hercules (2): ‘Deusoniensis’, - (Germ.) (god)  
                                                                [Hercules Deusoniensis] 

Hercules Magusanus Hercules (2): ‘Magusanus’, - (Germ.) (god)    [Hercules Magusanus] 
Hercules Barbatus Hercules (3): ‘Barbatus’, - (Kelt.) (god)           [Hercules Barbatus] 

Hercules Saxanus Hercules (3): ‘Saxanus’, - (Kelt.) (god)              [Hercules Saxanus] 

Herakles Hercules: Herakles (1) (Ήρακλης (1)) (Gr.) (half)god) 

Hirsau Hirsau = Hirschau (Du.) (topogr., tNv Calw (stad) (tWv Stuttgart), 
gem. Calw, kr. Calw, Baden-Württemberg) 

Hludana Hludana (Germ.) (godin) 
Hœnir Hœnir (Germ.) (god)                                                        [Hoenir] 



De Oud-Germaanse religie 

Ullaráll Hønefoss: Ullaráll (on.) = mod. Ullerål (No.) (wijk) (topogr., tNWv 
Oslo (stad), Ringerike kommune, Buskerud)                       [Ulleral] 

Hora Galles Hora Galles = Horagalles = Thora Galles = Tora Galles (Sam.) (god)  

naast Hora Hora Galles = Horagalles = Thora Galles = Tora Galles (Sam.) (god)  

Horagalles Hora Galles = Horagalles = Thora Galles = Tora Galles (Sam.) (god)  

Attsekatš Hora Galles: ‘Attsekatš’ (Sam.) (god) 

Höttr Höttr (1) = Hjalti hinn hugprúði; nl. Hjalti de Stoutmoedige 

(Germ.) (sagenfig.)                                                  [Hǫttr, Hottr] 

Hrungnir Hrungnir (Germ.) (reus) 
Hrungnis Hrungnir (Germ.) (reus) 

Rungnis Hrungnir (Germ.) (reus) 

þrúðar þjófs Hrungnir: ‘þrúðar þjófr’ (kenning) (Germ.) (reus)   [thrudar thjofr] 

Hugi Hugi (Germ.) (personificatie van de gedachte) 

Hymir Hymir (Germ.) (reus) 

Iðunn Iðunn (Germ.) (godin)                                                        [Idunn] 

Ierland Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers, 
Ier                                                                                       [Eriu] 

Ierse Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers, 
Ier                                                                                       [Eriu] 

IJsland IJsland = Ísland (Eur.-IJsl.) (land), IJslands, IJslander 

India India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Indische India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

 IE [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

 IE: [voorafgegaan door een spatie] Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

IE- Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

Indra Indra (1) (Ind.) (god) 

Noord-Italië Italië, Noord- 

Jason Jason = lat./gr. Iason (Ιασων) (Gr.) (sagenfig.) 

Johansson Johannson, Karl Ferdinand (auteur) 

Jörð Jörð (Germ.) (godin)                                                   [Jǫrð, Jord] 

Fjörgyn Jörð: ‘Fjörgyn’ (Germ.) (godin)                          [Fjǫrgyn, Fjorgyn] 

Hlóðyn Jörð: ‘Hlöðyn = Hlóðyn’ (Germ.) (godin)               [Hlodyn, Hlǫðyn] 

Jungner Jungner, Daniel Hugo Teodor (auteur) 

Jupiter Jupiter (1) = Juppiter = lat. Iupiter = Iuppiter (L/R) (god) 

Jupiter echter gelijkgesteld met Donar Jupiter (2) (L/R benaming van een Germ. god) 

Jupiter als benaming voor Donar Jupiter (2) (L/R benaming van een Germ. god) 

IOM Tanaro Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ = 
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)  

Iovi Taranuco Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ = 
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)  

Tanaros Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ = 
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)  

Taranucnus Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ = 
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)  

Taranucus Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ = 
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)  

Tanarus Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ = 
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)  

Taranis Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ = 
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)  
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Karlevi Karlevi och Eriksöre (Zw.) (topogr., tZv Färjestaden op Öland, 
Vickleby, Mörbylånga kommun, Kalmar) 

Keltisch Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch 

Kiev Kiev = Kiëv = oekr. Kyiv (Oekr.) (topogr., aan de r. Dnjepr, in de 
oblast Kiev) 

Knut de Heilige Knut (2) IV Svensson: nl. ‘de Heilige’, ~; de. ‘Knud den Hellige’, 
‘Sankt Knud’ (De.) (koning-heilige)   
                                  [Knut IV Svensson, Knut IV, Knut de Heilige, 
Knut Svensson den Hellige, Knud IV, Knud 4., Knud Svendsøn den 
Hellige, Knoet de Heilige, Knoet IV van Denemarken] 

E.A. Kock Kock (2), Ernst Albin (auteur)                             [Ernst Albin Kock] 

Kormákr Kormákr Ögmundarson (Germ.) (skald)      [Kormákr Ǫgmundarson, 

Kormakr Ogmundarson] 

Krogmann Krogmann, Willy (auteur) 

Romeinse Magna Mater Kubaba (1): Cybele: ‘Magna Mater’ (L/R) (godin) 

Læborg Læborg (De.) (topogr., tNv Vejen in Vejen Kommune, Z-Jutland, 
Zuid-Denemarken)                                                         [Laeborg] 

Laistner Laistner, Ludwig (auteur) 

Langobarden Langobardi = Langobarden = Longobarden = Lombarden (Germ.) 
(volk), Langobardisch 

Lapland 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) 

Laps 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) 

Lappen 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) 

Lärbro Lärbro (Zw.) (topogr., tNOv Visby, Gotland) 

Leviathan Leviathan = hebr. Liwyāṯān = Liwyātān = ugar. Lotan = ugar. ltn 

(NW-Sem.-Isr.) (slangenmonster)                    [Liwyatan, Livyatan 

Nils Lid Lid, Nils (auteur) 

Lindquist Lindquist, Ivar Arthur (auteur)                                       [Lindqvist] 

Hainspach Lipová u Šluknova = vrm. Hainspach (Tsj.) (topogr., tNv Nový Bor, 
Ústi nad Labem = Ústecký kraj) 

Livius Livius, Titus (2) (L/R) (auteur) 

Logi Logi (Germ.) (personificatie van het vuur) 

Loki Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje = 

de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki 

(Germ.) (god-geest) 
Lucanus Lucanus, Marcus Annaeus (L/R) (auteur) 

Maass: Maass, Ernst (auteur) 

Magni Magni (Germ.) (god) 

Magnús Nílsson Magnús Nílsson (on.) = zw. Magnus Nilsson = de. Magnus Nielsen 
(Germ.) (koning) 

Mahusenham Mahusenham = Mahusenhem = Mehusenheim vgl. 
Fregrimahusenham (Ne.) (onbekende ME locatie, vermoedelijk in 
de Betuwe) 

Mannus Mannus (Germ.-L/R) (eerste mens) 

Mars en Anna Mars (1) (L/R god) 

Mars en Mercurius Mars (2) (L/R benaming van een Germ. god) 
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Martem Mars (2) (L/R benaming van een Germ. god) 

Marstrander Marstrander, Carl Johan Sverdrup (auteur) 

Maui Maui (Polynesië) (heros) 

Meiche Meche mac na Morrígna (Kelt.) (demon)   [Méche mac na Mórrigna, 
Meche mac na Morrigna, Mechi, Meiche, Machi] 

Mars en Mercurius Mercurius (2) (L/R benaming van een Germ. god) 

Mes-Gegra Mes-Gegra (Kelt.) (koning)                          [Mesgegra, Mes Gedra] 

Jörmungandr Miðgarðsormr = Jörmungandr = nl. Midgardslang (Germ.) (myth. 
slang)                       [Midgardsormr, Jormungandr, Midgaardslang] 

Midgardslang Miðgarðsormr = Jörmungandr = nl. Midgardslang (Germ.) (myth. 
slang)                       [Midgardsormr, Jormungandr, Midgaardslang] 

Thor en de Slang Miðgarðsormr = Jörmungandr = nl. Midgardslang (Germ.) (myth. 
slang)                       [Midgardsormr, Jormungandr, Midgaardslang] 

Móði Móði (Germ.) (god)                                                              [Modi] 

Mogk Mogk, Eugen (auteur) 

Mainz Moguntiacum = mod. Mainz (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, tZWv 
Frankfurt am Main, Rijnland-Palts) 

Mökkurkálfi Mökkurkálfi (Germ.) (imitatiereus)         [Mǫkkurkálfi, Mokkurkalfi] 

Mommsen Mommsen, Christian Matthias Theodor (auteur) 
Mordwinië Mordwinië (FUgr.-Rusl.) (deelrepubliek), Mordwiens, Mordwiniër 

Morrígan Morrígu = Morrígan = Mórrígan ingen Ernmaiss (Kelt.) (godin) [lidw. 
is weggelaten]                          [Morrigu, Morrigan ingen Ernmaiss] 

Moezel Mosella = frans Moselle (1) = d. Mosel = lux. Musel = nl. Moezel 
(Eur.) (rivier, van Bussang (Frankr., dép. Vosges), via Schengen 
(Lux., kanton Remich) naar de Rijn bij Koblenz (Du., Rijnland-
Palts) 

mostrarskegg Mostr = mod. Mosterøy (No.) (eiland, tNv Stavanger, Rennesøy 

kommune, Rogaland)                                                    [Mosteroy] 
Much Much, Rudolf (auteur) 

Nanna Nanna (1) = Nanna Nepsdóttir = Nanna Nökkvadóttir (Germ.) 
(godin)                             [Nanna Nepsdottir, Nanna Nokkvadottir] 

Närlunda Närlunda = Närlunda säteri (Zw.) (huisloc., noordzijde Storsjön 
(meer), Gåsinge-Dillnäs, Gnesta kommun, Södermanland)  
                                                                          [Narlunda sateri] 

Narten Narten = oss. Nartae (Oss.) (myth. volk)                            [Nartæ] 

Neckel Neckel, Gustav Karl Paul Christoph (auteur) 

Njörðr Nerþuz*: Njörðr (Germ.) (god)                                           [Njordr] 

Trondheim Niðaróss (on.) = Nidaros = (na 1152) lat. Trundum (adj. 
Trundensis) = (na 1300) Trondheim (< þróndheimr) = ijsl. 
þrándheimr = (na 1500) de. Trondhjem (No.) (topogr., Trondheim 
kommune, Trøndelag) 

Vreeswijk Nieuwegein: Fresionouuic (918) = Vresewik (1217) = Vrieswijc 
(1290) = mod. Vreeswijk (Ne.) (wijk) (topogr., tZv Utrecht (stad), 
Utrecht)  

Noorwegen Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor 

No. Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor 

Noorse Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor 

no. Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor 

westkust Noorwegen, West- 

West-Noorwegen Noorwegen, West- 

Norden: Norden, Eduard (auteur) 

Nordendorf Nordendorf (Du.) (topogr., tNv Augsburg (stad), kr. Augsburg, 
Beieren) 

Nordmaling Nordmaling (Zw.) (topogr., tZWv Umeå, Nordmaling, Nordmalings 
kommun,  Västerbotten) 

Torsbäcken Nordmaling: Torsbäcken (Zw.) (huisloc.) (topogr., tZWv Umeå, 
Nordmaling, Nordmalings kommun,  Västerbotten)     [Torsbacken] 
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Northumbrische Norþanhymbra rīce (oe.) = lat. Regnum Northanhymbrorum = eng. 
Northumbria =  nl. Northumbrië (Eng.) (vrm. Angelsaksisch 
koninkrijk, tussen Edinburg en Sheffield - zeearm Humber)  
                                                                   [Northanhymbra rice] 

Ωκεανος Oceanus = gr. Okeanos (Ωκεανος) (Gr.) (god/personificatie 
wereldomspannende rivier) 

Odinsøy Óðinsey (1) = mod. Onsøy (No.) (schiereil., tWv r. Seurelva, 
Fredrikstad en Råde kommune, Østfold)      [Odinsey, Onsø, Onsoy] 

Odense Óðinsvé = Othenswi = Óðinsey (2) (Snorri) = mod. Odense (De.) 
(topogr., Odense Kommun, N-Funen, Zuid-Denemarken) 
                                                                       [Odinsve, Odinsey] 

Óðr Óðr (Germ.) (god)                                                                 [Odr] 

Ohlmarks Ohlmarks, Åke Joel (auteur)                                   [Ake Ohlmarks] 

Olaf de Heilige 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] 

Tryggvason wegdrijft Óláfr (8) Tryggvason (Germ.) (koning)                [Óláfr Tryggvason, 
Olafr Tryggvason, Olaf I van Noorwegen] 

Olrik Olrik, Axel (auteur) 

Olsen Olsen, Magnus Bernhard (auteur) 

Onsön Onsön (Zw.) (huisloc., tOv Ed, Dals-Ed, Dals-Eds kommun, Västra 
Götaland)                                                                         [Onson] 

Oppland Oppland (No.) (fylke) 

Orendel Orendel (Germ.) (sagenfig.) 

Orentil Orentil (Germ.) (alg. Beierse persoonsnaam) 
Orion Orion (Ωριων = Ωαριων) (Gr.) (myth. fig.) 

Oslo Oslo = vrm. Christiania = Kristiania (No.) ((topogr., Oslo kommune, 
Oslo) 

Oslofjord Oslofjord = on. Vík = nno. Viken = Vika (No.) (zeeinham, streek, 
tZv Oslo (stad)) 

Ossetische Osseten = oss. Irættæ = russ. Jas (Ir.-Rusl.) (volk, vnl. in de 
Kaukasus), Ossetisch                                                        [Iraetae] 

Pandora Pandora (1) (Πανδωρα (1)) (Gr.) (1. oorspr. zelfst. godin, 2. later: 
eerstgeschapen vrouw (Hesiod.), moeder van Pyrrha (Ps.-Apollod. 
en Hyginus)) 

Perun Perkūnas* (balt.) = IE *Perkwunos = lit. Perkūnas = lets Pērkōns = 
oprs. Perkūns = yotv. Parkuns = oslav. Perūn (Balt.) (god) 
                           [Perkunas, Perkwunos, Perkons, Perkuns, Perun] 

Petersen Petersen (1), Karl Nikolaj Henry (auteur, 1849 - 1896) 

Phaon Phaon (Φαων) (Gr.) (myth. fig.) 

Polynesische Polynesië (Oceanië) (eilandengroep, tOv Fiji, liggend binnen de 
driehoek Hawaï, Paaseiland en Nieuw-Zeeland), Polynesisch, 
Polynesiër 

Poppo, bisschop van Sleeswijk Poppo (Germ.) (bisschop van Sleeswijk, gest. 1029)           [Poppa] 

Postumus Postumus, Marcus (5) Cassianius Latinius (L/R) (keizer/usurpator) 
                                           [Marcus Cassianius Latinius Postumus] 

Prometheus Prometheus (Προμηθευς) (Gr.) (titan) 

Python Python (Πυθων) (Gr.) (slang)                                            [Puthon] 

Raudna Raudna (Sam.) (godin) 

Rauni Rauni (Finl.) (godin) 

gebied van de Neder-Rijn Rijn(gebied), Neder-; = d. Niederrhein (Du.) (rivier, van Bonn tot 

Emmerik (grens Nederland), Noordrijn-Westfalen) 

Ringsaker Ringsaker (No.) (topogr., tNWv Hamar, Ringsaker kommune, 
Hedmark) 

Röblingen am See Röblingen am See (Du.) (topogr., tNWv Leipzig en tOv 
Sangerhausen, gem. Seegebiet Mansfelder Land, kr. Mansfeld-
Südharz, Saksen-Anhalt) 
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Rome Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 

(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein 
Röskva Röskva (Germ.) (myth. fig.)                                 [Rǫskva, Roskva] 

Ruimel Rumelacha (698) = Rumeleos (698) = Rumel (1377) = mod. Ruimel 

(Ne.) (topogr., tZOv ’s-Hertogenbosch, gem. Sint-Michielsgestel, 

Noord-Brabant) 
Russische Rusland = Rossija (Eur.-Azië-Rusl.) (land), Russisch, Rus 

Oud-Saksische Saksen (1): Oud-Saksisch (os.) 

Savolax Savo (fins) = zw. Savolax = lat. Savonia = mod. Pohjois-Savo = zw. 
Norra Savolax = nl. Noord-Savo + Etelä-Savo = zw. Södra Savolax = 
nl. Zuid-Savo (Finl.) (hist. landskap) 

Saxo Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur) 

Skamandros Scamander = Scamandrus = gr. Skamandros (Σκαμανδρος) = turk. 
Küçük Menderes = (Google Maps) Küçükmenderes = (WP) 
Karamenderes (Turk.-Gr.) (rivier(god), van de berg Ida (Kaz Dağı) 
langs Troje naar de Dardanellen, prov. Çanakkale, Marmara 
Bölgesi) 

noorderlingen Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Noord-Germaanse Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Noord-Germanen Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Noord-Germanië Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Noords Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Scandinavië Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Scandinavische Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Oost-Scandinavische Scandinavië, Oost- 

West-Scandinavische Scandinavië, West- 

Oud-Noorse Scandinavië: Oud-Noors (on) = Oud-IJslands 

Schotland Schotland = sch. gael. Alba (1) = eng. Scotland (Eur.-VK-Schotl.) 

(vrm. koninkrijk en constituerend land),  Schots, Schot 

F.R. Schröder Schröder, Franz Rolf (auteur) 

Skylla Scylla = gr. Skylla (Σκυλλα) (Gr.) (demon) 

Seeland Seeland = mod. Sjælland = on. Selund (De.) (1. eiland, 2. regio) 

Sif Sif (Germ.) (godin) 

Simrishamn Simrishamn (Zw.) (topogr., tNOv Ystad, Simrishamns kommun, 
Skåne) 

Sindri Sindri (Germ.) (dwerg) 

Rudra Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)                [Shiva, Shiwa, Siva] 

Skaði Skaði (Germ.) (godin-reuzin)                                               [Skadi] 

Öndurdís Skaði: ‘Öndurdís’ (kenning) (Germ.) (godin-reuzin)        [Ǫndurdís, 

Ondurdis] 

Öndurgoð Skaði: ‘Öndurgoð’ (kenning) (Germ.) (godin-reuzin)      [Ǫndurgod, 

Ondurgod] 

Skedevi Skedevi (Zw.) (topogr.) 
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Skrýmir Skrýmir (Germ.) (reus)                                                    [Skrymir] 

Útgarða-Loki Skrýmir: Útgarða-Loki (Germ.) (reus)    [Utgarda-Loki, Útgarðaloki, 
Utgardaloki] 

(van Útgarða Skrýmir: Útgarða-Loki (Germ.) (reus)    [Utgarda-Loki, Útgarðaloki, 
Utgardaloki] 

Sleeswijk Slīasthorp (804) = ode. Sliestorp = Slistorp = Slīaswīc = d. 
Schleswig = de. Slesvig = nl. Sleeswijk (Du.) (topogr., tZv 
Flensburg, kr. Schleswig-Flensburg, Sleeswijk-Holstein)     [vgl. 
Heiðabýr (Du.) (topogr., tZv Schleswig, Sleeswijk-Holstein)]  
                                                                    [Sliasthorp, Sliaswic] 

Sønder-Kirkeby Sønder Kirkeby (De.) (topogr., tOv Nykøbing-Falster op eiland 
Falster, Guldborgsund Kommune, Seeland)           [Sonder Kirkeby] 

Starkad Starkaðr Stórvirksson: ‘hinn gamli’, ~; nl. Starkad de Oude 
(Germ.) (held)             [Starkadr Storvirksson, Starkadr hinn gamli] 

Steenstrup Steenstrup, Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt (auteur) 

Stefnir Stefnir þorgilsson (Germ.) (missionaris)           [Stefnir Thorgilsson] 

Nälsta Stockholm: Nälsta (= Nærthastaff, 1354) (Zw.) (wijk) (topogr., 
Vällingby, Stockholms kommun, Stockholm)  [Nalsta, Naerthastaff] 

Stora Hammars Stora Hammars (Zw.) (huisloc., tZv Lärbro (stad) aan de oostzijde 
van Vägumeviken (baai), Lärbro, Gotlands kommun, Gotland) 

Suttung Suttungr (Germ.) (reus) 

Von Sydow Sydow, Carl Wilhelm von (auteur) 

Syrdon Syrdon (Oss.) (demon) 

Tacitus Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)   
                                                            [Publius Cornelius Tacitus] 

Tanaros ‘de bruisende’, naam van een Tanarus (2) (lat.) = it. Tanaro = gall. Tanaros (2) (Ταναρος) (It.) 
(rivier, regio’s Liguria en Piëmont) 

Tanngnjóstr Tanngnjóstr = Tanngrisnir (Germ.) (myth.bok)           [Tanngnjostr] 

Tanngrisnir Tanngnjóstr = Tanngrisnir (Germ.) (myth.bok)           [Tanngnjostr] 

Tar abjha ‘Tar helpe’ Tār (FUgr.) (god)                                                                   [Tar] 

Tār Tār (FUgr.) (god)                                                                   [Tar] 

Tåsbjerg Tåsbjerg (De.) (veldnaam, wrsch. omg. Vorde tNv Viborg (stad), 
Viborg Kommune, Midden-Jutland)                                 [Tasbjerg] 

þangbrand þangbrandr = d. Dankbrand (Germ.) (priester)          [Thangbrandr] 

þjálfi þjálfi (Germ.) (god)                                                          [Thjalfi] 

þjelvar þjálfi: þjelvar (Germ.) (god)                                          [Thjelvar] 

þjazi þjazi = eng. Thiassi = no. Tjatse = de. Tjasse (Germ.) (reus) 
                                                                             [Thjazi, Thiazi] 

þjóðólfr ór Hvini þjóðólfr ór Hvini = þjóðólfr hinn hvinverski = nl. Thodolf van Hvinir 
(Germ.) (skald)        [Thjodolfr or Hvini, Thjodolfr hinn hvinverski] 

þólfr þólfr (Germ.) (alg. theofore persoonsnaam)                       [Tholfr] 

Tolb þólfr: Tolb (Ierl.) (alg. theofore persoonsnaam) 

þóraldr þóraldr (Germ.) (alg. theofore persoonsnaam)                [Thoraldr] 

Tomralt þóraldr: Tomralt (Ierl.) (alg. theofore persoonsnaam) 

þórarr þórarr (1) (Germ.) (alg. theofore persoonsnaam)              [Thorarr] 

Tomrir þórarr (1): Tomrir (1) (Ierl.) (alg. theofore persoonsnaam) 

þórbjörg þórbjörg (1) (Germ.) (alg. persoonsnaam)      [þórbjǫrg, Thorbjorg] 

reynirunnr þórbjörg (1): ‘Reynirunnr’ (‘lijsterbesbos’) (kenning) (Germ.) 

þorbjörn þorbjörn (1) (Germ.) (alg. theofore persoonsnaam)        [þorbjǫrn, 

Thorbjorn] 

Torbend þorbjörn (1): Torbend (Ierl.) (alg. theofore persoonsnaam) 

þorgeirr þorgeirr (1) (Germ.) (alg. theofore persoonsnaam)        [Thorgeirr] 

Torchair þorgeirr (1): Torchair (Ierl.) (alg. theofore persoonsnaam) 

þorgestr þorgestr (1) (Germ.) (alg. theofore persoonsnaam)        [Thorgestr] 

Turgeis þorgestr (1): Turgeis (2) (Ierl.) (alg. theofore persoonsnaam) 

þorsteinn en diens zoon þorgrímr þorgrímr (2) þorsteinsson: ‘Freysgoði’, ~; nl. Thorgrimr de priester 
van Freyr (Germ.) (priester)                       [þorgrímr þorsteinsson, 
Thorgrimr Thorsteinsson, þorgrímr Freysgoði, Thorgrimr Freysgodi, 
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þorgrímr goði þorsteinsson þorskabíts, Thorgrimr godi 
Thorsteinsson thorskabits] 

þórhallr veiðimaðr þórhallr (2) veiðimaðr; nl. Thorhallr de Jager (Germ.) (sagenfig.) 
                                      [þórhallr veiðimaðr, Thorhallr veidimadr] 

þórinne þórinne, i (Zw.) (vrm. huisloc. uit 1391 in Bohuslän (Västra 
Götaland)) 

þorketill þorketill = þórketill (Germ.) (alg. theofore persoonsnaam)  
                                                                                  [Thorketill] 

Torcaduil þorketill: Torcaduil (Ierl.) (alg. theofore persoonsnaam) 

þormóðr þormóðr: ‘Ásmoðr’ (kenning) (Germ.) (alg. theofore 
persoonsnaam)                                                                [Asmodr] 

þórólfr mostrarskegg 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] 

Torså (þórsá) bij þórsnes in IJsland þórsá (IJsl.) (rivier, aan de westzijde van de Álftafjörður op 
Snæfellsnes, Vesturland)                                                  [Thorsa] 

Torsager Thorsager = Torsager (De.) (topogr., tNOv Århus, Syddjurs 
Kommune, Midden-Jutland) 

Torsbjerg mose Thorsberger Moor = de. Torsbjerg Mose = nl. Thorsbergmoer (Du.) 
(moeras, bij Süderbrarup = de. Sønder Brarup tNOv Schleswig 
(stad), kr. Schleswig-Flensburg, Sleeswijk-Holstein) 

Thorsbjærg Thorsbjærg = Thorsbjerg (De.) (heuvel, tZWv Engelstrup (tOv 
Grevinge), Odsherred Kommune, N-Seeland)             [Thorsbjaerg] 

Taasinge Thorsland = Taasinge = mod. Tåsinge (De.) (eiland, tZv Svendborg 
(stad), Svendborg Kommune, Z-Funen, Zuid-Denemarken)  
                                                                                      [Tasinge] 

Thorslund Thorslund (De.) (vrm. woud, tNv de Åløkke Skov in Odense (stad), 
Odense Kommun, N-Funen, Zuid-Denemarken) 

þórsmörk þórsmörk (IJsl.) (streek, bij de r. Krossá tWv de Mýrdalsjókull en 
tNv de Eyjafjallajókull, Suðurland)                              [Thorsmork] 

þórsnes þórsnes (IJsl.) (schiereil., aan de noordzijde van Snæfellsnes met 
het dorp Stykkishólmur, Vesturland)                              [Thorsnes] 

Thorssø Thorsø = Thorssø (De.) (meer, bij Virklund tZv Silkeborg, Silkeborg 
Kommune, Midden-Jutland)                                 [Thorso.Thorsso] 

zijn zoon þorsteinn þorsteinn (4) þórólfsson: ‘þorskabítr’, ~; nl. Thorstein 
kabeljauwvanger (Germ.) (sagenfig.)            [þorsteinn þórólfsson, 
Thorsteinn Thorolfsson, þorsteinn þorskabítr, Thorsteinn 
Thorskabitr] 

Rauðr þorsteinn (5) Óláfsson hins hvíta: ‘Rauðr’ (1) (Germ.) (sagenfig.)  
                           [þorsteinn Óláfsson, Thorsteinn Olafsson, Raudr] 

þórsvellir (= þosuallum (1400)) (No.) þórsvellir (on.) = þosuallum (1400) (No.) (vrm. huisloc., (exacte 
loc. onbekend), Bærum kommune, Akershus)               [Torsvoller] 

þrívaldi þrívaldi (Germ.) (reus)                                                  [Thrivaldi] 
þrúðr þrúðr (Germ.) (godin)                                                       [Thrudr] 

þrymr þrymr (Germ.) (reus)                                                       [Thrymr] 

Thuneresberg Thuneresberg = Dunrisberg (1105) = Thuneresberhc (1123) = 
Thonrseberch (1239) = mod. Donnersberg (2) (Du.) (berg, tNWv 
Wormeln (tZOv Paderborn), Warburg, kr. Höxter, Noordrijn-
Westfalen)                                     [Thunersberchc, Thunersberhc] 

Thunerulf Thunerulf (Germ.) (naam in runeninscriptie) 

þunres lea þunres lea (alg.) = Thunreslea (1086) = Tunderle (1203) = mod. 
Thundersley (Eng.) (topogr., tNWv Southend-on-Sea, Essex, O-
Engeland)                                                 [thunres lea, þunreslea] 

þunresfeld þunresfeld (alg.) = æt þunres felda (880) = þunresfelda (933) = 
þunres feld  (947) = þunresfeld (967) = Thundresfeld(e) = 
Thondresfeld (1316) = Thunder field (1680) = mod. Thunderfield 
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Castle (Sandgren & von Feilitzen, maar vgl. Hoops vol. 17) (Eng.) 
(archeol. site, tOv Horley bij Gatwick Airport, Surrey, ZO-
Engeland)                                           [thunresfeld, Thundersfield] 

Tierp Tierp (Zw.) (topogr., tZv Gävle (stad), Tierp, Tierps kommun, 
Uppsala) 

Irmin Tīwaz*: Irmin = Ermin (Germ.) (god) 

Saxnōt Tīwaz*: Saxnōt (os.) = oe. Seaxnēat = Saxnēat (Germ.) (god)  
                                                         [Saxnot, Seaxneat, Saxneat] 

Týr Tīwaz*: Týr (Germ.) (god)                                                      [Tyr] 

Tori (No.) Tori (No.) (huisloc., tNOv Ask, Gjerdrum kommune, Akershus) 

Torsåker Torsåker (Zw.) (topogr., tWv Gävle (stad), Torsåker, Hofors 
kommun, Gävleborg)                                                     [Torsaker] 

Torsäng Torsäng (Zw.) (huisloc., bij Fjällsta tNv Gällö, Sundsjö, Bräcke 
kommun, Jämtland)                                                        [Torsang] 

Torsås Torsås (Zw.) (topogr., tZv Kalmar (stad), Torsås, Torsås kommun, 
Kalmar)                                                                            [Torsas] 

Torsbække Torsbække = Torbæk = Taarbæk = mod. Tårbæk (De.) (topogr., 
aan de Øresund tNv Kopenhagen, Lyngby-Tårbæk Kommune, 
Hoofdstad)                   [Torsbaekke, Torbaek, Taarbaek, Tarbaek] 

Torsberg Torsberg (Zw.) (huisloc., tWv Ludvika (stad), Grangårde, Ludvika 
kommun, Dalarna) 

Torshälla Torshälla (= Thorshargher (1252)) (Zw.) (topogr., tNv Eskilstuna 
(stad), Torshälla, Eskilstuna kommun, Södermanland)    [Torshalla] 

Torshaug Torshaug (No.) (huisloc., tZv Stadsbygd (tNWv Trondheim), Indre 
Fosen, Trøndelag) 

Torshøj Torshøj = Thorshøj (De.) (hoogte, tZWv Store Karleby (tZOv Kirke 
Hyllinge), Lejre Kommune, N-Seeland)             [Torshoj, Thorshoj] 

Torsholm Torsholmen (Zw.) (schiereiland, bij Hedlandet och Åsgård tZv 
Mariefred (stad), Mariefred, Strängnäs kommun, Södermanland) 

Torshov (= Thorshof (1838)) Torshov (= Thorshof (1838)) (No.) (wijk) (huisloc./topogr., Oslo 
kommune, Oslo) 

Torsjö Torsjö (Zw.) (meer, Vänersäs, Vänersborgs kommun, Västra 
Götaland)                                                                         [Torsjo] 

Torskilde Torskilde (De.) (bron (?), tussen Hellum en Torup/Thorup tZOv 
Støvring, Rebild Kommune, Noord-Jutland) 

Torsland Torsland (No.) (huisloc., tNv Hjartdal (dorp) (tWv Kongsberg), 
Hjartdal kommune, Telemark) 

Thorslanda Torslanda = Thorslanda (ca 1400) = i þorslandum (1388) (Zw.) 
(topogr., tWv Gotenburg, Torslanda, Göteborgs kommun, Västra 
Götaland) 

Torslunda Torslunda (1) (Zw.) (huisloc., tZv Tierp (dorp), Tierp, Tierps 
kommun, Uppsala) 

Torslunde Torslunde (De.) (huisloc., tNv Nakskov, Lolland Kommune, Z-
Seeland) 

Torsnes Torsnes (No.) (topogr., tZOv Fredrikstad (stad), Fredrikstad 
kommune, Østfold) 

Torsö. Torsö (1) (Zw.) (topogr., tZOv Sölvesborg (stad), Mjällby, 
Sölvesborgs kommun, Blekinge)                                          [Torso] 

Torsö (Finl.) Torsö (2) = fins Tursh Ö (Finl.) (eiland, tWv Raseborgs kommun, 
Uusimaa = Nyland)                                                [Torso, Tursh O] 

Torsö Torsö (Finl.) (eiland) 

Torsö Torsö (Zw.) (eiland) 

Torsøy Torsøy (No.) (huisloc., aan de zuidzijde van de Viksfjord tZOv 
Larvik (stad), Larvik kommune, Vestfold) 

Torsvattnet Torsvattnet (Zw.) (meer, tNOv Töcksfors, Töcksmark, Årjängs 
kommun, Värmland) 

Torsvi Torsvi (Zw.) (huisloc., tZOv Enköping (stad), Torsvi, Enköpings 
kommun, Uppsala) 



De Oud-Germaanse religie 

Totland Totland (No.) (huisloc., tOv Nesttun en tZOv Bergen (centrum), 
Bergen kommune) 

Utrecht Traiecto (2) (abl.) (300) = Treiecto (753) = Vttrecht (870) = Utreth 
(1186) = Ulterius Traiectum (11e eeuw) = Vultraiectum (12e eeuw) 
= mod. Utrecht (Ne.) (topogr., aan de Oude Rijn tNWv Wijk bij 
Duurstede, Utrecht)                                        [Inferius Traiectum] 

Triśiras Triśiras = (BhPu) Viśvarūpa (1) (Ind.) (asura-demon, zoon van 

Viśvakarman = Tvaṣṭṛ)    [Trishiras, Trisiras, Vishvarupa, Visvarupa] 

Viśvarūpa Triśiras = Viśvarūpa (1) (Ind.) (demon, zoon van Viśvakarman = 

Tvaṣṭṛ)                                                                     [Trishiras, Trisiras] 

Trita Āptya Trita Āptya = Trita (Ind.) (god)                 [Trita Aptya, Tṛta Āptya] 

Turisas Turisas = Tursas = Meritursas = Iki-Tursas = Iku-Tursas = Iko-Turso 
(Finl.) (zeemonster/god (Agricola)) 

Turvaśa Turvaśa (Ind.) (koning/volk)                            [Turvasha, Turvasa] 

Tvaṣṭṛ Tvaṣṭṛ (Ind.) (abstracte god)                    [Tvastr, Tvashtr, Tvastri, 

Tvashtri, Tvastar, Tvashtar, Twastr, Twashtar, Twastri, Twashtri] 

Uhland Uhland, Johann Ludwig (auteur) 
Ukko Ukko = Äijä = Äijö = est. Uku (Finl.) (god) 

Úlfr Uggason Úlfr (2) Uggason (Germ.) (skald)         [Úlfr Uggason, Ulfr Uggason] 

Ullarin Ullarin = mod. Ullern (No.) (wijk) (vrm. huisloc./topogr., Oslo 
kommune, Oslo) 

Ullarland Ullarland * = Vllarlande (1324) = mod. Ullaland (1) (No.) (huisloc., 
aan de noordzijde van de Austefjord tZOv Volda (stad) (tZv 
Ålesund), Volda kommune, Møre og Romsdal) 

Ullarøy Ullarøy (No.) (topogr. (tZv Berg) /schiereil., Sarpsborg kommune, 
Østfold)                                                               [Ullaroy, Ullarø] 

Ullasjö Ullasjö (Zw.) (huisloc. en meer (‘Stora Ullasjön), tNv 
Simlångsdalen en tNOv Halmstad, Breared, Halmstads kommun, 
Halland)                                                                          [Ullasjo] 

Ullavi Ullavi (Zw.) (huisloc., tZv Klockhammar (tNv Örebro (stad)), Kil, 
Örebro kommun, Örebro) 

Ulledalen Ulledalen = Vlledallen (1665) = mod. Uddedalen (No.) (huisloc., bij 
de Uddedalstjønni (meer) tWv Kviteseid (stad), Kviteseid 
kommune, Telemark) 

Ullenes Ullenes = mod. Ullanes (No.) (localiteit, tNOv Østhusvik (tNv 
Stavanger), Rennesøy kommune, Rogaland) 

Ullensaker Ullensaker (1) (No.) (huisloc., aan de noordzijde van de Ullsjø tNv 
Vest-Torpa, Nordre land kommune, Oppland) 

Ullentuna Ullentuna, Stora en Lilla (Zw.) (huisloc., tZOv Husby-Långhundra 
(dorp), Skepptuna, Sigtuna kommun, Stockholm) 

Ullerön Ullerön (Zw.) (huisloc., tOv Ed, Dals-Ed, Dals-Eds kommun, Västra 
Götaland)                                                                       [Ulleron] 

Ullervi Ullervi = mod. Ullervad (Zw.) (topogr., tZv Mariestad (stad), 
Ullervad, Mariestads kommun, Västra Götaland) 

Ullevi [+ spatie] Ullevi (Zw.) (huisloc., tOv Nyckelsjön (meer), Gåsinge-Dillnäs, 
Gnesta kommun, Södermanland) 

Ullevik Ullevik (No.) (huisloc., aan de zuidzijde van de Ullevikbog 
(Nordsjøen) tNv Ulefoss (tNWv Skien), Nome kommune, Telemark) 

Ullinleik Ullinleik (No.) (topogr., onvindbaar; zou voorkomen in Ullensaker 
kommune (Akershus), Nes kommune (Akershus) en Hemsedal 
kommune (Buskerud)) 

later: Ullensaker prestegård Ullinshof (1) = (later) Ullensaker (2) (No.) (huisloc., bij Ullensaker 
kerk tOv Kløfta, Ullensaker kommune, Akershus) 

Ullershov Ullinshof (2) = (later) Ullershov (No.) (huisloc., bij Nes kerkruïne 
tOv Vormsund, Nes kommune, Akershus) 

Ullinshof (De Vries: Ullinhof) en Disin Ullinshof (2) = Vllinshofwe (1341) = (later) Ullershov (No.) 
(huisloc., bij Nes kerkruïne tOv Vormsund, Nes kommune, 
Akershus) 
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Ullinsin Ullinsin = mod. Ullinsvin (No.) (huisloc., in Vågåmo tZv Dombås, 
Vågå kommune, Oppland) 

Ullinsland Ullinsland = mod. Ullaland (2) (No.) (streek/huisloc., aan de r. 
Nausta tNv Naustdal (dorp), Naustdal kommune, Sogn og Fjordane) 

Ullar [+ spatie] Ullr = Ullinn (Germ.) (god) 

Ullinn Ullr = Ullinn (Germ.) (god) 

Ullr Ullr = Ullinn (Germ.) (god) 

Ulls Ullr = Ullinn (Germ.) (god) 

boga-áss (‘boog-Ase’) Ullr: ‘Boga-áss’ (kenning) (Germ.) (god)           [Boga-ass, Bogaáss, 
Bogaass] 

bogmaðr (‘boogschutter’) Ullr: ‘Bogmaðr’ (kenning) (Germ.) (god)                         [Bogmadr] 

önduráss (‘sneeuwschoen-Ase’) Ullr: ‘Önduráss’ (kenning) (Germ.) (god)        [Ǫnduráss, Ondurass] 

skíðfœrr (‘die goed is in het zich Ullr: ‘Skíðfœrr’ (kenning) (Germ.) (god)         [Skíðfærr, Skidfoerr, 
Skidfaerr] 

skjaldar áss (‘schild-Ase’) Ullr: ‘Skjaldar áss’ (kenning) (Germ.) (god)               [Skjaldar ass] 

veiði-áss (‘jacht-Ase’) Ullr: ‘Veiði-áss’ (kenning) (Germ.) (god)          [Veidi-ass, Veiðiáss, 
Veidiass] 

Ollerus Ullr: Ollerus (Saxo) (Germ.) (god) 

Ullskeið Ullskeið (Zw.) (topogr., onvindbaar; zou voorkomen in Ullensaker 
kommune (Akershus), Øvre Eiker (Vestfold) en Tinn (Telemark)  
                                                                                     [Ullskeid] 

Ullunda Ullunda (Zw.) (huisloc., op Selaön tNOv Stallarholmen, Ytterselö, 
Strängnäs kommun, Södermanland) 

Nijmegen Ulpia Noviomagus Batavorum (98) = Nouiomagi (365) = Niumaga 
(777) = Neomage (865) = Nimagna (949) = Numegen = Nymegen = 
Niemage = Niemaghen (alle 13e eeuw) = mod. Nijmegen = d. 
Nimwegen = frans Nimègue (Ne.) (topogr., tZv Arnhem, 
Gelderland) [op het Kops plateau lag voorheen het Oppidum 
Batavorum] 

Noviomagus Ulpia Noviomagus Batavorum (98) = Nouiomagi (365) = Niumaga 
(777) = Neomage (865) = Nimagna (949) = Numegen = Nymegen = 
Niemage = Niemaghen (alle 13e eeuw) = mod. Nijmegen = d. 
Nimwegen = frans Nimègue (Ne.) (topogr., tZv Arnhem, 
Gelderland) [op het Kops plateau lag voorheen het Oppidum 
Batavorum] 

Ulsaaker Ulsåker = Ulsaaker (No.) (huisloc., bij Ulsåk tNWv Gol, Hemsedal 
kommune, Buskerud)                                                       [Ulsaker] 

Uppland Uppland (Zw.) (landskap) 

Uppsala Uppsala (Zw.) (topogr., tNv Stockholm (stad), Uppsala kommun, 
Uppsala) 

Ulleråker Uppsala: Ulleråker (Zw.) (wijk) (topogr., tNv Stockholm (stad), 
Uppsala kommun, Uppsala)                                           [Ulleraker] 

Ulltuna Uppsala: Ultuna = vrm. Ulltuna (Zw.) (wijk) (topogr., tNv 
Stockholm (stad), Uppsala kommun, Uppsala) 

Ultuna Uppsala: Ultuna = vrm. Ulltuna (Zw.) (wijk) (topogr., tNv 
Stockholm (stad), Uppsala kommun, Uppsala) 

Ουρανος Uranus = gr. Ouranos (Ουρανος) (Gr.) (god) 

Vāc Vāc (Ind.) (abstracte godin)                                  [Vac, Vak, Vach] 

Varjagen Væringjar (on.) = mgr. Βαραγγοι = Βαριαγοι = ooslav. Varęgŭ = 
lat. Varangi = Warangi = nl. Varjagen = Warjagen = Varaeger = 
Varangiërs = d. Waräger (Germ.) (m.n. Zweedse Vikingen) 
                                                                                 [Vaeringjar] 

Vafþrúðnir Vafþrúðnir (Germ.) (reus)                                          [Vafthrudnir] 
i Thorsvalle Valbo: Torsvallen (= i Thorsvalle (1443)) (Zw.) (locatie) (topogr., 

tNv Uppsala (stad), Valbo, Gävle kommun, Gävleborg) 

Varuṇa Varuṇa (Ind.) (god)                                                          [Varuna] 

Velanda Velanda (Zw.) (topogr., tZv Trollhättan (stad), Gärdhem, 
Trollhättans kommun, Västra Götaland) 
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Vetrliði Sumarliðason Vetrliði Sumarliðason (Germ.) (skald)          [Vetrlidi Sumarlidason] 
Viðarr Viðarr (Germ.) (god)                                                         [Vidarr] 
Virring Virring (De.) (topogr., tOv Randers (stad), Randers Kommune, 

Midden-Jutland) 

Mohinī Viṣṇu: Mohinī, avatāra (Ind.) (nimf-god)              [Mohini, avatara] 

De Vries Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur) 

Vṛtra Vṛtra (1) (Ind.) (asura-demon-nāga)                 [Vrtra, Vritra, naga] 

Wace Wace, (Robert); = Maistre Wace (Norm.) (auteur)       [Gace, Vace, 
Vacce, Vaicce, Guase, Wistace] 

Wessén Wessén, Elias Gustaf Adolf (auteur) 

Westkapelle Westcapella (1102) = mod. Westkapelle (Ne.) (topogr., tWv 

Middelburg, gem. Veere, Zeeland)   [Weest Cappele, Wasschappel] 
Westfalen Westfalen (Du.) (1. streek, NO deel van de deelstaat Noordrijn-

Westfalen, 2. hist. streek, westelijk deel van het hertogdom 
Saksen, tussen Wezer en Rijn, tNv Attendorn en Hann. Münden) 

Wissowa Wissowa, Georg Otto August (auteur) 

Wodan Wodan (Germ.) (god) (alg.) 

Oss = Wodan Wodan: ‘Oss’ (Germ.) (god) (alg.) 

 Odin [voorafgegaan door een spatie] Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin, Hœnir Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odins beproeving Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin is allang Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin noemt Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin is de Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin ontvangt Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin schenkt Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin als áss Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin heeft bovendien Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Óðinn Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

almáttki áss Wodan: Odin: ‘Almáttki áss’ (Germ.) (god)               [Almattki ass] 

Ása niðr Wodan: Odin: ‘Ása niðr’ (Germ.) (god)                            [Asa nidr] 

Herjann Wodan: Odin: ‘Herjann’ (Germ.) (god) 

Rauðgrani Wodan: Odin: ‘Rauðgrani’ (Germ.) (god)                      [Raudgrani] 

Othinus Wodan: Odin: Othinus (Saxo) (Germ.) (held-god) 

Yadu Yadu (1) (Ind.) (hist. fig., vriend van Indra) 

Zweden Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Zw. Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Zweedse Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

zw. Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Midden-Zweden Zweden, Midden- 
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2. Index van categorieën en termen 
 

dalen Aardformatie: dal 

Ýdalir (‘IJfdalen’) Aardformatie: dal: term: dalir, Ý- (‘IJfdalen’) (woning van Ullr) 
(Germ.) 

Ullrs woning heet Ýdalir Aardformatie: dal: term: dalir, Ý- (‘IJfdalen’) (woning van Ullr) 
(Germ.) 

 hol [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Aardformatie: grot (hol) 

Aardhoogten Aardhoogte 

Donnersberge Aardhoogte: berg, Donars-: Donnersberg (Germ.) 

tafelberg Aardhoogte: berg, tafel- 

gouden Aardmaterie: goud(en) 
ijzer Aardmaterie: ijzer(en) 

lemen [+ spatie] Aardmaterie: klei (leem) 

splinter Aardmaterie: materie: brok 

metaal Aardmaterie: metaal 

oudste cultusplaatsen Begin: eerste/oudste cultusplaatsen van Ullr (Germ.) 

bron [+ spatie] Begin: oorsprong 

bronnen Begin: oorsprong 

ontstaan Begin: oorsprong 

oorsprong Begin: oorsprong 

oorspronkelijk Begin: oorsprong 

Oorsprong van de hameramuletten Begin: oorsprong van de hameramuletten 

strijd van Thor met Elli is Keltisch van Begin: oorsprong van de mytheëpisode van Thors strijd met Elli 
(Germ.) 

wijding van Baldrs brandstapel Begin: oorsprong van de wijding van Baldrs brandstapel door het 
hamerteken (Germ.) 

Ontstaan van Mjöllnir Begin: oorsprong van Mjöllnir (Germ.) 

oorsprong van Thor Begin: oorsprong van Thor (Germ.) 

steenhouwers Beroep en functie: ambachtsman: steenhouwer 

timmerman Beroep en functie: ambachtsman: timmerman 

beschermer Beroep en functie: bewaker 

dichter Beroep en functie: dichter 
skalden Beroep en functie: dichter: term: skáld (Germ.) 

dief Beroep en functie: dief, rover 

dieven Beroep en functie: dief, rover 

þrúðar þjófs Beroep en functie: dief: term: þrúðar þjófr (kenning voor 
Hrungnir) (Germ.) 

bediende Beroep en functie: dienaar (knecht) 

dienaar Beroep en functie: dienaar (knecht) 

wlþuþewar Beroep en functie: dienaar, gods-: dienaar van Ullr: term: þewar, 
wlþu- (runeninscr.) (Germ.) (soort priester) 

slaven Beroep en functie: dienaar: slaaf 

dienstmaagd Beroep en functie: dienares 

doder Beroep en functie: doder 

bani Beroep en functie: doder: term: bani (Germ.) 

Hrungnis bani, ‘Hrungnirs doder’ Beroep en functie: doder: term: bani, Hrungnis (‘Hrungnirs 
doder’) (kenning voor ‘Mjöllnir’) (Germ.) 

völva Beroep en functie: drager van de staf: term: völva (fem.) (Germ.) 

drinker Beroep en functie: drinker 

eter [+ spatie] Beroep en functie: eter 

functie Beroep en functie: functie 

rol Beroep en functie: functie 

werkingsgebied Beroep en functie: functie 

Pandora Beroep en functie: gever: term: δωρα, Παν- (‘schenkster van alle 
dingen’) (godinnennaam) (Gr.) 

kolonisten Beroep en functie: kolonist (landverhuizer) 
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landverhuizers Beroep en functie: kolonist (landverhuizer) 

akkerbouwers Beroep en functie: landbouwer (boer, planter) 

boer Beroep en functie: landbouwer (boer, planter) 

maaiers Beroep en functie: maaier 

Die drei Mader Beroep en functie: maaier: term: Mader, Die drei (‘de drie 
maaiers’) (naam voor sterrenbeeld Jager) (Germ.) 

gelovigen Beroep en functie: rel. persoon: gelovige 

heiligen Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

missionaris Beroep en functie: rel. persoon: missionaris (zendeling) 

sjamaan Beroep en functie: rel. persoon: sjamaan 

aanhanger Beroep en functie: rel. persoon: vereerder 

dedicant Beroep en functie: rel. persoon: vereerder 
vereerder Beroep en functie: rel. persoon: vereerder 

völva Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: völva (Germ.) 

 rijder [voorafgegaan door een spatie] Beroep en functie: ruiter (rijder) 

‘Grote rijder’ Beroep en functie: ruiter: term: riði, ein- (‘grote rijder’) (bijnaam 
van Thor) (Germ.) 

zeelui Beroep en functie: schepeling (bemanning, zeeman, schipper) 

bulderaar Beroep en functie: schreeuwer (bruller, bulderaar) 

krijger Beroep en functie: strijder 

soldaten Beroep en functie: strijder 
strijder Beroep en functie: strijder 

boeienkrijger Beroep en functie: strijder: boeienkrijger 

* þelba-harja Beroep en functie: strijder: boeienkrijger: term: þelba-harja* 
(Germ.) 

boogschutter Beroep en functie: strijder: boogschutter 

bogmaðr Beroep en functie: strijder: boogschutter: term: bogmaðr (kenning 
voor Ullr) (Germ.) 

Ullar kjóla él-Freyr (‘Schildstrijd-Freyr’) Beroep en functie: strijder: term: ‘Ullar kjóla él-Freyr’ 
(‘Schildstrijd-Freyr’) (kenning) (Germ.) 

Einherjar Beroep en functie: strijder: term: einheri (pl. einherjar) (‘grote 
strijder’) (groep geesten) (Germ.) 

geleerden Beroep en functie: studie: geleerde 

toehoorders Beroep en functie: toehoorder 

vissers Beroep en functie: visser 

Fiskekallene of Fiskarane Beroep en functie: visser: term: fiskekall of fiskar (tevens naam 
v.e. sterrenbeeld in pl.) (Germ.) 

oaggùh ‘hengelaar’ Beroep en functie: visser: term: oaggu (Lapl.) 

voedster Beroep en functie: voedster (min) 

in wie men volledig vertrouwen stelt Beroep en functie: vriend (vriendin) 

vriend Beroep en functie: vriend (vriendin) 

fulltrúi Beroep en functie: vriend: term: fulltrúi (Germ.) 
spjalli Beroep en functie: vriend: term: spjalli (Germ.) 

Hrungnis spjalli, ‘Hrungnirs vriend’ Beroep en functie: vriend: term: spjalli, Hrungnis (‘Hrungnirs 
vriend’) (kenning voor ‘reus’) (Germ.) 

ástvinr Beroep en functie: vriend: term: vinr, ást-  (‘lieve vriend’) (m.n. 
Thor) (Germ.) 

bezitten zij zijn hamer Bezit en roof: bezit van de hamer Mjöllnir (Germ.) 

Hymir zou deze bezitten Bezit en roof: bezit van de ketel 

bezit de ring Bezit en roof: bezit van de ring 

bezit van een stenen hart Bezit en roof: bezit van een stenen hart 

bezit de als boemerang terugkerende Bezit en roof: bezit van het donderwapen 

gestolen Bezit en roof: diefstal 

ketel van Hymir stelen Bezit en roof: diefstal van de medeketel (Germ.) 

verovert zijn runderkudde Bezit en roof: diefstal van de runderen 

roof van het donderwapen Bezit en roof: diefstal van het donderwapen 

roof van de godin Bezit en roof: diefstal van Iðunn en haar appels (Germ.) 

roof van een godin Bezit en roof: diefstal van Iðunn en haar appels (Germ.) 
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gaven Bezit en roof: gave (gift, geschenk, geven, overdracht) 

 geven [voorafgegaan door een spatie] Bezit en roof: gave (gift, geschenk, geven, overdracht) 

offergave Bezit en roof: gave, offer- (votief-, wijgeschenk) 

votiefbijlen Bezit en roof: gave, offer- (votief-, wijgeschenk) 

bruidsschat Bezit en roof: gave: betaling: bruidsprijs (bruidsschat) 

krijgt ze Njörðr als echtgenoot Bezit en roof: gave: bruid (bruidegom) 

uitgezonden om de ketel te halen Bezit en roof: verwerving van de medeketel 

verwerving van de ketel Bezit en roof: verwerving van de medeketel 

Freyja als bruid wil krijgen Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin) 

krijgt de genade van Ullr en alle goden Bezit en roof: verwerving van genade (gunst) 

deze onoverwinnelijke kracht Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana) 

IE mythologie van de verwerving van de Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de 
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank) 

mede terugrooft Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de 
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank) 

roof van de godendrank Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de 
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank) 

Aurvandill over een rivier draagt Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 
van een reus over de zee gedragen Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 
Herakles draagt Dionysos Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 
Indra draagt Turvaśa Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 

Jason als Phaon dragen een godin Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 
ontvoeren Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 
Orion draagt het kind Hephaistos Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 
gedragen heeft en dat Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 
roof van de godin Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 
roof van een godin Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 

rivier overdraagt: Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 
persoon) 

Vergelijk de Christofoor-legende Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 
wezen dat een ander wezen over Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen w.e. 

persoon) 

weigert Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping 

boom Boom 

 eik [voorafgegaan door een spatie] Boom: eik 

Ullar skip, - kjóll, - askr Boom: es: term: askr (Germ.) 

heilige boom Boom: heilige ~ 

eik te Dodona Boom: heilige ~ van Dodona (Gr.) 

eik in Geismar Boom: heilige ~ van Geismar (Germ.) 

 iep [voorafgegaan door een spatie] Boom: iep 

 ijf [voorafgegaan door een spatie] Boom: ijf (taxus baccata) 

‘ijf Boom: ijf (taxus baccata) 

taxus baccata Boom: ijf (taxus baccata) 

lijsterbes Boom: lijsterbes 

Eberesche Boom: lijsterbes: term: Eberesche (Germ.) 

Raudna ‘lijsterbes’ Boom: lijsterbes: term: raudna (Lapl.) 
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Rauni ‘lijsterbes’ Boom: lijsterbes: term: rauni (Finl.) 

reynir Boom: lijsterbes: term: reynir (Germ.) 

vijgenboom Boom: vijgenboom 

wereldboom Boom: wereldboom 

schip Boot 

kiel Boot: kiel 

kjóla Boot: kiel: term: ‘kjóll’ (meton. voor ‘schip’) (Germ.) 

kjóll Boot: kiel: term: ‘kjóll’ (meton. voor ‘schip’) (Germ.) 

scheepsstevens Boot: steven 

Ullar skip, - kjóll, - askr Boot: term: ‘askr’ (meton. voor ‘schip’) (Germ.) 

Ullar skip, - kjóll, - askr Boot: term: skip (askr, kjóll), Ullar (‘schip (kiel, es) van Ullr’) 
(kenning voor schild) (Germ.) 

skip Boot: term: skip (Germ.) 

hekwerk Bouwwerk: afscheiding 

‘Asgard’, de woonplaats der Asen) Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Ás- (‘rijk der Asen’) (wereld 
der goden) (Germ.) 

Geirrøðargarðr Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Geirrøðar- (‘woonerf van 
Geirrøðr’) (demonenburg) (Germ.) 

Midgard Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Mið- (‘middenrijk’) (wereld 
der mensen) (Germ.) 

Utgard Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Út- (‘buitenrijk’) (wereld der 
demonen) (Germ.) 

Útgarða Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Út- (‘buitenrijk’) (wereld der 
demonen) (Germ.) 

Útgarðr Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Út- (‘buitenrijk’) (wereld der 
demonen) (Germ.) 

bouwde Bouwwerk: bouw 

burcht Bouwwerk: burcht (vesting) 

Muyswinkel Bouwwerk: burcht: ‘Muiswinkel’ = ‘Musewinkel’ (Ne.) (vrm. 
burcht, tOv Ravenswaai, gem. Buren, Gelderland)      [Muyswinkel] 

dak Bouwwerk: dak 

Geirrøðargarðr Bouwwerk: stad der demonen: ‘Geirrøðargarðr’ (Germ.) 

hal van þrymr Bouwwerk: stad der demonen: þrymr, hal van (Germ.) 

geitenstal Bouwwerk: stal, geiten- 

toren Bouwwerk: toren 

schuur Bouwwerk: voorraadschuur 

paal Bouwwerk: zuil (paal) 

zuil Bouwwerk: zuil (paal) 

hogezetelzuilen Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centale: hogezetelzuil 
(Germ.) 

 wezen [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

wezen, Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

belang Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde) 

centrale Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde) 

bloei in de prehistorische periode Cultureel aspect: bloei, culturele 

voortleven Cultureel aspect: doorklinken 

invloed Cultureel aspect: invloed 

evolutionistische Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie) 

ontwikkel Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie) 

Volkstraditie Cultureel aspect: traditionalisme (traditie) 

in Scandinavië verschijnen Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

migratie Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

verspreidde Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

wijdverbreide Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

cultische Cultus 

cultus Cultus 

placant Cultus 
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Donar-cultus Cultus: Donar-cultus (Germ.) 

Thor werd veel vereerd Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.) 

Thor wordt vereerd Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.) 

Thor-cultus Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.) 

verering van Thor Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.) 

cultus van de dubbele bijl Cultus: dubbele bijl, ~ van de 

Germaanse cultus Cultus: geogr./rel.: Germaanse ~ (Germ.) 

Griekse cultus Cultus: geogr./rel.: Griekse ~ (Gr.) 

godinnen werden door deze soldaten Cultus: godencultus: godinnencultus 
verering van de Wanen Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden: Wanen-cultus (Germ.) 

Hercules als Romeinse god werd vooral Cultus: Herakles: Hercules (1)-cultus (L/R) 

gebied van de Neder-Rijn vereerd Cultus: Herakles: Hercules (2)-cultus (Germ.) 
cultus te Uppsala Cultus: loc.: Uppsala (Germ.) 

Martem concessis animalibus placant Cultus: Mars (2)-cultus (Germ.) 

Ze werd blijkbaar vereerd Cultus: Sif-cultus (Germ.) 
cultus van Ullr Cultus: Ullr-cultus (Germ.) 

Ullr-verering Cultus: Ullr-cultus (Germ.) 

Verering van Ullr Cultus: Ullr-cultus (Germ.) 

West-Noorwegen kwam zijn cultus Cultus: Ullr-cultus (Germ.) 

vruchtbaarheidscultus Cultus: vruchtbaarheidscultus 

lijsterbes werd in de cultus van Hora Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering: 
lijsterbes 

Tanngrisnir ‘tandenknarser’ Dier: ‘Tandenknarser’ (Tanngrisnir) (Germ.) 

Tanngnjóstr ‘tandenknerper’ Dier: ‘Tandenknerper’ (Tanngnjóstr) (Germ.) 

beer [+ spatie] Dier: beer 

geit Dier: geit 

bok Dier: geit: bok (= geitenbok) 

offerbok Dier: geit: bok, offer- 

bok was aan Thor gewijd Dier: heilig ~ 

Thors bok Dier: heilig ~ 

 kat [voorafgegaan door een spatie] Dier: kat 

Rendieren Dier: rendier 

vee: Dier: vee 

vee, Dier: vee 

zalmen Dier: vis: zalm 

walvis Dier: walvis 

onderwereld Dodenrijk: loc.: onderwereld 

dode; Dood en leven: afgestorvene (dode) 

levenden en doden Dood en leven: afgestorvene (dode) 

dodenbeschermend Dood en leven: afgestorvene (dode) 

doden in Dood en leven: afgestorvene (dode) 

gevallen helden Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde 

gebeurtenissen in het leven Dood en leven: bestaan 

dood [+ spatie] Dood en leven: dood 

dood; Dood en leven: dood 

dood, Dood en leven: dood 

dood. Dood en leven: dood 

doosdemon Dood en leven: dood 

geboorte Dood en leven: geboorte 

 leven [voorafgegaan door een spatie] Dood en leven: leven 

natuur Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

levend wezen Dood en leven: levend wezen 

levenden Dood en leven: levend wezen 

levensgebieden Dood en leven: levensgebied 
onsterfelijkheid Dood en leven: onsterfelijkheid 

die het onderspit delft Dood en leven: vernietiging 

te doden Dood en leven: vernietiging 
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doden een Dood en leven: vernietiging 

doding Dood en leven: vernietiging 

gedood Dood en leven: vernietiging 

doodt Dood en leven: vernietiging 

ondergang Dood en leven: vernietiging 

slachting Dood en leven: vernietiging 

vernietigen Dood en leven: vernietiging 

rug breken Dood en leven: vernietiging: breking van de rug 

slaat de reus en zijn zuster dood Dood en leven: vernietiging: doodslaan 

slaat Jörmungandr dood Dood en leven: vernietiging: doodslaan 

vernietigt diens dochters Dood en leven: vernietiging: door de bliksem 

Mjöllnir Hrungnirs hoofd verbrijzelt Dood en leven: vernietiging: door de donderhamer 

door deze heen Dood en leven: vernietiging: doorboring met gloeiend stuk ijzer 

stoot een gloeiend stuk ijzer in de borst Dood en leven: vernietiging: doorboring met gloeiend stuk ijzer 

moord Dood en leven: vernietiging: moord (doodslag) 

zijn drie koppen te laten afhakken Dood en leven: vernietiging: onthoofding (en koppensnellen) 

onthooft Dood en leven: vernietiging: onthoofding (en koppensnellen) 

vellen Dood en leven: vernietiging: vellen 

vermaler Dood en leven: vernietiging: vermalen (verpulveren) 

malwjan Dood en leven: vernietiging: vermalen: term: malwjan (Germ.) 

spelen. Drama: spel (spelen) 

leik Drama: spel: term: leikr (Germ.) 

drie Drie 

drievoudig Drie: drievoudigheid 

 eed [voorafgegaan door een spatie] Eed (gelofte, eedaflegging, zweren) 

zweert Eed (gelofte, eedaflegging, zweren) 

zwoeren Eed (gelofte, eedaflegging, zweren) 

afzweringsformule Eed: abrenuntiatie (afzwering van de heidense religie) 

belooft Eed: belofte 

Men zweert at hringi Ullar Eed: object: ring, ~ op de: term: ‘at hringi Ullar’ (Germ.) 

at hringi Ullr Eed: object: ring, ~ op de: term: ‘at hringi Ullar’ (Germ.) 

zwoeren bij Perun (= Thor) Eed: vorm: aanroeping van de goden als getuigen 

(‘almachtige Ase’) in eedsformules Eed: vorm: aanroeping van de goden als getuigen: Wodden of Odin 
(Germ.) 

grensoverschrijdingen Eén: assimilatie 

eenheid Eén: eenheid 

stemt overeen met Eén: harmonie (overeenstemming) 

gelijkgesteld Eén: identificatie (gelijkstelling) 

gelijkstelling Eén: identificatie (gelijkstelling) 

wezensgelijkheid Eén: identificatie (gelijkstelling) 

equivalent Eén: identiteit 

gelijkenis Eén: identiteit 

identiteit Eén: identiteit 

zelfstandig Eén: individualiteit 

combinatie Eén: samenstelling (combinatie) 

samenstelling Eén: samenstelling (combinatie) 

eten (een os en acht zalmen) en drinken Eten en drinken 

broden Eten en drinken: brood, offer- 

brood Eten en drinken: brood, offer- 

drinken (drie vaten mede) Eten en drinken: drank 

drink Eten en drinken: dronk (drinken, drenken) 

teugen Eten en drinken: dronk (drinken, drenken) 

dronk bij het huwelijk Eten en drinken: dronk, offer- (heildronk) 

Thor-minni Eten en drinken: dronk, offer-: term: minni (Germ.) 

gilde Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch: term: gilde (Germ.) 

drinkgelag Eten en drinken: dronk: drinkgelag, profaan 

 eet [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: eten (voedselopname) 
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eten. Eten en drinken: eten (voedselopname) 

 eten, [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: eten (voedselopname) 

krijgen de goden te Eten en drinken: eten: maaltijd 

 eten [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Eten en drinken: eten: maaltijd 

maaltijd Eten en drinken: eten: maaltijd 

ontbijt Eten en drinken: eten: maaltijd: ontbijt 

verslonden Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden) 

vertering Eten en drinken: eten: voedselvertering 

godendrank Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar, 
godendrank, offerdrank) 

mede Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar, 
godendrank, offerdrank) 

offerdrank bij het cultusmaal Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar, 
godendrank, offerdrank) 

onsterfelijkheidsdrank Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar, 
godendrank, offerdrank) 

dichtermede Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.) 

amṛta Eten en drinken: mede: soma: amṛta (Ind.) 

vlees Eten en drinken: vlees 

vlees als offergaven aan Thor Eten en drinken: vlees, offer- 

vlees voor Thor Eten en drinken: vlees, offer- 

eten (een os en acht zalmen) Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs) 

eten uit de buidel Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs) 

proviand Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs) 

 aas [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: voedsel: lokaas 

krijgt eten Eten en drinken: voedselvoorziening (voeding, voeden) 

te eten Eten en drinken: voedselvoorziening (voeding, voeden) 

bestraffen Ethiek: straf (straffen) 

treden in dienst van Thor als boete Ethiek: straf: dienstbaarheid aan de god 

verbannen Ethiek: straf: verbanning 

door onweer Ethiek: straf: verhindering door onweer 

vergelding Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak) 

verboden een wetsteen dwars over de Ethiek: verbod op het werpen van een wetsteen dwars over de 
deel 

gelijkwaardig Ethiek: waardigheid, gelijk- 

familierelaties Familierelaties 

goddelijke voorvader Familierelaties: afstamming, goddelijke 

nakomelingen van Thor Familierelaties: afstamming, goddelijke 

Odin is de voorvader van het Familierelaties: afstamming, goddelijke 

Thor wordt vereerd als voorvader Familierelaties: afstamming, goddelijke 

‘Thomairs geslacht’ Familierelaties: afstamming, goddelijke: ‘Thomairs geslacht’ 
(Ierl.) 

‘Thors volk’ Familierelaties: afstamming, goddelijke: ‘Thors volk’ (Ierl.) 

broeders Familierelaties: broeder 

dochter Familierelaties: dochter 

geslachten Familierelaties: familie (geslacht, clan) 

adellijke geslachten Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht 

koningsgeslacht Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht 

Anses Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Anses’ (Germ.) 

Genealogie van Thor Familierelaties: genealogie van Thor 

moeder Familierelaties: moeder 

nakomelingen Familierelaties: nakomeling  

telg Familierelaties: nakomeling  

niðr Familierelaties: nakomeling: term: niðr (Germ.) 

Ása niðr Familierelaties: nakomeling: term: niðr, Ása (‘telg der Asen’) 
(kenning voor ‘Odin’)) (Germ.) 
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stamvader Familierelaties: stamvader 

Sif Familierelaties: term: sif (‘verwantschap’) (onzeker) (Germ.) 

vader Familierelaties: vader 

verwant, bijvrouw Familierelaties: verwant, familielid 

verwant van Familierelaties: verwant, familielid 

Ullar/ Ulls mágr Familierelaties: verwant: term: mágr, Ullar/ Ulls (‘verwant van 
Ullr’) (kenning voor Thor) (Germ.) 

zonen Familierelaties: zoon 

zoon Familierelaties: zoon 

zoon der aarde Familierelaties: zoon der aarde 

burr Familierelaties: zoon: term: burr (Germ.) 

Fjörgynjar burr Familierelaties: zoon: term: burr, Fjörgynjar (‘zoon van Fjörgyn’) 
(kenning voor ‘Thor’) (Germ.) 

Jarðar burr Familierelaties: zoon: term: burr, Jarðar (‘zoon van Jörðr’) 
(kenning voor ‘Thor’) (Germ.) 

mögr Familierelaties: zoon: term: mögr (Germ.) 

Hlóðynjar mögr Familierelaties: zoon: term: mögr, Hlóðynjar (‘zoon van Hlóðyn’) 
(kenning voor ‘Thor’) (Germ.) 

zuster Familierelaties: zuster 

feest Feest 

gevierd Feest 

tijdens het offermaal in Feest: 4. loc.: Trondheim, offerfeest te (Germ.) 

rechtsbeschermende aspect Filosofie: aspect, positief (productief, welgezind) 

teken van de macht van de hemelgod Filosofie: idee dat een god de macht heeft een lichaamsdeel als 
ster aan de hemel te plaatsen 

bekendheid Filosofie: kennis (weten) 

kenden Filosofie: kennis (weten) 

 wijs [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Filosofie: kennis: wijsheid 

probleem van de oorsprong van Thor Filosofie: probleem van de oorsprong van Thor (Germ.) 

vraagstuk van de scherpte der Filosofie: probleem van de scherpte der tegenstellingen tussen 
Thor en Odin (Germ.) 

probleem van de vraag naar welke god Filosofie: probleem van de vraag naar welke god de term áss 
verwijst (Germ.) 

probleem van Sifs gouden haar Filosofie: probleem van Sifs gouden haar (Germ.) 
theorie over de migratie van Thor Filosofie: theorie over de migratie van Thor (Feist, Olsen e.a.) 

van het wezenlijke karakter van Thor Filosofie: theorie over de ontwikkeling van het wezenlijke 
karakter van Thor (De Vries) 

evolutionistische theorie Filosofie: theorie over de ontwikkeling van Thor vanuit zijn 
functie als dondergod 

theorie van Helm over Fjörgynn Filosofie: theorie over Fjörgynn als voorloper van Thor (Helm) 

Ullr als hemelgod van de nachtelijke Filosofie: theorie over Ullr (De Vries) 

Ullr als god van de koningsmacht Filosofie: theorie over Ullr (Ohlmarks) 

Verering van Ullr d.m.v. paardenoffers Filosofie: theorie over Ullr (Wessén) 

aspect Filosofisch aspect: aspect 

betekenis Filosofisch aspect: betekenis 
betekent Filosofisch aspect: betekenis 

aan te tonen Filosofisch aspect: bewijs 

bewijs Filosofisch aspect: bewijs 

bewijzen Filosofisch aspect: bewijs 

Commentaar Filosofisch aspect: commentaar 

idee Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

ideële Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

voorstelling Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

neemt zich voor Filosofisch aspect: idee: plan (voornemen) 
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 plan [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Filosofisch aspect: idee: plan (voornemen) 

plannen Filosofisch aspect: idee: plan (voornemen) 

stelt de reus aan Thor voor Filosofisch aspect: idee: plan (voornemen) 

willen de ketel van Hymir stelen Filosofisch aspect: idee: plan (voornemen) 

interpretatie Filosofisch aspect: interpretatie 

verklaart Filosofisch aspect: interpretatie 

Verklaring Filosofisch aspect: interpretatie 

interpretatio Romana Filosofisch aspect: interpretatie: term: interpretatio Romana 

Kritiek Filosofisch aspect: kritiek 

beschouwd Filosofisch aspect: mening 

gezien worden Filosofisch aspect: mening 

zien hem Filosofisch aspect: mening 

zien zichzelf Filosofisch aspect: mening 

zien in hem Filosofisch aspect: mening 

veroorzaakt Filosofisch aspect: oorzaak 

komen enigszins overeen Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

komt overeen Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

overeenkomsten Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

verbinden en scheiden Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

parallellen Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger) 

consequentie Filosofisch aspect: redenering: conclusie 

Schema Filosofisch aspect: systematiek 

oppositie Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie, contrast) 

tegenstelling Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie, contrast) 

thema Filosofisch aspect: thema 

theorie Filosofisch aspect: theorie 

relatie Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verband Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verbinden Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verbinding Filosofisch aspect: verband (relatie) 

associatie Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

geassocieerd Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbonden Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbinden en scheiden Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verschil Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verwant aan Filosofisch aspect: verwantschap 

verwant met Filosofisch aspect: verwantschap 

Verwante Filosofisch aspect: verwantschap 

verwantschap Filosofisch aspect: verwantschap 

Triśiras Geest: ‘Driekop’ (Triśiras) (Ind.) 

Vṛtra Geest: ‘Tegenhouder’ (Vṛtra) (Ind.) 

reuzenbouwmeester Geest: ambachtsgeest: bouwmeester (wereld -, reuzen -) 

dwerg Sindri smeedt Geest: ambachtsgeest: mythische smid 

demon Geest: demon 

dwerg Geest: dwerg (dwergdemon) 

doodsdemon Geest: noodlotsdemon 

walkuren Geest: noodlotsdemon: walkure (valkyrja) (Germ.) 
onweersdemon Geest: onweersdemon 

reus Geest: reus (reuzin) 

reuzen Geest: reus (reuzin) 

reuzin Geest: reus (reuzin) 

þjazi daalt als arend Geest: reus, arends- 

reus in arendsgedaante Geest: reus, arends- 

lemen reus Geest: reus, imitatie- 

Hrungnis spjalli, ‘Hrungnirs vriend’ Geest: reus: ‘Hrungnis spjalli’ (‘Hrungnirs vriend’) (kenning) 
(Germ.) 
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dísir Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (plur. dísir) (Germ.) 

öndurdís Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís, öndur- 
(‘Sneeuwschoendís’) (kenning voor ‘Skaði’) (Germ.) 

ziel Geest: ziel 

psychische Geest: ziel 

klank Geluid (klank) 

brullende Geluid: brullen 

Bruller Geluid: brullen 

Zijn naam zou ‘Bruller’ betekenen Geluid: brullen: term: hrungnir (nomen agentis) (Germ.) 

knarser Geluid: knarsen (knerpen) 

knerper Geluid: knarsen (knerpen) 

Tanngnjóstr ‘tandenknerper’ Geluid: knarsen: term: gnjóstr, tann- (‘tandenknerper’) (nom. 
ag.) (naam van Thors bok) (Germ.) 

Tanngrisnir ‘tandenknarser’ Geluid: knarsen: term: grisnir, tann- (‘tandenknarser’) (nom. ag.) 
(naam van Thors bok) (Germ.) 

klank van de carmina in het schild Geluid: krijgsroep in het schild, klank van de 

gedreun Geluid: lawaai (gedreun) 

luide Geluid: luidheid 

stem, Geluid: stem 

zwijgt Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen) 

bruisende Geluid: water, ~ van het: bruisen (kolken) 

Tanaros ‘de bruisende’ Geluid: water, ~ van het: bruisen: term: tanaros (adj.) (tevens 
riviernaam) (Kelt.) 

Ægishjálmr Germ. termen: ægishjálmr < œgishjálmr 

akr Germ. termen: akr 

almáttki Germ. termen: almáttigr 

öndur Germ. termen: andrar 

skíð Germ. termen: andrar 

Ásaþórr Germ. termen: ansuz*: Ásaþórr 

Thor als Odin wordt met de term áss Germ. termen: ansuz*: Áss 

almáttki áss (‘almachtige Ase’) Germ. termen: ansuz*: áss, almáttki 

skjaldar áss (‘schild-Ase’) Germ. termen: ansuz*: áss, skjaldar 

boga-áss (‘boog-Ase’) Germ. termen: ansuz*: boga-áss 

veiði-áss (‘jacht-Ase’) Germ. termen: ansuz*: veiði-áss 

til árbótar (‘om een betere oogst te Germ. termen: árbót: til árbótar 

åska ‘donder’ < *āsekia ‘rit van de Ase’ Germ. termen: åska 

ásmóðr (‘(goddelijke) Asenwoede’) Germ. termen: ásmóðr 

þormóðr wordt ook ‘Ásmóðr’ genoemd Germ. termen: ásmóðr 

ástvinr ‘lieve vriend’ Germ. termen: ástvinr 

Aurvandills tá Germ. termen: Aurvandills tá 

bani Germ. termen: bani 

Hrungnis bani, ‘Hrungnirs doder’ Germ. termen: bani: Hrungnis bani 

Bilskirnir (Grm. 24) Germ. termen: Bilskirnir of Bilskírnir 

Blað ilja þrúðar þjófs Germ. termen: blað ilja þrúðar þjófs 

boga Germ. termen: bogi 

bogmaðr (‘boogschutter’) Germ. termen: bogmaðr 

Ásabragr Germ. termen: bragr: Ásabragr 

burr Germ. termen: burr 

Donar in IE verband Germ. termen: Donar 

donderdag Germ. termen: donderdag 

drucko Thordhns gilde Germ. termen: drucko Thordhns gilde 

Earendel: Germ. termen: Earendel 

Eberesche Germ. termen: Eberesche 

einheri Germ. termen: einherjar 

Einriði Germ. termen: Einriði 

Él Ullar skips Germ. termen: él Ullar skips of Ullar kjóla él 

ouderdom, Elli Germ. termen: elli 
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Fiskekallene of Fiskarane ‘de vissers’ Germ. termen: Fiskekallene of Fiskarane 

Fiskekrok ‘vishaak’ (vgl. laps vuogga) Germ. termen: Fiskekrok 

Fœra í sik hjarta ór leiri Germ. termen: fœra í sik hjarta ór leiri 

Friggerocken of Friggetenen Germ. termen: Friggerocken of Friggetenen 

Ásgarðr (‘Asgard’, de woonplaats Germ. termen: garda: Ásgarðr 

Geirrøðargarðr Germ. termen: garda: Geirrøðargarðr 

grið (‘vredesschikking’) Germ. termen: grið 

Gründonnerstag Germ. termen: Gründonnerstag 

hamarsheimta Germ. termen: hamarsheimta 

oostgot. hamarsiangh ‘bruidsbed’ Germ. termen: hamarsiangh 

Hrungnishjarta lijkt op een triskele Germ. termen: hjarta: Hrungnishjarta 

hlóa ‘kokendheet zijn’ Germ. termen: hlóa 

hlór ‘helder’ Germ. termen: hlór 

Hlórriði Germ. termen: Hlórriði 

Hrungnir is een type imitatiedemon Germ. termen: Hrungnir 

naam zou ‘Bruller’ betekenen Germ. termen: Hrungnir 

Hugi Germ. termen: hugr: Hugi 

Hymir-mythe in IE verband Germ. termen: Hymir 

Thor is dus de ‘zoon der aarde’ Germ. termen: Jarðar burr, Hlóðynjar mögr, Fjörgynjar burr 

-land Germ. termen: land 

 lea [voorafgegaan door een spatie] Germ. termen: leah, leag 

leik Germ. termen: leikr 

Logi Germ. termen: logi 

lund (in Zw.) Germ. termen: lundr en viðr 

Die drei Mader (‘maaiers’) Germ. termen: Mader, Die drei 

magan Germ. termen: magan 

megin Germ. termen: magan 

Mahusenham Germ. termen: Mahusenham 

ásmegin (‘(goddelijke) Asenkracht’) Germ. termen: megin: ásmegin 

Betekenis van de naam Mjöllnir Germ. termen: Mjöllnir 

mögr Germ. termen: mögr 

niðr Germ. termen: niðr 

Ása niðr (‘telg der Asen’) is de heer van Germ. termen: niðr: Ása niðr 

önduráss (‘sneeuwschoen-Ase’) Germ. termen: önduráss 

öndurdís Germ. termen: öndurdís 

öndurgoð Germ. termen: öndurgoð 

reginnaglar Germ. termen: reginnagl 

on. reið 1. ‘rit’, 2. ‘wagen’, 3. ‘donder’ Germ. termen: reið 

reið Rungnis Germ. termen: reið Rungnis 

reynir Germ. termen: reynir 

reynir er björg þórs Germ. termen: reynir: reynir er björg þórs 

wigiþonar naast Wodan Germ. termen: runeninscriptie: logaþore/wodan /wigiþonar/awa 
leubwinie 

wigiþonar, spang uit Nordendorf Germ. termen: runeninscriptie: logaþore/wodan /wigiþonar/awa 
leubwinie 

lþsr = laþa sar (‘geestenoproeping hier’) Germ. termen: runeninscriptie: lþsr = laþa sar 

þur uiki Germ. termen: runeninscriptie: þur uiki 
wlþuþewar Germ. termen: runeninscriptie: wlþuþewaR 

Die Sense (‘zeis’) Germ. termen: Sense, Die 

Haar naam lijkt op deze functie te Germ. termen: Sif 

Skeið Germ. termen: skeið 

skíðfœrr Germ. termen: skíðfœrr 

skjaldar Germ. termen: skjöldr 

Hrungnis spjalli Germ. termen: spjalli: Hrungnis spjalli 

Stallr Germ. termen: stallr 

Stallr Hrungnis fota Germ. termen: stallr Hrungnis fota 

Tanngnjóstr ‘tandenknerper’ Germ. termen: Tanngnjóstr 
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Teer yebus, ye Theer ye Odin Germ. termen: Teer yebus, ye Theer ye Odin 

Týr < IE * deieu ‘schijnen, schitteren’ Germ. termen: teiwaz* 

etymologie van þjelvar en þjálfi Germ. termen: þjálfi 

þórshamarr Germ. termen: þórshamarr 

þórshöfuð Germ. termen: þórshöfuð 

þórshörgr Germ. termen: þórshörgr = Thorshargh 

þrúðheimr of þrúðvangr ‘krachtwoning’ Germ. termen: þrúðheimr of þrúðvangr 

þunres lea en þunresfeld Germ. termen: þunres lea 

fulltrúi Germ. termen: trúa: fulltrúi 
tún Germ. termen: tún 

tungl (‘maan’) Germ. termen: tungl 

Tur aie Germ. termen: Tur aie 

Ullar kjóla él-Freyr Germ. termen: Ullar kjóla él-Freyr 

Ullar kjóll (‘schip (kiel) van Ullr’) Germ. termen: Ullar kjóll, - skip, - askr 

Ullar skip, - kjóll, - askr Germ. termen: Ullar kjóll, - skip, - askr 

Ullar skips Germ. termen: Ullar kjóll, - skip, - askr 

Ullar/ Ulls mágr Germ. termen: Ullar/ Ulls mágr 

betekenis van de naam Ullr Germ. termen: Ullr 

veiði Germ. termen: veiðr 

vella ‘koken, borrelen’ Germ. termen: vella 

Véorr (Hym. 11) Germ. termen: Véorr 

Véþormr (Skaldenpoëzie) Germ. termen: Véþormr 

vin en Germ. termen: vin 

Vingþórr (þrk. 1 en Alv. 6) Germ. termen: Vingþórr 

Gríðarvölr Germ. termen: völr 

wulþus ‘pracht, heerlijkheid’ Germ. termen: wulþus 

Ýdalir (‘IJfdalen’) Germ. termen: Ýdalir 

gebeurtenissen Geschiedenis 

Bronstijd Geschiedenis: Bronstijd 

laatste periode van het heidendom Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.) 

tijdens het heidendom Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.) 

Romeinse tijd Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.) 

historische periode Geschiedenis: historische periode 

historische tijd Geschiedenis: historische periode 

 ME [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.) 

na-heidense Geschiedenis: post-Germaans-heidense periode (‘na-heidens’) 
(Germ.) 

post-Romeinse periode Geschiedenis: post-Romeinse periode (Eur.) 

reeds verlaten bij de intrede van het Geschiedenis: pre-Christelijke periode 

prehistorische periode Geschiedenis: prehistorie 

Steen- en Bronstijd Geschiedenis: Steentijd 

Steentijd Geschiedenis: Steentijd 

geschiedenis van Skaði Geschiedenis: type: biografie (levensloop) 

Geschiedenis van de cultus van Ullr Geschiedenis: type: religieuze ~: cultus 

Vikingtijd Geschiedenis: Viking-periode (Germ.) 

Volksverhuizingstijd Geschiedenis: Volksverhuizingstijd (Eur.) 

mögr Geslacht en rijpheid: jonge man: term: mögr (Germ.) 

kind Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling 

zoon Magni, slechts drie dagen oud Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling 

 man [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geslacht en rijpheid: man 

man’ Geslacht en rijpheid: man 

man met Geslacht en rijpheid: man 

Mannus Geslacht en rijpheid: man 

 mannen [voorafgegaan door een spatie] Geslacht en rijpheid: man 

‘de oude’ Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard) 
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oude man Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard) 

Attsekatš ‘de oude man’ Geslacht en rijpheid: oude man: term: attsekatš (tevens naam van 
Horagalles) (Lapl.) 

oude voedster Geslacht en rijpheid: oude vrouw 

oude vrouw Geslacht en rijpheid: oude vrouw 

vrouw Geslacht en rijpheid: vrouw 

meervoudige Getal: aantal: groot aantal 

 acht [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Getal: acht 

grote, krachtige godenfiguur Getal: maat: reusachtigheid 

groter zijn dan hij Getal: maat: reusachtigheid 

negen Getal: negen 

 vier [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Getal: vier 

vierarmige Getal: vier 

zeven Getal: zeven 

god God 

almáttki áss God: ‘Almachtige Ase’ (almáttki áss) (Germ.) 

Barbatus God: ‘Baardige’ (Barbatus) (Germ.-Kelt.-L/R) 

boga-áss (‘boog-Ase’) God: ‘Boog-Ase’ (boga-áss) (Germ.) 

bogmaðr (‘boogschutter’) God: ‘Boogschutter’ (bogmaðr) (Germ.) 

Tvaṣṭṛ God: ‘Bouwer’ (Tvaṣṭṛ) (Ind.) 

Maruts God: ‘Doders’ (Maruts) (Ind.) (godengroep) 

Donar in IE verband God: ‘Dondergod’ (Donar, þórr) (Germ.) 

*taran ‘donder’ komt overeen met God: ‘Dondergod’ (Taran) (Kelt.) 

Magna Mater God: ‘Grote Godin’ (Magna Mater) (L/R) 

Einriði God: ‘Grote rijder’ (Einriði) (Germ.) 

Hlórriði God: ‘Hlórriði’ (Germ.) 

veiði-áss (‘jacht-Ase’) God: ‘Jacht-Ase’ (veiði-áss) (Germ.) 

Raudna ‘lijsterbes’ God: ‘Lijsterbes’ (Raudna) (Lapl.) 

Rauni ‘lijsterbes’ (d. Eberesche) God: ‘Lijsterbes’ (Rauni) (Finl.) 

Matronae God: ‘Moeders’ (Matronae) (Germ.) 
Oceaan (de God: ‘Oceaan’ (Ind.) 

Ωκεανος God: ‘Oceaan’ (Ωκεανος) (Gr.) 

Attsekatš ‘de oude man’ God: ‘Oude’ (Attsekatš) (Lapl.) 

Ukko ‘de oude’, de Finse dondergod God: ‘Oude’ (Ukko) (Fins) 

Ullar God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.) 

Ullinn God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.) 

Ullr God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.) 

Ulls God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.) 

‘de roodbaardige’ God: ‘Roodbaard’ (Germ.) 

Pandora God: ‘Schenker van alle goede gaven’ (Πανδωρα) (Gr.) 

skjaldar áss (‘schild-Ase’) God: ‘Schild-Ase’ (skjaldar áss) (Germ.) 

Rudra God: ‘Schreeuwer’ (Rudra) (Ind.) 

skíðfœrr (‘die goed is in het zich God: ‘Skikampioen’ (skíðfœrr) (Germ.) 

Sneeuwschoen-Ase God: ‘Sneeuwschoenloper’ (önduráss) (Germ.) 

einheri God: ‘Strijder’ (einheri) (Germ.) 

Ása niðr God: ‘Telg der Asen’ (Ása niðr) (Germ.) 

Ásaþórr God: ‘Thor der Asen’ (Ásaþórr) (Germ.) 

Véorr God: ‘Véorr’ (Germ.) 

Ásabragr God: ‘Verhevenste der Asen’ (Ásabragr) (Germ.) 

Mohinī God: ‘Verleidster’ (Mohinī) (Ind.) 

Ullar/ Ulls mágr God: ‘Verwant van Ullr’ (Ullar/ Ulls mágr) (Germ.) 

Véþormr God: ‘Véþormr’ (Germ.) 

Vingnir God: ‘Vingnir’ (onzeker) (Germ.) 

Vingþórr God: ‘Vingþórr’ (Germ.) 

ástvinr God: ‘Vriend’ (Ind.) + (ástvinr) (Germ.) 
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Fjörgynjar burr God: ‘Zoon der aarde’ (Jarðar burr, Hlóðynjar mögr, Fjörgynjar 
burr) (Germ.) 

Hlóðynjar mögr God: ‘Zoon der aarde’ (Jarðar burr, Hlóðynjar mögr, Fjörgynjar 
burr) (Germ.) 

Jarðar burr God: ‘Zoon der aarde’ (Jarðar burr, Hlóðynjar mögr, Fjörgynjar 
burr) (Germ.) 

booggod God: attribuut: booggod 

boga-áss God: attribuut: booggod: term: boga-áss (‘boog-Ase’) (kenning 
voor Ullr) (Germ.) 

ringgod God: attribuut: ringgod 

sneeuwschoengod God: attribuut: sneeuwschoengod 

önduráss God: attribuut: sneeuwschoengod: term: önduráss (kenning voor 
Ullr) (Germ.) 

öndurdís God: attribuut: sneeuwschoengodin: term: öndurdís (kenning voor 
Skaði) (Germ.) 

öndurgoð God: attribuut: sneeuwschoengodin: term: öndurgoð (kenning voor 
Skaði) (Germ.) 

god van de wereldboom God: attribuut: wereldboom, ~ van de 

beschermheer God: beschermgod 

Thor verdedigt de orde der kosmos God: beschermgod van de kosmos 

Thor beschermt God: beschermgod van gewas en vee 

beschermer der heiligdommen God: beschermgod van het heiligdom 

beschermheer van het heiligdom God: beschermgod van het heiligdom 

beschermer van de doden in hun graf God: beschermgod van levenden en doden 
beschermer van de menselijke God: beschermgod van levenden en doden 
beschermgod van levenden en doden God: beschermgod van levenden en doden 
beschermheer van de Germaan God: beschermgod van levenden en doden 
beschermheer van de levensgebieden God: beschermgod van levenden en doden 

bokkengod God: dierlijk asp.: bokkengod 

donderaar God: donder en/of bliksem, god van 

dondergod God: donder en/of bliksem, god van 

verbonden met de donder God: donder en/of bliksem, god van 

eedgod God: eden en verdragen, ~ van de 

redder der mensen (en der goden) God: heiland 

hemelgod God: hemelgod 

hoofd der goden God: hoofdgod 

Odin het hoofd der God: hoofdgod 

hoofdgod God: hoofdgod 
dienaar (vgl. þjálfi God: intermediair: dienaar 

dienaar van Thor God: intermediair: dienaar 

treden in dienst van Thor God: intermediair: dienaar 

jachtgod God: jacht, god van de 

Magna Mater God: moedergodin: Magna Mater (L/R) 

krijgsgod God: oorlogsgod 

oorlogsgod God: oorlogsgod 

oorlogsgodin God: oorlogsgodin 

öndurgoð God: term: guþa-: goð, öndur- (‘sneeuwschoengod(in)’) (kenning 
voor ‘Skaði’) (Germ.) 

verpersoonlijking van de Noordse boer God: vereerders: boeren (hun beschermgod) 
Beschermheer der steenhouwers God: vereerders: steenhouwers (hun beschermgod) 

god van hogere kringen God: vereerders: vorsten (hun beschermgod) 

Thors relatie tot de vruchtbaarheid God: vruchtbaarheidsgod 

vruchtbaarheidsgod God: vruchtbaarheidsgod 

vruchtbaarheidsgodin God: vruchtbaarheidsgodin 

vegetatiegodin God: vruchtbaarheidsgodin: vegetatiegodin (oogstgodin) 

Oceaan (de God: watergod: zeegod 

wintergod God: wintergod 
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Ás Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, 
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.) 

Ase Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, 
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.) 

Asen Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, 
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.) 

almáttki áss Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, almáttki (‘almachtige 
Ase’) (Odin) (Germ.) 

boga-áss Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, boga- (‘boog-Ase’) 
(kenning voor Ullr) (Germ.) 

önduráss (‘sneeuwschoen-Ase’) Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, öndur- 
(‘sneeuwschoen-Ase’) (kenning voor Ullr) (Germ.) 

skjaldar áss (‘schild-Ase’) Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, skjaldar (‘schild-Ase’) 
(kenning voor Ullr) (Germ.) 

veiði-áss (‘jacht-Ase’) Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, veiði- (‘jacht-Ase’) 
(kenning voor Ullr) (Germ.) 

Maruts Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) = 
‘Rudriya’s’ (Ind.) 

Wanen Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.) 

godenparen Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden) 
(alg.) 

wisselgod Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden) 
(alg.) 

Matronae Abirenae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 

‘Matronae Abirenae of Ambirenae’ (Germ.) 
Matronae Aufaniae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 

‘Matronae Aufaniae’ (Germ.) 
graf: Graf 

grafvrede Graf 
graven Graf 

λασιος ‘ruigharig’ Griekse termen: λασιος 

gr. οιδ- ‘zwellen’ Griekse termen: οιδεω 

Ωκεανος Griekse termen: Ωκεανος 

held [+ spatie] Halfgod: held 

helden Halfgod: held 

culturrheros Halfgod: heros, cultuur- 

heerst Heerschappij (heersen, regering) 

ordenende Heerschappij: beheren 

beroemt zich Heerschappij: eer 

majesteit Heerschappij: gezag: verhevenheid (sublimiteit) 

Ásabragr Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: bragr, Ása- 
(‘verhevenste der Asen’) (bijnaam van Thor) (Germ.) 

heer der wateren Heerser: heer der wateren 

keizer Heerser: keizer 

koning Heerser: koning 

koninklijk Heerser: koning 

koning, die hen voorstelt wedstrijden Heerser: koning, demonen- 

 heer [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Heerser: leider 

beschermheer Heerser: leider 

vorsten Heerser: leider 

leider der Einherjar Heerser: leider, demonen- (dodengeesten) 

leider der Maruts Heerser: leider, demonen- (dodengeesten) 

praeses bellorum Heerser: leider, militaire: term: praeses bellorum (god) (L/R) 

κοιρανος Heerser: leider, militaire: term: κοιρανος (Gr.) 

Tempel te Trondheim Heiligdom: loc.: Trondheim, tempel te (No.) 

tempels en beelden Heiligdom: tempel van Thor (Germ.) 

Thor-tempel Heiligdom: tempel van Thor (Germ.) 
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Torshälla Heiligdom: tempel van Thor (Thorshargh) te Torshälla (Zw.) 

bouwde daar huis en tempel Heiligdom: tempel van Thor te Hofsvág (Snæfellsnes) (IJsl.) 

Thorshof Heiligdom: tempel van Thor te Thorshof (No.) 

Torsvi Heiligdom: tempel van Thor te Torsvi (Zw.) 

Thor in de tempel in het Gudbrandsdal Heiligdom: tempel van Thor, þorgerðr Hölgabrúðr en Irpa te 
Gudbrandsdalen (No.) 

Turova božnica ‘Thor-tempel’ Heiligdom: tempel van Thor: term: Turova božnica (Slav.) 

 kerk [voorafgegaan door een spatie] Heiligdom: type: kerk (Chr.) 

alh en Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: alh- (got. alhs, ohd. 
os. alah, oe. ealh) (Germ.) 

þórshörgr Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug: hörgr, þórs- 
(>Thorshargh) (Germ.) 

hof (in No.) Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.) 

hof-naam Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.) 

hof-namen Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.) 

vé, Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (Germ.) 

hemellichaam Hemellichaam 

planeet Hemellichaam: planeet 

planeet Venus Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3) 

Aurvandills tá Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): ‘Aurvandills tá’ (‘Aurvandills 
teen’) (onzeker) (Germ.) 

Aurvandills teen Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): ‘Aurvandills tá’ (‘Aurvandills 
teen’) (onzeker) (Germ.) 

Earendel Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): ‘Earendel’ (Germ.) 

morgenster Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): morgenster 

 ster [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Hemellichaam: ster 

ster- Hemellichaam: ster 

ster: Hemellichaam: ster 

ster’ Hemellichaam: ster 

sterren Hemellichaam: ster 

sterrenbeeld Hemellichaam: sterrenbeeld 

Orion Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’ = ‘Orion’ 

Die drei Mader Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: ‘Die drei Mader’ (Germ.) 

Die Sense Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: ‘Die Sense’ (Germ.) 

Fiskekallene of Fiskarane Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: ‘Fiskekallene’ of ‘Fiskarane’ 
(Germ.) 

Fiskekrok Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: ‘Fiskekrok’ (Germ.) 

Väinämöisen viikate Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: ‘Väinämöisen viikate’ (Finl.) 

Friggerocken of Friggetenen Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: gordel van de jager: 
‘Friggerocken’ of ‘Friggetenen’ (Germ.) 

ogen van þjazi Hemellichaam: sterrenbeeld: þjazi’s ogen (Germ.) 

þjazi’s ogen Hemellichaam: sterrenbeeld: þjazi’s ogen (Germ.) 

hoofd [+ spatie] [≠ hoofd der] Hoofd 

kop [+ spatie] Hoofd 

koppig Hoofd 

koppen Hoofd 

gezicht Hoofd: deel: gezicht (aangezicht) 

hersenklomp Hoofd: deel: hersenen 

drie koppen Hoofd: koppig, drie- 

driekoppige Hoofd: koppig, drie- 

Triśiras heeft drie koppen Hoofd: koppig, drie-: term: triśiras (Ind.) 

negenkoppige Hoofd: koppig, veel-  (meer dan drie) 

hoofd zijn nu te zien Hoofd: reuzenhoofd 

kop van de Hoofd: reuzenhoofd 

op zijn hoofd Hoofd: reuzenhoofd 

os om de kop Hoofd: runderkop (koeien-, ossen-, stieren-) 

kop boven water Hoofd: slangenkop 
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þórshöfuð Hoofd: term: höfuð, þórs- (‘hoofd van Thor’) (swastikasymbool) 
(Germ.) 

hoorn Hoorn 

hoorn aangeboden Hoorn: drinkhoorn 

gedraaide hoorns Hoorn: geitenhoorn (bokkenhoorn) 

huwelijk Huwelijk 

echtgenoot Huwelijk: gemaal 

haar man Huwelijk: gemaal 

bijvrouw Huwelijk: gemalin 

bruid Huwelijk: gemalin 

gemalin Huwelijk: gemalin 

Sif Huwelijk: gemalin: term: sif (Germ.) 

summus magistratus civitatis Batavorum Instelling en organisatie: ambt: summus magistratus civitatis 
Batavorum (‘de hoogste magistraat van het gebied der Bataven’) 
(L/R) 

hogere kringen Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse (elite) 
Adellijke Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie 

(adel) 

edellieden Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie 
(adel) 

schrik aanjaagt Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

schrik aanjagen Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

list [+ spatie] Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding 

verlangen Karakter en gedrag: begeerte 

wensmotief Karakter en gedrag: begeerte 

skíðfœrr Karakter en gedrag: bekwaamheid in het skiën: term: fœrr, skíð- 
(‘ski-bekwaam’ = ‘skikampioen’) (kenning voor Ullr) (Germ.) 

blijdschap Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

populair Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit, belangstelling 

populariteit Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit, belangstelling 

lol Karakter en gedrag: genieten 

goedmoedig Karakter en gedrag: goedmoedigheid (goedhartig) 

schept op Karakter en gedrag: grootspraak, opschepperij 

burleske Karakter en gedrag: ironie 

ironisch Karakter en gedrag: ironie 

eigenschappen Karakter en gedrag: karakter 
karakter Karakter en gedrag: karakter 

kenmerk Karakter en gedrag: karakter 

trekken van Hrungnir Karakter en gedrag: karakter 

wezenlijke karakter Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie) 

wezensgelijkheid Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie) 

karakter van de hoge Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur 

lieve Karakter en gedrag: liefde 

leefde in de harten Karakter en gedrag: liefde voor Thor(Germ.) 

onovertroffen Karakter en gedrag: ongeëvenaardheid (onovertroffenheid) 

Prikkelbaar Karakter en gedrag: prikkelbaarheid (opvliegendheid) 

sfeer Karakter en gedrag: sfeer (stemming, levenssfeer) 

levensgebieden Karakter en gedrag: sfeer (stemming, levenssfeer) 

snel Karakter en gedrag: snelheid 

kwaad Karakter en gedrag: toorn 

toorn Karakter en gedrag: toorn 

woedend Karakter en gedrag: toorn 

trouwe Karakter en gedrag: trouw 
vertrouwen Karakter en gedrag: trouw 

zich verbaast Karakter en gedrag: verbazing (verwondering) 

*magos ‘veld’ Kelt. termen: magos* 

Tanaros < * þunra Kelt. termen: Tanaros 
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*taran ‘donder’ komt overeen met Kelt. termen: Tanaros 

kist Kist 

krachtgordel Kleding: gordel, kracht- (bij mannen) 

handschoenen Kleding: handschoen 

ijzeren handschoen Kleding: handschoen, ijzeren 

handschoenen en haar staf Kleding: handschoen, ijzeren 

verenkleed Kleding: type: verenkleed 

 rode [voorafgegaan door een spatie] Kleur: rood 

 rood [voorafgegaan door een spatie] Kleur: rood 

verven Kleur: schilderen (verven, kleuren) 

 aarde [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde 

Moeder Aarde Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.) 

eiland Kosmografie en geografie: eiland 

gebied Kosmografie en geografie: gebied 

Asgard Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Ás- 
(‘gebied der Asen’) (godenrijk) (Germ.) 

Ásgarðr Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Ás- 
(‘gebied der Asen’) (godenrijk) (Germ.) 

Midgard Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, 
Mið- (‘middenwal’) (gtebied der menselijke bewoning) (Germ.) 

Utgard Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Út- 
(‘buitengebied’) (wereld der demonen) (Germ.) 

Útgarða Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Út- 
(‘buitengebied’) (wereld der demonen) (Germ.) 

Útgarðr Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Út- 
(‘buitengebied’) (wereld der demonen) (Germ.) 

Heilige grondgebieden Kosmografie en geografie: gebied, heilig (heilig stuk grond) 

 akker [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: gebied: akker 

(akker Kosmografie en geografie: gebied: akker 

korenveld Kosmografie en geografie: gebied: akker 

akr Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: akr (Germ.) 

inheems Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen, 
autochthoon, inheems) 

tún Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: tun (Germ.) 

kust Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand) 

oever Kosmografie en geografie: gebied: oever 

veld Kosmografie en geografie: gebied: veld 

Flodden Kosmografie en geografie: gebied: veld, slag-: ‘Flodden Field’ (bij 
Branxton, Northumberland, NO-Engeland) 

þunresfeld Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: feld, þunres- 
(‘Donars veld’, top.) (Germ.) 

þunres lea Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: lea, þunres 
(‘Donars weide’, top.) (Germ.) 

 lea [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: leah, leag (Germ.) 

*magos Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos* (Kelt.) 

þrúðvangr Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vangr, þrúð- 
(‘krachtveld’) (woning van Thor) (Germ.) 

vin en Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vin (Germ.) 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

nachtelijke hemel Kosmografie en geografie: hemel, nachtelijke (sterrenhemel) 

sterrenhemel Kosmografie en geografie: hemel, nachtelijke (sterrenhemel) 

wogulisch tarom, torem ‘God, hemel’ Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (tarom, torem) 
(Wog.) 

Týr < IE * deieu ‘schijnen, schitteren’ Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (teiwaz*) 
(Germ.) 

 land [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: land (rijk, stuk land) 

 land. [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: land (rijk, stuk land) 
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-land Kosmografie en geografie: land (rijk, stuk land) 

landverhuizers Kosmografie en geografie: land (rijk, stuk land) 

-land Kosmografie en geografie: land, heilig: term: land (+ godennaam) 
(Germ.) 

locaal Kosmografie en geografie: plaats (locaal) 
plaats, Brohl Kosmografie en geografie: plaats (locaal) 
cultusplaats Kosmografie en geografie: plaats van verering 

overnacht Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-, wonen) 

slaapplaats Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-, wonen) 

slapen de laatsten in een hol Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-, wonen) 

verblijf Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-, wonen) 

woning Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-, wonen) 

huis en tempel Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-, wonen) 

woonplaats Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-, wonen) 

holte Kosmografie en geografie: ruimte: gat (opening, holte (niet in de 
aarde)) 

oneindigheid Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid 

kosmos Kosmografie en geografie: universum (kosmos, wereld) 

zeven kosmische werelden Kosmografie en geografie: universum: delen, 07: zevenledige 
wereld 

þrúðheimr Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, þrúð- 
(‘krachtwereld’) (woning van Thor) (Germ.) 

Jotunheim Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, noordelijke: ‘Jötunheimr’ (Germ.) 

Reuzenland Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, noordelijke: ‘Jötunheimr’ (Germ.) 

Utgard Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’ (Germ.) 

Útgarða Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’ (Germ.) 

Útgarðr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’ (Germ.) 

Asgard Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden: 

‘Ásgarðr’, het rijk der Asen (Germ.) 
Ásgarðr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden: 

‘Ásgarðr’, het rijk der Asen (Germ.) 

Midgard Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen: 
‘hof van het midden’: ‘Miðgarðr’ (en var.) (Germ.) 

noord Kosmografie en geografie: windstreek: noorden 

oost Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

west Kosmografie en geografie: windstreek: westen 

zuid Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden 

ring om de aarde Kringloop: cirkel (kring) 

beeld werd rondgedragen Kringloop: rite: locale ~: beeldenommegang 

ronddragen van vuur Kringloop: rite: locale ~: vuurommegang 

vuur rond te dragen Kringloop: rite: locale ~: vuurommegang 

natuurlijke kringloop Kringloop: tijd: jaar, ~ van het (natuurlijke ~) 

afbeelding Kunst en schrift: afbeelding 

afgebeeld Kunst en schrift: afbeelding 

Hameramulet Kunst en schrift: afbeelding: amulet, - op of in de vorm van een 

kruisamulet Kunst en schrift: afbeelding: amulet, - op of in de vorm van een 

legenden op keizer Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding 

met de beeltenis van Thor Kunst en schrift: afbeelding: reliëf: godenfiguur 

rotstekeningen Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening (-schildering) 

stadswapen Kunst en schrift: afbeelding: stadswapen 

idool Kunst en schrift: beeld 

beeld van de Romeinse Magna Mater Kunst en schrift: beeld, goden-: Magna Mater (L/R) 

tempels en beelden Kunst en schrift: beeld, goden-: Thor (Germ.) 
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Thor-beeld Kunst en schrift: beeld, goden-: Thor (Germ.) 
Zijn beeld werd rondgedragen Kunst en schrift: beeld, goden-: Thor (Germ.) 

beelden, zoals Thor in zijn bokkenwagen Kunst en schrift: beeld, goden-: Thor in zijn bokkenwagen (Germ.) 

beeld met losse hamer waarmee men Kunst en schrift: beeld, konings-: Olaf de Heilige (oorspr. Thor) in 
Simrishamn (Germ.) 

wezen, maar een vervaardigd beeld Kunst en schrift: beeld, model- (imitatievoorwerp, 
miniatuurbeeld) 

imitatiedemon Kunst en schrift: beeld, model- (imitatievoorwerp, 
miniatuurbeeld) 

opgezette beer Kunst en schrift: beeld, model- (imitatievoorwerp, 
miniatuurbeeld) 

driearmig Kunst en schrift: compositie: driearmig of -benig 

driehoekige Kunst en schrift: compositie: driehoekige vorm 

vierarmige Kunst en schrift: compositie: vierarmig of -benig 

pracht, heerlijkheid Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid 

schoonheid Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid 
wulþus Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: wulþus (Germ.) 

in de hogezetelzuilen was uitgesneden Kunst en schrift: kunst, houtsnij- 

smeedt Kunst en schrift: kunst, smeed- (metaalbewerking) 

munten Kunst en schrift: kunst: numismatiek 

runen Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune, runenaam) 
(Germ.) 

Dondergod met bokken op de kerktoren Kunst en schrift: voorstelling: dondergod met bokken, op de kerk 
te Hirsau (Germ.) 

idem boven de kerkdeur Kunst en schrift: voorstelling: dondergod met bokken, op de kerk 
te Röblingen am See (?) (Germ.) 

God met hoorns of hamer op de kerk Kunst en schrift: voorstelling: god met hoorns of hamer, op de 
kerk te Gmünd (Germ.) 

God met hoorns of hamer op de kerk Kunst en schrift: voorstelling: god met hoorns of hamer, op de 
kerk te Worms (Germ.) 

Hamersymbolen, bijv. een staand kruis Kunst en schrift: voorstelling: hamersymbolen, op tovertrommels 
(Lapl.) 

huwelijksinzegening door de Kunst en schrift: voorstelling: heilig huwelijk, ingezegend door de 
god met de hamer, op Scand. rotstekeningen (Germ.) 

Man met twee hamers Kunst en schrift: voorstelling: Hora Galles met hamers, en een 
kleinere figuur (helper), op tovertrommels (Lapl.) 

op Lapse tovertrommels staat naast Hora Kunst en schrift: voorstelling: Hora Galles met hamers, en een 
kleinere figuur (helper), op tovertrommels (Lapl.) 

Godheid met eenzijdige bijl Kunst en schrift: voorstelling: man met bijl of hamer (Thor-type), 
afgebeeld op de Scand. rotstekeningen (Germ.) 

Godheid met hamer  Kunst en schrift: voorstelling: man met bijl of hamer (Thor-type), 
afgebeeld op de Scand. rotstekeningen (Germ.) 

booggod op de rotstekeningen Kunst en schrift: voorstelling: man met boog (Ullr-type), 
afgebeeld op de Scand. rotstekeningen (Germ.) 

afbeelding op stadswapen Kunst en schrift: voorstelling: Olaf de Heilige (oorspr. Thor), op 
stadswapen van Torshälla (Germ.) 

op de beeldsteen uit Stora Hammars Kunst en schrift: voorstelling: roof van een vrouw en strijd tussen 
mannen, op de beeldsteen uit Stora Hammars (Zw.) 

Svastika voor een menselijk gezicht en Kunst en schrift: voorstelling: svastika voor een menselijk gezicht 
en voor een bokachtig dier, op bracteaat 63 uit Seeland (Germ.) 

Afbeeldingen op de Altuna-steen (Zw.) Kunst en schrift: voorstelling: Thors strijd met de wereldslang 

(vangst-episode) op de Altuna-steen (Germ.) 
Afbeeldingen op het Gosforth-kruis (Eng.) Kunst en schrift: voorstelling: Thors strijd met de wereldslang 

(vangst-episode) op het Gosforth-kruis (Germ.) 

Donaramulet (een bijl) uit Hainspach Kunst en schrift: voorwerp: amulet [Donar-] (een bijl) uit 
Hainspach met runeninscriptie (Germ.) 

Bracteaat 63 uit Seeland Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 63 uit Seeland (Germ.) 
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spang uit Nordendorf Kunst en schrift: voorwerp: gesp uit Nordendorf  met 
runeninscriptie (Germ.) 

Hamer als grenssteen Kunst en schrift: voorwerp: hamer als grenssteen op de 
Helkunduheiði op IJsland 

Gosforth-kruis Kunst en schrift: voorwerp: kruis [Gosforth-] met div. Germaanse 

mythologische afbeeldingen (Germ.) 
zwaardpunt van Torsbjerg mose, 3e eeuw Kunst en schrift: voorwerp: zwaardpunt uit Thorsberger Moor 

(Torsbjerg mose) met runeninscriptie (Germ.) 

Hercules Barbatus Latijnse termen: Barbatus 

barditus Latijnse termen: barditus 

carmina Latijnse termen: carmen 

dies Jovis Latijnse termen: dies Jovis 

Matronae Abirenae Latijnse termen: inscriptie: Abirenae 
Hercules Deusoniensis Latijnse termen: inscriptie: Deusoniensis 

summus magistratus civitatis Batavorum Latijnse termen: inscriptie: Hercules (2.): Magusano Hercul(i) 
sacru(m) Flav(u)s Vihirmatis fil(ius) [s]ummus magistra(tus) 
[c]ivitatis Batavor(um) v.s.l.m. 

Hercules Saxanus Latijnse termen: inscriptie: Hercules (3.): Herculi Saxano 

Hercules Magusanus Latijnse termen: inscriptie: Magusanus 
deus Taranucnus Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: Deo Taranucno 

IOM Tanaro Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: IOM Tanaro 

Iovi Taranuco Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: Iovi Taranuco 

praeses bellorum Latijnse termen: praeses bellorum 

fysieke Lichaam 

been op iedere oever Lichaam: been (poot): gespreid 

één poot Lichaam: been (poot): kattenpoot 

om het been van Lichaam: been (poot): reuzenbeen 

Gjálp, met een been Lichaam: been (poot): reuzenbeen 

reuzenbeen Lichaam: been (poot): reuzenbeen 
borst Lichaam: borst 

bot Lichaam: bot (been) 

botten Lichaam: bot (been), dieren- 

walvisbeen Lichaam: bot (been), dieren- 

 staand [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: gestalte: staande houding 

hun haar Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-) 

gouden haar Lichaam: haar, gouden: Sifs gouden haar (Germ.) 
haardos Lichaam: haar, gouden: Sifs gouden haar (Germ.) 

ruigharig Lichaam: haar, verward (ruig) 

λασιος Lichaam: haar, verward: term: λασιος (Gr.) 

baard Lichaam: haar: baard 

Barbatus Lichaam: haar: baard: term: barbatus (adj.) (L/R) 

hamer en –teken bij de Lichaam: handgebaar: hamerteken (Germ.) 

Hamerteken als handgebaar Lichaam: handgebaar: hamerteken (Germ.) 

hamertekengebaar Lichaam: handgebaar: hamerteken (Germ.) 

Handgebaar van het hamerteken Lichaam: handgebaar: hamerteken (Germ.) 

hamerteken boven de beker met mede Lichaam: handgebaar: hamerteken (Germ.) 

hart Lichaam: hart 

drie harten Lichaam: hart, drievoudig 

hart van leem Lichaam: hart, lemen 

hjarta ór leiri Lichaam: hart, lemen: term: hjarta ór leiri (Germ.) 

stenen hart Lichaam: hart, stenen 

driehoekige steen als hart Lichaam: hart, stenen: driehoekige steen 

stenen hart met drie punten Lichaam: hart, stenen: driehoekige steen 

Hrungnishjarta Lichaam: hart, stenen: driehoekige steen: term: hjarta, Hrungnis- 
(‘hart van Hrungnir’) (triskele-teken) (Germ.) 

paardenhart Lichaam: hart: paardenhart 

drie harten in de Lichaam: hart: slangenhart 
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hals Lichaam: keel (hals) 

knie Lichaam: knie 

drielijvige Lichaam: lichaam, drievoudig 

lichaamsdelen Lichaam: lichaamsdeel 

kus, Lichaam: mondgebaar: kus 

 ogen [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: oog 

 rug [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: rug 

schoot Lichaam: schoot 

schouders Lichaam: schouder 

 teen Lichaam: teen 

veren Lichaam: veer 

vinger Lichaam: vinger 

voeten Lichaam: voet (voetzool) 

voetzolen Lichaam: voet (voetzool) 

stappen Lichaam: voet: voetstap 

Boeddha’s sapta padāni Lichaam: voet: voetstap: term: pada, Boeddha- (sapta padāni (‘de 
zeven stappen van Boeddha’)) (Ind.-B.) 

nacht Licht en duisternis: nacht 

Fonkelende Licht en duisternis: schittering 

glans Licht en duisternis: schittering 

glanzende Licht en duisternis: schittering 

helder Licht en duisternis: schittering 

oplichtende Licht en duisternis: schittering 

‘schijnen Licht en duisternis: schittering 

schitteren Licht en duisternis: schittering 

IE * deieu ‘schijnen, schitteren’ Licht en duisternis: schittering: term: deieu* (IE) 

Earendel Licht en duisternis: schittering: term: earendel (Germ.) 

hlór ‘helder’ Licht en duisternis: schittering: term: hlór (adj.) (vgls E.A. Kock) 
(Germ.) 

IE * keu ‘schijnen, helder’ Licht en duisternis: schittering: term: keu* (IE) 

mjöllr Licht en duisternis: schittering: term: mjöllr (adj.) (Germ.) 

Bilskírnir Licht en duisternis: schittering: term: skírnir, bil- (‘de plotseling 
oplichtende’) (woning van Thor) (Germ.) 

literaire Literatuur 

literatuur Literatuur 

Abcdarium Normannicum Literatuur: Abcdarium Normannicum (L/R-Germ.) 

Ann. Literatuur: Annales (door Tacitus) (L/R) 

Flat. Literatuur: codex: Flateyjarbók (Flat.) (Germ.) 

Landnámabók Literatuur: codex: Landnámabók (Ldn.) (hs.) (Germ.) 

Ldn. Literatuur: codex: Landnámabók (Ldn.) (hs.) (Germ.) 

Poëtische Edda Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.) 

Alv. Literatuur: Edda, Poëtische: Alvíssmál (Alv.) (Germ.) 

Alvíssmál Literatuur: Edda, Poëtische: Alvíssmál (Alv.) (Germ.) 

Akv. Literatuur: Edda, Poëtische: Atlakviða in Grœnlenzka (Akv.) 
(Germ.) 

Grm. Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Grm.) (Germ.) 

Hárbarðsljóð Literatuur: Edda, Poëtische: Hárbarðsljóð  (Hrb.) (Germ.) 

Hrb. Literatuur: Edda, Poëtische: Hárbarðsljóð  (Hrb.) (Germ.) 
Hym. Literatuur: Edda, Poëtische: Hymiskviða (Hym.) (Germ.) 

Hymiskviða Literatuur: Edda, Poëtische: Hymiskviða (Hym.) (Germ.) 
Lokasenna Literatuur: Edda, Poëtische: Lokasenna (Ls.) (Germ.) 

Ls. Literatuur: Edda, Poëtische: Lokasenna (Ls.) (Germ.) 

Sd. Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Sd.) (Germ.) 

Skm. Literatuur: Edda, Poëtische: Skírnismál = För Skírnis (Skm.) 
(Germ.) 

þrk. Literatuur: Edda, Poëtische: þrymskviða (þrk.) (Germ.) 

þrymskviða Literatuur: Edda, Poëtische: þrymskviða (þrk.) (Germ.) 
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Vm. Literatuur: Edda, Poëtische: Vafþrúðnismál (Vm.) (Germ.) 

Voluspá Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Vsp.) (Germ.) 
Vsp. Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Vsp.) (Germ.) 
(SnE Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) 

(Germ.) 
 SnE [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) 

(Germ.) 
SnE: Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) 

(Germ.) 
SnE, Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) 

(Germ.) 

SnE- Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) 

(Germ.) 
en SnE) Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) 

(Germ.) 
Snorra Edda Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) 

(Germ.) 

Skáldskaparmál Literatuur: Edda, Proza: Skáldskaparmál (Germ.) 

Germania Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door 
Tacitus) (L/R) 

Saxo Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R) 

Saga van Hákon de Goede Literatuur: Heimskringla: Hákonar saga Haraldssonar (Germ.) 

Saga van Olaf de Heilige Literatuur: Heimskringla: Óláfs saga helga (Germ.) 

Historia Normannorum (Dudo van St. Literatuur: Historia Normannorum (door Dudo van St. Quentin) 
(Frank.) 

Ilias Literatuur: Ilias (door Homerus) (Gr.) 

Kroniek uit 1046 te Kiev Literatuur: Kroniek van Kiev (1046) (Slav.) 

Lied ter herinnering aan de slag bij Literatuur: Lied ter herinnering aan de slag bij Flodden (1513) 
(Eng.) 

Oud-Engels runenlied Literatuur: lied: Oud-Engels runenlied (Germ.) 

Odyssee Literatuur: Odyssee (door Homerus) (Gr.) 

Oud-Saksische afzweringsformule Literatuur: Oud-Saksische doopgeloften (Germ.) 

Pharsalia Literatuur: Pharsalia of Bellum civile (door Lucanus) (L/R) 

Roman de Rou Literatuur: Roman de Rou (door Wace) (Frankr.) 

Eir. Literatuur: saga: Eiríks saga rauða (Eir.) (Germ.) 

Fms. Literatuur: saga: Fornmanna sögur eptir gömlum handritum (door 
Egilsson, Rask, Rafn e.a.) (Fms., verzameling Konungasögur) 
(Germ.) 

Gautr. Literatuur: saga: Gautreks saga (Germ.) 

Starkad-sage Literatuur: saga: Gautreks saga: sage van Starkaðr (Germ.) 

Ævikviða door Grettir) Literatuur: saga: Grettis saga Ásmundarsonar: Ævikviða (door 
Grettir Ásmundarson) (Germ.) 

Guta saga Literatuur: saga: Guta saga (Germ.) 

Hfr. Literatuur: saga: Hallfrøðar (= Hallfreðar) saga (Hfr.) (Germ.) 

Bósa saga Literatuur: saga: Herrauðs saga ok Bósa (Germ.) 

Hrólfs saga kraka Literatuur: saga: Hrólfs saga kraka (Germ.) 

Cleasby & Vigfusson Literatuur: secundaire ~: An Icelandic-English Dictionary (door 
Cleasby & Vigfusson) 

skaldenpoëzie Literatuur: skaldenpoëzie (verzamelterm) (Germ.) 

strofe door Bragi Boddason Literatuur: skaldenpoëzie: Fragmenten (vers aan Thor gericht) 

(door Bragi Boddason) (Germ.) 
Háleygjatal Literatuur: skaldenpoëzie: Háleygjatal (door Eyvindr skáldaspillir 

Finnsson) (Germ.) 

Haustlöng Literatuur: skaldenpoëzie: Haustlöng (door þjóðólfr ór Hvini) 
(Germ.) 

Húsdrápa Literatuur: skaldenpoëzie: Húsdrápa (door Úlfr Uggason) (Germ.) 
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Helgi trausti’s lausavísa Literatuur: skaldenpoëzie: Lausavísa (door Helgi trausti Óláfsson) 
(Germ.) 

Thor-hymne door Vetrliði Sumarliðason Literatuur: skaldenpoëzie: Lausavísa (Thor-hymne) (door Vetrliði 

Sumarliðason)(Germ.) 
Ragnarsdrápa Literatuur: skaldenpoëzie: Ragnarsdrápa (door Bragi Boddason) 

(Germ.) 

þórsdrápa Literatuur: skaldenpoëzie: þórsdrápa (door Eilífr Goðrúnarson) 
(Germ.) 

Tractaat uit 907 Literatuur: Tractaat uit 907 (Slav.) 

Oud-Noorse literatuur Literatuur: type: Oud-Noorse ~ (Germ.) 

Veda’s Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch 

Indiculus supertitionem et pagianarum Literatuur: wet: capitulare: Karlomanni principis capitularia: 
Indiculus superstitionum et paganiarum (Chr.-L/R) 

 lot [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lot 

toevallig Lot: toeval 

maan’ Maan 

tungl (‘maan’) Maan: term: tungl (Germ.) 

almachtige Macht en kracht: almacht 

almáttki Macht en kracht: almacht: term: almáttigr (adj.) (Germ.) 

demonische machten Macht en kracht: demonen, macht der 

goddelijke) Asenkracht’ Macht en kracht: goddelijke kracht (transcendente kracht) 

macht tonen Macht en kracht: goddelijke macht 

Thors macht Macht en kracht: goddelijke macht 

koningsmacht Macht en kracht: koninklijke macht 

koninklijke macht Macht en kracht: koninklijke macht 

kracht Macht en kracht: kracht (sterk) (alg.) 

sterk Macht en kracht: kracht (sterk) (alg.) 

Bilskirnir Macht en kracht: kracht: term: bilskirnir (‘de onwrikbaar sterke’) 
(woning van Thor) (Germ.) 

magan Macht en kracht: kracht: term: magan (verb.), megin (subst.) 
(Germ.) 

megin Macht en kracht: kracht: term: magan (verb.), megin (subst.) 
(Germ.) 

-ro, -ra in IE Macht en kracht: kracht: term: –ro, -ra (suffix) (IE) 

vajra (‘de krachtige, de harde’, MW) Macht en kracht: kracht: term: vajra (subst. adj.) (donderwapen) 
(Ind.) 

machten der vruchtbaarheid Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van 

macht Macht en kracht: macht (machtig) (alg.) 

-ro, -ra in IE Macht en kracht: macht: term: –ro, -ra (suffix) (IE) 

onoverwinnelijke kracht Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana) 

ásmegin Macht en kracht: magische kracht: term: megin, ás- (‘Asenkracht’) 
(Germ.) 

zon in zijn macht Macht en kracht: object: zon, macht over de 

onmachtig Macht en kracht: zonder macht of kracht 

magie Magie en mantiek: magie 

magisch Magie en mantiek: magie 

toverliederen de steen uit zijn hoofd Magie en mantiek: magie: doel: genezing 

Door magie glijdt Ollerus op een bot over Magie en mantiek: magie: doel: op een bot over ijs glijden 

Thor-beeld een storm doet ontstaan Magie en mantiek: magie: doel: slecht weer 

ronddragen van vuur als magisch middel Magie en mantiek: magische handeling 

godsoordelen Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een godsoordeel 

carmina in het schild kon men het lot Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
beluisteren van de klank van de krijgsroep in het schild (Germ.) 

 mens [voorafgegaan door een spatie] Mens 

(mens Mens 

volkeren Mens: volk (stam) 

tovertrommels Muziek en dans: trommel: Lapse tovertrommel 
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mythe Mythe 

mythisch Mythe 

de mythe van Apollo op Delos Mythe: Apollo’s geboorte (Gr.) 

Christofoor-legende Mythe: Christofoor (legende) (Chr.) 

Herakles’ slachting van Geryones Mythe: Herakles’ twaalf werken: Herakles’ slachting van Geryones 
(Gr.) 

mythe van het karnen van de oceaan Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (alg.) (Ind.) 

Viṣṇu’s vermomming als Mohinī Mythe: Het karnen van de oceaan van melk (Mahabharata) (Ind.)* 

Indra’s slachting van Triśiras en Vṛtra Mythe: Indra’s slachting van Triśiras en Vṛtra (Mahabharata) (Ind.)* 

mythen van Hrungnir en Triśiras Mythe: Indra’s slachting van Triśiras en Vṛtra (Mahabharata) (Ind.)* 

Indra’s slachting van Viśvarūpa Mythe: Indra’s slachting van Viśvarūpa (Ind.) 

Kalewipoeg Mythe: Kalewipoeg (sage) (Estl.) 

Leviathan-legende Mythe: Leviathan (legende) (Chr.) 

Loki en de vervaardiging van de Mythe: Loki en de vervaardiging van de goddelijke voorwerpen 

(SnE) (Germ.) 
Loki en þjazi Mythe: Loki en þjazi (Germ.) 

þjazi-mythe Mythe: Loki en þjazi (Germ.) 

Iðunn met de appels te geven Mythe: Loki en þjazi: de roof van Iðunn en haar appels (SnE) 
(Germ.) 

De roof van een godin Mythe: Loki en þjazi: de roof van Iðunn en haar appels (SnE) 
(Germ.) 

Iðunn en haar wonderappels in de þjazi Mythe: Loki en þjazi: de roof van Iðunn en haar appels (SnE) 
(Germ.) 

þjazi’s dochter Skaði om vergelding Mythe: Loki en þjazi: Skaði’s verzoening (Germ.) 

geschiedenis van Skaði Mythe: Loki en þjazi: Skaði’s verzoening (Germ.) 

mythe van Loki’s scheldgesprek Mythe: Loki’s scheldgesprek (Ls.) (Germ.) 

mythe van Mars en Anna Perenna Mythe: Mars en Anna Perenna (L/R) 

mythe van Maui’s vangst van de aarde Mythe: Maui’s vangst van de aarde (Polynesië) 

Mesca Ulad Mythe: Mesca Ulad (sage) (Ierl.) 

Ollerus vervangt de verbannen Othinus Mythe: Odin en Ollerus (Germ.) 

Odins beproeving door het vuur Mythe: Odins beproeving door het vuur (Germ.) 

Odins verwerving van de dichtermede Mythe: Odins verwerving van de mede (Germ.) 

mythe van Odins verwerving van de mede Mythe: Odins verwerving van de mede (Germ.) 

Suttung-mythe Mythe: Odins verwerving van de mede (Germ.) 

Orendel als held in een speelmanslied Mythe: Orendel (sage) (Germ.) 

sage van Orendel Mythe: Orendel (sage) (Germ.) 
sage van Poppo, bisschop van Sleeswijk Mythe: Poppo, bisschop van Sleeswijk (sage) (Flat.) (Germ.) 

mythe van Prometheus en Pandora Mythe: Prometheus en Pandora (Gr.) 

sage van Rauðr Mythe: Rauðr (sage) (Fms.) (Germ.) 

Syrdon en de Narten Mythe: Syrdon en de Narten (sage) (Oss.) 

Thor de ogen van þjazi aan de hemel Mythe: Thor en þjazi’s ogen (Hrb.) (Germ.) 

van de mythe van Thors reis naar Mythe: Thors reis naar Útgarða-Loki (Germ.) 

Thors reis naar Útgarða-Loki Mythe: Thors reis naar Útgarða-Loki (Germ.) 

Geirrøðr-mythe Mythe: Thors slachting van Geirrøðr (Germ.) 

van de mythe van Thors slachting Mythe: Thors slachting van Geirrøðr (Germ.) 

Thors slachting van Geirrøðr Mythe: Thors slachting van Geirrøðr (Germ.) 

Mythe van Hrungnir Mythe: Thors slachting van Hrungnir (SnE) (Germ.) 
mythen van Hrungnir Mythe: Thors slachting van Hrungnir (SnE) (Germ.) 

Thors slachting van Hrungnir Mythe: Thors slachting van Hrungnir (SnE) (Germ.) 

Episode: Thors strijd met Hrungnir Mythe: Thors slachting van Hrungnir: ep. 1: Thors strijd met 
Hrungnir (Germ.) 

Thor en Aurvandill Mythe: Thors slachting van Hrungnir: ep. 2: Thor en Aurvandill 
(SnE) (Germ.) 

mythe van Aurvandill Mythe: Thors slachting van Hrungnir: ep. 2: Thor en Aurvandill 

(SnE) (Germ.) 

Hymir-mythe Mythe: Thors slachting van Hymir (Hym., SnE) (Germ.) (alg.) 

Thors slachting van Hymir Mythe: Thors slachting van Hymir (Hym., SnE) (Germ.) (alg.) 
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van de ketel als raamvertelling Mythe: Thors slachting van Hymir: ep. 1 en 8: verwerving van de 
ketel (eerste raamvertelling) (Germ.) 

De verlamde bok Mythe: Thors slachting van Hymir: ep. 2 en 7: Thor en de bok 
(tweede raamvertelling) (Germ.) 

mythe van Thor en de bok Mythe: Thors slachting van Hymir: ep. 2 en 7: Thor en de bok 
(tweede raamvertelling) (Germ.) 

De strijd met de os Mythe: Thors slachting van Hymir: ep. 3: Thors eetproef en strijd 
met de os (Germ.) 

op het hoofd van de reus gebroken beker Mythe: Thors slachting van Hymir: ep. 5: de op het hoofd van de 
reus gebroken beker (Germ.) 

wereldslang (alg.) Mythe: Thors slachting van of strijd met de wereldslang (alg.) 
(Germ.) 

wereldslang (div. varianten) Mythe: Thors slachting van of strijd met de wereldslang (alg.) 
(Germ.) 

wereldslang (die zich tijdens de Ragnarök Mythe: Thors slachting van of strijd met de wereldslang: Thors 

doding van de wereldslang tijdens de Ragnarök (Vsp., SnE) 

(Germ.) 

wereldslang (Vsp. en Mythe: Thors slachting van of strijd met de wereldslang: Thors 

doding van de wereldslang tijdens de Ragnarök (Vsp., SnE) 

(Germ.) 
vangst van de wereldslang Mythe: Thors slachting van of strijd met de wereldslang: Thors 

vangst van de wereldslang op zee (Hym., SnE) (Germ.) 

visvangstmythe Mythe: Thors slachting van of strijd met de wereldslang: Thors 
vangst van de wereldslang op zee (Germ.) 

kat optillen Mythe: Thors slachting van of strijd met de wereldslang: Thors 

verheffing van de wereldslang als kat (Germ.) 
krachten meten met de Midgardslang Mythe: Thors slachting van of strijd met de wereldslang: Thors 

verheffing van de wereldslang als kat (Germ.) 
optillen van de wereldslang als kat Mythe: Thors slachting van of strijd met de wereldslang: Thors 

verheffing van de wereldslang als kat (Germ.) 

Thors slachting van þrívaldi en Gjölp Mythe: Thors slachting van þrívaldi en Gjölp (frag. uit de 

skaldenpoëzie) (Germ.) 
mythe van þrymr Mythe: Thors slachting van þrymr (Germ.) 

Thors slachting van þrymr Mythe: Thors slachting van þrymr (Germ.) 

mythe van Vāc en de soma (Veda’s) Mythe: Vāc en de soma (Ind.) 

Bilskirnir Mythische woning: naam: ‘Bilskirnir’ of ‘Bilskírnir’, de woning van 
Thor (Germ.) 

Bilskírnir Mythische woning: naam: ‘Bilskirnir’ of ‘Bilskírnir’, de woning van 
Thor (Germ.) 

þrúðheimr Mythische woning: naam: ‘þrúðheimr’ = ‘þrúðvangr’, de ~ van 
Thor (Germ.) 

þrúðvangr Mythische woning: naam: ‘þrúðheimr’ = ‘þrúðvangr’, de ~ van 
Thor (Germ.) 

Ýdalir Mythische woning: naam: ‘Ýdalir’, de ~ van Ullr (Germ.) 
mythologie Mythologie 

Apollo’s slachting van Python Mythologie: Apollo, ~ van: Python (Germ.) 

IE mythen Mythologie: geo/rel/temp: IE ~ 

IE-mythologie Mythologie: geo/rel/temp: IE ~ 

mythologie van Indra Mythologie: Indra, ~ van (Ind.) 

Indra’s slachting van Vṛtra Mythologie: Indra, ~ van: Vṛtra (Ind.) 

Loki-mythen Mythologie: Loki, ~ van (Germ.) 
Mythologie van Magni en Móði Mythologie: Magni en Móði, ~ van (Germ.) 

motief Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

motieven Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

motief van Aurvandills teen als ster Mythologie: motief: lichaamsdeel als sterrenbeeld 

lichaamsdelen als sterrebeelden Mythologie: motief: lichaamsdeel als sterrenbeeld 

Loki in de macht van een reus Mythologie: motief: Loki in de macht van een reus (Germ.) 
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Achilleus ontvlucht Skamandros Mythologie: motief: overwinning op of stelpen van een stroom 

doen bedaren van de Vimur-stroom en Mythologie: motief: overwinning op of stelpen van een stroom 

Odysseus ontvlucht Skylla en Charybdis Mythologie: motief: overwinning op of stelpen van een stroom 

Steen in de vagina van een reuzin om de Mythologie: motief: overwinning op of stelpen van een stroom 

Thor brengt dan uitkomst met zijn hamer Mythologie: motief: redding van de goden door Thor (Germ.) 

Thor ongewapend in de macht ven een Mythologie: motief: Thor ongewapend in de macht ven een reus 
(Germ.) 

verlening van grið aan Hrungnir door de Mythologie: motief: verlening van grið door de goden aan een reus 
(Germ.) 

grið (‘vredesschikking’) garanderen Mythologie: motief: verlening van grið door de goden aan een reus 
(Germ.) 

verdikking op zijn hoofd, zo dik als een Mythologie: motief: voorwerp in het hoofd 

In het hoofd van Conchobar drong de Mythologie: motief: voorwerp in het hoofd 

In het hoofd van het beeld van de Mythologie: motief: voorwerp in het hoofd 

reginnaglar die in de kop van het Thor Mythologie: motief: voorwerp in het hoofd 

splinter in Thors hoofd Mythologie: motief: voorwerp in het hoofd 

verklede god de mede terugrooft van de Mythologie: motief: vruchtbaarheidsgodin (in de gedaante van de 
ondergeschoven bruid) in de macht van een reus 

die in de macht van een reus geraakt Mythologie: motief: vruchtbaarheidsgodin (in de gedaante van de 
ondergeschoven bruid) in de macht van een reus 

Herakles draagt Dionysos Mythologie: motief: wezen dat een ander wezen over een water 

draagt: Herakles draagt Dionysos (Gr.) 
wezen dat een ander wezen over Mythologie: motief: wezen dat een ander wezen over een water 

draagt (IE) 

draagt Turvaśa en Yadu over rivieren Mythologie: motief: wezen dat een ander wezen over een water 

draagt: Indra draagt Turvaśa en Yadu over rivieren (Ind.) 
Jason als Phaon dragen een godin Mythologie: motief: wezen dat een ander wezen over een water 

draagt: Jason draagt een godin over een rivier (Gr.) 
Jason als Phaon dragen een godin Mythologie: motief: wezen dat een ander wezen over een water 

draagt: Phaon draagt een godin over een rivier (Gr.) 
Thor Aurvandill over een rivier draagt Mythologie: motief: wezen dat een ander wezen over een water 

draagt: Thor draagt Aurvandill over een rivier (Germ.) 
Orion draagt het kind Hephaistos Mythologie: motief: wezen dat een ander wezen over een water 

draagt: Orion draagt het kind Hephaistos overde zee (Gr.) 
Vergelijk de Christofoor-legende Mythologie: motief: wezen dat een ander wezen over een water 

draagt: Christofoor draagt het kind Christus over een rivier (Chr.) 

Mythologie van Sif Mythologie: Sif, ~ van (Germ.) 
geschiedenis van Skaði Mythologie: Skaði, ~ van (Germ.) 
thema Mythologie: thema, mythologisch 

Mythologie van het donderwapen Mythologie: thema: donderwapen, ~ van het 

van de mythe vormt Thors hellevaart Mythologie: thema: hellevaart van Thor 

scheppingsmythen Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste 
geschiedenis van de mens, ~ van de 

scheppingsmythologie Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste 
geschiedenis van de mens, ~ van de 

slachting van het chaosmonster door een Mythologie: thema: slachting van het chaosmonster door een god, 
~ van de (IE) 

ideeën rond de vruchtbaarheid Mythologie: thema: vruchtbaarheid 

wereldondergangsmythologie Mythologie: thema: wereldondergangs ~ 

Mythologie van þjelvar Mythologie: þjálfi (en þjelvar), ~ van (Germ.) 

þjálfi in de Oost-Scandinavische Mythologie: þjálfi (en þjelvar), ~ van (Germ.) 

þjálfi in de West-Scandinavische Mythologie: þjálfi (en þjelvar), ~ van (Germ.) 

mythologie van Thors strijd met de 
 

Mythologie: Thor, ~ van (Germ.) 

Thor-mythen Mythologie: Thor, ~ van (Germ.) 
goed aan bij de Thor- Mythologie: Thor, ~ van (Germ.) 
Thor-mythologie Mythologie: Thor, ~ van (Germ.) 
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Thor-verhalen Mythologie: Thor, ~ van (Germ.) 

strijd tussen Thor en de Slang Mythologie: Thor, ~ van: Midgardslang (Germ.) 
Thors slachting van de wereldslang Mythologie: Thor, ~ van: Midgardslang (Germ.) 
wereldslang (alg.) Mythologie: Thor, ~ van: Midgardslang (Germ.) 
Mythologie van þrúðr Mythologie: þrúðr, ~ van (Germ.) 
etnogonische mythe Mythologie: type: etnogonische ~ (stamsage) 

voorjaarsmythe Mythologie: type: voorjaars~ 

natuurverschijnselen Natuurverschijnsel 

aarde beeft Natuurverschijnsel: beving, aard- 

bliksem Natuurverschijnsel: bliksem (flits, schicht) 

 donder [voorafgegaan door een spatie] Natuurverschijnsel: donder (onweer) 

‘donder Natuurverschijnsel: donder (onweer) 

dondergod met bokken Natuurverschijnsel: donder (onweer) 

onweer Natuurverschijnsel: donder (onweer) 

āsekia Natuurverschijnsel: donder: term: āsekia* (‘rit van de Ase’) 
(Germ.) 

åska Natuurverschijnsel: donder: term: åska (Germ.) 

raiððē Natuurverschijnsel: donder: term: raiððē (en var.) (Lapl.) 

reið Natuurverschijnsel: donder: term: reið (Germ.) 

tanyati ‘hij dondert’ Natuurverschijnsel: donder: term: tanyati (‘hij dondert’) (Ind.) 

*taran ‘donder’ Natuurverschijnsel: donder: term: taran* (Kelt.) 

þunra- Natuurverschijnsel: donder: term: þunra-* (Germ.) 

tonitrus Natuurverschijnsel: donder: term: tonitrus (L/R) 

τεννει Natuurverschijnsel: donder: term: τεννει (Gr.) 

ijs- Natuurverschijnsel: ijs (rijp) 

ijsrivieren Natuurverschijnsel: ijs (rijp) 

kokendheet zijn Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte 

hlóa Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte: term: hlóa (verb.) 
(Germ.) 

bevroren Natuurverschijnsel: vriezen (bevriezen) 

storm Natuurverschijnsel: wind (storm) 

wind Natuurverschijnsel: wind (storm) 

offerrite Offer 

bok als offergave aan Thor Offer: ~ aan Thor (Germ.) 

Brood en vlees als offergaven aan Thor Offer: ~ aan Thor (Germ.) 

mensenoffers aan Tur Offer: ~ aan Thor (Germ.) 

Offers aan Thor Offer: ~ aan Thor (Germ.) 

offers til árbótar Offer: ~ aan Thor (Germ.) 

concessis animalibus Offer: obj.: dierenoffer 

bok als offergave Offer: obj.: dierenoffer: geitenoffer: bokoffer 

bokoffer Offer: obj.: dierenoffer: geitenoffer: bokoffer 

paardenoffers Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer 

Rendieren en hamers als offergaven Offer: obj.: dierenoffer: rendieroffer 

teen- of vingeroffer Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: teen- of vingeroffer 

Brood en vlees als offergaven Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: vleesoffer 

mensenoffers Offer: obj.: mensenoffer 

Brood en vlees als offergaven Offer: obj.: spijsoffer: broodoffer 

Rendieren en hamers als offergaven Offer: obj.: voorwerpen, ~ van (wijgeschenken) 

Dagelijks vier broden Offer: tijd: dagelijks ~ 

Turova božnica ‘Thor-tempel’ Overige IE termen:: Turova božnica 

Attsekatš ‘de oude man’ Overige niet-IE termen: Attsekatš 

Hora Galles Overige niet-IE termen: Horagalles 

naast Hora Overige niet-IE termen: Horagalles 

Horagalles < on. þórr karl is de Lapse Overige niet-IE termen: Horagalles 

raiððē (en var.) ‘donder’ Overige niet-IE termen: raiððē 

Raudna ‘lijsterbes’ Overige niet-IE termen: Raudna 

Rauni (laps Raudna) Overige niet-IE termen: Rauni (fins) = Raudna 
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Rauni ‘lijsterbes’ (d. Eberesche) Overige niet-IE termen: Rauni (fins) = Raudna 

Tar abitha ‘Tar helpe’ Overige niet-IE termen: Tar abitha 

Ukko ‘de oude’, de Finse dondergod Overige niet-IE termen: Ukko 

Väinämöisen viikate Overige niet-IE termen: Väinämöisen viikate 

paard Paard 

deur Poort 

dienaar van Ullr Priester: spec. god: Ullr-priester (Germ.) 

bisschop Priester: term: bisschop (Chr.) (rel. leider) 

wlþuþewar Priester: term: wlþuþewaR (‘dienaar van (de god) Ullr’) 
(runeninscr.) (Germ.) 

ásmóðr Psychologie: extase: term: ásmóðr (‘Asenwoede’) (kenning voor 
de naam þormóðr) (Germ.) 

gedachte Psychologie: gedachte (denken) 

hier is hij nog steeds een Psychologie: gedachte: herinnering 

minni Psychologie: gedachte: herinnering: term: minni (Germ.) 

Hugi Psychologie: gedachte: term: hugr: Hugi (geperson. myth. fig.) 
(Germ.) 

houding van de Thor-vereerders Psychologie: houding t.o.v. de goden 

wakker Psychologie: ontwaken (wekken) 

slaap Psychologie: slaap (slaper) 

slapen Psychologie: slaap (slaper) 

vergeet Psychologie: vergeten 

onderweg Reis 

op weg naar Reis 

reis Reis 

reizen Reis 

sjamaan tijdens zijn zielereis Reis: andere wereld, ~ naar de (hemel of hel in sjamanisme) 

hellevaart Reis: hel, ~ naar de (hellevaart) 

Thors reis naar Geirrøðargarðr Reis: hel, ~ naar de (hellevaart) 

tocht naar de doodsdemon van de Reis: hel, ~ naar de (hellevaart) 

aangekomen Reis: komst (aankomst) 

komt aan Reis: komst (aankomst) 

komt net op tijd aan Reis: komst (aankomst) 

komt Thor bij Reis: komst (aankomst) 

ontmoeten Reis: ontmoeten (bezoeken, ontvangst) 

ontmoeting Reis: ontmoeten (bezoeken, ontvangst) 

ontvangst Reis: ontmoeten (bezoeken, ontvangst) 

doorwaadt Reis: oversteken (te voet) (doorwaden, doortrekken) 

doorwaden Reis: oversteken (te voet) (doorwaden, doortrekken) 

reis naar Útgarða-Loki Reis: reuzen, ~ naar het land der 

van de mythe van Thors reis naar Reis: reuzen, ~ naar het land der 

Thor op weg is naar de reuzen Reis: reuzen, ~ naar het land der 

‘rit Reis: rijden (berijden, rit) 

-rit Reis: rijden (berijden, rit) 

āsekia Reis: rijden: term: āsekia* (‘rit van de Ase’) (donder) (Germ.) 

reið Reis: rijden: term: reið (Germ.) 

Staffan-rit Reis: rijden: term: ritt, Staffans- (‘Stefansrit’) (benaming voor de 
Wilde Jacht) (Germ.) 

gaat naar huis Reis: terugkeer (terugvoeren) 

keert terug Reis: terugkeer (terugvoeren) 

terug mag keren Reis: terugkeer (terugvoeren) 

terug te halen Reis: terugkeer (terugvoeren) 

terug te roven Reis: terugkeer (terugvoeren) 

varen terug Reis: terugkeer (terugvoeren) 

vliegt Loki terug Reis: terugkeer (terugvoeren) 

hamarsheimta Reis: terugkeer: term: hamarsheimta (‘terughalen van de hamer’) 
(Germ.) 
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 varen [voorafgegaan door een spatie] Reis: varen 

zee op te gaan Reis: varen 

Zeereizen Reis: varen 

vertrekken Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten) 

wegdrijft Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten) 

afscheid Reis: vertrekken: afscheid 

vliegen Reis: vliegen (vlucht) 

vliegt Reis: vliegen (vlucht) 

ontvlucht Reis: vluchten (vluchteling) 

emigreren Reis: volksverhuizing (migratie, emigratie, immigratie) 

opsporing Reis: zoektocht (queeste) 

ontdekt Reis: zoektocht: vinden (ontdekken) 

op te sporen Reis: zoektocht: vinden (ontdekken) 

vinden Reis: zoektocht: vinden (ontdekken) 

vond ze Reis: zoektocht: vinden (ontdekken) 

Staffan-rit Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: Staffansritt = Stefansrit 
(Germ.) 

religie Religie 

Christelijke Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen 

Christendom Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen 

Thor-geloof Religie: geloof, Thor- (Germ.) 
heidendom Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

Oud-Germaanse religie Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

volksgeloof Religie: type: volksgeloof 

heilig Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal) 

sacraal Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal) 

grafvrede Religieus fenomeen: heiligheid van plaats (tempel, ding, offer, 
graf) 

blijkt uit de heiligheid van de Religieus fenomeen: heiligheid van tijd (periodieke heiligheid) 

gewijd Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding) 

wijding Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding) 

uiki Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhan*, wīhian* 
(en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.) 

wijdt de runeninscripties Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de 

runeninscripties (Germ.) 
inzegent Religieus fenomeen: zegenen (door priester e.d.) 

zich zegent Religieus fenomeen: zegenen (door priester e.d.) 

altaar Religieus voorwerp: altaar 

Bracteaat Religieus voorwerp: amulet (bracteaat, medaillon) 

Hameramulet Religieus voorwerp: amulet, hamer- (Germ.) 

kruisamulet Religieus voorwerp: amulet, kruis- (Chr.) 

steenfetisj Religieus voorwerp: fetisj (object of dier waar heilige kracht van 
uitgaat) 

Gosforth-kruis Religieus voorwerp: kruis, Christelijk (Chr.) 

koninklijke attributen Religieus voorwerp: term: regalia (‘koningsheiligdommen’) (pl.) 
(L/R) 

Thor-hamers Religieus voorwerp: Thor-hamer (Germ.) 

private als openbare cultus Rite: huisritueel (private cultus) 

private cultus Rite: huisritueel (private cultus) 

initiatiegebruiken Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

initiatierite Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

openbare cultus Rite: openbare ~ 

huwelijk te zegenen Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: inzegening van 
het huwelijk 

Bevordering van de vruchtbaarheid van Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: inzegening van 
het huwelijk door de godheid 
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huwelijksinzegening door de Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: inzegening van 

het huwelijk door de godheid 
wijding van het huwelijk Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: inzegening van 

het huwelijk door de godheid 

huwelijk immers inzegent Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: inzegening van 
het huwelijk 

bruiloften Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: term: bruiloft 
(e. var.) (Germ.) 

beproeving door het vuur Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 

beproevingen door vuur 
schijngevecht tegen een opgezette beer Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 

bestrijding van een imitatiemonster 

þjálfi ‘doodt’ intussen de lemen reus Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
bestrijding van een imitatiemonster 

krachtproeven Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen door kracht 

wierp men bijlen op de ingezaaide akker Rite: rituele handeling: bijlen op de ingezaaide akker werpen 
t.b.v. de vruchtbaarheid 

cultusmaal Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal) 

offermaal Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal) 

gilde Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: geld (gildi) 
(Germ.) 

Volksgebruiken Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

agrarische gebruiken Rite: volksgebruik: agrarisch gebruik 

wierp men bijlen op de ingezaaide akker Rite: vruchtbaarheidsrite 

rund Rund 

stier Rund: stier 

 os [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Rund: stier: os 

os; Rund: stier: os 

‘de krachtig gezwollene’ Sansk. termen: Indra 

sapta padāni Sansk. termen: pada of pāda 

skt. vajra, av. vazra Sansk. termen: vajra 

Yadu Sansk. termen: Yadu 

schepping Schepping 

Viṣṇu’s drie stappen om de wereld te Schepping: methode: meten: met stappen uitmeten 

uitvinder der runen Schepping: uitvinding 

boog gemaakt wordt Schepping: voortbrengen (produceren, vervaardigen, zich 
voortplanten) 

illusies geschapen Schepping: voortbrengen (produceren, vervaardigen, zich 
voortplanten) 

vervaardigd Schepping: voortbrengen (produceren, vervaardigen, zich 
voortplanten) 

vervaardiging Schepping: voortbrengen (produceren, vervaardigen, zich 
voortplanten) 

vagina Seksualiteit: vagina 

hoofdtooi Sieraad: hoofdtooi 
 ring [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Sieraad: ring 

ringgod Sieraad: ring 

altaarring Sieraad: ring, heilige 

bezit de ring Sieraad: ring, heilige: ring van Ullr (Germ.) 

hringi Ullr Sieraad: ring, heilige: ring van Ullr (Germ.) 

de ring van Ullr Sieraad: ring, heilige: ring van Ullr (Germ.) 

slang Slang 

chaosmonster Slang: draak (slangachtig monster, vijandelijke ~, chaosmonster) 

draak Slang: draak (slangachtig monster, vijandelijke ~, chaosmonster) 
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wereldslang Slang: wereldslang: wateren, ~ van de aardse (~ van de zee of de 
aarde omspannende ~) 

gezelschap Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap) 

Einherjar Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Einherjar’ (Germ.) 

gevolg Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

metgezellen Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten) 

Noormannen Sociologie: gemeenschap van zeerovers: ‘Vikingen’ = 
‘Noormannen’ (Germ.) 

Vikingen Sociologie: gemeenschap van zeerovers: ‘Vikingen’ = 
‘Noormannen’ (Germ.) 

hofmilieu Sociologie: gemeenschap, hof- (koninklijke) 

leger Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

volksleger van boeren Sociologie: gemeenschap, militaire: volksleger 

samenleving Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

Gríðarvölr Staf: scepter: ‘Gríðarvölr’ (Germ.) 

staf [+ spatie] Staf: scepter: toverstaf (tovertak) 

staf, Staf: scepter: toverstaf (tovertak) 

Gríðarvölr Staf: scepter: toverstaf: term: völr, Gríðr (‘staf van Gríðr’) 
(Germ.) 

rots Steen (rotsblok) 

steen Steen (rotsblok) 

stenen Steen (rotsblok) 

grenssteen Steen: grenssteen 

beeldsteen Steen: heilige opgerichte ~: beeldsteen 

beeldsteen uit Stora Hammars Steen: heilige opgerichte ~: beeldsteen uit Stora Hammars (bij 
Lärbro, Gotland, Zweden) (Germ.) 

runenstenen Steen: heilige opgerichte ~: runensteen (ook liggend) (Germ.) 

Altuna-steen Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Altuna 

(Germ.) 
Gårdstånga III (Zw.) Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Gårdstånga III (Germ.) 

Glavendrup Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Glavendrup (Germ.) 

Hanning (De.) Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Hanning (Germ.) 

Karlevi (Zw.) Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Karlevi ((Germ.) 

(nl. Læborg Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Læborg (Germ.) 

Sønder-Kirkeby Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Sønder-Kirkeby (Germ.) 

Velanda Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Velanda (Germ.) 

Virring Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Virring (Germ.) 

Matronae Abirenae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Abirenae 

uit Keulen (CIL 13. 8492) (Germ.) 

Matronae Abirenae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Ambirenae 

uit Keulen (IKoeln 00003) (Germ.) 
Bonn (CIL 13, 8010) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) Magusanus 

uit Bonn (CIL 13, 8010) (Germ) 

Deutz (CIL 13, 8492) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) Magusanus 
uit Deutz (CIL 13, 8492) (Germ) 

Falkirk (Schotland) (CIL 7, 1090) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) Magusanus 
uit Falkirk (Schotland) (CIL 7, 1090) (Germ) 

Malburg (bij Tiel) (CIL 13, 8705) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) Magusanus 
en de godin Haeva uit Malburg of Malburgen (Ne.) of Elten of 
Geldern (Du.) (CIL 13, 8705) (Germ) 

Rome (jaar 219) (CIL 6, 31162) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) Magusanus 
uit Rome (CIL 6, 31162) (Germ) 

Ruimel (bij Sint-Michielsgestel) (CIL 13 Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) Magusanus 
uit Ruimel (bij Sint-Michielsgestel) (CIL 13, 8771) (Germ) 

Westkapelle (CIL 13, 8777) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) Magusanus 
uit Westkapelle (CIL 13, 8777) (Germ) 

Xanten (CIL 13, 8610) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) Magusanus 
uit Xanten (CIL 13, 8610) (Germ) 
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Brohl, lijken echter niet Germaans (CIL Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (3) Barbatus uit 
Brohl (CIL 13, 7694) (Kelt) 

07719 Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (3) Saxanus uit 
Brohl (CIL 13, 07719) (Germ) 

IOM Tanaro (CIL 7, 168) (Kelt) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Jupiter (3) O. M. 
Tanarus (Engeland) (CIL 7, 168; RIB 452) (Kelt) 

Iovi Taranuco (CIL 3, 2804) (Kelt) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Jupiter (3) Taranucus 
(Dalmatië) (CIL 3, 2804) (Kelt.) 

deus Taranucnus (CIL 13, 6478) (Kelt.) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Taranucnus (Germania 
superior) (CIL 13, 6478) (Kelt.) 

wetsteen Steen: wetsteen (slijpsteen) 

aanvallen Strijd en vrede: aanval 

Thor af Strijd en vrede: aanval 

achtervolg Strijd en vrede: achtervolgen 

vijand Strijd en vrede: antagonisme 

tegenstander Strijd en vrede: antagonisme 

monster Strijd en vrede: antagonisme: monster 

dreig Strijd en vrede: bedreiging (dreigen) 
bescherm Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen, verdedigen, 

afweren) 
hoede Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen, verdedigen, 

afweren) 
verdedigt Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen, verdedigen, 

afweren) 

te weren Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen, verdedigen, 
afweren) 

verjaagd Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen) 

sluit Geirrøðr hem Strijd en vrede: gevangenschap (gevangenneming) 

in bezit nemen Strijd en vrede: kolonisatie (kolonialisme, in bezit nemen van 
land) 

lukt Thor echter niet Strijd en vrede: nederlaag (verlies) 

onttroning Strijd en vrede: nederlaag (verlies) 

strijd opgeven Strijd en vrede: nederlaag (verlies) 

onoverwinnelijke Strijd en vrede: onoverwinnelijkheid (onweerstaanbaarheid) 

overwonnen Strijd en vrede: overwinning 

wint [+ spatie] Strijd en vrede: overwinning 

oorlogvoering Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

 slag [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

strijd Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

vecht Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

worstelen Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

demonische machten bestrijdt Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

reuzen bevecht Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

Herakles bevecht de driekoppige en Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

strijd met de draak Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

strijd met de os Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

strijd met Hrungnir Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

mythologie van Thors strijd met de Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

bestrijdt de driekoppige Viśvarūpa Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 
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vangst van de wereldslang op zee Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

bevechten gevaarlijke monsters Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

bevechter der reuzen Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter 

waarmee hij de reuzen Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

reuzenbestrijder Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

strijd tussen Thor en de Slang Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

strijdt tegen Utgard Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

verdedigt de orde der kosmos tegen de Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

strijd tussen Chlothars zonen Strijd en vrede: strijd, machts- 

schijngevecht Strijd en vrede: strijd, schijn- 

wedstrijd Strijd en vrede: strijd, wed- 

drinkwedstrijd Strijd en vrede: strijd, wed-: drinkwedstrijd 

eetwedstrijd Strijd en vrede: strijd, wed-: eetwedstrijd 

strijd tussen Loki en Logi Strijd en vrede: strijd, wed-: eetwedstrijd 

kat optillen Strijd en vrede: strijd, wed-: gewichtheffen 

krachten meten met de Midgardslang Strijd en vrede: strijd, wed-: gewichtheffen 

optillen van de wereldslang als kat Strijd en vrede: strijd, wed-: gewichtheffen 

-wedstrijden Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden (wagenrennen, 
paardenrennen, paardenstrijd) 

hardloopwedstrijd Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren tussen mensen 
(hardloopwedstrijd) 

Skeið Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren: term: skeið (Germ.) 

strijd van Thor met Elli Strijd en vrede: strijd, wed-: worstelwedstrijd 

vechtkunst Strijd en vrede: strijd, wed-: worstelwedstrijd 

schildgevecht Strijd en vrede: strijd: schildgevecht 

Schildstrijd Strijd en vrede: strijd: schildgevecht 

Él Ullar skips (‘Hevig schildgevecht’ Strijd en vrede: strijd: term: ‘él Ullar skips’ of ‘Ullar kjóla él’ 
(eig. ‘stortbui van het schip van Ullr’, i.e. ‘hevig schildgevecht’) 
(kenning) (Germ.) 

Ullar kjóla él Strijd en vrede: strijd: term: ‘él Ullar skips’ of ‘Ullar kjóla él’ 
(eig. ‘stortbui van het schip van Ullr’, i.e. ‘hevig schildgevecht’) 
(kenning) (Germ.) 

tweekamp Strijd en vrede: strijd: tweekamp 

holmgang Strijd en vrede: strijd: tweekamp: holmgang (Germ.) 

klap Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

neerslaan Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

slaat Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

slaat met zijn hamer Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

slagen Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

verwonden Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

verzoening Strijd en vrede: verzoening 

innige band met hem Strijd en vrede: vriendschap 

Symbool Symboliek 
attributen Symboliek: attribuut (1. symbolisch voorwerp 
goddelijke voorwerpen Symboliek: attribuut (1. symbolisch voorwerp 
attributen van Hercules en Donar Symboliek: attribuut van Donar (Germ.) 
attributen van Hercules en Donar Symboliek: attribuut van Hercules (1)(L/R) 
Ása niðr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ása niðr’ (Germ.) 

‘Ásmóðr’ Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ásmoðr’ (Germ.) 

Blað ilja þrúðar þjófs Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘blað ilja þrúðar þjófs’ (Germ.) 
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boga-áss Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘boga-áss’ (Germ.) 

bogmaðr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘bogmaðr’ (Germ.) 

Él Ullar skips Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘él Ullar skips’ of ‘Ullar kjóla 
él’ (Germ.) 

Ullar kjóla él Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘él Ullar skips’ of ‘Ullar kjóla 
él’ (Germ.) 

Fjörgynjar burr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Fjörgynjar burr’ (Germ.) 

Hlóðynjar mögr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hlóðynjar mögr’ (Germ.) 

Hrungnis bani Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hrungnis bani’ (Germ.) 

Hrungnis spjalli Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hrungnis spjalli’ (Germ.) 

Jarðar burr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jarðar burr’ (Germ.) 

önduráss Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘önduráss’ (Germ.) 

öndurdís Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘öndurdís’ (Germ.) 

öndurgoð Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘öndurgoð’ (Germ.) 

reynirunnr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Reynirunnr’ (Germ.) 

skíðfœrr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘skíðfœrr’ (Germ.) 

skjaldar áss (‘schild-Ase’) Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Skjaldar áss’ (Germ.) 

Stallr Hrungnis fota Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘stallr Hrungnis fota’ (Germ.) 

þrúðar þjófs Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þrúðar þjófr’ (Germ.) 

Ullar kjóla él-Freyr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ullar kjóla él-Freyr’ (Germ.) 

Ullar kjóll Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ullar kjóll, - skip, - askr’ 
(Germ.) 

Ullar skips Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ullar kjóll, - skip, - askr’ 
(Germ.) 

Ullar/ Ulls mágr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ullar/ Ulls mágr’ (Germ.) 

veiði-áss Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘veiði-áss’ (Germ.) 

Véorr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Véorr’ (Germ.) 

Véþormr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Véþormr’ (Germ.) 

Vingþórr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vingþórr’ (Germ.) 

kenning Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.) 

spreekwoord Symboliek: beeldspraak: spreekwoord 

reynir er björg þórs Symboliek: beeldspraak: spreekwoord: ‘reynir er björg þórs’ 
(Germ.) 

donderstenen die Thor naar de aarde Symboliek: dondersteen als symbool (teken) van Thors 
werkzaamheid 

inzegent Symboliek: handgebaar zegenen als symbool (teken) van wijding 
aan een god 

zich zegent Symboliek: handgebaar zegenen als symbool (teken) van wijding 
aan een god 

Gebruik van hamer en 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.) 

hamersymbool 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.) 

Hamerteken als handgebaar 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.) 

Baldrs brandstapel door het hamerteken  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.) 

natuurverschijnselen zijn slechts de Symboliek: natuurverschijnselen als symbool van het karakter van 
goden 

personificatie Symboliek: personificatie als symbool 
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ring is symbool van de koninklijke macht Symboliek: ring als symbool van de koninklijke macht, van boeiing 
en van oneindigheid 

Symbool van het wuivende korenveld Symboliek: Sifs haar als symbool van het wuivende korenveld 

(Uhland) 
zonnesymbolen Symboliek: symboliek van de kosmos: zonnesymboliek 

ring heeft een meervoudige symboliek Symboliek: symboliek van de ring 

teen als symbool Symboliek: teen als symbool voor een hemellichaam 

 teken [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Symboliek: teken 

-teken Symboliek: teken 

 teken, [voorafgegaan door een spatie] Symboliek: teken 

hamerteken Symboliek: teken 

kruisteken Symboliek: teken 

naar de aarde wierp, en dus als teken Symboliek: teken afkomstig van een god (het goddelijke): 
natuurverschijnselen of –objecten 

teken van de macht Symboliek: teken van macht 

kruisteken Symboliek: teken, kruis- (Chr.) 

opdracht Taal: bevel (machtswoord, goddelijk woord) 

heldenliederen Taal: epiek: epos (heldendicht) 

legende Taal: epiek: legende 

sage Taal: epiek: sage 

sprookjes Taal: epiek: sprookje 

leugensprookje Taal: epiek: sprookje, leugen- 

verhalen Taal: epiek: verhaal (vertelling) 

volkssagen Taal: epiek: verhaal, volks- (volkssage) 

volksverhalen Taal: epiek: verhaal, volks- (volkssage) 

mythennovelles Taal: epiek: verhaal: mythennovelle 

novellistische Taal: epiek: verhaal: novelle 

raamvertelling Taal: epiek: verhaal: raamvertelling 

fantasie Taal: fantasie (individuele, dichterlijke) 

geestenoproeping Taal: gebed: geestenoproeping 

lþsr = laþa sar (‘geestenoproeping hier’) Taal: gebed: geestenoproeping: term: lþsr = laþa sar (westgerm. 
inscr.) (Germ.) 

gesprek Taal: gesprek (dialoog) 

leugen Taal: leugen 

runenlied Taal: lied, runen- 

speelmanslied Taal: lied, speelmans- 

toverliederen Taal: lied, tover- 

Balladen Taal: lied: ballade 

carmina Taal: lied: term: carmen (L/R) 

motief in sprookjes Taal: motief, sprookjes- 

sprookjesmotieven Taal: motief, sprookjes- 

teen- of vingeroffer om in de andere Taal: motief, sprookjes-: teen- of vingeroffer om in de andere 
wereld te komen 

 heet [voorafgegaan door een spatie] Taal: naam 

herbenoemd Taal: naam 

 naam [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Taal: naam 

naam, Taal: naam 

-naam Taal: naam 

Theofore Taal: naam, goden- (theofore persoonsnaam) 

eigennaam Taal: naam, persoons- 

persoonsnaam Taal: naam, persoons- 
Persoonsnamen Taal: naam, persoons- 

bijnaam Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

bijnamen Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

epitheta Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 
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epitheton Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

plaatsnamen Taal: naam, plaats- (toponiem) 
Natuurnamen Taal: naam, plaats-: natuurnaam 

Natuurplaatsnamen Taal: naam, plaats-: natuurnaam 

Theofore bergnamen Taal: naam, plaats-: natuurnaam (alg.) 

Cultusplaatsnamen Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

die verwijzen naar een cultusplaats Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

Theofore plaatsnamen Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

naam van een rivier Taal: naam, rivier- 

overlevering Taal: overlevering 

gedichten over Thor Taal: poëzie, religieuze (godengedichten, cultische lyriek) 

scène Taal: scène 

scheldgesprek Taal: schelden 

vertelt Taal: spraak (spreken) 

formule Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -) 

Toverspreuken Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -) 

til árbótar Taal: spreuk: frase: ‘til árbótar’ (Germ.) 

stijl Taal: stijl 

Kroniek Taal: tekst, historische (kroniek) 

Tractaat Taal: tekst, verdrags- (tractaat) 

amusementsliteratuur Taal: tekst, verstrooiende (amusements-literatuur) 

Epigrafische Taal: tekst: inscriptie (tablet, epigrafie) (alg.) 

inscriptie Taal: tekst: inscriptie (tablet, epigrafie) (alg.) 

uitroepen Taal: uitroep 

krijgsroep Taal: uitroep: krijgsroep 

krijgsschreeuwen Taal: uitroep: krijgsroep 

strijdroep Taal: uitroep: krijgsroep 

Tar abitha ‘Tar helpe’ Taal: uitroep: krijgsroep: ‘Tar abitha’ (Estl.) 

Teer yebus, ye Theer ye Odin Taal: uitroep: krijgsroep: ‘Teer yebus, ye Theer ye Odin’ (Germ.) 

Tur aie Taal: uitroep: krijgsroep: ‘Tur aie’ (Germ.) 

barditus Taal: uitroep: krijgsroep: term: barditus (L/R) 

vertaling Taal: vertaling 

verzoek Taal: verzoek 

cultisch woord Taal: woord, heilig (cultisch) 

woordenspel Taal: woordspeling (woordenspel) 

bezongen Taal: zang (zingen, gezang) 

dag Tijd: dag(indeling) 

Dagen waarop bruiloften Tijd: dag, bruilofts- (huwelijks-) 

Dagelijks Tijd: dag, elke (dagelijks) 

elke dag Tijd: dag, elke (dagelijks) 

feestdag Tijd: dag, feest- 

Donderdag Tijd: dag, week-: donderdag 

Donderdag (d. Gründonnerstag) Tijd: dag, week-: donderdag: term: ‘Witte Donderdag’ 

Donderdag (d. Gründonnerstag) Tijd: dag, week-: donderdag: term: ‘Witte Donderdag’: 
‘Gründonnerstag’ (Germ.) 

dies Jovis Tijd: dag, week-: donderdag: term: dies Jovis (L/R) 

donarestag Tijd: dag, week-: donderdag: term: donarestag (Germ.) 

donderdag Tijd: dag, week-: donderdag: term: donderdag (Germ.) 

Donnerstag Tijd: dag, week-: donderdag: term: Donnerstag (Germ.) 

dunredach Tijd: dag, week-: donderdag: term: dunredach (Germ.) 

þórsdagr Tijd: dag, week-: donderdag: term: þórsdagr (Germ.) 

þunresdæg Tijd: dag, week-: donderdag: term: þunresdæg (Germ.) 

thunresdei Tijd: dag, week-: donderdag: term: thunresdei (Germ.) 

Thursday Tijd: dag, week-: donderdag: term: Thursday (Germ.) 

torsdag Tijd: dag, week-: donderdag: term: torsdag (Germ.) 

Avond Tijd: dag: avond 

vooravond Tijd: dag: avond, voor- 
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voorjaar Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar) 

winter Tijd: jaargetijde: winter 

maand Tijd: maand 

periode Tijd: periode 

acht nachten lang Tijd: periode: acht nachten 

drie dagen Tijd: periode: drie dagen 

hem voor drie Tijd: periode: drie maanden 

jong Tijd: temporaliteit: ouderdom 

 oud [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oud- Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oud, Tijd: temporaliteit: ouderdom 

 oud: [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: ouderdom 

 oud. [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: ouderdom 

 oude [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oeroude Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oudere) Tijd: temporaliteit: ouderdom 

ouderdom Tijd: temporaliteit: ouderdom 

verouderen Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oudste Tijd: temporaliteit: ouderdom 

attsekatš Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: attsekatš (‘oude’) (Lapl.) 

ouderdom, Elli Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: elli (geperson. myth. fig.) 
(Germ.) 

Ukko ‘de oude’ Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: ukko (subst. adj.) 
(godennaam) (Fins) 

twee Twee 

Versplintering Twee: splitsing 

uiteenvallen van het bovengenoemde Twee: splitsing: uiteenvallen van een mythencomplex 

 vat [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Vat 

vaten Vat 

beker Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker) 

bevatten Vat: bevatten (inhouden) 

ketel Vat: ketel 

ketel om de mede te Vat: ketel, mede- 

gewas Vegetatie 

veldgewas Vegetatie 

blaadje Vegetatie: blad 

koren Vegetatie: koren (graan) 
struikgewas Vegetatie: kreupelhout (struikgewas) 

heilige plant Vegetatie: plant, heilige 

appels Vegetatie: toverkruid: levenskruid: appels der verjonging of 
gouden appels van Iðunn (Germ.) 

bos Vegetatie: woud 

gewijd woud Vegetatie: woud, heilig 

Heilige wouden Vegetatie: woud, heilig 

aan Hercules gewijd woud Vegetatie: woud, heilig: ‘Silva Herculi sacra’ (L/R) 

Thorslund Vegetatie: woud, heilig: ‘Thorslund’ (Germ.) 

aan Thor gewijde bos in Dublin Vegetatie: woud, heilig: Dublin, aan Thor gewijd – te, (Germ.) 

lund (in Zw.) Vegetatie: woud, heilig: term: lundr (Germ.) 

reynirunnr Vegetatie: woud: term: runnr, reyni- (‘lijsterbesbos’) (kenning 
voor de naam þórbjörg) (Germ.) 

zaad, veld Vegetatie: zaad (kiem) 

loslaten Verlossing 

Afwering van demonische machten Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

apotropeïsch Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 
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beschermende hamerteken op Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

dodenbeschermend Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

redden Verlossing: type: redding 

redding Verlossing: type: redding 

uitkomst Verlossing: type: redding 

veiligheid te brengen Verlossing: type: redding 

til árbótar Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term: bót, ár- 
(‘oogstverbetering’) (term uit een spreuk) (Germ.) 

niet meer voorkomt Verschijning: afwezigheid  

ontbreekt Verschijning: afwezigheid  

vermissing Verschijning: afwezigheid  

gedaante van Verschijning: alg. verschijningsvorm 

uitdrukking Verschijning: alg. verschijningsvorm 

Uiterlijk Verschijning: alg. verschijningsvorm 

godin in de gedaante van een oude vrouw Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante) 

hier is hij vervangen door heiligen Verschijning: emanatie 

hoofd zijn nu te zien als drie diepe dalen Verschijning: geologisme (als berg, rivier, universum etc.) 

illusies Verschijning: illusie 

als vrouw verklede god Verschijning: illusie: imitatie 

imitatie Verschijning: illusie: imitatie 

nagemaakt Verschijning: illusie: imitatie 

ondergeschoven bruid Verschijning: illusie: imitatie 

verkleed als Freyja Verschijning: illusie: imitatie 

verkleed als Freyja’s dienstmaagd Verschijning: illusie: imitatie 

vermomming Verschijning: illusie: imitatie 

zich als bruid te verkleden Verschijning: illusie: imitatie 

verdikking op zijn hoofd Verschijning: misvormdheid (verminking, lichaamsgebrek) 

tonen Verschijning: openbaren: tonen 

laat zien Verschijning: openbaren: tonen 

gedaante van slangen Verschijning: overig specifiek: slang(en) 

door Loki verdrongen Verschijning: substitutie 

hamer in de plaats kwam van de mede Verschijning: substitutie 

Thor heeft ‘Indra’-functies aan Odin Verschijning: substitutie 

Ullr (zoals Týr) verdrongen door Odin Verschijning: substitutie 

verdrongen Verschijning: substitutie 

verschuiving Verschijning: substitutie 

vervang Verschijning: substitutie 

verpersoonlijking Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

vertegenwoordigt Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

wereldslang als kat Verschijning: theriomorfisme 

arendsgedaante Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

kat optillen Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

Midgardslang, en niet de kat Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

reus þjazi daalt als arend Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

verdwenen Verschijning: verdwijning 

ideaalbeeld Verschijning: voorbeeld 

reële Verschijning: werkelijkheid 

arend Vogel: arend 

haviken Vogel: havik 

mussen Vogel: mus 

patrijzen Vogel: patrijs 

voorwerp Voorwerp 

boei’ Voorwerp: band 

boeien Voorwerp: band 

ijzerdraad Voorwerp: band: ijzerdraad (als binddraad) 
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* þelban Voorwerp: band: term: þelban* (þialfi, þialmi) (Germ.) 

þialfi Voorwerp: band: term: þelban* (þialfi, þialmi) (Germ.) 

þialmi Voorwerp: band: term: þelban* (þialfi, þialmi) (Germ.) 

bruidsbed Voorwerp: bed, bruids- 

hamerbed Voorwerp: bed, bruids-: hamarsiangh (‘hamerbed’) (Germ.) 

hamarsiangh Voorwerp: bed, bruids-: term: hamarsiangh (‘hamerbed’) 
(Östergötlands) (Germ.) 

bijl Voorwerp: bijl 

užcr Voorwerp: bijl: term: užcr (Mordw.) 

Blað ilja þrúðar þjófs, ‘blad voor de Voorwerp: blad: term: blað ilja þrúðar þjófs (‘blad voor de 
voetzolen van de dief van þrúðr’) (kenning voor ‘schild’) (Germ.) 

buidel Voorwerp: buidel (tas, rugzak) 

zak Voorwerp: buidel (tas, rugzak) 

spang Voorwerp: gesp (spang) 

hamer Voorwerp: hamer 

hamarsiangh Voorwerp: hamer: term: hamarr (Germ.) 

þórshamarr Voorwerp: hamer: term: hamarr, þórs- (‘hamer van Thor’) 
(swastikasymbool) (Germ.) 

vasara Voorwerp: hamer: term: vasara (Finl.) 

krachtwerktuigen Voorwerp: krachtwerktuig 

korf Voorwerp: mand (korf) 

ME sloten Voorwerp: slot 

sneeuwschoen Voorwerp: sneeuwschoen, ski 

öndur Voorwerp: sneeuwschoen: term: andrar = skíð (pl.) (Germ.) 

skíð Voorwerp: sneeuwschoen: term: andrar = skíð (pl.) (Germ.) 

reginnaglar Voorwerp: spijker, heilige: term: reginnagl (Germ.) 

spinrok Voorwerp: spinrok 

stang Voorwerp: stang 

steel Voorwerp: steel 

steun Voorwerp: steun (voetsteun, verhoging) 

Stallr Voorwerp: steun: term: stallr (Germ.) 

Stallr Hrungnis fota, ‘steun voor Voorwerp: steun: term: stallr Hrungnis fota (‘steun voor Hrungnirs 
voeten’) (kenning voor ‘schild’) (Germ.) 

stoel Voorwerp: stoel 

trog Voorwerp: trog (voederbak) 

gif Voorwerp: vergif (vergiftigen) 

door gif overgoten Voorwerp: vergif (vergiftigen, giftig) 

vishaak Voorwerp: vishaak 

Fiskekrok Voorwerp: vishaak: term: fiskekrok (sterrenbeeld) (Germ.) 

vuogga Voorwerp: vishaak: term: vuogga (Lapl.) 

ijs- of sneeuwvoertuig Voorwerp: voertuig, ijs- of sneeuw- 

werktuigen Voorwerp: werktuig (gereedschap) 

wol’ Voorwerp: wol 

wollen [+ spatie] Voorwerp: wol 

zeis Voorwerp: zeis 

Die Sense Voorwerp: zeis: term: Sense (naam voor het sterrenbeeld 
Boogschutter) (Germ.) 

viikate (‘zeis’) Voorwerp: zeis: term: viikate (Finl.) 

vuur Vuur (vlam, vurig, gloeiend, fel) 

felle Vuur (vlam, vurig, gloeiend, fel) 

gloeiend Vuur (vlam, vurig, gloeiend, fel) 

brandstapel Vuur: brandstapel 

Logi Vuur: term: logi (1. geperson. myth. fig., 2. = > Loki ?) (Germ.) 

aanraakt Waarneming: voelen: aanraking 

zien ze Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen) 

zien we Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen) 

zien als Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen) 
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wagen Wagen 

bokkenwagen Wagen: cultuswagen: Thors bokkenwagen (donderwagen) 

Thor en zijn donderwagen Wagen: cultuswagen: Thors bokkenwagen (donderwagen) 

reið Rungnis Wagen: Hrungnir, ~ van: term: reið Rungnis (Germ.) 

reið Wagen: term: reið (Germ.) 

boemerang Wapen: boemerang 

boog Wapen: boog 

bogmaðr Wapen: boog: term: bogi (Germ.) 

boga Wapen: boog: term: bogi (Germ.) 

donderwapen Wapen: donderwapen 

wapen van de dondergod Wapen: donderwapen 

bijl betreffen hetzelfde donderwapen Wapen: donderwapen: bijl 

Votiefbijlen uit de Steen- en Bronstijd Wapen: donderwapen: bijl 

donderschicht Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht 

Hamer en bijl betreffen hetzelfde Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht 

donderschicht vajra Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’ 
(Ind.) 

vazra Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Miθra: ‘Vazra’ 
(Ir.) 

donderhamer Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor (Germ.) 

donderwapen van Thor Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor (Germ.) 

Thor hem een klap Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor (Germ.) 

zijn hamer Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor (Germ.) 
Mjöllnir Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor: 

‘Mjöllnir’ (Germ.) 

Hrungnis bani, ‘Hrungnirs doder’ Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor: 
‘Mjöllnir’: term: ‘Hrungnis bani’ (‘Hrungnirs doder’) (kenning) 
(Germ.) 

donderstenen Wapen: donderwapen: dondersteen (donderkeil, werpsteen) 

werpsteen Wapen: donderwapen: dondersteen (donderkeil, werpsteen) 

vazra Wapen: knuppel: term: vazra (Ir.) 

schild Wapen: schild 

Blað ilja þrúðar þjófs, ‘blad voor de Wapen: schild: term: ‘blað ilja þrúðar þjófs’ (‘blad voor de 
voetzolen van de dief van þrúðr’) (kenning) (Germ.) 

Stallr Hrungnis fota, ‘steun voor Wapen: schild: term: ‘stallr Hrungnis fota’ (‘steun voor Hrungnirs 
voeten’) (kenning) (Germ.) 

Ullar kjóll (‘schip (kiel) van Ullr’) Wapen: schild: term: ‘Ullar kjóll, - skip, - askr’ (‘schip (kiel, es) 
van Ullr’) (kenning) (Germ.) 

Ullar skips Wapen: schild: term: ‘Ullar kjóll, - skip, - askr’ (‘schip (kiel, es) 
van Ullr’) (kenning) (Germ.) 

skjaldar Wapen: schild: term: skjöldr (Germ.) 

ongewapend Wapen: zonder ~ (ongewapend) 

zwaard Wapen: zwaard 

sneeuw Water: sneeuw 

een water Wateren 

wateren Wateren 

‘bron’ Wateren: bron 

golven Wateren: golf 

het meer Wateren: meer (vijver, poel, plas) 

Torsbjerg mose Wateren: moeras: ‘Torsbjerg mose’ = ‘Torsberger Moor’ (Du.) 

oceaan Wateren: oceaan (zee) 

zee [+ spatie] Wateren: oceaan (zee) 

zee. Wateren: oceaan (zee) 

zee, Wateren: oceaan (zee) 

zeereizen Wateren: oceaan (zee) 

zeemonster Wateren: oceaan (zee) 

zeelui Wateren: oceaan (zee) 
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Ωκεανος Wateren: oceaan die de aarde omgeeft: ‘Oceanus’ = gr. ‘Okeanos’ 
(Ωκεανος) (Gr.) 

Ωκεανος Wateren: oceaan: term: ωκεανος (god) (Gr.) 

rivier Wateren: rivier (beek, stroom) 

stroom Wateren: rivier (beek, stroom) 

Vimur-stroom Wateren: rivier, komend vanonder uit een berg 

mythische rivieren Wateren: rivier, mythische 

Kerlaugar Wateren: rivier, mythische: ‘Kerlaug’ (Germ.) (naam van twee 
rivieren) 

Körmt Wateren: rivier, mythische: ‘Körmt’ (Germ.) 

Örmt Wateren: rivier, mythische: ‘Örmt’ (Germ.) 

Vimur Wateren: rivier, mythische: ‘Vimur’ (Germ.) 

 vloed [voorafgegaan door een spatie] Wateren: vloed, overstromingswateren 

gevaar Welzijn en ziekte: gevaar (risiko) 

ongeluk Welzijn en ziekte: onheil 

árbótar Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ár (Germ.) 

verjongende Welzijn en ziekte: verjonging 

verouderen Welzijn en ziekte: veroudering 

vruchtbaarheid Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid 

in zijn hoofd krijgt Welzijn en ziekte: ziekte: hoofdpijn 

verlamde Welzijn en ziekte: ziekte: verlamdheid, verstijving 

werkzaamheid Werkzaamheid 

aangespoord Werkzaamheid: aanzetten 

Bevordering Werkzaamheid: aanzetten 

beproeving Werkzaamheid: beproeven (proef, test) 
krachtproeven Werkzaamheid: beproeven: krachtproef [zie ook Rite: 

overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen door kracht] 

bereiden Werkzaamheid: bereiden 

karnen Werkzaamheid: bereiden: karnen 

brouwen Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen) 

koken Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen) 

fysieke of psychische beweging Werkzaamheid: bewegen (zich -) 

afgegleden Werkzaamheid: bewegen: glijden 

glijdt Werkzaamheid: bewegen: glijden 

hardloop Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen (rennen, zich snel 
bewegen, voortstormen) 

stil in een ring om de aarde ligt Werkzaamheid: bewegen: zonder beweging 

drijvend Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven 

schiet snel over de golven Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven 

boeiing Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen, 
aantrekken van gordels) 

eiland vastlegt Werkzaamheid: binden: bevestigen 

legt het eiland Gotland vast Werkzaamheid: binden: bevestigen 

blijft achter een voorwerp hangen Werkzaamheid: binden: kleven (vastzitten) 

kleven Werkzaamheid: binden: kleven (vastzitten) 

vastzitten Werkzaamheid: binden: kleven (vastzitten) 

koken, borrelen Werkzaamheid: borrelen (bruisen, koken) 

vella Werkzaamheid: borrelen: term: vella (Germ.) 

gebroken Werkzaamheid: breken (af-, plukken) 

ster aan de hemel geplaatst Werkzaamheid: daad, goddelijke 

heldendaad Werkzaamheid: daad, helden- 

Odin met þjazi’s ogen doet Werkzaamheid: daad, kosmische  

þjazi’s ogen door Odin aan de hemel Werkzaamheid: daad, kosmische 

Thor de ogen van þjazi aan de hemel Werkzaamheid: daad, kosmische 

werpt Aurvandills teen aan de hemel Werkzaamheid: daad, kosmische  

werpt þjazi’s ogen aan de hemel Werkzaamheid: daad, kosmische 
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jacht Werkzaamheid: ec. ~: jacht 

veiði Werkzaamheid: ec. ~: jacht: term: veiðr (Germ.) 

agrarische Werkzaamheid: ec. ~: landbouw (akkerbouw) 

akkerbouw Werkzaamheid: ec. ~: landbouw (akkerbouw) 

Ontginningen Werkzaamheid: ec. ~: ontginning 

oogst Werkzaamheid: ec. ~: oogst (opbrengst) 

om te vissen Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst) 

vangst Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst) 

vangt twee walvissen Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst) 

walvis ving Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst) 

zeemonster dat gevangen Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst) 

ingezaaide Werkzaamheid: ec. ~: zaaien 

grijpt Werkzaamheid: grijpen (pakken) 

pakken Werkzaamheid: grijpen (pakken) 

pakt Werkzaamheid: grijpen (pakken) 

hulp Werkzaamheid: helpen (hulp) 

stelpen Werkzaamheid: hinderen 

niet uitvoeren Werkzaamheid: hinderen (verhinderen, hindernis) 

verhinderd Werkzaamheid: hinderen (verhinderen, hindernis) 

kiezen Werkzaamheid: kiezen (uitverkiezing) 

Keuze van de woonplaats Werkzaamheid: kiezen van een woonplaats 

daalt als arend op de boom neer Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, 
neerstorten) 

slang zakt weer weg in zee Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, 
neerstorten) 

wegzinken Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, 
neerstorten) 

open krijgen Werkzaamheid: openen 

rust Werkzaamheid: rusten 

doen bedaren Werkzaamheid: rustig maken (doen bedaren, kalmeren, 
geruststellen) 

dicht gebonden Werkzaamheid: sluiten (dicht doen) 

afgesneden Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen) 
uitgenodigd Werkzaamheid: uitnodiging 

verborgen Werkzaamheid: verbergen (zich -) 

zich verstopt Werkzaamheid: verbergen (zich -) 

omhooggedrukt Werkzaamheid: verheffen (opheffen) 

kat optillen Werkzaamheid: verheffen: kat 

reus, dat op hem ligt, van hem af te Werkzaamheid: verheffen: reuzenbeen 

licht, wanneer Werkzaamheid: verheffen: reuzenbeen 

optillen van de wereldslang Werkzaamheid: verheffen: wereldslang 

lokken Werkzaamheid: verleiden, bekoren, lokken 

waarschuwt Werkzaamheid: waarschuwen 

arbeid Werkzaamheid: werken (arbeiden) 

gewerkt mocht worden Werkzaamheid: werken (arbeiden) 

slingerende Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

geworpen Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

gooit Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

werpt Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

wierp Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

gezwollene Werkzaamheid: zwellen 

water niet meer wast Werkzaamheid: zwellen 

zwellen Werkzaamheid: zwellen 

gr. οιδ- ‘zwellen’ Werkzaamheid: zwellen: term: οιδεω (Gr.) 

geordende wereld Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-) 

orde der kosmos Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-) 

wereld te vernietigen Wet en orde: orde: wereldondergang 
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wereldondergang Wet en orde: orde: wereldondergang 

Ragnarök Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (‘lot der goden’) 

(Germ.) 
gerechtelijke Wet en orde: recht (rechtssysteem, juridisch, gerechtelijk) 

garanderen Wet en orde: recht: waarborging 

rechtsbeschermende Wet en orde: recht: waarborging 

verzekert Wet en orde: recht: waarborging 

de rust van de dode Wet en orde: recht: waarborging van de rust van de dode 

de vruchtbaarheid van de bruid Wet en orde: recht: waarborging van de vruchtbaarheid van de 
bruid 

grafvrede gewaarborgd Wet en orde: recht: waarborging van onschendbaarheid 

grið (‘vredesschikking’) garanderen Wet en orde: recht: waarborging van onschendbaarheid 

volksgerichten Wet en orde: rechtspraak: volksgericht 

Oost-Gotische wetten Wet en orde: wet, Germaanse: Oost-Gotische wetten (Germ.) 

vredesschikking Wet en orde: wet: contract: vredessluiting 

grið Wet en orde: wet: contract: vredessluiting: term: grið (Germ.) 

eisen Wet en orde: wet: voorwaarde (eis) 

 eist [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: wet: voorwaarde (eis) 

vondsten Wetenschap: archeologie: bodemvondst 

Bestudering Wetenschap: studie (leren, lezen) 

Etymologie Wetenschap: taalkunde: etymologie 

etymologische Wetenschap: taalkunde: etymologie 

leenwoord Wetenschap: taalkunde: ontlening (leenwoord) 

Naamvormenwisseling Wisseling: naamvormenwisseling 

bovendien zijn ‘Varuṇa’-rol uitgebreid Wisseling: religieuze verandering 

bekering Wisseling: religieuze verandering: bekering 

ontleend Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen (ontlening) 

Lapse dondergod, die is overgenomen Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen (ontlening) 

ontlening Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen (ontlening) 

reactie op het aan de hals Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere overtuigingen 

 regen [voorafgegaan door een spatie] Wolk en regen: regen 

stortbui Wolk en regen: regen: stortbui 

Él Wolk en regen: regen: stortbui: term: él Ullar skips of Ullar kjóla 
él (eig. ‘stortbui van het schip van Ullr’, i.e. ‘hevig 
schildgevecht’) (kenning voor ‘strijd’)(Germ.) 

svastika Zon: zonnewiel: swastika 

beschermende hamerteken op Zon: zonnewiel: swastika: hamerteken, Germaans 
hamersymbool Zon: zonnewiel: swastika: hamerteken, Germaans 

hamerteken Zon: zonnewiel: swastika: hamerteken, Germaans 

teken van de hamer Zon: zonnewiel: swastika: hamerteken, Germaans 

Hamersymbolen Zon: zonnewiel: swastika: hamerteken, Laps (Hora Galles-
symbool) 

teken, verwijzend naar Hora Galles Zon: zonnewiel: swastika: hamerteken, Laps (Hora Galles-
symbool) 

Ægishjálmr Zon: zonnewiel: swastika: term: ægishjálmur (Germ.) 

þórshamarr Zon: zonnewiel: swastika: term: þórshamarr (Germ.) 

þórshöfuð Zon: zonnewiel: swastika: term: þórshöfuð (Germ.) 

triskele Zon: zonnewiel: triskele 

Hrungnishjarta Zon: zonnewiel: triskele: term: ‘Hrungnishjarta’ (Germ.) 
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