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1.1 De godin Nerthus 
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1.1.1 (§ 448-1) Inleiding tot de godin Nerthus 

 
a. Algemeen karakter: 

1. Ze werd vereerd op de Deense eilanden (zie § 319). 
2. Ze is een vruchtbaarheidsgodin, m.n. t.a.v. de groei van het gewas. 
3. Haar functie blijkt uit: 

i. de cultushandeling: een wagenommegang; 
ii. het jaargetijde waarin men het feest ter ere van haar vierde. 

 
b. De analyse van de naam Nerthus, haar functie en positie, m.n. naast Njörðr, verloopt 

stapsgewijs: 
1. Mogelijke etymologische verklaringen (zie 1.1.2). 
2. De relatie met de god Njörðr (zie 1.1.3). 
3. De theorie van De Vries over de goden Nerthus en Njörðr (zie 1.1.4). 
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1.1.2 (§ 448-2) Etymologie van de naam Nerthus 

 
1. Er zijn drie hoofdhypothesen: 

a. verband met kelt. nertos ‘kracht’, d.w.z. de vegetatieve krachten die in het voorjaar tot 
nieuw leven gewekt moeten worden; 

b. verband met gr. νερτεροι ‘bewoners van de onderwereld’, zodat Nerthus een godin van de 
onderwereld is (en dus van de vegetatie); 

c. verband met skt. nṛt ‘dansen’, i.v.m. de cultusdans bij haar verering. 

 
2. Overige weinig waarschijnlijke etymologieën: 

a. verband met nertu ‘goede wil’; 
b. verband met lit. nerti ‘duiken, dompelen’; 
c. verband met lit. neršėti ‘kuit schieten’, d.w.z. voortplanten. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - De Wanen in Zuid-Germanië - De godin Nerthus 

 

1.1.3 (§ 448-3) Verklaring van Nerthus’ naam en cultus in samenhang met de 
god Njörðr 

 
a. Het probleem van de relatie tussen Nerthus en Njörðr: 

1. De namen zijn etymologisch identiek. 
2. Het geslacht van beide goden is niet identiek. 

 
b. Mogelijke verklaringen van de naam: 

1. Axel Kock: 
Het geslacht van het woord (de genus) is veranderd (onbevredigend). 

2. Mannhardt, De Vries e.a.: 
i. Tacitus is niet correct: Er was mogelijk een mannelijke god Nerthus naast een godin 

*Erþō, de Terra Mater. 
ii. De naam Nerthus 

(1) is etym. verwant met skt. nar-, gr. ανηρ ‘man’; 
(2) betekent ‘mannelijke vruchtbaarheidskracht’. 

iii. Vergelijk ook: 
(1) Aulus Gellius (Noctes Atticae): 

sab. Nerio ‘kracht, moed’; 
(2) Dumézil: 

IE *ner- ‘man (als krijger)’, ook in Indra, dus een tweedefunctiegod; 
(3) De Vries: 

maar vergelijk de fallus op de wagen uit Ödenburg, dus derde functie. 
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1.1.4 (§ 448-4) Theorie van De Vries over de goden Nerthus en Njörðr 

 
Er bestond een godin Nerthus naast een god Njörðr, aldus beargumenteerd: 
1. Het geslacht der goden kan wisselen zonder dat hun karakter verloren gaat: 

a. Sūrya – Sūryā; 
b. Lunus– Luna. 

 
2. Bij de Germaanse goden treden broer-zusterparen op: 

Freyr – Freyja. 
 

3. Goden van de wasdom zijn vaak hermafroditisch, waaruit volgt dat ze 
a. oud (primitief) zijn; 
b. locaal van geslacht konden verschillen. 

 
4. Deze verklaring past in de idee in primitieve religies dat tweegeslachtelijke goden uitdrukking 

zijn van de totaliteit, nl. van de samenvatting van de twee tegengestelde kosmologische 
principes (polariteit). 
 

5. Conclusie: 
a. Er is een geslachtelijk verschil tussen Nerthus en Njörðr, zonder dat dit van wezenlijk 

belang is. 
b. Vergelijk F.R. Schröder: 

De matriarchale cultus van de megalithenbouwers (Nerthus) wordt afgewisseld met een 
mannelijk georiënteerde cultus. 
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1.2 De god Ing-Yngvi 
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1.2.1 (§ 449-1) De Germaanse volkerengroep der Ingvaeonen 

 
a. Verklaring van de naam Ingvaeonen: 

1. Tacitus (Germania): 
De Ingaevonen zijn (naast anderen) nakomelingen van Mannus (zie § 329). 

2. Plinius de Oudere: 
’Inguaeones’, algemeen geaccepteerd als de juiste schrijfwijze. 

3. Modern onderzoek kent twee mogelijkheden: 
i. lat. –aeones < germ. aiwa- ‘wet, recht’, dus ‘mensen die volgens Ings wet leven’; 
ii. lat. –aeones is een weergave van een germ. –jan-stam (een patronimicum). 

 
b. Identiteit der Ingvaeonen: 

1. Ze woonden langs de Noordzeekust; volgens Plinius de Oudere zijn dit de Chimbri, Teutones 
en Chauchi. 

2. Ook de stammen vanaf de Ems tot en met Jutland en de Deense eilanden horen tot de 
Ingvaeonen. 
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1.2.2 (§ 449-2) Vaststelling van de naam Ing  

 
1. Inguaeones houdt de naam van de god *Ingwaz in. 

 
2. Ing staat tegenover de Noord-Germaanse god Yngvi (‘de Ingvaeoon’), 

a. de goddelijke stamvader van het volk, 
b. geassocieerd met Freyr (zie 2.2.7.1). 

 
3. Runeninscriptie op een hertshoornen amulet uit Wijnaldum: 

inguz = Ing (omstreden). 
 

4. Oud-Engels runenlied: 
De naam van het runeteken voor ng is Ing (waarna een beschrijving volgt, zie 1.2.3). 
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1.2.3 (§ 449-3) Oorsprong en identiteit van Ing  

 
a. Oud-Engels runenlied: 

‘Ing wæs ærest mid Eastdenum 
gesewen secgun, oþ he siððan ēst 
ofer wæg gewāt; wæn æfter ran: 
ðus Heardingas ðone hæle nemdum.’ 
 

b. Verklaring van de Ing-passage: 
1. Etnologische oorsprong van Ing: 

i. Hij was de god van de Oost-Denen die uit Zuid-Zweden kwamen, waar Ing vereerd 
werd. 

ii. De Oost-Denen heetten oe. Heardingas: 
(1) eig. ‘harde, dappere mannen’; 
(2) = lat. Hasdingi; 
(3) = on. Haddingjar (zie § 498); 
(4) = Vandalen: 

(a) een deel van de Oost-Denen dat later oostwaarts is getrokken; 
(b) verwant aan zw. Vendel, de streek in Zuid-Zweden, hun stamland (dus niet 

Vendsyssel in Jutland). 
 

2. De reis van Ing als voorstelling van de dodenvaart (hellevaart): 
i. Hij reist over zee: ‘ofer wæg gewāt’. 
ii. Een wagen volgt hem: 

(1) Het was gebruik een dodenwagen aan de gestorvene mee te geven. Vergelijk: 
(a) de Oseberg-vondst; 
(b) identieke gebruiken bij 

(i) Galliërs; 
(ii) Etrusken. 

(2) Deze wagen in de voorstelling dat de dode hiermee naar de andere wereld reist, is 
identiek aan de zonnewagen in de voorstelling dat deze zich in het westen in zee 
stort en ’s morgens in het oosten herrijst. 

(3) In de Ing-cultus speelt de wagen een belangrijke rol (vgl. Nerthus § 319). 
iii. Identiteit van Ing: 

(1) Ing zelf kan in de context van een dodenvaart-reis gezien worden als gestorven god, 
die later herrijst. 

(2) Dit is een kenmerk van vruchtbaarheidsgoden (zoals Nerthus) (zie 2.3.4.3). 
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1.2.4 (§ 449-4) Ing bij andere Germaanse volkeren 

 
1. Engeland: 

Ing komt voor in Angelse koningslijsten uit Bernicië: 
a. Ingui, Inguinus, Inguet; 
b. zeer onzeker, want koningslijsten zijn vaak fantasieën. (Vgl. Frankische stamtafel met 

Erminus, Inguo en Istio die uit Tacitus zijn overgenomen.) 
 

2. Goten: 
a. Salzburg-Wiener hs. (Alcuin-hs.): 

Runeteken voor ng heet got. enguz. 
b. De Goten kwamen uit Zuid-Zweden waar Ing vereerd werd. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - De Wanen in Zuid-Germanië - De god Ing-Yngvi 

 

1.2.5 (§ 449-5) Verklaring van de naam Ing  

 
De meningen lopen uiteen: 
1. Müllenhoff: 

verwant aan gr. ίκανω, ίκνεω-, nl. ‘de gekomene’ (vgl. Oud-Engels runenlied). 
 

2. Mogk: 
wortel germ. *igh- ‘begeren, afsmeken’. 
 

3. Much: 
verwant aan got. aggwus ‘nauw, eng’, dus ‘de nauw verwanten’. 
 

4. Noreen: 
verwant aan gr. εγχος ‘lans’, eig. ‘fallus’. 
 

5. Malone: 
idem en vergelijk PN Ongenþeow. 
 

6. Jungandreas: 
wortel germ. *angu- ‘water’. 
 

7. Eckhardt: 
verwant aan gr. Αχαιοι. 
 

8. F.R. Schröder: 
verwant aan germ. *īhwa- ‘ijf’, dus een ijfgod. 
 

9. Schnetz: 
wortel germ. *enk ‘met de geweldige stam’. 
 

10. Krause: 
verwant aan toch. A onk, toch. B enkwe ‘man’ (meest waarschijnlijk volgens De Vries). 
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1.3.1 (§ 450) De Nederlandse bronnen voor Frō 

 
a. Betekenis: 

frō ‘heer’, gewoonlijk in profane betekenis gebruikt. 
 

b. Theofore plaatsnamen: 
1. Franeker (Friesland): 

i. Verwant aan bijv. scand. Frøisaaker (No.), een aan deze god gewijde akker. 
ii. Oorkonde uit 1328: 

De graaf biedt een waarborg voor vrede en berijdt een speciale weg, nl. ‘in Vronen-
akker tot den Groenendale’. 

iii. Er is sprake van een cultische ommegang: 
(1) Vergelijk: 

De Zweedse ceremonie van de Eiriksgata, geassocieerd met Freyr. 
(2) De tegenhanger van de Noord-Germaanse Freyr is de Zuid-Germaanse Frō. 

 
2. Vroonloo (= mod. St. Pancras, Noord-Holland): 

i. mogelijk een aan deze god gewijd bos; 
ii. mogelijke connectie met Heiloo (vroeger Helichelo, Heilgalo). 

 
c. Conclusie: 

1. Bij de Ingvaeonen werd Frō, een vruchtbaarheidsgod, vereerd. 
2. ad b.1.i: 

Het verband tussen Franeker en Frō wordt tegenwoordig niet meer aanvaard. 
3. ad b.1.ii: 

De oorkonde is niet uit 1328, maar ‘Omtrent den jaare 1309’ en vermeldt eerst in het 
Latijn: Et de Aldena in Voerenacker ad virilem vallem, waarna de vertaling volgt: ende van 
Aldenem in Vronen-akker tot den Groenendale, waar een vergadering zal plaatsvinden. 
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1.3.2 De Duitse bronnen voor Frō 

 



De Oud-Germaanse religie - De Wanen in Zuid-Germanië - De god Frō-Freyr - De Duitse bronnen voor Frō 

 

1.3.2.1 (§ 451) Inleiding tot de Duitse bronnen voor Frō 

 
a. Volgens De Vries werd in Duitsland een met Frō te identificeren god vereerd, die voorkomt in de 

Tweede Merseburger toverspreuk uit omstreeks 900. 
 

b. Belangrijk daarbij is dat deze spreuk oorspronkelijk heidens van karakter is: 
1. Er komen onbekende en bekende (Scandinavische) godheden in voor. 
2. In deze Christelijke tijd kunnen de Christelijke heiligen niet vervangen zijn door heidense 

goden, vooral omdat de meeste volkse toverspreuken Christelijk of laat-antiek zijn. 
3. De spreuk heeft een IE achtergrond en is oud: 

i. De slotformule komt sterk overeen met een spreuk uit de Atharva Veda. 
ii. Metriek en stijl zijn in overeenstemming met andere heidens-Germaanse toverspreuken. 
iii. De spreuk verraadt Noord-Germaanse invloeden wegens de daarin genoemde goden. 
iv. Datering: 

0-200 na Chr. (Genzmer). 
 

c. Tekst: 
1. Phol ende Uuodan / vuorun zi holza 
2. dū uuart demo balderes volon / sīn vuoz birenkit 
3. thū biguolen Sinhtgunt, / Sunna era suister 
4. thū biguolen Friia, / Volla era suister 
5. thū biguolen Uuodan, / sō hē uuola conda: 
6. sōse bēnrenkī / sōse bluotrenkī 

                     / sōse lidirenkī 
7. bēn zi bēna, / bluot zi bluoda, 
8. lid zi geliden, / sōse gelīmida sīn! 
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1.3.2.2 De betekenis van de Tweede Merseburger toverspreuk 
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1.3.2.2.1 (§ 452-1) De identiteit van Phol in de TMT 

 
a. De duiding van Phol is verschilllend: 

1. Phol = Pol wegens topon. Pholesbrunnen en Pholesauwa (Grimm). 
2. Phol is verwant met skt. bala ‘kracht’ (Kögel). 
3. Phol = Apollo (Bugge e.a.). 
4. Phol = Paulus (Schück e.a.). 
5. Phol = *Pulaz, een Germaanse god (Von Grienberger). 
6. Phol is verwant aan lat. palus ‘paal’, dus een cultische paal (Meringer). 
7. Phol = *Vol, wegens alliteratie met uuorun (Mannhardt). 
8. Phol is identiek aan Balder (Grimm e.a.). 
9. Phol is een locale god en niet Balder (Neckel, Mogk). 
10. Phol = ‘veulen’, nl. van Wodan (Preusler). 
11. Phol = *Hol, verwant aan on. haull ‘liesbreuk’, d.w.z. een bijnaam van Balder 

(Gutenbrunner). 
 

b. Phol volgens De Vries: 
1. Phol = *Fol (of *Vol), een god die in een parallelle verhouding staat tot de godin Volla, en 

dus te vergelijken met het Scandinavische paar Freyr en Freyja (theorie van Brate). 
 

2. *Fol is de belangrijkste god in deze tekst: 
i. Zijn naam staat vooraan en krijgt het hoofdaccent in het stafrijm. 
ii. *Fol is dan de bezitter van het paard dat zijn been verstuikt. 
iii. Wodan komt op de tweede plaats en is de genezende god. 
iv. Balderes is een appellativum (benoeming): 

(1) Een derde god Balder is overbodig. 
(2) De term verwijst naar *Fol wegens diens positie (zie i). 
(3) Volon heeft het hoofdaccent en niet balderes. 
(4) Zie ook 1.3.2.2.3-b.2. 
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1.3.2.2.2 (§ 452-2) De identiteit van de godinnen in de TMT 

 
1. Volla: 

a. vrouwelijke tegenhanger van *Fol, te vergelijken met Freyja (zie 1.3.2.2.1-b.1); 
b. = Fulla, de Scandinavische godin der ‘volheid’ (zie § 554); 
c. vergelijk de Indische Puraṃdhi (‘overvloed’). 

 
2. Friia of Frīja = scand. Frigg (zie § 531). 

 
3. Sunna, de godin van de ‘zon’, en niet identiek met scand. Syn (zie § 553). 

 
4. Sinhtgunt = Sinthgunt: 

Verschillende verklaringen: 
a. Mogelijke betekenissen: 

i. ‘die haar weg bevechten moet’ (Scherer); 
ii. ‘die op weg is naar de strijd’ (Gering); 
iii. ‘de langs de hemel reizende’, ‘de zon’ (Kögel e.a.). 

b. Duiding: 
i. de zon (Kögel e.a.); 
ii. de maan (Bugge, F.R. Schröder). 
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1.3.2.2.3 (§ 453) De bezitter van het paard dat zijn been verstuikt 

 
a. *Fol als bezitter van het paard (De Vries): 

1. Zie 1.3.2.2.1-b.2. 
2. *Vol is via Volla met de vruchtbaarheidsgoden Freyr en Freyja verbonden.. 
3. Genzmer: 

Freyr had ook een paard dat zijn been bloedig verstuikt had: 
i. Alsvinnsmál: 

Het paard heet Blóðughófi ‘met de bloedige hoef’. 
ii. þorgrímsþula: 

‘Blóðughófi hét hestr, er bera kóðo öflgan Atriða’ 
 

b. Balder als bezitter van het paard: 
1. Neckel: 

Het ongeluk met zijn paard is een voorteken van het komende onheil (zie § 519 e.v.). 
2. F.R. Schröder (zie § 483): 

i. De *Vol-spreuk (vs. 1) moet van de Balder-spreuk (vs. 2) gescheiden worden, omdat vers 
2 uit de Balder-traditie afkomstig is, evenals vs. 7-8. 

ii. De naam van Balder, i.c. balderes, is later toegevoegd, zodat bij weglating hiervan de 
oorspronkelijke spreuk tevoorschijn komt. 

iii. Vergelijk de aanvullende elementen in 1.3.2.2.1-b.2.iv. 
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2.1 De god Njörðr 
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2.1.1 (§ 454) Inleiding tot de god Njörðr 

 
Karakterisering van Njörðr: 
1. Hij leeft bij de Asen. 

 
2. Hij is geboren in Vanaheimr (Vm. 39). 

 
3. Hij heet Vanaguð of Vananiðr (SnE 97). 

 
4. Zijn kinderen uit zijn huwelijk met zijn zuster (incest) zijn: 

a. Freyr = Njarðar burr (Grm. 43); 
b. Freyja = Njarðar dóttir (þrk. 22). 

 
5. Hij de god van (SnE 30): 

a. de wind; 
b. de zee; 
c. het vuur; 
d. de jacht en de visserij. 

 
6. Zijn woning is Nóatún ‘scheepsplaats’ (Grm. 16, þrk. 22). 

 
7. Hij is beroemd wegens zijn rijkdom: 

a. Hij heet fégjafa gúð (SnE 97). 
b. Hij was koning over Zweden en bracht goede oogst en welvaart (Hkr.). 
c. Een rijk persoon heet auðigr sem Njörðr (Vatn. 47). 

 
8. Zijn naam is vaak deel van krijgerkenningen: 

a. bijvoorbeeld: 
hjör-Nirðir (Máhlíðingavísur door þórarinn svarti (984)); 

b. conclusie: 
zijn individualiteit is reeds aan ’t afnemen. 
 

9. Zijn vereerders: 
a. In West-Noorwegen waren deze voornamelijk vissers (i.v.m. een zegenrijke visvangst). 
b. In het binnenland waren deze voornamelijk boeren (wegens een zegenrijke oogst). 
c. Vergelijk: 

verering van de zeegod Poseidon Phytalmios d.m.v. een agrarisch zwijnoffer ten behoeve 
van de groei van het gewas. 
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2.1.2 (§ 455) Njörðr in zijn functie als Wane 

 
a. De mythe van de oorlog tusen de Asen en de Wanen: 

Njörðr is gijzelaar na de vredessluiting (zie 3): 
1. SnE 30: 

Hœnir (Ase) wordt geruild tegen Njörðr (Wane). 
2. Hkr. (Ynglinga saga): 

Hœnir en Mímir (Asen) worden geruild tegen Njörðr en Freyr (Wanen). 
 

b. De mythe van de Ragnarök: 
Bij de wereldondergang keert Njörðr terug naar de Wanen (Vm. 39). 
 

c. Hkr. (Ynglinga saga): 
De Wanen brachten nieuwe ideeën en praktijken bij de Asen: 
1. de offercultus; 
2. de seiðr-magie door Freyja (zie § 237); 
3. het broer-zusterhuwelijk waaruit Freyr en Freyja (broer en zuster) geboren werden (vgl. Ls. 

36). 
 

d. Conclusies: 
1. Er is een scherpe tegenstelling tussen Asen en Wanen: 

i. De Wanen kenden praktijken die voor de Asen afkeurenswaardig waren, zoals 
bloedschande en seiðr-toverkunst. 

ii. Ze voerden zelfs oorlog met elkaar. 
2. Het incesthuwelijk tussen broer en zuster: 

i. Dit kwam bij de kleine gemeenschappen van de volken tijdens de IE periode veelvuldig 
voor (en was bij de Perzen heilig). 

ii. Deze gewoonte hoeft dus niet uit de (moederrechtelijke) Megalithen-cultuur te 
stammen (zoals volgens F.R. Schröder). 
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2.1.3 Njörðr en Skaði 
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2.1.3.1 (§ 456-1) De tegenstelling tussen Njörðr en Skaði 

 
De antithese tussen Njörðr en Skaði is wellicht ontstaan in West-Noorwegen waar Njörðr een zeegod 
werd: 
1. Ze hebben een tegengesteld karakter: 

De mythe van Njörðr en Skaði: 
a. Njörðr woont het liefst aan de kust bij de zee met het gekrijs van zeevogels. 
b. Skaði: 

i. Ze woont het liefst in de bergen met het gehuil van de wolven. 
ii. Ze is de dochter van de reus þjazi. 
iii. Ze is een öndurdís die op ski’s op wilde dieren jaagt. 
iv. Ze heeft een ‘mannelijke’ naam (zie § 561). 

 
2. Ze hebben echtelijke ruzies (SnE 30). 

 
3. þórðr Særeksson (skald): 

‘nama snotr una (…) goðbrúðr vani’. 
 

4. Vergelijk het verhaal van Haddingus en Regnilda (Saxo): 
a. Het paar vertegenwoordigt de tegenstelling tussen zeekust en hooggebergte. 
b. Dumézil: 

Het verhaal is gebaseerd op een Njörðr-mythe. 
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2.1.3.2 (§ 456-2) Bedrog en vergissing in de huwelijkskeuze door Skaði 

 
a. De mythe van Loki en þjazi (SnE 81): 

Skaði komt weergeld halen bij de Asen wegens de dood van haar vader þjazi (zie § 433). Ze mag 
een echtgenoot kiezen maar alleen op grond van zijn voeten. Ze denkt dat de mooiste voeten 
van Baldr zijn, maar het blijken die van de oude Njörðr te zijn. 
 

b. Vergelijk het verhaal van Haddingus en Regnilda (Saxo): 
Regnilda drukt een ring in de beenwond van haar bevrijder. Wanneer ze later een echtgenoot 
kiest op grond van de aanblik van zijn been, kiest ze Haddingus. Ze heeft de afdruk van de ring 
in het litteken herkent. 
 

c. Vergelijk tevens de Ierse sage van Cuchulain en Emer die hem aan zijn bijzondere litteken 
herkent (Dit was niet Emer, maar Devorgill, Berends). 
 

d. Vergelijk ook Indiase parallellen: 
1. Mahābhārata: 

i. Sukanyā kiest haar echtgenoot Cyavāna uit drie identieke vrijers, van wie er twee de 
Nāsatya’s zijn, die Cyavāna hebben verjongd. 

ii. Dumézil: 
(1) Nāsatya’s en Wanen vertegenwoordigen hetzelfde type goden. 
(2) Het liefdesinstinct werkt hier wel. 
(3) Er is samenhang met de episode van Skaði’s verzoening (in de mythe van Loki en 

þjazi). 
2. Bruiloftsgebruik in India: 

De bruid maakt op een onbewaakt ogenblik een teken op de rechter grote teen van de 
bruidegom, wiens gezicht ze niet mag zien. 
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2.2 De god Freyr 
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2.2.1 (§ 457-1) Inleiding tot de god Freyr 

 
Karakterisering van Freyr: 
1. Hij is belangrijker dan Njörðr, zijn vader. 

 
2. Hij is de god van de vruchtbaarheid: 

a. Hij heerst over regen en zonneschijn. 
b. Men bidt tot hem til árs ok friðar. 
c. Hij geeft rijkdom (SnE 31). 
d. Hij geeft vrouwen geluk. 
e. Hij bevrijdt gevangenen uit hun boeien (Ls. 37). 

 
3. Hij is de god van de wereld: 

a. Hij heet veraldar goð (Hkr., Flat.). 
b. Deze uitdrukking namen de Lappen over als Waralden Olmay (zie §§ 89-91). 

 
4. Hij is de god van de vrede, maar ook krijger en leider: 

a. Hij heet beztr allra ballriða ‘de beste van alle helden (eig. ‘boude rijders’)’ (Ls. 37). 
b. Hij heet folkvaldi goða ‘de beschermheer der goden’ (Skm. 3). 
c. Hij heet ása iaðarr (‘verhevenste der Asen’, Berends) (Ls. 35). 
d. Hij leidt de godenschaar (in de Baldr-mythe): ok folkum stýrir (Húsdrápa door Úlfr 

Uggason). 
e. Zijn naam komt in krijgerkenningen voor. 
f. Hij is de voorvader van een koningsgeslacht, de Ynglingen (Ynglingatal door þjóðólfr). 

Daarom heet hij Yngvi (zie 2.2.7). 
g. Hij is de vader der goden (Haustlöng door þjóðólfr). 
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2.2.2 (§ 457-2) Freyr als bezitter van het schip Skíðblaðnir 

 
a. De mythische voorstelling van Skíðblaðnir: 

1. Het behoort 
i. Freyr (SnE); 
ii. Odin (Ynglinga saga). 

2. De bouwers van het schip zijn de dwergen, nl. de zonen van Ívaldi (Grm. 43): 
Betekenis en etymologie van Ívaldi: 
i. > *Inhuwaldan ‘Ing-heerser’. 
ii. Vergelijk: 

(1) Ívarr < *InhuharjaR; 
(2) Yngvarr < *InguharjaR. 

3. Het heeft altijd gunstige wind. 
4. Het kan worden opgevouwen en in een tas worden gestoken (SnE 47-48). 

 
b. Verklaring van Skíðblaðnir: 

1. Betekenis van de naam: 
’vouwplanken’. 

2. Het is een toverschip met een mythische en een reële achtergrond: 
i. De Ierse god Manandán met zijn toverschip. 
ii. Ouder onderzoek: 

Het is een symbool voor de wolken. 
iii. De Vries: 

(1) Het is de mythische tegenhanger van het aardse cultusschip van Freyr dat gebruikt 
werd in ommegangen (Rosén) (zie § 78). 

(2) Cultusschepen bestonden uit kleine planken (Almgren). 
(3) De voorstelling is niet oud, gezien de naam. 
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2.2.3 (§ 457-3) Freyr als bezitter van het everzwijn Gullinborsti of Sliðrugtanni 

 
a. De mythische voorstelling van Gullinborsti: 

1. Hij behoort: 
i. Freyr (SnE); 
ii. Freyja (eenmaal). 

2. Het is zijn rijdier tijdens Baldrs begrafenis (Húsdrápa). 
3. De vervaardiger is de dwerg Brokki. 
4. Zijn borstels verlichten de nacht. 
5. Hij kan dag en nacht sneller lopen dan een paard (SnE). 

 
b. Conclusie: 

1. Freyr bezit een ever. 
2. De ever was het offerdier bij uitstek (zie 2.3.3.2). 
3. De betekenis van de namen: 

i. Gullinborsti ‘Goudborstel’; 
ii. Sliðrugtanni ‘Gevaarlijke tand’. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - De Wanen in Noord-Germanië - De god Freyr 

 

2.2.4 Freyr en Gerðr 
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2.2.4.1 (§ 458-1) De mythe van Freyr en Gerðr 

 
1. Skírnismál: 

a. Freyr beziet vanuit Hlíðskjálf, dat hij heimelijk beklommen heeft, de wereld en ook Gerðr, 
de dochter van de zeereus Gymir, op wie hij verliefd wordt. 
 

b. Njörðr en Skaði vragen Skírnir, de dienaar van Freyr, met hun zoon te gaan praten. 
 

c. Freyr vertelt Skírnir wat er aan de hand is en stuurt hem erop uit teneinde Gerðr als zijn 
bruid mee terug te nemen. Hij geeft hem zijn paard mee, dat over de vlammenwal kan 
springen, en ook zijn uit zichzelf vechtend zwaard. 
 

d. Skírnir passeert de grimmige waakhonden en komt aan bij Gerðr. Hij biedt haar elf gouden 
appelen en de ring Draupnir aan, maar ze weigert. 
 

e. Onder zware bedreigingen geeft ze toe en ze belooft Freyr na negen nachten in Barri te 
ontmoeten om daar het huwelijk aan te gaan. 
 

f. Skírnir keert terug naar Freyr met de goede tijding. Maar Freyr vindt negen nachten wel wat 
lang. 
 

2. Andere bronnen: 
a. Ls. 42: 

Freyr verwerft Gerðr met goud voor haar vader Gymir. 
b. Hdl. 30: 

Freyr is met Gerðr gehuwd. 
c. Hkr.: 

Beiden krijgen een zoon Fjölnir. 
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2.2.4.2 (§ 458-2) De verklaring van de mythe van Freyr en Gerðr door M. Olsen 

 
1. Het oudere onderzoek: 

De mythe is dichterlijke symboliek en verbeeldt de overwinning van het licht of de lente over de 
duisternis of de winter. 
 

2. De theorie van M. Olsen: 
De mythe is de dichterlijke beschrijving van een cultische handeling: 
a. Het motief is het heilig huwelijk van de hemelgod met de aardgodin in de lente. 
b. Gerðr is de omheinde akker. 
c. Gymir is de aard- en onderwereldreus. 
d. Barri (barr ‘koren’) verwijst naar het korenveld dat verpersoonlijkt wordt door Gerðr. 
e. Deze voorstelling zou worden bevestigd door: 

i. de Finse liederen van Sämpsä en Pellervo (zie 2.3.6.2); 
ii. de gouden platen uit Jæderen met afbeeldingen van een liefdesscène (zie 2.3.4.2.2). 

 
3. Commentaar van De Vries: 

Aan een duidelijk achterliggende cultische handeling (het heilig huwelijk) kan getwijfeld 
worden: 
a. Het naar voren tredende liefdesgevoel is on-Germaans en kan samen met 

vruchtbaarheidscultussen uit Griekenland en het Midden-Oosten gekomen zijn (zie § 98). 
b. De romantische stijl kan zijn ontstaan door Ierse voorbeelden. 
c. Namen als Gerðr, Gymir en Barri kunnen niet goed geduid worden 
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2.2.4.3 De verklaring van de mythe van Freyr en Gerðr door J. de Vries 
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2.2.4.3.1 (§ 458-3) De bruid in de vlammenwal 

 
Er zijn twee motieven die ook in andere mythen voorkomen: 
1. De verwerving van een bruid die bewaakt wordt door gevaarlijke honden: 

a. Fjölsvinnsmál; 
b. Saxo: 

het verhaal van Ragnarr loðbrók: de episode van Lathgertha; 
c. Commentaar: 

De vraag is of hier sprake is van: 
i. de heroïsering (tot heldensage omvormen) van een natuurmythe of 
ii. de mythisering (tot mythe omvormen) van een sprookje, of 
iii. symboliseert het verhaal (sage of mythe) de doorbreking van de persoonlijkheid van de 

held door zijn remmingen. 
 

2. De woning van de godin wordt omgeven door een vlammenwal: 
a. Skm. 17-18: 

De bode, Skírnir, passeert een eikinn fúr ‘fel vuur’. 
b. Fj. 31-32: 

Menglöðs zaal wordt door een vafrlogi ‘flakkerend vuur’ omgeven en Menglöð wordt bevrijd 
door de held Svipdagr, nadat hij slechts zijn naam heeft genoemd. 

c. Sd. (prozainleiding): 
De walkure Sigrdrífa wordt door een vlammenwal omgeven en bevrijd door de held Sigurðr, 
nadat hij slechts zijn naam heeft genoemd. 
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2.2.4.3.2 (§ 458-4) Conclusies t.a.v. de verklaring van de mythe van Freyr en 
Gerðr 

 
1. De vlammenwal stelt het hemelse vuur voor. 

 
2. De verlosser is de opkomende zon: 

a. Skm.: 
Skírnir betekent ‘de stralende’. 

b. Fj.: 
Svipdagr betekent waarschijnlijk ‘de plotseling aanbrekende dag’. 

c. Sd.: 
Sigurðr: 
i. Hij is verwant aan Svipdagr, want beiden zijn Odinhelden (Swæfdæg is de 

achterkleinzoon van Wodan volgens het koningsgeslacht van Deira). 
ii. Achter de held Sigurðr heeft men een zonnegod vermoed. 

 
3. Theorie van De Vries: 

a. De mythe van Freyr en Gerðr is de literaire vertolking van de mythische voorstelling van 
de stralende zonsopgang in de lente. 

b. Vergelijk: 
Adama van Scheltema: 
Ook Stonehenge wordt geassocieerd met de cultus van het kosmische huwelijk tussen de 
mannelijke, bewegende, warme zon en de vrouwelijke, stijve, koude aarde. 

c. M. Olsens idee van een rechtstreekse mythische vertolking van het heilig huwelijk gaat te 
ver. 
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2.2.5 De verklaring van het motief van Freyrs verlies van zijn zwaard 
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2.2.5.1 (§ 459-1) De mythe van Freyrs slachting van Beli 

 
a. Inhoud: 

1. SnE: 
Doordat Freyr zijn zwaard uitgeleend heeft aan Skírnir, moet hij de reus Beli met zijn blote 
vuist of met een hertengewei doden. 

2. Vsp. 53: 
Freyr heet bani Belja (kenning). 

3. Háleygjatal (door Eyvindr skaldaspillir): 
Freyr heet Belja dólgr (kenning). 
 

b. Commentaar van De Vries: 
1. Uitlening van een zwaard is slechts een motief: 

i. Ook de aanbieding van de ring Draupnir door Skírnir aan Gerðr is slechts een motief. 
ii. Ook in sprookjes en balladen is de uitlening van een zwaard een motief. 

2. De strijd m.b.t. het hertengewei is wel authentiek (zie 2.2.9.1 en 2.3.3.2). 
3. Beli betekent waarschijnlijk ‘de bruller’, maar is verder niet bekend. 
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2.2.5.2 (§ 459-2) De mythe van Ragnarök: episode van Freyrs strijd met Surtr 

 
a. Inhoud: 

1. Vsp. 53 en SnE en Ls. 42: 
Freyr komt in de Ragnarök tegenover de reus Surtr te staan en wordt gedood. 

2. Vsp. 53: 
Hij heet de doder van Beli. 

3. SnE en Ls. 42: 
Hij wordt gedood omdat hij zijn zwaard (aan Skírnir) heeft uitgeleend. 
 

b. Commentaar van De Vries: 
1. De oorzaak van Freyrs dood (het ontbreken van het zwaard) is oneigenlijk: alle goden 

moeten immers hun noodlot tegemoet gaan. 
2. Alleen de leider der reuzen kan hen doden. 
3. De werkelijke reden van het ontbreken van het zwaard is dat Freyr een Wane is: 

i. Oorspronkelijk droeg Freyr geen zwaard. 
ii. Later krijgt hij als lid der Asen een zwaard. 
iii. In de mythe van Freyrs strijd met Surtr is de oude voorstelling behouden gebleven en 

voert men als als oneigenlijke reden aan dat hij eens een zwaard bezat, maar dit heeft 
weggegeven. 
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2.2.6 De mythe van Freyrs of Frotho’s dood 

 



De Oud-Germaanse religie - De Wanen in Noord-Germanië - De god Freyr - De mythe van Freyrs of Frotho’s dood 

 

2.2.6.1 (§ 460-1) De bronnen t.a.v. de mythe van Freyrs of Frotho’s dood 

 
1. Freyrs dood door Surtr is onderdeel van de Ragnarök-mythe, zie 2.2.5.2-a. 

 
2. Hkr.: 

Ynglinga saga: 
a. Freyr, de koning der Zweden, sterft en wordt, zonder dat het volk het weet, bijgezet in een 

grafheuvel. 
b. Gedurende drie jaar wordt er goud, zilver en ijzer in drie openingen van de grafheuvel 

gelegd. 
 

3. Flat.: 
Verhaal over Óláfr Tryggvason: 
Uit Freyrs grafheuvel worden twee idolen gestolen en naar Trondheim gebracht, waarna hier 
een Freyr-cultus ontstaat. 
 

4. Saxo: 
Verhaal van de dood van Frotho, de koning der Denen: 
a. Na diens dood blijft men Frotho drie jaar lang in een wagen door de velden rijden, zodat 

men, door diens dood geheim te houden, belasting kan blijven innen. 
b. Commentaar: 

Frotho is identiek aan Freyr (zie 2.2.8.1). 
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2.2.6.2 (§ 460-2) Vergelijking met de mythe en de cultus van de Thracische god 
Zamolxis 

 
a. Herodotos: 

1. Zamolxis verdwijnt drie jaar lang in zijn onderaardse woning. 
2. Zijn medeburgers bewenen hem, maar in het vierde jaar keert hij terug (bedrog-motief). 
3. Sindsdien geloven de Geten in hem. 

 
b. Commentaar: 

1. De mythe van Zamolxis en de mythe van de dood van Freyr komen overeen. 
 

2. Er is echter geen sprake van ontlening (zoals volgens Neckel): 
i. Het contact met de Thraciërs kon pas in de Christelijke periode hebben plaatsgehad, 

toen de Goten bij hen arriveerden. 
ii. De mythologie van de tijdelijke verdwijning en wederopstanding van de 

vruchtbaarheidsgod: 
(1) kan locaal onafhankelijk ontstaan op grond van hetzelfde wereldbeeld; 
(2) komt ook elders voor: 

(a) Zamolxis in Thracië: 
(i) verwant aan slav. zemelja ‘aarde’; 
(ii) Ζαμολξις (en var.) heet ook Γεβελειξιν = thrac. *Ζεμελειξιν; 
(iii) verwant aan de Baltische god Zemeluks; 
(iv) etymologie van deze woorden: 

< *ghem, *ghdem (gr. χθων) ‘aarde’; 
(b) Tammuz, Attis en Adonis in Voor-Azië. 

 
3. De viering van de wederopstanding van de vruchtbaarheidsgod in Scandinavië: 

i. vond misschien na drie jaar plaats (en niet elk jaar); 
ii. was misschien het driejaarlijkse gouwfeest tgo. het negenjaarlijkse landelijke 

offerfeest te Uppsala. 
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2.2.7 De identiteit tussen Freyr en Yngvi 
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2.2.7.1 (§ 461-1) De bronnen t.a.v. de identiteit tussen Freyr en Yngvi 

 
Yngvi-Freyr als goddelijke stamvader van het koningsgeslacht der Ynglingen: 
1. Freyr past als vruchtbaarheidsgod bij het akkerbouw bedrijvende volk der Zweden. 

 
2. Hkr.: 

Ynglinga saga: 
De vorsten der Zweden beschouwden zich als afstammelingen van Yngvi of Freyr. 
 

3. Ls. 43: 
Hier is sprake van Ingunarfreyr: 
a. Vergelijk Bēowulf 1319: 

oe. frea Ingwina als aanduiding van de Deense koning Hroðgar. 
 

b. Verklaringen: 
i. Much: 

(1) ‘Heer Ingun’; 
(2) ‘Freyr van Ingun’ (nl. haar zoon of echtgenoot). 

 
ii. Von Friesen: 

een latere naam voor Ingwaz, de stamvader. 
 

iii. Wessén: 
de ‘Freyr der Ynglingen’. 
 

iv. Kock: 
< Inguna-árfreyr, lett. ‘der Ingwinen oogstfreyr’, dus de oogstgod der Ingvaeonen. 
 

v. Eckhardt: 
’Ingvi-spruit’. 
 

vi. F.R. Schröder: 
‘Heer van Ingun’, d.w.z. de echtgenoot van de ijfgodin Ingun. 
 

vii. Krause: 
< IngwiawinaR ‘vriend der Ingwionen’. 
 

c. Conclusie van De Vries: 
i. Er is een verband met het West-Germaanse volk der Ingvaeonen, zo genoemd naar de 

god *Ingwaz (zie 1.2.2). 
ii. Ingwaz is identiek aan Nerthus en Frō. 
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2.2.7.2 (§ 461-2) Conclusies t.a.v. de identiteit tussen Freyr en Yngvi 

 
1. Er is verband tussen de Ingvaeoonse en de Oost-Scandinavische Freyr-cultus (zie 2.3.5.2.4). 

 
2. De goddelijke stamvader van het Zweedse koningsgeslacht der Ynglingen is Yngvi c.q. Freyr. 

Vergelijk: 
a. Wōden is de goddelijke stamvader van de Oud-Engelse vorsten (zie § 370). 
b. Njörðungr 1. ‘held’, 2. ‘nakomeling van Njörðr’ verwijst naar deze Zweedse vorsten. 
c. Flat.: 

i. Hallfrøðr belooft aan Freyr te zullen offeren als hij veilig in Zweden zal belanden. 
ii. Hieruit blijkt de positie van Freyr in Zweden. 

 
3. Het geloof in goddelijke afstamming past in de sfeer van het sacrale koningschap (zie §§ 274-

275). 
 

4. De koning als telg, dus als vertegenwoordiger van de god, draagt diens naam. 
 
 



De Oud-Germaanse religie - De Wanen in Noord-Germanië - De god Freyr 

 

2.2.8 De identiteit tussen Freyr en Fróði 
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2.2.8.1 (§ 461-3) De bronnen t.a.v. de identiteit tussen Freyr en Fróði 

 
De mythe van de Fróði-vrede tijdens de regering van Freyr: 
1. Hkr.: 

Ynglinga saga: 
a. Na de dood van Njörðr neemt zijn zoon Freyr de macht over en brengt eveneens voorspoed 

in het land der Zweden. 
b. Hij ontvangt belasting en bouwt de tempel te Uppsala, waaraan hij land en geld schenkt. 
c. De regeerperiode van Freyr is een tijd van voorspoed, de Fróða-friðr, waarin de mensen 

Freyr vereren. 
d. Zijn vrouw heet Gerðr en hun zoon heet Fjölnir. 

 
2. Vellekla (door Einarr skálaglamm) (ca 986): 

Behalve Fróði heeft ook jarl Hákon zo’n vrede bewerkstelligd. 
 

3. Saxo: 
a. Tijdens de regering van Frotho in de tijd van keizer Augustus heerst er vrede, geluk en 

rijkdom. 
b. Frotho vaardigt wetten uit en legt als teken van rechtszekerheid een ring op de Jellinger 

heide, die niemand durft weg te nemen. 
 

4. Grottasöngr: 
De Vrede van Fróði wordt gesymboliseerd door de goudmolen van Fróði, die hij door de 
reuzenmeisjes Fenja en Menja laat bedienen, tot ze een eind aan de periode van rijkdom maken 
door ongeluk en verderf te malen. 
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2.2.8.2 (§ 461-4) Conclusies t.a.v. de identiteit tussen Freyr en Fróði 

 
1. De identiteit tussen Freyr en Fróði blijkt uit: 

a. Ynglinga saga: 
De Vrede van Fróði schrijft men aan Freyr toe. 

b. Skm.: 
Freyr wordt inn fróði genoemd. 
 

2. De mythische voorstelling van de toestand van de Vrede van Fróði heeft twee betekenissen die 
verbonden zijn met twee aspecten van de cultus van Freyr: 
a. de periode van voorspoed en vrede die volgt op een goede oogst; de god der 

vruchtbaarheid wordt voor ár ok friðr aangeroepen; 
b. een bepaalde periode waarin de heilige vrede heerst, die niet (met wapens) verbroken 

mag worden: 
i. Tacitus: 

Tijdens de ommegang van Nerthus heerst er godsvrede (zie § 319). 
ii. Tacitus (Germania 44): 

(1) Het volk der Suiones bewaart zijn wapens in een ruimte, bewaakt door een slaaf. 
(2) Vergelijk: 

De grafheuvels van de koningen van Uppsala bevatten geen wapens als grafgift. 
 

3. Zowel de Ingvaeonen als de Zweden kenden dus een bepaalde heilige periode, bijv. de Jul-
vrede in de winter of de Nerthus-vrede in het voorjaar. 
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2.2.9 De mythologie van de dood van de vruchtbaarheidsgod door de tand of de 
hoorn van diens heilige dier 
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2.2.9.1 (§ 462-1) De bronnen t.a.v. de mythe van de dood door tand of hoorn 
van de vruchtbaarheidsgod 

 
a. De Noord-Germaanse bronnen: 

1. Saxo: 
Frotho III wordt gedood door de hoorns van een zeekoe. 
 

2. Skjöldunga saga 8: 
Idem door het gewei van een hert. 
 

3. Hkr.: 
i. Koning Egill wordt gedood door de hoorns van een stier. 
ii. Dezelfde Egill strijdt tegen een slaaf Tunni (misschien = ‘tand’, vgl. got. tunþus). 

 
4. Bēowulf: 

Ongenþeow (misschien = Egill) wordt gedood door Eofor (= ‘ever’). 
 

5. Conclusie: 
i. ad a.3 en 4: 

Er was een sage over een Zweedse koning die door de slagtand van een ever gedood 
wordt. 

ii. Vergelijk: 
Hkr.: 
Sigurd jarl wordt gedood door de tand in het hoofd van koning Melbrigði tönn. 
 

b. De West-Aziatische bronnen: 
1. Adonis wordt gedood door de slagtand van een everzwijn. 
2. Attis: idem. 
3. Atys, de zoon van de Lydische koning Croesus, wordt tijdens de zwijnenjacht door de speer 

van Adrestos gedood (sage van Adrestos en Atys). 
4. De Kretenzische Zeus: de speerdood. 
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2.2.9.2 (§ 462-2) Conclusies t.a.v. de dood door tand of hoorn van de 
vruchtbaarheidsgod 

 
1. In de vruchtbaarheidscultussen van veel volkeren treden overeenkomsten op, dus het motief kan 

onafhankelijk ontstaan zijn in Noord-Germanië, hoewel latere beïnvloeding van details mogelijk 
is. 
 

2. De ever is duidelijk het heilige dier van Freyr. 
 

3. De dood door tand of hoorn komt bij de Germanen en Kelten voor. Vergelijk: 
a. Diarmaid wordt door de borstels van een ever gedood. 
b. De sagen van Belen en Hackelberg (beiden gewond door een zwijn). 

 
4. De rol van andere gehoornde dieren, zoals het hert en de stier, is geen fantasie, aangezien ze 

een functie in de cultus hadden (zie §§ 257 en 260). 
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2.3 De Wanen-cultus 
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2.3.1 (§ 463-1) De Wanen als cultusgoden bij uitstek 

 
De bronnen: 
1. Vm. 38 en Grm. 16: 

Njörðr heeft veel tempels, m.n. de tempel in Nóatún. 
 

2. Hkr.: 
Freyr en Njörðr treden op als blótgoðar der Asen. 
 

3. Skaldenpoëzie: 
Ze worden vaak samen genoemd, bijv. in eedsformules (zie § 217) en als schenkers van rijkdom. 
 

4. Aan Freyr en Njörðr zijn offerfeesten gewijd: 
a. Hkr.: 

Sigurðr Hlaðajarl in þrándheimr wijdt de tweede dronk aan Njörðr en Freyr. 
b. Gísl. 15: 

Een herfstoffer voor Freyr in IJsland. 
c. Adam van Bremen: 

In de tempel van Uppsala stond het beeld van Fricco met een enorme fallus (cum ingenti 
priapo): 
i. Hij verschafte rijkdom. 
ii. Hem werd geofferd bij het huwelijk. 
iii. De naam Fricco is onduidelijk, maar hij is wel identiek aan Freyr: 

(1) Much: 
= Friðki, een koosnaam voor Friðfróði; 

(2) E.H. Meyer: 
‘de minnaar’; 

(3) Bugge, Jungner: 
verband met Priapos; 

(4) Jungner: 
< Friggi; 

(5) Wessén: 
< verhaspeling van Frigg en Frō. 
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2.3.2 (§ 463-2) Freyrs vereerders en tempels 

 
1. Freyr-priesters: 

a. Alleen Freyr heeft eigen priesters, niet de andere goden. De bekendste zijn: 
i. Hrafnkell Freysgoði; 
ii. þórðr Freysgoði; 
iii. þorgrímr Freysgoði. 

 
2. Freyr-tempels: 

a. Hrafnk.: 
Hrafnkell had een hof voor Freyr (Hrafnkelsstaðir) gebouwd, waar een balling niet mocht 
komen. 

b. In de tempel (hof) te Trondheim werd Freyr ook vereerd. 
 

3. Persoonlijke vereerders: 
Vatn. 10: 
Ingimundr heeft een persoonlijke verhouding tot Freyr. Zijn Freyr-amulet verdwijnt naar IJsland 
op de plek waar hij het later vindt en zal gaan wonen. 
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2.3.3 Freyrs heilige dieren 
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2.3.3.1 (§ 463-3) Het paard en de os als aan Freyr gewijde dieren 

 
1. Het paard: 

a. Hrafnkells aan Freyr gewijde paard 
i. mocht niemand berijden; 
ii. werd later door vijanden van de rots afgestort; 
iii. heette misschien Freyfaxi. 

b. Vatn. 34: 
Brandr bezat een paard, Freyfaxi. 

c. Flat.: 
In de tempel te Trondheim liepen paarden, aan Freyr gewijd, die Óláfr Tryggvason besteeg 
toen hij de tempel wilde vernietigen. 

d. Vergelijk: 
In het heiligdom van Poseidon Hippios te Onchestos liepen paarden die niemand mocht 
berijden. 

e. Vondst te Frösaker op Öland uit ca 600: 
Bronzen paardenfiguur met sikkelvormige plaatjes (hoorns ?) die aan haken aan de kop 
konden worden bevestigd. 

f. Vergelijk: 
Afbeelding op Lapse tovertrommels van Waralden Olmay met een sikkelvormig voorwerp. 
 

2. De os: 
a. Glúm. 9: 

þorkell inn hávi te Mývatn brengt een os als offer aan Freyr om hulp te krijgen. 
b. Brandkrossa þáttr: 

Oddr offert een graðungr aan Freyr om wraak te bewerkstelligen. 
 

3. Zwarte offerdieren (misschien): 
a. Saxo: 

Haddingus brengt Frø een offer van zwarte dieren (furvae hostiae), wat later een jaarlijks 
openbaar offerfeest wordt (Frøblod Sueones vocant). 

b. Commentaar: 
Het motief kan afkomstig zijn van Valerius Maximus, maar zwarte offerdieren horen wel bij 
de chtonische cultus. 
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2.3.3.2 (§ 464) De ever en het hert als aan Freyr gewijde dieren 

 
1. De ever: 

a. Oud-Noordse bronnen en modern volksgebruik: 
i. De ever is verbonden met het Jul-feest d.m.v. de zwijnvormige koeken (zie § 259). 
ii. Doel: bevordering der vruchtbaarheidskrachten op het keerpunt van het jaar. 

b. Volksgeloof: 
i. d. Erbsenbär (‘erwtenbeer’) en zw. gloso (‘zeug’) worden verbonden met agrarische 

gebruiken. 
ii. Achter de sagen van Hackelberend en Derk met den beer waarin de ever een rol speelt, 

steekt echter een Wodan-cultus. 
c. Middellandse Zeegebied: 

i. Lykosoura (Griekenland): 
everoffer aan Apollo; 

ii. Egypte: 
everoffer aan Osiris; 

iii. West-Azië: 
de vruchtbaarheidsgod wordt door de ever gedood (zie 2.2.9). 
 

2. Het hert: 
a. Saxo: 

Frotho III wordt door een hert gedood. 
b. Prehistorie: 

i. IE sagen over een zonnehert; 
ii. bronzen cultuswagen uit Strettweg: 

(1) de wagen draagt hertengeweien; 
(2) F.R. Schröder: 

verband met de pre-IE ποτνια θηρων; 
iii. rotstekeningen (Scand.): 

cultuswagen, getrokken door een hert. 
c. Commentaar: 

i. Er is geen sprake van een hertenoffer in de literatuur. 
ii. Men mag wel hertenoffers aannemen voor een vroegere periode. 

 
3. Conclusies: 

a. De ever en het hert zijn verbonden met Freyr. 
b. Als vruchtbaarheidsgod moet Freyr dan worden geassocieerd met de mythische 

voorstellingen van Vader Hemel die Moeder Aarde bevrucht d.m.v. de zon. 
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2.3.4 Freyr als vruchtbaarheidsgod 
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2.3.4.1 (§ 465) Freyrs plaatsen van verrijzenis 

 
De gunstige omstandigheid voor de groei van planten op bepaalde plaatsen wordt aan Freyr 
toegeschreven: 
1. Grafheuvels: 

a. Gísl. 18: 
Op de zuidelijke helling van de grafheuvel van þorgrímr nef bleef nooit sneeuw liggen omdat 
Freyr dit wilde. 

b. Bárðr saga Snæfellsáss 6 en Ldn. 63: 
De grafheuvel van Einarr Sigmundarson, de vereerder van Bárðr Snæfellsáss (na zijn dood 
een vegetatiedemon), bleef altijd groen. 

c. Vergelijk: 
Gregorius van Tours: 
Op het graf van St. Servatius bleef nooit sneeuw liggen. 
 

2. Akkers: 
a. Glúm. 7: 

i. De akker Vitazgjafi gaf altijd een goede oogst. 
ii. Commentaar: 

(1) Vitazgjafi betekent ‘gever van het zekere’ (Holtsmark). 
(2) Wegens de nabijheid van een Freyshof is de akker een Freysakr. 

b. Noorse sage: 
In Zuid-Møre is een Frøisin waar het koren nooit bevriest. 
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2.3.4.2 Freyrs rol in het heilig huwelijk 
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2.3.4.2.1 (§ 466-1) Het heilig huwelijk in de Freyr-cultus 

 
a. Er lijkt sprake van sacrale prostitutie, waarbij de priester Freyr vertegenwoordigt: 

1. Nerthus-cultus: 
De priester die de wagen van Nerthus begeleidt, oefent waarschijnlijk de functie van de god 
Freyr uit. 

2. Adam van Bremen: 
Tijdens het grote offer te Uppsala zingt men schaamteloze liederen. 

3. Saxo: 
i. Men applaudiseert voor de toneelspelers, die zich verwijfd gedragen terwijl klokken 

klingelen. 
ii. Koning Frø sluit de vrouwen van zijn vijanden op in een bordeel. 

 
b. Priesteressen spelen geen grote rol in de Freyr-cultus: 

1. þuríðr hofgyðja hoeft geen Freyr-priesteres te zijn geweest, omdat haar broer Freyr-priester 
was. 

2. Andere hofgyðjar zijn niet geassocieerd met Freyr (zie § 281). 
3. Er is maar één Freyr-priesteres bekend (en drie Freyr-priesters) (zie 2.3.2). 
4. Conclusie: 

Vrouwen waren veeleer verbonden met de godinnencultus, zoals die van Freyja. 
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2.3.4.2.2 (§ 466-2) Het heilig huwelijk van Freyr in de literatuur en de 
iconografie 

 
Er zijn weinig, maar wel duidelijke bronnen: 
1. Skírnismál (zie 2.2.4). 

 
2. Flat.: 

De geschiedenis van Gunnar Helmingr, die als Freyr verkleed samen met een Freyr-priesteres op 
een wagen door het land reed (§ 322). 
 

3. De goudplaten van Jæderen: 
a. Deze laten een liefdesscène zien: 

i. Een vrouw biedt een man een twijg met bloemen en bladeren aan. 
ii. Een man raakt een vrouw aan. 

b. Verklaring: 
i. M. Olsen: 

De platen vormen een offergave en laten de vereniging van Freyr en Gerðr zien. 
ii. De Vries: 

Dit is hypothetisch, maar passen goed bij het erotische karakter van Freyr. 
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2.3.4.2.3 (§ 466-3) Conclusie t.a.v. Freyr en het heilig huwelijk 

 
De bewijzen van Freyrs erotische karakter zijn spaarzaam, maar zeker: 
1. Hij had een fallische verschijning op grond van zijn beeltenis te Uppsala, 

 
2. Veel vegetatiecultussen kennen deze seksuele aspecten. 
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2.3.4.3.1 (§ 467-1) De dood van Freyr als vruchtbaarheidsgod 

 
De dood van de vruchtbaarheidsgod speelt in de riten een belangrijke rol: 
1. Zie de mythe van Freyrs of Frotho’s dood (2.2.6 en 2.2.9). 

 
2. Freyrs (en Frotho’s) dood staat in verband met de sacrale koningsmoord in Zweden: 

a. De Ynglingen beschouwden zich als nakomelingen en aardse representanten van Freyr. 
b. Ze waren, zoals hij, verantwoordelijk voor rijkdom en een goede oogst. 
c. Ze konden geofferd worden na een mislukte oogst (zie § 274). 
d. Dómaldi’s offerdood hoort dan thuis in de Freyr-cultus. 

 
3. De mythe van de dood van Fjölnir: 

Hieruit blijkt het verband tussen Freyr en de mede in de offerrite: 
a. Fjölnir verdrinkt in de mede: 

i. Zie Hkr. 
ii. Saxo: 

De Zweedse koning Hundingus verdrinkt in de mede (misschien naar voorbeeld van de 
Fjölnir-mythe). 

iii. Vergelijk: 
(1) de Keltische sagen van Flann en Muirchertach mac Erca; 
(2) de mythe van Glaukos en Polyeides; 
(3) de mythe van de dood van Pan. 

 
b. Hij is de zoon van Yngvi-Freyr. 

 
c. Commentaar: 

Fjölnirs naam is problematisch: 
i. Fjölnir is ook een naam van Odin (geworden), aangezien deze god sterk met de mede 

geassocieerd werd. 
ii. De naam is jong en etymologisch onzeker: 

(1) Schück e.a.: 
< *felh ‘verbergen’, dus een chtonische god; 

(2) Von Unwerth e.a.: 
< *Feldunaz, die verwant is aan 

(i) de god Bēow; 
(ii) de god Pellon-Pekko; 

(3) Dumézil: 
< fjöl ‘veel’, omdat hij opging in de materie. 
 

d. Conclusie: 
i. Niet alleen Odin, maar ook Freyr is verbonden met de mede. 
ii. De mythe van de dood van Fjölnir als zoon van Freyr is een cultusmythe. 
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2.3.4.3.2 (§ 467-2) De wederopstanding van Freyr als vruchtbaarheidsgod 

 
Freyr als kindgod moet een belangrijke rol in de cultus hebben gehad, maar in de literatuur is er 
weinig over bekend (zie § 184): 
a. Grm. 5: 

‘Álfheim Frey gáfo í árdaga tívar at tannféi’. 
 

b. Commentaar: 
Freyr is hier een kind, omdat bij het doorbreken van zijn eerste tand hij een geschenk krijgt. 
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2.3.5.1.1 (§ 468-1) Inleiding tot de indeling en verspreiding van de theofore 
Wanen-plaatsnamen 

 
a. De verspreiding geldt vooral West-Noorwegen, het Oslo-fjord en Oost-Zweden. 

 
b. Het betreft natuurnamen en cultische plaatsnamen, samengesteld met Freyr en Njörðr (en 

Freyja, zie § 535). 
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2.3.5.1.2 (§ 468-2) Theofore natuurnamen met Freyr en Njörðr als eerste lid 

 
Er zijn relatief weinig natuurnamen: 
1. ey: 

a. Frösön (Zw.); 
b. Norderön (< Nærdrö (1438)) (Zw.); 
c. Nærø (No.); 

 
2. vík: 

a. Frøsvik (No.); 
b. Njarðvík (IJsl.); 

 
3. berg: 

a. Fredsberg (< Frösbiärgh) (Zw.); 
b. Nälberga (Zw.); 

 
4. haugr (eig. ‘grafheuvel’): 

a. Frösögatorp (Zw.); 
b. Nærå (< Niartharhøghæ) (De.); 

 
5. dalr: 

a. Frösdal (Zw.); 
b. Närdala (Zw.); 

 
6. völlr (vold, voll) en hlíð (li): 

a. Fresvold (No.); 
b. Frøisli (No.). 

 
 



De Oud-Germaanse religie - De Wanen in Noord-Germanië - De Wanen-cultus - Theofore plaatsnamen met Freyr en Njörðr als 
eerste lid - Indeling en verspreiding van de theofore Wanen-plaatsnamen 

 

2.3.5.1.3 (§ 468-3) Theofore cultische plaatsnamen met Freyr en Njörðr als 
eerste lid 

 
a. De cultische plaatsnamen zijn voornamelijk verdeeld volgens hun tweede lid: 

1. tún en lund in Zweden: 
i. Närtuna (Zw.); 
ii. Fröstuna (Zw.); 
iii. Närlunda (Zw.); 
iv. Fröslunda (Zw.); 

 
2. vin in Noorwegen: 

i. Frøisin (< *Freysvin) (No.); 
ii. Frøishov (oorspr. á Fræysini, 1335) (No.); 
iii. Nerdrum (< á Niæðarini, 1363) (No.); 

 
3. land in Noorwegen: 

i. Nerland (No.); 
ii. Fretland (< Frøysland) (No.); 

 
4. akr in Noorwegen en Zweden: 

i. Frösaker (Zw.); 
ii. Frøisaaker (No.); 

 
5. heimr in Noorwegen: 

i. Nærum (No.); 
ii. Nalum (No.); 

 
6. vé in Zweden: 

i. Frösvi en Frösve (Zw.); 
ii. Mjärdevi (Zw.); 
iii. Nalavi (Zw.); 

 
7. hof in Noorwegen: 

i. Norderhov (< a Nærdrhofue, 1371) (No.); 
ii. Frøishov (No.); 

 
8. stafr en lög: 

i. Nälsta (< Nærthastaff, 1354) (Zw.); 
ii. Njarðarlög (No.) (zie 2.3.5.2.3); 

 
9. IJsland heeft drie theofore Freyr-plaatsnamen: 

i. Freyshólar (IJsl.); 
ii. Freysnes (IJsl.) (2 x). 

 
b. Volgens M. Olsen blijkt uit het voorkomen van theofore-plaatsnaamparen (d.w.z. die dicht bij 

elkaar liggen) dat we te maken hebben met een cultus van de god en de godin van de 
vruchtbaarheid (zie 2.3.5.2.3). 
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2.3.5.2.1 (§ 469-1) Theorie over de verbreiding van de Wanen-cultus van 
Denemarken via Zweden naar Noorwegen en IJsland volgens veel 
geleerden 

 
1. Volgens Tacitus werd Nerthus door Ingvaeoonse stammen in Denemarken vereerd (zie § 320). 

 
2. Op een Deense Wanen-cultus wijzen ook: 

a. de Zweedse naam Ingunar-Freyr (zie 2.2.7.1); 
b. het koningsgeslacht der Ynglingen. 

 
3. Geschiedenis van Óláfr Tryggvason (Flat.): 

De Freyr-cultus (i.c. twee houten idolen) zou uit Zweden naar Trondheim gebracht zijn (zie 
2.2.6.1). 
 

4. Vatn.: 
Later komt de Wanen-cultus naar IJsland. 
 

5. Dateringen: 
a. Op grond van de Nerthus-cultus en het Zweedse Frösvi (ca 500) begon de verbreiding in de 

eerste eeuwen van de jaartelling. 
b. Verbreiding naar Trondheim: 7e of 8e eeuw wegens samenstellingen met –hof en –setr. 
c. Naar IJsland: 9e eeuw. 
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2.3.5.2.2 (§ 469-2) Theorie over de verbreiding van de Wanen-cultus van 
Trondheim naar Zweden volgens De Vries 

 
Nader onderzoek laat een andere verbreiding zien: 
1. Men moet uitgaan van de verspreiding van de Njörðr-plaatsnamen: 

a. De basis van de oost-westtheorie is de Nerthus-cultus. 
b. De Njörðr-cultus is ouder dan de Freyr-cultus. 

 
2. De enige Njörðr-plaatsnaam op de route tussen Trondheim en Uppsala is Norderön aan de 

Storsjö. 
 

3. Er zijn veel samenstellingen met –ey langs de Noorse westkust en Trondheim, maar niet in 
Zweden. 
 

4. Conclusie: 
a. De Njörðr-cultus is via de handelsroute Nidaros-Levanger-Storsjö oostwaarts gegaan. 
b. De Storsjö was een belangrijk handelsknooppunt, waar men zowel Thor als Freyr en Njörðr 

vereerde. 
c. Het verhaal over de houten idolen in de geschiedenis van Óláfr Tryggvason kan verzonnen 

zijn. 
d. De oost-westtheorie kan de verbreiding van de Wanen-cultus in de rest van Noorwegen 

(westkust en Oslo-fjord) niet verklaren. 
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2.3.5.2.3 (§ 470-1) Theorie over de verbreiding van de Nerthus-cultus vanuit 
Denemarken naar Noorwegen en Zweden volgens M. Olsen 

 
1. Verbreiding van de Nerthus-cultus vanuit Jutland naar Noorwegen: 

a. Nerthus werd in Z-Hordaland vereerd: 
i. Er is een eiland Njarðarlög (nu: Tysnesøya). 
ii. Hier staat de boerderij Vevatne. 

b. Deze Nerthus-cultus kwam uit Jutland: 
i. Volgens Tacitus was er in Denemarken een Nerthus-cultus. 
ii. De Haruden namen deze mee naar Hordaland: 

(1) Ptolemaeus: 
De Χαρουδες waren Ingvaeonen (niet waarschijnlijk). 

(2) Tijd: 
Eerste eeuwen van de jaartelling. 
 

2. Er is eveneens een verbreiding van de Nerthus-cultus vanuit Jutland naar Zweden en vandaar 
naar Trondheim. 
 

3. Denemarken op zijn beurt ontving de vruchtbaarheidscultus uit het oostelijke Middellandse 
Zeegebied. 
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2.3.5.2.4 (§ 470-2) Commentaar en conclusie t.a.v. de verbreiding van de 
Wanen-cultus 

 
1. M. Olsens theorie moet afgewezen worden: 

a. De verbreiding door de Haruden vanuit Jutland naar Hordaland is niet waarschijnlijk: 
i. Tacitus plaatst de Haruden niet onder de Ingvaeonen. 
ii. Er zijn geen archeologische bewijzen. 

b. Het verband tussen de verbreiding van de Nerthus-cultus en de oriëntaalse invloeden is 
afwezig: 
i. Datering van de oriëntaalse invloeden is niet duidelijk. 
ii. De route naar Zweden vanuit het oostelijke Middellandse Zeegebied loopt niet door 

Ingvaeoons gebied. 
iii. Het plaatsnamenmateriaal geeft geen uitsluitsel. 

c. Njarðarlög heette waarschijnlijk Njarðarlaug volgens Elgqvist. 
 

2. De theorie over de verbreiding van de Nerthus-cultus volgens De Vries: 
a. Denemarken kent weinig Wanen-plaatsnamen: 

i. Nærå (Funen), een Njörðr-plaatsnaam; 
ii. enige Freyja-plaatsnamen. 

b. Zuid-Zweden kent eveneens weinig Wanen-plaatsnamen: 
vooral enige Freyja-plaatsnamen. 

c. Wanen-plaatsnamen liggen vooral in of langs: 
i. Oost-Zweden rond het Mälar-meer en de Botnische Golf; 
ii. Trøndelag en de westkust; 
iii. Oslo-fjord. 

d. Conclusies: 
i. De Wanen-cultus concentreert zich van oudsher op het Scandinavisch schiereiland: 
ii. Eventuele verbreiding van cultus en theofore plaatsnamen geschiedde alleen door 

interne kolonisering vanuit de oude cultuurcentra: 
(1) De samenstellingen met –vin en –akr zijn zeer oud en reeds wijd verbreid. 
(2) Er zijn vreemd genoeg meer Freyr- dan Njörðr-plaatsnamen. 
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2.3.6.1 (§ 471-1) Het karakter der Wanen op grond van de betekenis van hun 
namen 

 
a. De Wanen vormen een gesloten groep goden met alleen de vruchtbaarheidsgoden Njörðr, Freyr 

en Freyja. 
 

b. De betekenis van Vanir en hun preciese werkingsgebied is onduidelijk: 
1. N.M. Petersen, K.F. Johansson: 

watergoden; 
2. F. Kauffmann, F.R. Schröder: 

woudgoden (vgl. skt. vanam); 
3. E. Brate: 

chtonische goden (vgl. oe. wan, won ‘duister’); 
4. W. Golther, R. Meringer, E. Mogk: 

vruchtbaarheidsgoden (vgl. Venus, got. winja, on. vangr ‘veld’); 
5. Chantepie, H. Schück, H. Jungner: 

groepsnaam (vgl. Ingvaeonen, Vinnili). 
 

c. De Wanen hebben een chtonisch karakter, getuige hun verwantschap met de alfen (zie § 184): 
1. Ls. 2: 

Asen en Wanen heten ása ok álfa (gen. plur.) (en niet alleen wegens het stafrijm). 
2. Grm. 5: 

De woning van Freyr heet Álfheimr. 
 

d. Njörðr: 
1. De oudere vorm is lat. Nerthus < germ. *nerþuz. 
2. De rotstekeningen (zie § 79) laten al vruchtbaarheidsgoden zien. 
3. Conclusie: 

Njörðr is reeds zeer oud. 
 

e. Freyr: 
1. Zijn naam betekent ‘heer’ en is slechts een noa-woord. 
2. Het godenpaar *Nerþuz-Erþō lijkt vervangen door Freyr-Freyja. 
3. Commentaar: 

i. Zijn naam duidt op een houding tussen dienaar (niet een slaaf) en heer, zoals in de 
menselijke samenleving. 

ii. Vergelijk de dienaar-namen: 
(1) WlþuþewaR  (op de zwaardpunt uit Torsbjerg); 
(2) Ansedeus; 
(3) Ingadeus; 
(4) Raganteus. 

 
f. Algemeen verloop van de namengeschiedenis: 

1. De naam Freyr verdringt langzamerhand die van Njörðr. 
2. De Wanen-mythologie betreft voornamelijk Freyr. 
3. De Freyr-cultus bevindt zich vooral in Zweden. 
4. Njörðr wordt als beschermheer der scheepvaart vooral in West-Noorwegen vereerd. 
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2.3.6.2.1 (§ 472-1) Inleiding tot het karakter van de dienaren der Wanen: 
Byggvir en Beyla 

 
a. De Wanen worden met de wasdom verbonden door de dienaren van Freyr op grond van hun 

namen in Ls. 56: 
1. Byggvir: 

i. E. Sievers: 
< bygg ‘koren’; 

ii. Byggvir is dus een korendemon. 
2. Beyla: 

i. Betekenis is onduidelijk: 
(1) E. Sievers: 

< germ. *baunilō; 
(2) F. Jónsson: 

verwant aan baula ‘koe’; 
(3) Olsen e.a.: 

< germ. *bīu-ilō ‘kleine bij’ (maar dit zou zijn on. *býla i.p.v. beyla). 
ii. Beyla beschouwt men als de beschermvrouwe van de veeteelt. 

 
b. Het belang van Byggvir en Beyla: 

1. Hun religieuze betekenis is beperkt, gezien hun eenmalige voorkomen, nl. in de Lokasenna. 
2. Er lijkt wel enig verband te bestaan tussen Byggvir en andere mythische figuren (zie hierna). 
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2.3.6.2.2 (§ 472-2) Byggvir, Bēow en Pellon-Pekko 

 
1. Bēow: 

a. Oud-Engelse koningslijst: 
Bēow ‘gerst’ is de zoon van Sceldwa. 

b. Vergelijk: 
Bēowulf en Scyld Scēfing (zie § 321). 
 

2. Pellon-Pekko: 
a. Magnus Olsen, Nils Lid: 

i. een Finse korengod; 
ii. < germ. *felþo ‘veld, akker’ + bygg. 

b. M. Agricola: 
i. vergelijk Rongoteus als gerstgod; 
ii. zie § 343: 

ook Runkoteivas of Rukotiivo. 
c. Olsen: 

Pellon- is identiek aan de Noorse god *Fillinn: 
Een boerderij in het Gudbrandsdal heet Fillinsø, voorheen Fillinsin, gelegen bij Vllinsin (nu: 
Ullinsvin) en Lýgin (nu: Lyen), dus een cultusplaats van de god *Fillinn. 

d. Commentaar van De Vries: 
i. Pellon-Pekko is de H. Petrus en geen korendemon: 

(1) Pekko < *beggwu is twijfelachtig; 
(2) Pekko < Pietari = Petrus. 

ii. Rongoteus hoeft geen gerstgod te zijn: 
(1) T.E. Karsten: 

runke ‘stam, zuil’; 
(2) K. Krohn: 

patroonheilige van een graansoort. 
iii. Fillinsin kan ook anders geduid worden. 
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2.3.6.2.3.1 (§ 472-3) Inleiding tot Byggvir en andere vegetatiegoden in de 
mythologie 

 
1. Byggvir in de mythologie: 

Hij was zeker een korendemon: 
a. Ls. 44: 

‘at eyrom Freys mundu æ vera ok und kvernom klaka’. 
b. Dit is het tussen de molenstenen gemalen koren. 
c. Vergelijk: 

i. het Lied van John Barleycorn; 
ii. de Kvasir-mythe (zie § 388). 

 
2. Nerthus in de mythologie: 

De mythologie van Nerthus komt overeen met die van 
a. de Finse korengeest Sämpsä (zie 2.3.6.2.3.2); 
b. de Oud-Engelse korengeest Scēaf (zie id.); 
c. de Babylonische korengod Tammuz (zie id.). 
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2.3.6.2.3.2 (§ 472-4) Sämpsä, Scēaf en Tammuz in de mythologie 

 
1. De mythe van Sämpsä: 

a. Inhoud: 
Sämpsä wordt slapend in een korenschoof met zijn stiefmoeder of zijn zuster d.m.v. een 
korenschip of een slede naar een boomloos eiland gebracht. In het voorjaar wordt hij 
gehaald om de aarde te bezaaien. 

b. Commentaar: 
i. Sämpsä heet ook Pellervo. 
ii. Het thema van het verhaal is het ontwaken van de vegetatie in het voorjaar. 
iii. De naam Sämpsä: 

(1) ontlening uit het Germaans, vgl. d. Simse ‘bies’; 
(2) betekenis: 

‘de eerste plantenspriet die uit de aarde oprijst’; 
(3) als soort wordt bedoeld de sämpsä-heina (Scirpus sylvaticus, nl. bosbies). 

c. Commentaar Berends: 
ad 1.b.i: 
Sämpsäs volledige naam is Sämpsä Pellervoinen, de zoon van Pellervo. Vgl. Kaarle Krohn: 
Finnische Beiträge zur germanischen Mythologie. 
 

2. De mythe van Scēaf of Scyld Scēfing (zie § 321), waarin deze als klein kind, liggend met zijn 
hoofd op een korenschoof, in een schip aankomt. 
 

3. De mythe van Tammuz: 
Hij wordt als klein kind door zijn zuster en vrouw Inanna uit de onderwereld gehaald op de 
volgende wijze: 
a. Eerst ligt hij in een boot onder water. 
b. Dan ligt hij in het koren onder water; 
c. Ten slotte volgt zijn epifanie. 
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2.3.6.2.3.3 (§ 472-5) Conclusie t.a.v. Byggvir en andere vegetatiegoden in de 
mythologie 

 
1. De mythen van Scēaf (of Scyld Scēfing) en Tammuz maken duidelijk dat we met goden van de 

wasdom te maken hebben. 
 

2. De cultische plant in de vegetatiecultus is vaak het riet: 
a. De cultus vindt vaak plaats bij moerassen waar riet groeit. 
b. De rietstengel is een attribuut in de Dionysos-feesten. 
c. Aphrodite van Samos werd vereerd in een rietmoeras. 
d. De Sämpsä-plant kan ook in een dergelijke godencultus een rol hebben gespeeld. 

 
3. De cultus van vegetatiegoden als Nerthus is niet ontstaan uit een cultus van primitieve 

korengeesten: 
a. De bronnen geven geen uitsluitsel. 
b. Naast de officiële godencultus is er een primitieve private cultus. 
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2.3.6.3.1 (§ 473-1) De falluscultus als oude traditie 

 
De Noord-Germanen kenden een falluscultus: 
1. Het fallische karakter van Freyr blijkt duidelijk uit de bronnen. 

 
2. De rotstekeningen laten reeds een heilig huwelijk zien. 

 
3. De falluscultus hoort thuis in de huisriten van de boerenbevolking, zoals blijkt uit de Völsa 

þáttr, een deel van de Óláfs saga ins helga in het Flateyjarbók: 
a. Verering van een fetisj, een paardenfallus, genaamd Völsi. 
b. Een vrouw verricht een alfenoffer en spreekt daarbij de volgende strofe uit: 

‘Aukinn ertu, Völsi, ok upp tekinn, líni gœddr en laukum studdr; þiggi Mörnir þetta blœti’ 
(‘Gegroeid ben je, Völsi, en opgericht, met vlas verrijkt en met look gesteund; moge Mörnir 
deze fetisj aannemen.’) 
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2.3.6.3.2 (§ 473-2) Commentaar van De Vries t.a.v. de Völsi-cultus 

 
1. De falluscultus is in ’t  algemeen in geen enkele cultuur waarin deze voorkomt, onbetamelijk. 

Vergelijk: 
a. het Boeddhistische Śāktisme; 

b. de Hindoeïstische liṅga-cultus. 

 
2. De Völsi-cultus heeft bestaan en is oud: 

a. Vlas en look hebben een magische uitwerking, vergelijk de Fløksand-inscriptie lína laukR. 
b. De stroferegel met de god Mörnir wordt herhaald en is daarom een oude traditie. 

 
3. De fallus, m.n. de paardenfallus, is een prominent cultusobject in de vruchtbaarheidscultus, 

zowel in zijn animale als in zijn vegetatieve aspect: 
a. De naam Völsi: 

i. E. Hellquist: 
Völsi is verwant aan völr ‘staf’, dus ‘fallus’. 

ii. Völsi is ook de naam van de goddelijke voorvader der Völsungar, aan wie dan misschien 
een falluscultus verbonden was. 

b. De falluscultus is bekend bij o.a.: 
i. het Aśvamedha-offer (India); 
ii. het Oktober-paard (Rome); 
iii. Topographia Hibernica (door Giraldus Cambrensis): 

de Ierse kroningsrite (Kelten). 
c. Het paard wordt vaak gebruikt als offerdier (zie §§ 258 en 2.3.3.1). 
d. Skaldenpoëzie: 

Sigurðr sýr zou een hestreðr (‘paardenfallus’) in een hok (garðr) geplaatst hebben. 
 

4. De rol van de vrouw als offerpriesteres stemt overeen met hun rol in andere cultussen (zie § 
280). 
 

5. Mörnir: 
a. een onbekende god van een onbekend geslacht; 
b. de naam Mörnir: 

i. de uitgang –nir is tamelijk jong; 
ii. betekenis van Mörnir: 

‘fallus’: 
(1) < *maru ‘vermaler’; 
(2) vergelijk beytill; 
(3) ook als voorwerpsnaam voor een zwaard in de þulur. 

 
6. Conclusie: 

Er was een oude falluscultus, maar deze was niet de reekstreekse voorloper van de fallische 
Freyr-cultus. 
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3 De strijd tussen Asen en Wanen 
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3.1 (§ 474-1) De mythe van de strijd tussen Asen en Wanen 

 
De tegenstelling tussen Asen en Wanen is zo groot, dat er een oorlog tussen beiden kon ontstaan: 
1. Hkr. (Ynglinga saga): 

Odin valt de Wanen aan, maar ze verdedigen zich goed. Er wordt vrede gesloten en gijzelaars 
uitgewisseld (zie 2.1.1). 
 

2. SnE, Vm. 39 en Ls. 34: 
enige opmerkingen over strijd en gijzelaars, maar Freyr wordt niet genoemd (zie § 387). 
 

3. Vsp. 23-24: 
a. korte weergave van de aanleiding, de onderlinge discussie en de strijd; 
b. de beraadslaging wordt onduidelijk uiteengezet. 

 
4. Saxo: 

De geschiedenis van Fridlewus lijkt volgens sommigen op die van de strijd tussen Asen en 
Wanen, maar kan ook anders geïnterpreteerd worden. 
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3.2 (§ 474-2) Verklaringen van de mythe van de Wanen-oorlog door het oudere 
onderzoek 

 
a. De mythe zou een weerspiegeling zijn van een oorlog tussen aanhangers van twee 

concurrerende cultussen: 
1. Vanuit het perspectief van de godenstrijd: 

i. De nieuwe goden, de Wanen, moesten zich een plaats verwerven tussen de oude. 
ii. Idem, maar de nieuwe goden zijn de Asen. 
iii. Idem, waarbij het vooral om de invoering van de Thor-cultus gaat. 

2. Vanuit het perspectief van de menselijke oorlog: 
i. strijd tussen Vandalen en Vinnili; 
ii. strijd tussen binnenvallende Indo-Europeanen (d.w.z. patriarchale strijders en Asen-

vereerders) en het Megalithen-volk (d.w.z. matriarchale boeren en Wanen-vereerders). 
 

b. Commentaar van De Vries: 
1. ad a.2.i: 

De tegenstelling tussen de cultussen blijft onverklaard. 
2. ad a.2.ii: 

i. De religieuze tegenstelling tussen Indo-Europeanen en Megalithen-mensen is goed 
mogelijk. 

ii. De mythologische overlevering uit het 2e millennium v. Chr. is echter alleen mogelijk als 
zij gebonden is aan de sociale lagen van de bevolking. 

iii. Het is geen historisch verhaal. 
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3.3 Het karakter van de tegenstelling tussen Asen en Wanen 
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3.3.1 (§ 475-1) De tegenstelling tussen Asen en Wanen volgens de mythologie 

 
1. Hkr. (Ynglinga saga): 

a. Freyja heeft de toverpraktijk seiðr bij de Asen geïntroduceerd. 
b. Een broer-zusterhuwelijk (incest) is bij de Wanen gewoon. 
c. Commentaar van De Vries: 

i. Men moet niet aannemen dat de Wanen-vereerders zelf ook incestueuze verhoudingen 
kenden. 

ii. Beide aspecten, seiðr en afwijkend seksueel gedrag, komen samen in de mythe van 
Gullveig (zie hierna). 
 

2. Vsp. 21-22: 
a. De mythe van Gullveig: 

i. De heks Gullveig wordt driemaal in de hal van Odin verbrand, maar ze komt telkens 
weer tot leven. 

ii. Als Heiðr sticht ze onheil met 
(1) seiðr; 
(2) homoseksueel gedrag (‘æ var hon angan illrar brúðar’ (‘steeds was zij een genot 

voor kwaad vrouwvolk’, vert. Marcel Otten)). 
b. Commentaar van De Vries: 

Het Wanen-karakter van Gullveig wordt versterkt door de betekenis van haar naam 
‘Goudroes’ (vert. Marcel Otten), dus de verlokkende kracht van het goud (auri sacra fames 
‘de heilige begeerte naar goud’, Vergilius). 
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3.3.2 (§ 475-2) De kern van de mythe van de Wanen-oorlog volgens De Vries, en 
de IE achtergrond ervan 

 
1. De kern van de mythe: 

a. De Wanen zonden een vrouw, Gullveig, de personificatie van de goudzucht, naar de Asen om 
onheil te stichten. 

b. Odin probeert haar tot driemaal toe te doden door vuur, maar ze herleeft als Heiðr. 
c. Odin is tot boete bereid, maar de Wanen willen toegang tot de Asen-gemeenschap. 
d. Odin weigert en er ontstaat oorlog, maar beide groepen zijn even sterk. 
e. Asen en Wanen sluiten vrede. 

 
2. De IE parallellen van de mythe van de Wanen-oorlog en de Gullveig-figuur: 

a. Rome: 
i. Romeinen en Sabijnen voeren eerst oorlog vóór ze tot een vergelijk komen en samen 

gaan werken. 
ii. De rol van de door goud verblinde Vestaalse maagd Tarpeja. 

b. India: 
i. De Aśvins dwingen Indra hen toe te laten tot de soma-drinkers. 
ii. Mada is de verpersoonlijking van de dronkenschap (zie § 387). 

 
3. Conclusie van De Vries: 

De mythe vindt zijn oorsprong, zoals ook Dumézil meent, in de sociale gelaagdheid van de IE 
gemeenschappen. 
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3.3.3 (§ 475-3) De relatie tussen religie en sociale gelaagdheid bij Germanen 
(en Indo-Europeanen) 

 
a. Er is sprake van een polariteit, niet van een werkelijke tegenstelling, tussen twee sociale 

lagen die vertegenwoordigd worden door resp. de Wanen en de Asen: 
1. De boeren hebben als ideaal rijkdom (van de oogst, en welvaart) en vrede, die de welstand 

bevordert. 
Voortplanting is het belangrijkste levensprincipe en magische middelen moeten dit 
beschermen. Deze twee aspecten passen bij de Wanen. 
 

2. De koning en zijn gevolg van krijgers hebben als ideaal te heersen en in de oorlog de 
overwinning te behalen. 
De hoogste macht wordt vertegenwoordigd door Odin en Týr (of Ullr) en de krijgers door 
Thor (zie § 411). Allen zijn aristocratische Asen-vereerders. 
 

b. Aangezien beide groepen van elkaar afhankelijk zijn en er dus een machtsevenwicht gevonden 
moet worden, komt een samenlevingsverdrag tot stand als verzoening der tegenstellingen. 
Niet de oorlog, maar de vredessluiting is de hoofdzaak, zodat de boeren het land kunnen 
bewerken, de krijgers hen beschermen en de koning over allen waakt. 
 

c. Conclusies van De Vries: 
1. De historische tegenstelling tussen de binnenvallende Indo-Europeanen en het Megalithen-

volk van boeren is niet de kern van de mythe. 
2. Wel is de mythe de weerspiegeling van de sindsdien gebleven tegenstelling tussen een 

bovenlaag van heersers en de boerenbevolking. 
3. De mythe van de Wanen-oorlog is de grondslag van de vredessluiting, het 

samenlevingsverdrag tussen twee sociale groepen. 
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4 Genealogie van de Wanen en genealogie van Skaði 

 
þjazi (reus) 
  │ 
Skaði 1. x Ullr 
         2. x Njörðr x zuster 
             │ 
             │           Gymir (reus) 
           ┌┴───────┐     │ 
Óðr x Freyja        Freyr x Gerðr 
                                    │   
                                 Fjölnir 
         3. x Odin 
             │ 
         Sæmingr 
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5 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 
 

Αχαιοι Achaea = gr. Achaia (Αχαια) (Gr.) (hist. streek, N-Peloponnesus, 
West-Griekenland en Peloponnesos), Achaeïsch, Achaeër (Αχαιος) 

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

Adama van Scheltema Adama van Scheltema, Frederik (auteur) 

Adonis Adonis (1) (Αδωνις) (Gr.-NW-Sem.) (god) 

Adrestos Adrastus (1) = Adrestus (1) = gr. Adrastos (1) = Adrestos (1) 
(Αδραστος (1) = Αδρηστος (1)) (Gr.-Phryg.) (zoon van Gordias en 
broer van Atys) 

M. Agricola Agricola, Mikael (Finl.) (bisschop) 

Aldena Aldenem (1275) (Gildemacher 2007) = Aeldrum (15e eeuw) = 
Alderum = Althaarum (1505) = Alt Arum (16e eeuw) = Arom (1595) 
= mod. Arum (Ne.) (topogr., tZWv Franeker, gem. Súdwest-
Fryslân, Friesland)                                                           [Aldena] 

Aldenem Aldenem (1275) (Gildemacher 2007) = Aeldrum (15e eeuw) = 
Alderum = Althaarum (1505) = Alt Arum (16e eeuw) = Arom (1595) 
= mod. Arum (Ne.) (topogr., tZWv Franeker, gem. Súdwest-
Fryslân, Friesland)                                                           [Aldena] 

Almgren Almgren, Oscar (auteur) 

Angelse Anglii = Angelen (Germ.) (volk) 

Ansedeus Ansedeus (Germ.) (alg. ohd. persoonsrnaam van een dienaar) 

Aphrodite van Samos Aphrodite: Samos, ~ van (Gr.) (godin) 

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

Attis Attis (Αττις) = Atis (Ατις) = Attes (Αττης) = Attin (Αττιν) (Gr.-
Phryg.) (god) 

Atys Atys (Ατυς) (Gr.-Lyd.) (prins, de zoon van Croesus) 

Augustus Augustus, Imperator Caesar Divi Filius (geb. naam: Gaius Octavius; 
na adoptie: Gaius Julius Caesar Octavianus) (L/R) (keizer) 

West-Aziatische Azië, West- 

Babylonische Babylon (Βαβυλων) = akk. Bābili(m) = sum. Ká.dingir-rak = Tintirki 
= Šuanna = hebr. Bāḇel = operz. Bābiru = kass. Karanduniaš (akk.) 

(Irak) (archeol. site,  bij Ḥillah,  tOv Karbala = Kerbala, gvm. 

Bābil), Babylonisch, Babyloniër                 [Babel, Babiru, Babilim, 
Karanduniash] 

Baldr Baldr (Germ.) (god) 

Balder Baldr: Balder (Germ.) (god) 

Phol = *Hol, verwant aan on. haull Baldr: Balder: ‘Hol’ (Gutenbrunner) (Germ.) (god) 

Baltische Balticum (Eur.) (streek, omvattende de Oostzeestaten Estland, 
Letland en Litouwen), Balt, Baltisch 

Bárðr Snæfellsáss Bárðr Dumbsson: ‘Snæfellsáss’, ~; nl. Snæfellsgod (Germ.) 
(sagenfig.)                             [Bárðr Dumbsson, Bárðr Snæfellsáss, 
Bardr Snaefellsass] 

Belen Belen (Germ.) (sagenfig.) 

Beli Beli (1) (Germ.) (reus) 

Bēow: Bēow (Germ.) (myth. koning) 

Bēow [+ spatie] Bēow (Germ.) (myth. koning) 

Bēowulf Bēowulf (Germ.) (held)                                                  [Beowulf] 
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Beyla Beyla (Germ.) (demon) 

Blóðughófi Blóðughófi (Germ.) (paard)                                         [Blodughofi] 

Freyr had ook een paard Blóðughófi (Germ.) (paard)                                         [Blodughofi] 

Botnische Golf Botnische Golf = zw. Bottenviken = fins Perämeri (Scand.) (zee) 

Brandr Brandr (Germ.) (sagenfig.) 

Brate Brate, Erik (auteur) 

Brokki Brokki (Germ.) (dwerg) 

Bernicië Bryneich = Brynaich = Berneich = Birneich (alle kelt.) = oe. 
Beornice = Bernice = lat. Bernicia = nl. Bernicië (Schotl.-Eng.) 
(Brittannisch koninkrijk, later Angelsaksisch koninkrijk, Scottish 
Borders en NW-Engeland) 

Bugge Bugge, Sophus (auteur) 

Byggvir Byggvir (Germ.) (demon) 

Chantepie Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniel (auteur) 

Chauchi Chauchi = Chauken (Germ.) (volk) 

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

Croesus Croesus = gr. Kroisos (Κροισος) (Gr.-Lyd.) (koning)             [Cresus] 

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

Cyavāna Cyavāna (Ind.) (ṛṣi)           [Cyavana, Chyavana, rsi, risi, rshi, rishi] 

Deira Deifr (kelt.) = lat. Deira = oe. Derenrice (?) = Dēre = Dēra (Eng.) 
(Brittannisch gebied, later Angelsaksisch koninkrijk, in Yorkshire 
en de Humber)                         [Dere, Dera, Deywr, Dewyr, Deifir] 

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

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

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

Haddingjar Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat. 
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk) 

Hasdingi Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat. 
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk) 

Heardingas Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat. 
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk) 

Oost-Denen Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat. 
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk) 

Vandalen Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat. 
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk) 

Devorgill Devorgill (Kelt.) (sagenfig.) 

Diarmaid Diarmuid Ua Duibhne = Diarmid O’Dyna (Kelt.) (held) 

Dómaldi Dómaldi = Dómaldr Vísbursson (Germ.) (koning)        
      [Dómaldi Vísbursson, Domaldi Visbursson, Domaldr Visbursson] 

Thor Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)                                  [Thorr] 
Duitse Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser  

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

Dumézil Dumézil, Georges (auteur) 

Tammuz Dumuzid (1) (sum.) = akk. Du’zu = Dūzu = hebr. Tammūz (Mes.) 
(god)                                                                   [Duzu, Tammuz] 

Eckhardt Eckhardt, Karl August (auteur) 

Ems Eems = du. Ems = lat. Amisia (Du.) (rivier in Noordrijn-Westfalen 
en Nedersaksen) 

Dezelfde Egill Egill (1) Aunsson (Germ.) (koning)  

Koning Egill Egill (1) Aunsson (Germ.) (koning)  

Ongenþeow (misschien = Egill) Egill (1) Aunsson (Germ.) (koning)  

Ongenþeow Egill (1) Aunsson = oe. Ongenþeow (Germ.) (koning) 
                                         [Ongentheow, Ongendþeow, Ongenþio] 

Egypte Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.) 

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Einarr Sigmundarson Einarr (1) Sigmundarson (Germ.) (sagenfig.)  [Einarr Sigmundarson] 
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Einarr skálaglamm Einarr (2) Helgason: ‘skálaglamm’, ~; nl. Einarr Rinkelschaal 
(Germ.) (skald)                      [Einarr Helgason, Einarr skálaglamm, 
Einarr skalaglamm] 

Elgqvist Elgqvist, Eric (auteur) 
Emer Emer (Kelt.) (sagenfig.) 

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

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

Eofor Eofor (Germ.) (sagenfig.) 

Erminus Erminus (Germ.) (myth. fig.) 

Erþō Erþō* (Germ.) (godin)                                                         [Ertho] 

Etrusken Etrurië (Eur.) (vrm. rijk), Etrurisch (Etruskisch), Etruriër (Etrusk) 

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

Fenja Fenja (Germ.) (reuzin) 
Fillinn Fillinn (Germ.) (god (speculatie Olsen)) 

Fillinsin Fillinsin = mod. Fillinsø (No.) (huisloc., Vågå kommune, Oppland) 
                                                                                      [Fillinsö] 

Fillinsø Fillinsin = mod. Fillinsø (No.) (huisloc., Vågå kommune, Oppland) 
                                                                                      [Fillinsö] 

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

F. Jónsson Finnur Jónsson (auteur)                                        [Finnur Jonsson] 

Fjölnir Fjölnir (1) (Germ.) (god, zoon van Freyr)              [Fjǫlnir, Fjölner, 

Fjolner, Fiolner, Fjolnir] 

Flann Flann (Kelt.) (sagenfig.) 

Fløksand Fløksand (No.) (topogr., tNWv Holme, Meland kommune, 
Hordaland)                                                                    [Floksand] 

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

Fresvold Fresvold (No.) (huisloc., Sør-Odal kommune, Hedmark) 

Freyfaxi Freyfaxi (Germ.) (paard) 

Freyja Freyja (Germ.) (godin) 

Njarðar dóttir Freyja: ‘Njarðar dóttir’ (kenning) (Germ.) (godin)  [dottir Njardar, 
Njardar dottir] 

Freyshólar Freyshólar (IJsl.) (huisloc., aan de oostzijde van de r. Lagarfljót 
tNv Hallormstaður, Austurland)                                   [Freysholar] 

Freysnes Freysnes (1) (IJsl.) (landtong, aan de r. Lagarfljót tgo Egilsstaðir, 
Austurland) 

Freysnes Freysnes (2) (IJsl.) (topogr., tussen Kálfafell en Hof, Austurland) 

Fridlewus Friðleifr: Fridlewus (Saxo) (Germ.) (sagenfig.) 

Friesland Friesland = fr. Fryslân (Ne.) (1. prov., 2. hist. gebied van Schelde 
tot Wezer), Fries (adj.) 

Frīja Frīja (Germ.) (godin) (alg.)                                                  [Frija] 

Frigg Frīja: Frigg (Germ.) (godin) 

Frō Frō (Germ.) (god)                                                                  [Fro] 

Fol [+ spatie] Frō: ‘Fol (Phol, Vol)’ (De Vries) (Germ.) (god) 

Fol, Frō: ‘Fol (Phol, Vol)’ (De Vries) (Germ.) (god) 

Phol Frō: ‘Fol (Phol, Vol)’ (De Vries) (Germ.) (god) 

Vol, Frō: ‘Fol (Phol, Vol)’ (De Vries) (Germ.) (god) 

Vol) Frō: ‘Fol (Phol, Vol)’ (De Vries) (Germ.) (god) 

Vol [+ spatie] Frō: ‘Fol (Phol, Vol)’ (De Vries) (Germ.) (god) 

Vol- Frō: ‘Fol (Phol, Vol)’ (De Vries) (Germ.) (god) 

Freyr Frō: Freyr (Germ.) (god) 

ása iaðarr Frō: Freyr: ‘Ása iaðarr’ (Germ.) (god)                          [Asa iadarr] 

Freyr heet bani Belja (kenning) Frō: Freyr: ‘Bani Belja’ (kenning) (Germ.) (god) 

Freyr heet Belja dólgr (kenning) Frō: Freyr: ‘Belja dólgr’ (kenning) (Germ.) (god)         [Belja dolgr] 

beztr allra ballriða Frō: Freyr: ‘Beztr allra ballriða’ (Germ.) (god)  
                                                                     [Beztr allra ballrida] 
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folkvaldi goða Frō: Freyr: ‘Folkvaldi goða’ (Germ.) (god)             [Folkvaldi goda] 

Fricco Frō: Freyr: ‘Fricco’ (Germ.) (god) 

inn fróði Frō: Freyr: ‘Inn fróði’ (Germ.)                                       [Inn frodi] 

Njarðar burr Frō: Freyr: ‘Njarðar burr’ (kenning) (Germ.)              [Njardar bur] 

veraldar goð Frō: Freyr: ‘Veraldar goð’ (Germ.) (god)                  [Veraldar god] 

Frø [+ spatie] Frō: Freyr: Frø (Saxo) (Germ.) (koning-god)  

Frøblod Frō: Freyr: Frø (Saxo) (Germ.) (koning-god)  

Fróði Frō: Freyr: Fróði = Frotho (Germ.) (koning-god)                   [Frodi] 

Frotho Frō: Freyr: Fróði = Frotho (Germ.) (koning-god)                   [Frodi] 

Frøisaaker Frøisaaker = Frøisaker = mod. Frøysåker (No.) (huisloc., bij Herad 
tOv Gol (stad), Gol kommune, Buskerud)     [Froysaker, Froisaaker, 
Froisaker] 

á Fræysini Frøishov (1) (= á Fræysine, 1335)) = mod. Frøyshov (No.) (huisloc., 
Hole kommune, Buskerud) 

Frøishov Frøishov (1) (= á Fræysine, 1335)) = mod. Frøyshov (No.) (huisloc., 
Hole kommune, Buskerud) 

Frøishov Frøishov (2) = mod. Frøshov (No.) (huisloc., Trøgstad kommune, 
Østfold) 

Frøisli Frøisli (1) (No.) (huisloc., Nordre Land kommune, Oppland)  
                                                                                        [Froisli] 

Frøisli Frøisli (2) (No.) (huisloc., Lunner kommune, Oppland)     [Froisli] 

Franeker Fronakre (1085) = Fronacker (1216) = Froneckere (1296) = 
Vroenacker (1309) = Vranekere (1328) = mod. Franeker = fr. 
Frjentsjer (Ne.) (topogr., tWv Leeuwarden, gem. De Waadhoeke, 
Friesland)                     [Vronenakker, Vronen-akker, Voerenacker] 

‘in Vronen Fronakre (1085) = Fronacker (1216) = Froneckere (1296) = 
Vroenacker (1309) = Vranekere (1328) = mod. Franeker = fr. 
Frjentsjer (Ne.) (topogr., tWv Leeuwarden, gem. De Waadhoeke, 
Friesland)                     [Vronenakker, Vronen-akker, Voerenacker] 

Vronen-akker Fronakre (1085) = Fronacker (1216) = Froneckere (1296) = 
Vroenacker (1309) = Vranekere (1328) = mod. Franeker = fr. 
Frjentsjer (Ne.) (topogr., tWv Leeuwarden, gem. De Waadhoeke, 
Friesland)                     [Vronenakker, Vronen-akker, Voerenacker] 

Voerenacker Fronakre (1085) = Fronacker (1216) = Froneckere (1296) = 
Vroenacker (1309) = Vranekere (1328) = mod. Franeker = fr. 
Frjentsjer (Ne.) (topogr., tWv Leeuwarden, gem. De Waadhoeke, 
Friesland)                     [Vronenakker, Vronen-akker, Voerenacker] 

Frösaker Frösaker = Frösåker (Zw.) (vrm. locatie, tOv Gårdby op Öland, tOv 
Kalmar (stad), Mörbylånga kommun, Kalmar) 

Fredsberg Frösbiärgh = mod. Fredsberg (Zw.) (topogr., tNWv Töreboda 
(stad), Fredsberg, Töreboda kommun, Västra Götaland)  

Frösbiärgh Frösbiärgh = mod. Fredsberg (Zw.) (topogr., tNWv Töreboda 
(stad), Fredsberg, Töreboda kommun, Västra Götaland) 

Frösdal Frösdal = mod. Fröstdal (Zw.) (huisloc., tNWv Bjästa, Nätra, 
Örnsköldsviks kommun, Västernorrland) 

Fröslunda Fröslunda (Zw.) (topogr., tNv Enköping, Altuna, Enköping 
kommun, Uppland) 

Frösögatorp Frösögatorp = Fröshöga torp ? (Zw.) ((graf)heuvel bij Läby, 
Uppsala kommun, Uppsala) 

Frösön Frösön (Zw.) (eiland in Storsjön bij Östersund, Frösö, Östersunds 
kommun, Jämtland) 

Fröstuna Frøstuna = mod. Frustuna (Zw.) (distrikt, Gnesta kommun, 
Södermanland)                                                              [Fröstuna] 

Frösve Frösve (Zw.) (topogr., tNv Skövde (stad), Frösve, Skövde kommun, 
Västra Götaland) 

Frösvi Frösvi (1) (Zw.) (locatie, tZOv Edsberg (dorp), Edberg, Lekebergs 
kommun, Örebro) 
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Frösvi Frösvi (2) (Zw.) (locatie, tNv Västerås (stad), Romfartuna, 
Västerås kommun, Västmanland) 

Frösvi Frösvi (3) (Zw.) (huisloc., Tillinge, Enköpings kommun, Uppsala) 

Frösvi Frösvi (4) (Zw.) (locatie, Österåker, Vingåkers kommun, 
Södermanland) 

Frøsvik Frøsvik (No.) (localiteit, Ullensvang kommune, Hordaland) 
                                                                                       [Frosvik] 

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

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

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

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

Fretland Frøysland = (17e eeuw) Fretland = Frøtland (No.) (huisloc., 
Sogndal, Sogn og Fjordane) 

Frøysland Frøysland = (17e eeuw) Fretland = Frøtland (No.) (huisloc., 
Sogndal, Sogn og Fjordane) 

Funen Funen = de. Fyn (De.) (eiland, Zuid-Denemarken) 

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

Aulus Gellius Gellius, Aulus (L/R) (auteur) 

Genzmer Genzmer, Felix (1878 - 1959) (auteur) 

Gerðr Gerðr (Germ.) (reuzin-godin)                         [Gerdr, Gerd, Gerda] 

Gering Gering, Hugo (auteur) 

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

Germanen 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 

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

West-Germaanse Germanië, Zuid-: West-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs 
cult.-ling.-geogr. maatstaven), West-Germaans, West-Germanen 

Ingwinen Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat. 
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.) 
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons  
                                           [Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones] 

Ingwionen Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat. 
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.) 
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons  
                                           [Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones] 

Inguaeones Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat. 
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.) 
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons  
                                           [Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones] 

Ingvaeonen Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat. 
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.) 
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons  
                                           [Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones] 
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Ingvaeoon Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat. 
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.) 
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons  
                                           [Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones] 

Geten Geten = Getae = gr. Γεται (sg. Γετης) (Thrac.) (volk) 

Giraldus Cambrensis Giraldus Cambrensis = kymr. Gerallt Gymro = nl. Gerald van Wales 

(Wales) (auteur) 
Glaukos Glaucus = gr. Glaukos (Γλαυκος) (Gr.) (myth. fig., zoon van Minos) 

W. Golther Golther, Wolfgang (auteur) 

Goten Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk), 
Gotisch, Goot 

Gregorius van Tours Gregorius (3) van Tours = Georgius Florentius Gregorius (Gallo-
Rom.) (bisschop en auteur)                           [Gregorius van Tours] 

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

Von Grienberger Grienberger, Theodor Maria Ritter von (auteur) 

Grimm Grimm, Jakob Ludwig Karl/Carl (auteur) 
Groenendale Groenendale (Ne.) (veld bij Franeker?, Friesland) 

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

Gullinborsti Gullinborsti = Sliðrugtanni (Germ.) (myth. zwijn)      [Slidrugtanni] 

Sliðrugtanni Gullinborsti = Sliðrugtanni (Germ.) (myth. zwijn)      [Slidrugtanni] 

Gullveig Gullveig (Germ.) (völva)                                                     [volva] 

Heiðr Gullveig: ‘Heiðr’ (Germ.) (völva)                              [Heidr, volva] 

Gunnar Helmingr Gunnarr (2) helmingr; nl. Gunnarr Half (Germ.) (sagenfig.) 

                                                                       [Gunnarr helmingr] 
Gutenbrunner Gutenbrunner, Siegfried (auteur) 

Gymir Gymir (Germ.) (reus) 

Hackelberg Hackelberg (Germ.) (sagenfig.) 

Haddingus Hadingus = Haddingus = Hadding (Saxo) (Germ.) (koning) 

jarl Hákon Hákon (2) Sigurðarson: ‘Hlaðajarl’, ~; nl. Hakon graaf van Lade 
(Germ.) (jarl)                    [Hákon Sigurðarson, Hakon Sigurdarson, 
Hákon Sigurðsson, Hakon Sigurdsson Hákon Hlaðajarl, Hakon 
Hladajarl, Hákon jarl, Hakon jarl] 

Hallfrøðr Hallfrøðr Óttarsson: ‘vandræðaskald’, ~; nl. Hallfrodr de Lastige 
Skald (Germ.) (skald)      [Hallfrodr Ottarsson, Hallfreðr Óttarsson, 
Hallfredr Ottarsson, Hallfrøðr vandræðaskald, Hallfrodr 
vandraedaskald, Hallfreðr vandræðaskald, Hallfredr 
vandraedaskald] 

Haruden Harudes = nl. Haruden = Charuden = Harothen = gr. Χαρουδες 
(Germ.) (volk) 

Heilgalo Heilegenlo = Heileginlo = Heilingloh (11e eeuw) = Heiliglo (1211) = 
mod. Heiloo (Ne.) (topogr., tZWv Alkmaar, Noord-Holland) 
           [Heligelo, Helichelo, Heylichloe, Heiligheloe, Heylighe Loe, 
Heilgalo?] 

Heiloo Heilegenlo = Heileginlo = Heilingloh (11e eeuw) = Heiliglo (1211) = 
mod. Heiloo (Ne.) (topogr., tZWv Alkmaar, Noord-Holland) 
           [Heligelo, Helichelo, Heylichloe, Heiligheloe, Heylighe Loe, 
Heilgalo?] 

Helichelo Heilegenlo = Heileginlo = Heilingloh (11e eeuw) = Heiliglo (1211) = 
mod. Heiloo (Ne.) (topogr., tZWv Alkmaar, Noord-Holland) 
           [Heligelo, Helichelo, Heylichloe, Heiligheloe, Heylighe Loe, 
Heilgalo?] 

Herodotos Herodotus = gr. Herodotos (Ήροδοτος) (Gr.) (auteur) 

Lathgertha Hlaðgerðr: Lathgertha (Saxo) = on. *Hlaðgerða (N. Chadwick) 

(Germ.) (sagenfig.) [vgl. þorgerðr hölgabrúðr (Germ.) (godin)]  
                                  [Hladgerdr, Ladgertha, Ladgerda, Lagertha] 
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Hœnir Hœnir (Germ.) (god)                                                        [Hoenir] 

Holtsmark Holtsmark, Anne Elisabeth (auteur) 

Hordaland Hordaland (No.) (fylke) 

Hrafnkell Freysgoði Hrafnkell Hallfreðarson: ‘Freysgoði’, ~; nl. Hrafnkell de priester 
van Freyr (Germ.) (priester)     [Hrafnkell Hallfredarson Freysgodi, 
Hrafnkell Freysgoði, Hrafnkell Freysgodi] 

Hroðgar Hrōðgār = on. Hróar Hálfdanarson (Germ.) (koning)         [Hrodgar,  
Hrothgar Halfdanarson, Roar Halfdanarson, Hroar Halfdanarson] 

frea Ingwina Hrōðgār: ‘Frea (1) Ingwina’ (Germ.) (koning)            [Frea Ingwina] 

Hundingus Hundingus (Saxo) (Germ.) (koning van Zweden) [vgl. Fjölnir] 

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

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

Inanna Inana (sum.) = Innin = (latere ident.) Ištar (1) (akk.) = (ouder) 
Eštar (Mes.) (godin, dochter van Anu of Sîn) 
                                                                 [Inanna, Ishtar, Eshtar] 

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

IE sagen 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)  

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

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

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

Ingadeus Ingadeus (Germ.) (ohd. dienaarnaam) 

Ingimundr Ingimundr þorsteinsson: ‘hinn gamli’, ~; nl. Ingimund de Oude 
(Germ.) (Vikingleider)                                   [Igmunt, Hingamund, 
Ingimundr Thorsteinsson, Ingimundr hinn gamli, Ingimundr inn 
gamli] 

Inguet Inguet (Germ.) (legend. koning) 

Ingui, Ingui (Germ.) (legend. koning) 

Inguinus Inguinus (Germ.) (legend. koning) 

Ingun’ Ingun (Germ.) (god(in)) (onzeker) 

Inguo Inguo (Germ.) (legend. koning) 

Ingwaz Ingwaz (Germ.) (god) 

 Ing [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Ingwaz: Ing (Germ.) (god) 

 Ing- [voorafgegaan door een spatie] Ingwaz: Ing (Germ.) (god) 

‘Ing [+ spatie] Ingwaz: Ing (Germ.) (god) 

‘Ing- Ingwaz: Ing (Germ.) (god) 

 Ing: [voorafgegaan door een spatie] Ingwaz: Ing (Germ.) (god) 

Ing staat tegenover Ingwaz: Ing (Germ.) (god) 

Ing zelf Ingwaz: Ing (Germ.) (god) 

Ing komt Ingwaz: Ing (Germ.) (god) 

inguz = Ing (omstreden) Ingwaz: Ing: inguz (onzeker) (Germ.) (god) 
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Yngvi Ingwaz: Yngvi (1) (= Freyr) (Germ.) (god) 

Ingunarfreyr Ingwaz: Yngvi (1): ‘Ingunarfreyr’ (Germ.) (god) 

Ingunar-Freyr Ingwaz: Yngvi (1): ‘Ingunarfreyr’ (Germ.) (god) 

Perzen Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz. 
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris = 
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch, 
Pers (Ir.)                        [Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris] 

Istio Istio (Germ.) (myth. fig.) 

Ívaldi Ívaldi (Germ.) (dwerg)                                                        [Ivaldi] 

Ívarr Ívarr (1) (Germ.) (alg. persoonsnaam)                          [Ivarr, Ivar] 

Jæderen Jaðarr = Jaðarbyggð (on.) = de. Jæderen = mod. Jæren (No.) 
(kuststreek in Rogaland)                                   [Jaederen, Jaeren] 

op de Jellinger Jalangrsheiði (on.) = nl. Jellinger heide = de. Jellingehede (De.) 
(streek bij Jelling)                                                  [Jalangrsheidi] 

Jellinger Jelling (De.) (topogr., tNWv Vejle, Vejle Kommune, Z-Jutland, 
Zuid-Denemarken) 

K.F. Johansson Johannson, Karl Ferdinand (auteur) 

John Barleycorn John Barleycorn (Germ.) (personificatie van de gerst) 

Jungandreas Jungandreas, Wolfgang (auteur) 

Jungner Jungner, Daniel Hugo Teodor (auteur) 

Jutland Jutland = de. Jylland = d. Jütland = lat. Iutum (Eur.) (streek, 
Deens-Duits schiereiland tNv de r. Elbe) 

T.E. Karsten Karsten, Torsten Evert (auteur) 

F. Kauffmann Kauffmann, Friedrich (auteur) 

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

Axel Kock Kock (1), Axel (auteur)                                                 [Axel Kock] 

Kögel Kögel = Koegel, Georg Rudolf (auteur)                      [Rudolf Kögel] 
Krause Krause, Wolfgang (auteur) 

Kretenzische Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en 
periferie), Kretenzisch, Kretenzer                                        [Kriti] 

K. Krohn Krohn, Kaarle (auteur) 

Vinnili Langobardi: Vinnili = Vinnoli = Vinuli = Guinnili = Winnili = Winilen 
(Germ.) (volk)  

Lapse 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) 

Latijn Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn) 
Levanger Levanger (No.) (topogr., tNOv Trondheim, Levanger kommune, 

Trøndelag) 

Nils Lid Lid, Nils (auteur) 

Mjärdevi Linköping: Mjärdevi (Zw.) (wijk) (topogr., tZWv Stockholm, 
Linköpings kommun, Östergötland) 

Mälar-meer Løgrinn = Lögrinn = Logrinn = Lögen = mod. Mälaren (Zw.) (meer 
tWv Stockholm) 

Loki Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje = 
de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki 
(Germ.) (god-geest) 

Luna Luna (L/R) (godin) 

Lykosoura Lycosura = gr. Lykosoura (Λυκοσουρα) (Gr.) (topogr./archeol. site 
(tOv Lycosura), tWv Megalopolis, Arcadië, Centraal-Peloponnesus, 
Peloponnesos)                                             [Licosoura, Likosoura] 

Lydische Lydië = lyd. S’fard = Śfard (‘Sardes’) = operz. Spardā = aram. 
Saparda = bab. Sapardu = elam. Išbarda = akk.-ass. Luddu (Lu-ú-
du) = hebr. Lûd = gr. Lydia (Λυδια) = Lydiè (Λυδιη) = lat. Lydia 
(Turk.-Lyd.) (vrm. koninkrijk, in Klein-Azië tWv de lijn mod. Toplu 
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(tNWv Samsun) en Alanya (tOv Antalya)), Lydisch, Lydiër   
                                                        [Sfard, Sparda, Isbarda, Lud] 

Lyen Lýgin = mod. Lyen (No.) (vrm. huisloc., Vågåmo, Vågå kommune, 
Oppland) 

Lýgin Lýgin = mod. Lyen (No.) (vrm. huisloc., Vågåmo, Vågå kommune, 
Oppland) 

Mada Mada (Ind.) (asura-demon van de dronkenschap) 

Melbrigði tönn Máel Brigte tand van Moray = on. Melbrigði tönn (Orkn.) (Schotl.) 
(jarl)                                                 [Mael Brigte, Melbrigdi tonn] 

Malone Malone, Kemp (auteur) 

Mannhardt Mannhardt, Johann Wilhelm Emanuel (auteur) 

Mannus Mannus (Germ.-L/R) (eerste mens) 
Lunus Men: ‘Lunus’ (lat.) (Anat.) (god) 

Menglöð Menglöð (Germ.) (godin)                                                [Menglod] 

Menja Menja (Germ.) (reuzin) 
Meringer Meringer, Rudolf (auteur) 

Merseburger Merseburg (Du.) (topogr., aan de r. Saale tWv Leipzig, Saksen-
Anhalt) 

E.H. Meyer Meyer (1), Elard Hugo (auteur) 

Middellandse Zeegebied Middellandse Zee e.o. = eg. Wꜣḏ-wr = hebr. haYâm (2) haGādôl = 
akk. Tâmtu elītu = mperz. Daryā-ye Šām = gr. he Thalassa (ή 
θαλασσα) = lat. Mare Magnum = Mare Internum = Mare Nostrum 
(Eur.-Afr. -Azië) (zee), mediterraan [haYam haGadol, Tamtu elitu] 

Zeegebied. Middellandse Zee e.o. = eg. Wꜣḏ-wr = hebr. haYâm (2) haGādôl = 
akk. Tâmtu elītu = mperz. Daryā-ye Šām = gr. he Thalassa (ή 
θαλασσα) = lat. Mare Magnum = Mare Internum = Mare Nostrum 
(Eur.-Afr. -Azië) (zee), mediterraan [haYam haGadol, Tamtu elitu] 

oostelijke Middellandse Middellandse Zee e.o., oostelijke, mediterraan 

Midden-Oosten Midden-Oosten = Nabije Oosten (Azië) (streek, van Egypte, Turkije 
en Arabië tot en met Iran), Midden-Oosters 

oriëntaalse Midden-Oosten = Nabije Oosten (Azië) (streek, van Egypte, Turkije 
en Arabië tot en met Iran), Midden-Oosters 

Voor-Azië Midden-Oosten: West-Azië = Voor-Azië (Azië) (Midden-Oosten 
zonder delen van Afrika) 

Mímir Mímir (Germ.) (reus)                                                          [Mimir] 

Mogk Mogk, Eugen (auteur) 

Zuid-Møre Møre og Romsdal = on. Mœrr en Raumsdalr (No.) (fylke) 

Mörnir Mörnir (1) (Germ.) (god)                                       [Mǫrnir, Mornir] 

Much Much, Rudolf (auteur) 

Muirchertach mac Erca Muirchertach mac Muiredaig = Muirchertach mac Ercae = Mac (15) 
Ercae (Ierl.-Kelt.) (koning) 

Müllenhoff Müllenhoff, Karl Viktor (auteur) 

Mývatn Mývatn (IJsl.) (meer, tZWv Reykjahlíð, Norðurland eystra) 

Nærdrö Nærdrö (1438) = mod. Norderön (Zw.) (eiland, in Storsjön (meer), 
Norderö, Östersunds kommun, Jämtland)        [Norderon, Naerdro] 

Norderön Nærdrö (1438) = mod. Norderön (Zw.) (eiland, in Storsjön (meer), 
Norderö, Östersunds kommun, Jämtland)        [Norderon, Naerdro] 

Nærø Nærøya = Nærø (No.) (eiland, tZv Rørvik (dorp) en Marøya 
(eiland), Nærøy kommune, (Nord-)Trøndelag)                 [Naeroya] 

Nærum Nærum (No.) (huisloc., tZWv Rygge (dorp), Rygge kommune, 
Østfold)                                                     [Naerum, Nærum gård] 

Nalavi Nalavi (Zw.) (huisloc., tZWv Örebro (stad)), Knista, Lekebergs 
kommun, Örebro] 

Nälberga Nälberga (Zw.) (huisloc., bij Tystberga tNOv Nyköping (stad), 
Tystberga-Bälinge, Nyköpings kommuns, Södermanland) [Nalberga] 

Nalum Nalum (No.) (huisloc., op schiereiland Østerøya tZOv Sandefjord 
(stad), Sandefjord kommune, Vestfold)                      [Nalum gård] 
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Närdala Närdala (Zw.) (huisloc., tOv Örup tZOv Staffanstorp (stad), Esarp, 
Staffanstorps kommun, Skåne)                                        [Nardala] 

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

Närtuna Närtuna (Zw.) (topogr., tZOv Uppsala, Närtuna, Norrtälje 
kommun, Stockholm)                                                      [Nartuna] 

Neckel Neckel, Gustav Karl Paul Christoph (auteur) 

Nederlandse Nederland (Eur.-Ne.) (land en rijksdeel), Nederlands, Nederlander 

Manandán Neptunus (2): Manandán mac Lir (Kelt.) (god) 

Nerdrum Nerdrum (= á Niæðarini, 1363)) (No.) (localiteit, station in 
Fetsund, Fet kommune, Akershus) 

á Niæðarini Nerdrum (= á Niæðarini, 1363)) (No.) (localiteit, station in 
Fetsund, Fet kommune, Akershus) 

Nerland Nerland (No.) (huisloc., bij Kvalsvik op Nerlandsøya tZWv Ålesund 
(stad), Herøy kommune, Møre og Romsdal) 

nerþuz Nerþuz* (Germ.) (god(in)) 

Nerthus Nerþuz*: Nerthus (Germ.) (godin) 

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

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

fégjafa gúð Nerþuz*: Njörðr: ‘Fégjafa gúð’ (Germ.) (god)            [Fegjafa gud] 

Vanaguð Nerþuz*: Njörðr: ‘Vanaguð’ (Germ.) (god)                      [Vanagud] 

Vananiðr Nerþuz*: Njörðr: ‘Vananiðr’ (Germ.) (god)                     [Vananidr] 

hjör-Nirðir Nerþuz*: Njörðr: term: hjör-Nirðir (‘zwaard-Nirðir’) (pl.) (kenning 
voor strijder) (Germ.)                                                 [hjor-Nirdir] 

Nærå Niartharhøghæ (1) = mod. Nærå (1), Sønder (De.) (topogr., tZOv 
Odense, Faaborg-Midtfyn Kommune, Midden-Funen, Zuid-
Denemarken)                                 [Næraa, Naeraa, Sønder Nærå] 

Niartharhøghæ Niartharhøghæ (2) = mod. Nærå (2), Nørre (De.) (topogr., tNv 
Odense, Nordfyns Kommune, Noord-Funen, Zuid-Denemarken) 
                                                       [Næraa, Naeraa, Nørre Nærå] 

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

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) 

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

Njarðarlaug Njarðarlög = mod. Tysnesøya (No.) (eiland, tZv Bergen en tNv 

Leirvik, Tysnes kommune, Hordaland)        [Njardarlog, Tysnesoya] 
Njarðarlög Njarðarlög = mod. Tysnesøya (No.) (eiland, tZv Bergen en tNv 

Leirvik, Tysnes kommune, Hordaland)        [Njardarlog, Tysnesoya] 

Tysnesøya Njarðarlög = mod. Tysnesøya (No.) (eiland, tZv Bergen en tNv 
Leirvik, Tysnes kommune, Hordaland)m     [Njardarlog, Tysnesoya, 
Tysnesø] 

Njarðvík Njarðvík (IJsl.) (topogr., bij Reykjanesbær tZWv Reykjavík, 
Suðurnes)                                                                      [Njardvik] 

Noord-Holland Noord-Holland (Ne.) (prov.) 

Noordzeekust Noordzee(gebied) (Eur.) (zee) 

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

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

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

westkust Noorwegen, West- 
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West-Noorwegen Noorwegen, West- 

Noreen Noreen, Adolf Gotthard (auteur) 

Oddr Oddr (1) sindri (Germ.) (sagenfig., boer uit Oddsstaðir bij r. 
Lagarfljót, Austurland)                                               [Oddr sindri] 

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

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

Öland Öland (Zw.) (eiland, tgo Kalmar (stad) in de Oostzee, Kalmar)  
                                                                                        [Oland] 

Magnus Olsen Olsen, Magnus Bernhard (auteur) 

Onchestos Onchestus = gr. Onchestos (Ογχηστος) (Gr.) (archeol. site (Steni 
Mavromatiou A en B), tOv Aliartos (tWv Thebe), Boeotië, Centraal-
Griekenland) 

Oseberg Oseberg = Lille Oseberg (No.) (huisloc., tNOv Slagen (kerk) (tNv 
Tønsberg (stad)), Tønsberg kommune, Vestfold) 

Osiris Osiris = gr. Οσιρις = eg. wsjr (var. ꜣsjr = jsjrj) = Asar = Wesir = Usir 

(e.a.) = kopt. Ⲟⲩⲥⲓⲣⲉ = Ⲟⲩⲥⲓⲣⲓ (Eg.) (1. god, 2. farao na de dood, 
3. de mens na de dood) 

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

Marcel Otten Otten, Marcel (auteur) 

Pan. Pan (1) (Παν) (Gr.) (god) 

Paulus Paulus (1) van Tarsus = lat. Paulus (1) Tarsi = gr. Παυλος της 

Ταρσου = Saul (2) van Tarsus = hebr. Šāʼûl (2) HaTarsi = gr. Σαουλ 
= Σαυλος της Ταρσου (NW-Sem.-Isr.-L/R) (bijb. fig., apostel)       

          [Saul (2) van Tarsus, Šāʼûl HaTarsi, Shaul HaTarsi, Sha’ul Ha 
Tarsi, Σαουλ της Ταρσου, Paulus van Tarsus, Paulus Tarsi] 

Pellervo Pellervo (Finl.) (god, vader van Sämpsä) 

Pellon-Pekko Pellon-Pekko (Finl.) (god)                     [Peko, Pekka, Pellonpekko, 
Pellon Pekko] 

N.M. Petersen Petersen (2), Niels Matthias (auteur) 

H. Petrus Petrus = Simon (1) = Simeon (2) = Simon (1) Petrus = Simeon (2) 

Petrus = gr. Πετρος = hebr. Šimʻōn bar Yōnāh = syr.-aram. Šemʻōn 

Kēpā (‘rots’) = gr.-aram. Κηφας = lat. Cephas = kopt. Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ (NW-
Sem.-Isr.) (bijb. fig., apostel)                                [Simon Petrus = 
Simeon Petrus, Petros, Simon bar Yonah, Semon Kepa] 

Pholesauwa Pholesauwa (eind 8e eeuw) = mod. Pfalsau (Du.) (topogr., tWv 
Fürstenzell (stad) (tZWv Passau), gem. Fürstenzell, kr. Passau, 
Beieren) 

Pholesbrunnen Pholesbrunnen (12e eeuw) = mod. Pfulsborn (Du.) (topogr., tNv 
Saaleplatte (dorp) (tNv Jena), gem. Saaleplatte, kr. Weimarer 
Land, Thüringen) 

Plinius de Oudere Plinius Secundus maior, Gaius (de Oudere, 23 – 79 na Chr.) (L/R) 

(auteur) 
 Pol [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Pol = Phol (vlgs Grimm) (Germ.) (god)                                   [Phol] 

Polyeides Polyidus van Lycië = gr. Polyeidos (Πολυειδος) (Gr.) (myth. ziener)  
                                                                                   [Polyeidus] 

Poseidon Hippios Poseidon: ‘Hippios’, ~ (Ίππιος) (Gr.) (god)         [Poseidon Hippios] 

Poseidon Phytalmios Poseidon: Phytalmios (2) (Φυταλμιος (2)), ~ (Gr.) (god)  
                                                                   [Poseidon Phytalmios] 

Preusler Preusler, Walther (auteur) 

Priapos Priapus = gr. Priapos = Priepos (Πριαπος = Πριηπος) (Gr.) (god)  
                                                                                      [Priëpos] 

Ptolemaeus Ptolemaeus (2) I Soter = gr. Ptolemaios (2) A’ Soter (Πτολεμαιος 
(2) Α’ Σωτηρ) = Ptolemaeus (2) Lagides = gr. Ptolemaios (2) A’ ho 
Lagides (Πτολεμαιος (2) Α’ ό Λαγιδης), de zoon van Lagos (Λαγος) 
(Eg.) (koning)                     [Ptolemaeus I Soter, Ptolemaeus Soter, 
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Ptolemaeus Lagides, Ptolemaios Soter, Πτολεμαιος Α’ Σωτηρ, 
Πτολεμαιος Σωτηρ, Πτολεμαιος Α’ ό Λαγιδης, Πτολεμαιος ό 
Λαγιδης] 

Pulaz Pulaz = Phol (vlgs Von Grienberger) (Germ.) (god)                 [Phol] 

Puraṃdhi Puraṃdhi (Ind.) (abstracte godin)                  [Puramdhi, Purandhi] 

Raganteus Raganteus (Germ.) (alg. ohd. persoonsnaam van een dienaar) 

Ragnarr loðbrók Ragnarr loðbrók (Germ.) (sagenfig.)                     [Ragnar Lodbrok] 

Regnilda Regnilda (Germ.) (sagenfig.) 

Rome Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein 

Rosén Rosén, Helge (auteur) 

Rongoteus Runkoteivas = Rukotiivo = Rongoteus (Finl.) (god) 

Rukotiivo Runkoteivas = Rukotiivo = Rongoteus (Finl.) (god) 

Runkoteivas Runkoteivas = Rukotiivo = Rongoteus (Finl.) (god) 

Sabijnen Sabijnen = lat. Sabini (It.) (volk), Sabijns 

Sæmingr Sæmingr (Germ.) (sagenfig.)                            [Saemingr, Säming] 

Samos Samos (Σαμος) (Gr.) (eiland, tgo Kuşadası (Turk.), Noord-Egeïsche 
eilanden) 

Sämpsä Sämpsä Pellervoinen (Finl.) (god, de zoon van Pellervo)  
                           [Sampsa Pellervoinen, Sämsä poika Pellervoinen] 

Saxo Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur) 

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  

Scand. 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- 

Oud-Noordse Scandinavië: Oud-Noor(d)s (on) = Oud-IJslands 

Scandinavisch schiereiland Scandinavisch schiereiland (Eur.) (geogr. streek) (Noorwegen, 
Zweden, Finland) 

Ödenburg Scarbantia (lat.) = d. Ödenburg = mod. Sopron (Hong.) (topogr., 
tZv Wenen en tWv Györ, com. Györ-Moson-Sopron) 

Scherer Scherer, Wilhelm (auteur) 

Schnetz Schnetz, Joseph (auteur) 

F.R. Schröder Schröder, Franz Rolf (auteur) 

Schück Schück, Johan Henrik Emil (auteur) 

Sceldwa Scyld Scēfing (oe.) = oe. Scēaf = oe. Scēafa = oe. Scēf = lat. 
Scefius = oe. Sceldwa = on. Skjöldr = lat. Skioldus (Germ.) (god-
koning)            [Scyld Scefing, Sceaf, Sceafa, Scef, Skjoldr, Seskef, 
Stefius, Strephius, Stresaeus] 

Scyld Scēfing Scyld Scēfing (oe.) = oe. Scēaf = oe. Scēafa = oe. Scēf = lat. 
Scefius = oe. Sceldwa = on. Skjöldr = lat. Skioldus (Germ.) (god-
koning)            [Scyld Scefing, Sceaf, Sceafa, Scef, Skjoldr, Seskef, 
Stefius, Strephius, Stresaeus] 

Scēaf Scyld Scēfing (oe.) = oe. Scēaf = oe. Scēafa = oe. Scēf = lat. 
Scefius = oe. Sceldwa = on. Skjöldr = lat. Skioldus (Germ.) (god-
koning)            [Scyld Scefing, Sceaf, Sceafa, Scef, Skjoldr, Seskef, 
Stefius, Strephius, Stresaeus] 
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St. Servatius Servatius = Servaas van Maastricht (Germ.) (bisschop en heilige) 

E. Sievers Sievers, Eduard Georg (auteur) 

Sigurd jarl Sigurðr (03) Eysteinsson: ‘hinn ríki’, ~; nl. Sigurd de Machtige 
(Germ.) (jarl van Orkney)                               [Sigurðr Eysteinsson, 
Sigurdr Eysteinsson, Sigurd Eysteinsson, Sigurðr hinn ríki, Sigurdr 
hinn riki, Sigurd riki] 

Sigurðr Hlaðajarl Sigurðr (04) Hákonarson: ‘Hlaðajarl’, ~; nl. Sigurd graaf van Lade 
(Germ.) (jarl)                 [Sigurðr Hákonarson, Sigurdr Hakonarson, 
Sigurd Hakonarson, Sigurðr Hlaðajarl, Sigurdr Hladajarl, Sigurðr 

jarl í Hlǫðum, Sigurdr jarl í Hlodum, Sigurd jarl] 

Sigurðr sýr Sigurðr (05) Hálfdanarson: ‘sýr’, ~; nl. Sigurd de Zeug (Germ.) 
(koning)                     [Sigurðr Hálfdanarson, Sigurdr Halfdanarson, 
Sigurd Halfdanarson, Sigurðr sýr, Sigurdr syr, Sigurd syr] 

held Sigurðr Sigurðr (09) Sigmundsson (Germ.) (sagenfig.)  
   [Sigurðr Sigmundsson, Sigurdr Sigmundsson, Sigurd Sigmundsson] 

Sigurðr: Sigurðr (09) Sigmundsson (Germ.) (sagenfig.)  
   [Sigurðr Sigmundsson, Sigurdr Sigmundsson, Sigurd Sigmundsson] 

Sinhtgunt Sinthgunt = Sinhtgunt (Germ.) (godin) 

Sinthgunt Sinthgunt = Sinhtgunt (Germ.) (godin) 

Skaði Skaði (Germ.) (godin-reuzin)                                               [Skadi] 
öndurdís Skaði: ‘Öndurdís’ (kenning) (Germ.) (godin-reuzin)        [Ǫndurdís, 

Ondurdis] 
Skírnir Skírnir (1) (Germ.) (godenbode)                                        [Skirnir] 

Sunna Sól (1): ohd. Sunna (Germ.) (godin) 

Nærthastaff Stockholm: Nälsta (= Nærthastaff, 1354) (Zw.) (wijk) (topogr., 
Vällingby, Stockholms kommun, Stockholm)  [Nalsta, Naerthastaff] 

Nälsta Stockholm: Nälsta (= Nærthastaff, 1354) (Zw.) (wijk) (topogr., 
Vällingby, Stockholms kommun, Stockholm)  [Nalsta, Naerthastaff] 

Storsjö Storsjön (Zw.) (meer, bij Östersund, Jämtland)               [Storsjon] 

Strettweg Strettweg (Oost.) (topogr., tNv Judenburg (dorp) (tNWv Graz), 
gem. Judenburg, Stiermarken = Steiermark) 

Suiones Suiones (lat.) (Tac.) = lat. (Brem.) Sueones = lat. (Jord.) Suehans 
= Suetidi = oe. Swēon = on.-west Svíar = on.-oost Svear (Germ.) 
(volk)                                                                                 [Sviar] 

Sukanyā Sukanyā (Ind.) (myth. fig.)                                             [Sukanya] 

Surtr Surtr (Germ.) (reus) 

Sūrya Sūrya (1) (Ind.) (god), Saura (lit.)                                       [Surya] 

Sūryā Sūryā (2) (Ind.) (godin)               [Surya, zonnemaagd, sun maiden, 
Surya, dochter, daughter] 

Svipdagr Svipdagr (1) Sólbjartsson (Germ.) (sagenfig.)  
                                [Svipdagr Sólbjartsson, Svipdagr Solbjartsson] 

Swæfdæg Svipdagr (1): Swæfdæg (oe.) = Svebdeg (SnE) (Germ.) (koning) 
                                                                                 [Swaefdaeg] 

Syn Syn (Germ.) (godin) 

Tacitus Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)   
                                                            [Publius Cornelius Tacitus] 

Tarpeja Tarpeia (L/R) (Vestaalse maagd)                                     [Tarpeja] 

Teutones Teutones = Teutoni = gr. Τευτονες = nl. Teutonen (Germ.) (volk), 
Teutoons, Teutoon 

þjazi þjazi = eng. Thiassi = no. Tjatse = de. Tjasse (Germ.) (reus) 
                                                                             [Thjazi, Thiazi] 

þjóðólfr þjóðólfr ór Hvini = þjóðólfr hinn hvinverski = nl. Thodolf van Hvinir 

(Germ.) (skald)        [Thjodolfr or Hvini, Thjodolfr hinn hvinverski] 

þórarinn svarti þórarinn þórólfsson: ‘svarti Máhlíðingr’, ~; nl. Thorarinn de Zwarte 
van Mávahlíð (Germ.) (skald)   
             [Thorarinn Thorolfsson svarti Mahlidingr, Thorarinn svarti] 
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þórðr Freysgoði þórðr (1) Özurarson: ‘Freysgoði’, ~; nl. Thord de priester van Freyr 

(Germ.) (priester)                    [þórðr Özurarson, þórðr Ǫzurarson, 

Thordr Ozurarson, þórðr Freysgoði, Thordr Freysgodi] 

þórðr Særeksson þórðr (2) Særeksson = þórðr (2) Sjáreksson (Germ.) (skald) 
                [þórðr Særeksson, Thordr Saereksson, þórðr Sjáreksson, 
Thordr Sjareksson] 

þorgrímr nef þorgrímr (1) nef; nl. Thorgrimr van Nefsstaðir (Germ.) (sagenfig.) 
                                                       [þorgrímr nef, Thorgrimr nef] 

þorgrímr Freysgoði þorgrímr (2) þorsteinsson: ‘Freysgoði’, ~; nl. Thorgrimr de priester 
van Freyr (Germ.) (priester)                       [þorgrímr þorsteinsson, 
Thorgrimr Thorsteinsson, þorgrímr Freysgoði, Thorgrimr Freysgodi, 
þorgrímr goði þorsteinsson þorskabíts, Thorgrimr godi 
Thorsteinsson thorskabits] 

þorkell inn hávi þorkell (1) hinn hávi; nl. Thorkell de Lange (Germ.) (sagenfig.)  
                     [þorkell hinn hávi, þorkell inn hávi, þorkell enn hávi, 
Thorkell hinn havi, Thorkell inn havi Thorkell enn havi] 

Torsbjerg Thorsberger Moor = de. Torsbjerg Mose = nl. Thorsbergmoer (Du.) 
(moeras, bij Süderbrarup = de. Sønder Brarup tNOv Schleswig 
(stad), kr. Schleswig-Flensburg, Sleeswijk-Holstein) 

Thracië Thracië = gr. Θρᾳκη = Θρῃκη = lat. Thracia = Threcia = Thraca 

(Eur.- Thrac.) (hist. streek en vrm. koninkrijk, tZv de r. Donau en 
tOv Macedonië), Thracisch, Thraciër 

Thracische Thracië = gr. Θρᾳκη = Θρῃκη = lat. Thracia = Threcia = Thraca 

(Eur.- Thrac.) (hist. streek en vrm. koninkrijk, tZv de r. Donau en 
tOv Macedonië), Thracisch, Thraciër 

þuríðr hofgyðja þuríðr (2) Véþormsdóttir: ‘hofgyðja’, ~; Thurid de 
tempelpriesteres (Germ.) (priesteres)         [þuríðr Véþormsdóttir, 
Thuridr Vethormsdottir, þuríðr hofgyðja, Thuridr hofgydja] 

Týr [+ spatie] Tīwaz*: Týr (Germ.) (god)                                                      [Tyr] 
Trøndelag Trøndelag (No.) (fylke)                                                [Trondelag] 

Tunni Tunni (Germ.) (slaaf) 

Uggason Úlfr (2) Uggason (Germ.) (skald)         [Úlfr Uggason, Ulfr Uggason] 

Vllinsin Ullinsin = mod. Ullinsvin (No.) (huisloc., in Vågåmo tZv Dombås, 
Vågå kommune, Oppland) 

Ullinsvin Ullinsin = mod. Ullinsvin (No.) (pastorie, Vågåmo, Vågå kommune, 
Oppland) 

Ullr Ullr = Ullinn (Germ.) (god) 
Von Unwerth Unwerth, Wolf von (auteur) 

Uppsala Uppsala (Zw.) (topogr., tNv Stockholm (stad), Uppsala kommun, 
Uppsala) 

Vroonloo Uranlo (918) = Vronlo (1063) = Franla (eind 11e eeuw) = Franlo 
(1130) = Vronen (1305) = Vroenen (1319) = Vroenle (1367) = Vroon 
(1428) = Pancraets (1433) = Sinte Pancraes (1434) = capella sancti 
Pancrasii in Vroon (1487) = mod. Sint Pancras (Ne.) (topogr., tNOv 
Alkmaar, gem. Langedijk, Noord-Holland)   [St. Pancras, Vroonloo] 

St. Pancras Uranlo (918) = Vronlo (1063) = Franla (eind 11e eeuw) = Franlo 
(1130) = Vronen (1305) = Vroenen (1319) = Vroenle (1367) = Vroon 
(1428) = Pancraets (1433) = Sinte Pancraes (1434) = capella sancti 
Pancrasii in Vroon (1487) = mod. Sint Pancras (Ne.) (topogr., tNOv 
Alkmaar, gem. Langedijk, Noord-Holland)   [St. Pancras, Vroonloo] 

Valerius Maximus Valerius (1) Maximus (L/R) (auteur)                   [Valerius Maximus] 

Vendel Vendel (2) (Zw.) (hist. streek, gebied rond en tNOv Vendel kyrka 
tNv Uppsala (stad), en omvat een deel van Tierps kommun, 
Uppsala) 

Vendsyssel Vendsyssel = on. Vendill = lat. Wendila (1075) = Wændlesysæl 
(1231) (De.) (streek, tNv Aalborg (stad), Noord-Jutland) 

Venus Venus (1) (L/R) (godin) 
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Vevatne Vevatne (No.) (huisloc., tOv Våge op Tysnesøya (tZv Bergen), 
Tysnes kommune, Hordaland) 

Volla Volla (Germ.) (godin) 

Fulla Volla: Fulla (Germ.) (godin) 

Völsi is ook de naam van de goddelijke Völsi (1) (Germ.) (god en stamvader der Völsungar)     [Vǫlsi, Volsi] 
De Vries Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur) 

Waralden Olmay Waralden Olmay = Weraldin Ollma (Sam.) (god) 

Wessén Wessén, Elias Gustaf Adolf (auteur) 

Wodan Wodan (Germ.) (god) (alg.) 

Derk met den beer Wodan: ‘Derk met den beer’ (Germ.) (gestalte uit de 
volksoverlevering) 

Hackelberend Wodan: ‘Hackelberend’ (Germ.) (gestalte uit de volksoverlevering) 

Wōden Wodan: ‘Wōden’ (Germ.) (god) (alg.)                               [Woden] 

 Odin [voorafgegaan door een spatie] Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin (Ynglinga saga) Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin valt de Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin probeert Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin is tot Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin weigert Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Fjölnir is ook een naam van Odin Wodan: Odin: ‘Fjölnir’ (2) (Germ.) (god)              [Fjǫlnir, Fjolnir] 

Wijnaldum Wynaldum (13e eeuw) = mod. Wijnaldum = fr. Winaam (Ne.) 
(topogr., tNOv Harlingen (stad), gem. Harlingen, Friesland)  
                                                                    [Wynalden, Wynaam] 

Yngvarr Yngvarr (Germ.) (alg. persoonsnaam) 

Zamolxis Zamolxis = Ζεμελειξιν* (Zemeleixin) = Γεβελειξιν (Gebeleixin) 
(Herodotus) (Thrac.) (god) 

Zemeluks Žemeluks = Zemeluksztis = Ziameluks (Balt.) (god)        [Zemeluks] 
Zeus Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god) 

Zweden Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Zweedse Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

zw. Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Oost-Zweden Zweden, Oost- 

Zuid-Zweden Zweden, Zuid- 
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2. Index van categorieën en termen 
 
 

openingen van de grafheuvel Aardformatie: aardgroeve (put, kuil, holte) (alg.) 

dalr: Aardformatie: dal: term: dalr (Germ.) 

bergen Aardhoogte: berg 

hooggebergte Aardhoogte: berg 

berg: Aardhoogte: berg, heilige: berg (Germ.) 

helling Aardhoogte: berghelling (helling) 

hlíð (li) Aardhoogte: berghelling: term: hlíð: li (Germ.) 

rots Aardhoogte: rots 

goud Aardmaterie: goud(en) 

ijzer Aardmaterie: ijzer(en) 

materie Aardmaterie: materie 

zilver Aardmaterie: zilver(en) 

eerste plantenspriet die uit de aarde Begin: eerste/oudste plantenspriet die uit de aarde oprijst 

eerste tand Begin: eerste/oudste tand 

bronnen Begin: oorsprong 

ontstaan Begin: oorsprong 

oorspronkelijk Begin: oorsprong 

stammen (zoals Begin: oorsprong 

Freyr-cultus ontstaat Begin: oorsprong van de Freyr-cultus (Germ.) 

mythe vindt zijn oorsprong Begin: oorsprong van de mythe van de strijd tussen de Asen en de 
Wanen (Germ.) 

antithese tussen Njörðr en Skaði is Begin: oorsprong van de tegenstelling tussen Njörðr en Skaði 
(Germ.) 

cultus van vegetatiegoden als Nerthus is Begin: oorsprong van de Wanen-cultus (Germ.) 

verbreiding van de Wanen-cultus Begin: oorsprong van de Wanen-cultus (Germ.) 

conclusie t.a.v. de verbreiding van de Begin: oorsprong van de Wanen-cultus (Germ.) 

incesthuwelijk tussen broer en zuster Begin: oorsprong van het incesthuwelijk tussen broer en zuster 

Oorsprong en identiteit van Ing Begin: oorsprong van Ing (Germ.) 

onafhankelijk ontstaan Begin: oorsprong: onafhankelijk ontstaan (van rel. fenomenen) 

vervaardiger Beroep en functie: ambachtsman, -vrouw 

bouwers van het schip Beroep en functie: ambachtsman: scheepsmaker 

balling Beroep en functie: balling 

bevrijder Beroep en functie: bevrijder 

bezitter Beroep en functie: bezitter (eigenaar) 

skald Beroep en functie: dichter: term: skáld (Germ.) 

dienaar Beroep en functie: dienaar (knecht) 

dienaren Beroep en functie: dienaar (knecht) 

WlþuþewaR   Beroep en functie: dienaar, gods-: dienaar van Ullr: term: þewar, 
wlþu- (runeninscr.) (Germ.) (soort priester) 

slaaf Beroep en functie: dienaar: slaaf 

soma-drinkers Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.) 

functie Beroep en functie: functie  

rol Beroep en functie: functie 

werkingsgebied Beroep en functie: functie 

gevangenen Beroep en functie: gevangene 

schenkers Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

Vitazgjafi Beroep en functie: gever: term: gjafi, Vitaz- (‘gever van het 
zekere’) (heilige akker) (Germ.) 

gijzelaar Beroep en functie: gijzelaar 

boeren Beroep en functie: landbouwer (boer, planter) 

Christelijke heiligen Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

patroonheilige Beroep en functie: rel. persoon: heilige, bescherm-  

patroonheilige van een graansoort Beroep en functie: rel. persoon: heilige, bescherm-: van het graan 

aanhangers Beroep en functie: rel. persoon: vereerder 

vereerder Beroep en functie: rel. persoon: vereerder 
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krijger Beroep en functie: strijder 

strijders Beroep en functie: strijder 

hjör-Nirðir Beroep en functie: strijder: term: ‘hjör-Nirðir’ (‘zwaard-Nirðir’) 
(pl.) (kenning) (Germ.) 

geleerden Beroep en functie: studie: geleerde 

toneelspelers Beroep en functie: toneelspeler 

verlosser Beroep en functie: verlosser (redder) (alg.) 

vissers Beroep en functie: visser 

vriend Beroep en functie: vriend (vriendin) 

bezit een ever Bezit en roof: bezit van het everzwijn Gullinborsti of Sliðrugtanni 
(Germ.) 

bezitter van het everzwijn Gullinborsti of Bezit en roof: bezit van het everzwijn Gullinborsti of Sliðrugtanni 
(Germ.) 

Freyja (eenmaal) Bezit en roof: bezit van het everzwijn Gullinborsti of Sliðrugtanni 
(Germ.) 

Freyr (SnE) Bezit en roof: bezit van het everzwijn Gullinborsti of Sliðrugtanni 
(Germ.) 

bezitter van het paard Bezit en roof: bezit van het paard 

had ook een paard Bezit en roof: bezit van het paard 

bezitter van het schip Skíðblaðnir Bezit en roof: bezit van het schip Skíðblaðnir (Germ.) 

Freyr (SnE); Bezit en roof: bezit van het schip Skíðblaðnir (Germ.) 
Odin (Ynglinga saga). Bezit en roof: bezit van het schip Skíðblaðnir (Germ.) 
idolen gestolen Bezit en roof: diefstal van Freyrs idolen (Germ.) 

biedt een man Bezit en roof: gave 

geschenk Bezit en roof: gave 

schenkt Bezit en roof: gave 

boete Bezit en roof: gave: betaling 

weergeld Bezit en roof: gave: betaling 

belasting Bezit en roof: gave: betaling: belasting 

biedt haar Bezit en roof: gave: betaling: bruidsprijs (bruidsschat) 

verwerft Gerðr met goud voor haar vader Bezit en roof: gave: betaling: bruidsprijs (bruidsschat) 

fégjafa Bezit en roof: gave: betaling: term: gjöf, fé- (‘gave van geld’) 
(Germ.) 

grafgift Bezit en roof: gave: grafgift 

geeft vrouwen geluk Bezit en roof: gave: heil (geluk) 

geeft rijkdom Bezit en roof: gave: rijkdom (welvaart, overvloed) 

schenkers van rijkdom Bezit en roof: gave: rijkdom (welvaart, overvloed) 

aanbieding van de ring Bezit en roof: gave: ring 

uitgeleend Bezit en roof: uitlenen 

Uitlening Bezit en roof: uitlenen 

Freyr zijn zwaard uitgeleend Bezit en roof: verlies van een zwaard (of uitlening ervan) 

motief van Freyrs verlies van zijn zwaard Bezit en roof: verlies van een zwaard (of uitlening ervan) 

ontbreken van het zwaard Bezit en roof: verlies van een zwaard (of uitlening ervan) 

Uitlening van een zwaard Bezit en roof: verlies van een zwaard (of uitlening ervan) 

zwaard (aan Skírnir) heeft uitgeleend Bezit en roof: verlies van een zwaard (of uitlening ervan) 

zwaard bezat, maar dit heeft Bezit en roof: verlies van een zwaard (of uitlening ervan) 

bruid mee terug te nemen Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin) 

Freyr verwerft Gerðr Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin) 

verwerving van een bruid Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin) 

handels Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel) 

bruid mee terug te nemen Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering, dragen v.e. 
persoon) 

afgewezen Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping 

weigert Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping 

bloedig Bloed 

boom Boom 

stam’ Boom: boomstam 
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‘stam Boom: boomstam 

*enk Boom: boomstam: term: enk* (‘met de geweldige stam’) (Germ.) 

runke Boom: boomstam: term: runkle (Finl.) 

twijg Boom: boomtak 

 ijf [voorafgegaan door een spatie] Boom: ijf (taxus baccata) 

ijf’ Boom: ijf (taxus baccata) 

īhwa- Boom: ijf: term: īhwa-* (Germ.) 

boot Boot 

schip Boot 
Skíðblaðnir Boot: ‘Skíðblaðnir’ (Germ.) 
Cultusschepen Boot: cultusschip 

cultusschip Boot: cultusschip 

cultusschip van Freyr Boot: Freyr, ~ van (Germ.) 

korenschip Boot: korenschip 

toverschip Boot: toverschip 

omheinde Bouwwerk: afscheiding 

boerderij Bouwwerk: boerderij (hoeve) 

bordeel Bouwwerk: bordeel 

bouwt Bouwwerk: bouw 

gebouwd Bouwwerk: bouw 

ruimte Bouwwerk: huis (gebouw) 

stam, zuil Bouwwerk: zuil (paal) 

paal’ Bouwwerk: zuil (paal) 

 paal [voorafgegaan door een spatie] Bouwwerk: zuil (paal) 

cultische paal Bouwwerk: zuil: paal, heilige 

lat. palus ‘paal’ Bouwwerk: zuil: paal, heilige: term: palus (L/R) 

stafr en Bouwwerk: zuil: paal, heilige: term: stafr (tevens heiti voor 
‘man’) (Germ.) 

runke ‘stam, zuil’ Bouwwerk: zuil: term: runke (Finl.) 

ontlening Cultureel aspect: acculturatie (overnemen van vreemde 
cultuurelementen, ontlening) 

belang Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde) 

beïnvloeding Cultureel aspect: invloed 

invloeden Cultureel aspect: invloed 

locaal onafhankelijk ontstaan op grond Cultureel aspect: locaal onafhankelijk ontstaan van een 
voorstelling op verschillende plaatsen op grond van hetzelfde 
wereldbeeld 

modern Cultureel aspect: moderniteit 

motief kan afkomstig Cultureel aspect: motief (alg.) 

primitief Cultureel aspect: primitiviteit 

primitieve Cultureel aspect: primitiviteit 

romantische Cultureel aspect: romantiek 

traditie Cultureel aspect: traditionalisme (traditie) 

verbreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

verspreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

cultus Cultus 

Aphrodite van Samos werd vereerd Cultus: Aphrodite-cultus (Gr.) 

falluscultus Cultus: beeldenverering: fallus-verering 

liṅga-cultus Cultus: beeldenverering: fallus-verering: liṅga-verering 

(Shivaliṅgapūjā) (Ind.) 

paardenfallus, genaamd Völsi Cultus: beeldenverering: fallus-verering: Völsi-cultus (Germ.) 

zowel Thor als Freyr en Njörðr Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.) 

Thor-cultus Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.) 

Verering van een fetisj Cultus: fetisjisme 

die van Freyja Cultus: Freyja-cultus (Germ.) 
Frô, een vruchtbaarheidsgod, vereerd Cultus: Frô-cultus (Germ.) 

cultus van Freyr Cultus: Frô-cultus: Freyr-cultus (Germ.) 
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Freyr als kindgod moet een belangrijke Cultus: Frô-cultus: Freyr-cultus (Germ.) 

Freyr en Njörðr zijn offerfeesten Cultus: Frô-cultus: Freyr-cultus (Germ.) 

Freyr vereren Cultus: Frô-cultus: Freyr-cultus (Germ.) 

Freyr-cultus Cultus: Frô-cultus: Freyr-cultus (Germ.) 

herfstoffer voor Freyr in IJsland Cultus: Frô-cultus: Freyr-cultus (Germ.) 

zowel Thor als Freyr en Njörðr Cultus: Frô-cultus: Freyr-cultus (Germ.) 

werd Freyr ook vereerd Cultus: Frô-cultus: Freyr-cultus (Germ.) 

korengeesten: Cultus: geestencultus: korengeestverering 

god vereerd Cultus: godencultus 

godencultus Cultus: godencultus 

chtonische cultus Cultus: godencultus: aardgoden (-geesten, chtonische ~) 

godinnencultus Cultus: godencultus: godinnencultus 
cultus van de god en de godin van de Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden 

cultus van vegetatiegoden Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden 

Wanen-cultus Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden: Wanen-cultus (Germ.) 

Ing vereerd Cultus: Ing-cultus (Germ.) 

Ing-cultus Cultus: Ing-cultus (Germ.) 

vereerd in een rietmoeras Cultus: loc.: moerascultus 

cultus vindt vaak plaats bij moerassen Cultus: loc.: moerascultus 

cultus van het kosmische huwelijk Cultus: natuurcultus: kosmische huwelijk, ~ van het 

haar verering Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

Nerthus door Ingvaeoonse stammen in Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

Nerthus werd in Syd-Hordaland vereerd Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

Nerthus-cultus Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

Ze werd vereerd op de Deense eilanden Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

feest ter ere van haar vierde Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

Njörðr wordt als beschermheer der Cultus: Nerþuz-cultus: Njörðr-cultus (Germ.) 

Njörðr-cultus Cultus: Nerþuz-cultus: Njörðr-cultus (Germ.) 

zowel Thor als Freyr en Njörðr Cultus: Nerþuz-cultus: Njörðr-cultus (Germ.) 

van de zeegod Poseidon Phytalmios Cultus: Poseidon-cultus: Poseidon Phytalmios-cultus (Gr.) 

vruchtbaarheidscultussen Cultus: vruchtbaarheidscultus 

vegetatiecultus Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus 

Wodan-cultus Cultus: Wodan-cultus (Germ.) 

cultus van de Thracische god Cultus: Zamolxis-cultus (Thrac.) 

matriarchale Cultuur: matriarchale ~ (matriarchaat) 

megalithenbouwers Cultuur: megalithische ~ (megalithenvolk) 

Megalithen-cultuur Cultuur: Megalithische ~ (Megalithenvolk) 

Megalithen-mensen Cultuur: Megalithische ~ (Megalithenvolk) 

Megalithen-volk Cultuur: Megalithische ~ (Megalithenvolk) 

Indo-Europeanen en het Megalithen Cultuur: Megalithische ~ (Megalithenvolk) 

mannelijk georiënteerde Cultuur: patriarchale ~ (patriarchaat) 

patriarchale Cultuur: patriarchale ~ (patriarchaat) 

animale Dier 

heilige dier Dier: heilig ~ 

hert Dier: hert 

ever en het hert als aan Freyr gewijde Dier: hert van Freyr (Germ.) 

hert zijn verbonden met Freyr Dier: hert van Freyr (Germ.) 

Het hert: Dier: hert van Freyr (Germ.) 

zonnehert Dier: hert, zonne- 

honden Dier: hond 

kleine bij Dier: insect: bij 

offer van zwarte dieren Dier: offerdier 

offerdier Dier: offerdier 
furvae hostiae Dier: offerdier: term: hostiae, furvae (‘zwarte offerdieren’) (pl.) 

(L/R) 

rijdier Dier: rijdier 

tempel te Trondheim liepen paarden Dier: tempeldier 
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wilde dieren Dier: wild ~ 

wolven Dier: wolf 

zeekoe Dier: zeekoe 

ever Dier: zwijn (varken, ever) 

zwijn Dier: zwijn (varken, ever) 

De ever: Dier: zwijn van Freyr (Germ.) 

ever en het hert als aan Freyr gewijde Dier: zwijn van Freyr (Germ.) 

ever en het hert zijn verbonden met Dier: zwijn van Freyr (Germ.) 

Freyr bezit een ever Dier: zwijn van Freyr (Germ.) 

ever is duidelijk het heilige dier van Dier: zwijn van Freyr (Germ.) 

erwtenbeer Dier: zwijn: beer 

Erbsenbär Dier: zwijn: beer: term: bär, Erbsen- (‘erwtenbeer’) (sagenfig.) 
(Germ.) 

ever was het offerdier Dier: zwijn: offerzwijn 

Eofor Dier: zwijn: term: eofor (myth. fig.) (Germ.) 

zeug Dier: zwijn: zeug 

gloso Dier: zwijn: zeug: term: gloso (sagenfig.) (Germ.) 

onderwereld Dodenrijk: loc.: onderwereld 

dode [+ spatie] Dood en leven: afgestorvene (dode) 

dodenvaart Dood en leven: afgestorvene (dode) 

dodenwagen Dood en leven: afgestorvene (dode) 

gestorvene Dood en leven: afgestorvene (dode) 

dood Dood en leven: dood 

gestorven Dood en leven: dood 

sterft Dood en leven: dood 

Adonis wordt gedood Dood en leven: dood: dood van de god 

moeten immers hun noodlot tegemoet Dood en leven: dood: dood van de god 

Attis: idem Dood en leven: dood: dood van de god 

dood door tand of hoorn Dood en leven: dood: dood van de god 

dood en de wederopstanding van Freyr Dood en leven: dood: dood van de god 

dood van de vruchtbaarheidsgod Dood en leven: dood: dood van de god 

dood van Freyr Dood en leven: dood: dood van de god 

dood van Njörðr Dood en leven: dood: dood van de god 

Freyr, de koning der Zweden, sterft Dood en leven: dood: dood van de god 

Freyrs (en Frotho’s) dood Dood en leven: dood: dood van de god 

Freyrs dood Dood en leven: dood: dood van de god 

Freyrs of Frotho’s dood Dood en leven: dood: dood van de god 

Frotho III wordt door een hert gedood Dood en leven: dood: dood van de god 

Hij wordt gedood omdat hij zijn zwaard Dood en leven: dood: dood van de god 

Kretenzische Zeus: de speerdood Dood en leven: dood: dood van de god 

reus Surtr te staan en wordt gedood Dood en leven: dood: dood van de god 

wordt door de ever gedood Dood en leven: dood: dood van de god 

Geboren Dood en leven: geboorte (baren, bevalling) 

groei Dood en leven: groei 

wasdom Dood en leven: groei 

 leven [voorafgegaan door een spatie] Dood en leven: leven 

levensprincipe Dood en leven: levensbeginsel 

doden. Dood en leven: vernietiging 

te doden Dood en leven: vernietiging 

slachting Dood en leven: vernietiging 

vernietigen Dood en leven: vernietiging 

wordt gedood Dood en leven: vernietiging 

van de rots afgestort Dood en leven: vernietiging: afwerpen of -springen van een rots 

met zijn blote vuist of met een 
hertengewei doden 

Dood en leven: vernietiging: doodslaan 

door de speer van Adrestos gedood Dood en leven: vernietiging: door de speer 

speerdood Dood en leven: vernietiging: door de speer 
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door de borstels van een ever gedood Dood en leven: vernietiging: door een dier 

Attis: idem Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

dood door tand of hoorn Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

door de slagtand van een ever gedood Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

Frotho III wordt door een hert gedood Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

gedood door de hoorns Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

gedood door de slagtand Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

gedood door de tand Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

gedood door Eofor (= ‘ever’) Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

Idem door het gewei Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

met zijn blote vuist of met een 
hertengewei doden 

Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

strijdt tegen een slaaf Tunni (misschien = 
‘tand’ 

Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

wordt door de ever gedood Dood en leven: vernietiging: door een tand of hoorn (van een dier) 

sacrale koningsmoord Dood en leven: vernietiging: moord, konings- (regicide) 
doden door vuur Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur) 

driemaal in de hal van Odin verbrand Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur) 

verdrinkt in de mede Dood en leven: vernietiging: verdrinking in de mede 

vermaler Dood en leven: vernietiging: vermalen (verpulveren) 

maru ‘vermaler’ Dood en leven: vernietiging: vermalen: term: maru* (nom. ag.) 
(Germ.) 

drie Drie 

driemaal Drie: driemaal 

eedsformules Eed 

belooft Eed: belofte 

overeenstemming Eén: harmonie (overeenstemming) 

stemt overeen Eén: harmonie (overeenstemming) 

identificeren Eén: identificatie 

identiek Eén: identiteit 

identieke Eén: identiteit 

individualiteit Eén: individualiteit 

persoonlijkheid Eén: individualiteit 

contact Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap) 

opging Eén: vereniging 

dronk aan Njörðr en Freyr Eten en drinken: dronk, offer-: drieledige – (IE) 

Jul-feest d.m.v. de zwijnvormige koeken Eten en drinken: koek: zwijnvormig gebak bij het Jul-feest 
(Germ.) 

mede [+ spatie] Eten en drinken: mede 

mede: Eten en drinken: mede 

mede. Eten en drinken: mede 

soma Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.) 

wraak Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak) 

mocht niemand berijden Ethiek: verbod op het berijden van een heilig paard 

paarden die niemand mocht Ethiek: verbod op het berijden van een heilig paard 

wiens gezicht ze niet mag zien Ethiek: verbod op het zien van het gezicht van de bruidegom 

onbetamelijk Ethiek: zonde: schande 

afstammelingen van Yngvi of Freyr Familierelaties: afstamming, goddelijke 

goddelijke afstamming Familierelaties: afstamming, goddelijke 

goddelijke stamvader Familierelaties: afstamming, goddelijke 

goddelijke voorvader Familierelaties: afstamming, goddelijke 
voorvader van een koningsgeslacht, de Familierelaties: afstamming, goddelijke 

broer Familierelaties: broeder 

dochter Familierelaties: dochter 

Njarðar dóttir Familierelaties: dochter: term: dóttir, Njarðar (‘Njörðrs dochter’) 
(kenning voor ‘Freyja’) (Germ.) 

koningsgeslacht Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht 
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Ynglinga Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Ynglingen’ (Germ.) 

Ynglingen Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Ynglingen’ (Germ.) 
Njörðungr Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Ynglingen’: term: 

‘Njörðungr’ (sg.) (‘nakomeling van Njörðr’) (Germ.) 

Genealogie van de Wanen Familierelaties: genealogie van de Wanen (Germ.) 

genealogie van Skaði Familierelaties: genealogie van Skaði (Germ.) 

kinderen Familierelaties: kind 

achterkleinzoon Familierelaties: kleinzoon, achter- 

nakomeling Familierelaties: nakomeling (nageslacht, afstammeling, telg) 
spruit Familierelaties: nakomeling (nageslacht, afstammeling, telg) 
telg Familierelaties: nakomeling (nageslacht, afstammeling, telg) 

nakomelingen Familierelaties: nakomeling (nageslacht, afstammeling, telg) 
Vananiðr Familierelaties: nakomeling: term: niðr, Vana- (‘Wanentelg’) 

(bijnaam van Njörðr) (Germ.) 

stamvader Familierelaties: stamvader 

stiefmoeder Familierelaties: stiefmoeder 

vader Familierelaties: vader 

nauw verwanten Familierelaties: verwant, familielid 

got. aggwus ‘nauw, eng’, dus ‘de nauw Familierelaties: verwant: term: aggwus (‘nauw’ verwant) (Germ.) 

voorvader Familierelaties: voorvader 
zonen Familierelaties: zoon 

Njarðar burr Familierelaties: zoon: term: burr, Njarðar (‘Njörðrs zoon’) 
(kenning voor ‘Freyr’) (Germ.) 

zuster Familierelaties: zuster 

viering Feest 

(Frøblod Sueones vocant) Feest: 1. naam: Frødblod (Germ.) 

Jul Feest: 1. naam: Jul (Julgilde) (Germ.) 

Dionysos-feesten Feest: 2. pers.: Dionysos (1)-feest (Gr.) 

driejaarlijkse gouwfeest Feest: 3. tijd: driejaarlijks locaal offerfeest (Scand.) 

viering van de wederopstanding van de Feest: 3. tijd: driejaarlijks locaal offerfeest (Scand.) 

later een jaarlijks Feest: 3. tijd: jaarlijks landelijk offerfeest 

grote offer te Uppsala Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Uppsala 
(Germ.) 

offerfeest te Uppsala. Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Uppsala 
(Germ.) 

offerfeest Feest: 5. type: offerfeest 

wagen in de voorstelling dat de dode Filosofie: idee dat de dode in een wagen naar de andere wereld 
reist 

zonnewagen in de voorstelling dat deze Filosofie: idee dat de zonnewagen in het westen in zee stort en in 
het oosten herrijst 

tweegeslachtelijke goden uitdrukking Filosofie: idee dat tweegeslachtelijke goden uitdrukking zijn van 
de totaliteit, nl. van de samenvatting van de twee tegengestelde 
kosmologische principes (polariteit) 

Vader Hemel die Moeder Aarde bevrucht Filosofie: idee dat Vader Hemel Moeder Aarde bevrucht d.m.v. de 
zon 

geheim Filosofie: kennis: geheim 

herkent Filosofie: kennis: herkenning 

door diens dood geheim te houden Filosofie: kennis: onwetendheid 

zonder dat het volk het weet Filosofie: kennis: onwetendheid 

tegengestelde kosmologische Filosofie: principe, wereld- (kosmologisch -) 

probleem van de relatie tussen Nerthus Filosofie: probleem van de relatie tussen Nerthus en Njörðr 

De Vries over de goden Nerthus en Njörðr Filosofie: theorie over de goden Nerthus en Njörðr (De Vries) 

theorie van Brate Filosofie: theorie over de identiteit van Phol en Freyr (Brate) 

Conclusies t.a.v. de verklaring van de Filosofie: theorie over de mythe van Freyr en Gerðr (De Vries) 

Theorie van De Vries: Filosofie: theorie over de mythe van Freyr en Gerðr (De Vries) 

van Freyr en Gerðr door J. de Vries Filosofie: theorie over de mythe van Freyr en Gerðr (De Vries) 

theorie van M. Olsen: Filosofie: theorie over de mythe van Freyr en Gerðr (M. Olsen) 
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mythe van Freyr en Gerðr door M. Olsen Filosofie: theorie over de mythe van Freyr en Gerðr (M. Olsen) 

Het oudere onderzoek: Filosofie: theorie over de mythe van Freyr en Gerðr (ouder 
onderzoek) 

Nerthus-cultus volgens De Vries Filosofie: theorie over de verbreiding van de Wanen-cultus (De 

Vries) 
Zweden volgens De Vries Filosofie: theorie over de verbreiding van de Wanen-cultus (De 

Vries) 

oost-westtheorie Filosofie: theorie over de verbreiding van de Wanen-cultus (div. 
geleerden) 

naar Noorwegen en IJsland volgens veel Filosofie: theorie over de verbreiding van de Wanen-cultus (div. 
geleerden) 

M. Olsens theorie Filosofie: theorie over de verbreiding van de Wanen-cultus (M. 
Olsen) 

Noorwegen en Zweden volgens M. Olsen Filosofie: theorie over de verbreiding van de Wanen-cultus (M. 
Olsen) 

ideaal Filosofie: type: idealisme (ideaal, ideëel) 

wereldbeeld Filosofie: wereldbeschouwing 
vergelijk Filosofisch aspect: analogie (vergelijking) 

analyse Filosofisch aspect: analyse 

aspecten Filosofisch aspect: aspect (kant, zijde, element) 

betekenis Filosofisch aspect: betekenis (definitie, verklaring) 

bewijzen Filosofisch aspect: bewijs 

Commentaar Filosofisch aspect: commentaar 

Doel Filosofisch aspect: doel (zin) 

hypothese Filosofisch aspect: hypothese (bewering) 

hypothetisch Filosofisch aspect: hypothese (bewering) 

idee Filosofisch aspect: idee 

voorstelling Filosofisch aspect: idee 

geïnterpreteerd Filosofisch aspect: interpretatie 

verklaringen Filosofisch aspect: interpretatie 

gezien worden als Filosofisch aspect: mening 

beschouwden zich Filosofisch aspect: mening 

oorzaak Filosofisch aspect: oorzaak (aanleiding) 

aanleiding Filosofisch aspect: oorzaak (aanleiding) 

komen overeen Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

komt sterk overeen Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

overeenkomsten Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

vergelijken met Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

parallelle verhouding Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger) 

parallellen Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger) 

tegenhanger Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger) 

 reden [voorafgegaan door een spatie] Filosofisch aspect: reden, motief 

conclusie Filosofisch aspect: redenering: conclusie 

waaruit volgt dat Filosofisch aspect: redenering: conclusie 

Indeling Filosofisch aspect: systematiek 

verdeeld volgens hun tweede lid Filosofisch aspect: systematiek 

antithese Filosofisch aspect: tegenstelling 

tegengesteld Filosofisch aspect: tegenstelling 

tegenstelling Filosofisch aspect: tegenstelling 

thema Filosofisch aspect: thema 

theorie Filosofisch aspect: theorie 

connectie Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verband Filosofisch aspect: verband (relatie) 

geassocieerd Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbonden Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verschil Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verwant aan Filosofisch aspect: verwantschap 
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verwantschap Filosofisch aspect: verwantschap 

Goudroes Geest: ‘Goudroes’ (Gullveig) (Germ.) 

beschermvrouwe van de veeteelt Geest: beschermgeest van de veeteelt 

bewoners van de onderwereld Geest: dodenrijk, bewoner van het 

νερτεροι Geest: dodenrijk, bewoner van het: term: νερτεροι (plur.) (Gr.) 

dwergen Geest: dwerg (dwergdemon) 

alfen Geest: elf: term: álfr (plur. álfar) (alf)  (Germ.) 

heks Gullveig Geest: heks (myth. tovenares) 

walkure Geest: noodlotsdemon: walkure (valkyrja) (Germ.) 

reuzenmeisjes Geest: reus (reuzin) 

reus Geest: reus (reuzin) 

aard- en onderwereldreus Geest: reus, aard- en onderwereld- 

zeereus Geest: reus, zee- (water-) 

öndurdís Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís, öndur- 
(‘Sneeuwschoendís’) (kenning voor ‘Skaði’) (Germ.) 

vegetatiedemon Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en 
weidegeest) 

korendemon Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest 

korengeest Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest 

bruller Geluid: brullen 

Beli betekent waarschijnlijk ‘de bruller’ Geluid: brullen: term: beli (nom. ag.) (Germ.) 

gehuil van de wolven Geluid: huilen van wolven 

applaudiseert Geluid: klappen van handen (applaus) 

gekrijs van zeevogels Geluid: krijsen van zeevogels 

klingelen Geluid: tinkelen van bellen 

got. aggwus ‘nauw, eng’, dus ‘de nauw Germ. termen: aggwus 

akr Germ. termen: akr 

Freysakr Germ. termen: akr: Freysakr 

ása ok álfa Germ. termen: álfr 

angan Germ. termen: angan 

germ. *angu- ‘water’ Germ. termen: angu-* 

auðigr sem Njörðr Germ. termen: auðigr sem Njörðr 

balderes Germ. termen: Baldr: balderes 

Freyr heet bani Belja (kenning) Germ. termen: bani Belja 

Barri (barr ‘koren’) Germ. termen: Barri 

Beli betekent waarschijnlijk ‘de bruller’ Germ. termen: Beli 

Beow: Germ. termen: Beow 

Beyla: Germ. termen: Beyla 

beytill Germ. termen: beytill 

beztr allra ballriða Germ. termen: beztr allra ballriða 

Blóðughófi ‘met de bloedige hoef’ Germ. termen: Blóðughófi 

blœti Germ. termen: blœti 

blótgoðar Germ. termen: blótgoði 

Byggvir: Germ. termen: Byggvir 

dalr Germ. termen: dalr 

germ. *enk ‘met de geweldige stam’ Germ. termen: enk* 

Eofor (= ‘ever’) Germ. termen: Eofor 

Erbsenbär (‘erwtenbeer’) Germ. termen: Erbsenbär 

Erþō Germ. termen: erþō* 

ey: Germ. termen: ey 

ey langs de Noorse Germ. termen: ey 

fégjafa gúð Germ. termen: fégjafa gúð 

germ. *felþo ‘veld, akker’ Germ. termen: felþo 

Fillinsø Germ. termen: Fillinsin (on.) = mod. Fillinsø 

Fjölnirs naam is problematisch Germ. termen: Fjölnir 

folkvaldi goða ‘de beschermheer der Germ. termen: folkvaldi goða 

Freysgoði Germ. termen: Freysgoði 
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Fricco is onduidelijk, maar hij is wel Germ. termen: Fricco 

frô ‘heer’, gewoonlijk in profane Germ. termen: frô 

Frøblod Germ. termen: Frøblod 

Vrede van Fróði heeft twee Germ. termen: Fróða-friðr 

Freyr wordt inn fróði genoemd Germ. termen: Fróði 
graðungr Germ. termen: graðungr 

Gullinborsti of Sliðrugtanni Germ. termen: Gullinborsti 

De heks Gullveig Germ. termen: Gullveig 

Heardingas Germ. termen: Heardingas 

Heiloo (vroeger Helichelo, Heilgalo) Germ. termen: Heilgalo = Helichelo = mod. Heiloo 

heimr Germ. termen: heimr 

hestreðr (‘paardenfallus’) Germ. termen: hestreðr 

hjör-Nirðir Germ. termen: hjör-Nirðir 

hlíð (li) Germ. termen: hlíð: li 

hof voor Freyr Germ. termen: hof: Freyshof 

Freyshof Germ. termen: hof: Freyshof 

Phol = *Hol, verwant aan on. haull Germ. termen: Hol* 

ása iaðarr Germ. termen: iaðarr, ása 

germ. *igh- ‘begeren, afsmeken’ Germ. termen: igh-* 

germ. *īhwa- ‘ijf’, dus een ijfgod Germ. termen: īhwa-* 

Ing wæs ærest mid Eastdenum Germ. termen: Ing wæs ærest mid Eastdenum 

Verklaring van de naam Ingvaeonen Germ. termen: Ingaevones 

Ingunarfreyr Germ. termen: Ingunarfreyr 

Yngvi (‘de Ingvaeoon’) Germ. termen: Ingwaz* 

Verklaring van de naam Ing Germ. termen: Ingwaz* 

Betekenis en etymologie van Ívaldi Germ. termen: Ívaldi 

land in Noorwegen Germ. termen: land 

líni Germ. termen: lín  

lína Germ. termen: lín  

stafr en lög Germ. termen: lögr 

lund Germ. termen: lundr en viðr 

naam Mörnir Germ. termen: Mörnir 

analyse van de naam Nerthus Germ. termen: Nerþuz*: Nerthus (lat.) en Njörðr 

Etymologie van de naam Nerthus Germ. termen: Nerþuz*: Nerthus (lat.) en Njörðr 

lat. Nerthus < germ. *nerþuz Germ. termen: Nerþuz*: Nerthus (lat.) en Njörðr 

De Vries over de goden Nerthus en Njörðr Germ. termen: Nerþuz*: Nerthus (lat.) en Njörðr 

Verklaring van Nerthus’ naam Germ. termen: Nerþuz*: Nerthus (lat.) en Njörðr 

Njarðar burr Germ. termen: Nerþuz*: Njarðar burr 

Njarðarlaug Germ. termen: Nerþuz*: Njarðarlaug* 
Njörðungr 1. ‘held’, 2. ‘nakomeling van Germ. termen: Nerþuz*: Njörðungr 

nertu ‘goede wil’ Germ. termen: nertu 

Nóatún ‘scheepsplaats’ Germ. termen: Nóatún 

öndurdís die op ski’s op wilde dieren Germ. termen: öndurdís 

identiteit van Phol in de TMT Germ. termen: Phol 

Phol ende Uuodan / vuorun zi holza Germ. termen: Phol ende Uuodan / vuorun zi holza 

Phol = Pol wegens topon. Pholesbrunnen Germ. termen: Pol 

Phol = *Pulaz, een Germaanse god (Von Germ. termen: Pulaz* 

Runeninscriptie op een hertshoornen Germ. termen: runeninscriptie: inguz 

Fløksand-inscriptie lína laukR Germ. termen: runeninscriptie: lina laukaR 

WlþuþewaR  (op de zwaardpunt uit Germ. termen: runeninscriptie: wlþuþewaR 

setr Germ. termen: setr 

Sigurðr: Germ. termen: Sigurðr 

Sinhtgunt = Sinthgunt Germ. termen: Sinthgunt 

Skaði: Germ. termen: Skaði 

Verklaring van Skíðblaðnir Germ. termen: Skíðblaðnir 

Skírnir betekent ‘de stralende’ Germ. termen: Skírnir 

stafr en Germ. termen: stafr 
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Sunna, de godin van de ‘zon’, en niet Germ. termen: Sunna 

Svipdagr betekent waarschijnlijk ‘de Germ. termen: Svipdagr 

þáttr Germ. termen: þáttr 

tún Germ. termen: tún 

Tunni (misschien = ‘tand’ Germ. termen: Tunni 

eikinn fúr ‘fel vuur’ Germ. termen: vafrlogi 

vafrlogi ‘flakkerend vuur’ Germ. termen: vafrlogi 

on. vangr ‘veld’ Germ. termen: vangr 

betekenis van Vanir en hun preciese Germ. termen: Vanir 

Vanaguð of Vananiðr Germ. termen: Vanir: Vanaguð 

Wanen-karakter van Gullveig Germ. termen: veig 

veraldar goð Germ. termen: veraldar goð 

vík Germ. termen: vik 

vin Germ. termen: vin 

Vitazgjafi betekent ‘gever van het Germ. termen: Vitazgjafi 

Phol = *Vol, wegens alliteratie met Germ. termen: Vol 

Volla: Germ. termen: Volla 

völlr (vold, voll) Germ. termen: völlr: vold, voll 

naam Völsi Germ. termen: völsi 
oe. wan, won ‘duister’ Germ. termen: wan, won 

vé [+ spatie] Germ. termen: wīhaz*: vé 

got. winja Germ. termen: winja 

historisch Geschiedenis 

laat-antiek Geschiedenis: Antieke periode, laat- 

verloop Geschiedenis: aspect: verloop 

de tijd van keizer Augustus Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling 

eerste eeuwen van de jaartelling Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling 

Christelijke tijd Geschiedenis: Christelijke periode (Eur.) 

Christelijke periode Geschiedenis: Christelijke periode, vroeg- (Eur.) 

IE periode Geschiedenis: IE periode 

Prehistorie Geschiedenis: prehistorie 

pre-IE Geschiedenis: pre-IE periode 

namengeschiedenis Geschiedenis: type: namengeschiedenis 

kind Geslacht en rijpheid: kind 

maagd Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

 man [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geslacht en rijpheid: man 

‘man Geslacht en rijpheid: man 

mannen Geslacht en rijpheid: man 

Mannus Geslacht en rijpheid: man 

mannelijk Geslacht en rijpheid: man 

skt. nar- Geslacht en rijpheid: man: term: nara (rshi; jīva) (Ind.) 

IE *ner- ‘man (als krijger)’ Geslacht en rijpheid: man: term: ner-* (IE) 

Waralden Olmay Geslacht en rijpheid: man: term: olmay, waralden (‘wereldman’) 
(naam van de korengod) (Sam.) 

toch. A onk, toch. B enkwe ‘man’ Geslacht en rijpheid: man: term: onk, enkwe (Toch. A resp. B) 

ανηρ Geslacht en rijpheid: man: term: ανηρ (Gr.) 

vrouw Geslacht en rijpheid: vrouw 

vrouwelijke Geslacht en rijpheid: vrouw 

 elf [voorafgegaan door een spatie] Getal: elf 

Paulus Getal: maat: kleinheid: term: paulus (‘de kleine’) (adj.) 
(mannennaam) (L/R) 

veel Getal: meervoudigheid (veelheid, meer dan één) 

fjöl Getal: meervoudigheid: term: fjöl (Germ.) 

vierde Getal: vier 

god God 

godin God 
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Nāsatya God: ‘Behulpzame’ (Nāsatya) (Ind.) 

folkvaldi goða ‘de beschermheer der God: ‘Beschermheer der goden’ (Folkvaldi goða) (Germ.) 

Phytalmios God: ‘Bevorderaar van de wasdom’ (Φυταλμιος) (Gr.) 

doder van Beli God: ‘Doder van Beli’ (Bani Belja) (Germ.) 

Freyr heet bani Belja (kenning) God: ‘Doder van Beli’ (Bani Belja) (Germ.) 

Betekenis van Mörnir God: ‘Fallus’ (Mörnir) (Germ.) 

Fjölnir is ook een naam van Odin God: ‘Fjölnir’ (Germ.) 

Fricco God: ‘Fricco’ (Germ.) 

beztr allra ballriða God: ‘Grootste held’ (Beztr allra ballriða) (Germ.) 

Zemeluks God: ‘Heer der aarde’ (Zemeluks) (Balt.) 
Ζαμολξις (en var.) heet ook Γεβελειξιν = God: ‘Heer der aarde’ (Ζεμελειξιν*, Γεβελειξιν, Ζαμολξις) (Thrac.-

Gr.) 
balderes God: ‘Heer’ (Balder) (Germ.) 

Frô God: ‘Heer’ (Frô, Freyr) (Germ.) 

naam betekent ‘heer’ en is slechts een God: ‘Heer’ (Frô, Freyr) (Germ.) 

ποτνια θηρων God: ‘Heerseres der dieren’ (alg.) + (ποτνια θηρων) (Gr.) 

Ingunarfreyr God: ‘Ingunarfreyr’ (Germ.) 

Daarom heet hij Yngvi God: ‘Ingvaeoon’ (Yngvi) (Germ.) 

inn fróði God: ‘Inn fróði’ (Germ.) 
Luna God: ‘Maan’ (Luna) (L/R) 
Fol God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla; De Vries) (Germ.) 

Phol God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla; De Vries) (Germ.) 

Vol, God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla; De Vries) (Germ.) 

Vol) God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla; De Vries) (Germ.) 

Vol [+ spatie] God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla; De Vries) (Germ.) 

Vol- God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla; De Vries) (Germ.) 

Vrouwelijke tegenhanger van *Fol God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla; De Vries) (Germ.) 

Fulla God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla; De Vries) (Germ.) 

Volla God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla; De Vries) (Germ.) 

Puraṃdhi (‘overvloed’) God: ‘Overvloed’ (Puraṃdhi) (Ind.) 

Ullr God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.) 

Aśvins God: ‘Ruiter’ (Aśvin) (Ind.) 

fégjafa gúð God: ‘Schenker van rijkdom’ (Fégjafa gúð) (Germ.) 

Skírnir God: ‘Schitterende’ (Skírnir) (Germ.) 

ása iaðarr God: ‘Verhevenste der Asen’ (Ásabragr, Ása iaðarr) (Germ.) 

Freyr heet Belja dólgr (kenning) God: ‘Vijand van Beli’ (Belja dólgr) (Germ.) 

Freyja God: ‘Vrouwe’ (Freyja) (Germ.) 

Vanaguð of Vananiðr God: ‘Wanengod’ (Vanaguð, Vananiðr) (Germ.) 

veraldar goð God: ‘Wereldgod’ (Veraldar goð) (Germ.) 

Sunna God: ‘Zon’ (Sunna) (Germ.) 

Sūrya God: ‘Zon’ (Sūrya) (Ind.) 

Sūryā God: ‘Zon’ (Sūryā) (Ind.) 

chtonische goden God: aardgod 

aardgodin God: aardgodin 

Nerthus een godin van God: aardgodin 

god van de wereld God: algod 

veraldar goð God: algod: term: veraldar goð (Germ.) 

fallische karakter van Freyr God: attribuut: fallische ~ 

ijfgod God: attribuut: ijfgod 

ijfgodin God: attribuut: ijfgodin 

öndurdís God: attribuut: sneeuwschoengodin: term: öndurdís (kenning voor 
‘Skaði’) (Germ.) 

beschermheer der scheepvaart God: beschermgod der scheepvaart 

cultusgoden God: cultusgod (~ met eigen cultus) 

derde functie God: functiegod, derde- 

tweedefunctiegod God: functiegod, tweede- 

genezende god God: heiland 
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hemelgod God: hemelgod 

dienaar van Freyr God: intermediair: dienaar 

dienaren der Wanen God: intermediair: dienaar 

dienaren van Freyr God: intermediair: dienaar 

bode God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut) 

de jacht en de visserij. God: jacht, god van de 

de jacht en de visserij. God: jacht, god van de: visserij, god van de 

kindgod God: kindgod (goddelijk kind) 

gerstgod God: korengod (graan-, gerstgod) 

korengod God: korengod (graan-, gerstgod) 

locale god God: locale ~ 

die later herrijst God: stervende en verrijzende ~ 

dood en de wederopstanding van Freyr God: stervende en verrijzende ~ 

wederopstanding van de God: stervende en verrijzende ~ 

de wind; God: stormgod (windgod) 

goð God: term: guþa-: goð (n. plur.) (Germ.) (on.-heidens) 

veraldar goð God: term: guþa-: goð, veraldar (‘wereldgod’) (bijnaam van 
Freyr) (Germ.) 

fégjafa gúð God: term: guþa-: guð, fégjafa (‘God der geschenken’) (kenning 
voor ‘Njörðr’) (Germ.) 

Vanaguð God: term: guþa-: guð, Vana- (‘Wanengod’) (bijnaam van Njörðr) 
(Germ.) 

hermafroditisch God: tweegeslachtelijke ~ (dubbelgod, hermafroditische ~) 

tweegeslachtelijke goden God: tweegeslachtelijke ~ (dubbelgod, hermafroditische ~) 

vader der goden God: vader van de goden 

god van de vrede God: vrede, ~ van de 

vruchtbaarheid wordt voor God: vruchtbaarheidsgod 

god en de godin van de God: vruchtbaarheidsgod 

god van de vruchtbaarheid God: vruchtbaarheidsgod 

vruchtbaarheidsgod God: vruchtbaarheidsgod 

wasdom te maken hebben God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod, wasdomgod) 

oogstgod God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod, wasdomgod) 

vruchtbaarheid (zie God: vruchtbaarheidsgodin 

vruchtbaarheidsgodin God: vruchtbaarheidsgodin 

het vuur; God: vuurgod 

watergoden God: watergod 

de zee; God: watergod: zeegod 

zeegod God: watergod: zeegod 

woudgoden God: woudgod 

zonnegod God: zonnegod 

godin van de ‘zon’ God: zonnegodin (zonnemaagd) 

gesloten groep goden Godenstelsel: godengroep (gemeenschap van goden) 

groepsnaam Godenstelsel: godengroep (gemeenschap van goden) 

beide groepen Godenstelsel: godengroep (gemeenschap van goden) 

ása Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ôs, 
gen. pl. êsa; overige var.) (Germ.) 

Asen Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ôs, 
gen. pl. êsa; overige var.) (Germ.) 

Ase) Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ôs, 
gen. pl. êsa; overige var.) (Germ.) 

Vanir Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.) 

Wane Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.) 

broer-zusterparen Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden) 
(alg.) 

godenpaar Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden) 
(alg.) 

paar Freyr en Freyja Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden) 
(alg.) 
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Aśvins Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: 
tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (Ind.) 

Nāsatya’s Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: 
tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (Ind.) 

Germaanse goden Godenstelsel: pantheon, Germaans (Germ.) 

 graf [voorafgegaan door een spatie] Graf 

‘graf Graf 

Grafheuvels: Graf 

Oseberg-vondst Graf: 1. loc.: Oseberg, scheepsgraf te (Germ.) 

grafheuvels van de koningen van Uppsala Graf: 1. loc.: Uppsala, grafheuvel(s) te (Germ.)  

bijgezet in een Graf: 2. pers./obj.: Freyr, ~ van (Germ.) 

Freyrs grafheuvel Graf: 2. pers./obj.: Freyr, ~ van (Germ.) 

openingen van de grafheuvel Graf: 2. pers./obj.: Freyr, ~ van (Germ.) 

grafheuvel Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus) 

haugr Graf: 3. type: grafheuvel: term: haugr (Germ.) 

gr. ανηρ ‘man’ Griekse termen: ανηρ 

Phol = Apollo (Bugge e.a.) Griekse termen: Απολλων 

gr. Αχαιοι Griekse termen: Αχαιοι 

gr. εγχος ‘lans’, eig. ‘fallus’ Griekse termen: εγχος 

idem en vergelijk PN Ongenþeow Griekse termen: εγχος 

gr. ίκανω, ίκνεω-, nl. ‘de gekomene’ Griekse termen: ίκανω, ίκνεω- 

gr. νερτεροι ‘bewoners van de Griekse termen: νερτεροι 

Priapos Griekse termen: Πριαπος 

Poseidon Phytalmios d.m.v. een agrarisch Griekse termen: φυταλμιος 

Χαρουδες Griekse termen: Χαρουδες 

harde, dappere mannen Halfgod: held (heldendom) 

held Halfgod: held (heldendom) 

Njörðungr Halfgod: held: term: ‘Njörðungr’ (poët.) (‘nakomeling van 
Njörðr’) (Germ.) 

beztr allra ballriða Halfgod: held: term: ballriði (Germ.) 

Heardingas Halfgod: held: term: hearding (‘harde man’) (pl. volksnaam) 
(Germ.) 

heersen Heerschappij (heersen, regering) 

heerst Heerschappij (heersen, regering) 

regeerperiode Heerschappij (heersen, regering) 

regering Heerschappij (heersen, regering) 

beroemd Heerschappij: eer 

verhevenste Heerschappij: gezag: verhevenheid 

laat bedienen Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid: slavernij 
graaf Heerser: graaf (grafin) 

beschermheer Heerser: heer, bescherm- (patroon) 

folkvaldi Heerser: heer, bescherm-: term: folkvaldi goða (beschermheer 
der goden’) (epith. van Freyr) (Germ.) 

ποτνια θηρων Heerser: heerseres der dieren 

ποτνια θηρων Heerser: heerseres der dieren: term: ποτνια θηρων (Gr.) 

keizer Heerser: keizer 

koning Heerser: koning (heer) 

‘heer Heerser: leider 

beschermheer Heerser: leider 

 heer, [voorafgegaan door een spatie] Heerser: leider 

heerser Heerser: leider 

leider Heerser: leider 

vorsten Heerser: leider 

leider der reuzen Heerser: leider, demonen- (dodengeesten, reuzen) 

leidt de godenschaar Heerser: leider, goddelijke 

balderes Heerser: leider: term: balder (Germ.) 

frea Heerser: leider: term: frea (Germ.) 
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Freyr Heerser: leider: term: freyr (Germ.) 

naam betekent ‘heer’ Heerser: leider: term: freyr (Germ.) 

frô ‘heer’ Heerser: leider: term: frô (Germ.) 

Inhuwaldan Heerser: leider: term: waldan, Inhu-* (‘Ing-heerser’= Ívaldi) 
(naam) (Germ.) 

beschermvrouwe Heerser: leidster: beschermvrouwe 

Freyja Heerser: leidster: term: freyja (Germ.) 

Hrafnkelsstaðir Heiligdom: loc.: Hrafnkelsstaðir, tempel te (IJsl.) 

van Poseidon Hippios te Onchestos Heiligdom: loc.: Onchestos, tempel te (Gr.) 

tempel (hof) te Trondheim Heiligdom: loc.: Trondheim, tempel te (No.) 

tempel te Trondheim Heiligdom: loc.: Trondheim, tempel te (No.) 

Stonehenge Heiligdom: naam: Stonehenge (heiligdom) (Eng.) 

Freyrs vereerders en tempels Heiligdom: tempel van Freyr (Scand.) 

Freyr-tempels Heiligdom: tempel van Freyr (Scand.) 

hof voor Freyr Heiligdom: tempel van Freyr (Scand.) 

Freyshof Heiligdom: tempel van Freyr (Scand.) 

hof voor Freyr (Hrafnkelsstaðir) Heiligdom: tempel van Freyr te Hrafnkelsstaðir (IJsl.) 

Njörðr heeft veel tempels Heiligdom: tempel van Njörðr (Germ.) 

tempel in Nóatún Heiligdom: tempel van Njörðr te Nóatún (mythisch) (Germ.) 

tempel te Uppsala Heiligdom: tempel van Odin, Thor en Freyr te Uppsala (Zw.) 

van Poseidon Hippios te Onchestos Heiligdom: tempel van Poseidon Hippios te Onchestos (Gr.) 

hof Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.) 

Freyshof Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof, Freys- (Germ.) 

vé [+ spatie] Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (Germ.) 

hoofd van Hoofd 

hoofd op Hoofd 

gezicht Hoofd: deel: gezicht (aangezicht) 

haken aan de kop Hoofd: paardenkop 

hoorn Hoorn 

gewei van een hert Hoorn: gewei, herten- 

hertengewei Hoorn: gewei, herten- 

hertshoornen Hoorn: gewei, herten- (hertshoorn) 

hoorns van een stier Hoorn: stierenhoorn 

hoorns van een zeekoe Hoorn: zeekoe, ~ van een 

echtelijke Huwelijk 

gehuwd Huwelijk 

huwelijk Huwelijk 

Het paar vertegenwoordigt Huwelijk: echtpaar (bruidspaar, stel) 

broer-zusterhuwelijk Huwelijk: endogamie: broer-zusterhuwelijk  

huwelijk met zijn zuster (incest) Huwelijk: endogamie: broer-zusterhuwelijk  

incesthuwelijk tussen broer en zuster Huwelijk: endogamie: broer-zusterhuwelijk  

bruidegom Huwelijk: gemaal 

echtgenoot Huwelijk: gemaal 

minnaar Huwelijk: gemaal 

bruid [+ spatie] Huwelijk: gemalin 

vrouwen van Huwelijk: gemalin 

Zijn vrouw Huwelijk: gemalin 

zuster en vrouw Huwelijk: gemalin 

heilig huwelijk Huwelijk: heilig ~ 

kosmische huwelijk Huwelijk: heilig ~: kosmisch ~ tussen hemel(god) en aarde 
(aardgodin) 

Vader Hemel die Moeder Aarde bevrucht Huwelijk: heilig ~: kosmisch ~ tussen hemel(god) en aarde 
(aardgodin) 

heilig huwelijk van de hemelgod met de Huwelijk: heilig ~: kosmisch ~ tussen hemel(god) en aarde 
(aardgodin) 

kiest op grond van de aanblik Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen 

echtgenoot kiezen Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen 
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huwelijkskeuze Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen 

kiest haar echtgenoot Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen 

kiest ze Haddingus Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen 

vrijers Huwelijk: vrijer 

sacrale koningschap Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal (god-koning) 

sacrale koningsmoord Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal (god-koning) 
sociale gelaagdheid Instelling en organisatie: klassenstelsel (klasse, sociale laag) 

sociale groepen Instelling en organisatie: klassenstelsel (klasse, sociale laag) 

tussen twee sociale Instelling en organisatie: klassenstelsel (klasse, sociale laag) 

aristocratische Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie 
(adel) 

bovenlaag van heersers Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie 
(adel) 

koning en zijn gevolg van krijgers Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie 
(adel) 

boeren Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk) 

boerenbevolking Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk) 

afkeurenswaardig Karakter en gedrag: afkeer 

Bedrog Karakter en gedrag: bedrog (list, misleiding) 

begeerte Karakter en gedrag: begeerte 

door goud verblinde Karakter en gedrag: begeerte naar goud 

goudzucht Karakter en gedrag: begeerte naar goud 

fames Karakter en gedrag: begeerte: term: fames (L/R) 

genot Karakter en gedrag: genieten 

angan Karakter en gedrag: genieten: term: angan (nom. act.) (Germ.) 

goede wil Karakter en gedrag: goedwillendheid 

nertu Karakter en gedrag: goedwillendheid: term: nertu (Germ.) 

heimelijk Karakter en gedrag: heimelijkheid 

karakter Karakter en gedrag: karakter 

kenmerk Karakter en gedrag: karakter 

kern Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie, kern) 

liefde Karakter en gedrag: liefde 

liefdesscène Karakter en gedrag: liefde 

verliefd Karakter en gedrag: liefde 

kracht, moed Karakter en gedrag: moed (dapperheid, heroïek) 

dappere Karakter en gedrag: moed (dapperheid, heroïek) 

Nerio Karakter en gedrag: moed: term: nerio (Sab.) 

schaamteloze Karakter en gedrag: schaamteloosheid 

stijve Karakter en gedrag: starheid 

grimmige Karakter en gedrag: toorn 

bewenen Karakter en gedrag: verdriet 

gunstige Karakter en gedrag: welgezindheid 

kelt. nertos ‘kracht’ Kelt. termen: nertos 

groen. Kleur: groen 

 aard- [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde 

aarde. Kosmografie en geografie: aarde 

aarde’ Kosmografie en geografie: aarde 

 aarde [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde 

aardse Kosmografie en geografie: aarde 

chtonisch Kosmografie en geografie: aarde 

Erþō Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (*Erþō) (Germ.) 

Moeder Aarde Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.) 

Terra Mater Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’: term: Terra 
Mater (L/R) 

Erþō Kosmografie en geografie: aarde: term: erþō* (Germ.) 

*ghem, *ghdem (gr. χθων) ‘aarde’ Kosmografie en geografie: aarde: term: ghem*, ghdem* (IE) 
zemelja ‘aarde’ Kosmografie en geografie: aarde: term: zemelja (Slav.) 
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χθων) ‘aarde’ Kosmografie en geografie: aarde: term: χθων (Gr.) 
cultuurcentra Kosmografie en geografie: centrum, cultureel (cultuurcentrum) 

eiland Kosmografie en geografie: eiland 

ey: Kosmografie en geografie: eiland: term: ey (Germ.) 

ey langs de Noorse Kosmografie en geografie: eiland: term: ey (Germ.) 

gebied Kosmografie en geografie: gebied 

stamland Kosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland 

Ze woonden langs de Noordzeekust Kosmografie en geografie: gebied, woon- 

 akker [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: gebied: akker  

-akker Kosmografie en geografie: gebied: akker  

akkers Kosmografie en geografie: gebied: akker  

korenveld Kosmografie en geografie: gebied: akker  

god gewijde akker Kosmografie en geografie: gebied: akker, heilige 

akr Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: akr (Germ.) 

Freysakr Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: akr, Freys- (‘akker 
gewijd aan Freyr’) (Germ.) 

Vitazgjafi Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: akr, Freys-: 
‘Vitazgjafi’ (Germ.) 

gouw Kosmografie en geografie: gebied: district 

streek Kosmografie en geografie: gebied: district 

heimr Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: heimr (Germ.) 

tún Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: tún (Germ.) 

Nóatún Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: tún, Nóa- 
(‘scheepsplaats’) (woning of tempel van Njörðr) (Germ.) 

kust Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand) 

veld Kosmografie en geografie: gebied: veld 

Barri Kosmografie en geografie: gebied: veld: ‘Barri’ (Germ.) 

germ. *felþo ‘veld, akker’ Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: felþo* (Germ.) 

vangr Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vangr (Germ.) 

vin [+ spatie] Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vin (Germ.) 

vold Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: völlr: vold (Germ.) 

got. winja Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: winja (Germ.) 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

Vader Hemel Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Eg.) + (Gr.) + 
(Ind.) + (Mes.) + (Germ.) 

kosmologische Kosmografie en geografie: kosmologie 

 land [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: land 

stamland Kosmografie en geografie: land 

binnenland Kosmografie en geografie: land 

landelijke Kosmografie en geografie: land 

land in Noorwegen Kosmografie en geografie: land, heilig: term: land (+ godennaam) 
(Germ.) 

locaal Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect) 
plaatsen van verrijzenis Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 

schepping 

werd vereerd in een rietmoeras Kosmografie en geografie: plaats van verering 

cultus vindt vaak plaats bij moerassen Kosmografie en geografie: plaats van verering 

cultusplaats Kosmografie en geografie: plaats van verering 

Hlíðskjálf Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost: 
‘Hliðskjálf’ (Germ.) 

scheepsplaats Kosmografie en geografie: plaats, scheeps- 

Nóatún ‘scheepsplaats’ Kosmografie en geografie: plaats, scheeps-: term: nóatún (woning 
of tempel van Njörðr) (Germ.) 

wonen Kosmografie en geografie: plaats, woon- 

woning Kosmografie en geografie: plaats, woon- 

woont Kosmografie en geografie: plaats, woon- 

setr Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: setr (Germ.) 
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aggwus Kosmografie en geografie: ruimte: engte: term: aggwus (adj.) 
(Germ.) 

wereld Kosmografie en geografie: universum 

Álfheim Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, Álf- (‘rijk der 
alfen’) (Germ.) 

andere wereld Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden 
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld) 

route Kosmografie en geografie: weg (pad, route) 

weg, Kosmografie en geografie: weg (pad, route) 

weg bevechten Kosmografie en geografie: weg (pad, route) 

weg is Kosmografie en geografie: weg (pad, route) 

Eiriksgata Kosmografie en geografie: weg: ‘Eriksgata’ (Eriksweg) (Germ.) 

weg, nl. ‘in Vronen Kosmografie en geografie: weg: ‘in Vronen-akker tot den 
Groenendale’ (Germ.) 

rechter grote Kosmografie en geografie: weg: richting: rechts 

oost Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

west Kosmografie en geografie: windstreek: westen 

zuid Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden 

cultische ommegang Kringloop: rite: locale ~ 

Zweedse ceremonie van de Eiriksgata Kringloop: rite: locale ~ 

cultusschip van Freyr dat gebruikt Kringloop: rite: locale ~: Freyr, ~ van (Germ.) 

cultushandeling: een wagenommegang Kringloop: rite: locale ~: Nerthus, ~ van (Germ.) 

ommegang van Nerthus Kringloop: rite: locale ~: Nerthus, ~ van (Germ.) 

cultusschip van Freyr dat gebruikt Kringloop: rite: locale ~: scheepsommegang 

in een wagen door de velden rijden Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang 

een wagen door het land reed Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang 

die de wagen van Nerthus begeleidt Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang 

wagenommegang Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang 

Freyr-amulet Kunst en schrift: afbeelding: amulet, - op of in de vorm van een 

rotstekeningen Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening (-schildering) 

Afbeelding op Lapse tovertrommels Kunst en schrift: afbeelding: schilderij (tekening) 

idolen Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld, idool) 

beeltenis te Uppsala Kunst en schrift: beeld, goden-: Freyr (Germ.) 
Freyrs grafheuvel worden twee idolen Kunst en schrift: beeld, goden-: Freyr (Germ.) 

beeld van Fricco Kunst en schrift: beeld, goden-: Freyr: Fricco (Germ.) 

sikkelvormig Kunst en schrift: compositie: sikkelvorm 

mooiste Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid 

iconografie Kunst en schrift: kunst: iconografie 

rune Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune, runenaam) 
(Germ.) 

Runeteken voor ng heet got. enguz Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘enguz’ (Germ.) 

runeteken voor ng is Ing Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘Ing’ (Germ.) 

Cultuswagen, getrokken door een hert  Kunst en schrift: voorstelling: cultuswagen, getrokken door hert, 
op Scand. rotstekeningen (Germ.) 

rotstekeningen laten reeds een heilig Kunst en schrift: voorstelling: heilig huwelijk, ingezegend door de 
god met de hamer, op Scand. rotstekeningen (Germ.) 

Deze laten een liefdesscène zien Kunst en schrift: voorstelling: liefdesscène, op de gouden platen 
uit Jæderen (Germ.) 

gouden platen uit Jæderen met Kunst en schrift: voorstelling: liefdesscène, op de gouden platen 
uit Jæderen (Germ.) 

rotstekeningen Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.) (alg.), w.o. 
mensen, dieren, schepen, wagens, ploegen 

tovertrommels van Waralden Olmay Kunst en schrift: voorstelling: Waralden Olmay, op Lapse 
tovertrommels (Lapl.) 

hertshoornen amulet uit Wijnaldum Kunst en schrift: voorwerp: amulet [hertshoornen], uit Wijnaldum 
(Germ.) 

Bronzen cultuswagen uit Strettweg Kunst en schrift: voorwerp: cultuswagen uit Strettweg (Germ.) 
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Fløksand-inscriptie lína laukR Kunst en schrift: voorwerp: mes [offer-] uit Fløksand met 
runeninscriptie (Germ.) 

Bronzen paardenfiguur met sikkelvormige Kunst en schrift: voorwerp: paardenfiguur (brons) met 
sikkelvormige plaatjes uit Frösaker (Öland) (Zw.) 

gouden platen uit Jæderen Kunst en schrift: voorwerp: platen [gouden] uit Jæderen met 
afbeeldingen van menselijke figuren (een liefdesscène) (Germ.) 

goudplaten van Jæderen Kunst en schrift: voorwerp: platen [gouden] uit Jæderen met 
afbeeldingen van menselijke figuren (een liefdesscène) (Germ.) 

wagen uit Ödenburg Kunst en schrift: voorwerp: urn met tekening van cultuswagen 
waarop een fallisch symbool uit Ödenburg (Hallstatt) (Kelt.) 

zwaardpunt uit Torsbjerg Kunst en schrift: voorwerp: zwaardpunt uit Torsbjerg met 
runeninscriptie (Germ.) 

auri sacra fames Latijnse termen: aurum: auri sacra fames 

furvae hostiae Latijnse termen: furvae hostiae 

lat. palus ‘paal’ Latijnse termen: palus 

Phol = Paulus (Schück e.a.) Latijnse termen: Paulus 

Terra Mater Latijnse termen: Terra Mater 

Venus Latijnse termen: Venus 

been Lichaam: been (poot) 

paard dat zijn been Lichaam: been (poot): paardenbeen 

liggend Lichaam: gestalte: liggende houding 

borstel Lichaam: haar: borstel (v. zwijn) 

Gullinborsti ‘Goudborstel’ Lichaam: haar: borstel: term: borsti, gullin- (‘goudborstel’) (naam 
van Freyrs zwijn) (Germ.) 

litteken Lichaam: litteken 

 tand [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: tand 

‘tand Lichaam: tand 

slagtand Lichaam: tand 

Sliðrugtanni ‘Gevaarlijke tand’ Lichaam: tand: term: tönn: tanni, sliðrug- (‘gevaarlijke tand’) 
(adj.) (naam van Freyrs zwijn) (Germ.) 

tunþus Lichaam: tand: term: tunþus (Germ.) 

Gevaarlijke tand Lichaam: tand: zwijnentand 

slagtand van een ever Lichaam: tand: zwijnentand 

 teen [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: teen 

voeten Lichaam: voet (voetzool) 

hoef’ Lichaam: voet: hoef 

Blóðughófi Lichaam: voet: hoef: term: hófr, blóðug- (‘bloedige hoef’) (Freyrs 
paard) (Germ.) 

duister Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

Zwarte Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

Surtr Licht en duisternis: duisternis: term: svartr (surtr; tevens naam 
van een reus) (Germ.) 

wan, won Licht en duisternis: duisternis: term: wan, won (adj.) (Germ.) 

 licht [voorafgegaan door een spatie] Licht en duisternis: licht 

zonneschijn Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen) 

nacht Licht en duisternis: nacht 

stralende Licht en duisternis: schittering 

verlichten Licht en duisternis: schittering 

Skírnir betekent ‘de stralende’ Licht en duisternis: schittering: term: skírnir (‘de stralende’) 
(nom. ag.) (godennaam) (Germ.) 

literaire Literatuur 

literatuur Literatuur 
Bēowulf Literatuur: Bēowulf (Germ.) 

Flat. Literatuur: codex: Flateyjarbók (Flat.) (Germ.) 

Flateyjarbók Literatuur: codex: Flateyjarbók (Flat.) (Germ.) 

Hdl. Literatuur: codex: Flateyjarbók: Hyndluljóð (Hdl.) (Germ.) 

geschiedenis van Gunnar Helmingr Literatuur: codex: Flateyjarbók: Ögmundar þáttr dytts ok Gunnars 

helmings (Germ.) 
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Óláfs saga ins helga in het Flateyjarbók Literatuur: codex: Flateyjarbók: Óláfs saga helga (Germ.) 

þáttr, een deel van de Literatuur: codex: Flateyjarbók: Óláfs saga helga: Völsa þáttr 
(Germ.) 

Geschiedenis van Óláfr Tryggvason (Flat.) Literatuur: codex: Flateyjarbók: Óláfs saga Tryggvasonar en mesta 
(Germ.) 

Verhaal over Óláfr Tryggvason Literatuur: codex: Flateyjarbók: Óláfs saga Tryggvasonar en mesta 
(Germ.) 

Ldn. Literatuur: codex: Landnámabók (Ldn.) (hs.) (Germ.) 

Salzburg-Wiener hs. (Alcuin-hs.) Literatuur: codex: Salzburg-Wiener hs. (Alcuin-hs.) 

Grm. Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Grm.) (Germ.) 

Grottasöngr Literatuur: Edda, Poëtische: Grottasöngr (Germ.) 

Lokasenna Literatuur: Edda, Poëtische: Lokasenna (Ls.) (Germ.) 

Ls. Literatuur: Edda, Poëtische: Lokasenna (Ls.) (Germ.) 

Sd. Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Sd.) (Germ.) 

Skírnismál Literatuur: Edda, Poëtische: Skírnismál = För Skírnis (Skm.) 
(Germ.) 

Skm. Literatuur: Edda, Poëtische: Skírnismál = För Skírnis (Skm.) 
(Germ.) 

Fj. Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál: Fjölsvinsmál (Fj., niet 
in Codex Regius) (Germ.) 

Fjölsvinnsmál Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál: Fjölsvinsmál (Fj., niet 
in Codex Regius) (Germ.) 

þrk. Literatuur: Edda, Poëtische: þrymskviða (þrk.) (Germ.) 

Vm. Literatuur: Edda, Poëtische: Vafþrúðnismál (Vm.) (Germ.) 

SnE [+ spatie] Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE) 
(Germ.) 

SnE) Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE) 
(Germ.) 

SnE: Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE) 
(Germ.) 

SnE, Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE) 
(Germ.) 

Alsvinnsmál Literatuur: Edda, Proza: Skáldskaparmál: Alsvinnsmál (Germ.) 

þorgrímsþula Literatuur: Edda, Proza: Skáldskaparmál: þorgrímsþula (Germ.) 

Tacitus (Germania Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door 
Tacitus) (L/R) 

Saxo Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R) 

Verhaal van de dood van Frotho, de Literatuur: Gesta Danorum: verhaal van de dood van Frotho, de 
koning der Denen (L/R-Germ.) 

geschiedenis van Fridlewus Literatuur: Gesta Danorum: verhaal van Fridlewus (L/R-Germ.) 

verhaal van Haddingus en Regnilda Literatuur: Gesta Danorum: verhaal van Haddingus en Regnilda 
(Germ.) 

loðbrók: de episode van Lathgerta Literatuur: Gesta Danorum: verhaal van Ragnarr loðbrók: de 
episode van Lathgerta (L/R-Germ.) 

Adam van Bremen Literatuur: Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (door 
Adam van Bremen) (L/R) 

Hkr. Literatuur: Heimskringla (door Snorri Sturluson) (Hkr.) (Germ.) 

Óláfs saga ins helga Literatuur: Heimskringla: Óláfs saga helga (Germ.) 

Ynglinga saga Literatuur: Heimskringla: Ynglinga saga (Germ.) 

Gregorius van Tours Literatuur: Historiae Francorum (door Gregorius van Tours) (L/R) 

Frankische stamtafel Literatuur: koningslijst, Frankische 

Angelse koningslijsten Literatuur: koningslijsten, Angelsaksische 

Lied van John Barleycorn Literatuur: Lied van John Barleycorn (Germ.) 

Ing wæs ærest mid Eastdenum Literatuur: lied: Oud-Engels runenlied (Germ.) 

Oud-Engels runenlied Literatuur: lied: Oud-Engels runenlied (Germ.) 

Mahābhārata Literatuur: Mahābhārata (Ind.) 

TMT Literatuur: Merseburger toverspreuk, Tweede (TMT) (Germ.) 

Tweede Merseburger toverspreuk Literatuur: Merseburger toverspreuk, Tweede (TMT) (Germ.) 
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Aulus Gellius (Noctes Atticae) Literatuur: Noctes Atticae (door Aulus Gellius) (L/R) 

Bárðr saga Snæfellsáss Literatuur: saga: Bárðar saga Snæfellsáss (Germ.) 

Brandkrossa þáttr Literatuur: saga: Brandkrossa þáttr (Germ.) 

Gísl. Literatuur: saga: Gísli saga Súrssonar (Gísl.) (Germ.) 

Hrafnk. Literatuur: saga: Hrafnkels saga Freysgoða (Hrafnk.) (Germ.) 

Skjöldunga saga Literatuur: saga: Skjöldunga saga (Germ.) 

Vatn. Literatuur: saga: Vatnsdœla saga (Vatn.) (Germ.) 

Glúm. Literatuur: saga: Víga-Glúms saga (Glúm.) (Germ.) 

Skaldenpoëzie Literatuur: skaldenpoëzie (verzamelterm) (Germ.) 

Háleygjatal (door Eyvindr skaldaspillir) Literatuur: skaldenpoëzie: Háleygjatal (door Eyvindr skáldaspillir 
Finnsson) (Germ.) 

Haustlöng Literatuur: skaldenpoëzie: Haustlöng (door þjóðólfr ór Hvini) 

(Germ.) 
Húsdrápa Literatuur: skaldenpoëzie: Húsdrápa (door Ulfr Uggason) (Germ.) 

Máhlíðingavísur door þórarinn svarti Literatuur: skaldenpoëzie: Máhlíðingavísur (door þórarinn svarti) 
(Germ.) 

Vellekla (door Einarr skálaglamm) Literatuur: skaldenpoëzie: Vellekla (door Einarr skálaglamm) 
(Germ.) 

Ynglingatal Literatuur: skaldenpoëzie: Ynglingatal (door Þjóðólfr) (Germ.) 
Topographia Hibernica (door Giraldus Literatuur: Topographia Hibernica (door Giraldus Cambrensis) 

(L/R) 
Atharva Veda Literatuur: Veda, Atharva = Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās = 

Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda (Ind.) 

Oorkonde uit 1328 Literatuur: wet: Oorkonde ‘in Vronen-akker tot den Groenendale’ 
(1328) 

moeten immers hun noodlot tegemoet Lot: goden, ~ der 

moeten immers hun noodlot tegemoet Lot: noodzakelijkheid (onontkoombaarheid, onverbiddelijkheid, 
onmisbaarheid) 

voorteken Lot: voorteken 

ongeluk met zijn paard is een voorteken Lot: voorteken, slecht: ongeluk met een paard 

 maan [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Maan 

machtsevenwicht Macht en kracht: aspect: machtsevenwicht 

hoogste macht Macht en kracht: hoogste macht 

kracht Macht en kracht: kracht (sterk) (alg.) 

skt. bala ‘kracht’ Macht en kracht: kracht: term: bala (god) (Ind.) 

Nerio Macht en kracht: kracht: term: nerio (Sab.) 

nertos Macht en kracht: kracht: term: nertos (Kelt.) 

mannelijke vruchtbaarheidskracht Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van 

vruchtbaarheidskrachten Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van; 
mannelijk 

‘mannelijke vruchtbaarheidskracht’ Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van; 
mannelijk: term: nerþuz* (Germ.) 

verlokkende kracht van het goud Macht en kracht: verlokkende kracht van het goud 

auri sacra fames ‘de heilige begeerte Macht en kracht: verlokkende kracht van het goud: frase: ‘auri 
sacra fames’ (Vergilius) (L/R) 

‘Goudroes’ (vert. Marcel Otten) Macht en kracht: verlokkende kracht van het goud: term: veig, 
gull- (personificatie) (Germ.) 

magische Magie en mantiek: magie (betovering, toverij) 

toverpraktijk Magie en mantiek: magie (betovering, toverij) 

seiðr Magie en mantiek: magie: term: seiðr (Germ.) 

seiðr Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van zang en trance: 
term: seiðr (Germ.) 

menselijke Mens 

gemeenschappen. Mens: volk 

stammen vanaf Mens: volk 

stammen in Mens: volk 
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volk Mens: volk 

medeburgers Mens: volk: volksgenoten (medeburgers, eigen volk) 

cultusdans Muziek en dans: dans (cultusdans) 

dansen Muziek en dans: dans (cultusdans) 

nṛt Muziek en dans: dans: term: nṛt (Ind.) 

klokken Muziek en dans: klok 

Lapse tovertrommels Muziek en dans: trommel: Lapse tovertrommel 

mythe Mythe 

mythische Mythe 

sage van Adrestos en Atys Mythe: Adrestos en Atys (sage) (Herodotos) (Gr.) 

Baldr-mythe Mythe: Baldr (Germ.) 

sagen van Belen Mythe: Belen (sage) (Germ.) 

De Aśvins dwingen Indra hen toe te laten Mythe: Cyavāna en de Aśvins (Ind.) 

Sukanyā kiest haar echtgenoot Cyavāna Mythe: Cyavāna en de Aśvins (Ind.) 

mythe van de Fróði-vrede tijdens de Mythe: De Fróði-vrede tijdens de regering van Freyr (Germ.) 

mythe van de Ragnarök Mythe: De Ragnarök (Germ.) 

mythe van Ragnarök Mythe: De Ragnarök (Germ.) 

mythe van Ragnarök: episode van Freyrs Mythe: De Ragnarök: Freyrs strijd met Surtr (Vsp., SnE) (Germ.) 

Freyrs dood (het ontbreken van het Mythe: De Ragnarök: Freyrs strijd met Surtr (Vsp., SnE) (Germ.) 

mythe van Freyrs strijd met Surtr Mythe: De Ragnarök: Freyrs strijd met Surtr (Vsp., SnE) (Germ.) 

Freyrs dood door Surtr als onderdeel van Mythe: De Ragnarök: Freyrs strijd met Surtr (Vsp., SnE) (Germ.) 

mythe van de oorlog tusen de Asen en de Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen (Germ.) 

mythe van de strijd tussen Asen en Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen (Germ.) 

mythe van de Wanen-oorlog Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen (Germ.) 

Asen en Wanen sluiten vrede Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen: ep. 3: verzoening 
en het ontstaan van Kvasir (Germ.) 

vrede gesloten en gijzelaars Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen: ep. 3: verzoening 
en het ontstaan van Kvasir (Germ.) 

Njörðr is gijzelaar na de vredessluiting Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen: ep. 3: verzoening 
en het ontstaan van Kvasir (Germ.) 

Romeinen en Sabijnen voeren eerst Mythe: De strijd tussen Romeinen en Sabijnen (sage) (L/R) 

sagen van Hackelberend en Derk met den Mythe: Derk met den beer (sage) (Germ.) 

Fjölnir-mythe Mythe: Fjölnirs dood (Germ.) 

mythe van de dood van Fjölnir Mythe: Fjölnirs dood (Germ.) 

Flann en Muirchertach mac Erca Mythe: Flann (sage) (Kelt.) 

mythe van Freyr en Mythe: Freyr en Gerðr (Germ.) 

dood van Frotho Mythe: Freyrs of Frotho’s dood (Hkr., Saxo) (Germ.) 

Freyr, de koning der Zweden, sterft Mythe: Freyrs of Frotho’s dood (Hkr., Saxo) (Germ.) 

mythe van de dood van Freyr Mythe: Freyrs of Frotho’s dood (Hkr., Saxo) (Germ.) 

mythe van Freyrs of Frotho’s dood Mythe: Freyrs of Frotho’s dood (Hkr., Saxo) (Germ.) 

mythe van Freyrs slachting van Beli Mythe: Freyrs slachting van Beli (SnE) (Germ.) 

mythe van Glaukos en Polyeides Mythe: Glaukos en Polyeides (Gr.) 

mythe van Gullveig Mythe: Gullveig (Germ.) 

Gullveig (zie hierna) Mythe: Gullveig (Germ.) 

De Wanen zonden een vrouw, Gullveig Mythe: Gullveig (Germ.) 

sagen van Hackelberend Mythe: Hackelberend (sage) (Germ.) 

sagen van Belen en Hackelberg Mythe: Hackelberg (sage) (Germ.) 

mythe van Loki en þjazi Mythe: Loki en þjazi (Germ.) 

verzoening (in de mythe van Loki en Mythe: Loki en þjazi (Germ.) 

Skaði komt weergeld Mythe: Loki en þjazi: Skaði’s verzoening (Germ.) 

episode van Skaði’s verzoening Mythe: Loki en þjazi: Skaði’s verzoening (Germ.) 

Flann en Muirchertach mac Erca Mythe: Muirchertach mac Erca (sage) (Kelt.) 

mythe van Njörðr en Skaði Mythe: Njörðr en Skaði (Germ.) 

Kvasir-mythe Mythe: Odins verwerving van de mede: ep. 1: Kvasirs dood 
(Germ.) 

mythe van de dood van Pan Mythe: Pans dood (Gr.) 

mythe van Sämpsä Mythe: Sämpsä (Finl.) 
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mythe van Sceaf of Scyld Scēfing Mythe: Sceaf of Scyld Scēfing (Germ.) 

mythen van Sceaf (of Scyld Scefing) Mythe: Sceaf of Scyld Scēfing (Germ.) 

mythe van Tammuz Mythe: Tammuz’ verrijzenis uit de onderwereld (Mes.) 

Sceaf (of Scyld Scefing) en Tammuz Mythe: Tammuz’ verrijzenis uit de onderwereld (Mes.) 

mythe en de cultus van de Thracische Mythe: Zamolxis (Thrac.) 

mythe van Zamolxis Mythe: Zamolxis (Thrac.) 

Álfheim Mythische woning: naam: ‘Álfheimr’, de ~ van Freyr (en de 
lichtalfen) (Germ.) 

woning is Nóatún Mythische woning: naam: ‘Nóatún’, de ~ van Njörðr (Germ.) 

Vanaheimr Mythische woning: naam: ‘Vanaheimr’, de ~ van de Wanen 
(Germ.) 

mythologische Mythologie 

mythologie Mythologie 

Byggvir in de mythologie Mythologie: Byggvir, ~ van (Germ.) 

de Babylonische korengod Tammuz Mythologie: Dumuzid = Tammuz, ~ van (Germ.) 

motief Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

motieven Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

woning van de godin wordt omgeven Mythologie: motief: goddelijke bruid in de vlammenwal 

verwerving van een bruid die bewaakt Mythologie: motief: goddelijke bruid, bewaakt door honden 

mythologie van Nerthus Mythologie: Nerthus, ~ van (Germ.) 

Njörðr-mythe Mythologie: Njörðr, ~ van (Germ.) 

de Finse korengeest Sämpsä Mythologie: Sämpsä, ~ van (Germ.) 

de Oud-Engelse korengeest Sceaf Mythologie: Sceaf, ~ van (Germ.) 

mythe van Freyrs of Frotho’s dood Mythologie: thema: dood van de vruchtbaarheidsgod door de tand 

of de hoorn van diens heilige dier 
mythologie van de dood van de Mythologie: thema: dood van de vruchtbaarheidsgod door de tand 

of de hoorn van diens heilige dier 

reis van Ing als voorstelling van de Mythologie: thema: hellevaart van Ing 

ontwaken van de vegetatie in het Mythologie: thema: ontwaken van de vegetatie in het voorjaar 

verdwijning en wederopstanding van de Mythologie: thema: tijdelijke verdwijning en wederopstanding van 
de vruchtbaarheidsgod 

Na diens dood blijft men Frotho drie jaar Mythologie: thema: tijdelijke verdwijning en wederopstanding van 
de vruchtbaarheidsgod 

Zamolxis verdwijnt drie jaar lang in zijn Mythologie: thema: tijdelijke verdwijning en wederopstanding van 
de vruchtbaarheidsgod 

zonder dat het volk het weet, bijgezet in Mythologie: thema: tijdelijke verdwijning en wederopstanding van 
de vruchtbaarheidsgod 

cultusmythe Mythologie: type: cultus~ 

natuurmythe Mythologie: type: natuur~ 

Wanen-mythologie Mythologie: Wanen, ~ der (Germ.) 

sneeuw Natuurverschijnsel: sneeuw(val) 

koude Natuurverschijnsel: termperatuur: koude 

warme Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte 

bevriest Natuurverschijnsel: vriezen (bevriezen) 

wind Natuurverschijnsel: wind (storm) 

offer Offer 

Everoffer aan Apollo Offer: ~ aan Apollo (Gr.) 

alfenoffer Offer: ~ aan de alfen 

brengt Frø een offer Offer: ~ aan Freyr (Germ.) 

Freyr te zullen offeren Offer: ~ aan Freyr (Germ.) 

herfstoffer voor Freyr Offer: ~ aan Freyr (Germ.) 

offer aan Freyr Offer: ~ aan Freyr (Germ.) 

offert een graðungr aan Freyr Offer: ~ aan Freyr (Germ.) 

Everoffer aan Osiris Offer: ~ aan Osiris (Eg.) 

Poseidon Phytalmios d.m.v. een agrarisch Offer: ~ aan Poseidon Phytalmios (Gr.) 

moge Mörnir Offer: ~ Mörnir (Germ.) 

offer aan Freyr om hulp te krijgen Offer: doel: bijstandsoffer (voor hulp) 

offert een graðungr aan Freyr om wraak Offer: doel: bijstandsoffer (voor hulp) 
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Aśvamedha-offer Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.) 
Frøblod Offer: naam: ‘Frøblod’ (Germ.) 

offergave Offer: obj. (offergave) 

offer van zwarte dieren Offer: obj.: dierenoffer 

hertenoffer Offer: obj.: dierenoffer: hertenoffer 

os als offer Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: ossenoffer 

offert een graðungr Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: stierenoffer 

Everoffer Offer: obj.: dierenoffer: zwijnenoffer 

zwijnoffer Offer: obj.: dierenoffer: zwijnenoffer 

Dómaldi’s offerdood Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer 

Ze konden geofferd worden na een Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer 

agrarisch zwijnoffer Offer: rel.: landbouwoffer (agrarisch ~) [zie ook Offer: doel: 
vruchtbaarheidsoffer] 

herfstoffer Offer: tijd: seizoensoffer: herfstoffer 

IE *ner- ‘man (als krijger)’ Overige IE termen: ner-* 

sab. Nerio ‘kracht, moed’ Overige IE termen: nerio 

lit. neršėti ‘kuit schieten’ Overige IE termen: neršėti 

lit. nerti ‘duiken, dompelen’ Overige IE termen: nerti 

toch. A onk, toch. B enkwe ‘man’ Overige IE termen: onk 

Zamolxis in Thracië Overige IE termen: Ζεμελειξιν* 
Pellon-Pekko: Overige niet-IE termen: Pellon-Pekko 

Runkoteivas of Rukotiivo Overige niet-IE termen: Runkoteivas 

De naam Sämpsä Overige niet-IE termen: Sämpsä 

paard Paard 

Freyr gewijde paard Paard: Freyr, ~ van (Germ.) 

paard en de os als aan Freyr gewijde Paard: Freyr, ~ van (Germ.) 

paarden, aan Freyr gewijd Paard: Freyr, ~ van (Germ.) 

paard wordt vaak gebruikt als offerdier Paard: offerpaard 
Oktober-paard Paard: Oktober-paard (L/R) 
veulen Paard: veulen 

Phol = ‘veulen’, nl. van Wodan (Preusler) Paard: veulen: term: phol (Preusler) (Germ.) 

 hal [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Paleis: zaal (hal, koningshof) 

zaal Paleis: zaal (hal, koningshof) 

priesters Priester 

offerpriesteres Priester: functie: offerpriesteres 

Priesteressen Priester: functie: priesteres 

vrouw verricht een alfenoffer Priester: functie: priesteres 

Vestaalse maagd Priester: groep: ‘Vestaalse maagden’ (L/R) (vuurpriesteressen van 
Vesta) 

Freyr heeft eigen priesters Priester: spec. god: Freyr-priester (Germ.) 

Freyr-priesters Priester: spec. god: Freyr-priester (Germ.) 

haar broer Freyr- Priester: spec. god: Freyr-priester (Germ.) 

Freyr-priesteres Priester: spec. god: Freyr-priesteres (Germ.) 

WlþuþewaR   Priester: spec. god: Ullr-priester (Germ.) 

Atharva Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.) 

blótgoðar Priester: term: blótgoði (Germ.) (offerpriester) 

Freysgoði Priester: term: Freysgoði (Germ.) (Freyr-priester ) 

hofgyðja Priester: term: hofgyðja (Germ.) (tempelpriesteres) 

hofgyðjar Priester: term: hofgyðja (Germ.) (tempelpriesteres) 

WlþuþewaR   Priester: term: wlþuþewaR (‘dienaar van (de god) Ullr’) 
(runeninscr.) (Germ.) 

remmingen Psychologie: angst: remming (psych. blokkade) 

dronkenschap Psychologie: extase 

persoonlijke verhouding tot Freyr Psychologie: houding t.o.v. de familie 

liefdesinstinct Psychologie: intuïtie (instinct) 

ontwaken Psychologie: ontwaken (wekken) 
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slapend Psychologie: slaap (slaper) 

dichterlijke beschrijving Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel) 

dichterlijke symboliek Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel) 

fantasie Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel) 

verzonnen Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel) 

vergissing Psychologie: vergissing 

reis Reis 

reizende Reis 

dodenvaart (hellevaart) Reis: hel, ~ naar de (hellevaart, dodenvaart) 

Hlíðskjálf, dat hij heimelijk beklommen Reis: klimmen: berg (hoogte) 

arriveerden Reis: komst (aankomst, komen) 

komt aan Reis: komst (aankomst, komen) 

belanden Reis: komst: landen 

in een schip aankomt Reis: komst: landen 

ίκανω, ίκνεω- Reis: komst: term: ίκανω, ίκνεω- (vb.) (Gr.) 

ontmoeten Reis: ontmoeten (bezoeken, ontvangst) 

berijd Reis: rijden (berijden, rit) 

reed [+ spatie] Reis: rijden (berijden, rit) 

keert hij terug Reis: terugkeer (terugvoeren) 

keert Njörðr terug Reis: terugkeer (terugvoeren) 

keert terug Reis: terugkeer (terugvoeren) 

reist over zee Reis: varen 

scheepvaart Reis: varen 

volgt Reis: volgen 

Goten kwamen uit Zuid-Zweden Reis: volksverhuizing 

oostwaarts is getrokken Reis: volksverhuizing 

waar hij het later vindt Reis: zoektocht: vinden (ontdekken) 

religie Religie 

Boeddhistische Religie: Boeddhisme (Ind.-B.), Boeddhistisch, Boeddhist 

Christelijk Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen 

geloof in goddelijke afstamming Religie: geloof in goddelijke afstamming 

geloven de Geten in hem Religie: geloof, gods- (goden-) 

heidens Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

Oud-Germaanse religie Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

Asen-vereerders Religie: Germaanse ~ : Asen-vereerders (Germ.) 

strijders en Asen- Religie: Germaanse ~ : Asen-vereerders (Germ.) 

Freyrs vereerders Religie: Germaanse ~ : Wanen-vereerders (Germ.) 

Wanen-vereerders Religie: Germaanse ~ : Wanen-vereerders (Germ.) 

Hindoeïstische Religie: Hindoeïsme (Ind.), Hindoeïstisch, Hindoe 

Śāktisme Religie: Śāktisme = Tantrisme (Ind.), Śākta (lit.) 

primitieve religies Religie: type: primitieve ~ 

Volksgeloof Religie: type: volksgeloof (volksgodsdienst, dorpsreligie) 

heilig Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal) 

sacrale Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal) 

godsvrede Religieus fenomeen: heiligheid van tijd (periodieke heiligheid) 

heilige periode Religieus fenomeen: heiligheid van tijd (periodieke heiligheid) 

periode waarin de heilige vrede heerst Religieus fenomeen: heiligheid van tijd (periodieke heiligheid) 

vrede in de winter Religieus fenomeen: heiligheid van tijd: Jul-vrede (Germ.) 

Nerthus-vrede Religieus fenomeen: heiligheid van tijd: Nerthus-vrede (Germ.) 

Tijdens de ommegang van Nerthus heerst Religieus fenomeen: heiligheid van tijd: Nerthus-vrede (Germ.) 

Fróða-friðr Religieus fenomeen: heiligheid van tijd: Vrede van Fróði = Fróða-
friðr (Germ.) 

Fróði-vrede Religieus fenomeen: heiligheid van tijd: Vrede van Fróði = Fróða-
friðr (Germ.) 

Vrede van Fróði Religieus fenomeen: heiligheid van tijd: Vrede van Fróði = Fróða-
friðr (Germ.) 

gewijd Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding) 
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profane Religieus fenomeen: profaniteit (wereldlijk) 

cultusobject Religieus voorwerp 

amulet Religieus voorwerp: amulet 

Freyr-amulet Religieus voorwerp: amulet, Freyr- (Germ.) 

fetisj Religieus voorwerp: fetisj (object of dier waar heilige kracht van 
uitgaat) 

blœti Religieus voorwerp: fetisj: term: blœti (Germ.) 

ceremonie Rite 

begrafenis Rite: behandeling van de dode: begrafenis 

bijgezet in een Rite: behandeling van de dode: begrafenis 

huisriten Rite: huisritueel (private cultus) 

private cultus Rite: huisritueel (private cultus) 

kroningsrite Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen) 
officiële godencultus Rite: openbare ~ (publieke cultus) 

Bruiloft Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: term: bruiloft 
(e. var.) (Germ.) 

cultische handeling Rite: rituele handeling 

cultushandeling Rite: rituele handeling 

gebruiken Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

volksgebruik Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

gewoonte Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

praktijken Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

verbonden met agrarische Rite: volksgebruik: agrarisch gebruik 

Bruiloftsgebruik Rite: volksgebruik: bruiloftsgebruik 

koe’ Rund: koe 

baula ‘koe’ Rund: koe: term: baula (Germ.) 

stier Rund: stier 

De os: Rund: stier: os van Freyr (Germ.) 

paard en de os als aan Freyr gewijde Rund: stier: os van Freyr (Germ.) 

graðungr Rund: stier: term: graðungr (Germ.) 

Phol is verwant met skt. bala ‘kracht’ Sansk. termen: bala 

IE *ner- ‘man (als krijger)’, ook in Indra Sansk. termen: Indra 

skt. nar-, gr. ανηρ ‘man’ Sansk. termen: nara 

skt. nṛt ‘dansen’ Sansk. termen: nṛt 
Vergelijk de Indische Puraṃdhi Sansk. termen: Puraṃdhi 

skt. vanam Sansk. termen: vana 

kuit schieten’, d.w.z. voortplanten Schepping: voortbrengen, produceren 

Voortplanting Schepping: voortbrengen, produceren 

neršėti Schepping: voortbrengen: term: neršėti (Lit.) 

Phytalmios Schepping: voortbrengen: term: φυταλμιος (adj.) (Gr.) 

seksuele Seksualiteit 
afwijkend seksueel gedrag Seksualiteit: afwijkend seksueel gedrag 

fallische Seksualiteit: fallus 

fallus Seksualiteit: fallus 

paardenfallus Seksualiteit: fallus, paarden- 

Völsi Seksualiteit: fallus, paarden-: ‘Völsi’ (Germ.) 

hestreðr (‘paardenfallus’ Seksualiteit: fallus, paarden-: term: hestreðr (Germ.) 

beytill Seksualiteit: fallus: term: beytill (Germ.) 

Betekenis van Mörnir Seksualiteit: fallus: term: mörnir (Germ.) 

priapo Seksualiteit: fallus: term: priapus (L/R) 

Völsi Seksualiteit: fallus: term: völsi (goddelijke stamvader) (Germ.) 

εγχος Seksualiteit: fallus: term: εγχος (Gr.) 

geslacht van beide goden Seksualiteit: geslachtelijkheid (kunne, sekse) 

geslachtelijk Seksualiteit: geslachtelijkheid (kunne, sekse) 

hermafroditisch Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme) 

tweegeslachtelijke Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme) 

vereniging van Freyr en Gerðr Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging) 
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homoseksueel Seksualiteit: homoseksualiteit 

verwijfd Seksualiteit: homoseksualiteit 

bloedschande Seksualiteit: incest (bloedschande) [zie ook Huwelijk: broer-
zusterhuwelijk] 

incest Seksualiteit: incest (bloedschande) [zie ook Huwelijk: broer-
zusterhuwelijk] 

sacrale prostitutie Seksualiteit: prostitutie, tempel- (sacrale -) 

erotische Seksualiteit: sensualiteit, zinnelijkheid, erotiek 

bevrucht Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

 ring [voorafgegaan door een spatie] Sieraad: ring 

Draupnir Sieraad: ring, heilige: ring van Odin: ‘Draupnir’ (Germ.) 

lid der Asen Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

toe te laten tot de soma-drinkers Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

toegang tot de Asen-gemeenschap Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

gemeenschappen Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap) 

gevolg van krijgers Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

samenleving Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

positie Sociologie: relatie (positie) 

tussen dienaar (niet een slaaf) en heer Sociologie: relatie tussen heer en dienaar 

relatie tussen religie en sociale Sociologie: relatie tussen religie en maatschappij 

relatie met de god Njörðr Sociologie: relatie, menselijke (of goden onderling) 

relatie tussen Nerthus en Njörðr Sociologie: relatie, menselijke (of goden onderling) 

persoonlijke verhouding tot Freyr Sociologie: relatie, persoonlijke 

incestueuze verhoudingen Sociologie: relatie, seksuele 

rol van de vrouw Sociologie: rol van de vrouw 

staf’ Staf 
völr ‘staf’ Staf: scepter: toverstaf: term: völr (Germ.) 
valt de Wanen aan Strijd en vrede: aanval 

vijanden Strijd en vrede: antagonisme 

bedreigingen Strijd en vrede: bedreiging (dreigen) 

beschermen Strijd en vrede: beschermen 

verdedigen Strijd en vrede: beschermen 

waakhonden Strijd en vrede: beschermen 

waakt Strijd en vrede: beschermen 

Onder zware bedreigingen geeft ze toe Strijd en vrede: dwingen 

dwingen Strijd en vrede: dwingen 

afhankelijk Strijd en vrede: gebondenheid, onvrijheid, afhankelijkheid, 
gehechtheid 

sluit de vrouwen van zijn vijanden op Strijd en vrede: gevangenschap (gevangenneming) 

binnenvallende Strijd en vrede: inval (verovering) 

kolonisering Strijd en vrede: kolonisatie 

overwinning Strijd en vrede: overwinning (verslaan) 

overwinning van het licht of de lente Strijd en vrede: overwinning op de dood 

concurrerende Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 

oorlog Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

strijd Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

bevechten Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

godenstrijd Strijd en vrede: strijd tussen goden: Asen en Wanen (Germ.) 

strijd tussen Asen en Strijd en vrede: strijd tussen goden: Asen en Wanen (Germ.) 

Wanen-oorlog Strijd en vrede: strijd tussen goden: Asen en Wanen (Germ.) 

ruzies Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie) 

gewond Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

verzoening der tegenstellingen Strijd en vrede: verzoening der tegenstellingen 

Asen en Wanen sluiten vrede Strijd en vrede: verzoening van Asen en Wanen (Germ.) 
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vrede gesloten en gijzelaars Strijd en vrede: verzoening van Asen en Wanen (Germ.) 

Njörðr is gijzelaar na de vredessluiting Strijd en vrede: verzoening van Asen en Wanen (Germ.) 

vrede Strijd en vrede: vrede (alg.) 

periode van voorspoed en vrede Strijd en vrede: vrede als toestand van voorspoed en afwezigheid 
van oorlog 

Fróða-friðr Strijd en vrede: vrede als toestand van voorspoed en afwezigheid 
van oorlog: Vrede van Fróði = Fróða-friðr (Germ.) 

Fróði-vrede Strijd en vrede: vrede als toestand van voorspoed en afwezigheid 
van oorlog: Vrede van Fróði = Fróða-friðr (Germ.) 

jarl Hákon zo’n vrede Strijd en vrede: vrede als toestand van voorspoed en afwezigheid 
van oorlog: Vrede van Fróði = Fróða-friðr (Germ.) 

periode van rijkdom Strijd en vrede: vrede als toestand van voorspoed en afwezigheid 

van oorlog: Vrede van Fróði = Fróða-friðr (Germ.) 
Vrede van Fróði Strijd en vrede: vrede als toestand van voorspoed en afwezigheid 

van oorlog: Vrede van Fróði = Fróða-friðr (Germ.) 

vrede, geluk en Strijd en vrede: vrede als toestand van voorspoed en afwezigheid 
van oorlog: Vrede van Fróði = Fróða-friðr (Germ.) 

symboliek Symboliek 

verbeeldt Symboliek 

bani Belja Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘bani Belja’ (Germ.) 

Belja dólgr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Belja dólgr’ (Germ.) 

fégjafa gúð Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘fégjafa gúð’ (Germ.) 

folkvaldi goða Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘folkvaldi goða’ (Germ.) 

hjör-Nirðir Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘hjör-Nirðir’ (Germ.) 

Njarðar burr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Njarðar burr’ (Germ.) 

Njarðar dóttir Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Njarðar dóttir’ (Germ.) 

öndurdís Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘öndurdís’ (Germ.) 

Vanaguð Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanaguð’ (Germ.) 

Vananiðr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vananiðr’ (Germ.) 

veraldar goð Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘veraldar goð’ (Germ.) 

noa-woord Symboliek: beeldspraak: metafoor: noa-woord 

kenning Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.) 

krijgerkenningen Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.) 

auðigr sem Njörðr Symboliek: beeldspraak: spreekwoord (gezegde) 

weerspiegeling Symboliek: beeldspraak: weerspiegeling (fig.) 

symbool voor de wolken Symboliek: boot [of schip] Skiðblaðnir  als symbool van de wolken 
(ouder onderzoek) (Germ.) 

Gerðr is de omheinde akker Symboliek: Gerðr als symbool van de omheinde akker (M. Olsen) 
(Germ.) 

korenveld dat verpersoonlijkt wordt door Symboliek: Gerðr als symbool van de omheinde akker (M. Olsen) 
(Germ.) 

door de goudmolen van Fróði Symboliek: goudmolen van Fróði als symbool van de Vrede van 

Fróði (= welvaart) (Germ.) 

de doorbreking van de persoonlijkheid Symboliek: mythe van Freyr en Gerðr als symbool van de 
doorbreking van de persoonlijkheid van de held door zijn 
remmingen (De Vries) (Germ.) 

verbeeldt de overwinning van het licht of Symboliek: mythe van Freyr en Gerðr als symbool van de 
overwinning van het licht of de lente over de duisternis of de 
winter (ouder onderzoek) (Germ.) 

verpersoonlijkt Symboliek: personificatie als symbool 

personificatie Symboliek: personificatie als symbool 

verpersoonlijking Symboliek: personificatie als symbool 

Sigurðr: Symboliek: Sigurðr als symbool van de verrijzende zon (Germ.) 

Skírnir betekent ‘de stralende’ Symboliek: Skírnir als symbool van de verrijzende zon (Germ.) 

‘de plotseling aanbrekende dag’ Symboliek: Svipdagr als symbool van de verrijzende zon (Germ.) 

teken van rechtszekerheid Symboliek: teken van rechtszekerheid 

rechtszekerheid een ring op de Jellinger Symboliek: teken van rechtszekerheid: ring op de Jellinger heide 
(Germ.) 



De Oud-Germaanse religie 

 

afdruk van de ring Symboliek: teken, markerings- (herkennings-) 

teken op de rechter grote teen Symboliek: teken, markerings- (herkennings-) 

accent Taal: accent 

tijding Taal: bericht 

sage Taal: epiek: sage 

heldensage Taal: epiek: sage, helden- (heroën-) 

sprookje Taal: epiek: sprookje 

geschiedenis Taal: epiek: verhaal (vertelling) 

verhaal Taal: epiek: verhaal (vertelling) 

vertolking Taal: epiek: verhaal (vertelling) 

þáttr Taal: epiek: verhaal: term: þáttr (Germ.) 

aangeroepen Taal: gebed (aanroeping, invocatie) 

bidt Taal: gebed (aanroeping, invocatie) 

discussie Taal: gesprek: debat, discussie 

liederen Taal: lied 

runenlied Taal: lied, runen- 

balladen Taal: lied: ballade 

koningslijsten Taal: lijst, konings- (stamtafel) 

stamtafel Taal: lijst, konings- (stamtafel) 

Metriek Taal: metrum (maat) 

naam Taal: naam (noemen) 

namen Taal: naam (noemen) 

naam Taal: naam, persoons- 

appellativum Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

bijnaam Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

koosnaam Taal: naam, persoons-: bijnaam: koosnaam 

plaatsnamen Taal: naam, plaats- (toponiem) 
natuurnamen Taal: naam, plaats-: natuurnaam 

cultische plaatsnamen Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

theofore Freyr-plaatsnamen Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

Theofore natuurnamen Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

theofore plaatsnamen Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

theofore Wanen- Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

theofore-plaatsnaamparen Taal: naam, plaats-: theofore- of cultische-plaatsnaampaar (die 
dicht bijeen liggen) 

voorwerpsnaam Taal: naam, voorwerps- 

schaamteloze liederen Taal: obscene ~ 

overlevering Taal: overlevering 

þulur Taal: poëzie, didactische: term: þula (Germ.) 

prozainleiding Taal: proza 

alliteratie Taal: rijm: alliteratie (stafrijm) 

stafrijm Taal: rijm: alliteratie (stafrijm) 

praten Taal: spraak (spreken) 

vertelt Taal: spraak (spreken) 

slotformule Taal: spreuk 

spreuk Taal: spreuk 

spreekt daarbij de volgende strofe uit Taal: spreuk, vruchtbaarheids- 

til árs ok friðar Taal: spreuk: ‘til árs ok friðar’ (Germ.) 

‘Aukinn ertu, Völsi, ok upp tekinn Taal: spreuk: frase: ‘Aukinn ertu, Völsi, ok upp tekinn …’ enz. 
(Germ.) 

ár ok friðr Taal: spreuk: frase: ‘til árs ok friðar’ (Germ.) 

stijl Taal: stijl 

met de god Mörnir wordt herhaald Taal: stijlfiguur: repetitio (herhaling) 

tekst Taal: tekst 

Runeninscriptie Taal: tekst: inscriptie 

stroferegel Taal: vers(regel) 

strofe Taal: versvorm: strofe 
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begeren, afsmeken Taal: verzoek 

igh- Taal: verzoek: term: igh-* (Germ.) 

zingt Taal: zang, samen- 

dag Tijd: dag(indeling) 

morgens Tijd: dag: ochtend (’s morgens) 

aanbrekende dag Tijd: dag: ochtendschemering 

Svipdagr betekent waarschijnlijk ‘de Tijd: dag: ochtendschemering: term: svipdagr, swæfdæg (‘de 
plotseling aanbrekende dag’) (namen van helden) (Germ.) 

jaar Tijd: jaar(indeling) 

elk jaar Tijd: jaar, elk (jaarlijks) 

jaargetijde Tijd: jaargetijde (seizoen) 

lente Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar) 

voorjaar Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar) 

winter Tijd: jaargetijde: winter 

keerpunt van het jaar Tijd: jaarperiode: zonnewende, winter- 

periode Tijd: periode 

drie jaar plaats (en niet elk jaar) Tijd: periode, cultus-: tijdstip: driejaarlijks 

driejaarlijkse gouwfeest Tijd: periode, cultus-: tijdstip: driejaarlijks 

later een jaarlijks Tijd: periode, cultus-: tijdstip: jaarlijks 

negenjaarlijkse Tijd: periode, cultus-: tijdstip: negenjaarlijks 

drie jaar Tijd: periode: drie jaar 

negen nachten Tijd: periode: negen dagen (negen nachten) 

Datering Tijd: temporaliteit: datering (periodisering) 

oudsher Tijd: temporaliteit: lange ~ (lange levensduur, van oudsher, sinds 
onheugelijke tijden) 

 oud [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oud. Tijd: temporaliteit: ouderdom 

 oud: [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: ouderdom 

 oud, [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oud- Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oud (primitief Tijd: temporaliteit: ouderdom 

 oude [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oude. Tijd: temporaliteit: ouderdom 

ouder [+ spatie] Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oudere Tijd: temporaliteit: ouderdom 

tijdelijke Tijd: temporaliteit: tijdelijkheid (eindigheid) 

totaliteit Totaliteit 

totaliteit, nl. van de samenvatting van Totaliteit: omvatting van twee tegenstellingen, ~ als 

twee [+ spatie] Twee 

twee tegengestelde Twee: polariteit (tegengesteld en samenwerkend; complementair) 

polariteit Twee: polariteit (tegengesteld en samenwerkend; complementair) 

tweede Twee: tweede 

gewas Vegetatie 

planten Vegetatie 

vegetatie Vegetatie 

bies Vegetatie: bies 

d. Simse ‘bies’ Vegetatie: bies: Simse (Germ.) 

bladeren Vegetatie: blad 

bloemen Vegetatie: bloem (bloesem) 

(Scirpus sylvaticus, nl. bosbies) Vegetatie: bosbies (Scirpus sylvaticus) 

sämpsä-heina Vegetatie: bosbies: term: sämpsä-heina (Finl.) 

Sämpsä-plant Vegetatie: bosbies: term: sämpsä-heina (Finl.) 

houten Vegetatie: hout(en) 

planken Vegetatie: hout: plank 

graan Vegetatie: koren (graan) 
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koren Vegetatie: koren (graan) 

gerst Vegetatie: koren: gerst 

barr ‘koren’ Vegetatie: koren: gerst: term: barr (Germ.) 

Beow ‘gerst’ Vegetatie: koren: gerst: term: beow (Germ.) 

bygg ‘koren’ Vegetatie: koren: term: bygg (Germ.) 

korenschoof Vegetatie: korenschoof 

look Vegetatie: look 

laukum Vegetatie: look: term: laukr (Germ.) 

cultische plant Vegetatie: plant, heilige (cultische) 

plantenspriet Vegetatie: plant: scheut (spriet) 

riet Vegetatie: riet 

rietstengel Vegetatie: rietstengel 

rietstengel is een attribuut in de Vegetatie: rietstengel van Dionysos (Gr.) 

haar elf gouden Vegetatie: toverkruid: levenskruid: appels der verjonging of 
gouden appels van Freyr (Germ.) 

vlas Vegetatie: vlas (Linum usitatissimum) 

líni Vegetatie: vlas: term: lín (Germ.) 

lína Vegetatie: vlas: term: lín (Germ.) 

woud Vegetatie: woud 

gewijd bos Vegetatie: woud, heilig 

Heiloo (vroeger Helichelo, Heilgalo) Vegetatie: woud, heilig: term: heilgalo, helichelo (mod. Heiloo) 
(Germ.) 

lund Vegetatie: woud, heilig: term: lundr (Germ.) 

vanam Vegetatie: woud: term: vana (lit.) (Ind.) 

bevrijd Verlossing 

genezende Verlossing: type: genezing 

onafhankelijk Verlossing: vrijheid 

nieuw leven gewekt Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken 

opgericht Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

opkomende Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

oprijst Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

uit de onderwereld gehaald Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

herrijst Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

weer tot leven Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wederopstanding Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 
herleeft Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

verschijning Verschijning: alg. verschijningsvorm 

kan worden opgevouwen en in een tas Verschijning: gedaanteverkleining 

als Freyr verkleed Verschijning: illusie: imitatie 

epifanie Verschijning: openbaren, zich 

verraadt Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen) 

liefdesscène zien Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen) 

Gerðr zien Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen) 

verbreiding zien Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen) 

vruchtbaarheidsgoden zien Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen) 

huwelijk zien Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen) 

naam Freyr verdringt langzamerhand die Verschijning: substitutie 

vervangen Verschijning: substitutie 

geruild tegen Verschijning: substitutie: ruil 

oefent waarschijnlijk de functie van de Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

representanten Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

vertegenwoordig Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

verdwijnt Verschijning: verdwijning 

voorbeeld Verschijning: voorbeeld 

reële Verschijning: werkelijkheid 

zeevogels Vogel: zeevogel 

voorwerp Voorwerp 
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boeien Voorwerp: band 

Verklaring van Skíðblaðnir Voorwerp: blad: term: blaðnir, skíð- (‘vouw-plankjes’) (pl.) (naam 
v.e. schip) (Germ.) 

þáttr Voorwerp: draad: term: þáttr (Germ.) 

molenstenen Voorwerp: maalsteen (molensteen) 

goudmolen Voorwerp: maalsteen: goudmolen 
platen Voorwerp: plaat, metalen 

slede Voorwerp: slede 

ski’s Voorwerp: sneeuwschoen, ski 

vuur Vuur 

hemelse vuur Vuur: hemelse ~ 

vlammenwal Vuur: vlammenwal 

eikinn fúr Vuur: vlammenwal: term: eikinn fúrr (‘wildvuur’) (Germ.) 

vafrlogi Vuur: vlammenwal: term: vafrlogi (‘flakkerend vuur’) (Germ.) 

angan Waarneming: ruiken: geur: term: angan (Germ.) 

raakt een vrouw aan Waarneming: voelen: aanraking 

aanblik Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen) 

beziet Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen) 

mag zien Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen) 

perspectief van de menselijke oorlog Waarneming: zien: perspectief, historisch 

perspectief van de godenstrijd Waarneming: zien: perspectief, mythologisch 

wagen Wagen: cultuswagen 

wagen draagt hertengeweien Wagen: cultuswagen 

Frotho drie jaar lang in een wagen Wagen: cultuswagen van Freyr (Frotho) (Germ.) 

wagen door het land Wagen: cultuswagen van Freyr (Frotho) (Germ.) 

wagen van Nerthus Wagen: cultuswagen van Nerthus (Germ.) 

dodenwagen Wagen: dodenwagen 

zonnewagen Wagen: zonnewagen 

lans Wapen: speer (lans) 

speer Wapen: speer (lans) 

εγχος Wapen: speer: term: εγχος (Gr.) 

Freyr zijn zwaard Wapen: zwaard van Freyr (Germ.) 

Freyrs verlies van zijn zwaard Wapen: zwaard van Freyr (Germ.) 

droeg Freyr geen zwaard Wapen: zwaard van Freyr (Germ.) 

zijn uit zichzelf vechtend zwaard Wapen: zwaard van Freyr (Germ.) 

zijn uit zichzelf vechtend zwaard Wapen: zwaard, uit zichzelf vechtend 

ook als voorwerpsnaam voor een zwaard Wapen: zwaard: ‘Mörnir’ (Germ.) 

hjör Wapen: zwaard: term: hjörr (Germ.) 

water Water 

angu- Water: term: angu-* (Germ.) 

Njarðarlaug Wateren: bron: term: laug, Njarðar- (‘Njörðrs bron’) (vlgs 

Elgquist) (Germ.) 
Njarðarlög Wateren: meer: term: lög, Njarðar- (‘Njörðrs meer’) (mod. eiland 

Tysnesøen) (Germ.) 
moerassen Wateren: moeras (offermoeras) 

vereerd in een rietmoeras Wateren: moeras (offermoeras) 

moerassen waar riet groeit Wateren: moeras, riet- 

rietmoeras Wateren: moeras, riet- 

zee [+ spatie] Wateren: oceaan (zee) 

zee: Wateren: oceaan (zee) 

zeekust Wateren: oceaan (zee) 

zeegebied Wateren: oceaan (zee) 

zeegod Wateren: oceaan (zee) 

zeevogels Wateren: oceaan (zee) 

zeereus Wateren: oceaan (zee) 

zeekoe Wateren: oceaan (zee) 

stafr en lög Wateren: oceaan: term: lögr (Germ.) 
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vík Wateren: oceaan: zeeinham: term: -vik (Germ.) 

Gevaarlijke Welzijn en ziekte: gevaar (risiko) 

welstand Welzijn en ziekte: gezondheid (welstand) 

 geluk [voorafgegaan door een spatie] Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen) 

voorspoed Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen) 

mislukte oogst Welzijn en ziekte: misoogst 

ongeluk Welzijn en ziekte: onheil 

onheil Welzijn en ziekte: onheil 

 rijk [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart) 

rijkdom Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart) 

welvaart Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart) 

goede oogst Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst, aardzegen) 

rijkdom (van de oogst Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst, aardzegen) 

zegenrijke oogst Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst, aardzegen) 

zegenrijke visvangst Welzijn en ziekte: rijkdom der zee (goede visvangst) 

 geld [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Welzijn en ziekte: rijkdom: geld 

volheid Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed (gedijen) 

overvloed Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed (gedijen) 

Fulla Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: fol*, vol*, volla, 
fulla (goden) (Germ.) 

Volla Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: fol*, vol*, volla, 
fulla (goden) (Germ.) 

Fol Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: fol*, vol*, volla, 
fulla (goden) (Germ.) 

Phol Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: fol*, vol*, volla, 
fulla (goden) (Germ.) 

Vol, Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: fol*, vol*, volla, 
fulla (goden) (Germ.) 

Vol) Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: fol*, vol*, volla, 
fulla (goden) (Germ.) 

Vol [+ spatie] Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: fol*, vol*, volla, 
fulla (goden) (Germ.) 

Vol- Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: fol*, vol*, volla, 
fulla (goden) (Germ.) 

Puraṃdhi (‘overvloed’) Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: puraṃdhi (godin) 
(Ind.) 

auðigr Welzijn en ziekte: rijkdom: term: auðigr (sem Njörðr) (adj.) 
(Germ.) 

verjongd Welzijn en ziekte: verjonging 

beenwond Welzijn en ziekte: verwonding (wond) 

vruchtbaarheid Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid (viriliteit) 

liesbreuk Welzijn en ziekte: ziekte: liesbreuk 

on. haull ‘liesbreuk’ Welzijn en ziekte: ziekte: liesbreuk: term: haull (Germ.) 

verstuikt Welzijn en ziekte: ziekte: verstuiking 

Bevordering Werkzaamheid: aanzetten 

omgeven Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten) 

malen Werkzaamheid: bereiden: malen 
bewegende Werkzaamheid: bewegen (zich -) 

duiken, dompelen Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik) 

nerti Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling: term: nerti (Lit.) 

springen Werkzaamheid: bewegen: springen 

sneller lopen Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen (rennen, zich snel 
bewegen, voortstormen) 

Draupnir Werkzaamheid: druipen: term: draupnir (nom. ag.) (Odins ring) 
(Germ.) 

jaagt Werkzaamheid: ec. ~: jacht 
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jacht Werkzaamheid: ec. ~: jacht 

agrarisch Werkzaamheid: ec. ~: landbouw (akkerbouw) 

akkerbouw Werkzaamheid: ec. ~: landbouw (akkerbouw) 

boeren het land kunnen Werkzaamheid: ec. ~: landbouw (akkerbouw) 

oogst Werkzaamheid: ec. ~: oogst (opbrengst) 

veeteelt Werkzaamheid: ec. ~: veeteelt 

visserij Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst) 

visvangst Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst) 

bezaaien Werkzaamheid: ec. ~: zaaien 

hulp Werkzaamheid: helpen (hulp) 

stort Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, 
neerstorten) 

verbroken Werkzaamheid: opheffen 

verbergen Werkzaamheid: verbergen (zich -) 

felh Werkzaamheid: verbergen: term: felhan*, fela (Germ.) 

verlokkende Werkzaamheid: verleiden, bekoren, lokken 

vergelijk komen en samen Werkzaamheid: werken, samen- 

zonden Werkzaamheid: zenden 

Ragnarök Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (‘lot der goden’) 
(Germ.) 

 recht’ [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: recht 

moederrechtelijke Wet en orde: recht, moeder- 

rechtszekerheid Wet en orde: recht: waarborging (rechtszekerheid) 

waarborg voor vrede Wet en orde: recht: waarborging van vrede 

vaardigt wetten uit Wet en orde: recht: wetgeving (uitvaardigen van wetten) 

beraadslaging Wet en orde: rechtspraak: beraadslagen (overleggen) 

wet Wet en orde: wet 

samenlevingsverdrag Wet en orde: wet: contract: samenlevingsverdrag 

sluiten vrede Wet en orde: wet: contract: vredessluiting 

tot een vergelijk komen Wet en orde: wet: contract: vredessluiting 

vrede gesloten Wet en orde: wet: contract: vredessluiting 

vredessluiting Wet en orde: wet: contract: vredessluiting 

germ. aiwa- ‘wet, recht’ Wet en orde: wet: term: aiwa (Germ.) 

archeologische Wetenschap: archeologie (opgraving) 

vondst Wetenschap: archeologie: bodemvondst 

onderzoek Wetenschap: onderzoek 

etymologie Wetenschap: taalkunde: etymologie (ontlening) 

etym. Wetenschap: taalkunde: etymologie (ontlening) 

etymologisch Wetenschap: taalkunde: etymologie (ontlening) 

Ontlening Wetenschap: taalkunde: etymologie (ontlening) 

geslacht van het woord (de genus) Wetenschap: taalkunde: genus (geslacht) 

geslacht van het woord (de genus) is Wisseling: genusverandering (taalk.) 

geslacht der goden kan wisselen Wisseling: geslachtswisseling, cultureel-historische 

van geslacht konden verschillen Wisseling: geslachtswisseling, cultureel-historische 

heroïsering (tot heldensage omvormen) Wisseling: heroïsering (tot heldensage omvormen) 

mythisering (tot mythe omvormen) Wisseling: mythisering (tot mythe omvormen) 

neemt zijn zoon Freyr de macht over Wisseling: politieke machtsverandering (machtsovername) 

regen Wolk en regen: regen 

wolk Wolk en regen: wolk 

 zon [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Zon 

zon’ Zon 

zon: Zon 

zon. Zon 

zons Zon 

zonne Zon 

Sigurðr: Zon: ‘Sigurðr’ (Germ.) 
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Skírnir betekent ‘de stralende’ Zon: ‘Skírnir’ (Germ.) 

Svipdagr betekent waarschijnlijk ‘de Zon: ‘Svipdagr’ (Germ.) 

opkomende zon Zon: rijzende ~ 

Sunna Zon: term: sunna (godin) (Germ.) 

zonsopgang Zon: zonsopgang 
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