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Inleiding
Toen Jacob Grimm in 1835 zijn indrukwekkende verzameling van Oudgermaans
geloofsgoed uitgaf, noemde hij het boek Deutsche Mythologie. Zijn bedoeling was
inzicht te verschaffen in het oude geloof van de Duitse volkeren voor de komst van
het christendom, onder gebruikmaking van de kennis van de mythologie van
omringende volkeren, tenminste voorzover deze kon dienen om het beeld van de
Duitse mythologie te verhelderen. Zijn bronnen waren, naast enkele klassieke
schrijvers over het oude Germanië uit het begin van onze jaartelling, tal van vroegen laatmiddeleeuwse teksten en overleveringen uit alle Germaanse landen, zowel in
het Latijn als in de volkstalen. Het grootste gedeelte van deze teksten werd in het
Noorden opgetekend: naast de in het Latijn geschreven Gesta Danorum van de
Deense auteur Saxo Grammaticus (eind 12e eeuw) de teksten die in de 13e eeuw op
IJsland in de volkstaal werden opgetekend: de skaldenpoëzie, de beide Edda's en de
saga's. Grimm maakte in zijn inleiding duidelijk onderscheid tussen de Duitse en de
Noordse mythologie op grond van afstand in tijd en plaats, maar zag de Noordse
mythologie als wezensverwant. Zo werd zijn boek een mengeling van algemeen
Germaanse, Duitse en Noordse mythologie en geloofsopvattingen. De uitgever van
de fotomechanische herdruk uit 1968 noemt het boek ‘eine germanisch-deutsche
Religionsgeschichte und Mythenkunde’. Ongeveer een eeuw na Grimm noemde Jan
de Vries zijn standaardwerk over hetzelfde onderwerp en gebaseerd op dezelfde
bronnen Altgermanische Religionsgeschichte (1935-1937). Na de Tweede
Wereldoorlog maakte het nu voor velen negatief beladen woord ‘Germaans’ nogal
eens plaats voor ‘Noords’, getuige titels als Turville-Petre's Myth and Religion of
the North (1964), Ellis Davidsons Gods and Myths of Northern Europe (1964) of
Anne Holtsmarks Norrøn Mytologi (1970). Rudolf Simeks lexicon uit 1984 draagt
echter weer de titel Lexikon der germanischen Mythologie.
Alle hier genoemde werken, of ze nu ‘Germaans’, ‘Duits’ of ‘Noords’ in hun titel
voeren, behandelen de geloofsopvattingen en de mythologie van de Germaanstalige
volkeren van Europa voor hun kerstening. Ze putten uit dezelfde bronnen, ze bestrijken
dezelfde uitgestrekte tijdruimte, grofweg bezien een periode vanaf de Bronstijd (ca.
1500 v.Chr. - ca. 500 v.Chr.) tot aan de acceptatie van het christendom door de
verschillende Germaanse volkeren, een periode van honderden jaren. Over de periode
vóór onze jaartelling bieden slechts archeologische vondsten informatie, over later
tijden informeren behalve de resultaten van archeologisch
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onderzoek ook plaatsnamen en teksten. Het corpus van teksten begint bij klassieke
auteurs als Caesar en Tacitus en omvat teksten uit de verschillende Germaanse landen
tot en met 13e-eeuws IJsland; het omvat dus ruim twaalf eeuwen. In deze twaalf
eeuwen groeide een onduidelijk, door vele stammen bewoond Germanië in
verschillende fasen uit tot een geheel van grotere staatkundige eenheden. Die
verschillende fasen werden gemarkeerd door de overgang tot het christendom, het
vroegst in het Zuiden, het laatst in het Noorden. De Goten behoorden tot de eerste
Germaanse volkeren die tot het christendom overgingen (3e/4e eeuw), de Zweden
waren de laatsten (11e eeuw).
Is de godsdienst van de Germanen uit Brons- en IJzertijd vergelijkbaar met wat
men tien eeuwen later geloofde en weer twee eeuwen later pas optekende? Dit lijkt
onwaarschijnlijk.
Wat betreft de oudste tijden is er om te beginnen al het probleem dat het vaak zeer
moeilijk blijkt vast te stellen of we met Germaanse dan wel met andere volksstammen
te maken hebben, bijv. in het geval van de oudste Scandinavische rotstekeningen.
Ook is het niet altijd gemakkelijk de voorwerpen of (geromaniseerde) namen van
Kelten en Germanen van elkaar te onderscheiden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
Matronen, vrouwelijke godheden aan wie vele votiefstenen zijn toegewijd. Vaak
blijkt het vrijwel onmogelijk om op grond van slechts een naam vast te stellen of
zo'n godin van Keltische of Germaanse oorsprong is.
Tussen wat we weten over die vroegste tijden en de tijd van de laatste optekeningen
in de volkstaal liggen vele eeuwen, waarin volkeren zich verplaatsten en
samensmolten, waarin nieuwe maatschappelijke structuren groeiden en de christelijke
Kerk in samenwerking met keizers en koningen uitgroeide tot een macht die het hele
leven van de mensen beheerste. Binnen de nieuwe structuren maakte men kennis
met gevestigde culturen, culturen met een uitgebreide schriftelijke overlevering. De
Germaanse, nagenoeg schriftloze cultuur (de runen even buiten beschouwing gelaten)
werd door dit alles overspoeld en in de loop van de tijd grotendeels vernietigd. Wat
voortleefde deed dat min of meer ondergronds. Wat wij er nog van weten is voor
een groot deel kennis op grond van interpretaties en veronderstellingen. Het terrein
van de onzekerheden is groot.
In het hier voorliggende boek zal de behandeling van mythologie (opgevat als de
kennis van en de verhalen over de oude goden) en cultus evenals in de meeste
vakliteratuur niet streng gescheiden zijn. De verhalen staan echter voorop. Aangezien
de meeste verhalen in het Noorden werden op-
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getekend, is ervoor gekozen uit te gaan van de Noordse traditie, zonder echter voorbij
te gaan aan wat er buiten het Noorden bekend is. Dit betekent dat de goden primair
hun Noordse namen dragen maar dat ook de niet-Noordse varianten van de
godennamen worden vermeld. In het geval van belangrijke goden als Odin en Thor
gaat het om vele varianten.
Behalve enkele goden die misschien alleen in het Noorden bekend waren, kennen
we ook Germaanse goden die niet in het Noorden gekend werden, zoals de Zeeuwse
Nehalennia of de voornamelijk Rijnlandse Matronen.
De bronnen van onze kennis van de mythologie van de Germaanse volkeren zijn als
eerder gezegd archeologische vondsten, plaatsnamen, runeninscripties (weinig en
moeilijk interpreteerbare informatie) en teksten van klassieke schrijvers en van
gekerstende middeleeuwers uit verschillende eeuwen.
Niet-christelijke auteurs vanaf Caesar maken sporadisch opmerkingen over
geloofsbeleving en goden van de Germanen. In Tacitus' Germania vinden we wat
uitgebreider en tamelijk neutrale informatie over dit onderwerp. Dan zijn er de
christelijke auteurs uit de tijd van de volksverhuizingen en de vroege Middeleeuwen,
waar we sporadisch opmerkingen over het oude geloof en de goden vinden, vrijwel
altijd negatief gekleurd. In deze periode wordt de geschiedenis van de afzonderlijke
volkeren opgetekend, zoals bijvoorbeeld die van de Goten door Jordanes, de
geschiedenis van de Langobarden door Paulus Diaconus of die van de Franken door
Gregorius van Tours. Over Germanen wordt nu niet meer gesproken - het gaat nu
over de afzonderlijke volkeren.
Over Scandinavië berichten IJslandse en Noorse auteurs en een drietal auteurs van
daarbuiten: Rimbert, die in zijn Vita Anskarii de levensgeschiedenis van de ‘apostel’
van Scandinavië beschreef, Adam van Bremen die de geschiedenis van de bisschoppen
van de kerk van Hamburg schreef en Saxo Grammaticus die in zijn Gesta Danorum
over de Deense koningen tot aan zijn eigen tijd schreef. Ook bij deze drie vinden we
algemene en zeer christelijk gekleurde, dus soms zeer negatieve informatie.
Zeer belangrijke bronnen van informatie zijn de teksten die op IJsland werden
opgetekend: de skaldenpoëzie, de poëzie uit de Lied-Edda en verwante teksten, de
saga's en de Edda van Snorri Sturluson, de Snorra-Edda.
In vrijwel alle teksten behalve de IJslandse vinden we slechts korte berichten over
geloof of goden. Verhalen vinden we, met één uitzonde-

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

8
ring (»Odin), alleen op IJsland en bij Saxo (en deze noemt de IJslanders als zijn
voornaamste zegslieden).
De periode waarin de meeste teksten op IJsland werden opgetekend, is de 13e
eeuw. Men denkt dat het neerschrijven van deze teksten hier samenhing met een
periode van antiquarische belangstelling voor het verleden: de 13e eeuw is de tijd
waarin men alles van vroeger verzamelde, waaronder de mythologische
overleveringen. In de tijd dat de mythologische teksten neergeschreven werden, was
het land al ruim twee eeuwen een christelijk land en uit de optekeningen blijkt
duidelijk dat het hier gaat om verzamelen en bewerken van tot op zekere hoogte
‘dood’ materiaal. Ook zijn veel van deze overleveringen op de een of andere manier
christelijk gekleurd. Niet christelijk gekleurd is het grootste gedeelte van de Lied-Edda
en de poëzie van de skalden uit de heidense tijd. Hun stof is stevig verankerd in de
voorchristelijke wereld. De gedichten zijn lang mondeling overgeleverd en in de 13e
eeuw zonder inhoudelijke veranderingen opgetekend, zij het vaak textueel verminkt.
Vooral de langere gedichten leveren soms belangrijke informatie over goden en
godenverhalen.
De voornaamste bronnen van onze kennis van de Noordse mythologie zijn de
Lied-Edda, voorts de Edda die door Snorri Sturluson werd samengesteld en doorgaans
naar hem Snorra-Edda wordt genoemd, en de Gesta Danorum van de Deen Saxo
Grammaticus. Omdat vrijwel geen lemma in dit boek deze werken niet noemt, worden
ze hier beknopt geïntroduceerd.
De twee Edda's zijn verzamelwerken waarin oude, voorchristelijke kennis bijeen
werd gebracht, en beide werken zijn in opzet duidelijk gestructureerd. In beide werken
vinden we teksten van zeer verschillende aard. De Lied-Edda bevat behalve een groot
visionair gedicht ook gedichten waarin kennis wordt overgedragen, burleske verzen
en heldendichten, hier en daar door een korte prozatekst aan elkaar verbonden. In de
Snorra-Edda zijn godenverhalen en korte informaties in een doorlopende prozatekst
verwerkt, waarin strofen uit edda- en skaldengedichten als illustratie zijn opgenomen.
Ook deze Edda bevat enkele, doorgaans korte, teksten over helden, maar deze zijn
ver in de minderheid.

De Lied-Edda
Het hoofdhandschrift van de Lied-Edda, dat sinds 1971 in de ‘Stofnun Árna
Magnússonar’ - het handschrifteninstituut, genoemd naar IJslands bekendste
verzamelaar van handschriften, Árni Magnússon (1663-1730) - in Reykjavík wordt
bewaard, bevat een verzameling goden- en helden-
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liederen. Het werd rond of kort na het midden van de 13e eeuw op IJsland
samengesteld, vrijwel zeker onder gebruikmaking van een aantal oudere
verzamelingen. De poëzie in het handschrift wordt gekenmerkt door bepaalde
vormeigenaardigheden, op grond waarvan we ook andere poëzie met dezelfde
kenmerken eddapoëzie noemen. De meeste gedichten uit dit handschrift zijn alleen
hier overgeleverd en dit maakt het tot een volstrekt uniek exemplaar.
De gedichten in het handschrift dateren uit een periode van ongeveer de 10e eeuw
tot aan, naar sommigen aannemen, de 12e of zelfs 13e eeuw. De overlevering van
de gedichten is niet altijd even goed; er zijn veel blinde plekken.
De stof van de heldenliederen is algemeen-Germaans en gaat terug tot in de tijd
van de volksverhuizingen: Sigurd (Siegfried), de Gjukungen (Nibelungen), de
Hunnenkoning Attila en nog enkele andere Oudgermaanse helden spelen er een rol
in. De stof van de godengedichten is primair Noords, maar bevat allerlei
algemeen-Germaanse motieven.
In deze Edda staan de godenliederen voorop, ingeleid door de Völuspá (De
voorspelling van de zieneres), een visionair gedicht dat een overzicht geeft van het
ontstaan en de ondergang van de hele mythische wereld. Dan volgen enkele
Odingedichten, een gedicht over de god Freyr, enkele gedichten rond Thor en de
Völundarkviða (over de smid Völund/Wieland). De zogenaamde Helgi-liederen, over
een tweetal halfmythische helden van wie er één wordt gepresenteerd als een oudere
halfbroer van Sigurd Fafnisbani (»helden), verbinden de godenliederen met de reeks
gedichten uit verschillende tijden over helden die we voor het grootste gedeelte ook
uit het Duitse Nibelungenlied kennen. Deze reeks gedichten wordt eveneens ingeleid
door een overzichtsgedicht, de Grípisspá (De voorspelling van Gripir).
Ook buiten de Lied-Edda vinden we, vaak in saga's over de oude tijd opgenomen,
nog eddagedichten met soms mythologische informatie. Omdat een aantal van deze
gedichten zeer jong is, is het altijd weer de vraag hoe betrouwbaar zulke informatie
is.

De Snorra-Edda
De Snorra-Edda is het enige werk dat probeert een samenhangend overzicht van de
mythologie van het Noorden te geven. Deze Edda werd samengesteld door Snorri
Sturluson (1178/79-1241). Snorri is de bekendste geschiedschrijver van het Noorden,
auteur van een grote geschiedenis van de Noorse koningen tot aan het einde van de
12e eeuw, Heims-
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kringla (Het wereldrond). Sommigen schrijven ook een van de bekendste
IJslandersaga's, de Egils saga Skallagrímssonar (De saga van Egil Skallagrimszoon),
aan hem toe.
Snorri was een van de rijkste en machtigste mannen in 13e-eeuws IJsland. Hijzelf
en zijn hele familie hadden de naam tamelijk ‘heidens’ te zijn: zijn vader Sturla werd
door een hem vijandig gezinde vrouw met Odin vergeleken; een van zijn neven kreeg
de bijnaam ‘Freyr uit de Dalen’.
Snorri was een zeer belangrijk verzamelaar van skaldenpoëzie: behalve in zijn
Edda nam hij ook in zijn koningsgeschiedenis honderden skaldenstrofen op die zonder
hem zeker verloren zouden zijn gegaan. Behalve zijn Edda is ook de Ynglinga saga,
de eerste saga uit zijn grote koningsgeschiedenis, een belangrijke bron van kennis
van de Noordse mythologie.
Toen Snorri zijn Edda samenstelde - naar men aanneemt tussen ongeveer 1220 en
1241 - was IJsland al ruim twee eeuwen een christelijk land. Dat het mogelijk was
in een christelijk land ongestraft een overzicht van de heidense mythologie te geven,
is bijzonder. Misschien hangt dit samen met de doelstelling van deze Edda, misschien
ook wijst het erop dat men de heidense mythologie niet heel serieus meer nam. De
Snorra-Edda is in haar huidige vorm duidelijk het werk van een christen, en wel van
een christen die zeer goed op de hoogte was van de wetenschappelijke theorieën van
zijn tijd over het geloof in goden.
Volgens een van de handschriften is deze Edda ‘sett saman’ (samengesteld). Wat
dit precies betekent weten we niet. Liet Snorri teksten afschrijven en was hij zelf de
eindredacteur, had hij misschien informanten, schreef hij zelf sommige verhalen?...
het is alles onbekend. We weten uit één enkele opmerking van een neef van hem een opmerking die in de Sturlunga saga (het grote verzamelwerk over de geschiedenis
van de 12e en 13e eeuw) is opgenomen - dat er bij Snorri thuis saga's werden
afgeschreven, maar dat is alles.
Volgens het tweede deel van de Snorra-Edda was het doel van het werk jonge
skalden vertrouwd te maken met de traditionele dichtkunst, met de techniek van het
dichten en vooral met de techniek van de dichterlijke omschrijvingen, die in de
Noordse wereld geheel gebaseerd waren op kennis van de mythologie en de
godenverhalen. Het boek maakt heel duidelijk dat het hier om kennis gaat die in feite
niet ‘mag’: daarom is allereerst een proloog toegevoegd die uitlegt hoe het komt dat
mensen in goden geloven behalve in de Ene, Ware God en vervolgens uitlegt waar
de Noordse goden vandaan komen. Deze uitleg is volgens het stramien van
middeleeuwse wetenschap: de goden zijn zeer begaafde mensen, die door
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andere mensen vergoddelijkt werden, en ze komen oorspronkelijk uit Azië, daarvan
getuigt hun naam, de Asen! Deze Asen zijn verwanten van de grote Trojaanse helden,
die Troje verlaten hebben omdat hun een roemrijke toekomst in het Noorden was
voorspeld. De these van de vergoddelijkte helden stamt van een Grieks filosoof,
Euhemeros, uit de 3e eeuw v.Chr., en was in de Middeleeuwen overal verbreid. In
de proloog van de Edda wordt beschreven hoe de Trojanen naar het Noorden reizen
en zich uiteindelijk in Sigtunir vestigen, waar ze zulke wonderbaarlijke daden
verrichten dat men denkt dat ze goden zijn. De Zweedse koning Gylfi, op wiens
grondgebied ze wonen, wordt nieuwsgierig en gaat onder de naam Gangleri een
kijkje bij hen nemen om te onderzoeken wat er waar is van alle verhalen.
Gylfi komt in de burcht aan, waar hij allerlei mensen in gevecht met elkaar ziet,
en wordt voor een troon gebracht waarop drie figuren zitten die Hoog (on. Hárr),
Evenhoog (on. Jafnhárr) en Derde (on. Þriði) heten. Dan begint een wedstrijd in
kennis: als Gylfi een vraag weet te stellen waarop het drietal geen antwoord weet,
zal hij de hal als winnaar verlaten. Dit gegeven heeft Snorri vrijwel zeker ontleend
aan een van de eddagedichten die hij voor dit deel gebruikte: Vafþrúðnismál (Het
lied van Vafthrudnir). In dit gedicht ondervragen Odin en de reus Vafthrudnir elkaar.
Odin wint, omdat hij een vraag stelt waarop alleen hij het antwoord kan weten, en
de reus verliest het leven. In het eerste deel van de Snorra-Edda, Gylfaginning (De
begoocheling van Gylfi), stelt Gylfi vragen die tot voorbij het einde van de wereld
voeren, en uiteindelijk moeten de drie op de troon bekennen dat ze geen kennis meer
hebben; een donderslag weerklinkt en Gylfi staat op een kale vlakte: al wat hij
beleefde was ‘ginning’, begoocheling, bedrog.
Niet alleen deze raamvertelling wijst er echter op dat wat de drie vertellen niet
waar is, ook bij het vraag-en-antwoordspel tussen de drie en Gylfi wordt aanvankelijk
regelmatig benadrukt dat de goden over wie verteld wordt, niet de ware god zijn,
niet ‘goed’ zijn. Maar op een gegeven moment in Gylfaginning lijkt de samensteller
deze overwegingen te vergeten. Gylfaginning is namelijk niet een mooi samenhangend
modern werkje, maar een samenstelling uit allerlei teksten van heel verschillende
herkomst: behalve zakelijke berichtgeving over o.a. het ontstaan van de aarde, de
goden, de mensen, gebaseerd op eddagedichten, die soms geciteerd worden en soms
alleen maar naverteld, vinden we er een aantal uitgewerkte verhalen met een duidelijk
begin (‘er was eens’, ‘het gebeurde in de begintijd van de goden dat’) en een even
duidelijk eind, die aanleiding
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gegeven hebben tot tal van speculaties over de werkwijze van Snorri en de mate van
geloofwaardigheid van deze verhalen. En daarnaast vinden we er allerlei droge
opsommingen van goden en hun attributen, hier en daar verspreid etiologische
verklaringen van fenomenen (‘waarom heeft de zalm een smal stuk voor zijn
staartvin’, ‘waarom moet je de nagels van een dode knippen’ of ‘waar komt de dauw
in de dalen vandaan’) en een enkele maal een aanzet tot een allegorie (bijvoorbeeld
in de beschrijving van het woonoord van Hel).
Waar Gylfaginning een samenhangend beeld van de mythologie wil geven,
gebaseerd op eddagedichten, is deze opzet in het tweede deel afwezig. Hier was het
de bedoeling jonge skalden te leren hoe ze bepaalde begrippen dichterlijk moeten
omschrijven. De bronnen van deze verhalen zijn dan ook voornamelijk
skaldengedichten, gekozen naar het thema van hun omschrijvingen. Ook dit deel
begint als een raamvertelling, maar het raam wordt al spoedig vergeten en het deel
loopt uit in lange reeksen opsommingen van dichterlijke synoniemen. De grote waarde
van dit deel van de Edda bestaat uit een aantal boeiende verhalen over goden en
helden en vooral uit de honderden fragmenten van skaldengedichten die erin zijn
opgenomen.
Een van de grote problemen bij de presentatie van de mythologie in Snorri's werk
is dat we niet weten in hoeverre de samensteller van de Edda sommige mythologische
verhalen zelf gecreëerd heeft of in ieder geval ingrijpend omgevormd. Wanneer deze
verhalen ondersteund worden door citaten uit de Lied-Edda of uit heidense
skaldenpoëzie, is er waarschijnlijk sprake van een echte oude mythe, maar enkele
verhalen bevatten geen enkel citaat. Als ze dan ook nog allerlei sprookjesachtige
trekken vertonen of duidelijke aanzetten tot groteske presentatie, beginnen de twijfels:
met wat voor verhalen hebben we hier eigenlijk te maken, naar welke werkelijkheid
willen ze verwijzen? Een aantal verhalen in deze Edda zijn dan ook nog steeds punt
van discussie.

Saxo's Gesta Danorum
Een aparte vermelding verdient ook het werk van Saxo Grammaticus. Over het leven
van deze Deense klerk is zeer weinig bekend, niet veel meer dan dat hij in dienst
was van aartsbisschop Absalon van Lund (1128-1201) en zijn Gesta Danorum, een
geschiedenis van de Deense koningen in zestien boeken die van de oertijd tot aan
Saxo's eigen tijd loopt, opdroeg aan koning Waldemar II (1170-1241). De eerste acht
boeken van deze koningsgeschiedenis bestrijken de periode buiten de geschreven
overle-
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vering, een periode die tot ongeveer 900 n.Chr. loopt en dezelfde periode waarover
in de IJslandse voortijdsaga's wordt bericht. De kern van al deze teksten vormen
mondelinge overleveringen, waarvan het merendeel nooit werd opgetekend. Als zijn
bronnen noemt Saxo grote runenstenen waarop gedichten zouden staan die hij vertaald
heeft (in Latijns metrum) en de overleveringen van de IJslanders, die hij prijst als de
bewaarders bij uitstek van oude overleveringen. In zijn werk zijn voornamelijk
heldensagen opgenomen, met een voorkeur voor Deense helden; veel van deze helden
kennen we ook uit de IJslandse voortijdsaga's. Over de oude goden is het werk
terughoudend en negatief. Ze komen zelden ter sprake en als dat al het geval is, dan
zijn ze ofwel vermenselijkt of gedemoniseerd. Toch bevat ook dit werk een aantal
waardevolle gegevens over goden als Odin, Frigg en Balder en dat maakt Saxo tot
de derde belangrijke tekstuele bron van onze kennis van de mythologie.
Na de komst van het christendom waren de Germaanse goden lange tijd in diepe
vergetelheid verzonken. Dit kan op verschillende manieren verklaard worden.
Allereerst ging de kerstening gepaard met een sterke, vaak gewelddadige,
onderdrukking van het oude geloof: godenbeelden werden vernietigd, op de plaats
van de heidense heiligdommen werden de kerken van de christelijke god gebouwd,
heidense gebruiken werden voorzover mogelijk tot christelijke gebruiken omgevormd.
Ook al leefden allerlei gebruiken nog lang door, dan was dat wel ondergronds en ze
werden zelden te boek gesteld. Bij de kerstening van IJsland deed de Kerk een tijd
lang water bij de wijn door bepaalde heidense gebruiken oogluikend toe te staan,
maar volgens het Íslendingabók (Het boek van de IJslanders) van Ari de Geleerde
(1067-1148) waren die gebruiken binnen zeer korte tijd verdwenen. In Noorwegen
werden, volgens de koningssaga's, fervente verdedigers van het oude geloof door de
Noorse koningen Olaf Tryggvason en Olaf de Heilige zonder pardon gedood. Hoe
sterk de invloed van het nieuwe geloof was blijkt misschien uit het feit dat de skalden,
wier beeldgebruik op mythologische overleveringen steunde, in de 1e eeuw na de
kerstening van IJsland vrijwel geen mythologische beelden meer gebruikten (De
Vries 1934).
De aanvaarding van het christendom bracht West- en Noord-Europa binnen de
invloedssfeer van de Romeins-christelijke wereld en haar algemene voertaal, het
Latijn. Het Noorden werd heel laat gekerstend (9e-11e eeuw) en kwam toen in
aanraking met een wereld die al geheel door de christelijk-klassieke beschaving
gevormd was. Deze beschaving is door de
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hogere sociale groepen betrekkelijk snel overgenomen. Scandinaviërs studeerden in
Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië; vrijwel alle bekende middeleeuwse
leerboeken werden gebruikt en al vroeg vertaald (waarbij klassieke godennamen
zorgvuldig door Noordse namen werden vervangen). IJsland had al binnen zestig
jaar na de officiële aanvaarding van het christendom (in het jaar 1000) zijn eerste,
in Duitsland opgeleide, IJslandse bisschop. Voor de geletterden ging een nieuwe
wereld open, die gretig werd opgenomen en in vertalingen toegankelijk werd gemaakt.
De optekening van oude overleveringen in de volkstaal begon voorzover we weten
lang na de kerstening, toen het christelijk geloof al stevig voet aan de grond had.
De voornaamste teksten over de Germaanse/Noordse mythologie werden op IJsland
opgetekend, grotendeels in 13e-eeuws IJslands, een vergeleken met de andere
Scandinavische talen toen al enigszins archaïsch aandoende taal, die ook in later
eeuwen veel minder ver evolueerde dan het Deens en het ‘bokmål’, een van de twee
officiële Noorse talen, of het Zweeds. Zo bleven deze teksten, in tegenstelling tot
die over de klassieke mythologie, bewaard in voor anderen, zelfs voor andere
Scandinaviërs, moeilijk toegankelijke bronnen: in IJslandse handschriften in een
vrijwel onbekende taal, bewaard op een verafgelegen eiland. Tegen het einde van
de Middeleeuwen waren deze teksten buiten IJsland niet en op IJsland zelf slechts
bij enkelen bekend. Pas in de periode van de Scandinavische Renaissance (17e eeuw)
werden de teksten door IJslandse en enkele Scandinavische geleerden herontdekt,
verzameld en van de ondergang gered. Door het onvermoeibaar ijveren van de
IJslander Árni Magnússon, werkzaam aan de universiteit van Kopenhagen, werd een
enorm corpus van teksten naar Kopenhagen overgebracht. Andere geleerde
verzamelaars bouwden de collecties van Stockholm en Uppsala op. Daar werden de
teksten aanvankelijk in het Latijn en later in verschillende volkstalen vertaald en zo
werden zij eerst in Scandinavië en toen ook daarbuiten bekend. Een van de eerste
teksten die in letterlievend Europa bekend werden, was het gedicht Krákumál, ook
wel het Sterflied van Ragnar Loðbrók genoemd. In Nederland publiceerde Lambert
ten Kate de tekst (in het IJslands, het Latijn en in Nederlandse vertaling) in zijn
hoofdwerk Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitse sprake
enz. (1723). Op grond van dit gedicht, waarin een stervende held zijn leven overziet,
ontstond het beeld van de onverschrokken viking die niets vreest en de dood dapper,
volgens het gedicht zelfs lachend, in de ogen ziet. Dit beeld zou de
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hele 19e eeuw door, tot in de eerste decennia van de 20e eeuw, de voorstelling van
wat een viking is blijven bepalen.
Een zeer belangrijke rol in de verbreiding van de kennis van de Noordse teksten
buiten Scandinavië vervulde de Zwitserse historicus Paul Henri Mallet (1730-1807),
die van 1752 tot 1760 Frans doceerde aan de universiteit van Kopenhagen. Gedurende
deze periode ontstond zijn werk Monumens de la mythologie et de la poésie des
Celtes et particulièrement des anciens Scandinaves (1756), dat o.a. een vertaling (uit
het Latijn) bevat van de Snorra-Edda. Dit werk werd in 1770 door Thomas Percy
(1729-1811) in het Engels vertaald onder de titel Northern Antiquities: or a description
of the Manners, Customs, Religion, and Laws of the ancient Danes and other Northern
nations. Het werk van Mallet en Percy leidde ertoe dat auteurs en geleerden in
Duitsland en Engeland belangstelling voor de Edda's en de Noordse/Germaanse
mythologie gingen tonen. In Duitsland was een van de eerste vertalers H.W.
Gerstenberg, die in zijn Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur (de zogenaamde
Schleswiger Briefe, 1766-70) over de techniek van edda- en skaldengedichten schreef,
een aantal Ouddeense balladen vertaalde en een eigen Gedicht eines Skalden opnam,
waarin hij Oudnoordse motieven verwerkte, rijkelijk vermengd met Keltische en
Ossiaanse motieven. Deze vermenging van Noordse, Keltische en pseudo-Keltische
motieven is een kenmerk van veel teksten en afbeeldingen in de vroege 19e eeuw,
maar ook later is zij nog terug te vinden, bijvoorbeeld in sommige illustraties van de
Duitser E. Doepler in het boek Walhall (1901). Geïnspireerd door Gerstenberg verving
F.G. Klopstock (1724-1803) in enkele oden, o.a. in de ode Wingolf, de Griekse
mythologie door de Noordse. J.G. Herder (1744-1803) nam in zijn Volkslieder
vertalingen op van Oudnoordse gedichten en Ouddeense balladen. Klopstock en
Herder gaven mede een sterke impuls aan de belangstelling voor Noordse motieven,
o.a. in Denemarken en Noorwegen. De Deense dichter Johannes Ewald (1743-81),
die zich als een leerling van Klopstock beschouwde, schreef in 1770 een treurspel
dat op een bekend Oudnoords heldenverhaal was geïnspireerd, in 1773 gevolgd door
het mythologisch treurspel Balders Død. In Nederland vertaalde de dichter Staring
enkele Oudnoordse gedichten, zich baserend op het werk van Herder en de Brit
Thomas Gray (1716-71).
In de periode van de Romantiek werden Edda's en saga's zowel in als buiten
Scandinavië als een grote verrassing ervaren, omdat men er de wereld van de tot dan
toe vrijwel onbekende heidense Germaanse voorouders in terug meende te vinden.
Tussen Scandinavisch en Germaans
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werd in deze periode nauwelijks onderscheid gemaakt. In de eerste plaats in
Scandinavië, maar ook in Duitsland en in mindere mate Engeland liet een aantal
geleerden, auteurs en kunstenaars zich door deze teksten inspireren. Aanvankelijk
werd men vooral door de mythologie gegrepen. In verschillende landen, zelfs in
Nederland, werd onderzocht of de Germaanse/Noordse mythologie een wezenlijke
bron van inspiratie van literatuur en kunst zou kunnen zijn. In Nederland schreef de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden in 1822 een prijsvraag uit
waarin gevraagd werd de Noordse mythologie beknopt te beschrijven en ‘het gebruik
dat hiervan in de Nederlandsche Dichtkunde zou kunnen gemaakt worden’ te
onderzoeken. Geen enkele inzending volgde, zodat de prijsvraag in 1826 ten tweeden
male werd uitgeschreven. Nu volgden twee inzendingen, waarvan die van Nicolaas
Westendorp (1773-1836) bekroond werd.
Hoewel Westendorp en anderen over het algemeen van mening waren dat de
Noordse mythologie als bron van inspiratie niet moest worden afgewezen, waren zij
er evenzeer van overtuigd dat deze de klassieke mythologie als bron van inspiratie
niet kon vervangen. Uit de zeer beperkte weerklank die de Noordse mythologie bij
kunstenaars en schrijvers in en buiten Scandinavië vond, blijkt dit ook duidelijk.
Tegen de rijke, al eeuwenlang inspirerende klassieke teksten konden de inhoudelijk
vaak duistere mythologische teksten uit het Noorden niet op. In Scandinavië
bijvoorbeeld maakten vooral de heldenverhalen van Saxo en de IJslandse
voortijdsaga's - teksten die Scandinavische helden uit de tijd vóór ongeveer 800
n.Chr. beschrijven - veel meer indruk. Daarnaast imponeerden zowel in als buiten
Scandinavië vooral de IJslandersaga's met hun ingehouden vertelstijl, die een
bedrieglijk realistisch beeld van een 10e-eeuwse heidense samenleving geven. Hoewel
in deze saga's het geloof in goden een rol speelt, is het er slechts zijdelings in
aanwezig.
Receptie van thema's uit saga's vinden we in Scandinavië tot ver in de 20e eeuw.
Een bloeitijd van deze receptie was in Zweden de periode van het zogenaamde
goticisme, met belangrijke auteurs als Erik Gustav Geijer (1783-1847) en Esias
Tegnér (1782-1846). Tegnérs Frithiofs saga (1825) werd in vele talen vertaald (o.a.
verscheidene malen, zij het soms slechts gedeeltelijk, in het Nederlands). In deze
tekst, een bewerking van een Oudijslandse saga over een Zweedse held, wordt - net
als in de saga - veel aandacht aan het oude geloof gegeven, en vooral de kleurrijke,
overigens niet op enige werkelijkheid gebaseerde beschrijving van een heiligdom
van Balder verwierf grote bekendheid.
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Veel mythologische receptie is ‘zijdelingse’ receptie. Auteurs die over oude tijden
berichtten, sierden hun werk op met Germaanse en/of Noordse goden. Vaak blijkt
daarbij dat men weinig onderscheid maakte tussen Germaanse en Keltische goden
of mythologische motieven. Literaire werken waarin de mythologie centraal staat,
zijn zeldzaam en ze zijn zelden van de hand van de grote auteurs. De verklaring
hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden in de kracht van de klassieke traditie,
in de sterke invloed van de christelijke religie en, wat betreft de periode van de
Romantiek, in het feit dat er zoveel andere, boeiender thema's aan de orde kwamen.
Hetzelfde geldt voor de beeldende kunsten.
Hoe sterk de tegenkracht van het christelijk geloof was, blijkt bijvoorbeeld uit de
receptie van de mythologie door Deense auteurs als Oehlenschläger (1779-1850) en
Grundtvig (1783-1872). Beiden, maar vooral Oehlenschläger, waren aanvankelijk
enthousiast over de Noordse mythologie en gebruikten deze ook in hun werk.
Oehlenschläger bijv. schreef een treurspel over Balders dood en verwerkte de
mythologie ook in ander werk, maar kwam daar onder invloed van Grundtvig op
terug. Deze laatste was een tijdlang onder de indruk van de Noordse mythologie,
maar ‘bekeerde’ zich al spoedig tot een evangelisch christendom, waarin voor de
Noordse goden geen plaats was.
Opvallend is hoe weinig ‘grote’ auteurs zich met de goden hebben beziggehouden,
zo bleek bij de zoektocht naar de receptie. Hoewel vaak namen en werken in onze
bronnen genoemd worden, bleek het vrijwel onmogelijk een aantal van die werken
terug te vinden. De auteurs zijn obscuur en de werken grotendeels verdwenen.
Hetzelfde geldt voor de beeldende kunst. Ook hier vonden de Germaanse goden
zelden een plaats en zelden zijn het bekende kunstenaars die deze goden afbeeldden.
De afbeelders van goden en mythologische motieven, onder wie veel illustratoren,
konden vaak slechts met veel moeite worden achterhaald, en in enkele gevallen is
het niet gelukt gegevens over iemand te vinden. Het bleek zeer moeilijk, soms zelfs
onmogelijk, een groot aantal van de door ons genoemde afbeeldingen te zien te
krijgen. Dit geldt voor de Duitse kunstenaars uit de 19e eeuw die zich met deze
onderwerpen bezighielden en ook voor de enkeling die zich in Engeland op dit terrein
bewoog. Sommige Engelse illustratoren, van wie afbeeldingen in oudere boeken te
vinden zijn (zonder ooit een verwijzing naar jaar of vindplaats) zijn zozeer in de
vergetelheid geraakt dat men ze in meer recente naslagwerken niet meer vindt. Dit
geldt bijv. voor J.C. Dollman en Dorothy Hardy. Wat betreft de Duitse kunstenaars
is de situatie
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nog veel ernstiger: hun werk blijkt vaak bijna onvindbaar. Het door Simek in zijn
Deutsche Mythologie (1984) veelvuldig genoemde boek Walhall (1901) van Emil
Doepler d. J. en Wilhelm Ranisch bleek pas na een rondvraag van meer dan twee
maanden in één Duitse bibliotheek aanwezig te zijn. Het enkele malen genoemde
fries van Wilhelm Engelhard (1813-1902) in slot Marienburg bij Hannover is hieruit
verdwenen, waarschijnlijk overgebracht naar Hannover, waar het inmiddels ook niet
meer te zien is. Misschien zijn er ergens nog tekeningen te vinden, maar zeker is dit
niet. Een andere vruchtbare tekenaar van mythologische onderwerpen was Carl
Ehrenberg (1840-1914). Behalve één illustratie in een boek uit 1915 heb ik nergens
iets van hem kunnen vinden. Ehrenberg werkte in Dresden; hij maakte voornamelijk
muurschilderingen, en de kans is daarom groot dat een groot deel van zijn werk in
de oorlog weggevaagd is. Wat men in bibliotheken en antiquariaten op dit terrein
aantreft, is in feite niets.
Een eerste afbeelder van een godenverhaal was de Zwitser J.H. Füssli (1741-1825),
wiens schilderij Thors visvangst in de Londense National Gallery te zien is. De
Zweedse beeldhouwer Fogelberg presenteerde in 1818 op een tentoonstelling van
de Gotische Bond een drietal ontwerpen voor gigantische godenbeelden, Odin, Freyr
en Thor. Deze ontwerpen werden later ook uitgevoerd, waarbij uiteindelijk Freyr
door Balder vervangen werd. De Deens-IJslandse beeldhouwer Thorvaldsen weigerde
Noordse motieven uit te beelden. Naar aanleiding van het werk van de Deen H.E.
Freund (1786-1840), die een groot Ragnarök-fries (»Valkyrja, Muspell) maakte voor
het kasteel Christiansborg in Kopenhagen, merkt een commentator op dat ‘the Nordic
movement never became much more than a perversion of Classicism’ (Vagn Poulsen
in: Danish Painting and Sculpture. Kopenhagen 1976).
Vanaf de laatste decennia van de 19e eeuw hebben kunstenaars regelmatig
Odin/Wodan en talloze Valkyrja's afgebeeld. Déze receptie van Noordse/Germaanse
thema's is echter secundair: zij werden geïnspireerd door Richard Wagners
indrukwekkende interpretaties van een aantal mythologische overleveringen. Wagner
is waarschijnlijk de enige kunstenaar die zich uitvoerig met de Noordse/Germaanse
mythologie heeft beziggehouden en heeft geprobeerd deze in eigentijdse teksten en
muziek opnieuw tot leven te brengen. Zijn teksten in de operacyclus ‘Ring des
Nibelungen’ getuigen van een diepgaande studie van vorm en inhoud van een aantal
eddagedichten en de daarop gebaseerde Völsunga saga (De saga van de Völsungen).
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Ook tegen het einde van de 19e eeuw en in de eerste helft van de 20e eeuw maakten
de IJslandse saga's meer indruk dan de mythologie. In de saga's meende men een
zuiver en aantrekkelijk Germaans verleden te herkennen, dat tot navolging inspireerde.
Waar auteurs vaak vooral de plot en bepaalde personages uit de saga's overnamen,
beschreven geleerden leven, geloof en ethiek van de Germaanse voorouders, voor
het grootste deel gebaseerd op wat de saga's daarover vertellen. Grote invloed had
in onze eeuw een boek van de Deen Vilhelm Grönbech, Vor Folkeaett i Oldtiden
(1909-12), waarin de begrippen Midgard, de vreedzame, gelukkige wereld waarin
de mens binnen zijn familie en onder de hoede van de goden leeft, en Utgard, de
wereld daarbuiten waarin onrustige, vijandige en uitgestoten elementen leven, een
centrale positie innemen. Dit boek werd in het Engels vertaald onder de titel The
Culture of the Teutons (1931) en in Duitsland volgde in 1937 een vertaling onder de
titel Kultur und Religion der Germanen. Uit deze titels blijkt dat men nog steeds
Germaans en Noords als identiek zag.
In de hoofden van sommige wetenschappers, gevolgd door een aantal ‘idealisten’
die zich terugtrokken in communes met namen als Mittgart en Donners(=Donars)hag,
waar men zich onder andere bezighield met de verbetering van het Germaanse ras,
en later door enkele politieke leiders, werd het beeld van deze ideale Germaanse
wereld van lieverlee vervormd en aangepast aan bepaalde uiterst bedenkelijke
meningen en overtuigingen in het Derde Rijk. Een aantal invloedrijke geleerden op
het gebied van het Oudnoords, de Oudnoordse mythologie en de literatuur stond in
dezen aan de verkeerde kant. Ten gevolge hiervan is de beoefening van het vak helaas
een tijdlang als een verdachte aangelegenheid beschouwd.
Ook na de Tweede Wereldoorlog heeft men zo nu en dan geprobeerd te leven
vanuit het Germaanse geloof, wat dat dan ook moge zijn. In Duitsland bestaan weer
enkele genootschappen die voortbouwen op gedachtegoed dat al in het begin van de
eeuw werd ontwikkeld en sommigen in het Derde Rijk inspireerde. Een van deze
genootschappen is de Armanenorde, met een tijdschrift Irminsul; een ander noemt
zich de ‘Gylfungen’, met een tijdschrift Oðroerir (1976). Deze Gylfungen hebben
een eigen tijdrekening die begint bij de slag op de Teutoberger Heide (9 n.Chr.) en
een eigen (quasi-Oudgermaanse) taal. Over het gedachtegoed van de Gylfungen zegt
misschien voldoende dat ze Adolf Hitler in het jaar 1969 na Teutoburg (1978) onder
de goden opnamen. Op IJsland bestaat sinds 1982 het erkende geloofsgenootschap
van de ‘Ásatrúarmenn’ (Asengelovigen).
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Vooral op IJsland, en in mindere mate in Noorwegen en andere Scandinavische
landen, worden namen van goden en helden nog regelmatig gebruikt, bijvoorbeeld
als firmanaam of straatnaam. Of dit impliceert dat men ook weet wie de goden zijn
in wier straat men woont, is niet zo zeker. De schepen van de IJslandse kustwacht
dragen de namen van bekende Noordse goden. Dit leverde ten tijde van de
kabeljauwoorlogen tegen Engeland interessante krantenkoppen op als ‘Thor in de
aanval’ of ‘Odin bracht Britse vissersboot op’. In de IJslandse traditionele dichtkunst
werden godennamen in metaforen regelmatig gebruikt, wat impliceert dat men althans
enige notie gehad moet hebben van wie die goden zijn. Over goden werd in
tegenstelling tot over helden uit saga's en volksverhalen zelden gedicht. Ook op
IJsland spreken de helden meer tot de verbeelding dan de goden.
In Nederland is de Germaanse mythologie vrijwel onbekend. Alleen in het begin van
de 19e eeuw verscheen er een aantal studies over. Ook in onze literatuur vinden we
nauwelijks verwijzingen naar deze mythologie en wie een museum binnenloopt ziet
er menig kunstwerk dat geïnspireerd is op de wereld van de bijbel, de klassieke
mythologie, het christelijk verleden of op populaire middeleeuwse verhalen, maar
men zoekt er vergeefs naar een van de figuren uit de Germaanse godenwereld. Als
bepaalde verenigingen of instellingen een Germaanse, doorgaans Scandinavische
godennaam als Iduna, Tialf, Njord of Skadi dragen, dan is het zeer de vraag of de
leden van zo'n vereniging zich daarvan bewust zijn of weten waar zo'n godheid
gezocht moet worden, laat staan wat zijn functie is. De Germaanse/Noordse goden
vinden in ons land vooral een plaats in kinder- en sprookjesboeken. Alleen de
antroposofen hebben de godenverhalen in hun schoolsysteem en soms in hun leven
geïntegreerd.
Jan de Vries' vertaling van de Lied-Edda vinden we in de boekhandel nogal eens
bij de esoterische literatuur en de enige Nederlandse vertaling van delen van de
Snorra-Edda is al jaren niet meer te krijgen. Belangstelling is er tegenwoordig wel:
van de nieuwe (Lied-)eddavertaling van Marcel Otten (1994) verscheen al de derde,
herziene druk.
Bollason 1990; Von See 1994.
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Verantwoording
In de lopende tekst zijn alle Oudijslandse namen omwille van de leesbaarheid in
enigerlei mate aangepast aan het Nederlandse taalgebruik. Dit betekent dat
ongebruikelijke schrifttekens als ð, þ en o vervangen zijn door resp. d, th en ö, dat
de accenten die in de oude taal lengte aangaven, verdwenen zijn en dat de uitgang
van de nom. ev. doorgaans is komen te vervallen. Geheel consequent zijn we daarbij
niet altijd geweest. Een enkele maal hebben we omwille van de duidelijkheid bewust
een accent laten staan. In titels van IJslandse werken hebben we de uitheemse
schrifttekens gehandhaafd.
Hoewel de Oudnoordse V wordt uitgesproken als W hebben we er niet voor gekozen
alle namen die met een V beginnen in het Nederlands van een W te voorzien. Het is
dus Vidar en Vali gebleven en niet Widar en Wali enz. geworden.
De naam Balder (uit: Baldr) is conform Nederlands gebruik weergegeven en die
van zijn broer Höder (uit: Ho ðr) is naar het model hiervan gevormd. Een naam als
het Oudnoordse Njo rðr zou bij ons Njörd hebben moeten worden, maar werd Njord,
omdat hij als zodanig bij roeiers bekend is (Njord is een Leidse roeivereniging).
De keuze voor de vervanging van min of meer bekende begrippen als Walhalla
en Walkure door de Oudnoordse termen Valhöll en Valkyrja is een bewuste poging
om deze termen weer duidelijk binnen hun noordelijke context te plaatsen. Ook is
de term Ragnarök aangehouden en niet vervangen door de hier waarschijnlijk iets
bekender term Godenschemering. Alle vertalingen van de Oudnoordse teksten zijn
van de hand van de auteur.
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Afkortingen
* = gereconstrueerde vorm
‹ = afkomstig uit
› = leidt tot
» = zie
Akv. = Atlakviða
Am. = Atlamál
AM

= Handschrift AM

ARG

= Jan de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte

Bdr. = Baldrs draumar
dat. = datief
de. = Deens
du. = Duits
Egils s. = Egils saga Skallagrimssonar
eng. = Engels
ev. = enkelvoud
Eyrb. s. = Eyrbyggja saga
Faer. s. = Faereyinga saga
Fj. = Fjölsvinnsmál
Flat. = Flateyjarbók
Fm. = Fáfnismál
gen. = genitief
germ. = Germaans
Gest. D. = Saxo Grammaticus, Gesta Danorum
Gest. H.E. = Adam van Bremen, Gesta Hammburgensis ecclesiae episcopum
got. = gotisch
gr. = Grieks
Grm. = Grímnismál
Grt. = Grottasöngr
Háv. = Hávamál
Harð. s. = Harðar saga
Hdl. = Hyndluljóð
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hfdst. = hoofdstuk
HH I

= Helgakviða Hundingsbana I

HH II

= Helgakviða Hundingsbana II

Hist. = Tacitus, Historiae
Hist. E. = Beda, Historia ecclesiastica
Hist. L. = Paulus Diaconus, Historia Langobardorum
Hkr. = Snorri Sturluson, Heimskringla
Hm. = Hamðismál
Hrbl. = Hárbarðsljóð
Hym. = Hymiskviða
ÍB

= Handschrift ÍB

ie. = Indo-europees
ijsl. = IJslands
Jomsv. s. = Jomsvikinga saga
lat. = Latijn
lett. = letterlijk
Lex. = R. Künzel e.a., Lexicon van Nederlandse toponiemen voor 1200
Lnb. = Landnámabók
Ls. = Lokasenna
mhd. = Middelhoogduits
mndl. = Middelnederlands
mnl. = mannelijk
mv. = meervoud
Njáls s. = Brennu-Njáls saga
ndl. = Nederlands
NKS

= Handschrift NKS

no. = Noors
od. = Ouddeens
oe. = Oudengels
ofr. = Oudfries
ogm. = Oudgermaans
oi. = Oudindisch
ohd. = Oudhoogduits
on. = Oudnoords
os. = Oudsaksisch
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RäF = W. Krause en H. Jankuhn, Runeninschriften im älteren Futhark
Rm. = Reginsmál
Sd. = Sigrdrífumál
Skj. = Jónsson, Skjaldedigtning
Skm. = Skírnismál
skt. = Sanskriet
SnE = Snorri Sturluson, Edda [Snorra-Edda]
Þrk. = Þrymskviða
vgl. = vergelijk
Vkv. = Völundarkviða
Vm. = Vafþrúðnismál
Völs. s. = Völsunga saga
Vsp. = Völuspá
Yngl. s. = Ynglinga saga
zw. = Zweeds
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Van AEgir tot Ymir
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Aegir
(ook: Hlér of Gymir), volgens sommige overleveringen de god van de zee, volgens
andere een reus. Zijn vader heet in het eddagedicht Hymiskviða (Het gedicht over
Hymir) Miscorblindi; andere, veelal jonge teksten noemen hem de zoon van de reus
Fornjot en een broer van de wind en het vuur (Hym. 2; SnE. II, 35 en 36 en twee
jonge prozateksten, Sögubrot af fornkonungum [Verhaalfragment over de koningen
van weleer] en Hversu Nóregr byggðist [Hoe Noorwegen bewoond raakte]). AEgir
heeft een vrouw, Ran, negen dochters, en volgens de inleiding van het gedicht
Lokasenna (Loki's twistgesprek) ook nog twee dienaren, Fimafeng en Eldir. In dit
gedicht ontvangt AEgir de goden op een groot drinkgelag. Misschien was hij niet
geheel vrijwillig gastheer, want in de eraan voorafgaande Hymiskviða wordt verteld
dat de god Thor AEgir, die hier een ‘bergbewoner’, d.i. een reus, genoemd wordt,
wil dwingen om een drinkgelag voor de goden aan te richten. AEgir belooft dit te
doen, mits zij hem een ketel bezorgen die groot genoeg is om er het bier voor allen
in te brouwen. De Hymiskviða bericht vervolgens over Thors avonturen als hij deze
ketel gaat halen. In de Lokasenna komt daarna de halfgod »Loki, die soms als vriend
en soms als vijand van de goden optreedt, de feestvreugde verstoren.
Ook in strofe 45 van het gedicht Grímnismál (Het lied van Grimnir) is sprake van
een drinkgelag bij AEgir, misschien hetzelfde. Tijdens dit feest werd AEgirs hal met
stralend goud verlicht. Daarom mogen de dichters goud ‘vuur van AEgir’ of ‘vuur
van de zee’ noemen.
AEgir speelt ook een kleine rol in de raamvertelling van het tweede deel van de
Snorra-Edda. Hier wordt hij geïntroduceerd als een man die zeer bedreven is in de
toverkunst. Hij woont op Hlésey (= het eiland van Hlér: het Deense eiland Laesø)
en hij gaat de »Asen, een groep goden die in Asgard hun verblijfplaats hebben,
bezoeken om zich van hun (tover)kunnen op de hoogte te stellen (SnE. II, 1). De
vragen die hij tijdens de maaltijd stelt aan zijn tafelgenoot, de Ase »Bragi, vormen
de aanleiding tot het vertellen van een aantal mythologische verhalen.
AEgirs vrouw Ran (on. Rán) bezit een net waarmee ze dode zeelieden vist (SnE.
II, 51). Dit net leent ze uit aan Loki die daarmee de dwerg Andvari wil vangen
(proza-inleiding bij het gedicht Reginsmál [Het lied van Regin]). Hoewel Ran in
geen enkel mythologisch eddagedicht en in geen enkele opsomming van Asinnen in
Snorri's Edda voorkomt, wordt ze in andere poëzie regelmatig als godin van de zee
genoemd en in verband gebracht met de verdronkenen. In de Helgi-liederen is tot
tweemaal toe sprake van schepen die aan Ran gegeven worden. In het gedicht
Sonatorrek (Het verlies van de zonen) van Egil Skallagrimsson, een klacht over de
dood van zijn twee zonen, van wie er één verdronken was, worden zowel Ran als
AEgir aangeklaagd. In een aantal strofen in de Friðþjófs saga (De saga van Fridthjof)
heet de zee het ‘droevig bed van Ran’ en wordt Ran zelf ‘een zedeloze verzamelaarster
van mannen’ genoemd. Bijzonder is de passage in de Eyrbyggja saga (De saga van
de bewoners van Eyr), waarin verteld wordt dat een aantal verdronken mannen op
hun eigen dodenmaal verschijnt. Ze worden met vreugde ontvangen, want, aldus
Eyrb. s. 54: ‘in die tijd geloofde men dat verdronkenen goed door Ran ontvangen
waren, als ze hun eigen dodenmaal bezochten’.
AEgir en Ran hebben negen dochters, die volgens Snorri Bylgja, Bara, Dufa, Udr
of Unnr, Hrönn, Hefring, Himinglaeva, Kolga en Blodughadda heten. Een aantal van
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deze namen betekent ‘golf’. De naam ‘Blodughadda’ (met bloederige haardos) zou
een golf kunnen aanduiden die door het licht van de ondergaande zon rood wordt
gekleurd. Volgens sommigen moet men in deze dochters van de zeegod de negen
moeders van de god »Heimdall zien, maar uit de teksten komt dit nergens naar voren.
Het on. ‘aegir’ is waarschijnlijk verwant met ogm. *ahwō, lat. aqua, en zou dan
‘water, zee’ betekenen. De tweede naam van AEgir, Hlér, is niet gemakkelijk te
duiden. Men heeft hem in verband gebracht met begrippen als ‘bruisen, spoelen’.
AEgirs derde naam, Gymir, wordt in samenhang
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De zeegod AEgir in sciencefictionstijl verbeeld door de firma Thor in IJsland

gezien met on. ‘gómi’ (gehemelte, mondopening) en zou ‘diepte, afgrond’ kunnen
betekenen. Gymir is ook de naam van een reus, de vader van »Gerd.
‘Ran’ betekent mogelijk ‘roof’ en de naam zou samenhangen met het feit dat Ran
mensen met geweld tot zich neemt.
In de oude dichterstaal wordt AEgir meestal omschreven als ‘vader van Kolga,
Unnr, enz.’ (in feite dus: vader van de golven), ‘man van Ran’, ‘broer van de wind’,
maar ook wel als ‘bezoeker van de goden’ of ‘bierbrouwer’, waarbij kennis van het
verhaal over het drinkgelag van de goden wordt verondersteld. In de IJslandse poëzie
worden ‘aegir’, ‘hlér’ en ‘gymir’ tot op de huidige dag als synoniemen voor ‘zee’
gebruikt en de namen van AEgirs dochters kunnen nog steeds de golven aanduiden.
Uit oude tijden zijn ons geen afbeeldingen van AEgir of Ran overgeleverd, maar in
de 19e eeuw hebben verschillende Scandinavische kunstenaars de god en zijn dochters
afgebeeld. Daarbij werd de god soms als een soort Noordse tegenhanger van Poseidon
voorgesteld, en zijn dochters als waternimfen. Een voorbeeld daarvan is de fontein
van J.P. Molin in het park Kungsträdgården in Stockholm (1866).
In 1861 schilderde de Deense schilder Constantin Hansen het door Loki verstoorde
drinkgelag bij AEgir. Op dit schilderij, dat het moment voorstelt waarop Thor Loki
wegjaagt, zijn goden als Odin en Thor aan hun attributen (wolven, hamer) te
herkennen, maar de andere goden blijven anoniem. Het schilderij bevindt zich in het
Nationaal Museum te Kopenhagen.
In Nederland draagt alleen een roeivereniging de naam van de god.
Schröder 1960.
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Alci of Alcis,
de benaming van een godenpaar dat overeenkomt met de Dioscuren, Castor en Pollux.
Tacitus zegt er het volgende over: ‘In het land van de Naha(na)rvaliërs is een woud
te zien dat al eeuwenlang wordt vereerd. De opperpriester kleedt zich als een vrouw;
over de goden vertelt men dat het, in het Latijn vertaald, Castor en Pollux zijn. Het
wezen van deze goden is identiek met dat van de Dioscuren, hun naam de Alci.
Beelden van hen bestaan er niet, er is geen spoor van cultus uit den vreemde; ze
worden als jonge mannen en als broers vereerd.’ (Germania 43)
De naam van dit godenpaar kan worden verbonden met got. ‘alhs’ (tempel) en oe.
‘algian’ (beschermen) en zou iets als ‘beschermgoden’ kunnen betekenen. Ook wordt
gesuggereerd dat de naam verband houdt met het bij Caesar overgeleverde woord
‘alces’, dat eland betekent (vgl. zw. ‘älg’, eland). In dat geval zou het hier om een
associatie met herten, misschien zelfs goden in hertengedaante, kunnen gaan.
Tégen een gelijkstelling aan de Dioscuren spreekt dat de Dioscuren met paarden
worden geassocieerd. Een dergelijke associatie zien we bijv. bij Beda (Hist. E. I, 15)
in de namen van de aanvoerders van de Angelen en de Saksen die Engeland
binnenvielen, de broers Hengist (hengst) en Horsa (paard).
Het gaat hier vermoedelijk om de cultus van een goddelijk broederpaar. Zulke
broederparen komen ook bij andere volkeren voor; vgl. Romulus en Remus bij de
Romeinen. De vermelding bij Tacitus is het enige bewijs voor een dergelijke cultus
bij de Germanen. Opvallend is wel dat broederparen inde heldenpoëzie niet zeldzaam
zijn, zoals bijv. de ‘Haddingjar’, die in de Edda's en in voortijdsaga's genoemd
worden. Hun naam komt taalkundig overeen met die van de ‘Hartungen’ in de
middeleeuwse Duitse literatuur, eveneens een broederpaar. Dit zou kunnen wijzen
op oude voorstellingen.
Paulus Diaconus noemt een broederpaar Ibor en Aio als aanvoerders van de
Langobarden, toen ze uit Scandinavië wegtrokken (Hist. L. I, 3). Saxo beschrijft
enkele eeuwen later hoe in het verleden een deel van de Denen door een hongersnood
gedwongen werd het land te verlaten onder aanvoering van Aggi en Ebbi (Gest. D.
VIII). De stamsage van de Vandalen kent het broederpaar Raos en Raptos als leiders
van de Astingen (Cassius Dio, 71, 12, 1).
Kuhn 1973b; Schwarz 1967.

Alci. Rotstekening in Bohuslän, tussen 1700 en 500 v.Chr.
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Alf, Alven (on. álfar; ev. álfr), Elf, Elfen.
De alven zijn bovennatuurlijke wezens. In beide Edda's is verscheidene malen sprake
van hen, zonder dat duidelijk wordt wie of wat zij eigenlijk zijn. In een aantal
eddagedichten worden ze in één adem met de »Asen genoemd: ‘aesir ok álfar’, Asen
en alven (o.a. Háv. 159, Grm. 4, Ls. 2, 13, 30), soms ook in combinatie met dwergen
en reuzen (o.a. Vsp. 48, Háv. 143) en een enkele maal in combinatie met »Wanen
(Skm. 17, 18 en Sd. 18). In Fáfnismál (Het lied van Fafnir) 13 heten de »Nornen
afstammelingen van drie verschillende groepen: Asen, alven en dwergen. In het jonge
eddagedicht Alvíssmál (Het lied van Alvis) zijn alven een aparte groep naast mensen,
Asen, Wanen, reuzen, dwergen en de bewoners van het dodenrijk. Het enige dat men
hieruit kan concluderen is, dat de alven als een afzonderlijke groep mythologische
wezens beschouwd werden.
Uit enkele teksten blijkt dat men aan de alven geofferd heeft. In een paar strofen
van de dichter Sighvat Thordarson in de Óláfs saga helga (De saga van de H. Olaf)
wordt een ‘álfablót’ (alvenoffer) genoemd, maar wat deze plechtigheid inhoudt wordt
niet gezegd. De strofen en het begeleidende proza vertellen dat Sighvat, die een
christen was, in het begin van de winter vanuit Noorwegen op reis ging naar
Östergötland in Zweden. Op een avond probeerden hij en zijn mannen daar onderdak
bij boeren te vinden, maar ze werden weggestuurd omdat het een heilige avond was.
De heidenen vierden een alvenoffer waarbij geen nietheidenen aanwezig mochten
zijn. ‘Ik vrees Odins woede, we zijn heidenen hier’, zei de vrouw die de
koningsmannen wegstuurde. Ook de drie volgende avonden slaagden ze er niet in
om onderdak te krijgen, maar of het hier nog steeds om dezelfde reden is, is niet
duidelijk (Hkr. II, 91).
In de Kormáks saga (De saga van Kormak) 22 brengt een zekere Thorvard een
offer aan de alven die in een heuvel in zijn buurt wonen: hij slacht een stier, bestrijkt
de heuvel met het bloed van de stier en geeft de alven een maal van het slachtvlees.
De ceremonie heeft alle kenmerken van een traditionele offerplechtigheid, maar of
dit de gang van zaken bij een ‘álfablót’ was, weten we niet.
Ook in de Oláfs páttr Geirstaðaálfs (Het verhaal van Olaf Geirstada-alf) in het
Flateyjarbók (Het boek van Flatey) is sprake van verering: koning Olaf Gudrödarson
werd na zijn dood in een grafheuvel bijgezet en tijdens een periode van hongersnood
begonnen de mensen hem te vereren en offers te brengen ‘voor een goed jaar’, dat
wil zeggen voor vruchtbaarheid en voorspoed. Daarom werd hij ‘Geirstada-alf’
genoemd. Hier wordt de aanduiding ‘alf’ gebruikt voor een vereerde dode.
In de familie van deze Olaf, de Ynglingen, komt ‘alf’ een paar maal voor als
eigennaam of als deel van een eigennaam. Zo heette Olafs moeder bijv. Alfhild,
dochter van de koning van Alfheim (Ynglinga saga [De saga van de Ynglingen] 48).
In hoofdstuk 10 van Sögubrot af fornkonungum (Verhaalfragment over de koningen
van weleer) wordt de naam van het Noors-Zweedse grensgebied Alfheim, in feite
genoemd naar de grote rivieren waar het tussen ligt (no. elv, zw. älv: rivier), verklaard
als ‘alven-gebied’: eens woonde daar ‘een volk dat “Alven” heet en alle verhalen
vertellen dat dat volk veel mooier is dan welk volk dan ook in de Scandinavische
landen’. De stamvader van dit volk was Alf de Oude. Als enige eigenschap van de
alven wordt hier genoemd dat ze mooi zijn.
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In de saga's spelen alven, op een enkele uitzondering na, geen actieve rol. Een
dergelijke uitzondering vinden we in de Þíðreks saga (De saga van Diederik van
Bern), een saga die ontstond op basis van verhalen die Duitse kooplui in Noorwegen
vertelden. In deze saga wordt een groot aantal Duitse heldenverhalen naverteld, o.a.
dat over de Nibelungen. In dit verhaal treedt eenmaal een alf op. Deze neemt de
gedaante aan van Aldrian, de koning van Niflungaland, en verwekt een zoon bij de
koningin. Die zoon is Högni, de Noordse tegenhanger van de Duitse Hagen. Deze
groeit op als broer van Aldrians kinderen, de Nibelungen, en speelt een cruciale rol
in de gebeurtenissen. De alf in de saga is een slecht wezen, bijna synoniem met een
duivel, en dat verklaart misschien het af-
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Elf, een illustratie van Arthur Rackham in een editie van Shakespeare's Midsummer Night's Dream
uit 1908
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stotende uiterlijk van Högni: hij heeft een gezicht ‘zo bleek als bast en zo grauw als
as en het is groot, afschrikwekkend en hard’ (Þíðreks saga 169).
Snorri Sturluson onderscheidt in zijn Edda twee groepen alven: lichtalven en
donker- of zwartalven. De lichtalven wonen in de hemel op een plaats die Alfheim
heet, en ook een andere hemel, Vidblain (= uitgestrekt blauw), is hun woonplaats,
‘maar de zwartalven wonen in de aarde en ze lijken niet op de lichtalven, zelfs
helemaal niet. De lichtalven zijn van uiterlijk mooier dan de zon, maar de zwarte
alven zijn zwarter dan pek.’ (SnE. I, 17) In deze passage lijkt het of Snorri aan engelen
en duivels denkt. Op andere plaatsen echter stelt hij zwartalven en dwergen aan elkaar
gelijk (SnE. I, 34; II, 46).
Uit zo schaarse en verschillende bronnen valt nauwelijks op te maken wat voor
wezens de alven oorspronkelijk geweest zijn. Ook de etymologie van het woord ‘alf’
helpt niet veel verder. Als het woord etymologisch verwant is met lat. albus, wit, (ie.
*albh-, glanzen), zou dit in de richting wijzen van lichtwezens, misschien verbonden
met de zon. Een van de namen van de zon is ‘Alfrödul’, elfenrad (Vm. 47, Skm. 4).
Men heeft het woord echter ook in verband gebracht met skt. r bhu- (kunstig,
kunstvaardig) en dan ligt een connectie met de dwergen, die immers om hun
kunstvaardigheid bekend staan, voor de hand.
Uit de teksten kan worden afgelezen dat sommigen de alven gezien hebben als
heilige wezens die in heuvels of in de aarde woonden. In die richting wijst misschien
ook de uitdrukking ‘alfrek ganga’ (= de alven verjagen = zijn behoefte doen) in de
Eyrbyggja saga (De saga van de bewoners van Eyr). Misschien zag en vereerde men
in hen de geesten van gestorvenen. In andere teksten echter, zoals sommige gedichten
in de Lied-Edda, lijken de alven een groep heilige wezens die naast de Asen en de
Wanen staat. Volgens sommigen zouden de alven met de Wanen verwant zijn en
dus met vruchtbaarheid en voorspoed geassocieerd kunnen worden. Als argument
hiervoor wordt er wel op gewezen dat de naam van de woonplaats van de Wanengod
Freyr Alfheim is (Grm. 5).
Alven worden vrijwel uitsluitend als groep genoemd, op een zeldzame uitzondering
na, en dan gaat het meestal om iemand met dwergachtige eigenschappen. In de
Völundarkviða (Gedicht over Völund) bijv. wordt de smid Völund, die de
kunstvaardigheid van dwergen bezit, ‘vorst der alven’ genoemd (Vkv. 10, 13, 32).
In de Þíðreks saga komt een dwerg voor met een alfachtige naam, Alfrek, en uit het
Duitse epos Nibelungenlied (ca. 1200) kennen we de dwerg Alberich. Ook in de
catalogus van dwergennamen in het gedicht Völuspá (De voorspelling van de zieneres)
vinden we zulke alfachtige namen, zowel de naam Alf als ook namen die met ‘alf’
zijn samengesteld: Gandalf, Vindalf.
Het bovenstaande is ons vrijwel uitsluitend in Noord-Germaanse teksten overgeleverd.
In het West-Germaans heeft zich echter het begrip ‘alf’ vanaf de late Middeleeuwen
en vooral in de vroege Romantiek onder invloed van de Engelse literatuur anders
ontwikkeld. Daarbij werden de woorden ‘alf’ in Nederland, ‘alb, elb’ in Duitsland
van lieverlee door het Engelse woord ‘elf’ naar de achtergrond gedrongen.
Elven en alven zijn oorspronkelijk identiek, maar al in de 9e en 10e eeuw begon
zich in Angelsaksisch gebied naast de hierboven geschetste voorstelling van de alven
een andere te manifesteren. In de teksten worden talrijke soorten elfen genoemd,
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meestal in de vrouwelijke vorm ‘aelfen’ (mnl. elvinne), alle verbonden met plaatsen
in de natuur, zoals de ‘bergaelfen’, ‘dūnaelfen’ (duinelf), ‘feldaelfen’, ‘saeaelfen’
(waterelf), ‘waeteraelfen’ en ‘wuduaelfen’ (woudelf). Deze elfen hebben zeer veel
gemeen met de klassieke nimfen, natuurgeesten die zich in bergen, bossen en wateren
ophouden, en de voorstelling is waarschijnlijk geïnspireerd op vertalingen van
klassieke literatuur.
De elfen spelen een belangrijke rol in het Engelse volksgeloof, waarbij Keltische
invloeden zeker een rol hebben gespeeld. Ze zijn mooi, maar ook gevaarlijk. In de
Oudengelse literatuur worden vrouwen soms ‘aelf-sciene’ (mooi als een elf) genoemd
en het is niet zeker of hiermee alleen naar de schoonheid van de elfen wordt verwezen
of ook
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naar het gevaar dat ze konden vormen. Dat de elf hier met negatieve krachten
verbonden werd, blijkt uit de Oudengelse benaming ‘ylfa gescot’ (schot van de elfen)
voor ‘spit’. (Maar óók: oe. ‘ēsa gescot’, schot van de Asen.)
In het oudere Nederlandse en Duitse volksgeloof waren elfen boosaardige geesten
die de mens door allerlei bedrieglijke beelden konden kwellen en gek maken, vgl.
mnl. ‘alf’ of ‘alfsgedroch’ (bedrieglijke verschijning) en ‘alfsch’ (zot, dwaas). Een
nachtmerrie heet in Duitsland een ‘Alptraum’ (‹alb, ‘alf’) en het spit heet ook hier
wel ‘Albschuss’ (naast ‘Hexenschuss’).
Nog later zijn alven, elfen en dwergen een gezamenlijke nieuwe categorie
geworden, die van het ‘verborgen volkje’, waarbij de alven, die men zich
oorspronkelijk als van menselijke grootte moet denken, tot ‘elfjes’ werden.
Alleen in het IJslandse volksgeloof vormen de alven nog een heel belangrijke
groep bovennatuurlijke wezens: groot als mensen, maar onzichtbaar en wonend in
rotsen en heuvels. Ze zijn de mensen soms welgezind, maar er zijn ook voorbeelden
van grote vijandigheid. De verhalen over alven lijken soms wensdromen van arme
mensen: ze wonen in rijke en welvarende streken, waar het iedereen goed gaat en
honger en armoede niet gekend worden. Nog in onze eeuw zijn er mensen die alven
kunnen zien en in de jaren '60 en '70 waren er verscheidene personen die patiënten
behandelden met de hulp van ‘alvendokters’.
In de rijk met houtgravures geïllustreerde Historia de gentibus septentrionalibus
(Geschiedenis van de noordelijke volkeren, 1555) van de Zweed Olaus Magnus staat
een afbeelding van een aantal musicerende en dansende saters, die door Olaus echter
‘alven’ worden genoemd. Afbeeldingen van elfen vinden we in de beeldende kunst
vanaf de vroege Romantiek. Vrijwel altijd zien we op deze afbeeldingen kleine
gevleugelde wezentjes, vaak in zwermen; zo bijv. op een schilderij van de Oostenrijker
Moritz von Schwind (1804-71). Een elfenzwerm, als een diffuse wolk bij maanlicht
boven water zwevend, is ook te zien op een groot schilderij uit 1866 van A.
Malmström, Älvalek (Elfenspel; Stockholm, Nationalmuseet). In hetzelfde museum
bevindt zich een schilderij van Nils Blommér uit 1850, Älvdansen (Elfendans), waarop
de elfen zijn voorgesteld als een groep in het wit geklede dansende meisjes in een
tamelijk desolaat romantisch landschap. Op de achtergrond een eenzame ruiter,
misschien Olaf Liljuros? Schitterende elfentekeningen maakte de Engelsman Arthur
Rackham als illustraties bij een editie van Shakespeare's Midsummer-Night's Dream
uit 1908. Uit de tekeningen valt niet altijd op te maken hoe Rackham zich elfen
voorstelde: klein en groot, gevleugeld en ongevleugeld, we vinden er alle varianten.
In de literatuur treffen we alven/elfen een enkele maal in middeleeuwse balladen.
Een ballade die in heel Scandinavië bekend is, is de Ballade van Olaf Liljuros (ijsl.;
de. Elverskud), het verhaal over een jongeman op weg naar zijn geliefde, die een
aantal alvenvrouwen ontmoet, hun zijn liefde weigert en daarom door hen wordt
gedood. De elfenkoning Auberon in de sage van Huon de Bordeaux (13e-14e eeuw),
wat zijn naam betreft verwant aan de dwergenkoning Alberich uit het Nibelungenlied,
heeft velen geïnspireerd. In Edward Spensers Faerie Queene (1589-96) kreeg Oberon
een koningin Titania naast zich. Beiden spelen een belangrijke rol in Shakespeare's
Midsummer-Night's Dream (1595). Oberon-stof is in Engeland en Duitsland tot in
de 19e eeuw bewerkt. In de tijd van de Romantiek zijn in Scandinavië enkele
toneelspelen geschreven waarin elfen een rol spelen, o.a. door de Deense dichter
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Johan Ludvig Heiberg. Zijn zang- en dansspel Elverhöi (1828), dat in een nationale
wedstrijd de eerste prijs won vóór een inzending van de beroemde Deense auteur
Adam Oehlenschläger, is een van de meest gespeelde stukken in het Deense
Koninklijk Theater. De hoofdpersoon is de Deense koning Christiaan IV en het stuk
is een geslaagde vermenging van geschiedkundige elementen, sagen en balladen. In
Duitsland werden elfen populair via vertalingen en bewerkingen van Scandinavische
balladen door Johann Gottfried Herder (1744-1803) en Christoph Martin Wieland
(1733-1813). Goethes Erlkönig is in werkelijkheid een ‘Elfen-
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könig’, een gevaarlijk wezen dat mensenkinderen die hem aanstaan, rooft en doodt.
Zowel de verleidelijke als de angstaanjagende aspecten van een dergelijk wezen
kregen in Schuberts toonzetting van dit gedicht fascinerend stem.
De bekendste moderne bewerker van het thema elfen is J.R.R. Tolkien, in wiens
The Lord of the Rings (1954) en andere boeken verschillende soorten elfen figureren.
Sommige van deze elfen worden voorgesteld als behorend tot een andere, oudere
wereld, vol wijsheid en schoonheid, andere hebben meer van de speelsheid en
vluchtigheid die men met ‘elfjes’ associeert, maar nergens bij Tolkien zijn elfen
klein. In sciencefiction en fantasy spelen elfen of elfachtigen vaak een rol.
Frenzel 19887; Kuhn 1973a; Lecouteux 1988; Motz 1973-74; Peters 1963;
Thun 1969.

Asen
(on. AEsir, ev. Áss), de benaming van een van de twee groepen goden in de Noordse
mythologie. De Asen vormen de grootste groep, naast hen staat een veel beperkter
godengroep, de »Wanen. Tot de Asen behoren in ieder geval Odin, Thor, Balder,
Forseti, Bragi, Vidar, Vali, Tyr, Ull, Höder, Hoenir en een aantal vrouwelijke Asen.
Tot de Wanen behoren Njord, Freyr en Freyja. Van Heimdall is het niet zeker of hij
een Ase of een Wane is. Waar de Wanen staan voor vruchtbaarheid en rijkdom, zijn
de Asen vooral heersers, krijgers, handhavers van het recht. De benaming ‘Asen’
wordt in de teksten soms gebruikt om er alle goden, zowel Asen als Wanen, mee aan
te duiden.
Vrijwel alle Asen worden door Snorri Sturluson als leden van één familie
gepresenteerd: Balder is een zoon van Odin en Frigg, maar ook Vidar, Vali, Höder,
Tyr, Bragi en zelfs Heimdall zijn volgens hem zonen van Odin; Forseti is een zoon
van Balder en zijn vrouw Nanna en Ull is een zoon van Thors vrouw Sif en dus een
stiefzoon van Thor. Hoenir en Loki daarentegen heten gezellen van Odin. Loki is
tevens een bloedsbroeder van Odin (SnE. II, 15-23). De belangrijkste Ase is Odin,
een goede tweede is Thor. Beiden worden in teksten soms kortweg ‘de Ase’ genoemd.
Evenals de reuzen stammen de Asen af van een oerwezen dat uit het oerijs ontstond:
de reuzen van het eerste oerwezen, Ymir; de Asen van Buri, die na de oerkoe
Audhumla (»Ymir) als derde uit het oerijs ontstond. Odin en zijn broers Vili en Ve
zijn zonen van Buri's zoon Bor en de reuzin Bestla. Asen en reuzen zijn dus nauw
met elkaar verwant. Ook hebben sommige Asen, Odin en Thor bijvoorbeeld, kinderen
bij reuzinnen. De reuzin Skadi is onder de Asen opgenomen, de reuzin Gerd misschien
ook. In de meeste verhalen zijn Asen en reuzen echter vijanden van elkaar.
Van een aantal wezens is niet duidelijk of ze als Asen of als reuzen moeten worden
gezien. Dit geldt voor de zeegoden AEgir en Ran en ook voor Jörd, de moeder van
Thor; zij is waarschijnlijk een reuzin, maar volgens Snorri wordt ze tot de Asen
gerekend (SnE. I, 36).
In tegenstelling tot Asen en reuzen zijn Asen en Wanen niet verwant aan elkaar
en ook is er geen sprake van onderlinge huwelijken. Het gaat hier om twee
afzonderlijke en duidelijk van elkaar onderscheiden godengroepen. De teksten
berichten, helaas zeer fragmentarisch, dat deze beide groepen pas tot symbiose
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kwamen na een grote oorlog. Toen werden gijzelaars uitgewisseld en zo kwamen
Njord, Freyr en Freyja bij de Asen, terwijl Hoenir naar de Wanen verhuisde.
Asen en Wanen wonen samen in »Asgard, en in de verhalen, die zich vrijwel alle
na de oorlog tussen beide groepen afspelen, treden ze doorgaans met elkaar op.
Tijdens »Ragnarök (Godenlot), de ondergang van de wereld, gaan zowel Asen als
Wanen ten onder.
In twee IJslandse teksten, het Landnámabók (Het boek over de landname) en de
Oláfs saga Tryggvasonar (De saga van Olaf Tryggvason) staat een eedformule waarin
een onbekende, ‘almachtige’ Ase (on. inn almáttki áss) wordt aangeroepen: ‘Zo helpe
mij Freyr en Njord en de almachtige Ase.’ Tot op heden is het niet gelukt met een
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bevredigende identificatie van deze Ase te komen. Gesuggereerd zijn Odin, Thor,
Uil en zelfs Tyr.
Waar de meeste mannelijke Asen wel in een of meer verhalen optreden, kan dit niet
over de ASINNEN gezegd worden. Eigenlijk is alleen de Wanengodin Freyja een godin
over wie verhalen bestaan; zelfs Frigg, de vrouw van Odin, is niet veel meer dan een
naam. Het eddagedicht Lokasenna (Loki's twistgesprek) kent als Asinnen slechts
Frigg, Freyja, Gefjon, Idun, Skadi en Sif. In de Snorra-Edda staat tweemaal een
opsomming van Asen en Asinnen. In het tweede deel van deze

Enkele Asen en Asinnen uit het verloren gegane Ragnarök-fries van H.E. Freund (1825-26). Tekening
van H. Olrik, 1857

Edda worden als Asinnen behalve Frigg, Freyja, Gefjon en Idun ook Skadi, Sif,
Sigyn, Fulla en Nanna genoemd (SnE. II, 1, 41). In het eerste deel somt Snorri echter
veel meer godinnen op, behalve de al genoemden nog ten minste een twaalftal: Saga,
Eir, Sjöfn, Lofn, Var of Vör, Syn, Hlin, Snotra, Gna, Bil, Jörd en Rind (SnE. I, 35,
36). Hij weet echter maar weinig over de Asinnen te berichten. Soms noemt hij
slechts een woonplaats (Saga woont in Sökkvabekk), soms een functie (Fulla is het
kamermeisje van Frigg), soms probeert hij de naam te verklaren en zo de functie te
achterhalen. Saga en Hlin zijn waarschijnlijk andere namen van »Frigg; Vör wordt
in de Þrym-
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skviða (Gedicht over Thrym) 30 genoemd als godin van het huwelijk en Eir is
misschien de beschermster van de geneeskunst, maar er zijn zo weinig echte gegevens
dat het moeilijk is om iets met zekerheid te zeggen.
De meeste namen van Asinnen, zowel de bekende als de minder bekende, zijn
regelmatig te vinden als basiswoord in de kenningen voor vrouw. Zo kan een vrouw
de ‘Freyja, Fulla, Syn, Gerd van het gewaad, sieraad, borduursel’ enz. genoemd
worden. In dit soort omschrijvingen zijn de Asinnennamen vrij uitwisselbaar. Een
paar namen (o.a. Gefjun, Idun, Sigyn, Snotra en Skadi) worden niet in dit soort
omschrijvingen aangetroffen, maar dat kan heel goed op toeval berusten.
De benaming ‘ass’ (ase) gaat terug op een ogm. wortel *ans en is in een aantal
Germaanse talen overgeleverd. De oudste overleveringen zijn waarschijnlijk twee
inscripties uit het begin van de 3e eeuw: de inscriptie op een bronzen plaquette uit
Tongeren die een godin Vihansa (misschien ‘strijdgodin’) noemt en de inscriptie op
de gesp van Vimose (ca. 200 n.Chr., in 1851 gevonden op het Deense eiland Fyn):
‘a(n)sau wī75ja’ (de god wijd ik toe). In het Gotisch heten de Asen ‘Ansis’, in het
Angelsaksisch ‘ēsa’ (gen. mv.). In het Duits vinden we hen alleen in persoonsnamen
als bijv. Ansgar, Ansilo. In Scandinavië bevatten zowel persoons- als plaatsnamen
soms een element ‘ás-’.
De betekenis van ‘áss’ wordt door sommigen in verband gebracht met een
Indo-europese wortel *ans (ademen), skt. ‘asu’ (levenskracht), door anderen met
ogm. ‘ans’ (paal, balk), waarbij verband gelegd werd met de Germaanse verering
van paalgoden.
Volgens een theorie die rond 300 v.Chr. was uitgedacht door de Griekse geleerde
Euhemeros, waren de goden vergoddelijkte mensen. In de Middeleeuwen was deze
theorie wijdverbreid. We vinden haar ook bij Snorri Sturluson, niet alleen in de
proloog van zijn Edda, maar ook in de eerste hoofdstukken van zijn Ynglinga saga.
De overeenkomst tussen de naam van de Asen en die van het werelddeel Azië (on.
Asía) bood hem de mogelijkheid de Asen te verbinden met de plaats en de helden
die door Vergilius onsterfelijk beroemd waren geworden: Troje en de Trojanen.
Volgens Snorri kwamen de Asen uit Azië, en wel uit »Asgard (Troje), en ze waren
verwant aan de Trojaanse koningsfamilie. Onder leiding van Odin reisden ze naar
het noorden. Odin huwelijkte onderweg zijn kinderen uit, waardoor menige oude
koningsdynastie haar genealogie op hem kon terugvoeren. Uiteindelijk stichtten ze
in Sigtuna (Zweden) een stad of burcht naar het model van het oude Asgard. Hun
daden waren zo wonderbaarlijk dat de omgeving hen al spoedig als goden zag. Snorri
verhoogt de glans van dit verhaal nog door erop te wijzen dat het oude Asgard vlak
bij het middelpunt van de wereld, Jeruzalem, gelegen was.
Van de Zweed Per Henrik Ling verscheen in 1816 een groot episch gedicht Asarne,
dat zich in de eerste eeuw v.Chr. afspeelt.
In de Deense jeugdroman Erik Menneskesen (1986) van Lars-Henrik Olsen, met
illustraties van Erik Hjorth Nielsen, moet de jongen Erik de goden van de ondergang
door veroudering redden. Binnen dit kader worden alle godenverhalen naverteld.
In 1972 werd op IJsland een geloofsgenootschap van ‘Ásatrúarmenn’
(Asengelovigen) opgericht. Doel was de oude Asengodsdienst in ere te herstellen.
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Het genootschap werd in 1973 officieel erkend. Ook in Duitsland bestaan weer
genootschappen die de oude Germanen en hun goden verheerlijken en vereren.
Een interpretatie van de godenwereld, gebaseerd op het werk van Rudolf Steiner,
geeft Alice Woutersen-Van Weerden in haar boek Tussen Wodan en Widar (Zeist
1997).
De Duitse kunstenaar Karl Heinz Hermann maakte tussen 1837 en 1848 een
vijftiental ontwerpen voor fresco's die de gehele Duitse geschiedenis moesten
verbeelden. Op de eerste twee bladen waren vrijwel alle goden rond de wereldboom
»Yggdrasil en de ondergang van de godenwereld afgebeeld. De fresco's zijn nooit
uitgevoerd. De ontwerpen bleven bewaard, in ieder geval tot de Tweede Wereldoorlog.
Hermann was waarschijnlijk de eerste Duitse kunstenaar die de mythologie
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verbeeldde. Vrijwel al zijn werken zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog verloren
gegaan.
Bollason 1990; Gschwantler 1980; Heusler 1908; Kuhn 1973c; Meringer
1907; Turville-Petre 1972.

Asgard (on. Ásgarðr, Asengaarde), Midgard (on. Miðgarðr,
Middengaarde) en Utgard (on. Útgarðr, Buitengaarde).
Asgard en Midgard zijn in de Oudnoordse overlevering benamingen voor de
verblijfplaats van de goden en van de mensen; daarnaast kent de jongere overlevering
nog Utgard, het rijk van de reuzen die buiten de grenzen van de gewone wereld leven
(»Utgardaloki). Midgard is een algemeen Germaans, Asgard een Scandinavisch
begrip.
Over Asgard vertelt de Snorra-Edda het volgende. Toen de goden de oerreus
»Ymir hadden gedood en uit zijn lichaam de wereld hadden geschapen, was deze
rond en omgeven door de wereldzee. In het midden woonden de mensen, de
afstammelingen van »Ask en Embla, en langs de kusten van de zee woonden reuzen.
Om de mensen tegen aanvallen van de reuzen te beschermen maakten de goden een
wal uit de wenkbrauwen van de verslagen oerreus. Ze noemden die burchtwal
Midgard, maar ook het woongebied erachter heette zo. Midden in Midgard bouwden
de goden hun burcht Asgard (SnE. I, 8-9). In het midden van Asgard ligt het Idaveld;
daarbij staan twee heiligdommen, een van Odin, Gladsheim, en een van de godinnen,
Vingolf. Ook de wereldboom »Yggdrasil, een es, staat midden in Asgard, en eronder
ligt de bron van Urd (»Nornen). Hier plegen de goden iedere dag overleg met elkaar.
Ze gaan er allen via de brug Bifröst naartoe, allen behalve Thor, die de brug nooit
gebruikt, maar een aantal rivieren doorwaadt om er te komen. Aan het einde van de
brug zit de god Heimdall op wacht (SnE. I, 14, 15, 27).

De wereld volgens de Snorra-Edda. Afbeelding in een editie van Northern Antiquities uit 1847
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Volgens het gedicht Grímnismál (Het lied van Grimnir) 4-17, 23-24 had elk van de
goden in Asgard een eigen woongebied. Misschien bestond de voorstelling dat de
verschillende woongebieden van reuzen, mensen en goden niet alleen door wallen
maar ook door water van elkaar gescheiden waren. In Grm. 29 is sprake van drie
rivieren die Thor dagelijks moet doorwaden, waarschijnlijk de rivieren waarover de
brug Bifröst lag. Deze wordt hier nog gezien als een brug op aarde en niet, zoals bij
Snorri, als een brug tussen aarde en hemel. Strofe 16 van het gedicht Vafþrúðnismál
(Het lied van Vafthrudnir) noemt een andere rivier, Ifing, die tussen goden en reuzen
stroomt. Deze rivier bevriest nooit. Ten slotte is in Grm. 21 nog sprake van een rivier
Thund die de doden van de levenden scheidt. In een opsomming van rivieren in strofe
28 van hetzelfde gedicht komt de rivier Gjöll voor, die volgens dit gedicht samen
met andere rivieren vanuit de mensenwereld naar de onderwereld stroomt. Bij Snorri,
die de rivier Thund niet noemt, stroomt deze rivier rond het rijk van de doodsgodin
»Hel en de brug erover heet Gjallarbru, ‘brug over de Gjöll’ (SnE. I, 49).
Het wereldbeeld van de oude Scandinaviërs is niet echt overzichtelijk. Er is in de
teksten, en met name in de Snorra-Edda, in feite sprake van twee verschillende
wereldbeelden die naast en door elkaar heen bestaan, één grotendeels horizontaal en
één verticaal.
Het horizontale wereldbeeld kent een ronde, platte aarde, waar in het centrum
Asgard en de wereld-es liggen, daaromheen Midgard en daaromheen de reuzenwereld,
Jötunheim. Dit alles wordt omringd door de grote oceaan en aan de overkant daarvan
bevindt zich volgens SnE. I, 45 nog een reuzenwereld, het rijk van »Utgardaloki.
Boven de wereld bevindt zich de hemel, Ymirs schedeldak, gesteund door vier
dwergen, de windrichtingen. Goden, reuzen en mensen wonen allen op deze platte
aarde. Onder het aardoppervlak bevindt zich het rijk van »Hel.
In deze horizontale wereld spelen de windrichtingen een belangrijke rol: het oosten
en het noorden zijn de plaatsen waar zich het kwaad en de dood ophouden. Vooral
in het gedicht Völuspá (De voorspelling van de zieneres) wordt hier de nadruk op
gelegd: in het noorden worden doden gekweld, in het oosten baart een reuzin de
wolven die de wereld bedreigen, uit het oosten ook komen bij de ondergang van de
wereld, »Ragnarök, de meeste vijanden van de goden. In Völuspá is ook het zuiden
een woonoord van de vijand: »Surt, de vuurreus, valt aan vanuit het zuiden.
Het verticale wereldbeeld onderscheidt een aantal werelden boven elkaar, maar
exacte aantallen kunnen hier niet genoemd worden. De reus Vafthrudnir beroemt
zich erop dat hij tot negen werelden onder de onderwereld Niflhel is afgedaald, maar
volgens Snorri is Niflhel zelf de negende onderwereld (Vm. 42; SnE. I, 3). Ook
zouden er meerdere bovenwerelden zijn: Asgard bijv. bevindt zich boven de aarde,
erboven ligt een hemel die Andlang heet en daarboven nog een hemel met de naam
Vidblain (SnE. I, 17). De brug Bifröst verbindt aarde en Asgard, en Yggdrasil vormt
de verbinding tussen alle werelden, met wortels die onder, op en boven de aarde
liggen, bij de onderwereldbewoners, de mensen en de goden.
Het horizontale wereldbeeld is gevormd naar dat van de zogenaamde
Isidorus-kaarten, wereldkaarten naar het model van de Spaanse geleerde Isidorus
van Sevilla (ca. 570-636), waarop de wereld rond is, omringd wordt door de wereldzee
en drie werelddelen kent, Europa, Azië en Afrika, die door grote waterlopen van
elkaar gescheiden worden: de Middellandse Zee, de Nijl en de Tanais of Don in
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Rusland. In het centrum van deze wereld ligt Jeruzalem. En zoals Jeruzalem het
centrum van deze wereld is, is Asgard het centrum van de mythologische wereld.
Een wereld naar het Isidorus-model schetste Snorri Sturluson in de proloog van zijn
Edda en het eerste hoofdstuk van zijn Ynglinga saga (De saga van de Ynglingen).
Terwijl de naam Asgard exclusief Scandinavisch is, is de aanduiding Midgard
algemeen Germaans: got. ‘midjungards’, ohd. ‘mittilgart’ of ‘mittangard’, os.
‘middelgard’, oe. ‘middangeard’. Als Middle-Earth vinden we het terug in J.R.R.
Tolkiens eigenzinnige herschepping van een we-
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reld van mythische wezens, The Lord of the Rings (1954).
In christelijke tijd gebruikte men naast Midgard ook begrippen als ‘bovenhemel’
(on. ‘upphiminn’, oe. ‘upheofon’, ohd. ‘ūfhimil’) en ‘hel(la)’ (onderwereld, hel).
Misschien ligt hier een oude, algemeen Germaanse voorstelling van een driedeling
van de wereld aan ten grondslag.
In de 19e eeuw heeft men enkele malen geprobeerd het heelal volgens Snorri visueel
in beeld te brengen. De bekendste afbeelding is te vinden in een uitgave uit 1847 van
Percy's Northern Antiquities. Verscheidene generaties studenten zijn vertrouwd met
het ‘diagram illustrating Norse cosmography’, dat in de vele edities van E.V. Gordons
Introduction to Old Norse (1927) staat afgedrukt.
Midgard/Mittgart werd vanaf het begin van deze eeuw voor sommigen in Duitsland
het symbool van een harmonische, vreedzame Oudgermaanse wereld die door boze
invloeden van buiten (Utgard) bedreigd werd en gered moest worden. Zo richtte bijv.
Willibald Hentschel in 1906 een ‘Mittgart-Bund zur Erneuerung der germanischen
Rasse’ op. Hij stelde zich voor honderd mannen en duizend vrouwen in een commune
op het platteland samen te brengen om zich daar aan de creatie van de nieuwe
Germaanse mens te wijden.
Bernhard Kummer schilderde in zijn proefschrift Midgards Untergang (1927) de
ondergang van de Germaanse wereld ten gevolge van ideeën uit de vikingtijd en de
eropvolgende christianisering van de Noordgermaanse volkeren.
Gurevich 1969; Von See 1994.

Ask (on. Askr) & Embla
zijn in de Oudnoordse mythologie de namen van het eerste mensenpaar. Volgens het
eddagedicht Völuspá (De voorspelling van de zieneres) 17-18 vonden drie goden,
Odin, »Hoenir en Lodur, twee stukken hout op het strand, nog ‘zonder lot’. Odin gaf
hun adem, Hoenir geest en Lodur kleur, beweging en gelaatstrekken.
Ook Snorri vertelt dat drie goden, de zonen van Bor, na de schepping van de aarde
uit de oerreus »Ymir langs het strand liepen en stukken drijfhout vonden waaruit ze
de eerste mensen maakten en hun leven en een naam gaven. Alleen is dit een ander
godendrietal: de zonen van Bor zijn Odin en zijn broers Vili en Ve. Van Ask en
Embla stammen alle mensen af die in Midgard (»Asgard) wonen (SnE. I, 6, 9).
Als na de ondergang van de wereld een nieuwe aarde uit zee oprijst, zal deze
volgens Vm. 45 niet alleen door goden, maar ook opnieuw door mensen bevolkt
worden. Tijdens »Ragnarök hebben zich namelijk twee mensen, Lif (leven) en
Lifthrasir (naar leven hunkerende), in het hout (of woud) van Hoddmimir verborgen
en zo de ondergang overleefd. Ook hier dus een verbinding tussen mensen en hout.
Het on. ‘askr’ betekent ‘es’; over de betekenis van ‘embla’ bestaat minder zekerheid.
Voor de hand ligt aan te nemen dat ook ‘embla’ een plant aanduidt. Er wordt dan
ook gedacht aan een verbastering van een ouder *elmla (‹*almilon) dat bij ‘almr’
(olm) hoort. Maar ook heeft men ‘embla’ in verband gebracht met het Griekse
‘ampelos’ (slingerplant). De namen van het eerste mensenpaar zouden verwijzen
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naar de gebruikte materialen bij het vuurboren: een gemakkelijk ontvlambare
houtsoort, bijv. het hout van slingerplanten, werd met behulp van een boor uit hardhout
tot branden gebracht. De associatie met de geslachtsdaad ligt voor de hand.
Dat men zich de mens als uit hout geschapen achtte, is niet bevreemdend. Vanaf
de Bronstijd al werden in Noorwegen en Denemarken zogenaamde boomgoden
vereerd, stevige takken of kleine boomstammen die men van elementaire
geslachtskenmerken had voorzien. In enkele teksten uit de vikingtijd, waaronder het
eddagedicht Hávamál (Het lied van de Hoge), is sprake van houten man-
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Houten godenbeelden uit Braak, Eutin, ca. 500 v.Chr. Schleswig, Schleswig-Holsteinisches
Landesmuseum

nen die langs de weg worden aangetroffen en tot op zekere hoogte tot leven komen
als men ze kleren geeft.
In verband met dit ‘scheppingsverhaal’ heeft men wel gewezen op de overeenkomst
met het oosterse sprookje van de houtsnijder die een mooie vrouw uit een blok hout
sneed; ze was zo mooi dat een ander haar kleren gaf en een derde haar met sieraden
tooide, waarop de houten vrouw tot leven kwam. Een dergelijk verhaal zou de dichter
van de Völuspá geïnspireerd kunnen hebben.
Op Deens en voormalig Deens grondgebied zijn tamelijk veel boomgoden bewaard
gebleven. In het Landesmuseum van Schleswig-Holstein te Schleswig bevindt zich
naast een aantal kleinere godenparen het imposante godenpaar van Eutin. Het
mannelijke beeld is meer dan drie meter hoog, het vrouwelijke iets kleiner.
In de latere kunst en literatuur vinden we de Scandinavische oerouders van de
mensheid nauwelijks terug. Uit 1923 stamt een illustratie van Ernst Hansen in het
boek Vølvens Spaadom (De voorspelling van de zieneres), ‘Askr en Embla nog zonder
lot’.
In de geruchtmakende roman Sangen om den røde rubinen (Het lied van de rode
robijn, 1956) van de Noorse auteur Agnar Mykle heten de twee hoofdfiguren Ask
en Embla. De keuze van de namen is hier zeker geen toeval, daar het de bedoeling
van de auteur was in deze twee mensen een nieuw liefdesideaal te laten zien.
Schröder 1931.

Baduhenna
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is de naam van een godin die in Friesland werd vereerd. Tacitus vertelt dat aan haar
een heilig bos was gewijd. In de buurt van dit bos werden in 28 n.Chr. tijdens een
opstand van de Friezen negenhonderd Romeinse soldaten in de pan gehakt (Annales
IV, 73)
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De godin Baduhenna wordt verder nergens vermeld. Aangezien het eerste deel van
de naam, ‘badu’, germ. *badwa, iets als ‘strijd’ betekent, gaat het waarschijnlijk om
een oorlogsgodin. Het tweede element, ‘henna’ vormt vaak het tweede lid van
Matronennamen, doorgaans in de meervoudige vorm ‘henae’; de betekenis ervan is
onzeker (»Matronen).
Over de Germaanse verering van goden in heilige wouden of in heiligdommen in
wouden berichten de klassieke schrijvers al, met name Tacitus. In zijn Germania
(39, 40, 43) worden o.a. het heilige woud van de Semnonen, dat van de Alci en dat
van de godin Nerthus genoemd. In Scandinavië getuigen vele plaatsnamen eindigend
op ‘lund’ (bos), met in het eerste lid de naam van een godheid, van de verering van
goden in bossen.
Krüger e.a. 1988.

Balder,
zoon van Odin en Frigg, is een stralende godheid: wijs, genadig en welbespraakt,
blank en mooi als de plant die in het Noorden naar hem genoemd werd, een
noordelijke kamillesoort, de ‘baldursbrá’, Balders wenkbrauw (SnE. I, 22). Zijn
woonplaats heet Breidablik, een plaats waar volgens het eddagedicht Grímnismál
(Het lied van Grimnir) geen kwaad te vinden is. Volgens Snorri Sturluson heeft hij
echter één gebrek: hij mag dan wijs zijn, niemand houdt zich aan de uitspraken die
hij doet. Zijn vrouw heet Nanna, zijn zoon »Forseti.
Bekend is Balder vooral door de verhalen over zijn dood. Hij is namelijk een
godheid die lang voor »Ragnarök, de ondergang van de goden, gestorven is. De
verhalen over de dood van Balder zijn fragmentarisch te vinden in de Lied-Edda en
uitvoerig in de Snorra-Edda en in de Gesta Danorum van Saxo Grammaticus. De
versies van Snorri en Saxo wijken zozeer van elkaar af - o.a. hierin dat Balder in de
IJslandse overlevering een god is en bij Saxo een held of halfgod - dat dit, gevoegd
bij het feit dat er geen sporen van een Balderverering gevonden zijn, aanleiding heeft
gegeven tot uitvoerige speculaties over de vraag of Balder wel tot het Noordse
pantheon kan worden gerekend.
Snorri's verhaal over Balders dood begint ermee dat Balder werd gekweld door
boze dromen die hem zijn dood aanzegden. De goden overlegden met elkaar wat ze
hiertegen konden doen. Volgens het eddagedicht Baldrs draumar (Balders dromen)
reisde Odin toen zelf op zijn paard Sleipnir naar de doodsgodin »Hel en wekte voor
de poorten van haar rijk een dode waarzegster even tot leven om zich de toekomst
te laten voorspellen. Haar voorspelling bevestigde de vrees van de goden dat Balder
zou sterven. Balders moeder, Frigg, probeerde toen het kwaad af te wenden door alle
levende en niet-levende wezens op de hele wereld te laten zweren dat ze Balder geen
kwaad zouden doen. Toen dat gebeurd was, waren de goden blij en uitgelaten en
vanaf dat moment was het een favoriete bezigheid op hun bijeenkomsten om een
kring te vormen met Balder in het midden en hem dan met van alles en nog wat te
bekogelen. Balder bleek inderdaad onkwetsbaar. »Loki was hier niet gelukkig mee
en zocht naar een mogelijkheid om Balder te vernietigen. In de gedaante van een
oude vrouw bezocht hij Frigg en hij kwam erachter dat er één ding op de aarde was
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dat ze de eed niet had afgenomen, omdat het naar haar mening nog te jong en te klein
was: de maretak. Hij plukte de maretak en ging ermee naar de plaats waar de goden
hun spel speelden. Balders blinde broer, »Höder, stond achteraan in de kring zonder
aan het spel mee te doen. Loki vroeg hem waarom hij niet meedeed en toen Höder
hem zei dat hij Balder niet kon zien staan en ook geen wapen bezat, gaf Loki hem
de maretak in handen en hielp hem deze naar Balder te werpen... ‘en het projectiel
vloog door Balder heen en hij viel dood neer en dit is het ernstigste ongeluk dat ooit
onder goden of mensen is aangericht’ (SnE. I, 49).
De Asen wilden Balders dood meteen wreken, maar omdat de plaats waar ze zich
bevonden heilig was, konden ze dat niet. Ze waren sprakeloos, konden alleen maar
wenen. Ze brachten Balders lijk
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De dood van Balder. Uit het handschrift van Ólafur Brynjólfsson (1760). Kopenhagen, Koninklijke
Bibliotheek

naar de kust en maakten een brandstapel op zijn schip Hringhorni. Omdat ze het niet
vlot konden krijgen, vroegen ze de hulp van de reuzin Hyrrokkin uit Jötunheim, het
rijk van de reuzen. Ze arriveerde op een wolf met een gifslang als toom en toen ze
van haar rijdier steeg waren er vier berserkers (aan »Odin toegewijde krijgers) voor
nodig om de wolf in bedwang te houden. De reuzin gaf het schip zo'n geweldige zet
dat de vlammen uit de glijbalken sloegen en de aarde beefde. Thor werd daar zo
kwaad over dat hij de reuzin met zijn hamer zou hebben gedood als de andere goden
niet voor haar om genade hadden gevraagd. Toen werd het lijk van Balder aan boord
gebracht en op de brandstapel gelegd. Balders vrouw Nanna stierf van verdriet toen
ze dit zag en ze werd naast hem opgebaard. Odin legde zijn beroemde ring Draupnir
op de brandstapel en ook Balders paard werd er volledig opgetuigd neergelegd.
Daarna werd het schip in brand gestoken en Thor wijdde alles met zijn hamer. Op
dat moment liep de dwerg Litr hem voor de voeten en Thor schopte hem het vuur
in, waar hij verbrandde. Bij de verbranding van Balder waren niet alleen de goden
aanwezig, maar ook »Valkyrja's, reuzen en dwergen.
Balders moeder, Frigg, had meteen na de moord op Balder haar bescherming
beloofd aan degene die naar Hel wilde rijden om te proberen Balder vrij te krijgen.
Een van de zonen van Odin, Hermod, had zich daartoe aangeboden en was op Odins
paard Sleipnir op weg naar de onderwereld gegaan. De poort van het dodenrijk was
gesloten, maar Sleipnir sprong eroverheen en zo kwam Hermod binnen bij Hel, waar
hij Balder en Nanna aantrof. Hij vertelde Hel over het verdriet van de Asen en vroeg
haar Balder vrij te laten. Hel zei echter dat ze wel eens wilde zien of Balder werkelijk
zo geliefd was als iedereen beweerde en daarom zou ze hem slechts vrijlaten als alle
levende en niet-levende wezens hem zouden bewenen. Daarop ging Hermod terug
naar Asgard. Balder gaf hem de ring Draupnir mee als een geschenk voor Odin en
ook Nanna gaf geschenken mee.
Toen Hermod verslag had gedaan van zijn reis, werden er boden uitgestuurd om
alle levende en niet-levende wezens te vragen Balder te bewenen,
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en allen deden dat. Maar toen kwamen de boden bij een afgelegen hol waarin een
reuzin zat en deze weigerde hem te bewenen:
‘Thökk zal wenen
droge tranen
bij Balders verbranding;
levend noch dood
had ik lol van die vent
houde Hel wat zij heeft!

En de mensen nemen aan dat dit Loki, de zoon van Laufey, is geweest, die bij de
Asen het meeste kwaad heeft aangericht. En zo moest Balder in het dodenrijk blijven.’
(SnE. I, 49)
Bij Snorri volgt hierna het verhaal over de wraak die de goden namen op Loki, de
beramer van Balders dood. Deze werd gevangengenomen, naar een donker hol
gesleept en daar vastgebonden en hij zal pas weer loskomen aan het einde der tijden.
Een verhaal over de wraak op de feitelijke doder van Balder, Höder, ontbreekt bij
hem, maar uit enkele strofen in de Lied-Edda kunnen fragmenten van deze
overlevering worden gereconstrueerd: Höder werd gedood door »Vali, een zoon die
Odin speciaal hiertoe bij »Rind verwekt had.
Volgens Snorri behoren de schuldeloze goden, Balder en Höder die hem doodde,
tot de goden die na Ragnarök de nieuwe aarde zullen bewonen. Slechts één
eddagedicht noemt deze terugkeer van Balder en Höder op de vernieuwde wereld
(Völuspá [De voorspelling van de zieneres] 62).
In de Lied-Edda vinden we niet veel meer dan toespelingen op de dood van Balder,
het uitvoerigst in de Völuspá en in het gedicht Baldrs draumar (Balders dromen). In
Vsp. 31-35 vinden we de belangrijkste elementen van het verhaal: de maretak als
Höders moordinstrument; de broer die Balder wreekt door Höder te doden; het verdriet
van Frigg; en, in duistere regels, de straf van Loki.
Baldrs draumar, een gedicht dat tot het corpus wordt gerekend, hoewel het niet
in het hoofdhandschrift staat, voorspelt Balders dood door de hand van Höder, maar
niet de manier waarop. Ook wordt de wraak door Vali's hand voorspeld in bijna
dezelfde woorden als in Vsp. 32-33. In het gedicht Lokasenna (Loki's twistgesprek)
beroemt Loki zich erop dat hij achter de dood van Balder zit.
De Deense geschiedschrijver Saxo Grammaticus (tweede helft 12e eeuw) vertelt
een ander verhaal, dat in het derde boek van zijn Gesta Danorum te vinden is. Hier
is Balderus - zoals hij bij Saxo heet - een zoon van Othinus (= Odin) en een menselijke
vrouw, een halfgod dus, maar Hotherus (= Höder) is een mens, een Zweedse
koningszoon die opgroeit bij een zekere Gewarus. Hotherus wordt hier beschreven
als een zeer mooie, sterke en sportieve man, die tevens over uitmuntende gaven van
hoofd en hart beschikt. Hij werd verliefd op Nanna, de dochter van Gewarus, en zij
op hem. Balderus echter zag Nanna een keer baden en werd eveneens verliefd op
haar. Hij besloot toen Hotherus uit de weg te ruimen. Hotherus ontmoette, toen hij
tijdens de jacht in een bos was verdwaald, enkele vrouwen, »Valkyrja's. Ze vertelden
hem dat Balderus Nanna liefhad en waarschuwden hem dat hij geen wapens tegen
Balderus moest gebruiken omdat deze een zoon van hemelingen was. Hotherus ging
toen om de hand van Nanna vragen, maar uit angst voor Balderus durfde Gewarus
hem Nanna niet te beloven. Wel vertelde hij hem hoe hij de onkwetsbare Balderus
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- er wordt niet verteld hoe deze onkwetsbaar geworden was - zou kunnen doden.
Daartoe moest hij een bepaald zwaard in zijn macht zien te krijgen. Dit zwaard was
in het bezit van een ‘sater’, Mimingus. Hotherus reisde naar hem toe en wist hem
zijn zwaard en een kostbare armring afhandig te maken. Terwijl Hotherus op
krijgstocht was probeerde Balderus Nanna te veroveren, maar zij wees hem af. Toen
Hotherus hiervan hoorde, viel hij Balderus aan. Het werd een groot gevecht tussen
goden en mensen, dat in het voordeel van Hotherus uitviel, nadat hij erin geslaagd
was Thors knots onbruikbaar te maken. Balderus vluchtte weg en Hotherus verwierf
Nanna. Korte tijd later echter werd Hotherus, inmiddels koning, in Denemarken in
een gevecht door Balderus verslagen en hij vluchtte naar Gewarus. Balderus bleef
op Sjaelland in Denemarken, waar hij bronnen sloeg om zijn dorstend leger te kunnen
laven. Volgens Saxo herinneren enkele plaatsnamen op Sjaelland nog aan deze
bronnen.
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Hoewel Balderus dus Hotherus verslagen had, begon het bergafwaarts met hem te
gaan: hij droomde iedere nacht boze dromen, zijn gezondheid ging achteruit, hij
verzwakte zozeer dat hij niet meer kon lopen, maar zich rijdend verplaatste. Er volgde
een tweede veldslag tussen beiden, die opnieuw door Hotherus verloren werd.
Hotherus ging terug naar Zweden, verwaarloosde zijn plichten als koning en trok
zich meer en meer terug in eenzame wouden. Op zijn zwerftochten ontmoette hij
weer de jonkvrouwen (Valkyrja's) die hem al eerder hielpen en ditmaal gaven ze
hem de raad om te proberen de wonderbaarlijke drank die Balderus op krachten hield,
te pakken te krijgen. Balderus riep een leger tegen Hotherus bijeen en ze vochten
drie dagen lang, waarbij vele doden vielen. Hier wordt het verhaal onduidelijk. Het
is niet zeker of het Hotherus nu wel of niet lukte die drank te drinken, maar in ieder
geval wist hij Balderus, die hij op een bospad tegenkwam, zeer ernstig te verwonden.
Deze liet zich de volgende dagen op het slagveld in een draagstoel verplaatsen, maar
na drie dagen bezweek hij aan zijn verwonding. Hij had gedroomd dat Persephone,
de godin van de onderwereld, hem verschenen was en hem uitgenodigd had naar
haar rijk te komen. Het leger gaf hem een vorstelijke begrafenis.
Waar Snorri en de eddagedichten met vage aanduidingen over de wraak voor
Balder volstaan, is Saxo veel uitgebreider. Uit alle overleveringen blijkt dat Odin
een wreker voor Balder verwekte en dat dit niet zonder moeite ging, omdat het meisje
zich onwillig betoonde. Deze wreker - Vali in de IJslandse bronnen en Bous bij Saxo
(»Vali) - doodde vervolgens Hotherus. Hoe hij dat deed wordt nergens in de IJslandse
bronnen vermeld; bij Saxo leveren Bous en Hotherus slag met elkaar, waarbij
Hotherus valt en Bous een dag later aan zijn verwondingen bezwijkt.
Een vergelijking tussen Snorri's verhaal en dat van Saxo laat grote verschillen en
kleine overeenkomsten zien. Snorri's verhaal is een mythe, zich afspelend in een
mythologische wereld en, door zijn plaatsing binnen de tekst, gebracht als cruciaal
voor de voortgang van die wereld. Immers, Balders dood leidt tot het straffen van
Loki en diens demonisering en daarmee tot Loki's vijandige optreden bij Ragnarök.
Balder is een onschuldig slachtoffer en ook zijn moordenaar Höder treft nauwelijks
blaam.
Anders is het bij Saxo. Balderus en Hotherus zijn krijgslieden. Weliswaar is
Balderus ook hier een zoon van Odin (Othinus), maar hij is slechts een halfgod.
Hotherus en Nanna zijn gewone mensenkinderen. De goden hebben een heel kleine
rol in het verhaal en Saxo, waarschijnlijk een geestelijke, spreekt met minachting
over hen. Centraal staat de liefde van beide helden voor Nanna. Deze liefde brengt
beiden tot minderwaardige daden, ze staan elkaar naar het leven en schuwen geen
enkel middel om hun doel te bereiken. Een Loki-figuur is bij Saxo afwezig.
Overeenkomsten tussen beide verhalen zijn de dromen die Balder zijn dood
voorspellen en de vermelding van de ring Draupnir.
Jan de Vries denkt dat het Deense verhaal als voorbeeld een soort voortijdsaga heeft
gehad, waarin niet Balder, maar Höder centraal stond. Daarop zou ook de belangrijker
rol van Nanna wijzen, want in voortijdsaga's zijn vrouwen vaak de inzet van bittere
conflicten tussen helden.
Ook de namen van beide rivalen wijzen in de richting van krijgslieden: on. ‘höðr’
betekent ‘strijd’ en on. ‘baldr’ betekent ofwel ‘heer’ of wordt in verband gebracht
met ohd. ‘bald’, ndl. ‘boud’ (dapper, driest). Bij de Oudnoordse dichters betekent
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‘baldr’ altijd ‘krijger’. Het is goed denkbaar dat de aanduiding Balder pas in tweede
instantie tot godennaam werd. Eenzelfde ontwikkeling heeft zich bij de namen van
de goden »Freyr en »Freyja voorgedaan.
In de vorige eeuw werd ‘baldr’ ook wel afgeleid van een ie. wortel *bhel- (wit,
stralend); op grond daarvan zag men in Balder een licht- of zonnegod. Schröder
leidde de naam af van een grondvorm die ‘kracht’ betekent en interpreteerde Balder
als een vruchtbaarheidsgod.
J.G. Frazer en in zijn voetspoor vele anderen zagen in Balder een vegetatiegod en
in zijn mythe de wijdverbreide mythe van de dood en wederopstanding van een
dergelijke god. Men ziet parallel-
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len met o.a. het verhaal over de held Lemminkäinen in de Finse Kalevala, met de
Egyptische mythen over Isis en Osiris, en met Kaukasische verhalen over de Osseten.
Zonnegod, vegetatiegod of vruchtbaarheidsgod, in alle mythen van dit type komt
de gestorven god ook weer tot leven; na de duisternis verschijnt weer het licht; na
de winter komt de aarde in de lente weer tot leven. Het probleem met Balder is echter
dat hij (in de wereld vóór Ragnarök) niet uit het dodenrijk terugkeert.
Velen hebben de Baldermythe gezien als een verhaal dat sterk door het christendom
werd beïnvloed: het onschuldige offer, de doorboring met een speer door een blinde
- Höder doet denken aan Longinus, de volgens sommige legenden blinde soldaat die
Jezus' zijde met een lans doorboorde -, het feit dat zowel Balder als Christus het
epitheton ‘wit’ kregen: de witte Balder, de witte Christus. Dit zou de mythe plaatsen
in een periode waarin de Scandinaviërs in aanraking kwamen met het christendom,
tweede helft 10e eeuw in Scandinavië, al vroeger in Scandinavisch Engeland.
Andere onderzoekers zijn van mening dat de mythe heel wat ouder is dan de
aanrakingen tussen christendom en heidendom in Scandinavië. In ieder geval was
het verhaal op IJsland al in de tweede helft van de 10e eeuw tot in details bekend,
toen de skald Ulf Uggason in zijn Húsdrápa (Lofdicht op het huis) de
wandversieringen beschreef in de hal van Olaf de Pauw, een IJslander uit de 10e
eeuw en een van de hoofdpersonen in de Laxdoela saga (Saga van de mensen uit het
Laxardal). Daar stond onder meer de gehele begrafenis van Balder afgebeeld, compleet
met het detail van de reuzin Hyrrokkin.
K. Hauck is van mening dat bepaalde onderdelen van de Baldermythe al op de
zogenaamde ‘drie-goden-bracteaten’ (bracteaten zijn eenzijdig gestempelde gouden
amuletten in de vorm van munten) uit de volksverhuizingentijd te zien zijn, namelijk
Balders dood door de maretak, Odin die de ring Draupnir geeft en Balders aankomst
bij Hel.
Over een verering van Balder is vrijwel niets bekend. De enige plaats waar een
tempel van Balder genoemd en beschreven wordt is in de Friðþjófs saga ins froekna
(De saga van Fridthjof de Drieste). Volgens deze saga bevond zich een heiligdom
ter ere van Balder aan de Sognefjord in Noorwegen, maar het is vrijwel zeker dat
deze tempel aan de fantasie van de auteur ontsproten is.
Er zijn wat plaatsnamen waarin de naam Baldr voorkomt, namen als Baldrsnes,
Baldursheimar, Boldesager (uit on. Baldrsakr) in Noorwegen, IJsland en Denemarken.
Ook de naam ‘baldursbrá’ voor de witte kamille verwijst volgens sommigen niet
naar Balder, zijn blanke huid en lichte haar, maar (in de betekenis ‘glans van de
heer’) naar Christus.
Buiten Scandinavië is Balder zo goed als onbekend. In de oudste genealogieën
van de Engelse koningen van Northumbria, Kent en Essex staat de naam ‘Beldaeg’:
‘Beldaeg Uodning, Uoden Frealafing’ (Beldaeg, zoon van Woden; Woden, zoon van
Frealaf). Snorri Sturluson noemt deze naam ook in de proloog van zijn Edda: ‘Een
tweede zoon van Odin heette Beldeg, die wij Balder noemen.’ (SnE., Proloog 4) In
de kroniek van AEthelweard (eind 10e eeuw) wordt hij vermeld als voorvader van
de koningen van Wessex: Balder, zoon van Vuothen. Mogelijk heeft AEthelweard
Beldaeg onder Scandinavische invloed in Balder veranderd.
De naam ‘Baldruo’ (dat. ev.) op een in Utrecht gevonden inscriptie uit de 3e of
4e eeuw n.Chr. verwijst vrijwel zeker niet naar Balder.
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In de zogenaamde Tweede Merseburgse Toverspreuk (handschrift uit de 10e eeuw)
staat dat Phol, een verder onbekende godheid, en Wodan naar het woud reden, waarna
de tekst vervolgt: ‘do ward themo balderes uolon sin uuoz birenkit’ (toen verstuikte
het paard van balder zijn poot). Hoewel de ‘balder’ in deze regel vaak met de god
Balder in verband wordt gebracht, is het ook heel wel denkbaar dat ‘balder’ hier
gewoon ‘heer, vorst’ betekent en op Wodan slaat.
Uit de Laxdoela saga weten we dat het Balderverhaal op de muren van de hal van
Olaf de Pauw, een IJslander uit de 10e eeuw, was afgebeeld, maar dat is de enige
keer dat we iets over een afbeelding in verband met Balder horen en de hal is
verdwenen. Uit de vikingtijd of daarvoor zijn verder geen afbeeldingen van Balder
bekend. Weliswaar wordt

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

44
een klein zilveren beeldje van een ruiter te paard, dat in Birka (Zweden) gevonden
is en zich nu in het Nationaal Historisch Museum van Stockholm bevindt, door
Baeksted (1986) een afbeelding van Balder genoemd, maar eenzelfde beeldje,
eveneens uit Birka, heet bij Ellis Davidson (1969) een Odinsamulet. Geen van beide
beeldjes vertoont enig attribuut op grond waarvan men ze Odin of Balder kan noemen.
Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw is Balder vele malen afgebeeld. Een geliefd
thema is daarbij zijn dood. Waarschijnlijk de oudste afbeelding staat in het handschrift
van de IJslander Ólafur Brynjólfsson (1760; Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek),
waar Ólafur tekende hoe Hödur, geholpen door Loki, Balder met de maretak
doorsteekt. Hetzelfde thema werd behandeld door Peter Cramer, De dood van Balder
(1778; Kopenhagen, Statens Museet for Kunst); Carl Christopher Wilhelm Eckersberg
(1783-1853), Balders dood (1817; Kopenhagen, Det Kongelige Danske
Kunstakademi). Een illustratie van Lorenz Frølich (1820-1908) toont Odin die Balder
in het oor fluistert. Een gedeelte van een laagreliëf van Alexander Carlsson stelt de
begrafenis van Balder voor (1877; Göteborg, Heymanska villan). E. Doepler de
Jongere tekende de dood van Balder in W. Ranisch, Walhall (1901), Franz Stassen
deed hetzelfde in de door hem geïllustreerde eddavertaling van Hugo Gering uit
1943.
Het thema ‘Hermod rijdt naar het rijk van Hel’ heeft soms ook weten te inspireren:
een houtskooltekening van Carl Ehrenberg, Hermod die Hel om het vrijgeven van
Balder vraagt (1881); een illustratie van de in Londen werkzame John Charles
Dollmann, Hermod voor Hela, in H.A. Guerber, Noorsche Mythen uit de Edda's en
de sagen (Zutphen 1913); een illustratie van Louis Moe in het boek Ragnarok uit
1929 toont Hermod die met Sleipnir over de muur van Hels burcht springt; van Anton
Pieck een illustratie in De Tuin der Goden (Utrecht z.j.): Hermod trekt op zijn
achtvoetig rijpaard over de stroom Gjöll.
Beelden en reliëfs zijn er van Hermann Ernst Freund: een Balder uit 1821 en Mimir
en Balder ondervragen de Nornen uit 1822 (beide in Kopenhagen, Ny Carlsberg
Glyptotek). Bengt Erland Fogelberg stelt in een marmeren beeld uit 1844 Balder
voor als een mooie, enigszins vrouwelijke jonge man met gespreide armen; het beeld
doet denken aan Thorvaldsens bekende Christusfiguur. Stephan Ussing maakte in
1855 twee gipsen beeldjes van Balder en Nanna (Kopenhagen, Statens Museet for
Kunst). Van C.G. Qvarnström is er een Loki en Höder, gips, later brons (1863).
Een houtskooltekening van Carl Ehrenberg, Bragi en Idun, Balder en Nanna,
maakt deel uit van de reeks Götter der nordisch-germanischen Mythe (1882-83).
Het Balderverhaal is bij de auteurs van de vroege Romantiek buiten Scandinavië ook
in Engeland en Duitsland zeer populair geweest. Er zijn zang- en treurspelen van de
Deen J. Ewald (Balders Død, zangspel, 1773), de Deen Adam Oehlenschläger (Baldur
hin Gode, mythologisch treurspel, 1807) en de Duitser Friedrich de la Motte Fouqué
(Baldur der Gute, ein Heldenspiel, 1818). Het stuk van La Motte Fouqué is evenals
het stuk van Oehlenschläger voornamelijk gebaseerd op het verhaal van Saxo. In
zang XXIV van zijn epos Frithiofssaga uit 1825 beschrijft de Zweed Esaias Tegnér
een heiligdom van Balder.
In Engeland bewerkte Thomas Gray het gedicht Baldrs draumar onder de titel
The Descent of Othin (1768), en nadat Thomas Percy in 1770 de werken van
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Paul-Henry Mallet (1755 en 1758) in het Engels vertaald had onder de titel Northern
Antiquities, verscheen, daardoor geïnspireerd, het gedicht Balder dead van Matthew
Arnold (1855).
Verder zijn er gedichten van Viktor Rydberg (Baldersbålet, in: Dikter, 1882) en
W. Hertz (Wie Höther Nannas Liebe gewann, in: Gesammelte Dichtungen, 1900) en
een sprookje van Hans Friedrich Blunck: ‘Krist und Balder begegnen einander’, in:
Märchen und Sagen, 1937. J.G. Herder schreef Das Grab der Prophetin, in de bundel
Stimmen der Völker in Liedern, 1778-79.
In Nederland vertaalde Anthony C.W. Staring Baldrs draumar onder de titel Odins
Hela-vaart (1829, nieuwe bewerking 1832), vrij naar Gray en

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

45
Herder. In Marcellus Emants' Godenschemering (1883), gebaseerd op o.a. de Edda's
en op de roman Odhins Trost (1880) van Felix Dahn, neemt het Balderverhaal de
voornaamste plaats in. Balder speelt ook een rol in Gorters Mei (1889). In het tweede
deel hiervan beschrijft Gorter de grote en onmogelijke liefde van de aardse Mei voor
de vergeestelijkte

Balders dood van C.C.W. Eckersberg, 1817. Kopenhagen, Det Kongelige Danske Kunstakademi

Balder; ze zoekt hem overal, tot bij de goden, en biedt hem haar liefde, maar wordt
afgewezen. Gorters godenrijk en zijn Balder hebben behalve wat namen niets gemeen
met de Noordse goden.
In Duitsland zijn tegen het einde van de 19e eeuw enige opera's geschreven die
het thema behandelen: Heinrich Vogl, Der Fremdling, een ope-
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ra uit 1880 op tekst van Felix Dahn; Otto Beständig, Balders Tod, een oratorium
(1888); en Cyrill Kistler, Baldurs Tod, een opera uit 1891 op tekst van Freiherr Von
Sohlern.
In Amerika werd het Balderverhaal naverteld door Cynthia King, In the Morning
of Time, the story of the Norse God Balder (1973).
Dumézil 1977; Frazer 1913; Hauck 1970; Lindow 1997; Schier 1969;
Schröder 1953 en 1964; De Vries 1970.

Bragi,
de god van de dichtkunst. Hij is een zoon van Odin en de echtgenoot van »Idun, de
hoedster van de appelen die de goden de eeuwige jeugd doen behouden. Zijn uiterlijk
wordt volgens de Snorra-Edda gekenmerkt door een lange baard. Hij munt uit in
wijsheid en welsprekendheid.
Er bestaan geen verhalen over deze god, maar in de Edda worden hem wel verhalen
in de mond gelegd, verhalen die informeren over de oorsprong van de dichtkunst en
de functie van de godin Idun, twee zaken waar hij direct bij betrokken is. Dat Bragi
deze verhalen vertelt is dus zeker geen toeval. In de raamvertelling van
Skáldskaparmál (Over de dichtkunst), het tweede deel van Snorri's Edda, zit hij
tijdens een drinkgelag bij de goden naast »AEgir die in Asgard op bezoek is, en
vertelt hem onder meer het verhaal over de manier waarop de dichtermede (»Kvasir)
bij de goden gekomen is. Dit is een verhaal dat iedere dichter moet kennen om goede
beeldspraak te kunnen maken, want vrijwel iedere Oudnoordse metafoor voor
dichtkunst is aan dit verhaal ontleend. Het eerste verhaal dat Bragi vertelt, gaat over
de roof van Idun en haar appelen door de reus »Thjasi en de gevolgen hiervan voor
de goden, de reus en zijn dochter »Skadi.
In hoofdstuk 41 van Skáldskaparmál wordt Bragi genoemd als een van de
aanwezigen op het feestmaal dat AEgir voor de goden aanricht. Tijdens dit feestmaal,
dat we het beste kennen uit het gedicht Lokasenna (Loki's twistgesprek), worden alle
aanwezigen door »Loki beschimpt, ook Bragi, wie hij lafheid verwijt. Bragi zou
vooral ‘dapper op zijn zetel’ zijn en Loki noemt hem spottend ‘bankversiering’. Als
Bragi Loki tot een gevecht uitdaagt, grijpt Idun in waarna Loki haar begint uit te
schelden.
In skaldenstrofen wordt zijn naam zelden gebruikt. In Eiríksmál, gedicht na de
dood van koning Erik Bloedbijl († 954), en Hákonarmál (Het lied van Hakon),
gedicht na de dood van koning Hakon Adalsteinsfóstri († 961), is Bragi een van
degenen die de gevallen vorsten in Valhöll ontvangen. Hij wordt er niet expliciet
een god genoemd, en zou ook een van de daar aanwezige helden kunnen zijn.
In het geval van Bragi is de grote vraag of hij oorspronkelijk een god was of gezien
moet worden als een skald die later als een god beschouwd werd. De oudste skald
namelijk van wie we de naam kennen, is de Noorse skald Bragi Boddason inn gamli
(de oude). In de Snorra-Edda zijn van hem een aantal hele en halve strofen
overgeleverd, de meeste uit een gedicht dat een schild beschrijft dat geheel met
mythologische voorstellingen versierd was, de Ragnarsdrápa (Lofdicht op Ragnar).
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Wanneer Bragi precies leefde is niet bekend, de informatie over hem is
fragmentarisch en over vele eeuwen verspreid, maar alle bronnen plaatsen hem
‘ergens’ in de 9e eeuw. Zijn poëzie wekte al vroeg bewondering en het is dus mogelijk
dat de dichter Bragi in de loop van de tijd de god Bragi is geworden. Het feit dat er
geen sporen zijn van een Bragicultus en dat Bragi pas in jonge teksten als god
genoemd wordt, zou in die richting kunnen wijzen.
Zijn naam is afgeleid van on. ‘bragr’ (de voornaamste). Zeer welsprekende mannen
en vrouwen worden volgens Snorri Sturluson de ‘bragr’ onder de mannen of vrouwen
genoemd. Maar ook is ‘bragr’ een van de benamingen van de dichtkunst (SnE. I, 26;
II, 17). Of de ‘bragafull’, een heildronk die men bij een offerfeest uitbracht ná de
heildronken ter ere van de goden en vóór de heildronken ter herinnering aan de
gestorvenen, iets met Bragi te maken heeft, is niet bekend.
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Oude afbeeldingen van Bragi zijn er niet. In de Scandinavische beeldende kunst van
de 19e eeuw vinden we hem slechts een enkele maal. In het Nationaal Museum van
Kopenhagen bevindt zich een penning van H. Conradsen (1851) waarop Bragi en
Idun in klassieke gewaden staan afgebeeld. Bragi bespeelt een kleine harp en Idun
houdt een appel, haar attribuut, in de hand. Hetzelfde motief is te zien op een schilderij
uit 1846 van de Zweed Nils J.O. Blommér in het museum van Malmö. Carl Ehrenberg
tekende Bragi en Idun, Balder en Nanna (1883) en E. Doepler de Jongere beeldde
Bragi af in het boek Walhall (1901).
De god wordt verscheidene malen genoemd in oden van de Duitse dichter Friedrich
Gottlieb Klopstock, o.a. in Wingolf (1747), Braga (1771) en Die Kunst Tialfs (1771).
De Deen Adam Oehlenschläger wijdde een gedicht aan hem in Nordens Guder:
‘Bragis Sang om Gefjon’ (1819). Ook verscheen van 1791 tot 1812 een tijdschrift
Bragur. Ein Litterarisches Magazin der Deutschen und Nordischen Vorzeit,
uitgegeven door Friedrich David Gräter.
In de Nederlandse literatuur speelt Bragi nauwelijks een rol. Braga, een parodistisch
tijdschrift uit 1842, leent de naam, maar doet er verder niets mee. In Marcellus Emants'
Godenschemering (1883) speelt Bragi, met baard, een kleine rol, geinspireerd op
zijn rol in de Lokasenna.
Bugge 1888; Mogk 1887; Bei der Wieden 1961.

Dag (on. Dagr = dag) & Nott (on. Nótt = nacht).
Over de herkomst van Dag en Nacht lezen we in het eddagedicht Vafþrúðnismál
(Het lied van Vafthrudnir), waarin de god Odin en de reus Vafthrudnir zich over de
eerste en de laatste dingen onderhouden: Dag is een zoon van Delling en Nott een
dochter van Nörr. Dagelijks rijden ze langs de hemel (Vm. 24-25). Snorri Sturluson
vertelt een uitgebreider verhaal. Volgens hem is Nott de dochter van een reus, Nörfi
of Narfi, en ze is zwart en donker zoals je bij een familie als de hare kunt verwachten.
Ze trouwde driemaal. Eerst met een zekere Naglfari. Met hem had ze een zoon, Aud.
Daarna werd ze uitgehuwelijkt aan een man die Annar (ander, tweede) heette. Hun
dochter was Jörd (= aarde). Notts derde echtgenoot, Delling, stamde van de Asen af.
Hun zoon was Dag en hij was licht en mooi zoals dat bij de Asen past. Alvader Odin
gaf Nott en haar zoon Dag ieder een paard en een wagen en plaatste hen aan de hemel
met de opdracht om in tweemaal 12 uur om de aarde heen te rijden. Nott rijdt voorop
met het paard Hrimfaxi (waarschijnlijk: met roetkleurige manen) en de schuimdruppels
die van zijn bit druipen vormen de dauw die 's ochtends op de velden ligt. Dag berijdt
het paard Skinfaxi (= met lichtende manen), wiens manen hemel en aarde verlichten
(SnE. I, 10; Vm. 11-14).
Snorri baseert zijn verhaal in grote lijnen op eddagedichten. Waar hij echter zijn
gegevens over de drie huwelijken van Nott vandaan heeft, is onbekend.
Volgens Otto Höfler werd door de Germaanse stam der Suēbi (de Schwaben) een
godheid *Daguz vereerd, die een god van het licht en de dag geweest zou zijn. Toen
de Germaanse stam der Angelen, een onderdeel van de Suēbi, zich in Engeland had
gevestigd, zou de naam van deze *Daguz tot *Suēbi-daguz > oe. Swaefdaeg geworden
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zijn. In Oudengelse koningsgenealogieën wordt een Swaefdaeg genoemd als een
afstammeling van Odin; deze wordt ook, als ‘Svebdeg’, in de proloog van de
Snorra-Edda genoemd, met de toevoeging ‘die wij Svipdag noemen’. Svipdag is de
held van het jonge eddagedicht Svipdagsmál (Het lied van Svipdag), zoon van ouders
met symbolische namen als Solbjart (stralend als de zon) en Groa (het Oudnoordse
werkwoord ‘gróa’ betekent ‘groeien’).
Op een illustratie van Lauritz Christensen en Niels Wiwel (eind 19e eeuw) bij
Oehlenschlägers grote gedicht Guldhornene (De gouden horens) zien we
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Dag en Nacht met gevleugelde paarden afgebeeld. De Noorse schilder P.N. Arbo
beeldde Dag in 1874 af als een jongeling op een sneeuwwit paard.
Höfler 1952; Schröder 1966.

Disen
(on. ev. dís, mv. dísir), een onduidelijke groep vrouwelijke goddelijke wezens. Het
enkelvoud ‘dís’ kan ‘goddelijk vrouwelijk wezen, godin’ betekenen. Freyja bijv.
heet soms Vanadís (Wanengodin) en Skadi's bijnaam is Öndurdís (Skigodin). In veel
teksten betekent ‘dís’ ook gewoon ‘vrouw’, zij het soms met een licht demonische
bijklank. Zo betekent ‘dís skjöldunga’ in het eddagedicht Helgakviða Hundingsbana
(Het gedicht over Helgi Hundingsbani; HH II) 51 waarschijnlijk niets anders dan
‘Skjöldungenvrouw’; ‘Herjans dís’ in de Guðrunarkviða (Het gedicht over Gudrun)
I, 19 betekent ‘vrouw van Odin’ en duidt een »Valkyrja aan. Een demonische bijklank
krijgt het woord in ‘dís úlfhuguð’ (vrouw met de instelling van een wolf, Reginsmál
[Het lied van Regin] 11) en ‘afkár dís’ (vreeswekkende vrouw, Atlakviða [Het oude
Atlilied] 35), beide malen gebruikt om een vrouw die op wraak zint te karakteriseren.
Meestal echter komt het begrip in het meervoud voor, ook weer in verschillende
betekenissen. In Grímnismál (Het lied van Grimnir) 53 zijn ‘dísir’ misschien
doodsgodinnen, soms zijn het Valkyrja's, half menselijk en half goddelijk (HH I, 16,
HH II, 46), soms een soort schutsgodinnen (Sd. 9, Am. 28, Hm. 28). In Rm. 24 is
sprake van ‘tálar dísir’ (bedrieglijke godinnen).
In de saga's zijn het schutsgodinnen, soms een soort »Nornen. In Gisli's dromen
in de Gísla saga (De saga van Gisli) treden twee vrouwen op die Disen zouden
kunnen zijn. Eén is hem welgezind, de ander bedreigt hem.
Volgens de saga's werden de Disen in Noorwegen en Zweden vereerd en men bracht
hun op bepaalde tijden offers, vooral bij het begin van het winterseizoen, midden
oktober. Maar ook is er in gekerstend Zweden sprake van een ‘disting’, een thing
(volksvergadering) met markt, dat begin februari in Uppsala gehouden werd,
waarschijnlijk een tijdstip waarop in heidense tijd een offerfeest voor de Disen
gehouden werd. In Oudnoordse teksten heetten deze offerfeesten ‘dísablót’.
Verschillende saga's maken melding van dergelijke plechtigheden in Noorwegen,
maar ze beschrijven ze nooit (Víga-Glúms saga [De saga van Víga-Glum] 6; Egils
saga [De saga van Egil] 44). Hoofdstuk 29 van de Ynglinga saga (De saga van de
Ynglingen) bericht over de dood van de Ynglingenkoning Adils tijdens een offerfeest
in Uppsala. Toen de koning te paard door de ‘dísarsalr’ (zaal van de Dis) reed,
struikelde het paard, de koning viel eraf en zijn hoofd werd door een grote steen
verpletterd. Misschien verbergt zich achter deze beschrijving veeleer een ritueel offer
dan een ongeluk.
De plaatsnaam Disathing in het Zweedse Uppland duidt op verering van de Disen
in deze contreien. De bijnaam van de Noorse skald Thorbjörn Disarskald wijst erop
dat hij voor een Dis of Disen gedicht heeft. Helaas is de enige tekst die we van hem
over hebben een fragment van een gedicht over Thor.
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In IJsland heeft men geen sporen van een verering van de Disen gevonden. Wel
kent men er de zogenaamde ‘landdísasteinar’: grote stenen en rotsen, bewoond door
‘landdisen’, waarin men vooral in Noordwest-IJsland nog in de 19e eeuw geloofde.
Men mocht er het gras niet maaien en er geen kinderen laten spelen. Wat men zich
bij deze ‘landdisen’ voor moet stellen is niet duidelijk. Misschien gaat het hier om
gestorven voorouders, misschien ook om alven. Van beide groepen werd geloofd
dat ze rotsen en heuvels bewoonden.
Een verwante groep lijken de LANDVAETTIR, beschermgeesten van het land, die
vrijwel uitsluitend in het IJslandse Landnámabók (Het boek over de landname)
genoemd worden. Hier lezen we o.a. dat zeevaarders de drakenkoppen van hun
schepen moesten verwijderen als ze de kust naderden,
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opdat de landgeesten niet zouden schrikken (H 268). De dichter Egil Skallagrimsson
vroeg deze geesten de door hem gehate Noorse koning Erik Bloedbijl te verjagen
(Egils s. 57). Als beschermgeesten treden ze op in Snorri's Oláfs saga Tryggvasonar
(De saga van Olaf Tryggvason) 33. Hier verjagen ze een tovenaar die in de gedaante
van een walvis naar IJsland komt om er te spioneren. Uit alle delen van het land
wordt hij door deze geesten, die aangevoerd worden door een draak, een vogel, een
stier en een reus, verjaagd. Deze vier Landvaettir hebben een plaats gevonden in het
wapen van IJsland.
Buiten Scandinavië komen de Disen ook voor, en wel als IDISEN (ev. os. ‘idis’, ohd.
‘itis’, oe. ‘ides’), in de betekenis ‘matrones, oudere vrouwen’. In al deze talen is het
een poëtisch woord, dat vooral in stafrijmende gedichten voorkomt. De Oudhoogduitse
Eerste Merseburgse Toverspreuk, overgeleverd in een handschrift uit de 10e eeuw,
begint met de regel: ‘Eiris sazun idisi, sazun hera duoder’ (Eens zaten de Idisen,
zaten nu eens hier en dan weer daar). Volgens een aanlokkelijke interpretatie had
het laatste woord, ‘duoder’, ‘muoder’ (moeders) moeten zijn en dient men het tweede
deel van de tekst te vertalen als ‘zaten de verheven moeders’, wat veel beter in de
context past. In het vervolg van deze spreuk wordt over de ‘idisen’ namelijk gezegd
dat sommigen van hen de boeien knoopten, anderen de legers tegenhielden en een
derde groep de boeien losmaakte. Deze drie bezigheden doen denken aan de
activiteiten van »Valkyrja's. Het gedicht eindigt met de eigenlijke toverspreuk:
‘insprinc haptbandun, inuar uigandun’ (ontspring aan de boeien, ontkom aan de
vijanden).
Dat deze Idisen mogelijk op Germaans gebied vereerd werden, blijkt misschien
uit de plaatsnaam Idisiaviso (verbeterd uit Idistaviso) wat ‘weide van de Idisen’ zou
kunnen betekenen. Daar leverden de Romeinen in 16 n.Chr. slag tegen de Germanen
onder hun aanvoerder Arminius (Tacitus, Annales II, 16)
Eis 1958; Solheim 1981; Ström 1981a; Turville-Petre 1963.

Dwergen,
lagere mythologische wezens die zich, in tegenstelling tot bijv. de reuzen, zelden of
nooit met de hogere mythologische wezens vermengen. De goden zien op hen neer
en gebruiken hen voor hun eigen doeleinden. Ze wonen onder de grond of in wat
gewone mensen voor grote stenen en rotsen aanzien en worden daarom ‘veggbergs
vísir’ (kenners van de bergwand, Vsp. 48) genoemd.
Alwijs heet ik,
onder de aarde woon ik,
mijn verblijf is onder een steen

zegt de dwerg in Alvíssmál (Het lied van Alvis) 3. Volgens sommige bronnen kunnen
dwergen niet tegen daglicht en verstenen ze zodra ze door een zonnestraal getroffen
worden. Van deze eigenschap maakt bijv. Thor gebruik door de dwerg Alvis, die het
op zijn dochter heeft voorzien, met allerlei vragen aan de praat te houden tot de zon
opgaat (Alvíssmál 35). Volgens Hávamál (Het lied van de Hoge) 143 en 160 bezitten
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de dwergen ook kennis van runen en toverspreuken. Dwergen lijken in de voorstelling
van de oude Germanen niet altijd klein te zijn geweest. Van Regin, de dwerg die in
de Noordse overlevering Sigurd (Siegfried) opvoedt, krijgt men tenminste de indruk
dat hij een persoon van normale grootte is.
Hoe de dwergen ontstonden is niet helemaal duidelijk. In het gedicht Völuspá (De
voorspelling van de zieneres) worden twee verschillende scheppingsdaden genoemd.
Volgens strofe 9 schiepen de goden de dwergen ‘uit het bloed van Brimir en de
beenderen van Bláin’. Brimir en Bláin zijn volgens sommigen namen van de oerreus
»Ymir. Volgens strofe 10 echter maakten de twee voornaamste dwergen, Motsognir
en Durin, ‘vele op mensen gelijkende beelden’ uit aarde. Over het algemeen neemt
men aan dat strofe 10 en de daaropvolgende strofen een interpolatie in het gedicht
zijn en dat de versie van strofe 9 de juiste is. Volgens Snorri Sturluson ontstonden
de dwergen oorspronkelijk als maden in het vlees van de gedode Ymir. De goden
gaven hun een menselijk
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Detail van de gebogen grafsteen van Heysham (Lancashire, Engeland) met twee van de vier dwergen,
Noorden, Zuiden, Oosten en Westen, die de hemel dragen

uiterlijk en verstand en ze wonen in de grond en in rotsen (SnE. I, 14).
In beide teksten volgt op het ontstaan van de dwergen een catalogus van vaak
moeilijk te verklaren dwergennamen. Uit de interpreteerbare namen valt het een en
ander over de functies van de dwergen op te maken: ze kunnen in verband gebracht
worden met windrichtingen, handvaardigheid en vingervlugheid, wijsheid en
toverkracht, maar ook met slaap en dood.
Volgens SnE. I, 10 wordt de hemel, Ymirs schedel, gedragen door vier dwergen,
die de namen van de vier windrichtingen hebben: Austri, Vestri, Sudri en Nordri.
Snorri heeft geen duidelijke voorstelling van wat dwergen nu eigenlijk zijn. In
SnE. I, 34 en II, 46 stelt hij hen gelijk aan »alven; het zijn daar namelijk zwarte alven
die in Zwartalvenheim wonen, waar ze zich bezighouden met het vervaardigen van
nuttige en mooie dingen. Ook in de Lied-Edda bestaat geen duidelijke voorstelling
van de dwergen. Alleen de Völuspá en Alvíssmál noemen ze en verder is er een enkele
maal sprake van iets dat dwergen gemaakt hebben, een zwaard of een sieraad. Dat
dwergen meesters zijn in het vervaardigen van allerlei voorwerpen is een voorstelling
die wijdverbreid is, ook buiten Scandinavië.
Een aantal met name genoemde dwergen speelt een (kleine) rol in mythologische
verhalen. In het Balderverhaal werpt Thor de dwerg Litr, die hem voor de voeten
loopt, op Balders brandstapel (SnE. I, 49). Booswichten zijn de dwergen Fjalar en
Galar in het verhaal over de dichtermede. Zij vermoorden »Kvasir en maken de
dichtermede uit zijn bloed, met honing vermengd; daarna doden zij om onduidelijke
redenen de reus Gilling en zijn vrouw. Als diens neef Suttung wraak komt nemen
en de dwergen ergens midden in zee op een klip vastzet, weten ze hun leven te redden
door hem de dichtermede te geven: ‘en daarom noemen we de dichtermede o.a. de
drank van de dwergen of ook het vervoermiddel van de dwergen, omdat die mede
hen levend van de klip af liet komen’ (SnE. II, 5).
In het Noorden begint de grote reeks gedichten en verhalen over het
Nibelungengoud met de
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dood van Otter, de broer van Regin en »Fafnir die door Loki gedood werd, en de
opdracht aan Loki het door Otters vader geëiste weergeld te verschaffen. Loki begeeft
zich naar Zwartalvenheim en zoekt er de dwerg Andvari op. Deze verblijft vaak in
de gedaante van een snoek in een beek bij een waterval. Loki gaat naar de beek en
vangt hem met een net dat hij van de zeegodin Ran, de vrouw van »AEgir, heeft
geleend. Hij neemt de dwerg diens gehele bezit af, inclusief de ring waarmee deze
zich nieuwe bezittingen zou kunnen verschaffen. Daarop legt de dwerg een vloek
op het goud, ten gevolge waarvan alle dragers van de ring ten onder gaan (SnE. II,
46).
De kunstvaardigheid van de dwergen speelt een belangrijke rol in het verhaal over
de zes voorwerpen die enkele dwergen voor de goden maakten. Loki had namelijk
op een keer de blonde haren van Thors vrouw Sif afgeknipt. De woedende Thor
greep Loki en dreigde al zijn botten te breken. Om zijn hachje te redden vertelde
Loki dat de dwergen nieuwe gouden haren konden maken die aan het hoofd van Sif
zouden vastgroeien. Hij ging toen naar twee dwergen, de zonen van Ivaldi, en die
maakten niet alleen Sifs gouden haren, maar ook de speer Gungnir en het schip
Skidbladnir. Toen ging Loki met een andere dwerg, Brokk, een weddenschap aan,
met als inzet hun hoofd, dat Brokks broer Sindri niet in staat zou zijn drie even
voortreffelijke kostbaarheden te vervaardigen. Sindri ging zijn smidse in en beval
zijn broer Brokk de blaasbalg te hanteren. Hij mocht niet ophouden voor Sindri
terugkwam. Sindri gooide daarop een varkenshuid in het vuur en Brokk ging aan het
werk. Ondanks het feit dat hij werd gehinderd door een vlieg die hem in zijn hand
stak, hield hij vol en Sindri kon bij zijn terugkomst een varken met gouden borstels,
Gullinborsti, uit het vuur halen. Vervolgens wierp Sindri goud in het vuur en opnieuw
werd Brokk gehinderd door een vlieg, die hem dit keer in zijn hals stak. Hij ging
echter onversaagd door en Sindri kon uiteindelijk de ring Draupnir uit het vuur halen.
Als laatste wierp Sindri ijzer in het vuur. De vlieg stak Brokk ditmaal in zijn ooglid
en hij moest de blaasbalg even loslaten om de vlieg weg te

De dwerg Alberich volgens Aubrey Beardsley, 1896. Illustratie bij de opera Das Rheingold van
Richard Wagner
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De vier dwergen die de hemel dragen. Illustratie van de Deen Mogens Zieler in het boek Guder, Helte
og godt folk (1954)

jagen. Toen Sindri de hamer Mjöllnir uit het vuur haalde, was dan ook de steel iets
te kort. Volgens sommigen was de vlieg Loki in een andere gedaante.
Odin, Thor en Freyr moesten beslissen welk van de voorwerpen het belangrijkst
was en wie dus de weddenschap had gewonnen. Loki gaf de speer Gungnir aan Odin
en vertelde dat de speer door alles heen ging. Vervolgens kreeg Thor de gouden
haren voor Sif die zouden vastgroeien zodra ze op haar hoofd werden gezet, en Freyr
ontving het schip Skidbladnir dat de eigenschap bezat dat er altijd wind kwam als
de zeilen werden gehesen en dat tot een klein pakje kon worden opgevouwen als
men het niet nodig had. Toen toonde Brokk zijn drie voorwerpen. Hij gaf de ring
Draupnir aan Odin en vertelde dat er om de negen nachten negen ringen uit zouden
druppelen die even zwaar waren. Het everzwijn schonk hij aan Freyr; het dier bezat
lichtgevende borstels en het was sneller dan het snelste paard. Thor ten slotte kreeg
de hamer Mjöllnir die altijd doel treft en vanzelf in de hand van zijn eigenaar
terugkeert. De hamer had maar één gebrek: de te korte steel. Ondanks dit gebrek
beslisten de goden dat de hamer het belangrijkste van alle kostbaarheden was, omdat
hij bescherming bood tegen de aartsvijanden van de goden, de reuzen. Loki, die er
natuurlijk niet voor voelde om zijn hoofd te verliezen, zei toen tegen de dwerg dat
deze weliswaar zijn hoofd had gewonnen, maar niet zijn hals. Daarop naaide Brokk
Loki's lippen op elkaar met een priem en een veter. Loki moest zijn lippen toen van
elkaar scheuren (SnE. II, 43). Op een Deense runensteen in het Moesgårdmuseum te
Århus is een hoofd met gescheurde lippen te zien, waarvan men aanneemt dat het
Loki voorstelt.
Het beroemde halssieraad van »Freyja, het Brisingamen, is volgens een jong
verhaal eveneens door dwergen gemaakt. Vier dwergen stonden het sieraad aan
Freyja af nadat ieder van hen een nacht met de godin had doorgebracht.
Ook voor mensen vervaardigden de dwergen soms voorwerpen, meestal wapens.
Een bekend motief in zowel heldensagen als Oudnoordse voortijdsaga's is dat de
held door een dwerg wordt ge-
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holpen, zij het vaak tegen heug en meug, of dat hij de dwerg dwingt hem een of ander
kostbaar voorwerp af te staan. Het beroemde zwaard Tyrfing, dat we o.a. kennen uit
de Hervarar saga ok Heiðreks (De saga van Hervör en Heidrek), is door dwergen
gemaakt. Net als bij de ring van Andvari en een aantal andere zwaarden uit mythische
tijd rustte er echter een vloek op: het zwaard kon pas weer in de schede teruggestoken
worden als er bloed was gevloeid en het zou de dood van zijn eigenaar veroorzaken.
De saga vertelt onder meer hoe deze vloek in vervulling gaat.
Volgens het Middelhoogduitse Nibelungenlied bracht Siegfried de dwerg Alberich
er met geweld toe hem de ‘Tarnkappe’ te geven die hem onzichtbaar kon maken.
Ook in de hoofse epiek die zich vanaf de 12e eeuw vanuit Frankrijk over Europa
verspreidde komen dwergen voor. De voorstellingen over dwergen in deze literatuur
gaan voor een deel terug op de Keltische folklore. Soms spelen dwergen hier de rol
van booswicht, zoals de dwerg die aan het begin van Chrétien de Troyes' Yvain
(tweede helft 12e eeuw) niet alleen een schone maagd maar ook Yvain zelf slaat, en
een andere keer treden ze op als helper, zoals de dwergridder in Erec et Enide. Deze
literatuur doet dan weer haar invloed gelden op de laatmiddeleeuwse balladen, ook
in Scandinavië.
In de late Middeleeuwen en in de moderne tijd wordt er nauwelijks nog verschil
gemaakt tussen dwergen en andere wezens als kabouters, aardmannetjes of hoe ze
allemaal mogen heten in de folklore: een verwarrende hoeveelheid kleine mannetjes
en vrouwtjes. Daarbij komen in de 18e eeuw dan ook nog de feeën uit Frankrijk en
de elfen uit Engeland. In hoeverre deze figuren teruggaan op oude voorstellingen uit
de heidense tijd is hoogst onzeker. Veel verhalen en sprookjes lijken eerder uit de
literaire overlevering te stammen.
In Scandinavië kent men vanaf de late Middeleeuwen de huisgeest (de. ‘nisse’,
zw. ‘tomte’ of ‘tomtenisse’, no. ‘gardvord’), een klein mannetje in grijze kleren en
met een rode muts, die toezicht houdt op de boerderij, luie knechten bestraft en de
bewoners waarschuwt voor gevaar. Deze figuur speelt een belangrijke rol in Selma
Lagerlöfs boek Nils Holgersson: hij is verantwoordelijk voor de verandering van
Nils in een dwerg. Hoe oud de voorstelling van de ‘nisse’ is, blijft duister. In ieder
geval lijkt het een tamelijk jonge ontwikkeling.
In de IJslandersaga's, die fantastische elementen kunnen bevatten, komen dwergen
nauwelijks voor.
Afbeeldingen van dwergen zijn er, behalve in sprookjesboeken, niet veel. Uit de
vikingtijd stamt een grafsteen waarop misschien de schepping staat afgebeeld: vier
dwergen lijken de hemel te schragen, ertussen veel dierfiguren. Deze dwergen stellen
misschien de vier windrichtingen voor (Heysham, Lancashire, grafsteen). Of het
kleine figuurtje met een grote ring in de hand op de beeldsteen van Altuna (Uppland
in Zweden, ca. 1000) en het erop gelijkende 11e-eeuwse bronzen figuurtje in het
museum van Riga in Letland de dwerg Andvari voorstellen, zoals Régis Boyer stelt,
valt moeilijk te bewijzen.
Anton Pieck beeldde de boosaardige dwergen Fjalar en Galar af in het boek De
Tuin der Goden (Utrecht z.j.). Op het Nibelungenlied geïnspireerd is een tekening
van Johann Heinrich Füssli uit 1805: Siegfried überwältigt Alberich (San Marino,
Californië, Henry E. Huntingdon Library and Art Gallery). Door Wagner geïnspireerd
zijn Aubrey Beardsley's pentekeningen van Wotan, Loge en Alberich (in The Savoy
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2, april 1896) en van Alberich (in The Savoy 8, december 1896). Het motief van de
vier dwergen die de wereldkoepel dragen werd op humoristische wijze afgebeeld in
een illustratie van Mogens Zieler in Martin Larsens boek Guder, Helte og godt folk
(Goden, helden en goede lieden, Kopenhagen 1954).
Een aantal dwergen uit de dwergenlijst in de Völuspá heeft leven en een lot
gekregen in J.R.R. Tolkiens boeken The Hobbit en The Lord of the Rings (vertaald
als De hobbit en In de ban van de ring), onder wie Fili, Kili, Balin, Dori, Nori, Ori,
Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur en Thorin Eikenschild. Ook Durin en Dvalin vinden
we er terug en last but not least, maar niet als dwerg, de
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met de elfen verwante tovenaar Gandalf, wiens naam overigens iets als ‘tover-elf’
betekent. In deze verhalen hebben de dwergen gedeeltelijk dezelfde trekken en
eigenschappen als in de Oudnoordse teksten: ze zijn van stevig postuur, niet klein,
en ze hebben baarden. Ze zijn goede ambachtslieden en trouwe helpers. Ze zijn alleen
iets te zeer belust op goud, waardoor De hobbit bijna een fatale afloop krijgt.
De Boor 1924; Boyer 1997; Lecouteux 1981, 1988; Lütjens 1911; Motz
1973-74.

Eostra
is een Germaanse godin die door de Angelsaksische geleerde geestelijke Beda
Venerabilis (673-735) in een van zijn werken wordt genoemd (De temporum ratione
[Over de tijdrekening] hfdst. 15). Van haar naam stamt volgens hem de Oudengelse
aanduiding van de maand april: ‘ēastur-mōnath’. Ook in Duitsland vindt men die
naam terug in de aanduiding voor het Paasfeest: Ostern (uit ohd. mv. ‘Ôstarûn’ - ev.
Ôstara - in een vertaling van de Regel van de heilige Benedictus van ca. 810). Op
grond hiervan nam Grimm voor het Duitse grondgebied een heidense godin Ôstara
aan, mogelijk een vruchtbaarheidsgodin die verbonden was met de lente.
Onder de vele Matronennamen (»Matronen) vindt men ook de ‘matronis
Austriahenis’ (dat. mv.), waarin hetzelfde of een verwant element voorkomt.
De enige bekende afbeelding van deze godin is een aquarel van J. Reich uit ca. 1900.
De Vries 1970.

Fafnir
(on. Fáfnir) is de draak die in de Noordse Nibelungenoverlevering door Sigurd
(Siegfried) wordt gedood. Maar waar het Nibelungenlied slechts vermeldt dat Siegfried
een draak heeft gedood en onkwetsbaar is geworden door zich in het bloed van de
draak te baden, wijdt de Noordse overlevering uit over de gebeurtenissen die aan de
ontmoeting tussen Sigurd en de vorstenkinderen in Worms voorafgingen. Het begin
van de hele noodlottige gang van zaken ligt in het Noorden en in een ver, mythisch,
verleden. Aan de wortel van de problemen liggen gouddorst en een vloek die
doorwerkt tot in een verre toekomst.
Het verhaal begint in de mythische oertijd, toen drie goden, Odin, Hoenir en Loki,
samen door de wereld trokken. Op een dag liepen ze langs de rivier en kwamen bij
een waterval waar een otter met gesloten ogen een zalm zat op te peuzelen. Loki
doodde de otter met een steen en de drie goden namen de otter en de zalm mee. 's
Avonds vroegen ze onderdak bij een man die Hreidmar heette, en ze toonden hem
nietsvermoedend hun vangst. Hreidmar bleek echter de vader van Otter, de otter, te
zijn. Hij riep zijn andere zonen, Regin en Fafnir, erbij en de Asen werden
gevangengenomen. Als boete voor de moord op zijn zoon en als weergeld eiste
Hreidmar dat ze het vel van de otter met goud zouden opvullen en het vervolgens
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geheel met goud zouden overdekken. Loki kreeg de opdracht om voor het weergeld
te zorgen. Om het goud bij elkaar te krijgen leende hij het net van de zeegodin Ran
(»AEgir) en ving daarmee de dwerg Andvari, die in de gedaante van een snoek in
een waterval leefde. Loki dwong de dwerg hem al zijn goud te geven en Andvari
deed dat, maar hij probeerde één ring achter te houden. Deze ring bezat de eigenschap
dat hij goud aantrok en Andvari had hem nodig om een nieuwe goudvoorraad aan
te kunnen maken. Loki ontdekte de ring echter en nam de dwerg ondanks zijn
smeekbeden ook deze ring af. Daarop vervloekte Andvari de ring en de schat: niemand
zal profijt hebben van mijn goud, het zal mensen de dood brengen!
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Scènes uit het Sigurdverhaal op het portaal van de stafkerk van Hylestad (Noorwegen), 12e eeuw.
Rechtsboven Fafnir die door Sigurd doorstoken wordt. Linksonder braadt Sigurd het hart van de
draak. Oslo, Historisk Museum
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Toen Loki bij Hreidmar terug was, vulden de Asen het ottervel met het goud en
daarna bedekten ze het ermee, maar toen Hreidmar het controleerde, zag hij dat er
nog één snorhaar onbedekt was gebleven. Hij eiste dat ook deze bedekt zou worden
en toen legde Odin de ring van Andvari erop. Daarna mochten de goden vertrekken.
Loki had Hreidmar over de vloek verteld, maar deze liet zich er niet door
afschrikken. De vloek ging al snel voor de eerste maal in vervulling: Hreidmar
weigerde zijn zonen een aandeel in de schat te geven, waarop Fafnir zijn vader doodde
en het goud in bezit nam. Regin kreeg niets, zelfs zijn vaderlijk erfdeel niet. Fafnir
veranderde zich in een slang of draak - de teksten spreken elkaar hier tegen - en
vertrok naar de Gnitaheide, waar hij op zijn schat ging liggen.
Regin, die smid was, werd later Sigurds mentor. Hij wist Sigurd, voor wie hij een
uitzonderlijk goed zwaard had gesmeed, ertoe te brengen om Fafnir voor hem te
doden. Samen gingen ze op weg naar de Gnitaheide, maar daar moest Sigurd het
alleen opnemen tegen de draak of de slang - Fafnir dus. Hij groef een gat of greppel
in de weg waarover Fafnir naar de drinkplaats kroop en verborg zich daarin. Toen
de draak over het gat kroop, stak Sigurd hem in zijn onbeschermde buik. Fafnir stierf
als gevolg van deze verwonding, maar voor het zover was voorspelde hij Sigurd dat
de schat hem noodlottig zou worden. (Volgens sommige teksten groef Sigurd op
aanraden van een baardige man - waarschijnlijk de god Odin - zelfs meerdere gaten
in de weg opdat het bloed van de draak zo beter weg zou kunnen stromen.)
Op verzoek van Regin braadde Sigurd het hart van Fafnir voor hem. Toen hij wilde
voelen of het vlees al gaar was, brandde hij zijn vinger, stak die in zijn mond en
kreeg zo wat bloed en vet naar binnen. Hij bleek nu de taal van de vogels te kunnen
verstaan en hij hoorde enkele vogels zeggen dat Regin van plan was zijn broer Fafnir
te wreken en dat Sigurd hem maar beter kon doden, voordat Regin hem doodde.
Toen doodde Sigurd Regin en nam de schat in bezit. Deze schat, die naar de latere
bezitters ook wel ‘de schat van de Nibelungen’ heet, zou niet alleen Sigurd, maar
ook zijn zwagers Gunnar en Högni en hún zwager, de Hunnenkoning Atli (Attila),
het leven kosten.
Dit verhaal vormt het begin van een reeks verhalen over Sigurd, Brynhild en de
Gjukungen (de kinderen van Gjuki: Gunnar, Högni, Guttorm en Gudrun, vorsten in
Worms). Het is ons overgeleverd in de Lied-Edda, met name in de gedichten
Reginsmál (Het lied van Regin) en Fáfnismál (Het lied van Fafnir), in de op deze
Edda gebaseerde Völsunga saga (De saga van de Völsungen) en in de Snorra-Edda.
In de op Duitse overleveringen gebaseerde Þíðreks saga (De saga van Diederik van
Bern) vinden we slechts een enkele flard van de Noordse overlevering.
Waar de Duitse overlevering slechts weet dat Siegfried (Sigurd) een draak doodde,
geeft de Noordse overlevering het monster een naam. Sigurd heet in het Noorden
nooit ‘drakendoder’, maar altijd ‘Fafnisbani’ (doder van Fafnir). Alleen de Þíðreks
saga kent het verhaal dat het bloed van Fafnir Sigurd onkwetsbaar maakte, de andere
bronnen vermelden slechts dat het hartenbloed van Fafnir Sigurd de taal van de vogels
deed verstaan. Volgens het pelgrimsboek van de IJslandse abt Nikulas Bergsson (†
1160) was de Gnitaheide, waar Fafnir op zijn schat lag, de Knetterheide in Westfalen.
Fafnir wordt in de IJslandse teksten aangeduid als ‘ormr’ (slang) en ook als zodanig
voorgesteld. Hij kruipt op zijn buik over de aarde en spuwt gif. Zijn blik is starend
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en fel als die van een slang. Voor een dergelijk monster werden de termen ‘ormr’,
‘dreki’ en ‘naðr’ door elkaar gebruikt. Ook »Nidhögg is zo'n monster.
Het verhaal over Regin, Sigurd en Fafnir was populair in heel Scandinavië en ook
in die delen van Engeland waar vikingen zich hadden gevestigd. We vinden het
afgebeeld op runenstenen, kruisen en kerkportalen.
De oudste afbeeldingen zijn te vinden op een viertal kruisen uit de 10e eeuw op
het eiland Man. Het zijn de bekende motieven: Sigurd die de draak doorsteekt, Sigurd
die het hart braadt en zijn vinger aflikt, Sigurds paard en de boom met de vogels erin,
en de gedode Regin.
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Een zeer bekende afbeelding uit de 11e eeuw is te vinden op een rotswand in
Ramsundsberg (Södermanland, Zweden). Daar heeft een onbekende runenmeester
het verhaal afgebeeld. De slinger met de runentekst heeft de vorm van een slang.
Rechts onderaan steekt Sigurd zijn zwaard door dit monster. In het midden vinden
we alle hierboven genoemde motieven. De afbeelding werd slordig gekopieerd op
de steen van Gök (Södermanland).
De strijd tussen Sigurd en de draak moet in christelijke tijd gezien zijn als een
strijd tussen goed en kwaad, misschien als een heidense voorafbeelding van de strijd
van de aartsengel Michaël of

van Sint Joris met de duivel in de gedaante van een draak, en kon als zodanig een
plaats vinden op kerkportalen en in kerken. Daar vinden we dan ook de jongste
middeleeuwse afbeeldingen en dezelfde motieven als op de runenstenen. Zo bijv. op
het kerkportaal van Hyllestad (Noorwegen) uit ca. 1200, dat zich nu in de
Universitetets Oldsaksamling te Oslo bevindt. De slang is zich hier in de richting
van een draak aan het ontwikkelen. De kop is geen slangenkop meer en het beest
heeft een stevig geklauwde poot. In hetzelfde museum bevinden zich nog andere
onderdelen van kerkportalen met dezelfde motieven.
Een reliëf op de basis van een zuil in de kerk van De runeninscriptie van
Ramsundsberg (Södermanland, Zweden), ca. 1100. De inscriptie vertelt dat Sigrid,
moeder van Alrik en dochter van Orm, een brug liet bouwen voor de ziel van Holmger,
vader van Sigröd, haar echtgenoot. De runenmeester heeft de slang met de runen
gebruikt om het verhaal over de dood van Fafnir voor te stellen. Rechtsonder steekt
Sigurd (Siegfried) zijn zwaard door Fafnirs lijf. Links is de smid Regin te zien met
afgehouwen hoofd naast zijn blaasbalg. Dan is Sigurd afgebeeld op het ogenblik dat
hij het hart van Fafnir boven een vuurtje braadt, zijn vinger brandt en die in zijn
mond steekt. De volgende afbeelding stelt Sigurds paard Grani voor. En rechts is de
boom afgebeeld met de vogels, wier taal Sigurd verstaat nadat hij van Fafnirs bloed
heeft geproefd

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

58
Nes in het Noorse Telemark uit de tweede helft van de 12e eeuw toont Fafnir in zijn
jongste verschijningsvorm, als gevleugelde draak. Zo staat hij afgebeeld op een enkel
kapiteel, op koorgestoelten en op profane zetels.
In 1806 tekende Johann Heinrich Füssli een Siegfried die baadt in het bloed van de
‘Lindwurm’ (Auckland, Nieuw-Zeeland, Art Gallery). Fafnir is op deze pentekening
een soort slang met drakenkop. Wagners opera Siegfried heeft bijna een eeuw later
veel kunstenaars geïnspireerd, o.a. tot afbeeldingen van Siegfried met de door hem
overwonnen Fafner: zo bijv. Hans Thoma, Siegfried na het doden van de draak,
aquarel 1889 (Berlijn, Nationalgalerie); Max Ernst, Siegfried de Drakendoder,
linoleumsnede 1912 (privé-bezit), en Aubrey Beardsley, Siegfried, pentekening
1892-93 (Londen, Victoria & Albert Museum).
In Frans Berdings eddabewerking van 1911 heeft Gust. van de Wall Perné de
drakendoder afgebeeld met zijn schimmel en de boom met de vogels. De draak, een
soort slang met twee poten en een drakenkop die zich om het kader van de afbeelding
slingert, lijkt op laatmiddeleeuwse afbeeldingen geïnspireerd te zijn.
Verhalen over door draken bewaakte schatten waren niet alleen in heel Scandinavië
maar ook ver daarbuiten bekend. In de middeleeuwse Scandinavische literatuur
vinden we ze bij Saxo en in de IJslandse voortijdsaga's. In sprookjes van vele landen
spelen draken een rol.
Het plot van Tolkiens The Hobbit (1937) draait om de draak Smaug. Hij ligt al
vele jaren op schatten die hij de dwergen ontstolen heeft, als enkele dwergen de
hobbit Bilbo in dienst nemen om hen te helpen bij hun pogingen de schatten weer
terug te krijgen. Het verhaal over Bilbo's ontmoeting en gesprek met deze gevleugelde
draak is enerzijds geïnspireerd op het gesprek in het eddagedicht Fáfnismál (Het lied
van Fafnir) tussen Sigurd en de gewonde Fafnir en anderzijds op een beschrijving
van de woede van een draak, als hij ontdekt dat hem één stuk van zijn schat is
ontnomen, in de 8e-eeuwse Oudengelse Beowulf (r. 2208-2345).
In Wagners Siegfried, het derde deel van zijn Ring, is Fafner een reus, die zijn
broer Fasolt omwille van een schat heeft gedood. In de gedaante van een ‘ungeheurer
eidechsartiger Schlangenwurm’ bewaakt hij deze schat totdat Siegfried hem doodt.
In zijn libretto verwerkte Wagner vele details uit de eddaverhalen.
Bernström 19802; Blindheim 1972-73 (tentoonstellings-catalogus);
Gerritsen e.a. 1993; Holtsmark 1981a.

Fenrir
(ook: Fenrisúlfr [= de wolf Fenrir]) is de naam van de wolf die in de Snorra-Edda
als een van de voornaamste vijanden van de goden wordt gepresenteerd. Hij figureert
in twee grote vertellingen, de vertelling over het boeien van de wolf (SnE. I, 34; als
korte mededeling ook in 25) en de vertelling over »Ragnarök (SnE. I, 51). Daarnaast
vinden we bij Snorri en in de Lied-Edda nog flarden van informatie, waaruit blijkt
dat de overleveringen over Fenrir niet eenduidig zijn.
Volgens Snorri is Fenrir een van de drie gevaarlijke wezens die »Loki bij de reuzin
Angrboda (Leedbrengster) verwekte. Behalve Fenrir baarde ze nog de »Midgardslang
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en »Hel. Door voorspellingen gewaarschuwd dat deze wezens de goden veel schade
zouden berokkenen, besloten de goden hen onschadelijk te maken. Ze wierpen de
slang in de oceaan die de aarde omringt, ze stelden Hel aan tot heerseres van het
dodenrijk onder de aarde en de wolf hielden ze in Asgard. Daar groeide hij op tot
een vervaarlijk monster en de god »Tyr was de enige die hem nog durfde te voederen.
De goden sloeg de schrik om het hart toen ze zagen hoe sterk de wolf was geworden
en ze besloten Fenrir te boeien en op een afgelegen plek vast te houden. Ze moesten
de wolf er met list en vleierij toe brengen om zich te laten boeien. Ze prezen hem
om zijn grote kracht en vroegen hem te laten zien hoe sterk hij wel was. Als in alle
goede verhalen werd de proef driemaal herhaald. De eerste twee malen schudde de
wolf de boeien (die Dromi
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en Loeding heetten) zonder veel moeite van zich af, maar de derde maal bleek de
boei Gleipnir hem te sterk. Dat was geen wonder, want de goden hadden deze boei
speciaal laten vervaardigen in de wereld van de ‘zwartalven’, een dwergenvolk. Hij
was vervaardigd uit een aantal elementen die sindsdien niet meer bestaan - het dreunen
van de kat, de pezen van de beer, de baard van de vrouw, de wortels van de berg, de
adem van de vis en het speeksel van de vogel - en hij zag eruit als een dun zijden
koord. Toen de wolf het koord zag, vertrouwde hij de zaak niet en hij eiste dat een
van de goden zijn hand in zijn bek zou leggen terwijl hij probeerde zich te bevrijden:
‘en de Asen keken elkaar aan en zagen nu een dubbel probleem. Niemand wilde zijn
hand opofferen, tot Tyr zijn rechterhand uitstak en hem in de bek van de wolf legde.
En toen de wolf zich schrap zette, werd het koord keihard. En hoe meer hij zich
verzette, des te harder werd het koord. Toen lachten allen behalve Tyr. Hij verloor
zijn hand.’ De goden zetten de gebonden wolf vast aan twee grote stenen in een grot
op een eiland in een meer. Omdat hij hen probeerde te bijten, zetten ze een zwaard
tussen zijn kaken. Het speeksel dat uit zijn opengesperde bek stroomt, vormt de rivier
Von. De wolf blijft daar liggen tot aan Ragnarök, de laatste strijd tussen goden en
vijandige machten, waarin hem een hoofdrol is toebedeeld. Het verhaal daarover
vertelt Snorri aan het eind van Gylfaginning (De begoocheling van Gylfi) en het is
voor een groot deel gebaseerd op gebeurtenissen waarover ook in het eddagedicht
Völuspá (De voorspelling van de zieneres) wordt bericht. Uit dit gedicht citeert Snorri
een aantal strofen, maar zijn verhaal wijkt op enkele belangrijke punten af van de
Völuspá zoals deze in de Lied-Edda bewaard bleef.
Tijdens aardbevingen in de eindtijd breken alle boeien en dan komt ook de wolf
vrij. Hij trekt met andere vijanden van de goden op naar het veld Vigrid (slagveld):
‘de wolf Fenrir trekt op met opengesperde muil; zijn onderkaak ligt op de aarde en
zijn bovenkaak reikt tot aan de hemel, hij zou zijn muil nog wijder opensperren als
daar plaats voor was. Zijn ogen en neusgaten spuwen vuur.’ Hij vecht met Odin en
het gevecht eindigt ermee dat de wolf Odin verzwelgt. Odins zoon »Vidar doodt
vervolgens de wolf door hem uit elkaar te scheuren (SnE. I, 51). De Völuspá geeft
een ‘ridderlijker’ versie: hier wordt niet verteld hoe de wolf vrijkomt, wél dat hij
Odin in een tweegevecht velt, maar niet hoe, en ook dat Vidar vervolgens tegen de
wolf vecht en hem met zijn zwaard doodt.
Men zou eigenlijk verwachten dat Tyr, de voormalige oppasser van de wolf, als zijn
tegenstander in het veld treedt, maar in de Völuspá wordt Tyr zelfs niet genoemd en
in Snorri's verhaal krijgt hij de hond Garm tegenover zich. Snorri heeft Garm
ongetwijfeld ontleend aan een enkele malen terugkerende strofe in de Völuspá:
Nu blaft Garm zeer
voor Gnipahellir
de boei zal breken
en de wolf zal rennen.
(Vsp. 44, 49, 58, r. 1-4)

Een Garm wordt nog in het eddagedicht Grímnismál (Het lied van Grimnir) 44
genoemd als ‘de beste van alle honden’, maar of dat deze Garm is, staat niet vast.
De vraag is daarom of er (nog afgezien van Loki, die ook gebonden is) in de
eindstrijd sprake is van twee gebonden monsters, de wolf Fenrir en de hond Garm,
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en twee tweegevechten, Odin tegen Fenrir en Tyr tegen Garm, of dat er sprake is
van twee varianten van een en hetzelfde verhaal. Tegen deze laatste opvatting spreekt
dat Garm ‘hond’ betekent en dat de strofe het werkwoord ‘geyja’ (blaffen) gebruikt
en niet een werkwoord dat het huilen van wolven aanduidt. Ervóór spreekt dat in
regel 3-4 van de geciteerde strofe sprake is van brekende boeien en een rennende
wolf en dat het, gezien de eenheid van betekenis die men doorgaans in zo'n halve
strofe vindt, voor de hand ligt om aan te nemen dat hier sprake is van de losgebroken
wolf en misschien zelfs dat Garm een andere naam is voor Fenrir. Axel Olrik ging
in zijn boek Om Ragnarøk (deel I 1902, deel II 1914) o.a. in op de vele Russische,
Kaukasische en Oost-Aziatische overleveringen over gebonden monsters. Soms zijn
dat wolven, soms honden. Het is dus mogelijk dat in de
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Thorwald-kruis, Kirk Andreas, Man, 10e eeuw: Odin met raaf en speer in gevecht met Fenrir

naam Garm nog een echo klinkt van een overlevering waarin het gebonden monster
een hond was. Tegenwoordig neemt men algemeen aan dat Garm en Fenrir een en
dezelfde zijn, dat in het oorspronkelijke verhaal sprake is van een tweegevecht tussen
Odin en de wolf, en dat Snorri, die altijd naar parallellen streeft, het tweegevecht
tussen Tyr en Garm verzonnen heeft.
Volgens de Völuspá heeft Fenrir een groot aantal nakomelingen verwekt bij een
reuzin in Jarnvid (IJzerwoud), reusachtige wolven, en één ervan zal ‘tungls tiúgari’
worden, de verslinder van de zon of de maan (‘tungl’ betekent ‘hemellichaam’ in
het algemeen). Het beeld van een reus in wolvengedaante die de zon verslindt vinden
we al in een van de kenningen in de Thorsdrapa (Lofdicht op Thor) van Eilif
Gudrunarson (eind 10e eeuw), waar hij een reus de ‘felle wolf (= bedreiger) van het
fraaie hemelschild (de zon)’ noemt. In Vm. 40 is het Fenrir zelf die de zon doodt.
Grm. 39 noemt zelfs twee wolven: Sköll, die de maan volgt, en Hati, zoon van
Hrodvitnir, die achter de zon aan zit. ‘Hrodvitnir’ wordt algemeen opgevat als een
nevenvorm van Hrodrsvitnir (de roemruchte wolf), de naam die Fenrir in de
Lokasenna (Loki's twistgesprek) draagt. De overlevering is dus niet duidelijk over
wie in de eindtijd de zon zal vernietigen, Fenrir of een van zijn afstammelingen.
Snorri heeft duidelijk ook geen raad geweten met de verschillende overleveringen.
Bij hem achtervolgen de wolven Sköll en Hati respectievelijk de zon en de maan,
iedere dag opnieuw. Aan het einde der tijden zal Sköll de zon verslinden en Hati de
maan. Even verder noemt hij de maanverslinder echter Managarm (SnE. I, 12).
Dronke suggereert dat Snorri hier uit een ons niet bekende volksoverlevering put,
omdat de naam Managarm verder nergens is overgeleverd.
Wat ‘Fenrir’ precies betekent is ook al niet zo zeker. Zekerheid bestaat alleen over
het eerste deel van de naam ‘fen’, wat moeras of modderplas betekent. Fenrir zou
een ‘moerasbewoner’ zijn. Onverklaard blijft daarbij de eerste r in de naam, reden
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waarom een enkeling de naam ‘Fenrisúlfr’ heeft willen afleiden uit een samenstelling:
*fenhrís-úlfr (wolf uit de bosjes in het veen), waarbij
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men dan zowel de r als de s verklaard meent te hebben. Dat laatste is echter volstrekt
onnodig: ‘fenris’ (gen. van Fenrir) + úlfr' is een samenstelling van een regelmatig
voorkomend type en betekent niet meer dan ‘de wolf Fenrir’. Volgens Sophus Bugge
(1896) is de naam Fenrir afkomstig uit christelijke hoek: ‘infernus lupus’ zou
geworden zijn tot Fernir en vervolgens tot Fenrir. Vrijwel niemand heeft deze
etymologie willen overnemen.
Op enkele 10e-eeuwse stenen en kruisen in Engeland en op het eiland Man,
gebieden waar de vikingen regelmatig kwamen en zich ook vestigden, vinden we
afbeeldingen die misschien naar de mythe van de gebonden wolf verwijzen: op het
10e-eeuwse Gosforth-kruis staat een man afgebeeld met zijn voet in de bek van een
monster. De man heeft men willen identificeren als Odins zoon »Vidar; het monster
heeft een wolvenkop, een slangenlijf en aan het uiteinde een tweede, draakachtige
kop. Op het zogenaamde Thorwald-kruis op het eiland Man, eveneens uit de
vikingtijd, zien we een man met zijn voet in de bek van een wolf en of men deze
man nu als Odin of als Vidar identificeert, hun vijand is in ieder geval Fenrir. Op
een ‘hogback’ in Sockburn - hogbacks zijn meestal rijk versierde, stenen monumenten
uit de vikingtijd die uitsluitend in Noord-Engeland worden gevonden; hun vorm,
waarschijnlijk geïnspireerd op reliekschrijnen, is die van een huis met een licht
gebogen dak - staan een gebonden monster en een man die zijn hand in de bek van
dit monster steekt. Dit zou een voorstelling kunnen zijn van Tyr en de wolf.
In IJsland vinden we in zowel het 17e-eeuwse als het 18e-eeuwse geïllustreerde
eddamanuscript een tekening van de gebonden wolf.
Uit later tijd zijn er twee afbeeldingen van Emil Doepler d. J. in het boek Walhall
(1901) van Wilhelm Ranisch en Emil Doepler d. J. en uit dezelfde tijd stammen twee
schilderijen van Dorothy Hardy, beide afgebeeld in Guerbers Noorse mythen (1913).
Verdere verbeeldingen van de wolf zijn te vinden in geïllustreerde edda-uitgaven en
bewerkingen.
Dagfin Werenskiold beeldde Vidar en de wolf af op zijn Yggdrasil-fries in de
voorhof van het stadhuis van Oslo (voltooid in 1950). Uit de jaren '50 van deze eeuw
is er een sculptuur van de Noor Arne Vinje Gunnerud op het Noorse eiland Askøy
bij Bergen. De in IJsland woonachtige Spaanse schilder Baltasar schilderde tussen
1989 en 1993 een reeks grote doeken, geïnspireerd op de beide Edda's. Hij verbeeldde
o.a. de hellehond Garm en een grote grijze wolf tegen een ondergangshemel, met als
onderschrift een regel uit het eddagedicht Atlakviða (Het oude Atlilied): ‘wolfs (d.i.
onzeker, vol van verraad) is de weg’.
In de literatuur is er een gedicht van Adam Oehlenschläger in Nordens Guder
(1819), Fenrisulven og Tyr.
Bailey 1980; Dronke 1997; Von der Leyen 1908; Olrik 1922; Wilken
1896.

Forseti
is een van de Asen, een zoon van »Balder en Nanna. In de Asenwereld bewoont hij
de zaal ‘Glitnir’, die gouden pilaren en een zilveren dak heeft. Glitnir is de beste
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rechtszaal voor goden en mensen, want wie zijn zaak daar aan Forseti voorlegt, gaat
er tevreden vandaan (Grm. 15, SnE. I, 32). Dit is al wat de Noordse bronnen over
deze god weten te vertellen.
Buiten Scandinavië echter, op een eiland in het grensgebied tussen Denen en
Friezen, werd een god FOSITE vereerd. Over hem bericht de Vita Willibrordi van
Alcuinus, die tussen 785 en 797 werd geschreven. Daar lezen we hoe Willibrordus
op een missiereis in het Noorden op het eiland ‘Fositesland’ aankwam, zo genoemd
omdat de bewoners er heiligdommen voor deze godheid hadden gebouwd. Het was
zo'n heilige plaats ‘dat geen van de mensen het waagde een van de daar grazende
dieren of enig ander “voorwerp” aan te raken of anders dan zwijgend water uit de
daar opborrelende bron te putten’. Willibrord bracht een paar dagen op dit eiland
door, slachtte het vee
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en doopte drie mensen in de heilige bron. De mensen die op het eiland woonden,
meldden dat aan hun vorst, de bekende Friese koning Redbad. Deze placht mensen
die de heiligdommen niet respecteerden met een pijnlijke dood te bestraffen en was
dit ook nu van plan. Hij wierp drie achtereenvolgende dagen driemaal het lot, maar
dat viel slechts éénmaal op een van Willibrords gezellen. Alle anderen werden door
God voor de marteldood behoed. Willibrord werd bij de koning geroepen om zich
te verantwoorden en hoewel hij er niet in slaagde om de koning tot het ware geloof
te bekeren, was deze toch zo onder de indruk dat hij Willibrord met ere naar huis
terug liet gaan.
Hoe de Noordse Forseti zich ten opzichte van de Friese Fosite verhoudt, is verre van
duidelijk. Gezien de overeenkomst in de namen lijkt het aannemelijk dat het hier om
een en dezelfde godheid gaat, maar de meningen zijn verdeeld. Alleen al taalkundig
gezien zijn er grote problemen. Moeten beide namen verklaard worden uit een
oorspronkelijk Zuid-Germaanse *forsete (maar hoe verklaar je dan ‘fosite’) of uit
een oorspronkelijk Fries *forsite? Dit zou in het Noorden in een poging tot
naamsverklaring ‘forseti’ (voorzitter, waarschijnlijk bij een rechtsgeding) geworden
kunnen zijn. De functie van de god Forseti als god van het recht zou dan afgeleid
kunnen zijn uit de verklaring van zijn naam.
Van een cultus van de god Forseti is nauwelijks iets bekend. Alleen de naam
‘Forsetlund’ (heilig bos van Forseti) op het voormalige eiland Onsøy aan de Oslofjord
in Noorwegen houdt misschien een herinnering daaraan vast.
Over een cultus van Fosite berichten de Vita Sancti Liudgeri van Altfridus en de
al genoemde Vita Willibrordi. Het hier genoemde Fositesland is volgens Adam van
Bremen het eiland Heiligland (Helgoland) (Gest. H.E. IV, 3). Of dat zo is, is de vraag.
Adam beschrijft een klein eiland, waarop slechts een of meer monniken wonen; de
Vita Willibrordi en de iets oudere Vita Liudgeri beschrijven een veel groter eiland,
waar meerdere mensen woonden en waar veel heiligdommen van Fosite stonden,
die volgens de Vita Liudgeri alle door Liudger vernietigd werden. Zeker is alleen
dat de god Fosite op een eiland werd vereerd en met een heilige bron wordt
geassocieerd. De god Forseti werd in Noorwegen misschien ook op een eiland vereerd
en volgens de Edda wordt hij gezien als een god van het recht. Of de Friese Fosite
een god van het recht was, is niet bekend.
Er bestaat echter een (Oud)fries verhaal waarin een anonieme god optreedt die
zowel met water als met recht in verband gebracht kan worden. Verteld wordt dat
Karel de Grote de twaalf Asega's (de Friese leiders) opdroeg om hem hun wetten te
vertellen. Toen ze hem niet konden gehoorzamen, moesten ze uit drie alternatieven
kiezen: dood, slavernij, of in een boot zonder roer de zee op gestuurd worden. Ze
kozen het laatste en baden hun goden om hulp. Hun gebed werd verhoord, want
plotseling zat er een dertiende man bij hen met een gouden bijl op zijn schouder.
Met die bijl bestuurde hij de boot en toen ze land bereikten, gooide hij de bijl daar
op de kust en op de plaats waar de bijl de aarde raakte, ontsprong een bron. Vervolgens
onderwees hij hun de wetten, waarna hij weer verdween. Het is verleidelijk om in
deze anonieme god de god Fosite te zien, maar te bewijzen valt er niets. Voorzichtig
kan worden aangenomen dat de cultus van Fosite oorspronkelijk Fries was en zich
in noordelijke richting uitbreidde, waarbij Fosite tot Forseti werd.
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Deze vrijwel onbekende god heeft geen sporen in literatuur of kunst nagelaten.
Zelfs in het verhaal van Balders dood wordt hij, die toch Balders zoon zou zijn, niet
genoemd. In IJsland duidt het woord ‘forseti’ tot op de huidige dag een voorzitter
aan en ook de presidenten van IJsland heten met zijn naam ‘forseti’.
Buitenrust Hettema 1893; Von Richthofen 1882.
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Freyja,
een van de Wanengoden, de dochter van »Njord en de zuster van »Freyr. Ze is de
godin van de liefde, de vruchtbaarheid, de weelde en de magie. Snorri vertelt het
volgende over haar: ‘Freyja is de voortreffelijkste van alle Asinnen. Ze woont in de
hemel op een plaats die Folkvangr [= volksveld] heet. En waar ze ook ten strijde
trekt, daar is de helft van de gevallenen voor haar en de andere helft is voor Odin.
(...) Haar zaal, Sessrúmnir [= die ruimte heeft voor veel zetels], is groot en mooi. En
als ze ergens naartoe gaat, zit ze in een wagen en ment ze twee katten. Van alle goden
die de mensen aanroepen is Freyja degene op wie ze het meest kunnen rekenen;
machtige vrouwen worden, in een afleiding van haar naam, “vrouwe” genoemd. Ze
houdt van liefdesliederen. Het is goed haar in liefdeszaken aan te roepen.’ (SnE. I,
24)
En later: ‘Freyja is samen met Frigg de voornaamste. Ze trouwde met een man
die Od heet. Hun dochter heet Hnoss (kostbaarheid). Ze is zo mooi dat alles wat mooi
en kostbaar is met haar naam “hnoss” genoemd wordt. Od vertrok op een lange reis
en Freyja bleef wenend achter, haar tranen zijn van rood goud. Freyja heeft veel
namen. Dat komt omdat ze zichzelf verschillende namen gaf toen ze Od bij onbekende
volkeren ging zoeken. Ze heet Mardöll, Hörn, Gefn en Syr. Freyja bezat het
Brisingensieraad. Ook wordt ze Wanengodin genoemd.’ (SnE. I, 35)
In de kenningen van de skalden wordt Freyja onder meer omschreven als ‘dochter
van Njord’, ‘zuster van Freyr’, ‘vrouw van Od’, ‘moeder van Hnoss’ en ‘eigenares
van de katten’. Een van de kenningen voor goud is ‘tranen van Freyja’.
Over Freyja's man Od is niet meer bekend dan wat Snorri ons vertelt, en behalve
dochter Hnoss noemt hij nog een andere dochter, Gersimi. Ook deze naam betekent
‘kostbaarheid’, en zo duiden de namen van beide dochters op Freyja's functie als
godin van de rijkdom.
Terwijl Freyja volgens Snorri in een door katten getrokken wagen rondrijdt, berijdt
ze volgens het eddagedicht Hyndluljóð (Het lied van Hyndla) een ever met gouden
borstels, Hildisvin (strijdvarken) geheten. Evenals de ever van haar broer Freyr is
deze ever door twee dwergen voor haar gemaakt (Hdl. 7).
Ook bezit ze een veren- of valkenkleed, dat ze wel eens aan Loki uitleent, als deze
de goden of zichzelf weer eens uit de brand moet helpen. In de Þrymskviða (Gedicht
over Thrym) mag hij het gebruiken om naar de gestolen hamer van Thor op zoek te
gaan (»Thrym), in SnE. II, 3 leent hij het om te proberen »Idun uit de reuzenwereld
terug te halen. Om deze redenen wordt Freyja in de kenningen ook wel ‘bezitster
van het valkenkleed’ genoemd. In SnE. II, 26 behoort het door Loki geleende
valkenkleed echter aan »Frigg toe.
Freyja's voornaamste attribuut is een sieraad, Brisingamen (het halssnoer van de
Brisingen), waarover op verschillende plaatsen wordt verteld. Het uitvoerigste verhaal
vinden we in een vrij jonge tekst, de Sörla þáttr (Sörli's verhaal; eind 14e eeuw): in
de buurt van de burcht waarin Odin met zijn minnares, Njords dochter Freyja, woonde,
stond een rots waarin vier dwergen woonden die zeer goede goudsmeden waren. Op
een dag zag Freyja de rots openstaan en door de opening zag ze de dwergen bezig
met het maken van een schitterende gouden halsketting. Ze vond dat sieraad zo mooi
dat ze het koste wat kost wilde bezitten. Ze begon met de dwergen over de prijs te
onderhandelen en bood goud, zilver en andere kostbaarheden aan. Ze zeiden dat ze
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aan goud geen gebrek hadden, maar elk van hen was wel bereid om zijn deel van de
ketting af te staan in ruil voor een nacht met haar. Toen ze bij deze eis bleven ging
Freyja akkoord, en na vier nachten was het halssnoer van haar. Loki was er echter
achtergekomen hoe zij het halssnoer had verworven en briefde dat over aan Odin.
Deze werd woedend en beval Loki om de ketting te gaan stelen. Maar Freyja's huis
was moeilijk toegankelijk. Loki veranderde zich in een vlieg maar kon zelfs in die
gedaante maar moeilijk een ingang vinden. Uiteindelijk vond hij dicht onder het dak
een piepklein gaatje en daardoor kroop hij naar binnen. Allen daarbinnen waren in
slaap. Loki zag dat Freyja de ketting om had, maar het slot zat aan de achterkant
zodat hij er niet bij
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kon. Daarom veranderde hij zich in een vlo en beet in de wang van de godin waardoor
ze even wakker werd en van houding veranderde. Toen slaagde Loki erin om de
ketting van haar hals te halen. Hij verliet Freyja's huis via de voordeur en bracht het
halssnoer naar Odin.
Toen Freyja de volgende ochtend wakker werd, zag ze dat de deur openstond en
dat haar ketting verdwenen was. Ze begreep meteen wie de dief was, en ze ging naar
Odin om zich te beklagen en de ketting terug te eisen. Odin verweet haar de manier
waarop ze het sieraad had verkregen en zei dat zij de ketting alleen terugkreeg als
ze hem hielp om twee koningen met ieder twintig vorsten onder zich tegen elkaar
op te zetten. Ze moest er met haar toverkunst voor zorgen dat ze na hun dood op het
slagveld telkens weer zouden herleven en opnieuw gingen vechten. Aan dit gevecht
zou pas een einde komen als een christen eraan deel zou nemen en de vechtenden
zou doden. Freyja nam Odins voorwaarde aan en kreeg haar halssnoer terug.
Misschien wordt Freyja in de skaldenpoëzie hierom ook wel aangeduid als ‘bezitster
van de gesneuvelden’.
In het vervolg van het verhaal weet Freyja, die dan onder de naam Göndul (iets
als: de [tover]-stafdragende) opereert, inderdaad twee vorsten, Högni en Hedin, op
slinkse manier tegen elkaar op te zetten. Het dan volgende gevecht wordt behalve in
de Sörla þáttr in verschillende bronnen vermeld, o.a. bij Saxo en Snorri. De strijd
tussen Högni en Hedin lijkt eeuwig te gaan duren, omdat Högni's dochter Hild iedere
nacht een toverspreuk uitspreekt waardoor alle doden weer opstaan en de strijd
hervatten. In de Sörla þáttr wordt verteld dat het uiteindelijk een man uit het gevolg
van de Noorse christelijke koning Olaf Tryggvason (995-1000) gelukt om de heidense
betovering te verbreken.
In het bovenstaande verhaal is Freyja's voornaamste attribuut het halssnoer met
de naam Brisingamen. Zo wordt het o.a. in het (jonge) eddagedicht Þrymskviða
genoemd. Andere tekstfragmenten spreken echter over een gordel (Thjodolf van
Hvinir in zijn gedicht Haustlöng [Een herfstlang (lofdicht)], ca. 900) en over een
‘zeenier’ (on. hafnýra). ‘Zeenier’ heet het in het fragmentarisch overgeleverde gedicht
Húsdrápa (Lofdicht op het huis) van de skald Ulf Uggason (10e eeuw). Hierin wordt
vermeld dat »Heimdall en Loki in de gedaante van zeehonden vochten om dit sieraad,
dat door Loki gestolen zou zijn (SnE. II, 15, 23). Men heeft op allerlei manieren
geprobeerd het attribuut nader te bepalen en te verklaren, tot nu toe niet met
bevredigend resultaat. Vóór de opvatting dat het attribuut een halssnoer is, spreekt
dat veel beeldjes van vruchtbaarheidsgodinnen (Bronstijd en later) een breed halssnoer
dragen.
Freyja's schoonheid en begeerlijkheid leidden er steeds weer toe dat allerlei reuzen
probeerden haar in handen te krijgen. Zo beraadslagen de goden in het eddagedicht
Völuspá (str. 25) over de vraag wie de vrouw van Od in handen van de reuzen heeft
gespeeld, verlangt de bouwmeester van Asgard voor zijn werk Freyja, de zon en de
maan (SnE. I, 42), eist de reus »Thrym de hand van Freyja in ruil voor de door hem
gestolen hamer van Thor en beweert de reus »Hrungnir, bij de Asen op bezoek, in
een dronken bui dat hij Asgard zal verwoesten en alle goden zal doden, behalve
Freyja en Sif, want die neemt hij mee naar huis! (SnE. II, 24)
Als godin van de liefde is Freyja gul met haar gunsten, althans zo wordt het in de
teksten voorgesteld. In Snorri's Ynglinga saga (De saga van de Ynglingen) 10 wordt
hier kort op gewezen: ‘Freyja was zeer loszinnig.’ Dat ze niet kieskeurig is, bleek al
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uit de episode met de dwergen die haar halssnoer vervaardigden. In Ls. 30, 32 verwijt
Loki haar dan ook dat ze manziek is: zij zou het bed hebben gedeeld met alle
aanwezige goden en alven en, erger nog, zelfs met haar broer Freyr. Het hoeft dan
ook niet te verwonderen dat Freyja in de christelijke literatuur een ‘slet’ en een ‘hoer’
genoemd wordt (Heilagra manna sögur [Saga's over de heiligen] I, 569). De
opmerkingen over Freyja zijn soms buitengewoon hatelijk. De reuzin Hyndla zegt
dat Freyja 's nachts rondzwerft als een geit tussen de bokken (Hdl. 47) en tijdens de
twisten over de bekering van IJsland tot het christendom dichtte de christen Hjalti
Skeggjason omstreeks 999 het volgende spotversje, vrij vertaald:
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Ik kan de goden niet lijden,
een teef vind ik Freyja;
een feit is een van beide:
Odin is een teef of Freyja.
(Njáls saga [De saga van Njal] 102)

In Ls. 32 noemt Loki Freyja een heks vol kwaad, weliswaar in verband met haar
incestueuze verhouding met Freyr, maar misschien ook omdat Freyja de toverkunst
beheerst. Dit wordt echter nergens in de Lied-Edda met zoveel woorden gezegd en
ook niet in Snorri Sturlusons Snorra-Edda, maar in de Ynglinga saga, waarin Snorri
de goden als vergoddelijkte mensen presenteert, vertelt hij dat de Wanenvrouw Freyja
priesteres was en de Asen onderwees in het toverritueel dat ‘seid’ (on. seiðr) genoemd
wordt, een middel om geesten op te roepen (Yngl. s. 4). Volgens een later hoofdstuk
ging dit ritueel met zoveel onmannelijks gepaard dat mannen het niet zonder schande
konden uitvoeren, zodat Odin, die er overigens zelf ervaren in was, het slechts aan
priesteressen liet onderwijzen (Yngl. s. 7). Tijdens het ritueel zat de zieneres op een
platform en er werd gezongen en misschien ook gedanst totdat de geesten zich
meldden. Het ritueel kon ten goede en ten kwade worden aangewend: men kon er
de toekomst mee ondervragen, maar ook kon men er mensen gek mee maken of zelfs
doden. In de saga's wordt deze vorm van toverkunst bijna altijd ten kwade aangewend
en tovenaars, mannen zowel als vrouwen, komen er doorgaans aan een slecht einde.
In de Yngl. s. wordt nergens slecht over Freyja's magische kwaliteiten gesproken,
integendeel, volgens hoofdstuk 10 werd zij er zeer beroemd door.
Maar zoals alle goden in christelijke tijd tot duivelse wezens werden, zo veranderde
ook het beeld van Freyja. Werd de godin in haar door katten getrokken wagen
misschien behalve tot slet en hoer ook tot de heks met de zwarte kat?
Freyja vertoont alle kenmerken van een godin van de vruchtbaarheid, inclusief de
losse seksuele moraal. Ze valt daarin te vergelijken met godenfiguren als Cybele,
maar ook met Afrodite of Venus. Met name het feit dat Cybeles wagen door panters
of leeuwen wordt getrokken, werd als een duidelij-
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Een hanger uit Zweden die Freyja voorstelt met het halssieraad Brisingamen om haar hals
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ke overeenkomst gezien met de katten voor Freyja's wagen. Ook het verdriet van
Cybele om haar gezel Attis werd verbonden met Freyja's treuren om haar man Od.
Maar Cybele zwerft niet door de wereld om haar geliefde te zoeken! De
overeenkomsten tussen de godinnen zijn veeleer te herleiden tot het feit dat de
voorstellingen over zulke godinnen waarschijnlijk teruggaan op de Grote Moedergodin
uit de prehistorie.
Hoe Freyja zich tot »Frigg, de vrouw van Odin, verhoudt is niet helemaal duidelijk.
De naam Freyja betekent simpelweg ‘vrouwe, meesteres’, en zou evenals de naam
Freyr (heer, meester) wel eens secundair kunnen zijn. Mogelijk zijn Frigg en Freyja
van oorsprong dezelfde figuur. Dat zou kunnen verklaren waarom Freyja soms als
echtgenote of minnares van Odin verschijnt. Ook de naam van haar echtgenoot zou
hierop kunnen wijzen: zoals naast de naam »Ull een variant Ullin bestaat, zou Od
een variant van Odin kunnen zijn. Maar als zo vaak kan door het gebrek aan voldoende
informatie ook in dezen niets met zekerheid gezegd worden.
Uit verspreide opmerkingen kan men opmaken dat Freyja misschien eens meer
geweest is dan een godin van liefde en vruchtbaarheid. Ze lijkt verbonden met
geboorte en dood. In het eddagedicht Oddrúnargrátr (Oddruns klacht) wordt ze naast
Frigg aangeroepen als helpster bij geboorte. Andere teksten suggereren een connectie
met de dood en met Odin als god van de doden: ze delen volgens Grímnismál (Het
lied van Grimnir) 14 de ‘valr’ (de op het slagveld gevallen doden) en in de Egils
saga (De saga van Egil) 78 wordt ze genoemd als de godin die de gestorven vrouwen
in haar rijk opneemt.
In de middeleeuwse literatuur van Scandinavië wordt nauwelijks over verering
van Freyja gesproken, maar uit de vele plaatsnamen in Scandinavië met als eerste
lid de naam van de godin blijkt dat ze veel vereerd werd (De Vries 1970, kaart X).
Overigens merkt De Vries op dat men met het duiden van de plaatsnamen voorzichtig
moet zijn, omdat lang niet altijd duidelijk is of de plaatsnaam met ‘Freyr’ of met
‘Freyja’ samengesteld werd.
Er is een aantal kleine beeldjes gevonden, de oudste uit de Bronstijd, die een
vrouwenfiguurtje met een brede halsketting voorstellen. Het zijn hoogstwaarschijnlijk
representaties van een vruchtbaarheidsgodin. Mogelijk stellen voorwerpen als het
houten beeldje van Viksø, Sjaelland (Kopenhagen, Nationalmuseet) of de 7e-eeuwse
bronzen hanger in het Statens Historiska Museet te Stockholm de godin Freyja voor,
maar zekerheid bestaat hierover niet.
Uit later tijd zijn er werken van de Zweed Nils J.O. Blommér, Heimdall geeft
Freyja haar sieraad terug (1846, Malmö Museet) en Freyja gaat op zoek naar haar
echtgenoot (1852, Stockholm, Nationalmuseet); voorts van Carl Ehrenberg, Freyja
's opname onder de goden, houtskooltekening in de reeks Bilderzyklus aus der
nordisch-germanischen Göttersage, 1880-81), en Frigg en Freyja in Götter der
nordisch-germanischen Mythe, 1882-83; van de Brit J. Doyle-Penrose Freyja and
the Necklace (1890); illustraties van E. Doepler, Freyja en Wodan und Frea am
Himmelsfenster (in: W. Ranisch en E. Doepler d. J., Walhall, 1901), en van Arthur
Rackham, Freyja (1910).
In de latere literatuur van Scandinavië wordt Freyja als het inheemse equivalent
van de klassieke Venus gezien. De Zweedse dichter Carl Michael Bellman (1741-95)
spreekt in zijn gedichten en liederen dan ook over de ‘kinderen van Fröja’ als hij de
lichte meisjes van Stockholm bezingt, en de geliefde uit die liederen, Ulla Winblad,
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wordt vaak gelijkgesteld aan Fröja. Ook staat de naam soms voor lust en potentie:
‘Fröja mig lockar och Fröja mig nekar’ (Fröja lokt mij en Fröja laat me in de steek;
Fredmans Epistlar [Fredmans brieven; 1790] 35). Tijdens de Romantiek werd het
seksuele aspect losgelaten en zag men Freyja veeleer als de treurende echtgenote
van Od. Zo schrijft de Zweedse dichter Esaias Tegnér (1782-1846): ‘Falkvingar tog
/ Freja en gång och kring rymderna drog / sökte i norr och söder / älskade Öder’
(Freja nam eens haar valkenvleugels en trok rond door de ruimten, zocht in noorden
en zuiden haar geliefde Öder; Frithjofs saga [1825], zang 9).
In Denemarken werd Freyja als een nationale figuur gezien. Vanwege haar bijnaam
Gefn werd ze geïdentificeerd met »Gefjon, die een stuk land van Zweden naar
Denemarken overbracht en zo
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het eiland Sjaelland schiep. Vandaar dat Denemarken in het Deense volkslied (tekst
van Adam Oehlenschläger) aan het eind van de eerste strofe ‘Frejas sal’ (Freyja's
zaal/hal) wordt genoemd. Oehlenschläger schreef ook een blijspel, Frejas alter
(1818). N.F.S. Grundtvig (1783-1872) zag Freyja vooral als de schenkster van goede
gaven.
In Engeland schreef Alan Gardner een jeugdroman, The Weirdstone of Brisingamen
(Londen 1960).

N.J.O. Blommér, Freyja gaat op zoek naar haar echtgenoot, 1852. Stockholm, Nationalmuseet

In onze tijd komen we de naam van Freyja tegen als (merk)naam van bepaalde
snoepjes of van een Deense transportfirma in Padborg. In Duitsland en Engeland
dragen veel zeiljachten haar naam.
Motz 1992; Näsström 1995; Turville-Petre 19752.
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Freyr
(on. Freyr; ook Yngvi, Yngvi-Freyr, Ingunar-Freyr) behoort tot de godenfamilie van
de »Wanen. Hij woont in Alfheim en is de zoon van »Njord en de broer van »Freyja.
De moeder van Freyr en Freyja is de zuster van Njord, want bij de Wanen waren
volgens de Ynglinga saga (De saga van de Ynglingen) 4 verbintenissen tussen broer
en zuster gebruikelijk. Hoewel Freyr een Wanengod is, wordt hij vaak een Ase
genoemd. Wanen en Asen zijn in de verhalen zozeer met elkaar versmolten, dat men
de neiging had alle goden Asen te noemen.
Freyrs vrouw of geliefde is de reuzendochter »Gerd, die Freyrs dienaar Skirnir in
een moeilijke werving voor hem wist te winnen. Daarbij ging Freyrs zwaard verloren,
zoals we zowel in het eddagedicht Skírnismál (Het lied van Skirnir) als in de
Snorra-Edda kunnen lezen.
Dit is het enige uitgebreide verhaal dat over Freyr bekend is. Uit her en der
verspreide opmerkingen blijkt echter dat hij meer was dan de door liefde overmande
god uit dit verhaal. Snorri vertelt over hem: ‘Hij is de beste van de Asen. Hij gaat
over regen en zonneschijn en daarmee over de vruchten der aarde en het is goed hem
aan te roepen om een goed jaar en vrede te krijgen. Ook gaat hij over de welstand
van de mensen.’ (SnE. I, 24) Verder had hij de reputatie dat hij een geducht krijger
was. Dit blijkt uit dichterlijke omschrijvingen als ‘hij die naar de strijd rijdt’ en
‘Freyrs spel’ (oorlog). De naam van zijn paard is Blodughofi (met bloedige hoeven).
Lokasenna (Loki's twistgesprek) 35, 37 noemt hem ‘de hoogste der Asen’ en ‘de
beste van alle dappere ruiters’. In Skm. 3 heet hij ‘aanvoerder van de goddelijke
legertroepen’ en de 10e-eeuwer Ulf Uggason noemt hem ‘bedreven in de strijd’ in
zijn gedicht Húsdrápa (Lofdicht op het huis). Hij is zo'n geducht strijder dat hij zijn
tegenstanders ook zonder zwaard weet te overwinnen: als voorbeeld hiervan noemt
Snorri dat hij de reus Beli met een hertshoorn doodde (SnE. I, 37). Dit moet een
bekend verhaal geweest zijn, want in de skaldenpoëzie wordt Freyr meer dan eens
‘doder van Beli’ genoemd.
Hij is een van de goden die Ragnarök niet zullen overleven. Zijn tegenstander in
de eindstrijd is de reus »Surt, een van de oerwezens. Snorri vertelt dat deze tegen de
goden optrekt met een schitterend zwaard dat ‘een helderder glans verspreidt dan de
zon’. Het gevecht tussen Freyr en Surt eindigt met de dood van Freyr.
Freyrs attributen zijn een ever met gouden borstels, Gullinborsti, en een bijzonder
schip, Skidbladnir. De Snorra-Edda vertelt hoe hij in het bezit van deze attributen
is gekomen: het schip werd samen met de gouden haren van Sif en Odins speer
Gungnir gemaakt door de zonen van Ivaldi, twee dwergen, en de ever werd samen
met Thors hamer Mjöllnir en Odins wonderring Draupnir door twee andere dwergen
vervaardigd (»dwergen). De ever kan zich niet alleen op het land, maar ook door de
lucht en over de zee verplaatsen en loopt harder dan welk paard ook, en ‘het kan
nooit ergens zo donker zijn, zelfs niet in Duisterwereld, dat er op zijn pad niet
voldoende licht schijnt, zozeer schitteren zijn borstels’. Het schip is een nog kunstiger
iets: het bestaat uit vele stukken en kan zo klein worden opgevouwen dat de god het
in zijn zak kan steken: opengevouwen echter biedt het plaats aan alle goden en alle
godentroepen en het vaart zodra het zeil gehesen is, ook als er geen (gunstige) wind
is (SnE. II, 43).
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Een aantal bijnamen van de god verwijst naar attributen en gebeurtenissen:
‘eigenaar van Skidbladnir’, ‘heer van Gullinborsti’. In de kenningen van de skalden
vinden we ook omschrijvingen die samenhangen met zijn herkomst, zijn hoge positie
onder de goden en zijn functies: ‘Wanengod’, ‘hoogste der Asen’, ‘leider der goden’,
‘wereldgod’, ‘god van een (goed) jaar’, ‘god die bezit schenkt’.
Freyr is een van de belangrijkste goden uit het Noordse pantheon. In het gedicht
Húsdrápa van Ulf Uggason rijdt hij voorop in de stoet van de goden die zich naar
de brandstapel van Balder begeven (Skj. I, 129, str. 7). Zijn naam wordt vaak in één
adem met die van zijn vader genoemd, bijvoorbeeld in de oude eedformule: ‘Zo
helpe mij Freyr en Njord en de almachtige Ase’ (»Asen). In de Egils saga
Skallagrímssonar (De saga van Egil
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Skallagrimszoon) 56 roept Egil in een gedicht naast andere mythologische wezens
ook Freyr en Njord op om zijn vijand koning Erik Bloedbijl uit Noorwegen te
verdrijven. Aan het hof van de jarls (een soort onderkoningen) van Lade werden bij
offerfeesten toosts op Odin (voor de koning en het rijk) en op Freyr en Njord (voor
vrede en een goed jaar) uitgebracht (Hákonar saga góða [De saga van Hakon de
Goede] 14). In andere teksten worden Odin, Thor en Freyr vaak samen genoemd.
Uit de bronnen komt niet duidelijk naar voren of de Wanengod Freyr na de oorlog
tussen de Asen en de Wanen, die afgesloten werd met een uitwisseling van gijzelaars,
samen met zijn vader naar de Asen gekomen is, of dat hij is geboren toen zijn vader
Njord al als gijzelaar bij de Asen woonde. Volgens de Ynglinga saga kwamen Freyr
en Freyja samen met Njord naar de Asen. De eddagedichten lijken echter te suggereren
dat hij pas bij de Asen geboren is: volgens een van deze gedichten (Grímnismál [Het
lied van Grimnir] 5) kreeg hij zijn woonplaats Alfheim namelijk van de Asen als
tannfé (een geschenk bij het krijgen van de eerste tand) en in een ander gedicht
verklaart Njord trots dat hij zijn zoon kreeg nadat hij bij de Asen was komen wonen
(Ls. 36). In ieder geval is Freyr zo thuis bij de Asen dat een van de epitheta van deze
Wanengod ‘hoogste der Asen’ is.
Het wonderbaarlijke schip, dat plaats biedt aan velen maar dat ook tot een klein
pakje kan worden opgevouwen, zou een sprookjesmotief kunnen zijn. Behalve in
het verhaal over het ontstaan ervan speelt het nergens een rol, het wordt bijvoorbeeld
niet genoemd in het verhaal over Ragnarök. Aan de andere kant zijn schepen vanaf
de Bronstijd verbonden geweest met vruchtbaarheidsriten: ze staan, vaak op wielen,
afgebeeld op rotstekeningen en grafstenen. In de Romeinse tijd werden sommige
»Matronen, die vaak met voorspoed en vruchtbaarheid worden geassocieerd, met
een schip afgebeeld. Cultische schepen en wagens werden van oudsher meegevoerd
in ommegangen die ten doel hadden vruchtbaarheid en voorspoed van de godheid
af te smeken. Het is daarom mogelijk dat in Skidbladnir een reminiscentie bewaard
is gebleven aan zo'n cultisch schip.
Freyr wordt in ieder geval in één (jonge) tekst in verband gebracht met een cultische
ommegang die ten doel heeft vrede en vruchtbaarheid te bevorderen. De Gunnars
þáttr helmings (Het verhaal van Gunnar Helming) vertelt een curieus verhaal dat
zich tijdens de regeringsperiode van de Noorse koning Olaf Tryggvason (995-1000)
in Zweden afspeelt. Daar wordt de god Freyr bij bepaalde gelegenheden op een
wagen rondgereden. Hij wordt dan begeleid door een priesteres die ‘echtgenote van
de god’ wordt genoemd. Gunnar Helming, een jonge christelijke IJslander die zich
de woede van koning Olaf op de hals had gehaald en naar Zweden was gevlucht,
raakt bevriend met de priesteres. Als het tijd is voor de herfstreis van de god, nodigt
ze Gunnar uit om mee te reizen. Tijdens een sneeuwstorm in de bergen vluchten de
andere begeleiders en Gunnar moet de paarden voor de wagen verder mennen. Als
hij dat niet wil doen dreigt de priesteres dat de god hem zal dwingen. Daarop komt
de ‘boze geest’ de wagen uit en valt Gunnar aan. Nu herinnert deze zich de christelijke
god, roept hem aan en wordt door hem aan de overwinning geholpen, waarna de
boze geest wegrent, met achterlating van zijn kleren. Gunnar neemt nu zijn plaats
in. Niemand merkt iets en iedereen is zeer tevreden omdat de god nu vrolijk meedrinkt
en -eet. Ook hoeven er geen mensenoffers meer gebracht te worden. De god beperkt
zich tot het accepteren van kostbaarheden en kleren. Als er ook nog een goede oogst
is en de priesteres zwanger raakt, wordt dit toegeschreven aan de god zelf, en de
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mensen vereren hem meer dan ooit tevoren. Als koning Olaf over deze gebeurtenissen
hoort, vermoedt hij dat Gunnar er iets mee te maken heeft en hij roept hem terug.
Daarop neemt Gunnar de benen, met de vrouw en alle kostbaarheden, en laat de
goedgelovige Zweden achter (Flateyjarbók [Het boek van Flatey] I, 277-78).
Hoewel het verhaal waarschijnlijk een verzinsel is, heeft de auteur misschien
geweten dat cultische ommegangen in heidense tijd gebruikelijk waren. Elders in
het Flateyjarbók (II, 467) wordt verteld dat koning Erik van Zweden de (verder
onbekende) god Lytir op een wagen liet rondrijden. Dit alles doet sterk denken aan
het bericht bij Tacitus
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over de ommegangen met het beeld van de godin »Nerthus. Op verschillende plaatsen
in Scandinavië zijn resten van cultuswagens gevonden.
Freyrs zwaard speelt een belangrijke rol in het verhaal over de werving van »Gerd.
Hij geeft het mee aan zijn dienaar Skirnir en deze gebruikt het om Gerd te bedreigen
als andere middelen om haar te werven mislukt zijn. Freyr krijgt het zwaard niet
terug en dat zal hem duur komen te staan, zoals Snorri tot tweemaal toe vermeldt
(SnE. I, 37, 51). Als Surt bij Ragnarök tegen hem optrekt, draagt deze een schitterend
zwaard. Volgens sommige commentatoren is dit het zwaard van Freyr en wordt de
god dus met zijn eigen zwaard gedood. Deze interpretatie is gebaseerd op een duistere
strofe in het gedicht Völuspá waaruit men zou kunnen aflezen dat Surt een zwaard
draagt dat van de goden afkomstig is (Vsp. 52), en op de aanname dat Freyrs zwaard
indertijd bij de reuzen achtergebleven is. Het is een interpretatie die nogal wat vragen
oproept, o.a. de vraag hoe het zwaard dan bij Surt terechtgekomen is. Jan de Vries
denkt dat we met een sprookjesmotief te maken hebben. Volgens hem was een zwaard
ook geen vanzelfsprekend attribuut van een Wanengod, die immers geen
krijgersfunctie had. Pas toen de god deel was gaan uitmaken van de Asenwereld,
zou hij deze krijgersfunctie gekregen hebben en daarbij paste het zwaard.
De vruchtbaarheidsgod Freyr is ten nauwste verbonden met dieren als de hengst
en de ever. Beide dieren waren aan hem gewijd en werden hem geofferd. Ook de os
wordt soms als offerdier genoemd.
In verschillende teksten is sprake van aan de god gewijde paarden. In het
Flateyjarbók bijv. wordt verteld dat koning Olaf Tryggvason in Trondheim, het hart
van het gebied van jarl Hakon die het heidens verzet tegen deze koningbekeerder
leidde, een paard besteeg dat aan Freyr was gewijd. Hij reed erop naar de tempel van
de god, wierp de beelden van de goden omver en nam het beeld van Freyr mee naar
de volksvergadering. Daar sloeg hij het ten overstaan van alle aanwezigen in stukken
en hield een vlammende toespraak, waarna velen zich bekeerden (Flat. I, 322).
Het bekendste verhaal waarin een aan Freyr gewijd paard een belangrijke rol speelt
is de Hrafnkels saga (De saga van Hrafnkel), die zich op IJsland afspeelt. Hrafnkel,
die de bijnaam ‘freysgoði’ (= priester van Freyr) draagt, heeft de helft van al zijn
bezittingen, ook zijn hengst Freyfaxi, aan de god geschonken. Hij heeft gezworen
dat hij iedereen zal doden die deze hengst berijdt. Als hij deze belofte ook metterdaad
houdt, leidt dit tot dramatische gebeurtenissen. Hrafnkel raakt (tijdelijk) zijn bezit
kwijt en de hengst wordt verdronken. Als gevolg van dit alles verliest hij zijn geloof
in de goden.
Een zeer bijzonder verhaal, waarin sprake is van verering van het lid van een
hengst, is de Völsa þáttr (Het verhaal van Völsi) in het Flateyjarbók. Het speelt zich
af op een afgelegen boerderij in het noorden van Noorwegen. De vrouw des huizes
heeft het lid met look en kruiden geconserveerd en in doeken gewikkeld en beschouwt
het als haar god. Ze laat het iedere avond door het huis rondgaan en iedereen moet
daarbij een vers spreken. Als gevolg hiervan wordt Völsi groot en sterk. Als koning
Olaf de Heilige getuige wordt van deze ceremonie, werpt hij Völsi voor de honden
en bekeert het gezin tot het christendom. Hoewel veel in dit verhaal onverklaard
blijft, lijkt het wel zeker dat Völsi niet alleen als symbool van de god van de
vruchtbaarheid gezien moet worden, maar ook als belichaming van de god (Flat. II,
264-266).

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

Bij offerfeesten werd het vlees van de geofferde dieren, vaak paarden, gegeten.
Bij de kerstening werd het eten van paardenvlees dan ook verboden. Op IJsland werd
echter tijdelijk een uitzondering gemaakt, omdat paardenvlees daar een niet gewijd
voedingsmiddel was. Aldus Íslendingabók (Het boek van de IJslanders) 7.
Ook de ever was aan Freyr toegewijd. In de Hervarar saga ok Heiðreks (De saga
van Hervör en Heidrek) 10 wordt verteld dat koning Heidrek een everzwijn heeft,
waarop hij een eed aflegt met één hand op de kop en één hand op de borstels; in het
eddagedicht Helgakviða Hjörvarðssonar (Het gedicht over Helgi Hjörvardszoon)
wordt iets dergelijks verteld. De ever heet er ‘offerever’ (on. sonargöltr) en de
eedaflegging vindt plaats aan de
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vooravond van het Joelfeest. Van de offerever in de Heiðreks saga (De saga van
Heidrek) wordt nog vermeld dat hij zo mooi is dat iedere borstel wel van goud lijkt.
Zowel Freyr als de ever konden ‘vaningi’ (Wanenzoon) genoemd worden. Volgens
Turville-Petre betekent dit dat men zich de god in evergedaante voorstelde. Ook
Freyrs zuster Freyja heeft men zich, gezien haar bijnaam ‘Syr’ (zeug), misschien als
ever voorgesteld.
Everoffers waren volgens Jan de Vries gebruikelijk bij verschillende volkeren, en
het doel ervan was altijd het bevorderen van de vruchtbaarheid van aarde, mens en
dier. Afbeeldingen van evers bekroonden soms de helmen van krijgers.
In twee IJslandse teksten wordt niet een paard, maar een stier aan Freyr geofferd,
in beide gevallen om van de god te verkrijgen dat iemand van zijn land wordt verjaagd.
Sommigen maken hieruit op dat Freyr ooit in de gedaante van een os of stier is
vereerd, maar zeker is dat niet. Wel blijkt uit verspreide mededelingen in de teksten
dat men in Scandinavië koeien moet hebben vereerd. Ook zijn er opvallend veel
teksten waarin koningen in een ver verleden aan hun einde komen door toedoen van
een gehoornd dier, een ever, een hert, een koe of een stier. Jan de Vries wijst op
Griekse, Kretensische en Keltische parallellen voor de dood van een vorst of held
door toedoen van een ever, maar gelooft niet aan ontlening van het gegeven, veeleer
aan de ontwikkeling van op elkaar gelijkende riten in overeenkomstige situaties.
Freyr heeft een dienaar, Skirnir, die door hem uitgezonden wordt om de reuzin
Gerd te werven. De naam van deze dienaar betekent ‘schitterende’ (on. skírr,
schitterend, stralend). Freyr zelf krijgt soms ook het epitheton ‘schitterend’ en men
neemt dan ook wel aan dat Skirnir in feite Freyr zelf is.
Volgens Ls. 43-46, 56 heeft Freyr nog twee andere dienaren, een echtpaar, Byggvir
en Beyla. In Byggvir (afgeleid van ‘bygg’, gerst) ziet men soms een korengodheid.
Voor de naam Beyla zijn verschillende verklaringen gesuggereerd (koeienmeisje,
boontje, bijtje), maar geen van deze verklaringen is bevredigend. Deze twee dienaren
van Freyr komen alleen op deze plaats voor, wat het vermoeden heeft doen rijzen
dat ze door de dichter van de Lokasenna verzonnen zijn.
Uit de talrijke plaatsnamen in Noorwegen en Zweden die de naam van de god als
eerste element bevatten (o.a. no. Frøishov, Frøisaaker; zw. Fröstuna, Fröslunda,
Frösåker), blijkt de populariteit van de god. Hij werd vooral in Zweden vereerd en
het centrum van de cultus lag in Uppsala. Volgens de geschiedschrijver Adam van
Bremen, bij wie de god de naam Fricco draagt, werd hij daar nog in de 11e eeuw
samen met Odin en Thor vereerd. Hun gouden beelden stonden in het heiligdom van
Uppsala opgesteld, Thor in het midden, geflankeerd door Odin en Freyr. Het beeld
van Freyr vertoonde een bijzonder kenmerk: ‘De god schenkt’, aldus Adam, ‘de
mensen vrede en lust en daarom is zijn beeld van een enorme fallus voorzien.’ (Gest.
H.E. IV, 26) Iedere zeven jaar werd er een groot offerfeest gehouden waarbij
mannelijke dieren en mensen werden geofferd, zeven exemplaren van elke soort. De
rituelen bij dit feest, misschien cultische ommegangen met speciale dansen, al dan
niet gepaard gaande met een zogenaamde ‘heilige bruiloft’, wekten de
verontwaardiging van de christenen.
Saxo Grammaticus vertelt dat in vroeger tijden zwarte offerdieren aan de god Frø
(Freyr) werden geofferd en dat dit offer jaarlijks werd herhaald en door de Zweden
‘Frøblot’ (offer aan Frø) werd genoemd (Gest. D. I, 29).
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In het begin van de Ynglinga saga, waarin de mythologische verhalen
geseculariseerd werden, wordt verteld dat Freyr de eerste vorst was die de Zweden
vrede en welvaart schonk. Hij regeerde na Odin en Njord als derde over de Zweden;
hij zetelde in Uppsala en vestigde er een groot heiligdom. Zijn regeringsperiode was
een tijd van ongekende voorspoed en alle mensen leefden in vrede en welstand.
Daarom werd hij door iedereen hoog vereerd. Toen hij stierf was zijn omgeving bang
dat deze periode nu afgelopen zou zijn en dat het volk niet langer belasting zou willen
betalen. Daarom bouwden ze een grafheuvel met drie vensters, waarin Freyr werd
bijgezet. De Zweden moesten hun belasting door die vensters komen storten. En
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vrede en welstand duurden voort. Toen de Zweden er na enige jaren achter kwamen
dat Freyr gestorven was, veranderde er eigenlijk niets. Men bleef hem en zijn
opvolgers trouw.
De koningen van Zweden beschouwden zich als afstammelingen van Freyr. Als
aardse representant van deze god werd de koning mede verantwoordelijk geacht voor
‘vrede en een goed jaar’, d.i. voor een periode zonder gewapende conflicten, voor
goede oogst op het land en een goede vangst op zee. In een runeninscriptie uit de 6e
eeuw te Istaby (Zuid-Zweden) wordt gezegd: ‘Haduwulf gaf een goed jaar.’ (RäF
nr. 98) Mogelijk was deze Haduwulf een plaatselijke vorst. Sommige overleveringen
melden dat de koning werd geofferd als er gedurende enkele jaren misoogsten waren
geweest. Zo wordt over koning Domaldi van Zweden gezegd dat er in zijn tijd een
langdurige hongersnood heerste. De Zweden organiseerden toen iedere herfst in
Uppsala grote offerfeesten. De eerste herfst offerden ze ossen, maar de toestand
verbeterde niet. De tweede keer offerden ze mensen, maar de toestand bleef hetzelfde:
‘en in de derde herfst kwamen de Zweden in groten getale naar Uppsala, toen er
geofferd moest worden. De leiders beraadslaagden en ze werden het erover eens dat
de slechte jaren aan koning Domaldi moesten worden toegeschreven en dat deze zelf
geofferd diende te worden om een goed jaar te krijgen.’ En zo geschiedde: ze doodden
Domaldi en smeerden het altaar in met zijn bloed (Yngl. s. 15). Ook koning Olaf de
Houthakker werd in een slechte periode geofferd, maar niet aan Freyr; hij werd ‘aan
Odin gegeven’ om zo een goed jaar af te dwingen (Yngl. s. 43).
Men geloofde dat een koning die ‘ársaell’ (van goede invloed op welvaart en
vruchtbaarheid) was gebleken nog na zijn dood een gunstige invloed kon hebben.
Dit blijkt al uit het verhaal over de dood van Freyr, maar ook uit dat over de dood
van koning Halfdan de Zwarte, de vader van Harald Schoonhaar. Tijdens Halfdans
regering was de welvaart zo ongekend groot geweest, dat er na zijn dood tussen vier
landsdelen een strijd ontstond over de plaats waar hij begraven zou worden, want
ieder hoopte dat de welvaart daar zou voortduren, waar hij begraven was. Het
probleem werd opgelost door het lijk in vieren te delen, waarna Halfdan op vier
plaatsen in een grafheuvel werd bijgezet, aldus Snorri in de Hálfdanar saga svarta
(De saga van Halfdan de Zwarte) 9.
Gedurende de regering van koning Freyr begon volgens Snorri in heel Scandinavië
de ‘vrede van Frodi’ (on. Fróða friðr) (Yngl. s. 10). Frodi, een afstammeling van
Odin, is een mythische koning van Denemarken onder wiens regering een ideale
toestand van vrede en voorspoed zou hebben bestaan. In zijn tijd waren er geen
dieven of rovers, zodat een gouden ring lang op de heide bij Jelling kon blijven liggen
zonder dat iemand hem meenam, en niemand deed een ander kwaad, zelfs niet de
moordenaar van zijn vader of broer (SnE. II, 52). Volgens zowel Saxo als Snorri
leefde deze Frodi in de tijd van keizer Augustus, onder wiens regering het Romeinse
Rijk ook zo'n periode van vrede en voorspoed beleefde (Gest. D. V; SnE. II, 52). Het
geloof in deze vrede van Frodi is oud, want al omstreeks 986 noemt de IJslandse
dichter Einar Helgason Skalaglamm deze vrede in zijn gedicht Vellekla. Snorri is
echter de enige die de god Freyr en de vrede van Frodi met elkaar verbindt. De naam
‘Frodi’ betekent misschien ‘de (levens)krachtige’.
Snorri vertelt dat Freyr met een andere naam Yngvi of Yngvifreyr heette. Dit was
een soort erenaam in Freyrs familie en later werden de leden van deze familie, het
Zweedse koningsgeslacht, Ynglingar genoemd (Yngl. s. 10, 11). In hoofdstuk 17
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lijkt het of Yngvi-Inguni als een koningstitel wordt gedacht. Wat Yngvi precies
betekent is niet zeker. In de Lokasenna (str. 43) wordt de god Inguna(r)-Freyr
genoemd. Deze naam lijkt erg veel op de Oudengelse aanduiding van Beowulf als
‘fréa Ingwina’ (heer der vrienden van Ing). Deze Ing werd gezien als de mythische
stamvader van de Germaanse stam der Inguaeonen. Men neemt aan dat er een verband
bestaat tussen Yngvi en Ing (uit een oude vorm *Ingwaz) en men heeft de naam
Yngvifreyr dan ook wel willen verklaren als ‘heer van de Inguaeonen’ (»Ing).
Omdat de naam ‘Freyr’ in feite ‘heer, meester’ betekent, wordt er wel eens gedacht
dat de naam -
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net als die van »Freyja - secundair is ontstaan en dat met ‘Freyr’ eigenlijk de god
»Njord (of misschien »Ing) is bedoeld.
In de IJslandse teksten is op verschillende plaatsen sprake van een verering van
de god Freyr, en behalve de hiervoor al genoemde Hrafnkel dragen verschillende
personen de titel ‘freysgoði’ (priester van Freyr). Uit de teksten blijkt dat Freyr soms
als een god gezien werd die in Zweden en in delen van Noorwegen werd vereerd.
Enkele verhalen waarin de god genoemd wordt, zijn met deze landen verbonden.
Toen de heidense dichter Hallfred en zijn mannen Noorwegen wilden verlaten omdat
ze niet door de christelijke koning Olaf Tryggvason gedwongen wilden worden
christen te worden, beloofden zij dat ze aan Thor of Odin zouden offeren als de wind
hen naar IJsland zou voeren, maar aan Freyr als ze in Zweden zouden belanden
(Hallfreðar saga [De saga van Hallfred] 5). Een ander verhaal vertelt dat Helgi de
Magere, die tegen het eind van de 9e eeuw land in de Eyjafjord in Noord-IJsland in
bezit nam, ‘mjök blandinn í trú’ was (geloofde wat hem het beste uitkwam). Hoewel
hij christelijk gedoopt was, riep hij op zee Thor aan, en deze moest hem ook wijzen
waar hij zich in IJsland zou gaan vestigen. De plaats waar hij zich uiteindelijk
vestigde, noemde hij naar de christelijke god Kristsnes. Hij moet ook aan Freyr
geloofd hebben, gezien het verhaal dat hij in de periode dat hij naar een goede
vestigingsplaats zocht, twee varkens, een zeug en een beer aan land zette, die zich
drie jaar later al vermeerderd bleken te hebben tot een kudde van zeventig stuks,
waaruit misschien blijkt dat de god hem welgezind was (Landnámabók [Het boek
over de landname] S 218/H 184). Bij Þverá in de Eyjafjord bouwde zijn zoon Ingjald
een groot heiligdom, misschien voor Freyr (Lnb. S 234). In de Víga-Glúms saga (De
saga van Moord-Glum; deze is een kleinzoon van Ingjald) is het zeker een
Freyrheiligdom en in deze saga speelt de god Freyr een belangrijke rol. Bij het
heiligdom ligt een akker die ieder jaar rijke vruchten draagt. Misschien was dit een
aan Freyr gewijde akker. De saga zegt daar echter niets over. In de Gísla saga (De
saga van Gisli) wordt verteld dat Gisli's zwager Thorgrim, stammend uit een geslacht
van
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Een afbeelding van de god Freyr, gevonden in Zweden
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Thorvereerders, een ijverig vereerder van Freyr was. Na zijn dood (door Gisli's hand)
gebeurde het dat op de zuidkant van zijn grafheuvel nooit sneeuw bleef liggen, omdat
Freyr niet wilde dat het ‘vroor tussen hen beiden’ (Gísla saga 18). In de Vatnsdoela
saga (De saga van de mensen uit het Vatnsdal) speelt een uit Noorwegen afkomstige
Freyr-amulet een rol.
Buiten Scandinavië is een cultus voor Freyr niet met zekerheid aangetoond. De
naam komt voor als appellatief ‘frô’, in de betekenis ‘heer’. Een plaatsnaam als
Franeker is vergelijkbaar met Scandinavische plaatsnamen als Frøsaker/Frøisaaker
en zou misschien als ‘akker van Frô’ geïnterpreteerd kunnen worden. In een oorkonde
van 1328 wordt gezegd dat de graaf zijn intocht in Friesland bij Stavoren moest
houden en nadat hij zijn onderdanen de vrede bevestigd had, diende hij zich via een
voorgeschreven route ‘in Vronenakker tot den Groenendale’ te begeven, waar allen
voor hem moesten verschijnen. De Vries denkt dat aan dit gebruik eenzelfde soort
cultische ommegang ten grondslag gelegen zou kunnen hebben als aan de tocht die
een pasgekroonde Zweedse koning langs een vastgestelde route door zijn hele gebied
moest maken, de zogenaamde Eriksgata. En zoals de oudste Zweedse vorsten nauw
met de Freyrcultus verbonden waren, zou ook Vronenakker/Franeker oorspronkelijk
naar deze god hebben kunnen verwijzen. Dit is echter een rijkelijk late overlevering
en Vronenakker/Franeker kan evengoed gewoon ‘akker van de heer’ betekenen.
De god Freyr was, zoals uiteengezet, gelieerd aan vruchtbaarheid en voorspoed,
maar ook aan koningschap en krijgerdom. Als god van de vruchtbaarheid is hij
verbonden met riten op dit terrein, zoals bijv. de heilige bruiloft (»Gerd) en cultische
ommegangen. Misschien moeten Freyr en de hem begeleidende priesteres in de
Gunnars þáttr helmings (Het verhaal van Gunnar Helming) gezien worden als een
goddelijk paar, de hemelgod en de aardgodin vertegenwoordigend.
Is Freyr de god van een agrarische bevolking, in tegenstelling tot Thor en Odin
die krijgers en koningen representeren? Volgens Lotte Motz kan Freyr inderdaad
gezien worden als de god van de (misschien zelfs erfelijk) aan het land gebonden
mens. Hij is hun beschermer en hun koning. Zijn krijgersfunctie komt voort uit zijn
taak het land en de mensen die ervan leven te beschermen. Hij is de god van het
geregelde bestaan, anders dan bijvoorbeeld Odin, die de god is van de krijgerwoede
en de dichterbezieling. De oorsprong van zijn cultus zoekt Motz bij de
grootgrondbezitters en hun koningen in het oude Uppland (Zweden).
Of we in fallische reuzenfiguren op de rotstekeningen uit de Brons- en vroege
IJzertijd vruchtbaarheidsgoden moeten zien, is de vraag. Zeker is dat er enige heilige
bruiloften op staan afgebeeld. Een vruchtbaarheidsidool lijkt ook de fallische paalgod
van Boddenbjerg uit het begin van onze jaartelling (Kopenhagen, Nationalmuseet).
Een minuscuul fallisch bronzen beeldje, gevonden te Rällinge in Zuidoost-Zweden,
nu bewaard in het Nationaal Historisch Museum in Stockholm, is naar men aanneemt
een afbeelding van deze god. Op een van de helmplaatjes van Torslunda (Zweden)
staan twee mannen afgebeeld met helmen die door een ever worden bekroond. Op
Germaans grondgebied zijn verscheidene kleine everfibula's gevonden.
Van P.O. Sundman verscheen in 1977 een moderne bewerking van de Hrafnkels
saga, Berättelsen om Såm (Het verhaal over Sam). Torgny Lindgren en Peter Dahl
schreven Kärleksguden Frö (De liefdesgod Frö), Stockholm 1988.
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Van B.E. Fogelberg is er een beeld Freyr met ever (1818, Stockholm,
Nationalmuseet); van Carl Ehrenberg een tekening Freyr en Gerd, Skadi en Njord
(in: Götter der nordisch-germanischen Mythe, 1882-83). De Deen Lorenz Frølich
maakte verschillende illustraties bij het gedicht Skírnismál in Karl Gjellerups
eddavertaling, 1895.
In Reykjavík wordt gepubliceerd het tijdschrift Freyr, Mánaðarblað um landbúnað
(lett. Maandblad over de landbouw). Skírnir is de naam van het tijdschrift van het
sinds 1827 bestaand IJslands literair genootschap Bókmenntafélag Islands.
Turville-Petre 1964; Motz 1996; RäF 1966; Von See e.a. 1997.
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Frigg (on.)/Frîja (ogm.).
De naam van de Germaanse godin Frîja wordt bij klassieke auteurs niet genoemd en
is ook niet in inscripties op votiefstenen te vinden. Toch moet ze bekend zijn geweest
en zijn beschouwd als een Germaanse verschijningsvorm van de godin Venus, gezien
het feit dat de weekdagnaam ‘vrijdag’ (ohd. frîatac, oe. frīgedeag, ofr. frīgendei) een
vertaling is van lat. ‘Dies Veneris’. Ze treedt samen met haar echtgenoot Godan
(Wodan) op in het verhaal over de oorsprong van de naam ‘Langobarden’ in de
8e-eeuwse Historia Langobardorum van Paulus Diaconus, en in de Tweede
Merseburgse Toverspreuk (10e eeuw of vroeger) wordt ze samen met enkele andere
godheden genoemd, onder wie Wodan, »Sinthgunt en Volla. Van een cultus is nergens
sprake, er zijn geen plaatsnamen buiten Scandinavië die daarop wijzen.
In het Noorden heet Frîja Frigg. Over haar is iets meer bekend dan over Frîja. Ze
is de vrouw van »Odin en als zodanig de voornaamste onder de Asinnen. In de teksten
krijgt ze echter maar weinig aandacht en reliëf. Snorri Sturluson, die altijd probeert
de goden nader te karakteriseren op grond van de gegevens die hij over hen heeft,
weet niet veel over haar te vertellen: ‘Ze is de dochter van Fjörgynn, vrouw van
Odin, moeder van Balder, rivale van Jörd, Rind, Gunnlöd en Gerd, de schoonmoeder
van Nanna en koningin van Asen, Asinnen, Fulla, het valkenkleed en Fensalir.’
Kortom, Frigg wordt hier gekarakteriseerd als echtgenote van een (ontrouwe)
hoofdgod, als moeder en schoonmoeder, en als meesteres van Fulla, haar kamenier
en vertrouwelinge. Ze woont in Fensalir en ze bezit een valkenkleed. Dat valkenkleed
wordt alleen genoemd in het verhaal over Thors reis naar »Geirröd, als Loki het van
haar leent. Snorri noemt twee dienaressen van Frigg: Fulla en Gna. Fulla is
waarschijnlijk dezelfde als de ohd. Volla in de Tweede Merseburgse Toverspreuk
(»Sinthgunt). Friggs vader, waarschijnlijk een reus, is verder niet bekend (SnE. I,
35; II, 26 en 27).
In de Snorra-Edda treedt ze alleen in het verhaal over de dood van Balder zelf
even op. Zij is het die alles en iedereen op aarde heeft laten zweren dat ze Balder
niet zullen schaden, en zij vertelt de vreemde vrouw (Loki in een andere gedaante)
dat ze de maretak geen eed heeft afgenomen, omdat ze die te jong vond. Het
eddagedicht Völuspá (De voorspelling van de zieneres) 33, 53 noemt haar als
treurende moeder en liefhebbende echtgenote.
Als Odins echtgenote zien we haar ook in de proza-inleiding van het gedicht
Grímnismál (Het lied van Grimnir) en in de eerste strofen van het gedicht
Vafþrúðnismál (Het lied van Vafthrudnir), waar ze Odin waarschuwt tegen de reus
wiens kennis en wijsheid hij op de proef wil gaan stellen. Hier raken man en vrouw
met elkaar in conflict over twee jeugdige beschermelingen, waarvan Odin de een en
Frigg de ander steunt. Als Odin zijn beschermeling tot koning maakt en die van Frigg
naar de trollen stuurt, weet Frigg Odin door manipulatie in moeilijkheden te brengen.
Dit is eenzelfde gegeven als in Paulus Diaconus' Historia Langobardorum, waar
Frea/Frîja de door haar gesteunde partij in een gewapend conflict door list tegen
Wodans bedoelingen in aan de overwinning weet te helpen (Hist. L. 1, 8). Mogelijk
speelden klassieke voorbeelden (zoals Zeus en Hera) hier een rol; over hoe het
gegeven in het Noorden belandde kan men slechts speculeren.
Twee verhalen zijn er met Frigg in de rol van een ontrouwe echtgenote. In
hoofdstuk 3 van de Ynglinga saga (De saga van de Ynglingen) vertelt Snorri dat
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Odin als zo vaak op reis was gegaan, maar zo lang wegbleef dat men dacht dat hij
niet meer terug zou komen. Odins broers Vili en Ve, die altijd tijdens zijn afwezigheid
regeerden, verdeelden toen het rijk tussen hen beiden en ze deelden ook Frigg. Een
tijdje later kwam Odin echter terug en nam rijk en vrouw weer in bezit. Het verhaal
is niet meer dan een bericht, ingehouden en zonder opsmuk verteld.
Snorri's Deense collega, Saxo Grammaticus, vertelt de geschiedenis in zijn Gesta
Danorum anders en minder onschuldig. Bij hem is Othinus' vrouw Frigga zowel
hebzuchtig als ontrouw.
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Een voorstelling van Frigg uit het einde van de vorige eeuw in een Zweedse vertaling van de Lied-Edda

Othinus heeft een prachtig en rijkversierd gouden beeld van zichzelf cadeau gekregen,
maar Frigga laat kunstsmeden al de versierselen van het beeld afhalen omdat ze ze
zelf wil dragen. Othinus laat de smeden ophangen en geeft zijn beeld een ereplaats.
Dan geeft Frigga zich aan een van Othinus' dienaren en deze zet haar ertoe aan het
beeld te laten omsmelten. Dit gebeurt. Othinus schaamt zich zozeer over Frigga's
gedrag dat hij in vrijwillige ballingschap gaat en pas terugkeert nadat Frigga gestorven
is (Gest. D. I).
Dit verhaal doet sterk denken aan het verhaal over »Freyja en de dwergen en de
Frigga in Saxo's verhaal heeft duidelijk Freyja-achtige trekken. Op de geschiedenis
met Vili en Ve wordt in het eddagedicht Lokasenna (Loki's twistgesprek) str. 26 een
toespeling gemaakt.
In Ls. 29 wordt ook nog opgemerkt dat Frigg in de toekomst kan zien, iets dat
enige strofen eerder ook over »Gefjon gezegd is. Mogelijk heeft dit te maken met
het feit dat ze Odins vrouw is en als zodanig deel heeft aan zijn kennis. Voor Gefjon,
een van Friggs ‘rivalen’, geldt misschien hetzelfde.
Uit een strofe in het gedicht Oddrúnargrátr (Oddruns klacht, str. 9) zou kunnen
worden afgelezen dat ze soms door barende vrouwen werd aangeroepen: ‘Mogen
goedgezinde wezens je helpen, Frigg en Freyja en nog meer goden.’
Alles bij elkaar genomen weten we dus niet veel over de voornaamste Asin. Er zijn
vrijwel geen sporen van een cultus van Frigg aangetroffen, evenmin als van de
Zuid-Germaanse Frîja. Volgens De Vries zijn er slechts een paar plaatsnamen in het
Zweedse Götaland die misschien aan een cultus herinneren. Dat Frigg in het Noorden
geen rol van belang heeft gespeeld, blijkt vooral uit het feit dat de vrijdag hier nergens
*friggjar-dag (dag van Frigg) heet, maar dat men de zuidelijker woordvorm ‘frîadag’
(zw. fredag, dag van Frîja) heeft overgenomen.
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Over haar functie komen we uit de schaarse gegevens ook niet veel te weten: ze
wordt voorgesteld als vrouw en moeder, werd misschien bij geboorten aangeroepen,
en heeft een zinnelijke kant
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die overeenkomt met wat we over Freyja weten.
De betekenis van haar naam werpt ook niet veel licht op de functies van deze Asin.
Men brengt de naam in verband met oi. ‘priyā’ (geliefde), oe. ‘frēo’, os. ‘frî’ (vrouw).
In de Vsp. 53 heet Frigg ook Hlin, maar in SnE. I, 35 wordt Hlin als afzonderlijke
godin genoemd, zij het in connectie met Frigg. Hetzelfde geldt voor Saga, die zowel
in SnE. I, 35 als in Grm. 7 als afzonderlijke godin en gezellin van Odin wordt
genoemd. Op verschillende gronden neemt men aan dat zowel Hlin als Saga andere
namen voor Frigg zijn.
Uit oude tijden stamt geen enkele afbeelding die met Frigg in verband kan worden
gebracht. Ook in later tijden heeft ze nauwelijks tot kunstuitingen geïnspireerd. In
de Historia de gentibus septentrionalibus (Geschiedenis van de noordelijke volkeren,
1555) van de Zweed Olaus Magnus staat ze afgebeeld op een houtgravure die Thor
toont, geflankeerd door Odin en Frigg; ze draagt een zwaard en, gek genoeg, het
traditionele attribuut van »Skadi, de boog. Ze stond samen met Freyja (en alle andere
goden) afgebeeld op het verloren gegane Ragnarök-fries van H.E. Freund (begin 19e
eeuw), naar blijkt uit tekeningen van H. Olrik (in het Statens Museum for Kunst te
Kopenhagen) en D.W. Lindau (in de Ny Carlsberg Glyptotek te Kopenhagen). Rond
1900 schilderde de Engelsman John Charles Dollmann Frigga spinning the clouds.
Het beeld van een wolkenspinnende Frigg is nergens in de schriftelijke overlevering
te vinden. Op Wagner geïnspireerd is de tekening Fricka van Hans Thoma
(1839-1924). Emil Doepler d. J. beeldde Wodan und Frea am Himmelsfenster af (in
Walhall, 1901).
De Zweedse koning Gustav III schreef een toneelstuk Friggja. In Wagners opera
Die Walküre treedt Frikka op als de hoedster van het huwelijk.
Jungner 1922, 1924; Motz 1980; Sturtevant 1952.

Garmangabis
is een Germaanse godin die op een wij-inscriptie van ca. 238-44 n.Chr. te Lanchester
bij Durham in Noord-Engeland wordt vermeld. De steen werd opgericht door daar
gelegerde leden van de Germaanse stam der Suēbi, wier naam nog voortleeft in het
Duitse Schwaben.
Het tweede deel van de naam van de godin betekent waarschijnlijk ‘gevende’; het
eerste deel is moeilijk te duiden, maar men heeft gesuggereerd dat het ‘vriendelijk,
bereidwillig’ zou betekenen. In dat geval komt de naam overeen met die van de
»Matrone Friagabis op een andere inscriptie in Engeland.
Gutenbrunner 1936; Much 1928; De Vries 1970.

Gefjon
is in de Snorra-Edda een maagdelijke godin die alle meisjes die ongehuwd sterven,
na hun dood bij zich opneemt (SnE. I, 35). Gefjons maagdelijkheid valt moeilijk te
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rijmen met een ander verhaal dat zowel in de Heimskringla (Het wereldrond) (Yngl.
s. 5) als in de Snorra-Edda (SnE. I, 1) is overgeleverd, met kleine verschillen. Daar
vertelt Snorri namelijk dat Odin zich in Odense (= Odins heiligdom) op het eiland
Fyn in Denemarken had gevestigd. Hij stuurde de Asin Gefjon naar het noorden over
de Sont om nieuw land te zoeken. Ze kwam bij koning Gylfi van Zweden en kreeg
een stuk land van hem, volgens SnE. I, 1 als dank voor een herdersuurtje. Hij schonk
zoveel land als vier ossen in één dag konden ploegen. Daarop ging Gefjon naar
Jötunheim, de wereld der reuzen, en kreeg daar met een van de reuzen vier zonen.
Die veranderde ze in ossen en spande hen voor de ploeg. De ploeg sneed zo diep dat
ze een stuk land van Zweden lostrok en meesleepte naar het westen in de richting
van Odense. Dat land is het eiland Sjaelland in Denemarken.
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Sindsdien woonde Gefjon daar. Maar waar ze in Zweden had geploegd, ontstond
een meer dat ‘Lögr’ (het Mälarmeer) heet. De inhammen van dit meer zouden
overeenkomen met de landtongen van Sjaelland. Volgens Yngl. s. 5 trouwde Gefjon
later met Skjöld, een zoon van Odin.
In zowel Hkr. als SnE. wordt het verhaal afgesloten met een strofe van de 9e-eeuwse
dichter Bragi, waarin de vier ossen en de roof van het land van Gylfi genoemd worden:
‘Gefjon trok vrolijk Denemarkens aanwas weg van Gylfi.’ Dat deze aanwas
waarschijnlijk niet helemaal van het Mälarmeer kwam maar dichterbij gezocht moet
worden, ligt voor de hand. Volgens sommigen moet het verhaal dan ook gezien
worden als een verhaal dat het ontstaan van de Sont verklaart: de ossen trokken een
stuk land los bij Skåne in Zuid-Zweden, waardoor de Sont ontstond, die men heel
goed zou kunnen opvatten als een diepe (ploeg)voor. De bewering van Snorri dat zo
het Mälarmeer bij Stockholm is ontstaan, zou gebaseerd kunnen zijn op het feit dat
de woonplaats van koning Gylfi daar in de buurt lag.
Vermoedelijk was Gefjon als zoveel andere Germaanse godinnen van oorsprong
een vruchtbaarheidsgodin. Daarop duidt ook haar naam, ‘de gevende’. De naam
‘Gefjon’ kan opgevat worden als een doublet van ‘Gefn’, een van de namen van de
godin »Freyja, met wie zij een lichte overeenkomst vertoont. In het eddagedicht
Lokasenna (str. 20) bijv. wordt haar verweten dat zij - net als Freyja - omwille van
een sieraad met een jongeling sliep en ook in bovengenoemde mythe vertoont ze
losse zeden. Uit de Lokasenna kan ook worden afgelezen dat ze evenals Freyja een
nauwe band met Odin had: in strofe 21 zegt Odin dat Gefjon even goed op de hoogte
is van het lot van de mensen als hijzelf.
Gefjon lijkt speciaal met Denemarken verbonden te zijn, gezien het feit dat ze als
de stammoeder van een mythische koningsdynastie in Denemarken wordt beschouwd.
Die koningsfamilie wordt in de Oudengelse Beowulf en in de Oudnoordse literatuur
aangeduid als ‘Scyldingas’, resp. ‘Skjöldungar’ (afstammelingen van Skjöld).
Lorenz Frølich beschilderde in 1882 het plafond van kamer 30 in het museum in
kasteel Frederiksborg op Sjaelland met een voorstelling van Gefjon en de vier
ploegende ossen. De Gefjon-fontein van Anders Bundgaard (1907) in Kopenhagen
toont hetzelfde motief.
Ross 1978.

Geirröd
(on. Geirröðr), reus. Over hem vertelt Snorri Sturluson in de Snorra-Edda het
volgende verhaal. Op een dag had Loki Friggs valkenkleed geleend en was naar het
rijk van de reus Geirröd gevlogen, waar hij een grote burchthal zag staan. Hij streek
neer in een venster en gluurde naar binnen, maar Geirröd zag hem zitten en gaf een
man bevel de vogel te pakken. Loki zat hoog en droog en liet de man langs de hoge
muur omhoog klauteren, vast van plan om pas op het allerlaatste moment op te
vliegen. Maar toen het zover was, bleek hij vast te zitten en hij werd
gevangengenomen. De reus zag de ogen van de valk en vermoedde dat het geen
gewone valk was. Hij probeerde hem tot spreken te brengen, maar tevergeefs. Toen
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werd de vogel in een kist opgesloten en daar zat hij drie maanden zonder eten of
drinken. Toen Loki uit de kist gehaald werd, biechtte hij op wie hij was. De reus
eiste daarop van Loki dat deze ervoor zou zorgen dat Thor naar Geirrödargardar zou
komen, zonder hamer, ijzeren handschoenen en krachtgordel.
Loki wist Thor hiertoe over te halen. Op weg naar de reus overnachtten ze bij een
reuzin, Grid, de moeder van de god Vidar. Deze waarschuwde hem voor de slimheid
en de kwaadaardigheid van de reus en ze leende Thor haar ijzeren handschoenen,
krachtgordel en ijzeren staf. Vervolgens moest Thor de grote rivier Vimur oversteken.
Hij bond de krachtgordel om en waadde erdoorheen, steunend op de staf. Loki hield
zich aan de gordel vast. Toen ze midden in de rivier waren steeg het waterpeil
plotseling tot aan Thors schouders.
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Thor doodt de reus Geirröd. Tekening van Palle Bregnhøi, 1986
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Toen Thor keek hoe dat kwam, zag hij een dochter van Geirröd, Gjalp, wijdbeens
boven de rivier staan plassen. Thor pakte een steen en smeet die naar haar toe met
de woorden: ‘Een rivier moet je bij de monding afdammen.’ Om op de kant te komen
moest hij zich aan een lijsterbes optrekken en sindsdien noemt men de lijsterbes
‘Thors redding’.
Toen Thor en Loki bij Geirröd aankwamen, werden ze in een geitenhok
ondergebracht. Er was één stoel en daar ging Thor op zitten. Hij voelde toen hoe de
stoel naar het dak begon te rijzen. Hij zette zich met zijn staf schrap tegen het dak
en de stoel zakte langzaam omlaag onder luid gekraak en gekrijs. Toen bleek dat
Gjalp samen met Greip, een andere dochter van Geirröd, onder de stoel zat en dat
Thor hun ruggengraat had gebroken. Daarna moest Thor bij Geirröd in de hal komen
en zijn krachten met hem meten. Geirröd pakte met een tang een gloeiende sintel en
gooide die naar Thor toe, maar deze ving hem op met Grids ijzeren handschoen en
gooide hem terug. De reus sprong achter een ijzeren zuil, maar de sintel vloog door
de zuil heen en vervolgens dwars door Geirröd en de muur en zo de grond in. En dat
was het einde van Geirröd (SnE. II, 26).
Snorri's voornaamste bron was de Thorsdrapa (Lofdicht op Thor) van Eilif
Gudrunarson, een skaldengedicht uit het einde van de 10e eeuw, waarvan 19 hele en
twee halve strofen in de Snorra-Edda zijn opgenomen als illustratie, of bewijs, van
Snorri's verhaal. In het gedicht wordt Thor op zijn reis naar het huis van Geirröd niet
door Loki, maar door zijn dienaar Thjalfi vergezeld. Wel wordt de reis gemaakt op
instigatie van Loki, die meinedig en onbetrouwbaar wordt genoemd. Elementen die
Snorri overnam, zijn het snelle wassen van het water in de rivier Vimur en het
moeizame oversteken ervan, waarbij Thjalfi zich aan Thors schildband moet
vasthouden; de dood van Geirröds dochters Gjalp en Greip; de strijd tussen Thor en
Geirröd, waarbij ze elkaar met een gloeiend stuk ijzer bekogelen, en de dood van
Geirröd. In het gedicht wordt de oversteek van de Vimur veel beeldender en
uitvoeriger beschreven dan in het proza. Ook is er sprake van gevechten met reuzen
vóór ze het huis van Geirröd bereiken; Snorri zegt daar niets over. Nog een andere
afwijking is dat de reus volgens Snorri door een gloeiende sintel wordt gedood,
terwijl in het gedicht sprake is van Thors bloedige hamer.
Snorri moet naast Eilif nog een andere bron gekend hebben, want hij citeert in zijn
verhaal ook nog een strofe uit een verder onbekend eddagedicht, waarin sprake is
van het wassen van de rivier. In een van de handschriften van de Snorra-Edda staat
nog een halve strofe uit dit gedicht; daarin worden de twee dochters van de reus
genoemd.
In het achtste boek van Saxo's Gesta Danorum (eind 12e eeuw) staat een verhaal
dat overeenkomsten vertoont met de teksten van Eilif en Snorri. Koning Gormo van
Denemarken hoorde van mannen uit Thule over een zekere Geruthus, die ergens
voorbij de grenzen van de aarde in een rijk van eeuwige duisternis zou heersen. Hij
gaat met driehonderd man op drie speciaal gebouwde schepen op onderzoek uit en
een zekere Thorkillus is de reisleider. Na enkele gevaarlijke avonturen komen ze in
Bjarmaland, waar ze te voet verdergaan. Hier worden ze gastvrij ontvangen door een
reus, Guthmundus, die echter probeert het gezelschap op allerlei manieren van de
wijs te brengen. Dankzij de waarschuwingen van Thorkillus lukt dat niet. Guthmundus
zet hen nu over de rivier die de grens tussen deze en gene wereld vormt en daar
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bereiken ze een zwarte, stinkende stad, door schimmen bewoond, het rijk van
Geruthus. Daar zien ze veel vreselijks, o.a. een oude man met een doorboord lichaam
die tegen een rotsblok leunt dat van een berg is afgeslagen, en drie vrouwen met
gebroken ruggengraat. Thorkillus legt zijn reisgenoten uit dat dit het werk van de
god Thor is geweest. Het verhaal eindigt ermee dat het gezelschap, zelfs Thorkillus,
voor de verleiding van de onmetelijke schatten in Geruthus' omgeving bezwijkt en
aangevallen wordt door de schimmenwereld. Slechts twintig man overleven en keren
terug bij Guthmundus, die hen node naar huis laat gaan.
Reminiscenties aan het verhaal vinden we ook nog in een heel jonge IJslandse
tekst, de Þorsteins þáttr baejarmagns (Het verhaal van Thorstein Hui-
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zenhoog), uit de 14e of 15e eeuw. Thorstein, een volgeling van koning Olaf
Tryggvason, gaat op reis naar Reuzenland en komt bij Gudmund van Glaesisvellir.
Deze is hier een ‘leenman’ van koning Geirröd van Jötunheim en moet naar hem toe
om hem trouw te zweren. Thorstein gaat mee. Bij het oversteken van de ijskoude
grensrivier vriest een van Thorsteins tenen af. Bij Geirröd aangekomen moet Gudmund
een aantal proeven afleggen, die hij dankzij de hulp van Thorstein goed doorstaat.
Een van de proeven bestaat uit het gooien met een gloeiendhete zeehondenkop.
Geirröd overleeft de proef niet.
In Saxo's verhaal vinden we uit de mythe nog terug: de grensrivier (overspannen
door een smalle, gouden brug), het feit dat Thor Geirröd met een gloeiend stuk ijzer
doorboorde en doodde en dat dit ijzer ook nog door een wand, hier een rotsblok,
vloog, en de vrouwen met gebroken ruggengraat, zij het dat hier van drie vrouwen
sprake is tegen twee in de andere verhalen. Toegevoegd is Guthmundus, een
halfmythische figuur die als Gudmund van Glaesisvellir (stralende velden) in veel
jongere IJslandse teksten wordt genoemd. Saxo's smalle brug komt uit de
middeleeuwse visioenenliteratuur.
Het opvallendste element in het verhaal van Snorri is dat Thor zonder zijn hamer
op reis gaat. Volgens Jan de Vries hield de oorspronkelijke mythe waarschijnlijk in
dat Thor zijn gestolen hamer ging terughalen, een verhaal dat we nu slechts kennen
uit de Þrymskviða (Gedicht over Thrym; »Thrym). Hij baseert dit o.m. op het feit
dat in het gedicht van Eilif pas aan het einde sprake is van Thors hamer als instrument
om de reuzen te doden; voordien vecht Thor met blote handen.
In het gedicht van Eilif worden zeven strofen, een naar verhouding groot aantal,
gewijd aan het oversteken van de rivier Vimur. Ook Snorri maakt daar veel werk
van. In beide teksten vinden we het gegeven dat Thor zijn gezel over het water moet
dragen. Al bij Eilif wordt het wassen van het water door reuzinnen veroorzaakt; uit
kenningen in het gedicht zou men kunnen opmaken: door hun bloed (Turville-Petre
spreekt zelfs van menstrueel bloed); Snorri suggereert urine.
De Vimur is een grensrivier, die Geirröds wereld scheidt van die van goden en
mensen; in de jongere teksten heet de rivier Hemra, maar zij heeft dezelfde functie.
Thor treedt op in zijn voornaamste functie: bestrijder van de bewoners van de andere
wereld, een wereld van woest ontketende natuurkrachten. In de jongere verhalen is
de andere wereld die van dood en demonen, kan de rivier zonder hulp niet worden
overgestoken, en zijn de helden van de verhalen geen goden meer, maar mensen.
De vier teksten illustreren treffend hoe mythologisch gedachtegoed in de tijd na
de kerstening van lieverlee verbleekt en verandert. Uit de oudste bron, het gedicht
van Eilif Gudrunarson, spreken bewondering en liefde voor de god die de wereld
beschermt tegen haar vijanden, de reuzen, onder wie Geirröd kennelijk een van de
meest geduchte was. Dit blijkt vooral uit de kenningen, uit een reeks kunstige variaties
op het thema ‘bestrijder van reuzen’ en vooral uit de versierende adjectieven, die de
god als zeer moedig, daadkrachtig, strijdlustig, knap en onberispelijk prijzen. Het
veel jongere verhaal van Snorri heeft de grote lijn van de mythe bewaard, maar bij
hem is het verhaal opgesmukt met een aantal sprookjes- (o.a. valkenkleed, vogel met
mensenogen, krachtgordel) en andere motieven (de lijsterbes als redding) en het
wordt humoristisch verteld. Hoewel Snorri een christen is, blijkt dat nergens uit deze
vertelling. Anders is dat bij Saxo, de geestelijke, die in de tweede helft van de 12e
eeuw schreef. Bij hem is de wereld van Geruthus een infernale wereld, bevolkt door
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schimmen en demonen, en is Geruthus erop uit om bezoekers te verleiden en in het
verderf te storten. Zijn Thorkillus is een heiden, maar een ‘goede’ heiden. Hij zal
zich later tot het christendom bekeren. Saxo wist dat Thor Geirröd/Geruthus en enkele
vrouwen had gedood en kennelijk ook hoe - hij vermeldt Thor zelfs in zijn vertelling
-, maar hij bedde de mythische gegevens in in een beschrijving van wat meer lijkt
op de hel uit de middeleeuwse visioenenliteratuur. In de Þorsteins þáttr baejarmagns
ten slotte zijn Geirröd en Gudmund toverkrachtige reuzenvorsten geworden, waarbij
Gudmund de welwillende reuzen repre-
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senteert en Geirröd de vijandige wereld. Ze worden bestreden met toverkracht en
het geloof in de hulp van de christenkoning Olaf Tryggvason. De mythe is vrijwel
onherkenbaar veranderd. Interessant is dat het verhaal onderscheid maakt tussen
‘risi’ en ‘jötunn’. Beide woorden betekenen ‘reus’, maar een ‘risi’ is hier kennelijk
een welgezinde reus (Gudmund woont in Risaland) en een ‘jötunn’ een vijandige
(Geirröd woont in Jötunheim).
Alle verhalen hebben met elkaar gemeen dat Geirröd een bewoner is van een
andere wereld, soms van de gewone wereld gescheiden door een duistere zone (Saxo),
en altijd door een geduchte rivier.
Alleen in het boek van Doepler en Ranisch, Walhall (1901), is een illustratie te vinden
die Thor toont tijdens het doorwaden van de rivier Vimur. Een meer recente illustratie
van Palle Bregnhøi (in: Anders Baeksted, Goð og hetjur í heiðnum sið [Goden en
helden in de heidense tijd] Reykjavík 1986) toont Thor die de reus met het gloeiende
ijzer doorboort.
Ellis 1943; Mogk 1924; De Vries 1933.

Gerd
(on. Gerðr) is de dochter van de reus Gymir en zijn vrouw Aurboda en de vrouw of
geliefde van de god »Freyr. In de opsomming van de Asinnen in Gylfaginning (De
begoocheling van Gylfi) wordt ze niet genoemd, wel in een opsomming in
Snorra-Edda II, 1. Volgens de Ynglinga saga (De saga van de Ynglingen) hfdst. 10
is ze de vrouw van Freyr en heet hun zoon Fjölnir.
Gerd is vooral bekend door het eddagedicht Skírnismál (Het lied van Skirnir) en
de prozaversie van het verhaal in SnE. I, 37, waar verteld wordt hoe Gerd ertoe
gebracht werd Freyrs bruid te worden.
In het gedicht horen we hoe de god Freyr op een dag op Odins zetel Hlidskjalf
plaatsnam, vanwaar hij een overzicht over alle werelden had (Hlidskjalf betekent
misschien ‘uitzichttoren’). Toen zag hij in de reuzenwereld een vrouw lopen, wier
schitterend blanke armen zo'n indruk op hem maakten dat hij niet meer kon eten,
drinken of slapen. Hij zond zijn dienaar Skirnir naar de wereld van de reuzen om
haar te werven en hij gaf hem een goed paard, zijn eigen zwaard en geschenken mee:
elf gouden appelen en Odins ring Draupnir. Gerds woning werd beschermd door een
vlammenwal en wilde honden, maar Skirnir wist toch tot haar door te dringen. De
fraaie geschenken konden haar er echter niet toe brengen op Freyrs aanzoek in te
gaan. Toen bedreigde Skirnir haar met het zwaard en sprak een vreselijke vervloeking
over haar uit, waarop ze beloofde Freyr na negen nachten op een bepaalde plaats te
ontmoeten. Het gedicht eindigt met Freyrs klacht dat deze negen nachten van wachten
hem zeer lang zullen vallen.
Snorri's verhaal is aanmerkelijk korter. Het bevat voornamelijk de gehele inleiding
van het gedicht, maar doet de werving zelf in één regel af: ‘Toen ging Skirnir weg
en wierf de vrouw voor hem en kreeg haar belofte dat ze na negen nachten naar een
plaats zou komen die Barrey heette en daar bruiloft met Freyr zou vieren.’ De gehele
kern van het gedicht, de vervloeking, is hier vervallen. Ook worden de gouden appelen
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niet genoemd. Snorri vermeldt echter met nadruk dat het weggeven van het zwaard
Freyr later bij »Ragnarök duur zou komen te staan.
Hoewel Snorri Gerd in de Ynglinga saga de vrouw van Freyr noemt, is het nog maar
de vraag of zij dat was. Het gedicht zegt niet meer dan dat ze hem een samenzijn
aanbiedt. Ook het feit dat Snorri haar in zijn Snorra-Edda niet als Asin noemt, geeft
te denken. In het gedicht Lokasenna 42 verwijt Loki Freyr dat hij Gymirs dochter
voor goud heeft gekocht en voor haar zijn zwaard heeft afgestaan; Gerd wordt in de
proza-inleiding van dit gedicht niet genoemd.
Of Gerd tot de Asinnen gerekend kan worden, is dus niet echt duidelijk. ‘Gerðr’
komt verscheidene malen voor als vrouwennaam en het was niet gebruikelijk mensen
de namen van goden te ge-
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ven. Plaatsnamen die op een mogelijke verering van haar duiden zijn er niet.
In Skírnismál zijn oude en jongere motieven met elkaar vermengd. Jong en
sprookjesachtig zijn de vermelding van de vlammenwal die de maagd moet
beschermen en waar het paard overheen moet springen, een motief dat we ook uit
de noordelijke versies van het Nibelungenverhaal kennen, en het volgens Skm. 9 uit
zichzelf vechtende zwaard. De vervloekingen die Skirnir uitspreekt doen daarentegen
oud en archaïsch aan.
Alle namen in de omgeving van Freyr duiden op licht, leven of groei. De god zelf
wordt verscheidene malen ‘skírr’, stralend, genoemd, en zijn dienaar Skirnir, de
stralende, zou in feite de god zelf zijn. Andere dienaren die in de Lokasenna genoemd
worden, zijn Byggvir (afgeleid van ‘bygg’, gerst) en Beyla (afgeleid van ‘baula’,
loeien). De windstille plaats waar Freyr en Gerd elkaar zullen ontmoeten heeft een
naam die naar de vruchten des velds verwijst: Barri (verwant met ‘barr’, gerst). De
naam ‘Gerðr’ is afgeleid van ‘garðr’ (omheind veld) en de godin zou een
vruchtbaarheidsgodin zijn, de beschermgodin van het gecultiveerde land. Over het
algemeen heeft men het verhaal over de verbintenis tussen Freyr en Gerd dan ook
geduid als een heilig huwelijk tussen de zonnegod, Freyr, en een aardgodin, Gerd,
ter bevordering van de vruchtbaarheid van de natuur. Het gedicht zou men als een
soort ritueel drama kunnen beschouwen, met als inhoud deze gebeurtenissen.
Op rotstekeningen uit de Bronstijd en de vroege IJzertijd treffen we al afbeeldingen
aan van het heilige huwelijk (gr. hiëros gamos), dat de verbintenis tussen hemelgod
en aardgodin moest spiegelen. Dit duidt erop dat het al vroeg een belangrijke rol in
de cultus speelde. In veel later tijd speelt het dan een rol in de cultus van de Wanen,
de vruchtbaarheidsgoden.
In Noorwegen en Zweden zijn een aantal kleine, gouden plaatjes uit de 7e of 8e
eeuw aangetroffen, waarop een man en een vrouw staan afgebeeld die elkaar de hand
reiken of elkaar een korenaar, of iets dat daarop lijkt, overhandigen. Men denkt dat
de afbeelding op deze plaatjes Freyr en Gerd voorstelt.

Een gouden sieraad met - vermoedelijk - een voorstelling van Freyr en Gerd, gevonden in Hauge
(Jären, Noorwegen)
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Op een fragment van een 10e-eeuws kruis uit Michael op het eiland Man staat een
vrouwenfiguur afgebeeld met losse haren en een lange stengel in haar hand. Onder
haar staat een gezadeld paard. Men veronderstelt dat dit een afbeelding is van Gerd
en het paard van Freyr, waarop Skirnir naar haar toe kwam.

Skirnir bedreigt Gerd. Illustratie van Lorenz Frølich, 1896

In Scandinavië hebben de Deen Adam Oehlenschläger en de Zweed Esias Tegnér
in het begin van de 19e eeuw over Gerd gedicht. In Nederland verscheen tegen het
einde van dezelfde eeuw Gerda, een Noordsche sage (Haarlem z.j.) van A.S.C.
Wallis, pseudoniem van Adèle Sophia Cornelia Opzoomer (1857-1925). In dit gedicht
wordt de Noordse mythologie vrij bewerkt en omgevormd tot een verhaal van schuld
en boete met een sterk christelijke inslag.
Mitchell 1983; Motz 1981; Randlev 1985; Turville-Petre 1969.
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Ginnungagap,
de oerruimte vóór het begin van de schepping. In het Noorden komt de term uitsluitend
voor in de Snorra-Edda. In zijn scheppingsverhaal (»Ymir) beschrijft Snorri Sturluson
twee oerwerelden, Niflheim (»Hel) en Muspelsheim (»Muspell), aan weerszijden
van een enorme lege ruimte. Deze lege ruimte, waarin later de aarde zal komen te
liggen, heet Ginnungagap. In SnE. I, 4 citeert Snorri een strofe van het eddagedicht
Völuspá. Hier wordt de situatie voor de schepping als volgt beschreven:
In de oertijd was het
dat niets er was,
er was zand noch zee
noch koele golven;
aarde was er nog niet
noch hemel erboven,
een ‘gapende ruimte’ was er
en nergens gras.
(gap vas ginnunga, enn gras hvergi)

Waarschijnlijk heeft Snorri de term ‘ginnungagap’ uit dit gedicht overgenomen. Een
hierop gelijkende term wordt in de kerkgeschiedenis van Adam van Bremen (Gest.
H.E. IV, 39) vermeld, met de toevoeging dat dit een Scandinavisch woord is. Verteld
wordt dat de Noorse koning Harald Hardradi (de Harde) naar het einde van de wereld
zeilde en daar een diepe afgrond zag. In een toevoeging van later hand wordt over
deze ‘immane baratrum abyssi’ (gapende diepte van de afgrond) gezegd: ‘Dit heeft
een voorname kartuizer monnik aan de schrijver van deze regels verteld. Deze plek
heet in hun taal Ghimmendegop.’
Over de precieze betekenis van ‘ginnungagap’ hebben velen zich het hoofd
gebroken. Het tweede deel, ‘gap’, levert geen problemen op; het betekent ‘gapende
opening, afgrond’. Voor het eerste deel, ‘ginnungi’ (ginnunga is gen. ev. of mv.) of
‘ginnungr’ zijn allerlei oplossingen gesuggereerd. Men heeft het o.m. in verband
gebracht met een Germaanse woordstam *gin-, die ‘een geweldige, uitgestrekte
leegte’ zou aanduiden, of met een ie. wortel *ghi- (opensperren). In beide gevallen
zou Ginnungagap dan iets als ‘immense afgrond’ betekenen. Anderen brengen het
woord in verband met een werkwoord ‘ginna’ (voor de gek houden) en weer anderen
interpreteren ‘ginn-’ als ‘magisch geladen’. Ginnungagap zou een oerruimte zijn vol
van de magische kracht die het scheppingsproces mogelijk maakte. De jongste
suggestie is van Ursula Dronke. Zij meent dat het woord van origine niet Noords,
maar Oudhoogduits is: ‘ginunga’ (spleet, gapende opening), een woord dat regelmatig
in glossen te vinden is. Het Noorden zou het woord hebben overgenomen, zoals het
ook ‘muspell’ ontleend had, waarbij ‘gin-’ › ‘ginn-’ naar analogie van een Noordse
woordstam ‘ginn-’. Ginnungagap zou een tautologie zijn, iets als de gapende leegte,
de chaos. Volgens Dronke moet de term al vrij vroeg in het Noorden overgenomen
zijn, want in het gedicht Haustlöng (Een herfstlang [lofdicht]) van Thjodolf van
Hvinir (ca. 900) is al sprake van ‘ginnunga (vé)’, door haar vertaald als ‘de heilige
woningen, daar waar eens Ginnungagap was’.
Dronke 1997; Lorenz 1984.
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Heimdall
(on. Heimdallr), ook: Rig (on. Rígr), is een van de Asen. Snorri Sturluson noemt
hem ‘zoon van Odin’ en vertelt het volgende over hem (SnE. I, 27). ‘Hij wordt de
Witte Ase genoemd en hij is groot en heilig; hij werd uit negen zusters geboren. Hij
heet ook Hallinskidi en Gullintanni; zijn tanden waren van goud. Zijn paard heet
Gulltopp en hij woont in Himinbjörg bij de brug Bifröst. Hij is de wachter der goden
en zit daar aan het eind van de hemel om de brug tegen de bergreuzen te bewaken.
Hij heeft minder slaap nodig dan een vogel en ziet zowel bij dag als bij nacht meer
dan honderd mijlen ver. Hij hoort het gras op de aarde groeien en de wol op de
schapen en alles wat luider is. Hij bezit een hoorn die Gjallar-
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hoorn heet en die kan men over de gehele wereld horen. Heimdalls zwaard wordt
“höfuð” (hoofd) genoemd.’
In verband met dit laatste wordt later nog vermeld dat Heimdall met een
mensenhoofd doormidden werd geslagen en sindsdien kan een hoofd ook ‘het noodlot
van Heimdall’ genoemd worden (SnE. II, 15). Hierover zou meer verteld zijn in het
gedicht Heimdal(l)argaldr (Heimdalls toverlied), maar uit dit gedicht levert Snorri
ons slechts de twee regels over waarin de god verklaart dat hij ‘van negen moeders
een kind is, van negen zusters de zoon’. In het gedicht Hyndluljóð (Het lied van
Hyndla) 35-38 is ook sprake van een zoon van negen reuzendochters. Misschien
wordt hier eveneens Heimdall mee bedoeld.
Over deze god heeft in ieder geval één verhaal de ronde gedaan, maar het is helaas
onvolledig bewaard gebleven in de Húsdrápa (Lofdicht op het huis) van de dichter
Ulf Uggason. Dit gedicht, dat omstreeks 963 gedateerd moet worden, beschreef een
aantal wandversieringen in het huis van Olaf de Pauw, een van de hoofdpersonen in
de Laxdoela saga (De saga van de mensen uit het Laxardal). Een van de taferelen
had betrekking op een strijd tussen Loki en Heimdall om een sieraad, dat ‘hafnýra’
(lett. zeenier) genoemd wordt en volgens Snorri hetzelfde is als Freyja's attribuut
Brisingamen. Hij zegt er in zijn Edda het volgende over: ‘Heimdall is ook de bezoeker
van Vagasker en Singastein. Toen had hij het met Loki aan de stok over het
Brisingamen. Hij heet ook wel Vind(h)ler. Ulf Uggason heeft in zijn Húsdrápa een
lang stuk over dit verhaal gedicht en daarin wordt verteld dat ze in zeehondengedaante
waren.’ (SnE. II, 15)
Als Ragnarök begint zal Heimdall op zijn hoorn blazen en de goden tot de strijd
oproepen (Völuspá [De voorspelling van de zieneres] 46). Tijdens de eindstrijd zullen
Loki en Heimdall met elkaar vechten en beiden sterven (SnE. I, 51).
Al met al is Heimdall een raadselachtige god, over wie in de beide Edda's heel wat
informatie wordt aangedragen, maar omdat deze informatie doorgaans onvolledig
of tegenstrijdig is, kan ze maar moeilijk geïnterpreteerd worden. Van een cultus van
de god is nergens sprake. Plaatsnamen die daarop zouden kunnen wijzen, zijn er niet.
De naam van de god wordt op drie verschillende manieren weergegeven: Heimdallr,
Heimdalr en Heimdali. Daarnaast heeft hij nog enkele bijnamen. Via de interpretatie
van deze namen heeft men geprobeerd het karakter van de god nader te bepalen. Het
eerste gedeelte van de naam bevat het woord ‘heimr’ (wereld); over de interpretatie
van het tweede deel lopen de meningen ver uiteen. Men heeft het o.a. in verband
gebracht met oe. ‘deall’ (lichtend) of got. ‘dulþs’ (feest). Heimdall zou kunnen
betekenen: ‘die de wereld met zijn glans verlicht’, en hij zou een zonne- of lichtgod
kunnen zijn. Een vrouwelijke tegenhanger is de naam Mardöll (die de zee met haar
glans verlicht), een van de namen van de godin Freyja. Ook is het tweede lid, gelezen
als ‘dallr’, in verband gebracht met het ijsl. ‘dallr’ (stuk hout, boom); daarvan
uitgaande werd Heimdallr gezien als ofwel de wereldboom ofwel de wereldas.
Uitgaande van een tweede lid ‘dalr’ (boog, welving) zag men Heimdal als de god
bij de brug Bifröst (daar immers woont hij volgens Snorri) en de spelling Heimdali
(‘heimdali’ is in de synoniemenreeksen in de Snorra-Edda een woord voor ram) gaf
aanleiding tot de veronderstelling dat de god een ramgod was. Ook de naam
HALLINSKIDI - uit ‘hallinn’ (scheef, hellend) en ‘skíði’ (stuk hout) - komt in de
synoniemenreeksen voor als naam van een ram, maar wordt ook wel gezien als
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aanduiding van de wereldas die bij verschillende volkeren werd vereerd in de gestalte
van een hellend pad. Met de naam VINDHLER weet men niets te beginnen. Het eerste
deel van deze naam betekent ‘wind’, maar over de interpretatie van het tweede deel
bestaat geen overeenstemming. De namen van de god brengen ons dus niet nader tot
een beter verstaan van zijn aard.
Heimdall heet de zoon van Odin en van negen moeders. Misschien moet dit zo
verstaan worden dat Heimdall negen keer geboren is en ook negen keer zal sterven.
In de Snorra-Edda is in ieder geval tweemaal sprake van een sterven: in SnE. II, 15
wordt verteld dat hij werd gedood door een hoofd en tijdens Ragnarök wordt hij door
Loki gedood.
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Heimdalls negen moeders zijn allen zusters van elkaar. Sommigen hebben in deze
negen zusters de negen dochters van de god van de zee, »AEgir, willen zien. In het
eddagedicht Hyndluljóð echter is sprake van een mythische, zeer machtige en magisch
geladen figuur, de zoon van negen reuzendochters, die alle negen met name worden
genoemd. Op grond van de negen moeders neemt men algemeen aan dat deze
mysterieuze godheid Heimdall is. De namen van de reuzenmoeders komen echter
niet overeen met die van de dochters van AEgir.
Het is niet duidelijk of Heimdall gezien moet worden als een Ase of als een
Wanengod. Snorri noemt hem een zoon van Odin, maar Snorri heeft de neiging
vrijwel alle Asen zonen van Odin te noemen. In de Þrymskviða (Gedicht over Thrym)
wordt hij een Wane genoemd. En hoewel dit gedicht een jong gedicht is, waarbij
soms twijfel bestaat aan de mythologische echtheid van de gegevens, wijzen
verschillende kenmerken van deze god in de richting van de Wanen, vooral de
connectie met rijkdom en licht: de stralende god heeft gouden tanden en een paard
met gouden manen of hoofdstel.
Heimdall wordt verscheidene malen ‘wit’ genoemd. Dit epitheton, in ‘de witte
Ase’ (SnE. I, 27) en ‘de witste van alle Asen’ (Þrk. 15), wordt door de voorstanders
van de opvatting dat de god een Wanengod is, geïnterpreteerd als ‘lichtend, stralend’.
Over Heimdalls functie bestaat geen twijfel: hij is de wachter van de goden. Als
zodanig zit hij onder de wereld-es aan het einde van de brug Bifröst. Volgens Grm.
13 heeft hij daar een woning, Himinbjörg, waar hij de tijd opgewekt doorbrengt,
maar Lokasenna 48 situeert hem buiten onder de es Yggdrasil, met een ‘bemodderde’
rug. Over de exacte betekenis van die bemodderde rug zijn de interpretatoren het
verre van eens. In Ls. is de vermelding ervan ongetwijfeld denigrerend bedoeld, een
spotten met Heimdalls functie als wachter, een functie die niet altijd veel sociaal
aanzien genoot.
Als wachter van de goden slaapt hij weinig en hij heeft zeer scherpe ogen en een
bijzonder scherp

Een scène uit de Rígsþula. Illustratie van Lorenz Frølich, 1896
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gehoor. Zijn attribuut is de Gjallarhoorn, waarop hij zal blazen in geval van gevaar.
Men heeft in het beeld van Heimdall die de hoorn steekt bij de aanvang van het
einde, grote overeenkomst gezien met (zo niet invloed van) de apocalyptische
hoornblazende engel.
In Völuspá 27 is sprake van twee voorwerpen die onder de wereld-es verborgen
zijn: Odins oog en Heimdalls ‘hljóð’ (geluid, gehoor). Odins oog ligt in de bron van
»Mimir, die zich onder de boom bevindt, en de vraag is wat Heimdall onder de boom,
en misschien eveneens in Mimirs bron, heeft liggen. Snorri denkt dat het Heimdalls
attribuut, de Gjallarhoorn is, naar afgeleid kan worden uit zijn opmerking over Mimir:
‘hij is vol wijsheid, want hij drinkt met de hoorn Gjallarhoorn uit de bron’ (SnE. I,
15). Een andere interpretatie is echter aantrekkelijker, namelijk dat Heimdall in zijn
functie van wachter van de goden, evenals Odin in zijn functie van leider van de
goden, iets heeft opgeofferd omwille van het beter kunnen uitoefenen van die functie:
Odin stond zijn oog af en Heimdall misschien zijn (geh)oor (of, als we ‘hljóð’ als
geluid opvatten, zijn stem).
Snorri's mededeling dat Heimdall eens met een hoofd doormidden werd geslagen,
staat in Scandinavië geheel op zichzelf, maar in de Keltische wereld deden verhalen
de ronde waarin helden de hoofden of geprepareerde hersenen van hun overwonnen
vijanden bij zich hielden en deze soms ook als wapen gebruikten. Misschien hebben
we hier dus met een Keltisch motief te maken.
Dat Heimdall en Loki vijandig tegenover elkaar stonden, weten we alleen uit de
schaarse gegevens bij Snorri. Hij vertelt dat de skald Ulf Uggason uitvoerig over
beider strijd om Freyja's sieraad heeft gedicht, maar hij vertelt het verhaal helaas niet
na. Hetzelfde geldt voor het gevecht tussen beiden bij Ragnarök. In de Völuspá is
het laatste dat we over Heimdall horen, dat hij bij het begin van Ragnarök op zijn
hoorn blaast. Van een gevecht tussen Heimdall en Loki vermeldt dit gedicht niets.
In de eerste strofe van de Völuspá wordt de ‘meerdere en mindere zonen van
Heimdall’ gevraagd te luisteren naar de wijze woorden die de zieneres in opdracht
van Odin spreekt. Alleen het gedicht Rígsþula (Het lied van Rig) geeft misschien
een indicatie wie deze zonen van Heimdall zijn. Dit gedicht behandelt de afstamming
en evolutie van verschillende sociale groeperingen, slaven, vrije boeren, leiders en
uiteindelijk de vorst. Allen stammen af van één god, Rig, die over de wereld rondreist
en in verschillende perioden kinderen verwekt bij mensen van uiteenlopende leeftijd
en komaf. Pas als de afstammelingen van de door Rig bezochte echtparen een zeker
niveau bereikt hebben, komt de god zich zelf met hun opvoeding bemoeien: Jarl (een
Noordse aanduiding voor een heerser over een niet al te groot gebied) en Kon-ungr
(koning) worden door hem onderwezen in leiderschap op materieel en krijgskundig
gebied en in de hogere wijsheid, met name de runen.
In de proza-inleiding van het gedicht wordt gezegd dat Rig de naam is die Heimdall
zich op zijn tocht langs de mensen geeft. Waar de schrijver van dit proza deze
identificatie van Heimdall met Rig vandaan heeft, weten we helaas niet. De Rig van
het gedicht vertoont eerder eigenschappen en vaardigheden die men van Odin
verwacht dan van Heimdall: het rondreizen, de belangstelling voor de krijgskunst
en vooral die voor kennis en (runen)wijsheid.
In dit gedicht stamt niet alleen de vorst, maar iedere sociale groepering van de god
af. Als de dichter van de Völuspá het gedicht of een vergelijkbare traditie kende
waarin Heimdall en Rig een en dezelfde waren, kon hij de gehele mensheid inderdaad
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‘meerdere en mindere zonen van Heimdall’ noemen. Een andere mogelijkheid is
echter dat de auteur van de proza-inleiding Rig en Heimdall aan elkaar gelijkstelde
op grond van het begin van de Völuspá.
Op het 10e-eeuwse Gosforth-kruis in Cumbria, waarop naast christelijke
afbeeldingen ook voorstellingen staan die aan de heidense mythologie ontleend
werden, vinden we op de westzijde de afbeelding van een man die met zijn speer
een of meer monsters tegenhoudt. In zijn andere hand draagt hij een hoorn. Deze
man is ongetwijfeld Heimdall, temeer daar onder hem ook zijn vijand
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Loki, nog gebonden, staat afgebeeld. Uit dezelfde eeuw dateert een fragment van
een kruis uit Jurby op het eiland Man waarop, naar men aanneemt, Heimdall eveneens
te zien is, blazend op een enorme hoorn.
Uit later eeuwen stammen tekeningen in drie geïllustreerde IJslandse afschriften
van de Snorra-Edda uit de 17e en 18e eeuw, waarop hij tweemaal met een fantasierijk
gekrulde hoorn staat en eenmaal zonder hoorn, als een wat vermoeide portier in de
deur van Valhöll.
Ook in de 19e eeuw werd hij een enkele maal afgebeeld. Carl Christian Hansen
schilderde Heimdall die Bifröst bewondert (1861, particuliere verzameling); Carl
Ehrenberg tekende Tyr en Heimdall (1882); een illustratie van Lorenz Frølich in de
eddavertaling van Karl Gjellerup (1895) toont Heimdall, blazend op zijn hoorn; Emil
Doepler d. J. tekende Heimdall an der Himmelsbrücke in het boek Walhall (1901);
een houtsnede van E. Hansen uit 1947 toont Heimdall, staande op Bifröst en blazend
op zijn hoorn.
De Nederlandse vertaling, De hoorn van Midgard (Den Haag 1977), van de
sciencefictionroman The Incomplete Enchanter (1941) van L. Sprague de Camp en
Fletcher Pratt is genoemd naar Heimdalls hoorn. In dit boek belandt een jonge
psycholoog door verkeerd gebruik van een tijdformule midden in Ragnarök, waar
hij onder meer optrekt met Heimdall en diens hoorn te horen krijgt.
Dronke 1997; Dumézil 1959b; Lorenz 1984; Von See e.a. 1997;
Turville-Petre 1964; De Vries 1970.

Hel
is zowel de naam van het dodenrijk als die van de godin van het dodenrijk. Het woord
‘hel’ is algemeen Germaans (vgl. got. ‘halja’, ohd. ‘hella’, oe. ‘hell’) en hangt in
betekenis samen met een woordstam ogm. *helan (verbergen, vgl. ndl. ‘verhelen’).
Het duidde oorspronkelijk een onderaardse ruimte aan, waarin de doden verbleven.
Men zoekt de oorsprong van het begrip ver terug in de tijd, in de late Steentijd en
vroege Bronstijd, de periode van de hunebedden, grote met aarde overdekte graven
waarin meerdere leden van een familie of stam werden bijgezet.
In de Oudnoordse teksten heet het dodenrijk soms Hel, soms Niflhel (nevelhel)
of Niflheim (nevelwereld). Deze benamingen worden door elkaar gebruikt. Het is
niet mogelijk om op grond van het tekstmateriaal aan te geven wanneer precies ‘hel’
behalve een plaats ook een onderwereldgodin is gaan aanduiden. In ieder geval duidt
het woord al in de skaldengedichten uit de 10e eeuw nu eens het dodenrijk en dan
weer de godin aan.
Uit de teksten blijkt dat verschillende opvattingen over de plaats of plaatsen waar
de doden verbleven naast en door elkaar heen bestonden.
In de Edda's en saga's vinden we allereerst het geloof dat de dode onder (de) aarde
voortleeft, alleen in zijn grafheuvel of in een berg met zijn voorvaderen. Een voorbeeld
van het eerste vinden we in hoofdstuk 78 van de Njáls saga (De saga van Njal), waar
een voorbijganger Gunnar van Hlidarendi vrolijk in zijn grafheuvel hoort zingen.
Een zeer bekend voorbeeld van het laatste staat in de Eyrbyggja saga (De saga van
de bewoners van Eyr), waar een schaapherder op een avond ziet hoe zijn gestorven
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meester in de berg Helgafell door zijn voorvaderen wordt ontvangen (Eyrb. s. 11).
Vaker echter zijn de voortlevende doden gevaarlijk voor de overlevenden en moeten
hun lichamen worden verbrand of anderszins onschadelijk gemaakt opdat de
overlevenden met rust worden gelaten. Voorbeelden daarvan vindt men in een groot
aantal saga's.
Daarnaast geloofde men in een aantal verschillende plaatsen waar de doden na
hun overlijden heen konden gaan: de verdronkenen gingen naar de zeegodin Ran
(»AEgir), de helden - en zeker degenen die op het slagveld waren gevallen - gingen
naar Odin in »Valhöll en de mensen die na een ziekbed of van ouderdom waren
gestorven, gingen naar Hel, onder de aarde. De meeste beschrijvingen van deze
oorden zijn jong, de oudste stammen uit een tijd van rond de kerstening. Zowel
Valhöll
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als Hels rijk lijken in sommige beschrijvingen op de zaal of hal van een groot heer
uit de vikingtijd. Zo bijv. in het eddagedicht Baldrs draumar (Balders dromen),
waarin sprake is van ‘Hels hoge huis’. De erezetel en de banken zijn er met gouden
ringen bestrooid en de mede staat klaar in afwachting van de komst van de dode god.
Een goed voorbeeld van verschillende opvattingen over ‘leven na de dood’ naast
elkaar vinden we in het eddagedicht Helgakviða Hundingsbana II. Helgi
Hundingsdoder, de held van dit gedicht, krijgt volgens het proza tussen de strofen
38 en 39 na zijn dood een eervolle plaats in Odins Valhöll, maar in het gedicht brengt
hij ook nog een nacht met zijn geliefde in zijn grafheuvel door, voordat hij de wereld
definitief verlaat. In het proza bij ditzelfde gedicht is er ook nog sprake van dat men
vroeger geloofde in wedergeboorte, ‘maar dat noemen we nu bakerpraatjes’. In ieder
geval geloofde men wel dat met de naam van een dode ook diens kracht of geluk
kon worden overgedragen op het kind aan wie die naam gegeven werd. Het was dan
ook een algemeen gebruik om een kind dat kort na de dood van een belangrijk
familielid werd geboren, de naam van dat familielid te geven. Snorri de Priester
bijvoorbeeld, de hoofdpersoon van de Eyrbyggja saga, werd kort na de dood van
zijn vader Thorgrim geboren en werd dan ook Thorgrim genoemd. Deze naam werd
volgens de saga al spoedig verdrongen door de bijnaam die hem werd gegeven,
Snorri.
Het onderaardse rijk en de hal van Hel zijn niet gemakkelijk te bereiken. In Snorri's
vertelling over de dood van Balder moet Hermod negen dagen lang door diepe,
donkere dalen rijden, zonder iets te zien. Dan komt hij bij de rivier Gjöll. Daarover
spant zich de Gjallarbrug, die met lichtend goud geplaveid is. Een jonge vrouw,
Modgunn, zit er op wacht. Verderop bevindt zich de stevig gesloten poort van Hels
burcht. Deze gaat waarschijnlijk open voor de doden, maar de levende Hermod moet
er met zijn paard overheen springen. Binnen de burchtwal bevindt zich Hels zaal en
deze ziet eruit als de zaal van een machtig heer, compleet met erezetel (SnE. I, 49).
Volgens Baldrs draumar wordt de hal door een hevig blaffende hond ‘met bloedige
borst’ bewaakt. Ook de Völuspá kent een hellehond, Garm.
Onder christelijke invloed ontwikkelt het dodenrijk zich van lieverlee van een
verblijf onder de aarde (ijsl. ‘hel’) tot een oord van narigheid en straf (ijsl. ‘helvíti’).
We treffen er enkele sporen van aan in de Völuspá, waar we ook verwijzingen vinden
naar een oord van beloning, Gimlé. In Vsp. 36, 38 en 39 is sprake van ijzig koude
dalen, van een rivier vol messen en zwaarden, en op het Dodenstrand staat een uit
slangen gewonden zaal, waar het gif naar binnen drupt; eedbrekers, moordenaars en
overspeligen waden er door snelstromende rivieren, wolven verscheuren er mensen
en het monster Nidhögg zuigt de doden leeg. Het gedicht Grímnismál (Het lied van
Grimnir) noemt nog een rivier Geirvimul (speergewemel), mogelijk ook een
hellerivier, al staat zij hier opgesomd bij de rivieren die langs de woningen van de
goden stromen (Grm. 27).
Omdat Snorri zich strikt aan zijn bronnen houdt, gaat het dodenrijk bij hem nergens
op de afschrikwekkende hel uit de middeleeuwse visioenenliteratuur lijken, maar in
SnE. I, 3 presenteert hij het dodenrijk wel als een oord van straf: slechte mensen gaan
naar Hel en vandaar naar Niflhel, dat beneden in de negende wereld ligt. Ook geeft
hij later een allegorische omschrijving van Hels verblijf die ver afstaat van de
burchtzaal uit zijn vertelling over Balders dood: ‘Ze heeft daar ruime verblijven; de
muren zijn vreselijk hoog en de poorten immens. Haar zaal heet Waterkil Waaigat,
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haar bord Honger, haar mes Razende Honger, Lui om te Lopen haar slaaf en ook
haar slavin, Struikelblok de drempel waarover je naar binnen gaat, Slopende Ziekte
haar bed en Kommer en Kwel haar bedgordijnen.’ (SnE. I, 34) Uit een en ander blijkt
dat Snorri verschillende bronnen gebruikte, die hij niet altijd goed op elkaar heeft
afgestemd.
Bij Saxo Grammaticus vinden we verschillende andere-wereld-rijken. In het achtste
boek van zijn Gesta Danorum bezoekt een zekere Thorkillus de reus Geruthus
(»Geirröd) en de ‘god’ Ugarthilocus (»Utgardaloki). Zij wonen in duistere gebieden
die door demonen en schimmen worden bevolkt. Het zijn geen doden- of helleoorden,
maar
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Hermod op weg naar Hel. Illustratie van Anton Pieck in De Tuin der Goden, z.j.
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ze lijken er wel op. In het eerste boek van de Gesta Danorum echter is sprake van
een echte reis naar het rijk van de doden. De held Hadingus wordt er door een vrouw
mee naartoe genomen, volgens Saxo ‘om tijdens zijn leven alvast kennis te maken
met de plaats waar hij na zijn dood zal verblijven’. Ze lopen eerst door een vochtige
donkere wolk, dan over een veelbegaan pad naar zonnige velden. Onderweg komen
ze een paar fraai en rijk geklede mannen tegen. Verderop moeten ze via een brug
een snelstromende rivier vol wapens oversteken en dan zien ze twee legers met elkaar
vechten. Volgens de vrouw zijn dit de mensen die op het slagveld gevallen zijn en
die hier iedere dag opnieuw hun laatste dag beleven. Dan houdt een hoge muur hen
definitief tegen, maar aan de andere kant komt alles tot nieuw leven, zoals de vrouw
demonstreert aan een haan die ze de kop afrukt en over de muur gooit. Zodra hij aan
de andere kant is, wordt hij, naar uit zijn kraaien blijkt, weer levend.
Hel als hoedster van het dodenrijk vinden we slechts in de Snorra-Edda. Ze is
evenals de wolf »Fenrir en de »Midgardslang een dochter van Loki en de reuzin
Angrboda (Leedbrengster). De goden hebben haar de macht over de negen werelden
van Niflheim gegeven. Ze is voor de helft zwart, de kleur van de dood, en voor de
rest heeft ze een gewone huidskleur, daardoor is ze gemakkelijk te herkennen. Ze
ziet er nogal streng en grimmig uit (SnE. I, 34). Het is haar taak om de mensen die
van ziekte of ouderdom gestorven zijn onderdak te verlenen. De enige maal dat haar
een actief optreden wordt toegeschreven is in het verhaal over Hermods poging om
»Balder uit het dodenrijk terug te halen. Daar is zij het die de voorwaarde stelt dat
alle wezens op aarde Balder moeten bewenen.
Afbeeldingen van Hel of haar rijk zijn er nauwelijks. De oudste vinden we in het
handschrift van Ólafur Brynjólfsson uit 1760 (Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek,
onder nummer NKS 1867 4to), waarop een dreigende Hermod op Sleipnir tegenover
Balder en de tweekleurige Hel staat afgebeeld. Uit de 19e eeuw zijn er twee
tekeningen van Carl Ehrenberg: Hermod die Hel om het vrijgeven van Balder vraagt
(1881) en een dubbeltekening: Loki en Sigyn, Hel met de hond Garm (1883), beide
waarschijnlijk uit de reeksen Bilderzyklus aus der nordisch-germanischen Göttersage
(1880-81) en Götter der nordisch-germanischen Mythe (1882-83). In het boek
Ragnarok (1919) van Louis Moe tekende Moe Hermod die met Sleipnir over Hels
hoge muur springt. Een van de illustraties van Anton Pieck in het boek De Tuin der
Goden (Utrecht z.j.) toont Hermod die de rivier Gjöll oversteekt.
Ellis 1943; Halvorsen 1981a.

Helden.
De Oudnoordse overlevering kent geen vergoddelijkte helden, grote krijgers die na
hun dood onder de goden werden opgenomen. De Einheri's, Odins keurtroepen in
Valhöll, zou men als zodanig kunnen beschouwen, maar ze zijn geen goden en de
meesten zijn ook anoniem. Enkele met name genoemde helden uit eddagedichten en
uit IJslandse saga's die zich in een ver en bijna mythisch verleden afspelen, worden
door Odin uitverkoren om onder de Einheri's te worden opgenomen, maar goden
worden ze niet.
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Wel kennen de teksten een aantal helden die volgens sommige tradities van de
goden afstammen en als zodanig halfmythisch zijn, zoals de Völsungen en Starkad.
In deze gevallen gaat het vrijwel altijd om een connectie met de god Odin. Een
enkeling is zelf uit een andere wereld afkomstig, zoals Völund de smid, maar het is
de vraag of we hem een ‘held’ moeten noemen, aangezien hij niet geassocieerd wordt
met typische bezigheden van helden als wapenbedrijf en krijgsdaden. De bekendste
van deze helden zullen we hier kort de revue laten passeren. De twee voornaamste,
de Völsung Sigurd en de smid Völund, zijn al uitvoerig behandeld in een ander
naslagwerk in deze reeks, Van Aiol tot de Zwaanridder (1993; »Siegfried, »Wieland).
Völund zal daarom buiten be-
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schouwing blijven; Sigurd wordt alleen genoemd om zijn connectie met de
Völsungenfamilie.
In de Lied-Edda, waarin Sigurd een belangrijke rol speelt, worden behalve hij de
Völsungen Sigmund en Sinfjötli, Sigurds vader en halfbroer, even genoemd. Daarnaast
vinden we er drie gedichten over twee verschillende Helgi's, waarvan er een, Helgi
Hundingsbani (Hundingsdoder), eveneens als een zoon van Sigmund en dus als een
Völsung wordt gepresenteerd. Over de Völsungen wordt ook verteld in de Völsunga
saga (De saga van de Völsungen). Deze saga volgt nauwkeurig de verhaallijn van
de heldenliederen zoals ze in de Lied-Edda bijeengebracht zijn. Het begin van deze
saga vertelt echter een verhaal over Sigmund, zijn zuster Signy en hun zoon Sinfjötli,
dat we niet uit eddagedichten kennen. Naar men aanneemt hebben er gedichten over
deze helden bestaan die in de saga worden naverteld, maar later verloren zijn gegaan.
De Völsungen zijn volgens de saga afstammelingen van ‘Sigi, van wie men beweert
dat hij de zoon van Odin is’ (Völs. s. 1). Het geslacht ontleent zijn naam echter aan
Sigi's kleinzoon Völsung en met hem begint de eigenlijke saga. Hij is verwekt met
de hulp van Odin en Frigg en getrouwd met een reuzendochter die ook Valkyrja
genoemd wordt, vader van tien zonen en één dochter, Signy. Zij is er een van een
tweeling, haar tweelingbroer is Sigmund. Deze heeft een voortreffelijk zwaard dat
van Odin afkomstig is. Als Siggeir, de echtgenoot van Signy, haar vader en broers
op verraderlijke wijze aanvalt, de vader doodt en de zonen gevangenneemt, zint zij
op wraak. Ze weet Sigmund als enige van de broers van een vreselijke dood te redden,
helpt hem zich schuil te houden in een bos en zoekt door middel van een proef uit
of de twee zonen die ze met Siggeir heeft dapper genoeg zijn om te zijner tijd haar
wraakplannen uit te voeren. Ook Sigmund stelt de jongens op de proef. Beide proeven
vallen negatief uit en Sigmund doodt de jongens in opdracht van hun moeder. Dan
bezoekt ze Sigmund in de gedaante van een bedelares en deze verwekt een zoon
Sinfjötli bij haar, niet wetend dat ze zijn zuster is. Deze zoon doorstaat later beide
proeven met glans en blijft dan een aantal jaren bij
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Siegfried. Illustratie van Gust. van de Wall Perné in Frans Berdings eddabewerking, 1911

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

94
zijn vader in het bos. Na enige sprookjesachtige avonturen (ze veranderen o.a. tijdelijk
in wolven) wreken Sigmund en Sinfjötli zich op Siggeir. Ze steken zijn hal in brand
met alles wat erin is. Sigmunds zuster Signy verkiest de dood in de vlammen boven
verder leven. Sinfjötli wordt later door Sigmunds vrouw Borghild gedood en, naar
de saga suggereert maar niet duidelijk zegt, door Odin naar Valhöll meegevoerd.
Sigmund verstoot dan zijn vrouw en trouwt Hjördis. Deze heeft de voorkeur gegeven
aan de inmiddels oude held boven een jonge man, Lyngvi, de zoon van Hunding.
Lyngvi valt Sigmund daarop met een geweldige overmacht aan. De krijgskansen
zijn in het voordeel van Sigmund tot het moment waarop een man met een hoed met
brede rand en een blauwe mantel aan op hem toekomt. De man heeft maar één oog
en een speer in zijn hand en als Sigmund naar deze speer slaat, breekt niet de speer,
maar Sigmunds zwaard, waarmee de strijd beslecht is. Sigmund sterft, nadat hij
Hjördis het gebroken zwaard heeft gegeven om dat voor hun ongeboren zoon te
bewaren. Die zoon is Sigurd, de doder van »Fafnir, de held van het eerste deel van
het Nibelungenverhaal. Voordat deze in contact komt met de koningsfamilie in
Worms en Gudrun (Kriemhild) huwt, verkeert hij in een halfmythische wereld: hij
wordt opgevoed door een dwerg-smid, komt door tussenkomst van de god Odin in
het bezit van een paard, doodt een draak en wekt een slapende Valkyrja. Zodra Sigurd
echter Gudrun heeft gehuwd valt de mythische kant van het verhaal weg en rest nog
slechts een ‘gewone’ heldenfiguur. Aan de voorgeschiedenis is echter duidelijk te
zien dat de Völsungen eens gezien werden als krijgers van Odin.
HELGI.

De naam Helgi hangt samen met on. ‘heilagr’ (heilig, gewijd) en wijst erop
dat de drager van een dergelijke naam oorspronkelijk misschien beschouwd werd
als vertegenwoordiger van of toegewijd aan de een of andere god. In de eddagedichten
waarin een Helgi een rol speelt is niet expliciet sprake van een dergelijke toewijding,
maar wel is er een connectie met Odin, zowel in het geval van Helgi Hundingsbani
als van Helgi Hjörvardszoon. Beiden hebben tijdens hun leven een liefdesrelatie met
een Valkyrja, een dienares van Odin. Doorgaans komt een held pas op het slagveld,
kort vóór of na zijn dood, in contact met Valkyrja's. In een van de twee gedichten
over Helgi Hundingsbani wordt ook verteld dat Helgi door toedoen van Odin op het
slagveld valt en in Valhöll wordt opgenomen. Dit gedicht, de Helgakviða
Hundingsbana II, is vooral bekend om de beschrijving van het bezoek van de
Valkyrja, Sigrun, aan haar dode geliefde Helgi in zijn grafheuvel.
Uitzonderlijk is dat over al deze Helgi's en hun Valkyrja's wordt verteld dat ze
worden wedergeboren, de enige maal dat in de teksten melding wordt gemaakt van
geloof in wedergeboorte. Wel voegt het verbindende proza tussen deze gedichten
daar denigrerend aan toe ‘dat dat geloof in onze dagen (de 13e eeuw) oudewijvenpraat
wordt genoemd’.
In Saxo's Gesta Danorum spelen vele helden een rol, die we vaak ook uit IJslandse
saga's over het verre verleden kennen. Zowel bij Saxo als in deze saga's zijn eventuele
mythische connecties ofwel weggewerkt of gebagatelliseerd. Het reconstrueren van
mythen of mythologische gegevens op grond van deze verhalen is daarom zeer
moeilijk.
Een van de helden over wie zowel Saxo's Gesta Danorum (VI en VIII) als sommige
IJslandse bronnen vertellen, is STARKAD/STARCATHERUS. Deze is half reus, half
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mens. Saxo meldt, met ongeloof, dat hij volgens sommige verhalen oorspronkelijk
zes armen had, maar dat de god Thor hem van vier van deze armen bevrijdde. Dat
Starkad een Odinsheld is, blijkt vooral uit de Gautreks saga (De saga van Gautrek).
In deze saga wordt verteld dat Odin de jonge Starkad meeneemt naar een vergadering
van goden, waarin hij hem onoverwinnelijkheid, drie levens en de dichtergave
verleent. Thor echter verbindt een vloek aan Odins gaven: Starkad zal in iedere slag
verminkingen oplopen, in ieder leven een schandelijke daad verrichten en daardoor
een slechte reputatie krijgen. En zo gebeurt. Saxo vertelt uitvoerig over Starkads
belevenissen, vooral aan het hof van de Deense koning,
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maar het bekendste verhaal is dat over de dood van de Noorse koning Vikar in de
Gautreks saga, omdat dit verhaal een waarschijnlijk tamelijk getrouwe beschrijving
bevat van een Odinsoffer door ophanging en gelijktijdige doorsteking: toen koning
Vikar en zijn mannen geen gunstige wind kregen om uit te varen, werd het lot
geworpen om te zien wat er moest gebeuren. Het lot viel op koning Vikar om aan
Odin geofferd te worden. Starkad, die met Odin onder één hoedje speelde, zei de
koning dat hij een schijnoffer zou arrangeren en dat dat voldoende was. Hij maakte
een strop van kalfsdarm vast aan een dunne omlaaggebogen tak van een dennenboom
en in plaats van een speer gebruikte hij een rietstengel die hij van Odin gekregen
had. Op het moment echter dat de koning klaar stond met de strop om zijn nek en
Starkad de rietstengel op hem richtte met de woorden ‘nu geef ik je aan Odin’, werd
de rietstengel tot een speer die de koning doorstak, werden de darmen een stevige
strop en sprong de tak omhoog zodat de koning stikte. Volgens de saga was dit een
daad waardoor iedereen een hekel aan Starkad kreeg. Zelf beschouwde hij het als
zijn slechtste daad. Op een van de Gotlandse beeldstenen staat naar men aanneemt
een dergelijke offerscène afgebeeld.
Later was Starkad nog verantwoordelijk voor de dood van een andere, Zweedse,
vorst. Zijn derde slechte daad wordt nergens vermeld, maar vond vermoedelijk in
Denemarken plaats, waar Starkad lange tijd verbleef, en volgens Saxo werd de held
op hoge leeftijd op eigen verzoek door een jonge man gedood. Starkad was niet alleen
als krijgsman een dienaar van Odin, ook zijn dichtergave wijst op een binding met
Odin als god van de dichterlijke inspiratie. De Gautreks saga bevat enkele strofen
die aan hem worden toegeschreven en ook Saxo geeft (in het Latijn vertaalde) proeven
van zijn dichtkunst.
Het verhaal over Sigmund en Signy inspireerde Wagner in de opera Die Walküre tot
de liefdesverhouding tussen Sigmund en Sieglinde, en waarschijnlijk was het veeleer
Wagner dan de Völsunga saga die vervolgens Thomas Mann tot zijn novelle
Wälsungenblut inspireerde.
Ook het verhaal over Starkad is enkele malen bewerkt, vooral in Denemarken:
van de in Noorwegen geboren Christen Pram een epos Staerkodder (1785) en van
Adam Oehlenschläger een tragedie, eveneens genaamd Staerkodder (1812). In
Vlaanderen verscheen in 1898 het drama Starkadd van Alfred Hegenscheidt, dat zich
lang in een grote populariteit verheugde. Dit drama speelt zich af aan het hof van de
Deense koning Froth, later Ingel, en hoewel Hegenscheidt een aantal gegevens uit
Saxo's verhaal aanhoudt, is zijn Starkadd ver verwijderd van de weinig voorbeeldige
held die ons door Saxo getoond wordt. Zijn Starkadd is een vrijwel ideale held,
trouwe dienaar van zijn heer Froth, wiens dood hij wreekt alvorens hij Denemarken
de rug toekeert.
Boyer 1997; Simek 1984.

Hercules,
de Romeinse vergoddelijkte heros, als vrijwel onoverwinnelijk bestrijder van monsters
een symbool van mannelijke kracht, wordt op talrijke door Germanen opgerichte
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votiefstenen genoemd, waarbij de bijnaam soms een indicatie geeft van de plaats
waar of de groep waarbij we de cultus van de god kunnen verwachten. Hercules was
een belangrijke god in het Romeinse leger en zijn cultus verbreidde zich in de 2e,
3e eeuw n.Chr. onder de in het Westen gelegerde Romeinen.
In Tacitus' Germania (3, 9, 34) wordt Hercules een paar maal genoemd als iemand
die ook bij de Germanen in hoog aanzien staat: op weg naar de strijd zingen ze bij
voorkeur liederen ter ere van hem en ze brengen hem ook (dieren)offers.
Welke Germaanse god met de naam ‘Hercules’ werd aangeduid, is niet honderd
procent zeker. In de 1e eeuw n.Chr. moet een overeenkomst gezien zijn tussen de
god Jupiter en Donar, gezien de vertaling van de weekdagnaam ‘dies Iovis’ (dag van
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Een altaar dat door een zekere Volusius Veronianus is gewijd aan Hercules Magusanus, gevonden in
Houten-Tiellandt (Utrecht)

Jupiter) als ‘dag van Donar’ (ogm. *Þunaras dagaz; ohd. donarestag, oe. þunresdaeg,
ndl. donderdag). Veel spreekt er echter voor dat de Germanen in Hercules vooral
hun god Donar zagen: deze was evenals Hercules bekend als bestrijder van monsters
en hanteerde daarbij een soortgelijk attribuut, geen knots, maar een hamer. Zowel
de knots als de hamer werden als amuletten gedragen.
HERCULES MAGUSANUS wordt genoemd op tien votiefstenen, vier armringen en
twee munten uit 261 n.Chr., de tijd van de Romeinse keizer Postumus. Een van de
oudste stenen werd door een soldaat uit Nederrijns gebied bij de Wal van Hadrianus
in Noord-Engeland geplaatst, een andere plaatste een Germaanse soldaat in 219 in
Rome. Alle andere vondsten stammen uit Germania inferior, o.a. uit Brabant en
Zeeland. Helaas is het niet mogelijk gebleken de bijnaam, Magusanus, bevredigend
te duiden. Men heeft deze bijnaam met verschillende plaatsnamen op ons grondgebied
verbonden, o.a. met Vreeswijk en Nijmegen. Het centrum van de cultus van Hercules
Magusanus zou in het stamgebied van de Bataven bij Nijmegen hebben gelegen.
Maar ook zou de bijnaam afgeleid kunnen zijn van een woordstam *mag-, die
‘kunnen, vermogen’ betekent. Van dezelfde woordstam is in het Noorden de naam
van Thors zoon, Magni, afgeleid.
Op munten uit de tijd van de genoemde keizer Postumus (258-69) vinden we ook
de naam HERCULES DEUSONIANUS. De bijnaam wordt wel geduid als ‘uit Doesburg’
en misschien hebben we ook hier te maken met een Germaanse Hercules-Donar.
Moeilijker ligt het met HERCULES SAXANUS of SAXETANUS, een waarschijnlijk
Romeinse god die door steenhouwers in de omgeving van Bonn en Koblenz vereerd
werd (lat. saxetum, steengroeve). Het is echter mogelijk dat de daar woonachtige
Germanen deze god met hun god Donar vereenzelvigd hebben.
Er zijn nog een aantal andere, aan Hercules gewijde stenen, op Germaans
grondgebied, maar de daarop genoemde god is vrijwel zeker niet de Germaanse
Donar.
Voor de inscripties zie CIL VI, 31162; VII,
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1090; XIII, 7697-7712, 7716-7720; 8010, 8492, 8610, 8771, 8705, 8777.
Birkhan 1970; Gutenbrunner 1936; Schönfeld 1965; De Vries 1970; Werner
1964.

Höder
(on. Ho ðr), de blinde god, volgens een korte vermelding bij Snorri een zoon van
Odin (SnE. II, 20). Hij doodde zijn broer »Balder met een maretak en werd op zijn
beurt gedood door »Vali, de zoon die door Odin verwekt werd om voor deze
schanddaad wraak te nemen. Hoe en wanneer Vali Höder doodde wordt nergens
verteld. De drie eddagedichten waarin dit feit vermeld wordt, zeggen slechts dat Vali
zijn broer Balder heeft gewroken (Baldrs draumar [Balders dromen] 11; Völuspá
[De voorspelling van de zieneres] 32-33; Hyndluljóð [Het lied van Hyndla] 29).
De grote vraag wat betreft Höder is hoe groot zijn schuld aan de dood van Balder
is. In Snorri's Edda is hij de onschuldige speelbal van Loki, die de blinde god
wijsmaakt dat de maretak die hij op Loki's aanwijzing naar de onkwetsbaar geachte
Balder slingert, deze geen kwaad zal doen. In het eddagedicht Lokasenna 28 beroemt
Loki zich erop dat hij het brein achter Balders dood is: ‘Ik ben er de oorzaak van dat
je Balder niet meer naar de zaal ziet rijden.’ In de eddagedichten Bdr. en Hdl.
daarentegen wordt Loki niet genoemd en alleen Höder als moordenaar aangeduid.
Ook het gedicht Völuspá noemt Höder als doder, maar onmiddellijk op de strofen
over Höder volgt een strofe waarin sprake is van een straf, opgelegd aan Loki, waaruit
valt op te maken dat de dichter van de Völuspá Loki medeschuldig achtte aan de
dood van Balder. Volgens strofe 62 van hetzelfde gedicht zullen Balder en Höder
na »Ragnarök uit het dodenrijk terugkeren naar de wereld die na de ondergang van
de oude wereld vernieuwd uit zee zal zijn opgerezen, en zij zullen dan de oude
woonplaatsen van de goden bewonen. De gedachtegang hierbij is ongetwijfeld dat
beiden als onschuldige slachtoffers van de listige Loki gezien moeten worden.
Uit geen van de eddagedichten blijkt dat Höder blind is. Waarom Höder door
Snorri wordt voorgesteld als een blinde god, is niet duidelijk, maar in de Europese
literatuur kunnen twee verhalen worden aangewezen die opvallende parallellen met
dit verhaal vertonen, een uit Ierland en een uit Finland. In beide verhalen is de
moordenaar blind en dat zou erop kunnen wijzen dat het motief van de blindheid in
een dergelijk verhaal een oud motief is. In het Ierse verhaal over de dood van Fergus
Mac Roich is daarenboven het slachtoffer onschuldig en is een derde aanzetter tot
de daad: koning Ailill van Connaught, die gezien heeft dat zijn vrouw Medb haar
gunsten aan Fergus schonk, laat hem door zijn blinde broer Lugaid, die hij wijsmaakt
dat hij op een hert richt, doodschieten. De Finse Kalevala (in zang 14) kent de
blindheid, maar niet de onschuld: Lemminkäinen wordt door een blinde herder, die
hij diep beledigd heeft, met een scheerlingstengel doorstoken. Ook in de Oudengelse
Beowulf (vers 2435 e.v.) komt een kleine scène voor die enige overeenkomst vertoont
met het Höderverhaal. Daar doodt Haeðcyn per ongeluk met pijl en boog zijn broer
Herebeald. Maar het motief van de blindheid ontbreekt en behalve een vage gelijkenis
in de namen en een geval van doodslag door middel van schiettuig zijn er geen
aanknopingspunten met het Oudijslandse verhaal. Dumézil vond nog een aantal
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Indische parallellen en concludeerde daaruit dat het motief van de blinde/onschuldige
moordenaar een oud Indo-europees motief is.
De naam Höder, die ‘strijd’ betekent, vinden we verscheidene malen als onderdeel
van een kenning voor ‘krijger’. In de Edda's zien we hem echter niet als krijger; wél
in de Gesta Danorum van Saxo Grammaticus. Bij Saxo, die in het derde boek van
zijn Gesta een versie van het verhaal geeft die sterk aan een voortijdsaga doet denken,
is Höder, hier Hotherus geheten, geen god. Hij is de hoogbegaafde zoon van de
koning van Zweden: buitengewoon sterk, een uitstekend zwemmer, boogschieter en
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Zo zag de 18e-eeuwse Duitse tekenaar Daniel Chodowiecki de god Höder bij zijn ontmoeting met
drie vrouwen in een bos. Koperets bij het zangspel Balders Død van Johannes Ewald, 1784

worstelaar, een begaafd bespeler van verschillende instrumenten. Nanna, de dochter
van Hotherus' pleegvader Gewarus, wordt verliefd op hem en weet zijn liefde te
winnen. De halfgod Balderus (Balder) echter, een zoon van Othinus (Odin), wordt
ook verliefd op Nanna en hij besluit Hotherus uit de weg te ruimen. Als Hotherus
bij de jacht in een bos verdwaalt, treft hij daar enige »Valkyrja's, die hem voor
Balderus waarschuwen. Als Hotherus hierna om Nanna's hand vraagt, blijkt Balderus
hem voor geweest te zijn, en Gewarus heeft Balderus niet durven afwijzen. Gewarus
vertelt Hotherus echter hoe hij in het bezit kan komen van een zwaard waarmee hij
de onkwetsbaar geachte Balderus kan doden, en van een armring die het vermogen
heeft de bezitter ervan rijk te maken. Hotherus weet beide voorwerpen te pakken te
krijgen. Balderus heeft inmiddels opnieuw een poging gedaan om Nanna te winnen,
maar zij heeft hem afgewezen. Hierna voeren Balderus en Hotherus op zee slag met
elkaar; Balderus wordt daarbij geholpen door Othinus, Thor en andere goden. Toch
overwinnen niet de goden, maar Hotherus, omdat het hem lukt de knots van Thor
kapot te maken, waarop de goden de vlucht nemen. Balderus weet na de nederlaag
te ontkomen. Na deze overwinning trouwt Hotherus Nanna, maar het blijft oorlog
tussen hem en Balderus. Er volgen nog enkele gevechten tussen de twee, waarin
Balderus telkens overwinnaar is, en uiteindelijk vertrekt Hotherus voor een zwerftocht
door de wereld. In een grot in een bos treft hij een aantal jonge vrouwen (misschien
dezelfden die hij al eerder tegenkwam) die hem zeggen dat hij Balderus alleen kan
doden als hij iets van diens ‘krachtspijs’ te eten kan krijgen. Hierop daagt Hotherus
Balderus opnieuw tot een gevecht uit. Hij dringt aan de vooravond van de slag door
in het vijandelijke kamp en weet de meisjes te vinden die Balderus' wonderbaarlijke
spijs toebereiden. Uit de tekst blijkt niet of hij daar nu wel of niet van te eten krijgt,
maar op de terugweg ontmoet hij Balderus en verwondt hem door een zwaardsteek
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in zijn zijde. Hoewel ernstig gewond voert Balderus toch nog slag, maar na drie
dagen bezwijkt hij aan zijn verwondingen. Hij wordt in een grafheuvel bijge-
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zet. Hotherus wordt jaren later door Bous, de zoon van Othinus en Rinda, in een
gevecht gedood.
Tussen de edda-overlevering en Saxo's vertelling bestaan aanzienlijke verschillen.
In het verhaal van Saxo staat Hotherus en niet Balderus centraal. Nanna speelt er een
belangrijker rol - zij het ook hier een passieve - dan in de edda-overlevering, waar
ze niet meer is dan een naam. In de Snorra-Edda is ze Balders vrouw, bij Saxo wordt
ze uiteindelijk de vrouw van Hotherus. Van rivaliteit tussen Balder en Höder
betreffende Nanna is in de Edda's nergens sprake, Balderus en Hotherus zijn volgens
Saxo rivalen die elkaar naar het leven staan. Interessant is dat Saxo weliswaar meldt
dat Balderus Hotherus zoekt te doden, maar hem slechts toont als verliefde held;
Hotherus daarentegen is een man die uit is op het leven van de ander, daarbij telkens
door anderen geholpen. In Saxo's verhaal is geen sprake van een onschuldig slachtoffer
en een schuldeloze moordenaar, en voor een arglistige Loki als de bedenker van het
kwaad is in Saxo's verhaal al helemaal geen plaats. Saxo stelt zowel Balderus als
Hotherus voor als grote helden, die regelmatig op het slagveld tegenover elkaar staan
en daar ook hun dood vinden.
Saxo's verhaal is wijdlopig en is opgesierd met allerlei details als helpende vrouwen,
geheimzinnige mist, een bijzonder zwaard, een bijzondere armring of wonderbaarlijk
krachtvoer. Sommige van die gegevens horen misschien thuis in de mythe, andere
lijken veeleer thuis te horen in sagen of in een voortijdsaga.
Voor de christen Saxo is het optreden van goden een ondenkbaar iets, reden waarom
hij zijn verhaal onderbreekt om de gebruikelijke middeleeuwse verklaring te geven,
dat de goden over wie hij vertelt slechts gewone mensen zijn die in de ogen van
bijgelovigen tot goden werden (Gest. D. III).
Oude afbeeldingen van Höder zijn niet bekend. In de 19e eeuw werd hij een enkele
maal afgebeeld, altijd op het moment waarop hij Balder doodt of net gedood heeft,
o.a. op een schildering van de Deen Carl C.W. Eckersberg uit 1817 (Kopenhagen,
Det Kongelige Danske Kunstakademi).

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

C.G. Qvarnström, Loki laat de blinde Höder op Balder schieten. Sculptuur 1863. Stockholm,
Nationalmuseet
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Een sculptuur uit 1863 van de Zweed C.G. Qvarnström, Loki en Höder, toont het
moment waarop Loki Höders hand aan de boog legt (Stockholm, Nationalmuseet).
In Marcellus Emants' episch gedicht Godenschemering (1883), dat in de
beschrijving van de dood van Balder in grote trekken de Edda's volgt, is Höder de
door Loki misleide moordenaar, maar nadat Emants kort geschetst heeft hoe Odin
hem tegen de woede van de goden in bescherming neemt, wordt hij verder vergeten.
Dumézil 1961-62 en 1977.

Hoenir
(on. Hoenir), een mysterieuze Ase, over wie weinig bekend is. In de dichtkunst mag
hij ‘vriend, tafelgenoot’ of ‘reisgenoot van Odin’ genoemd worden en dit is consistent
met het feit dat hij bijna altijd in het gezelschap van Odin optreedt. Andere
omschrijvingen als ‘de snelle Ase’, ‘langpoot’ en ‘water- of leem-koning’ (SnE. II,
22) of ‘de bangste van alle Asen’ (in: Sögubrot af fornkonungum [Verhaalfragment
over de koningen van weleer]) verwijzen naar niet-overgeleverde verhalen.
De oudste ons bekende bron waarin hij genoemd wordt, is het rond 900 ontstane
gedicht Haustlöng (Een herfstlang [lofdicht]) van de Noorse skald Thjodolf uit Hvinir,
de bron van twee verhalen in de Snorra-Edda. Het gedicht beschrijft gebeurtenissen
die afgebeeld staan op een schild dat de dichter had gekregen. Een van die
gebeurtenissen is het verhaal over de roof van Idun (»Thjasi). In Snorri's navertelling
begint dat aldus: drie goden, Odin, Loki en Hoenir reizen samen door de wereld en
krijgen dan problemen met de reus Thjasi, die ertoe leiden dat Loki Thjasi moet
beloven dat hij hem Idun in handen zal spelen (SnE. II, 2). In het verhaal is een actieve
rol toebedeeld aan Loki, terwijl Hoenir een geheel passieve aanwezigheid is. Dit
komt overeen met wat het gedicht vertelt. Hier is sprake van drie goden, maar slechts
Odin en Loki treden handelend op. Van Hoenir wordt (in de strofen die bewaard zijn
gebleven) alleen de naam tot driemaal toe gebruikt, en wel om Loki dichterlijk te
omschrijven; deze heet er ‘vriend van Hoenir’ en ‘degene die Hoenirs geest op de
proef stelt’.
Hetzelfde godendrietal zwerft over de wereld aan het begin van de vertellingen
over het Nibelungengoud, zowel in de Lied-Edda als in Snorri's Edda, maar ook hier
wordt Hoenir alleen maar genoemd, hij spreekt noch handelt. Alleen in het gedicht
Völuspá heeft hij een belangrijke functie. Hier is eveneens sprake van een
godendrietal, Odin, Hoenir en Lodur (»Loki). Op hun omzwervingen door de wereld
vinden ze twee boomstammen, »Ask en Embla, ‘zonder adem, zonder geest, zonder
kleur of warmte’, waaruit zij de eerste mensen scheppen, en ‘adem gaf Odin, geest
gaf Hoenir, warmte gaf Lodur en goede kleur’ (Vsp. 17-18). Aan het einde van het
gedicht wordt Hoenir nogmaals genoemd en wel als een van de goden die de
ondergang hebben overleefd en op de hernieuwde aarde zullen wonen. Zijn taak is
het dan een ‘hlautviðr’ (lett. offer-hout) te kiezen (Vsp. 63). Wat een ‘hlautviðr’ is,
is niet zeker. Sommigen brengen hem in verband met de ‘hlautteinn’ (lett. offertwijg)
die bij offerrituelen gebruikt werd, of zien er een houten spaander of tak in waarmee
men het lot kon raadplegen. Op grond hiervan schrijven ze Hoenir een priesterlijke
functie toe.
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Snorri's navertelling wijkt op verschillende punten af van de Völuspá: bij hem zijn
het de zonen van Bor (Odin, Vili en Ve) die het leven schenken, en de gaven van de
tweede god zijn hier ‘verstand’ en ‘beweging’. Snorri rekent Hoenir niet tot de goden
die na Ragnarök terugkeren.
Volgens SnE. I, 23 werd Hoenir bij de vrede tussen Asen en Wanen als gijzelaar
naar de Wanen gestuurd. In de Ynglinga saga (De saga van de Ynglingen) vertelt
Snorri er het volgende over: na de strijd tussen Asen en Wanen werd de verzoening
tussen beide godengroepen bekrachtigd door het uitwisselen van gijzelaars en de
Asen zonden Hoenir naar de Wanen, samen met »Mimir, een
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zeer wijs man. Hoenir was zo'n mooie, grote man dat de Wanen hem onmiddellijk
als leider aanstelden. Toen echter bleek dat hij zich in alles wat hij deed door Mimir
liet raden en zo afhankelijk van hem was dat hij zonder hem geen besluiten wilde
nemen. Zonder Mimir klonk een onveranderlijk ‘laat anderen het maar uitmaken’.
En de Wanen voelden zich bedrogen, doodden Mimir en zonden zijn hoofd aan de
Asen. Wat er met Hoenir gebeurde wordt niet vermeld (Yngl. s. 4).
Dit is alles wat we over deze god te horen krijgen. Er zijn geen plaatsnamen waaruit
afgeleid kan worden dat er een cultus van Hoenir heeft bestaan. Het is moeilijk om
op grond van zo weinig gegevens iets naders over de functie van deze god te zeggen.
Mede daarom is het ook moeilijk gebleken zijn naam te interpreteren. Men heeft zijn
naam of een van zijn bijnamen in verband gebracht met verschillende Indo-europese
woordstammen en hem o.a. geïnterpreteerd als ‘hoge’, ‘lichtende’, ‘beschermer’,
‘zielengeleider’, ‘zwaangelijke’, ‘haan’, waarbij Hoenir gezien werd als een lichtgod,
een watergod, een wolkengod, een vogelgod en zelfs een dodengod.
De meest opvallende eigenschap van deze god is zijn passiviteit, zijn
zwijgzaamheid. Volgens Dumézil kan dit worden opgevat als een positieve
eigenschap; Hoenir zou in de mythe over de roof van Idun het bezonnen verstand
representeren (hij reageert niet op de uitdaging van de reus en blijft daardoor buiten
de problemen), waar Loki de onbezonnenheid vertegenwoordigt (hij reageert in
woede en raakt daardoor in moeilijkheden).
Het verhaal in de Ynglinga saga toont ons een ander elkaar aanvullend paar, de
zwijgzame Hoenir en de raadgever Mimir. Hoenir zou hier degene zijn die in stilte,
afwachtend, luistert naar de stem van de inspiratie (Mimir); sámen zouden zij het
beeld van de ideale leider vormen, die eerst overlegt en dan pas handelt. Ook hier
zou Hoenir het bezonnen verstand representeren. Als zodanig hoort hij bij Odin, is
hij de ‘vriend van Odin’, en in dat licht gezien is het niet verwonderlijk dat juist deze
god volgens de Völuspá de schenker is van de ‘óðr’, de geest of (volgens Snorri) het
verstand.
Het godendrietal Odin, Hoenir en Loki treedt ook op in een middeleeuwse Faeröerse
ballade die in de 19e eeuw werd opgetekend, Lokka táttur (Het verhaal van Lokki).
Het is in feite een sprookje, waarin de drie goden een boer te hulp komen die zijn
zoon na een verloren spel aan een reus moet afstaan. De drie verbergen de jongen,
maar alleen Loki weet de jongen te redden en de reus te doden. Met de Noordse
mythologie heeft dit niet veel van doen, maar volgens Axel Olrik was het heidense
karakter van de ballade in de tijd van de optekening zo duidelijk dat ze niet mocht
worden voorgedragen.
Ook citeren zowel De Vries als Dumézil nog een spreuk die iemand in de 19e
eeuw door een oude vrouw in Lincolnshire hoorde uitspreken, waarin een drietal
namen, God, Wod, Lok, genoemd wordt. Sommigen zien hier Hoenir, Wodan en
Loki in, maar De Vries twijfelt aan de waarschijnlijkheid van deze hypothese.
Dumézil 1959a; Elgqvist 1957; Krogmann 1932; Olrik 1908; Schröder
1918; Ström 1981b; De Vries 1933.

Hrungnir,
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een reus, over wiens tweegevecht met Thor een lang verhaal verteld wordt in de
Snorra-Edda. Toen Thor weer eens weg was om reuzen te bestrijden, reed Odin op
zijn ros Sleipnir naar Jötunheim. Daar ontmoette hij een reus, Hrungnir, die zijn
paard bewonderde. Odin zei dat hij er zijn hoofd onder wilde verwedden dat er geen
paard in heel reuzenland bestond dat de vergelijking met Sleipnir kon doorstaan.
Hrungnir dacht echter dat zijn paard Gullfaxi (met gouden manen) harder zou kunnen
lopen en hij werd woedend over Odins grootspraak. Odin ging ervandoor en Hrungnir
vloog in zo'n vaart achter hem aan, dat hij voor hij het wist binnen de poorten van
Asgard was. De Asen boden hem drank aan en
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Hrungnir dronk zoveel dat hij dronken werd en praatjes begon te maken: Valhöll
zou hij overbrengen naar Jötunheim, Asgard zou hij in de grond doen zinken, de
goden zou hij doden, alleen Freyja en Sif zou hij meenemen, en natuurlijk zou hij al
het bier van de Asen in zijn eentje opdrinken. De enige die hem nog durfde te
schenken was Freyja. Op dat moment kwam Thor terug en toen hij zag wat er aan
de hand was, hief hij meteen zijn hamer. Maar Hrungnir beriep zich op het gastrecht:
Odin zelf had hem uitgenodigd! Toen Thor dreigde dat hij hem dan buiten de muren
zou doden, zei Hrungnir dat het neerslaan van een ongewapend man wel heel
makkelijk, om niet te zeggen laf was en hij daagde Thor uit tot een tweekamp op
Grjottunagardar (iets als: steenveld-bezitting), aan de grens tussen reuzen- en
Asenland. Dát had nog nooit iemand gedurfd en Thor nam de uitdaging aan.
De reuzen waren trots op Hrungnir, maar ook bezorgd over de afloop van het
gevecht; daarom maakten ze uit leem een secondant voor Hrungnir, een reusachtige
kerel, die ze het hart van een merrie gaven omdat geen enkel ander hart groot genoeg
was. Ze gaven hem de naam Mökkurkalfi en zijn hart klopte niet rustig toen Thor
eraan kwam!
Hrungnir had een stenen hart, een hoofd van steen en een geweldig groot en dik
stenen schild. Op de afgesproken dag stond hij klaar, zijn schild voor zich en zijn
wapen, een slijpsteen, op zijn schouder. Naast hem stond de lemen reus te bibberen
van angst.
Thors helper Thjalfi zag Hrungnir staan en zei tegen hem dat hij op zijn schild
moest gaan staan, omdat Thor er onder de grond aankwam. Dat deed Hrungnir en
nu hield hij de wetsteen met twee handen vast. Thor arriveerde echter door de lucht
met veel donder en bliksem en gooide de hamer naar Hrungnir. Deze gooide zijn
wetsteen naar Thor. De hamer raakte de wetsteen, die in twee stukken brak, en
verbrijzelde daarna Hrungnirs hoofd. Eén stuk van de wetsteen viel op aarde - daaruit
ontstonden de leisteenrotsen -, het andere stuk bleef in Thors hoofd steken. Thor en
de reus vielen beiden op de grond en het been van de reus kwam op Thors hals terecht.
Thjalfi doodde intussen Mökkurkalfi, wat hem weinig moeite kostte. Niemand kon
het been van de reus optillen om Thor te bevrijden, tot Thors piepjonge (drie dagen
oude!) zoontje Magni (kracht) eraan kwam en het been opzij wierp of het niets was.
Thor gaf hem als beloning het paard Gullfaxi, tot grote woede van Odin, die het
paard zelf had willen hebben.
De wetsteen zat echter nog in Thors hoofd en hij haalde er een tovenares bij, Groa,
die de steen eruit moest halen. Zij reciteerde haar toverspreuken en de steen begon
los te komen. Uit dankbaarheid vertelde Thor haar dat hij haar echtgenoot Aurvandil
ergens was tegengekomen en hem zelfs in een korf op zijn rug over een aantal koude
rivieren had gedragen, waarbij één teen, die uit de korf stak, was afgevroren. Thor
had toen de teen als sterrenbeeld aan de hemel geplaatst. Ook vertelde hij Groa dat
Aurvandil binnenkort naar huis zou komen. Over dat bericht werd ze zo blij dat ze
haar toverspreuken vergat en daardoor kwam de wetsteen toen niet verder los. Hij
zit nog steeds in Thors hoofd en daarom mag je een wetsteen nooit op de grond
gooien, want dan beweegt zich de steen in het hoofd van Thor (SnE. II, 24-25).
Dit verhaal is een van de ‘novelle’-achtige Thorvertellingen van Snorri: verhalen
met zoveel plezier en ook humor verteld, dat men geneigd is aan te nemen dat de
fantasie de mythe overspoeld heeft, zo er al ooit een mythe was. Het verhaal is echter
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geen verzinsel van Snorri, maar gaat ver terug in de tijd, in ieder geval tot vroeg in
de 10e eeuw, toen de dichter Thjodolf uit Hvinir het onderwerp in zijn gedicht
Haustlöng (Een herfstlang [lofdicht]) behandelde. In dit gedicht beschrijft Thjodolf
de voorstellingen op een schild, dat hij van een zekere Thorleif cadeau had gekregen.
Snorri citeert na zijn vertelling de zeven strofen uit het gedicht die de strijd tussen
Thor en Hrungnir behandelen. We vinden er de grote lijn van zijn verhaal, maar
zonder de luchtige toon. De strijd tussen god en reus heeft hier bijna kosmische
dimensies. Als de god eraan komt, dreunt de hemel onder zijn wagen, brandt de lucht,
vallen hagelstenen op de aarde, beven de bergen en staat
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de hele hemel in vlammen. De goden en de Disen zorgen ervoor dat de reus op zijn
schild gaat staan. De hamer treft de reus, die op zijn schild valt, en de wetsteen komt
in Thors hoofd vast te zitten. En volgens het gedicht zat de steen in Thors hoofd vast
totdat Groa hem eruit toverde. Dit is in tegenspraak met Snorri's verhaal, waarin de
steen vast blijft zitten.
In het gedicht ontbreken Thjalfi, Mökkurkalfi, de rol van Magni en folkloristische
elementen als de verklaring van het ontstaan van de steensoort waaruit wetstenen
gemaakt worden, de verklaring van de naam van het sterrenbeeld ‘Aurvandils teen’
en de waarschuwing tegen het smijten met wetstenen. Ook het stenen hoofd en het
stenen hart (een bekend sprookjesmotief) zijn afwezig. De vraag is of we al deze
elementen aan Snorri's fantasie toe moeten schrijven of dat Snorri nog andere, ons
onbekende, bronnen tot zijn beschikking had.
Het verhaal was erg bekend, want we vinden toespelingen erop in teksten van
allerlei aard. In twee eddagedichten, Lokasenna (Loki's twistgesprek) en Hárbarðsljóð
(Het lied van Harbard), worden het gevecht en het feit dat Thor Hrungnir doodde
vermeld. Thors hamer heet soms ‘Hrungnirs doder’ (bijv. Ls. 61, 63); een reus kan
dichterlijk worden omschreven als ‘praatvriend van Hrungnir’ (Hymiskviða [Het
gedicht over Hymir] 16). Een oud en bekend gegeven was ook dat Hrungnir op zijn
schild stond, want een schild heet in kenningen meer dan eens ‘voetbed of grond van
Hrungnir’, o.a. bij de 9e-eeuwse skald Bragi en de 10e-eeuwer Kormak. Bragi noemt
Thor ook ‘vermorzelaar van Hrungnirs schedel’, maar hij zegt niet dat die schedel
van steen was. Alleen het eddagedicht Hárbarðsljóð (str. 14-15) noemt Hrungnirs
stenen hoofd; het is dus mogelijk dat Snorri dit gegeven aan deze tekst ontleend
heeft.
De dichter Bragi noemt een schild ‘het bed van de voetzolen van de dief van
Thrud’. Hier wordt Hrungnir ‘dief van Thrud’ genoemd. Reuzen zijn, naar ook uit
het begin van dit verhaal bleek, nooit blind voor de charmes van een mooie godin
en niet afkerig van womannapping. Het is daarom mogelijk, zij het onbewijsbaar,
dat Bragi's kenning naar de ware reden van Thors conflict met Hrungnir verwijst:
de ontvoering van Thors dochter Thrud.
Het gegeven van de vastzittende steen in Thors hoofd heeft parallellen in andere
mythologieën. Volgens een Ierse overlevering had de held Cúchulainn een uitwas
op zijn voorhoofd die zo groot was als een wetsteen. De Samische (Lapse) god
Horagallus werd voorgesteld met een ijzeren pin in zijn hoofd.
In de vikingtijd werd de hoogzetel van machtige heren (in ieder geval in Noorwegen
en op IJsland, maar misschien ook daarbuiten) door twee zuilen gemarkeerd die aan
Thor gewijd waren. In deze zuilen, waarin naar men aanneemt een afbeelding van
de god was uitgesneden, waren de zogenaamde ‘reginnaglar’ (machtige of goddelijke
nagels) aangebracht, ijzeren pinnen die misschien naar deze mythe verwijzen.
Hrungnirs stenen hart wordt nauwkeurig door Snorri beschreven: ‘Hrungnir had
een hart dat beroemd is, uit harde steen, puntig en met drie uitsteeksels, zoals ze later
het teken maakten dat Hrungnirs hart genoemd wordt.’ Een dergelijk teken, bestaande
uit drie met elkaar vervlochten driehoeken, is regelmatig op runenstenen en
beeldstenen te zien. Misschien is het dit teken dat Snorri bedoelt. Het wordt echter
doorgaans geassocieerd met Odin en staat bijna altijd naast deze afgebeeld.
Het sterrenbeeld ‘Aurvandils teen’ is op dezelfde manier gevormd als het
sterrenbeeld ‘Thjasi's ogen’, waarover Snorri in het verhaal over »Skadi bericht (SnE.
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II, 4). Kennelijk had Thor niet alleen macht over de donder, maar ook over de sterren.

Hoewel de naam van deze Aurvandil ook buiten het Noorden bekend was, weten we
verder niets over hem. Misschien staat hij inderdaad voor een ster: oe. Earendel wordt
in Latijnse vertalingen ofwel ‘ster’ ofwel ‘dageraad’. De mythische namen Aurvandil
en Earendel zijn verwant met persoonsnamen als Horwendillus bij Saxo, ohd. Orentil,
mhd. Orendel, Langobardisch Auriwandalo.
In de loop van de tijd heeft men het verhaal op verschillende manieren willen
duiden. Men heeft in Hrungnir onder meer een bergreus of (on)weer-
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reus gezien, die het met zijn stenen wapen af moest leggen tegen de ijzeren hamer
van Thor. Sommigen hebben zelfs gesuggereerd dat dit verhaal de overgang van
stenen naar ijzeren wapens symboliseerde, waarmee de oorsprong ervan ver voor
het begin van onze jaartelling gezocht moet worden. Een god als Thor gaat heel ver
terug, maar hoe zit het met zijn tegenstander?
Wat betreft Mökkurkalfi heeft Jan de Vries (in het voetspoor van Dumézil) gewezen
op overeenkomsten met een Indische mythe, waarin de god Indra tegen de
driekoppige, door een timmerman gemaakte Triśiras moet vechten, zoals Thjalfi
tegen de uit leem gemaakte reus strijdt. Dumézil ziet in dit verhaal - De Vries volgt
hem daarin - reminiscenties aan of voorstellingen van een oud initiatieritueel, waarbij
de initiant zijn moed moest tonen in een gevecht met een vreselijk (namaak)monster.
Hiertegen kan men inbrengen dat Thjalfi als strijder tegen de lemen reus dan de
eigenlijke hoofdpersoon van de vertelling zou moeten zijn, maar Thjalfi komt in de
oudste versie van het verhaal, het gedicht Haustlöng, helemaal niet voor.
Als afbeelding uit de nieuwe tijd kunnen we slechts noemen Emil Doepler d. J., Thor
in gevecht met Hrungnir, opgenomen in Walhall (1901) van W. Ranisch.
Dumézil 1977; Schneider 1952.

Hymir,
een reus. Over zijn confrontatie met »Thor berichten zowel de Snorra-Edda als het
eddagedicht Hymiskviða (Het gedicht over Hymir) en fragmenten van een aantal,
deels zeer oude, skaldengedichten. In de Snorra-Edda en de skaldengedichten staat
Thors poging om tijdens een vistocht met Hymir de »Midgardslang te vangen centraal,
maar in de Hymiskviða zijn de gebeurtenissen tijdens deze vistocht onderdeel van
een ander verhaal geworden. Waar Hymir in de skaldengedichten niet meer is dan
een figurant, wiens voornaamste functie het kappen van het vissnoer is, beschrijft
Snorri Sturluson hem met boosaardige humor als een angsthaas die het verdient om
overboord geslagen te worden.
In de Snorra-Edda is het verhaal over de poging van Thor om de »Midgardslang
te vangen geplaatst na de beschrijving van de avonturen van Thor en zijn gezellen
in het rijk van »Utgardaloki. Deze reus had de leden van het gezelschap enkele
proeven van bekwaamheid laten afleggen. Alle proeven liepen echter uit op een
vernedering van de god en zijn reisgenoten en toen hij later te horen kreeg dat ze in
grote stijl voor de gek waren gehouden, had hij het gevoel dat hij zich moest
revancheren. Bij een van de proeven was de Midgardslang, Thors doodsvijand,
betrokken geweest en Thor besloot nu een poging te wagen om die te vangen en
onschadelijk te maken... en daarom ging hij op een dag in de gedaante van een kleine
jongen op weg naar de kust van de wereldzee, alleen en te voet. Hij overnachtte bij
de reus Hymir. De volgende dag gingen ze samen vissen en Thor, die zijn eigen aas
mocht uitzoeken, nam de kop van Hymirs grootste stier mee. Hij dwong de reus
verder de zee op te roeien dan hij gewend was, naar de diepten waar de slang zich
placht op te houden, en toen ze begonnen te vissen haakte Thor de stierenkop aan
het vissnoer. Na enige tijd hapte de slang toe en toen Thor hem in de boot wilde
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trekken, moest hij zoveel kracht zetten dat zijn voeten door de bodem van de boot
schoten. De zee werd woest en de slang kwam gifspuwend boven water. Thor en de
slang staarden elkaar woedend in de ogen, maar de reus raakte in paniek, kapte Thors
vissnoer en de slang zonk terug in zee. Thor gooide zijn hamer achter de slang aan
en die sloeg volgens een van de overleveringen de slang de kop af. De reus overleefde
het niet: de woedende Thor gaf hem zo'n geweldige vuistslag dat hij overboord sloeg
en verdronk; zijn voetzolen (de scheren, eilandjes voor de kust van Scandinavië) zijn
nog te zien. Vervolgens waadde Thor naar de kust (SnE. I, 48). Hoog, de verteller
in Snorri's verhaal, vertelt ook nog dat híj gelooft dat de slang
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Thor, de Midgardslang en Hymir. Illustratie van L.M. Moe in Oldemoders Fortaelling om Nordens
Guder, 1890
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het er levend vanaf bracht en nog steeds in de wereldzee ligt. En aangezien de slang
in de Snorra-Edda een belangrijke rol in de gebeurtenissen van »Ragnarök speelt,
moet hij hier de vistocht wel overleven. Ook over het einde van de reus bestaan twee
overleveringen. In Snorri's Edda doodt Thor de reus, maar in de Hymiskviða overleeft
de reus de vistocht en wordt hij pas later gedood.
In de Hymiskviða zijn een aantal verhalen met elkaar verweven. Het verhaal over
het vissen van de Midgardslang is hier ingebed in een verhaal over het halen van een
enorme ketel, en daarmee verknoopt is nog de geschiedenis van het kreupel worden
van een van Thors bokken (»Thor). De goden willen dat de zeereus »AEgir een
drinkgelag voor hen aanricht. Thor krijgt de opdracht AEgir een ketel te verschaffen
om er het bier in te brouwen. De god Tyr vertelt hem dat zijn vader Hymir immens
grote ketels bezit en samen gaan ze eropuit om er een te halen. Ze rijden naar de kust
en laten een zekere Egil op Thors bokken passen terwijl zij naar Hymir gaan. Het
gedicht vertelt met veel humoristische overdrijving over de dan volgende
gebeurtenissen: Hymirs moeder heeft negenhonderd hoofden; de gletsjers dreunen
als de reus eraan komt, zijn blikken doorboren zuilen en doen dakbalken instorten
waardoor alle ketels van de reus op één na kapot vallen, Thor eet in zijn eentje twee
ossen en tijdens de vistocht vangt de reus twee walvissen, die Thor vervolgens met
boot en al naar huis draagt. Omdat het gedicht precies op de plaats waar we over de
afloop van de krachtmeting tussen slang en Thor zouden moeten lezen, een lacune
vertoont, weten we niet hoe deze geschiedenis hier afloopt. Als Hymir en Thor na
de vistocht thuiskomen, moet Thor nog een krachtproef afleggen vóór hij de ketel
meekrijgt. Als dat gebeurd is mag hij de ketel meenemen. Tyr krijgt er geen beweging
in, maar Thor zet hem op zijn schouders of het niets is. Na hun vertrek worden ze
door een heel leger veelkoppige reuzen onder aanvoering van Hymir achtervolgd,
maar Thor maakt korte metten met hen: hij doodt alle ‘steenwalvissen’. De laatste
drie strofen van het gedicht behandelen de terugtocht: een van de bokken blijkt
kreupel en Egil moet zijn beide kinderen als schadeloosstelling aan Thor afstaan.
Hoewel de Hymiskviða een jong eddagedicht is, heeft men er toch een aantal oude
mythologische elementen in aan kunnen wijzen en deze elementen op allerlei, meest
onbevredigende, manieren willen verklaren. Het verhaal over het halen van de
bierketel heeft men in de 19e eeuw als een natuurmythe willen zien en in onze eeuw
is erop gewezen dat dit verhaal overeenkomsten vertoont met de Indische mythe over
de roof van de drank der goden door de god Indra. In de Noordse mythologie echter
rooft niet Thor, die de meeste overeenkomsten vertoont met de Indische god Indra,
maar Odin deze bijzondere drank (»Kvasir), en in de Hym. gaat het niet om deze
drank, maar om de ketel waarin drank voor een groot drinkgelag gebrouwen gaat
worden. Zelfs als men stelt dat de ketel in de Hym. de godendrank symboliseert, dan
nog blijft de vraag bestaan hoe het mogelijk is dat de Noordse overlevering dan naast
Odin hier Thor als rover van de godendrank zou noemen. Naar uit een groot aantal
verwijzingen bij skalden en uit de SnE. blijkt, is Odin vanaf de vroegste tijd altijd
genoemd als de god die de drank rooft.
Dat het verhaal over het vissen van de Midgardslang een oud motief in de Noordse
mythologie is, wordt door teksten en oude afbeeldingen bevestigd. Al in de oudste
skaldenstrofen is de reus, zij het naamloos, aanwezig als begeleider van Thor. In de
strijd tussen Thor en de slang heeft men een botsing tussen Chaos en Kosmos willen
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zien - die uit de aard der zaak onbeslist blijft, met andere woorden de slang overleeft
- of een strijd tussen goed en kwaad die dan noodzakelijkerwijs zou moeten eindigen
met de ondergang van het kwaad, de slang. Bij Snorri moet de slang wel overleven,
omdat hij uit het gedicht Völuspá weet dat er nog een laatste gevecht zal komen (Vsp.
55-56, SnE. I, 51).
Zowel voor de krachtproef die Thor ten slotte moet afleggen - hij moet een beker
zien te breken en dat lukt hem pas als hij hem tegen het hoofd van de reus gooit - als
voor het verhaal van de kreupele
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bok heeft men voorbeelden in sprookjes en volksgeloof gezocht.
Een bevredigende verklaring van de naam Hymir is nog niet gevonden. De naam
wordt verscheidene malen door de skalden gebruikt in neutrale omschrijvingen als
‘familielid of afstammeling van Hymir’ (= een reus). Bij Snorri en zijn afschrijvers
heet de reus soms Ymir. Dat Hymir en »Ymir al vroeg met elkaar verward werden,
zou kunnen blijken uit de kenning ‘Hymis hausreyti’ van de 10e-eeuwer Thorbjörn
Hornklofi, als tenminste de interpretatie van ‘Hymis haus’ (Hymirs schedel) als
‘hemel’ de juiste is. Volgens de overlevering was de hemel geschapen uit het
schedeldak van de oerreus Ymir.
Drie monumenten uit de 9e en 10e eeuw, de beeldsteen van Altuna in Zweden, de
steen van Hørdum in Noorwegen en de grafsteen van Gosforth in Engeland, getuigen
van de vroege bekendheid van het verhaal. Op al deze monumenten is een boot te
zien met erin één of twee mannen die aan het vissen zijn. Soms zien we de ossenkop
en onder de boot ligt een slangachtig wezen. Soms ook steekt het been van een van
de twee mannen door de bodem van de boot heen.
In een IJslands handschrift van de Snorra-Edda uit het eind van de 17e eeuw
(Reykjavík, AM 738 4to), dat met een groot aantal aantrekkelijke, zij het primitieve
tekeningen is verlucht, staat de Midgardslang afgebeeld op het moment dat hij de
ossenkop wil verslinden, en een ander handschrift (Kopenhagen, KB, NKS 1867 4to,
1760) toont Thor op het moment dat hij de slang wil doden.
De Zwitser J.H. Füssli (1741-1825) schilderde Thor die de Midgardslang ophaalt,
terwijl Hymir zich in een hoekje van de boot klein probeert te maken en Odin vanuit
de hemel toeziet (Londen, Royal Academy of Arts). In geïllustreerde eddauitgaven
of navertellingen (vaak voor kinderen) vindt men dit onderwerp regelmatig afgebeeld,
zo bijv. een illustratie van de Deen Louis M. Moe (1857-1945) in Oldemoders
Fortaelling om Nordens Guder (Overgrootmoeders verhaal over de Noordse goden,
1890) die sterke overeenkomsten vertoont met het schilderij van Füssli, en een van
de Deen Erik Hjorth Nielsen in het fraai geïllustreerde kinderboek Hugin og Munin
fortaeller om Nordens Guder (Hugin en Munin vertellen over de Noordse goden,
1994); in Nederland een illustratie van Jan Verheyen in Godenverhalen uit de Edda,
naverteld door Dan Lindholm (1981).
Het verhaal over Thor en de slang inspireerde de Deen Adam Oehlenschläger tot
enkele gedichten in Nordens Guder (De goden van het Noorden, 1819): ‘Thor besøger
Jetten Hymir’ (Thor bezoekt de reus Hymir) en ‘Thors Fiskeri’ (Thors vistocht). De
gedichten zijn op de Snorra-Edda gebaseerd, maar in de afloop gaat de dichter eigen
wegen. Volgens de tekst in SnE. I gooit Thor zijn hamer achter de slang aan en keert
deze hamer daarna in zijn hand terug. In Oehlenschlägers gedicht blijft de hamer
echter bij de slang, waar hij later door Thrym, de ‘held’ van de Þrymskviða (Gedicht
over Thrym) en daar beschuldigd van diefstal van de hamer, wordt gevonden.
Daarover vertellen twee andere gedichten in dezelfde bundel. In Nederland dichtte
de dichter Anthony G.W. Staring een kleurrijk vers over het onderwerp, ‘Thor, als
Visscher’ (1832), één van vier verzen over Oudijslandse stof. De stof had hij via het
werk van de in Kopenhagen werkzame Fransman Paul Henri Mallet (1730-1807)
leren kennen.
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Von See e.a. 1997.

Idun
(on. Iðunn), de vrouw van de god »Bragi en hoedster van de appelen die de goden
jeugdig moeten houden. Als zodanig noemt Snorri Sturluson haar: ‘Ze bewaart in
haar mand de appelen waar de goden in moeten happen als ze ouder worden en dan
worden ze allemaal jong. En zo zal het gaan tot aan Ragnarök.’ (SnE. I, 26)
Over Idun bestaat slechts het verhaal waarin verteld wordt hoe ze omwille van
haar appelen door de reus »Thjasi werd geroofd. De goden werden als gevolg daarvan
oud, gerimpeld en grijs, en
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Loki, die bij deze roof betrokken was, moest haar in opdracht van de goden uit de
reuzenwereld terughalen. Alle door Snorri genoemde dichterlijke omschrijvingen
van Idun zijn van dit verhaal afgeleid, ze heet ‘bewaakster van de appelen’ en ‘roof
van Thjasi’ (SnE. II, 30).
Snorri's bron was een skaldengedicht uit het begin van de 10e eeuw, de Haustlöng
(Een herfstlang [lofdicht]) van Thjodolf van Hvinir. Het beschrijft een schild waarop
deze geschiedenis stond afgebeeld. In dit gedicht wordt Idun nergens de vrouw van
Bragi genoemd, ze heet hier neutraal een ‘meisje’. Ook worden de appelen niet
genoemd.

Idun geeft de goden de appelen te eten die hen jong houden. Uit het fries dat Wilhelm Engelhard voor
het slot Marienburg bij Hannover maakte (1851-1856), maar dat nu verdwenen is

Idun heet hier degene ‘die de medicijn tegen de ouderdom van de Asen kent’. De
appelen in Snorri's verhaal komen dus ergens anders vandaan.
Het verhaal over Idun is niet de enige plaats in de Edda's waar appelen genoemd
worden. Ook in het eddagedicht Skírnismál (Het lied van Skirnir) is sprake van elf
appelen, gouden appelen, die Skirnir in opdracht van »Freyr aan »Gerd aanbiedt. Of
er een connectie bestaat tussen déze appelen en die van Idun, is door gebrek aan
verdere informatie moeilijk te zeggen. In het bewustzijn van menige interpretator
van de mythe zijn echter ook de appelen van Idun fraaie gouden appelen geworden,
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hoewel dit nergens in de teksten te vinden is.
In het Oudnoords kan ‘epli’ behalve ‘appel’ iedere andere ronde vrucht aanduiden,
en ‘epli’ zou kunnen duiden op de wilde appel die ook in het Noorden algemeen
verbreid was. In het in een scheepsgraf te Oseberg (Noorwegen) gevonden vikingschip
bijv. werden wilde appelen aangetroffen die de dode koningin op haar reis naar het
dodenrijk had meegekregen. Of aan deze appelen bepaalde, bijv. medicinale,
kwaliteiten werden toegeschreven is niet bekend. Het lijkt echter niet erg
waarschijnlijk dat de onaanzienlijke wilde appeltjes geïnspireerd hebben tot het beeld
van de schitterende gouden appelen in het mythologische gedicht. Waarschijnlijker
is het dat hierbij gedacht moet worden aan de gecultiveerde appelen uit zuidelijker
streken.
Toch is het mogelijk dat het feit dat in Skírnismál sprake is van gouden appelen,
gevoegd bij het feit dat Snorri van de neutrale aanduiding ‘medicijn tegen de
ouderdom’ uit het gedicht Haustlöng ‘appelen’ maakt, wijst op beïnvloeding door
andere overleveringen. Al in de Oudheid was de appel een symbool van
vruchtbaarheid en leven en ook Iduns appelen geven, naar uit het verhaal blijkt, leven.
Men heeft in dit verband gewezen op het verhaal over Heracles' roof van de gouden
appelen der Hesperiden. Deze appelen waren een geschenk van de godin van het
leven zelf, Gaia, aan de godin Hera. Het is mogelijk dat de geleerde IJslander Snorri
dit verhaal kende en er zo toe kwam de appel tot Iduns attribuut te maken.
Een verhaal dat zeer sterke overeenkomsten vertoont met Snorri's verhaal, is het
Ierse verhaal over de zonen van Turenn. De appelen die zij uit de tuin van Hisbernia
moesten roven, hadden de kleur van gebrand goud en konden ziekten genezen. De
zonen van Turenn waren in vogelgedaante toen ze deze appelen roofden en de
bewaaksters die hen achtervolgden hadden de gedaante van griffioenen. Zelfs het
motief van het verzengen van de vleugels is in dit verhaal aanwezig, zij het dat het
hier op de rovers betrekking heeft en niet op de achtervolgers.
In het verhaal over Idun zijn twee verschillende motieven gecombineerd, het motief
van de roof van levengevende appelen en het motief van de roof van een godin door
een reus. In de Oudnoordse mythologie is, behalve in dit verhaal, de godin die door
de reuzen begeerd wordt altijd »Freyja.
De enige andere maal dat Idun in een tekst wordt genoemd is in het eddagedicht
Lokasenna (Loki's twistgesprek). Hier probeert ze een einde te maken aan een
woordenwisseling tussen Bragi en Loki, waarop Loki haar voor de voeten werpt dat
ze met de moordenaar van haar broer zou hebben geslapen. Hier zou men een verloren
mythe achter kunnen zoeken, maar gezien de aard van het gedicht - een lange reeks
sarcastische opmerkingen van Loki aan het adres van alle goden, waarbij het
standaardverwijt aan de godinnen is dat ze het met een ander houden - lijkt dat wat
vergezocht.
De naam ‘Idun’ betekent ofwel ‘de vernieuwende’ ofwel ‘de wervelende’. Deze
laatste betekenis vinden we in een skaldenstrofe in de Grettis saga (De saga van
Grettir), waar de dichter een sterke stroming in een rivier in omschrijving ‘vrouw
van Bragi’, d.i. ‘Idun’ noemt (Grettis saga LXVI, str. 60).
Of Idun ooit als godin vereerd is, is de vraag. Er zijn geen plaatsnamen bekend
die haar naam dragen. Het was ongebruikelijk om godennamen aan mensen te geven,
maar de naam Idun komt enkele malen voor als persoonsnaam. Als ze een godin
geweest is, dan waarschijnlijk een van vruchtbaarheid en leven.
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Uit vroeger tijd zijn geen afbeeldingen van Idun bekend. In de 19e eeuw is ze
verscheidene malen afgebeeld, o.a. op het eddafries uit 1859 van Wilhelm Engelhard
(1813-1902) in slot Marienburg bij Hannover. Verder zijn er beelden van Hermann
Ernst Freund (1786-1840) en C.G. Qvarnström (Thjasi rooft Idun, gips, 1856), en
schilderwerken van Nils Jakob Blommér (1846, Idun en Bragi, Malmö Museet) en
van de Deen Constantin Hansen, Idunn (1862, Kopenhagen, Statens Museet for
Kunst). Carl Ehrenberg tekende Bragi en Idun, Balder en Nanna in de reeks Götter
der nordisch-germanischen Mythe, 1882-83). Van de Engelsman James Doyle-Penrose
(1864-1932) is er een schilderij Idun en de appelen.
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In Wagners Ring is Freia de hoedster van de appelen geworden. Waarschijnlijk onder
invloed hiervan tekende Arthur Rackham in 1910 niet Idun, maar Freia met haar
katten onder een grote appelboom.
In de literatuur vinden we Idun o.m. bij de Duitse auteur Johann Gottfried Herder,
die een verhandeling over Duitse mythologie schreef onder de titel ‘Iduna, oder die
Äpfel der Verjüngung’ (in: Die Horen, 1795), en in Scandinavië in gedichten van
N.F.S. Grundtvig (1783-1872) en Adam Oehlenschläger (1779-1850). Ook twee
tijdschriften uit het begin van de 19e eeuw dragen haar naam: Iduna, het tijdschrift
van het Götiska Förbundet, een literair genootschap in Zweden (1811-24, 1845), en
een Duits tijdschrift Idunna und Hermode (1812-16).
In Nederland komt ‘Iduna’ wel eens voor als naam van een schoonheidssalon.
Bugge 1889; Halvorsen 1981b; Holtsmark 1949.

Ing
(ouder: *Ingwaz) is een god of vergoddelijkte held die in het Oudengelse runengedicht
wordt genoemd, omdat de Ing-rune zijn naam draagt. Dit gedicht, bewaard gebleven
in een druk van 1705, stond in een codex uit de 10e eeuw die in 1731 verloren is
gegaan. Over Ing wordt het volgende gezegd:
Ing werd eerst
bij de Oost-Denen
gezien door de mensen;
toen is naar het oosten
over zee hij gegaan.
De wagen haastte zich achter hem aan.
Zo hebben de Heardingas
deze held genoemd.

De hier genoemde ‘Heardingas’ (on. Haddingjar, »Alci) zijn een stam of een
koningsdynastie, die volgens het gedicht in Oost-Denemarken thuishoorde.
Waarschijnlijk waren het Vandalen. De Vandalen zaten oorspronkelijk in
Noordwest-Jutland (Vendsyssel), maar trokken later naar het zuiden. In de 2e eeuw
n.Chr. bevond een Vandalenstam, de (H)Asdingi, zich ter hoogte van het
tegenwoordige Hongarije.
Ing is volgens Tacitus de stamvader van de Inguaeonen, Germaanse volkeren die
langs de noordelijke kusten van de zee woonden (Germania 2). Zijn naam staat aan
het begin van een aantal Oudengelse koningsgenealogieën.
Er moet een zeker verband hebben bestaan tussen Ing en de Noordse god Freyr.
In de Lokasenna 43 wordt deze god Inguna(r)-Freyr genoemd, een naam die erg veel
lijkt op de Oudengelse aanduiding van Beowulf in het gelijknamige gedicht: ‘fréa
Ingwina’ (heer der vrienden van Ing). Verder worden beiden met een (cultus)wagen
geassocieerd.
Volgens het Oudengelse runengedicht is Ing uit Denemarken naar het oosten
vertrokken. De wagen die hem volgt zou een cultuswagen kunnen zijn en het gedicht
zou kunnen aangeven dat de cultus van Ing zich van Denemarken naar het oosten,
naar Zweden, heeft verplaatst.
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Turville-Petre 1975.

Jörd
(on. Jørð, aarde) is een van de Asinnen, ofschoon ze ook wel eens een reuzin wordt
genoemd. Ze is de vrouw (of minnares) van Odin, volgens SnE. I, 9 zelfs zijn dochter,
en hun zoon is Thor. Volgens SnE. I, 10 is ze echter de dochter van Nott (nacht) en
haar tweede echtgenoot Anar, Onar of Annar (tweede). De skalden gebruiken haar
vele namen regelmatig in hun dichterlijke omschrijvingen voor Thor: hij is de zoon
van Jörd, Fold (aarde), Grund (grond), Fjörgyn, Hlodyn of Hlödyn. De betekenis
van de namen is niet altijd doorzichtig.
Gezien enkele van haar namen is Jörd van oorsprong waarschijnlijk een aardgodin
geweest. Mo-

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

111
gelijk ligt op de achtergrond hiervan de oeroude mythe van de moedergodin Aarde
die een verbinding aangaat met de hemelgod, uit welke verbinding dan een nieuwe
god ontstaat. Uit overleveringen in bijv. het Sanskriet kennen we een god die
overeenkomsten met Thor vertoont, Indra. Deze is ontsproten aan een verbinding
tussen de oppergod Dyaus (»Tyr) en de Aarde. Hetzelfde geldt voor de door Tacitus
beschreven figuur van »Mannus, die de zoon is van de uit de aarde geboren god
Tuisto. Wat Snorri in SnE. I, 9 vertelt valt hiermee misschien te vergelijken: ‘En dit
is waarom men hem (Odin) Alvader kan noemen: hij is de vader van alle mensen en
van alles wat door hem en zijn kracht tot leven is gekomen. De aarde was zijn dochter
en zijn vrouw. Bij haar verwekte hij de eerste van zijn zonen: Asen-Thor.’
De naam ‘Fjörgyn’ voor de moeder van Thor vinden we in twee eddagedichten,
Völuspá (De voorspelling van de zieneres) en Hárbarðsljóð (Het lied van Harbard),
en als dichterlijk synoniem voor ‘aarde’ in een omschrijving van de Midgardslang
als ‘Fjörgyns vis’ in een anonieme skaldenstrofe.
De naam ‘Hlodyn’, die we alleen uit het eddagedicht Völuspá en uit een skaldenstrofe
van rond 1000 kennen (SnE. II, 70), vertoont veel overeenkomsten met die van de
godin Hludana, die in een vijftal Romeinse inscripties uit de 1e en 2e eeuw van onze
jaartelling is overgeleverd. Een van deze inscripties is gevonden in Beetgum,
Friesland, en een andere, uit 197 n.Chr., stamt uit Nijmegen. Of het hier om dezelfde
figuur gaat is niet zeker. Over de betekenis van de naam en de functie van deze godin
bestaat geen overeenstemming. Men heeft geprobeerd haar te verbinden met
verschillende mythologische wezens wier naam een component ‘verbergen’ (oe.,
ohd. ‘helan’, ndl. ver-‘hullen’) bevat: de Noordse godin »Hel, de Duitse Holda (vrouw
Holle), de Zeeuwse »Nehalennia. Zij zou dan een chtonische godheid zijn.
Door een verkeerde lezing in een handschrift van Tacitus' Germania werd de naam
‘Nerthus’ door enkele 18e-, begin-19e-eeuwse onderzoekers opgevat als Hertha
([h]ertha, aarde) en geïnterpre-
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Aubrey Beardleys voorstelling van Erda in Das Rheingold van Richard Wagner, 1896
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teerd als ‘moeder aarde’. Ze meenden hier een Zuid-Germaanse parallel voor de
Noordse Jörd te hebben gevonden. Het voorkomen van plaatsnamen als Herthasee
en Herthaburg op het eiland Rügen, waar sommigen de cultus van de godin Nerthus
wilden lokaliseren, versterkte deze verkeerde interpretatie. In werkelijkheid is er
geen spoor van een verering van een godin (H)Ertha gevonden.
Oude afbeeldingen van Jörd, onder welke naam dan ook, zijn niet bekend.
De Duitse rococo-dichter Friedrich von Hagedorn schreef het gedicht Hertha
(1745). Wagners Erda (in Rheingold en Siegfried) is een in de aarde wonende zieneres,
geënt op de zieneressen in de eddagedichten Völuspá en Baldrs draumar (Balders
dromen). Zij werd verscheidene malen afgebeeld door Jean Théodore Fantin-Latour
(1836-1904), in 1876, 1885 en 1886 (lithografieën; Parijs, Bibliothèque Nationale).
In december 1896 verscheen Aubrey Beardsleys verbeelding van haar in The Savoy,
nr. 8.
Gutenbrunner 1936; Motz 1980; Philippson 1929.

Kvasir.
De mythe van Kvasir, als overgeleverd in de Snorra-Edda, is de mythe over het
ontstaan van de dichtermede, de drank die iemand tot dichter maakt, en tegelijkertijd
een verhaal dat aangeeft in welke termen een skald de dichtkunst kan omschrijven.
In de oertijd voerden Asen en Wanen oorlog tegen elkaar en toen er een einde aan
deze oorlog was gekomen, werd er een bijeenkomst belegd waarop beide partijen de
vrede bekrachtigden door in een groot vat te spugen. Uit het speeksel maakten de
goden een man, Kvasir, die zo wijs bleek dat hij op alle vragen een antwoord wist.
Kvasir reisde toen de wereld door om de mensen te onderwijzen. Zo kwam hij ook
bij twee dwergen, Fjalar en Galar. Zij doodden hem en vingen zijn bloed op in twee
vaten en een ketel. De vaten heten Son en Bodn en de naam van de ketel is Odrerir.
Ze vermengden het bloed met honing en daaruit ontstond ‘de mede die ieder die
ervan drinkt tot een dichter of een geleerde maakt’. De dwergen maakten de Asen
wijs dat Kvasir in zijn eigen wijsheid was gestikt. Verwijzend naar dit verhaal kan
de dichtkunst ‘bloed van Kvasir’ of ‘drank van de dwergen’ of ‘zee van Odrerir, Son
en Bodn’ genoemd worden (SnE. II, 5).
Kvasir wordt al eerder in de Snorra-Edda genoemd, en wel in het verhaal over de
gevangenname van »Loki. Hier wordt hij ‘de wijste van allen’ genoemd en als zodanig
treedt hij ook op: Loki, die het net had uitgevonden, had dat voordat hij voor de Asen
vluchtte in de haard verbrand. Uit de afdrukken in de as leidde Kvasir toen af wat
Loki had verbrand en op zijn aanwijzingen maakten de Asen het net waarmee ze
Loki uiteindelijk te pakken kregen (SnE. I, 50).
Ook in de Ynglinga saga (De saga van de Ynglingen) wordt Kvasir genoemd, hier
in verband met de vredessluiting tussen Asen en Wanen. In deze saga heet hij een
zeer wijs man, de wijste onder de Wanen. Hij wordt als gijzelaar naar de Asen
gezonden in uitwisseling voor de wijze »Mimir, die de Asen samen met Hoenir naar
de Wanen gezonden hadden (Yngl. s. 4).
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De dichterlijke omschrijving ‘bloed van Kvasir’ voor ‘dichtkunst’ vinden we slechts
eenmaal, in de poëzie van de 10e-eeuwse dichter Einar Skalaglamm.
Oorspronkelijk moet ‘kvasir’ een aanduiding zijn geweest voor een uit bessen
toebereide en gegiste drank. In verschillende oude culturen werd een dergelijke drank
toebereid volgens de methode dat men gezamenlijk bessen kauwde en ze in een vat
uitspuwde. Het gebruik van speeksel om het gistingsproces te bevorderen is
wijdverbreid. Een literair voorbeeld ervan vinden we in het eerste hoofdstuk van de
14e-eeuwse IJslandse Hálfs saga og Hálfsrekka (De saga van Halfdan en zijn
mannen). Daar wordt verteld van een koning die twee ruziemakende vrouwen heeft
en belooft dat hij een van de twee zal houden en wel degene die
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het beste bier brouwt. De ene vrouw roept dan Freyja aan, de andere vraagt een zekere
Hött (in werkelijkheid Odin) om hulp. Deze geeft haar zijn speeksel als gistingsmiddel
en haar bier wordt meer dan voortreffelijk.
Geloof in de magische eigenschappen van zowel speeksel als bloed was
wijdverbreid. ‘Kvasir’, een (gegiste) drank uit bloed en speeksel was dus een met
magische kracht geladen brouwsel.
De etymologie van ‘kvasir’ is niet heel zeker, sommigen brengen het woord in
verband met een Oudkerkslavisch woord ‘kvas’ (gegiste drank), anderen met
werkwoorden die ‘uitpersen’ of iets dergelijks betekenen: eng. ‘quash’, de. ‘kvase’.
Het verhaal over de bezegeling van de vrede tussen Asen en Wanen door het
scheppen van een magisch machtig wezen dat later gedood wordt en opgedeeld, leek
Eugen Mogk zo onwaarschijnlijk dat hij poneerde dat Snorri het gehele verhaal
verzonnen had, uitgaande van een verkeerde interpretatie van de hierboven genoemde
kenning van Einar Skalaglamm. Georges Dumézil echter wees erop dat het verhaal
een parallel heeft in een oude Indische mythe, die hetzelfde uitgangspunt heeft als
de Noordse mythe, namelijk het ontstaan van een nieuwe orde na een oorlog of heftig
conflict tussen twee anders geaarde partijen. Zoals in het Noorden de Asen en de
Wanen na hun oorlog versmolten tot een nieuwe eenheid, zo namen de Indische
goden onder leiding van Indra de twee Nāsatya (een tweeling, ruiters, behorend tot
een andere groep goden) in de godengemeenschap op. Voordat het echter zover was,
had Indra keer op keer geweigerd de Nāsatya toe te laten. Een vriend van hen, een
asceet, had toen een reusachtig wezen gecreëerd, Mada (roes), dat de wereld ernstig
bedreigde. Daarom gaf Indra toe en hij nam de twee Nāsatya onder de goden op. De
asceet maakte Mada toen minder schadelijk door hem in vier stukken op te delen,
d.w.z. de roes te spreiden: over alcohol, vrouwen, jacht en spel.
Hoewel de verschillen tussen beide verhalen zeer groot zijn, is het basisschema
nagenoeg hetzelfde: op het moment van de versmelting van twee anders geaarde
groepen goden wordt een wezen gecreëerd dat de personificatie van de roes is, als
bedreigend wordt gezien, daarom wordt gedood en in stukken opgedeeld. Ondanks
een vrijwel tegengestelde appreciatie van de roes moeten het Scandinavische en het
Indische verhaal een gemeenschappelijke Indo-europese achtergrond hebben en dat
leidt tot de conclusie dat het Kvasirverhaal bij Snorri een basisschema heeft dat
oeroud is. Hetzelfde geldt voor het verhaal over de roof van de dichtermede, dat in
de Snorra-Edda met het Kvasirverhaal verbonden is (»Suttung).
Doht 1974; Dumézil 1959a; Hagen 1912; Mogk 1923; Stübe 1924;
Turville-Petre 1964.

Loki
is een god - zo men hem al een god mag noemen - met vele facetten. Hij is de zoon
van een reus en, naar de naam te oordelen, van een Asin, en hij treedt in enkele
teksten op als één van een drietal goden dat in de oertijd door de wereld trekt. In
andere verhalen is hij de gezel van Thor. In de meeste verhalen is hij de kwajongen
onder de goden, met een snel en scherp verstand, een dwarsligger die door
onbezonnenheid of pesterij de goden in moeilijkheden brengt, maar ook als enige
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weet hoe ze weer uit die moeilijkheden kunnen geraken. Er zijn echter ook teksten
waarin hij de vijand van de goden is, vader van een aantal monsters die de goden
bedreigden, degene die de geestelijke vader is van de moord op de lieveling van de
goden, Balder, en uiteindelijk een van de leiders van het vijandelijke leger van reuzen
en monsters dat tijdens Ragnarök tegen de goden optrekt.
Als Snorri Sturluson in het tweede deel van zijn Edda (II, 23) de dichterlijke
omschrijvingen voor Loki bij elkaar zet, levert dat de volgende bonte rij op: ‘Je moet
hem de zoon van Farbauti en Laufey of Nal noemen, de broer van Byleist en Helblindi,
de vader van Vonargand (dat is de wolf Fenrir) en Jörmungand (dat is de
Midgardslang), en van Hel en Nari en Ali; de verwant en oom van vaderszijde,
bloedbroeder en disgenoot van Odin
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en de Asen; de bezoeker van Geirröd en het prachtstuk in diens kist; dief van reuzen,
de bok, het sieraad Brisingamen en de appelen van Idun; verwant van Sleipnir, man
van Sigyn; vijand van de goden, Sifs haarbederver, onheilsmeder, de sluwe Ase,
belasteraar en bedrieger van de goden, beramer van Balders dood, de gebonden Ase,
de pester van Heimdall en Skadi.’ Vrijwel alle benamingen in deze opsomming
verwijzen naar verhalen die we bij Snorri of in een van zijn bronnen vinden.
Het beeld van Loki met zijn vele facetten is al in de 10e eeuw in grote lijnen
aanwezig. Thjodolf van Hvinir kent hem al als zoon van Farbauti, echtgenoot van
Sigyn, vader van Hel, rover van Idun en dief van Freyja's sieraad (in de gedichten
Haustlöng [Een herfstlang lofdicht] en Ynglingatal [De Ynglingenlijst). Eilif
Gudrunarson noemt hem in zijn Thorsdrapa (Lofdicht op Thor) ‘vader van de
Midgardslang’ en Ulf Uggason presenteert hem in de Húsdrápa (Lofdicht op het
huis) als de vijand van Heimdall.
In een aantal verhalen verkent Loki samen met twee andere goden de wereld. De
oudste bron is hier het gedicht Haustlöng van Thjodolf van Hvinir dat omstreeks 900
ontstond. Dit vertelt, en Snorri vertelt het in SnE. II, 2-3 na, hoe de drie goden, Odin,
Hoenir en Loki, het aan de stok krijgen met de reus Thjasi. Loki, boos dat de reus
(in de gedaante van een arend) zich het grootste gedeelte van hun maaltijd toe-eigent,
slaat met een stok naar hem, waarop de stok aan de vogel vast blijft zitten. De arend
vliegt op en sleurt Loki met zich mee totdat deze hem belooft Idun en haar verjonging
gevende appelen naar hem toe te brengen. Als Idun verdwenen is, worden de goden
snel oud en Loki krijgt de opdracht haar terug te halen. Dit gebeurt, maar als gevolg
hiervan wordt Thjasi gedood. In dit verhaal is Loki niet kwaadaardig, veeleer enigszins
onberaden.
Dezelfde drie goden en eenzelfde onberadenheid, maar nu met enige
kwaadaardigheid gepaard gaande, vinden we in het begin van het verhaal over het
Nibelungengoud (»Fafnir). Hier doodt Loki een otter die met gesloten ogen een zalm
zit op te peuzelen. De otter blijkt echter iemands zoon te zijn en de vader eist een
zeer hoog weergeld. Loki reist naar de dwergen wereld en neemt de dwerg Andvari
zijn gehele bezit af, inclusief de kleine ring die hij nodig heeft om een nieuwe
goudvoorraad op te kunnen bouwen. De dwerg legt daarom een vloek op de ring:
deze zal ieder die hem in zijn bezit heeft de dood brengen, en dat gebeurt, tot in
lengte van jaren. Hier hebben Loki's acties dus zeer ernstige gevolgen (proza
voorafgaand aan het eddagedicht Reginsmál (Het lied van Regin); SnE. II, 46; Völs.
s. 14).
Ook in het gedicht Völuspá treedt een drietal goden op, twee van hen zijn Odin
en Hoenir, maar de derde is niet Loki, maar Lodur (on. Lóðurr). Deze drie goden
maken gezamenlijk de eerste mensen uit twee blokken hout door hun verschillende
vermogens te schenken (»Ask & Embla). Lodur schenkt o.a. warmte en ‘goede kleur’.
In deze Lodur heeft men Loki willen herkennen, maar daarvoor bestaat geen enkele
bewijsgrond. Snorri noemt Lodur niet; bij hem zijn de drie goden de zonen van Bor,
Odin en zijn beide broers (SnE. I, 9).
Bovenstaande verhalen lijken in een verre oertijd gesitueerd te zijn, waarin een
goede verhouding bestond tussen Odin, Loki en de andere goden. In veel andere
teksten treffen we een andere Loki in een meer geregelde wereld, soms een
‘kwajongen’ die uit de band springt, soms een storend, zelfs bijna misdadig element:
hij krijgt »Skadi met een onderdegordel-grap aan het lachen (SnE. II, 3), begeleidt
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de als bruid verklede Thor als ‘dienares’ naar de reuzenwereld als deze zijn hamer
terug gaat halen (»Thrym), knipt Sifs haar af (»Sif), steelt (vermoedelijk) Freyja's
halssieraad (»Freyja) en vecht daarom met »Heimdall, denkt ongestraft bij een reus
naar binnen te kunnen kijken en komt daardoor niet alleen zelf in problemen maar
brengt ook Thor in grote moeilijkheden (»Geirröd). In een slechts in late manuscripten
overgeleverd gedicht, Fjölsvinnsmál (Het lied van Fjölsvinn), wordt hij genoemd als
de maker van een magisch zwaard, dat Laevateinn (kwaadaardige twijg) genoemd
wordt. De naam past goed bij Loki, die regelmatig ‘laevíss’ (kwaadaardig) genoemd
wordt (Fj. 26). Tussen Loki en Skadi
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bestaat, zo blijkt uit sommige teksten, een vete, misschien naar aanleiding van de
dood van Thjasi. In de Lokasenna 50 beroemt Loki zich er namelijk op dat hij het
was die Thjasi de eerste steek toebracht. Als Loki gevangen is en bestraft wordt,
verzwaart Skadi zijn straf.
De belangrijkste en beruchtste daad van Loki is zijn betrokkenheid bij de dood
van »Balder, waarover in de Lied-Edda kort, in de Snorra-Edda uitvoerig wordt
verhaald. Loki was niet Balders ‘handbani’ (doodde Balder niet eigenhandig), maar
zijn ‘ráðbani’ (de bedenker van zijn dood).
In het gedicht Lokasenna, dat handelt over de periode na de dood van Balder en
vóór Loki's bestraffing, wordt hij voornamelijk als ‘scherpe tong’ gepresenteerd,
maar ook als moordenaar: het voorafgaande proza vertelt dat hij een van AEgirs
dienaren uit pure afgunst doodt en in het gedicht beroemt hij zich erop Balders dood
te hebben veroorzaakt. Na het gedicht deelt het proza kortaf de voornaamste punten
uit Loki's bestraffing mee.
Snorri vertelt het verhaal uitvoerig. Het is het laatste verhaal vóór de beschrijving
van Ragnarök. Na Balders dood wilden de goden Loki bestraffen, omdat ze
vermoedden dat hij het was die in de gedaante van de reuzin Thökk geweigerd had
om Balder te bewenen. Loki was echter een berg op gevlucht en had daar een huis
met vier deuren gemaakt, waardoor hij in alle richtingen kon uitkijken. Overdag zat
hij vaak in de gedaante van een zalm in een waterval met de naam Franang. Als hij
thuis voor het vuur zat, piekerde Loki erover welke list de Asen zouden gebruiken
om hem in de waterval te vangen. Al piekerend begon hij draden te knopen en zo
vond hij het net uit. Inmiddels had Odin vanaf zijn uitkijkpost Hlidskjalf gezien waar
Loki was, en de Asen waren eropuit getrokken om hem te vangen. Toen Loki hen
zag komen, gooide hij het net in het vuur en sprong de rivier in. De eerste Ase die
het huis betrad was Kvasir, de wijste van allen, en toen hij de omtrekken van het net
in de as van het vuur zag, begreep hij dat het iets was waarmee je vis kon vangen.
Dit vertelde hij de andere Asen, die prompt naar het voorbeeld van het verbrande
net een nieuw net maakten. En toen het af was, gingen ze naar de rivier en sleepten
het

Haardsteen met de voorstelling van het gezicht van Loki, uit Snaptun, Denemarken
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net erdoorheen. Thor hield de ene kant vast en alle andere Asen de andere kant. Maar
Loki bleef het net voor en ten slotte verborg hij zich tussen twee stenen. Toen ze het
net over hem heen trokken, voelden ze dat er iets levends onder zat en ze haalden
het nog eens door de rivier, maar nu extra verzwaard zodat er niets onderdoor kon.
Loki zwom opnieuw voor het net uit en toen hij zag dat hij dicht bij de zee was
gekomen, sprong hij over het net heen terug naar de waterval. De Asen hadden hem
echter gezien en gingen hem achterna. Ze verdeelden zich nu in twee groepen op de
twee oevers en Thor waadde in het midden van de rivier en zo gingen ze weer richting
zee. En Loki had nog maar twee alternatieven, beide levensgevaarlijk - de zee in
zwemmen of opnieuw over het net springen. Hij probeerde het tweede, maar Thor
kreeg hem vlak voor zijn staartvin te pakken. Hij hield hem daar zo stevig vast dat
alle zalmen sindsdien op die plek uitzonderlijk dun zijn.
De gevangen Loki werd nu naar een grot gebracht. Daar zetten de Asen drie platte
stenen op hun kant en ze maakten in iedere steen een gat. Daarna pakten ze Loki's
zoons Vali en Narfi en ze veranderden Vali in een wolf, die toen zijn broer Narfi
verscheurde. De Asen bonden Loki met de darmen van Narfi op de stenen vast: één
steen onder zijn schouders, één onder zijn lendenen en één onder zijn knieholtes. De
darmen werden als ijzer zo sterk. Skadi hing een gifslang zo boven zijn hoofd, dat
het gif op zijn gezicht druppelde. Maar Loki's vrouw Sigyn staat naast hem met een
kom waarin ze het gif opvangt. Af en toe moet ze de kom echter leeg gaan gooien
en dan drupt het gif op Loki's gezicht. Dan rukt hij zo hard aan zijn boeien dat de
aarde beeft en dat is wat ze een aardbeving noemen. Daar zal hij liggen tot Ragnarök
(SnE. I, 50).
Bij Ragnarök trekt Loki, losgebroken uit zijn boeien, volgens de Völuspá aan het
hoofd van een groep reuzen op tegen de goden. In het gedicht horen we daarna niets
meer over hem, maar volgens Snorri strijdt hij op de vlakte Vigrid, waar de eindstrijd
plaatsvindt, tegen zijn oude vijand Heimdall en dan zullen ze elkaar doden.
Hoewel Loki doorgaans ‘Laufeyjarson’ heet, vinden we hem al in de oudste bron,
het al eerder genoemde gedicht Haustlöng van Thjodolf van Hvinir, als ‘Farbauta
mög’ (zoon van Farbauti). In Farbauti moeten we waarschijnlijk een reus zien. Loki's
moeder zou, gezien haar naam, een Asin kunnen zijn, maar zo wordt ze nergens
genoemd. Loki's broers, door Snorri genoemd, zijn vrijwel onbekend. De naam
Helblindi (dood + blind) komt slechts voor in de opsomming van Odinsnamen in het
gedicht Grímnismál (str. 46) en alleen het gedicht Völuspá en een drietal jonge
skaldenstrofen noemen Loki ‘broer van Byleist’.
Over Loki's vrouw Sigyn en zijn zonen (V)ali en Nar(f)i is verder niets bekend.
Sigyn en Narfi worden al in 10e-eeuwse skaldengedichten genoemd, Vali komt alleen
bij Snorri voor.
De gevaarlijke, zo men wil demonische, Loki heeft drie nakomelingen verwekt
bij een reuzin die de veelzeggende naam Angrboda (die verdriet brengt) draagt. Haar
naam wordt alleen in de Snorra-Edda en in het gedicht Hyndluljóð (Het lied van
Hyndla) genoemd. In dit gedicht zijn een aantal strofen bewaard gebleven van een
ander gedicht, dat men Völuspá in skamma (de korte Vsp.) heeft genoemd. Snorri
noemt dit gedicht in zijn Edda en citeert er een strofe uit, dus waarschijnlijk heeft
hij de naam Angrboda hiervandaan (Hdl. 40). De nakomelingen van Loki en Angrboda
zijn de wolf »Fenrir, de »Midgardslang en de doodsgodin »Hel. Volgens SnE. I, 34
weten de goden vanaf het eerste begin dat dit hun doodsvijanden zijn en daarom
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maken ze hen - tijdelijk - onschadelijk. Fenrir wordt gebonden, de slang wordt in de
zee geworpen en Hel wordt aangesteld over het dodenrijk. Als Ragnarök is
aangebroken zullen de wolf en de slang zich losmaken en een laatste gevecht leveren
tegen hun aartsvijanden Odin en Thor.
Hierboven is al gebleken dat Loki in de oertijd enkele malen samen met Hoenir
en Odin optreedt. Volgens het gedicht Lokasenna is Loki Odins bloedbroeder:
Je weet nog best, Odin,
dat wij in de oertijd
ons bloed vermengden;
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geen bier zou je drinken
zei je toen,
tenzij het ons beiden werd gebracht!
(Ls. 9)

De bloedbroederband is een sterke band, tot op zekere hoogte sterker dan die tussen
echte broers. De band tussen Odin en Loki is dus een zeer nauwe en in het gedicht
wordt Loki dan ook onmiddellijk na het uitspreken van bovenstaande regels door
Odin tot het godenfeest bij AEgir toegelaten.
In hetzelfde gedicht wordt er een toespeling op gemaakt dat Odin en Loki in de
oertijd samen dingen deden waarover maar beter niet gesproken kan worden (Ls.
25). Welke dingen dat waren is verder niet bekend, maar gezien de context zou de
beschuldiging te maken kunnen hebben met het feit dat beiden een vorm van ‘ergi’
(tegennatuurlijk gedrag) wordt verweten.
Nog een overeenkomst tussen Loki en Odin ten slotte is dat beiden in staat zijn
van gedaante te veranderen, vis, vogel, slang of zeehond te worden.
In de Lokasenna wordt Loki tot tweemaal toe ‘ergi’ verweten. In strofe 23 verwijt
Odin hem dat hij acht winters lang onder de aarde leefde in de gedaante van een koe
en/of een vrouw en daar ook kinderen heeft gebaard. De strofe biedt nogal wat
interpretatieproblemen, maar er bestaat geen twijfel over het feit dat Loki hier ‘ergi’
verweten wordt. In strofe 33 merkt Njord nog tegen Loki op dat dit erger is dan
loszinnig gedrag van vrouwen. Thor noemt Loki in dit gedicht ‘een pervers wezen’.
In Hdl. 41 wordt Loki na het eten van een verbrand hart zwanger van een ‘slechte
vrouw’ die de ‘moeder van alle toverkollen’ wordt.
Het bekendste verhaal waarin Loki in vrouwelijke gedaante optreedt, is dat over
de oorsprong van »Sleipnir. Hier wordt de merrie Loki gedekt door de hengst
Svadilfari en het resultaat is Odins achtvoetige paard. Het verwijt van ‘ergi’ blijft in
dit verhaal achterwege. Ook het gegeven dat Loki de moeder van Sleipnir is vinden
we alleen in Hdl. en bij Snorri.
In het verhaal over de dood van Balder treedt Loki tweemaal op als vrouw, de
eerste keer als de oude vrouw die Frigg uithoort over Balders onkwetsbaarheid en
de tweede keer als de reuzin Thökk die weigert om te helpen Balder uit het dodenrijk
te verlossen, maar ook hier is geen sprake van ‘ergi’, evenmin als in de Þrymskviða
(Gedicht over Thrym) waar Loki en Thor als bruid en dienares verkleed naar de
reuzenwereld gaan om Thors hamer terug te halen.
Jan de Vries denkt dat Loki's biseksualiteit erop wijst dat Loki uit een zeer oude
mythologische laag stamt en hij verwijst naar biseksuele oertijdwezens als Ymir in
het Noorden (»Ymir) en anderen buiten dit gebied. Loki is trouwens niet de enige
god die het verwijt van ‘ergi’ treft. Zijn bloedbroeder Odin hield zich volgens de
Ynglinga saga bezig met een vorm van tovenarij die met verwijfde gedragingen
gepaard ging.
De verhouding tussen Loki en Thor is niet heel duidelijk. In sommige teksten
betoont Loki zich vijandig tegenover deze god, in andere teksten treedt hij op als
zijn begeleider. Vijandig is hij als hij het mooie haar van Thors vrouw Sif afknipt
en zeker als hij daarna in de gedaante van een vlieg het smeden van de hamer Mjöllnir
probeert te verhinderen (»dwergen; SnE. II, 43). In verschillende vrij jonge teksten
treedt Loki echter op als begeleider, en soms helper, van Thor. Volgens SnE. I, 44-47
is hij een van Thors gezellen op de reis naar »Utgardaloki, in SnE. II, 26 gaat hij met
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hem mee naar Geirröd, in de Þrymskviða begeleidt hij hem naar de reus Thrym en
in de Hymiskviða (Het gedicht over Hymir) wordt hij genoemd als degene die
verantwoordelijk is voor het lam worden van een van Thors bokken. In het verhaal
over de reis naar Utgardaloki is Thjalfi echter de schuld van dit lam worden van de
bokken, en als gevolg daarvan komt deze in Thors dienst (»Thor). In de oudste bron
waarin Thor, Loki en Thjalfi genoemd worden, het laat-10e-eeuwse gedicht
Thorsdrapa (Lofdicht op Thor) van Eilif Gudrunarson, dat de reis naar Geirröd
beschrijft, is Loki degene die Thor tot de reis aanzet, maar als Thors begeleider treedt
Thjalfi op. Men kan zich daarom met Jan de Vries (1970, § 428) afvragen of Loki
in jongere verhalen in de plaats is getreden van Thjalfi als begeleider van Thor,
misschien op
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grond van het feit dat de combinatie van de kleine, sluwe god met de grote, sterke
en als niet al te slim voorgestelde god verhaaltechnisch gezien boeiender was dan
de combinatie heer - dienaar.
Loki's tweede naam, al bekend in de 10e eeuw, is Lopt (on. Loptr). Deze naam
wordt doorgaans geïnterpreteerd als ‘luchtbewoner’ of ‘luchtreiziger’. Odin heet
verscheidene malen ‘vriend van Lopt’. Odin wordt ook tweemaal ‘vriend van Lodur’
genoemd en dat is een van de redenen waarom men Loptr en Lodur beide als namen
van Loki zag. Lodur, de derde god naast Odin en Hoenir in het trio dat in de Völuspá
de eerste mensen schept, kan echter, zoals hierboven al gemeld, niet met Loki
geïdentificeerd worden. Men heeft weliswaar zijn naam willen lezen in de aanduiding
‘logaþore’ in de runeninscriptie van Nordendorf (omstreeks 600 n.Chr.), waar ook
Wodan en ‘wigiþonar’ (Donar?) genoemd worden, maar deze identificatie is verre
van zeker. Vermoedelijk gaat het bij ‘logaþore’ om een zelfstandig of bijvoeglijk
naamwoord dat een beschimping inhoudt van de beide andere goden die in de
inscriptie genoemd worden.
In Scandinavië zijn plaatsnamen met Loki of een cultus van Loki niet bekend. Buiten
Scandinavië is de rijkgeschakeerde figuur van Loki evenmin bekend, maar wel kennen
allerlei volkeren vergelijkbare figuren. Duidingen van Loki zijn even gevarieerd als
de figuur zelf. Men heeft, uitgaande van de parallel Loki - Logi in hem een vuurwezen
willen zien (Grimm), maar ook wel een waterwezen, mede omdat hij zich in een
zeehond of een zalm kan veranderen (Gras).
Hij is ook wel vergeleken met een figuur uit de Keltische traditie, Bricriu, een
man met een boosaardig hart en een scherpe tong, die er voortdurend op uit is ruzie
tussen leiders en koningen te veroorzaken, maar volgens Turville-Petre vertoont
Bricriu in dit laatste ook een overeenkomst met de god Odin. Folke Ström zag Loki
als het slechte alter ego van Odin.
Loki wordt later vooral gezien als het symbool van het kwaad, de koude en duistere
machten, een voorstelling die natuurlijk in de eerste plaats berust op de tegenstelling
tot de lichtende god Balder.
In het verhaal over de geketende Loki herkende men de Griekse mythe van
Prometheus die door de goden aan een rots werd vastgeketend omdat hij de mensen
het vuur had geschonken. Evenals Prometheus, wiens lever dagelijks door een adelaar
wordt aangevreten, kronkelt Loki zo nu en dan van de pijn onder de druppels gif en
dat is de oorzaak van aardbevingen. Axel Olrik heeft op een aantal gebonden monsters
in het Kaukasusgebied gewezen die het voorbeeld van de gebonden Loki zouden
kunnen zijn geweest. Maar geografisch gezien is de afstand tussen de Kaukasus en
het Noorden wel erg groot. Waarschijnlijker is dat christelijke voorstellingen van
een geboeide duivel of Antichrist die in de hel op de eindtijd ligt te wachten, tot de
Loki-figuur hebben geïnspireerd. Een hellebeeld is het beeld dat Saxo ons in boek
VIII van zijn Gesta Danorum presenteert (»Utgardaloki).
Dumézil vond een parallel voor de figuur van Loki in de volksverhalen van de
Kaukasische Osseten. Deze verhalen werden in de 19e en 20e eeuw opgetekend,
maar gaan waarschijnlijk over wat vroeger goden waren. In deze verhalen treedt een
zekere Syrdon op die in allerlei aspecten verbluffende overeenkomsten met Loki
vertoont, tot en met het gegeven van het veroorzaken van de dood van een ander.
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Volgens Dumézil is het denkbaar dat de overeenkomsten teruggevoerd kunnen worden
op een gemeenschappelijk Indo-europees prototype.
Volgens Anna Birgitta Rooth zijn heel wat Loki-mythen varianten van andere
middeleeuwse Europese verhalen, zodat het moeilijk is iets met zekerheid te zeggen
over het karakter van de Noordse Loki. Zelfs de Baldermythe is volgens haar een
variant van een populair verhaal, het sprookje van de koning en zijn voorspelde dood
(AT nr. 931).
In een Faeröerse ballade, de Lokka táttur (Het verhaal van Lokki), misschien uit
de late Middeleeuwen maar veel later opgetekend, treedt het bekende godendrietal
Odin, Loki en Hoenir op. Hoewel het verhaal enkele motieven bevat die aan de
godenverhalen ontleend kunnen zijn, is het primair een reuzensprookje, waarin Loki
optreedt als helper van de held.
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Loki hoont de goden. Illustratie van Lorenz Frølich, 1896
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Axel Olrik, gevolgd door Jan de Vries en Georges Dumézil, heeft voorbeelden
gegeven van vooral Scandinavisch volksgeloof waaraan Loki's naam verbonden is.
Uit de voorbeelden blijkt dat Loki in later tijden verbonden werd met leugens (in
IJsland heet een grote leugen ‘lokalýgi’) en bedrog, met vuur of warmte en met
problemen bij het spinnen. Sommige Loki-overleveringen worden

Loki's gebroed. Illustratie van E. Doepler d. J. in het boek Walhall (1901)

ook over de duivel verteld en dat wijst erop dat deze twee in het volksbewustzijn
niet sterk van elkaar worden onderscheiden.
Anna Birgitta Rooth ziet, uitgaande van Snorri's verhaal over Loki's uitvinden van
het net en Loki's naam Locke (spin) in sommige Scandinavische dialecten, in Loki
een vermenselijkte of vergoddelijkte spin.
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Op het kruisfragment van Maughold op het eiland Man uit de vikingtijd staat een
afbeelding van een hurkende Loki met een steen in zijn hand naast Otter, met een
vis in zijn bek. Op het Gosforth-kruis (Cumbria; rond 900) staan christelijke en
heidense motieven, waaronder een afbeelding van wat waarschijnlijk de gebonden
Loki voorstelt: een gebonden man, een vrouw met een voorwerp in haar hand en een
slang. Misschien zag men er een parallel in met de gebonden Satan. Een gebonden
duivelse figuur is te zien op de steen van Kirkby Stephen (Cumbria). En misschien
stelt de figuur met de dichtgenaaide lippen (»dwergen) op de steen van Snaptun (rond
1000; Århus, Museum Moesgård) Loki voor.
In later tijd staat Loki natuurlijk afgebeeld op alle schilderijen en tekeningen die de
dood van Balder uitbeelden. Het meest populaire motief op tekeningen en schilderijen
is echter de gebonden Loki die door zijn vrouw Sigyn tegen het gif wordt beschermd:
schilderijen en tekeningen met de titel Loki en Sigyn van C.C.W. Eckersberg, 1810
(Kopenhagen, Statens Museet for Kunst); J.W.C. Wahlbom (Stockholm,
Nationalmuseet); N.J.O. Blommér, ca. 1850; Mårten Eskil Winge, 1862 (Stockholm,
Nationalmuseet); A. Carlsson, ca. 1870; en O. Wergeland, 1879. Van Carl Ehrenberg
een dubbeltekening: Loki en Sigyn, Hel met de hond Garm, 1883 (houtskooltekening,
in de reeks Götter der nordisch-germanischen Mythe, 1882-83). Van de Brit James
Doyle-Penrose (1864-1932) een schilderij The Punishment of Loke. Van Dorothy
Hardy zijn er twee illustraties van ca. 1900 in Guerbers Noorsche mythen: Loki en
Svadilfari en Loki en Thiassi.
Verder zijn er sculpturen van: Hermann Ernst Freund, Loke, brons, 1822
(Kopenhagen, Den Hirschsprungske Samling); C.G. Qvarnström, Loki en Höder,
gips, 1863 (Stockholm, Nationalmuseet; H. Natter, Loki, marmer, 1888.
Het karakter van Loki heeft meer schrijvers geïnspireerd dan welke andere god
ook, met uitzondering van Balder, met wie hij onverbrekelijk verbonden is. De Deense
dichter Adam Oehlenschläger schreef al in 1807 een treurspel, Baldur hin Gode,
waarin Loki een belangrijke rol speelt. Daarnaast treedt Loki op in enkele gedichten
uit de bundel Nordens Guder (1819). In Duitsland schreef Friedrich de La Motte
Fouqué het treurspel Baldur der Gute (1818), waarin Loki eveneens een rol speelt.
Tegen het einde van de eeuw verschijnen er meer teksten over dit onderwerp: toneel
van A. Kayser-Langerhanns (Loki, 1891) en K. Weiser (Loki, 1901); romans van
Felix Dahn (Odhin's Trost, 1880) en L. Jacobowski (Loki. Roman eines Gottes, 1899).
Van August Strindberg een gedicht, Loke (1892). Zelfs in Nederland heeft Loki een
auteur geïnspireerd. In Marcellus Emants grote epische gedicht Godenschemering
(1883) is Loki de centrale figuur, de drager van Emants eigen pessimistische
levensbeschouwing. Emants bewerkte het gedicht zelf voor toneel (Loki, 1906) en
in 1910 verscheen ook nog een door Emants geautoriseerde bewerking van gedicht
en drama door C.H.A. Blanche Koelensmid onder de titel Godenschemering. Uit
moderner tijd is er een toneelstuk van de Noorse dichter Peder W. Cappelen, Loke
(1972).
In Richard Wagners opera Das Rheingold is de listige Loge de god van het vuur
en de warmte, wat erop duidt dat Wagner Loki en Loge aan elkaar gelijkstelde.
Balletmuziek rond Loki werd gecomponeerd door J.H. Stuntz, Orfa (1852).
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Dumézil 1959a; Gras 1931; Grimm 1875-78; Olrik 1908 en 1909; Rooth
1961; Ström 1956; Turville-Petre 1964; De Vries 1933.

Mannus
is volgens Tacitus de zoon van de god »Tuisto en oervader van de Germanen. In het
tweede hoofdstuk van zijn Germania vertelt Tacitus dat Mannus drie zonen had, naar
wie de drie Germaanse stammen of stammenbonden genoemd waren: aan de kust
de ‘Inguaeonen’, in het midden de ‘Herminonen’ en ten slotte de ‘Istaevonen’. In
dezelfde passage vernemen we dat Man-

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

122

Mars of Tyr heet deze illustratie in het handschrift van de IJslander Jakob Sigurðsson (18e eeuw).
Reykjavík, Nationale Bibliotheek

nus volgens sommige autoriteiten nog meer zonen had, van wier namen meer
volkerennamen zouden zijn afgeleid, en enkele van deze namen worden opgesomd,
met de voorzichtige toevoeging: ‘die namen zijn echt en oud’.
‘Mannus’ is etymologisch gezien verwant met veel ie. woorden die ‘man’ of ‘mens’
betekenen en het is dus een goede naam voor een stamvader. Een dergelijke
naamgeving gaat misschien terug op een zeer oude ie. traditie. In het Oudindische
scheppingsverhaal bijvoorbeeld heet de stamvader van de mensen Mānus.
De namen van de drie zonen van Mannus zouden *Ingwaz, *Erminaz en *Istraz
geweest kunnen zijn. Als we in deze drie zonen stamgoden moeten zien, zouden de
Inguaeonen vereerders van een god »Ing geweest zijn, de Erminonen of Herminonen
van een god Ermin/Irmin en de Istaevonen of Istvaeonen van een verder onbekende
god *Istraz, wiens naam volgens Jan de Vries in een zeer speculatieve passage (De
Vries 1970, II, § 367) misschien als een lovende bijnaam van Wodan gezien kan
worden.
Höfler 19732.

Mars Thingsus.
Deze naam is te vinden in een inscriptie op een votiefaltaar dat in de 3e eeuw door
Friese legioensoldaten in Romeinse dienst werd opgericht in Housesteads,
Noord-Engeland, bij de Wal van Hadrianus. De inscriptie luidt: ‘Deo Marti Thingso
et duabus Alaisiagis Beda et Fimmilena’ (aan de god Mars Thingsus en aan de twee
Alaisiagen Beda en Fimmilena) (»Matronen).
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In de zogenaamde ‘interpretatio germanica’, d.i. het gebruik dat de Germanen de
namen van hun eigen Germaanse goden aan overeenkomstige Romeinse godheden
gaven, werd de Romeinse god Mars gelijkgesteld aan de Germaanse god *Tiwaz
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(»Tyr). Dit blijkt uit de vertalingen van de Latijnse weekdagnaam ‘dies Martis’ als
oe. ‘tiwesdaeg’ (eng. tuesday), ohd. ‘ziestag’ en on. ‘týsdagr’ (Tyrs dag). In
Oudengelse glossen staat de naam Tîw soms voor Mars. Hoewel *Tiwaz
oorspronkelijk een hemelgod was, moet hij in de Romeinse tijd, gezien de
gelijkstelling met Mars, trekken van een krijgsgod vertoond hebben. Dat Mars bij
de Germanen een hoogvereerde god wras aan wie offers gebracht werden, bericht
Tacitus zowel in zijn Historiae (IV, 64; XIII, 57) als in de Germania (hfdst. 9). Volgens
andere klassieke schrijvers werden hem zelfs mensenoffers gebracht.
De bijnaam van deze god, Thingsus, is de Latijnse vorm van het Germaanse
‘*þingsaz’ (Langobardisch ‘thinx’, on. ‘thing’), een vergadering van vrije mannen
waarin ook rechtszaken werden behandeld. Of de bijnaam op deze vergadering
betrekking heeft of misschien als godennaam gezien moet worden, is niet zeker. In
ieder geval was de god Mars Thingsus waarschijnlijk een god die het recht en de
rechtsbijeenkomst beschermde. Jan de Vries heeft erop gewezen dat de functies van
de god als heer van de krijg en heer van het ‘thing’ slechts schijnbaar met elkaar in
tegenspraak zijn, omdat in beide gevallen sprake is van het oplossen van een conflict
volgens bepaalde vastgestelde regels (De Vries 1970, I, § 350).
Höfler 1979; Von See 1964.

Matronen
(Matronae, Matres, Matrae) is de aanduiding van door Germaanse en Keltische
stammen vereerde moedergodinnen of goddelijke vrouwelijke wezens. Ze treden
meestal op in groepen van drie. De cultus is bekend door talrijke Latijnse
wij-inscripties uit de Romeinse periode, van de 1e tot de 5e eeuw n.Chr. Met name
het Nederrijnse gebied levert talrijke voorbeelden van Germaanse namen op.
Vermoedelijk werd de verering van de Matronen door Germaanse legioensoldaten
door het gehele Romeinse Rijk verbreid. Er zijn op dit ogenblik ongeveer elfhonderd
inscripties met Matronen bekend, waarvan ongeveer de helft mogelijk een Germaanse
(bij)naam bevat. De andere zijn Keltisch.
De cultus van de Matronen heeft met verschillende aspecten van het leven te maken
gehad. Gezien de namen moet men aan vruchtbaarheid, hulp bij geboorte en ziekte,
maar ook aan rechtspraak en oorlog denken. Het ging waarschijnlijk om persoonlijke
of aan een familie gebonden godheden die in gevaar en bij calamiteiten werden
aangeroepen. Mogelijk bestaat er ook verband met de verering van de »Disen in het
Noorden, die naar men aanneemt ook een soort beschermgodinnen waren. Deze
interpretatie wordt ondersteund door het feit dat in een van de inscripties over de
‘matribus Parcis’ (aan de moeders, de lotsgodinnen) wordt gesproken. Nog in het
begin van de 8e eeuw noemt de Engelse geestelijke en historicus Beda Venerabilis
(673-735) de oe. ‘módraniht id est matrum noctem’ (de nacht der moeders), een
offerfeest aan het begin van het jaar (De temporum ratione [Over de tijdrekening]
13).
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Het zwaartepunt van de cultus lag in het gebied van de Ubii, een Germaanse volksstam
die zich in 38 v.Chr. op de linkeroever van de Rijn vestigde, ten westen van Keulen
en Bonn. Ook Nijmegen en Xanten zijn centra van deze cultus geweest.
De Matronen dragen soms abstracte namen als ‘Afliae’, krachten (in gelatiniseerde
vorm dat. mv. ‘Afliabus’, maar ook in de Oudgermaanse vorm ‘Aflims). Verder
vindt men namen als ‘Alaisiagae’ (angstaanjagenden?). Deze naam komt voor als
(bij)naam van twee godinnen die verschijnen op een drietal inscripties langs de Wal
van Hadrianus in Noord-Engeland. Op twee ervan worden ook de namen van de
afzonderlijke godinnen genoemd: ‘Baudihillia’ en ‘Friagabis’, ‘Beda’ en ‘Fimmilena’.
De laatste twee w'orden wel eens in verband gebracht met de Oudfriese rechtstermen
‘bodthing’ (dagvaarding) en ‘fimmelthing’ (vonnis), maar zeker is dat verband niet.
Wel is het opvallend dat de stenen in Engeland zijn neergezet door Friezen die in
het Romeinse leger dienden. Daar
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Wijsteen voor de Boudunnehae, Germaanse of Keltische Matronen, 2e eeuw n.Chr. Keulen,
Römisch-Germanisches Museum

twee stenen ook aan de god »Mars Thingsus zijn gewijd, is het mogelijk dat de
Alaisiagae iets met de rechtspraak op het thing van doen hebben.
Verder vindt men o.a.: ‘Alagabiae’ (lett. de algevenden, vgl. ndl. ‘gave’) op een
wijsteen uit de 4e eeuw bij Bügel in Duitsland (CIL XIII 8529); ‘Alateivia’ (de
al-goddelijke), de naam van een Germaanse godin op een altaarsteen uit Xanten (CIL
XIII 8606); ‘Alaterv(i)ae’ op een wij-inscriptie uit Crammond bij Edinburgh (CIL VII
1084). Deze naam wordt soms in verband gebracht met de Oudgermaanse woordstam
voor boom of hout (*terwa, vgl. eng. ‘tree’, on. ‘tré’) en zou dan kunnen wijzen in
de richting van de verering van bomen of heilige wouden (»Ask & Embla,
»Yggdrasil). ‘Frisavae’ is een Matronennaam in de inscriptie van Wissen bij Xanten:
‘Matribus Frisavis Paternis’ (dat. mv., aan de vaderlijke Frisavische moeders). De
naam staat waarschijnlijk in verband met de stam der ‘Frisiavi, Frisaevones’, of met
de Friezen. ‘Gabiae’ (de gevenden) komt voor in tien inscripties. Een gelijksoortige
naam draagt de Noordse godin »Gefjon. ‘Gavasiae’ in een inscriptie te Thorr bij
Keulen wordt in verband gebracht met got. ‘gawasjan’ (kleden), eng. ‘to wear’ (dragen
van kleding). Daarbij denkt men aan helpsters bij geboorten. Er zijn afbeeldingen
van Matronen met luiers bekend. De naam ‘Saitchamiae’ komt voor in twee inscripties
uit Hoven bij Zülpich in Noordrijnland (CIL XIII 7915-16). Het eerste deel van deze
naam brengt men in verband met on. ‘seiðr’ (tovenarij). ‘Sandraudiga’ is de naam
van een godin op een altaar bij Zundert (CIL XIII 8774). Het eerste element van de
naam hebben sommigen wel met de plaatsnaam in verband gebracht, maar anderen
twijfelen daaraan. ‘Vatviae’ is een Matronennaam die in totaal twaalf maal in de dat.
mv. voorkomt, zowel in de gelatiniseerde vorm ‘Vatviabus’ (6x) als in de Germaanse
vorm ‘Vatvims’ (6x). De naam wordt in verband gebracht met een aanduiding voor
‘water’.
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De meest voorkomende Matronennaam is ‘Vacallinehae’. In de omgeving van
Pesch in Noordrijnland zijn meer dan 130 inscripties uit de 2e en 3e eeuw n.Chr.
gevonden die aan deze Matronen gewijd zijn, terwijl ongeveer 150 fragmentarische
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inscripties deze naam misschien eveneens noemen. In Pesch bevond zich een
heiligdom, mogelijk zelfs meer dan een. De Matronennaam zou verband kunnen
houden met de naam van de rivier de Waal.
De afbeeldingen van de Matronen tonen aan dat zowel getrouwde als ongetrouwde
vrouwen werden vereerd. De gehuwde vrouwen zijn te herkennen aan een kap of
muts, de ongehuwden aan hun loshangend haar. Vaak hebben ze een fruitmand bij
zich. Behalve fruit vindt men op de afbeeldingen soms ook brandende wierook,
offerschalen met fruit, offerdieren, slangen (misschien als doodssymbolen), en ten
slotte kinderen en luiers, verwijzend naar hun functie als helpsters bij geboorten.
Birkhan 1970; Derolez 1974; Gutenbrunner 1936; Simek 1984; De Vries
1970.

Midgardslang
(on. Miðgarðsormr), volgens Snorri Sturluson een van de ‘kinderen’ van Loki en de
reuzin Angrboda; de anderen zijn de wolf Fenrir en de doodsgodin Hel. Uit
voorspellingen wisten de goden dat deze wezens hun schade zouden berokkenen en
ze zorgden ervoor dat ze tijdelijk onschadelijk gemaakt werden. De slang werd in
de wereldzee geworpen die om de aarde heen ligt, en hij werd zo groot dat hij, midden
in die zee gelegen, heel Midgard omringde en zichzelf in de staart beet (SnE. I, 34).
De slang speelt een rol in enkele verhalen over de god Thor en daaruit blijkt dat zij
aartsvijanden zijn; waarom is onbekend.
In het verhaal over Thors reis naar »Utgardaloki is de rol van de slang een passieve:
Thor werd door de reus aan een aantal proeven onderworpen en een daarvan was dat
hij de kat van de reus moest optillen. De kat bleek echter zo stevig op zijn poten te
staan dat het de sterke god niet lukte om hem van de grond te krijgen, ook al omdat
de rug van de kat enorm rekbaar bleek, ‘maar toen Thor zich zo ver uitrekte als hij
maar kon, kwam één poot van de kat van de grond los en meer kreeg Thor niet gedaan.
Toen zei de reus: “De afloop van dit spel is zoals ik al gedacht had. De kat is heel
groot en Thor is vergeleken met de reuzen hier miezerig en klein.” Daarmee
beëindigde de reus de proef. Later bleek dat de reus Thor voor de gek gehouden had:
de kat leek alleen maar een kat, maar in werkelijkheid was het de Midgardslang, en
toen Thor hem bijna van de grond had gekregen, waren alle reuzen zich dood
geschrokken.’ (SnE. I, 44-47) Desondanks had Thor een figuur geslagen en hij besloot
zich te revancheren door te proberen de slang te doden. Daarop volgt in de
Snorra-Edda het verhaal over Thors bezoek aan de reus Hymir en het mislukken van
zijn poging (»Hymir). Dit verhaal is gebaseerd op een groot aantal fragmenten uit
meest oude (9e- en 10e-eeuwse) skaldengedichten. De laatste maal dat de slang
genoemd wordt is in Snorri's beschrijving van Ragnarök. Deze beschrijving is
grotendeels gebaseerd op het eddagedicht Völuspá, waaruit hij ook een aantal strofen
citeert. Tijdens Ragnarök komt de slang gif spuwend het land op en voegt zich bij
de vijanden van de goden om zich met Thor te meten. Alleen de Völuspá vermeldt
dit; andere gedichten berichten slechts over de dood van Odin. De strofen over de
ontmoeting tussen Thor en de slang zijn zo slecht overgeleverd, dat moeilijk te zeggen
is wat er precies gebeurt. Snorri maakt ervan dat Thor erin slaagt zijn tegenstander
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te doden, nog negen stappen zet, maar dan sterft door het gif van de slang (SnE. I,
51).
‘Midgardslang’ wordt de slang alleen in prozateksten vanaf de 12e eeuw genoemd.
Bij de skalden en in de Lied-Edda heet hij eenvoudigweg ‘ormr’, ‘naðr’ (slang) of
‘Jörmungand’ (geweldig monster). Het eerste deel van deze naam betekent ‘groot,
geweldig’ en komt in verschillende vormen in een groot aantal Oudgermaanse talen
voor, bijvoorbeeld oe. ‘eormengrund’ (aarde), os. Irminsul (geweldige zuil). Het
tweede deel van de naam betekent doorgaans ‘staf, toverstaf’.
Jörmungand heet de slang in het gedicht Ragnarsdrápa (Lofdicht op Ragnar) van
de 9e-eeuwse
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skald Bragi. In skaldengedichten vinden we een groot aantal beeldende omschrijvingen
voor de slang, meestal betrekking hebbend op het feit dat hij om de hele wereld heen
ligt, omschrijvingen als ‘grensvis aller landen’, ‘aller landen omgording’, ‘aardes
ring’, ‘aardes vis’.
Het beeld van een oermonster dat de hele wereld omspant, komt in veel
mythologieën voor.

Thor tijdens Ragnarök in gevecht met de Midgardslang. Tekening van Louis Moe

In de Scandinavische wereld is het al in de oudste teksten, skaldengedichten uit de
9e en 10e eeuw, een reusachtige slang of draak. Ook kennen veel mythologieën de
strijd tussen een god en een oermonster.
Waar Snorri's verhaal over Thors pogingen om de kat van Utgardaloki op te tillen
veeleer een anekdote is dan een serieuze mythologische over-
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levering, is het verhaal over Thors vistocht een in het Noorden wijdverbreid mythisch
verhaal, naar uit skaldengedichten en afbeeldingen in Noorwegen, Zweden en
(viking-)Engeland blijkt. Of het verhaal over de poging van Thor om de Midgardslang
te vangen een zuiver Germaanse of Noordse mythe is, kan niet met zekerheid gezegd
worden.
Waarschijnlijk al in de tijd van de kerstening en zeker daarna associeerde men de
Midgardslang met het oudtestamentische monster Leviathan. Dit monster is in het
boek Job een krokodil, maar in andere bronnen een draak of een slang. De
middeleeuwse kerk kende sinds Gregorius de Grote de voorstelling van God de Vader
die de Leviathan (de duivel) probeert te vangen met zijn zoon als aas.
De overeenkomst tussen dit verhaal en het verhaal over Thors vangen van de
Midgardslang viel de Scandinaviërs al vroeg op: al in een van de oudste Oudnoordse
teksten, een prekenboek van rond 1200, werd de Leviathan in een passage over God
die de duivel probeert te vangen door een afschrijver aan de Midgardslang
gelijkgesteld. Dit heeft de vraag doen rijzen of het Noordse verhaal misschien onder
christelijke invloed is ontstaan. Gezien de ouderdom van sommige skaldengedichten
(9e eeuw) en sommige beeldstenen (Ardre, 8e eeuw) - de kerstening zette in
Scandinavië aanmerkelijk later door - lijkt dit niet erg waarschijnlijk.
Op het Engelse Gosforth-kruis staat een aantal voorstellingen die men als
Ragnarök-voorstellingen duidt. Onder meer staan hier een man en een zeer grote
slang afgebeeld, waarin men Thor en de Midgardslang heeft willen herkennen (zie
ook »Hymir).
Een sculptuur van de Zweed Bengt E. Fogelberg (1786-1854) verbeeldt Thor in
gevecht met de slang (Stockholm, Nationalmuseet). Het eddafries (1859) van Friedrich
Wilhelm Engelhard (1830-1902) in slot Marienburg bij Hannover toont o.a. de goden
in gevecht met Fenrir en de Midgardslang. De Deen Lorenz Frølich (1820-1908)
beeldde in zijn illustraties van Karl Gjellerups vertaling van de godenliederen uit de
Edda (1895) ook de stervende Thor uit. Hetzelfde motief vinden we bij Louis Moe
(1857-1945), in Eddadikterne 1890. Bij illustratoren vinden we ook andere motieven
als bijvoorbeeld Thor die de slang probeert op te tillen: een aquarel van Lorenz
Frølich uit 1872 (Århus' Kunstmuseum), een illustratie van E. Doepler in Walhall
(1901); Ib Spang Olsen tekende hetzelfde motief in het boek Oden och Tor (1955).
Brøndsted 1955; Gschwantler 1968; Kabell 1976; Von See e.a. 1997; Wolf
1977.

Mimir, Mim
(on. Mímir, Mímr), raadgever van Odin. Over hem vinden we tegenstrijdige berichten
in het eddagedicht Völuspá, de Snorra-Edda en de Ynglinga saga. Snorri, die zich
in de Snorra-Edda op Vsp. baseert, vertelt dat Mimir een bron bezit die gelegen is
onder een van de wortels van de wereld-es, en wel de wortel die uitkomt in het rijk
van de rijpreuzen (»reuzen, »Ymir). Het is het water uit deze bron dat Mimir zijn
wijsheid verleent. Ook Odin wilde uit de bron drinken, maar Mimir gaf hem pas
toestemming om een teug van het water te nemen nadat hij een van zijn ogen als
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onderpand had gegeven. Dat oog ligt nu in de bron. In Vsp. 28 zegt de zieneres het
als volgt:
Alles weet ik, Odin,
waar je je oog verborg:
in de vermaarde
bron van Mimir.
Mede drinkt Mimir
iedere morgen
van Alvaders pand...
(SnE. I, 15)

In de Ynglinga saga (hfdst. 4 en 7) vertelt Snorri een ander verhaal: na de oorlog
tussen de Asen en de Wanen werd er vrede gesloten en ter bezegeling van die vrede
wisselden de twee groepen goden gijzelaars uit. De Wanen stuurden »Njord en
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»Freyr en de Asen stuurden »Hoenir en Mimir. Hoenir was een heel mooie en statige
man en hij werd onmiddellijk tot leider gemaakt. Mimir trad op als zijn raadsman.
Al gauw bleek dat Hoenir geen problemen aankon zonder Mimir. Als deze niet in
de buurt was, zei Hoenir altijd: ‘Laat anderen het maar uitmaken.’ Daardoor voelden
de Wanen zich bedrogen en ze doodden Mimir. Zijn hoofd stuurden ze naar de Asen.
Odin balsemde het en sprak er toverspreuken over uit en sindsdien spreekt het hoofd
met Odin en vertelt hem vele verborgen zaken. Deze passage lijkt ook op de Völuspá
gebaseerd, want daar lezen we dat Odin bij het uitbreken van Ragnarök met Mims
hoofd spreekt (Vsp. 46). In dezelfde strofe is nog sprake van ‘Mims zonen’. Deze
zonen worden hier slechts vermeld en ze lijken gezien te worden als vijanden van
de goden.
‘Mims hoofd’ wordt ook genoemd in een raadselachtige strofe in het eddagedicht
Sigrdrífumál (Het lied van Sigrdrifa) 14, hier in connectie met Odin en het spreken
of maken van runen(tekens).
In de verhalen en gedichten is sprake van een wezen dat ofwel ‘Mimir’, ofwel ‘Mim’
en volgens sommigen misschien ook ‘Mimi’ heet, dit laatste op grond van het feit
dat in het eddagedicht Fjölsvinnsmál (Het lied van Fjölsvinn) een boom ‘de boom
van Mimi’ wordt genoemd. Volgens de ene overlevering woont het in of bij een
bron, gelegen in het rijk van de rijpreuzen onder een van de wortels van Yggdrasil;
volgens een andere overlevering is het een waarzeggend hoofd; in beide gevallen
wordt de nadruk gelegd op zijn grote wijsheid.
Wie of wat is deze Mimir of Mim? Is hij een reus of een watergeest of misschien
allebei? Snorri noemde hem in zijn Edda een reus, en in de Ynglinga saga hoort hij
bij de Asen. Uit alle teksten blijkt dat hij nauw met Odin verbonden is; in het gedicht
Sonatorrek (Het verlies van de zonen) van Egil Skallagrimsson (10e eeuw) heet Odin
‘Mims vriend’.
Er bestaat in ieder geval een connectie met water. Daarop wijst niet alleen het
verhaal in Snorri's Edda, maar wijzen waarschijnlijk ook waternamen als ‘Mimling’,
een riviertje in Duitsland, ‘Mimeså’ en ‘Mimesjö’ in Zweden. Voorspellende geesten
huizen nogal eens in water.
Voorspellende hoofden zijn zowel in als buiten Scandinavië niet onbekend, ze
komen o.a. voor in de Keltische mythologie, vaak in verbinding met bronnen die
wijsheid schenken. Het gegeven is echter veel ouder, want afgehouwen hoofden
spelen al in de Oudindische mythologie een rol. Zo leerden de Ašvins, tweelinggoden,
het geheim van de (honingdrank) soma van het afgehouwen hoofd van een zeer wijs
man. Ook bezaten zij het vermogen een afgehouwen hoofd te laten spreken.
De verbinding met ‘wijsheid’ leidt men ook af uit de etymologie van de naam. De
namen ‘Mimir’ en ‘Mim’ zouden behoren tot een woordgroep waartoe ook woorden
als lat. ‘memor’ en ndl. ‘mijmeren’ behoren, die geestelijke activiteit aanduiden.
Dronke is van mening dat het feit dat er zoveel uiteenlopende en vaak moeilijk te
duiden overleveringen over Mimir bestaan, erop wijst dat we met een zeer oude
mythologische figuur te maken hebben. Ze wijst in dit verband ook nog op de vele
woorden waarvan ‘Mimir’ een deel is: reuzennamen als Sökkmimir en Hrekkmimir,
hemelnamen als Hreggmimir en Vetmimir en de boomnamen Hoddmimir en
Mimameid.
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Mimameid (Mimirs boom) wordt gezien als een andere naam voor de wereld-es.
Misschien is de naam afgeleid van Mimirs bron die eronder lag.
Als afbeelding van Mimir kunnen we slechts noemen een reliëf van Hermann Ernst
Freund uit 1821-22 in de Ny Carlsberg Glyptotek te Kopenhagen, dat Mimir en
Balder toont die de Nornen ondervragen. Dit gegeven is een verzinsel van Freund.
Dronke 1997; Simpson 1962.
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Muspell.
Uit wat de Snorra-Edda over Muspell, Muspellsheim en Muspells zonen vertelt,
blijkt hoe onduidelijk bepaalde mythologische overleveringen soms zijn en hoe
moeilijk, zo niet onmogelijk het is ze te presenteren zonder dat ze elkaar tegenspreken
- een en ander als gevolg van hun late optekening, met christelijke beïnvloeding:
twee eeuwen na de kerstening van IJsland.
Het woord ‘muspell’ komt vrijwel uitsluitend voor in verband met »Ragnarök.
Door de skalden wordt het niet gebruikt, het is in ieder geval niet in de overgeleverde
skaldengedichten te vinden. In de Lied-Edda staat het tweemaal: in de Völuspá (51),
waar Muspells mannen over zee naar de strijd komen gevaren, met Loki aan het roer,
en in

Surt en de zonen van Muspell, fragment van het verloren gegane Ragnarök-fries van H.E. Freund
(1825-26). Tekening van H. Olrik, 1857

de Lokasenna 42, waar Muspells zonen door (of over) ‘myrkviðr’ (duisterwoud;
waarschijnlijk een grensgebied tussen reuzen en Asen) komen aanrijden.
Snorri spreekt over Muspell of Muspellsheim, de hete wereld in het Zuiden, waarvan
de reus »Surt met zijn vlammende zwaard de wachter is. Uit vonken die uit deze
wereld in Ginnungagap terechtgekomen waren, maakten de goden de zon, de maan
en de sterren en gaven deze een plaats aan het hemelgewelf, »Ymirs schedeldak
(SnE. I, 4, 5, 8). Alleen in 4 en 5 is ‘Muspell’ de naam van een wereld, op alle andere
plaatsen komt het woord slechts in combinatie met ‘synir’ of ‘megir’ (zonen) voor.
Dat zou op een persoon kunnen duiden, misschien een reus, of ‘Muspells zonen’
betekent gewoon ‘lieden afkomstig uit Muspell’.
Wie of wat Muspell ook zij, zijn zonen zijn vij-
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anden van de goden, en op de vlakte Vigrid, waar de eindstrijd gestreden wordt,
vormen ze een eigen, stralend contingent, met Surt als aanvoerder (SnE. I, 51). Over
hoe ze op die vlakte komen, is Snorri niet duidelijk, hij spreekt zowel over rijden (I,
13-14) als over een schip dat van Muspell zou zijn (I, 43). Dat schip, Naglfar, laat
hij echter in 51 door de rijpreus Hrym besturen en uit het oosten komen, terwijl
Muspell bij hem in het zuiden ligt. Ook vertelt hij dat de Muspellszonen met geweld
uit een zich splijtende hemel komen aanrijden en dat de godenbrug Bifröst onder dat
geweld bezwijkt, zodat hun paarden de rivieren moeten overzwemmen.
Buiten Scandinavië vinden we het woord in het ohd. gedicht Muspilli (begin 9e
eeuw) als ‘muspille’ (= dat. ev., vers 57) en in het os. christelijke epos Heliand (ca.
850) zowel als ‘mūtspelli’ (vers 4358) als in de gen. ‘mūdspelles’ (vers 2591). De
betekenis ervan zou ‘ondergang van de wereld door vuur’ kunnen zijn.
Men heeft vele pogingen gedaan om de etymologie van het woord te doorzien,
maar tot op heden is geen bevredigende verklaring gevonden voor het eerste deel.
Het tweede deel van het woord hangt misschien samen met ogm. *spelþian, on.
‘spilla’ (schaden), ndl. ‘verspillen’, maar ook hier zijn allerlei andere voorstellen
gedaan.
De Deen Hermann Ernst Freund beeldde zowel Surt en de Muspellszonen als de
zonen van Muspell met het schip Naglfar af op zijn grote fries in het kasteel
Christiansborg. Het fries ging in 1884 met het kasteel bij een brand verloren, maar
er bestaan tekeningen van van Henrik Olrik, Georg Christian Freund en Dietrich
Wilhelm Lindau, te vinden in het Statens Museet for Kunst en de Ny Carlsberg
Glyptotek in Kopenhagen. Op deze tekeningen is te zien dat het fries geheel in
classicistische stijl was opgezet. Van enige dreiging is geen sprake. Het dodenschip
ziet eruit als een antiek plezierbootje (met vleugels), Surt als een gesluierde schone
en de zonen van Muspell als uit hun krachten gegroeide (zwarte) cherubijnen.
Dronke 1997; Halvorsen 1981c; Krogmann 1933; Von See e.a. 1997.

Nehalennia
was een godin die in tempels te Domburg, Walcheren, en Colijnsplaat,
Noord-Beveland, werd vereerd. Schippers die vanuit het Rijnland naar Engeland
voeren, lieten hier in de laatste havenplaats die zij op hun weg aandeden, wijaltaren
opstellen, waarvan er ongeveer 56 bewaard zijn gebleven. Twee andere altaren zijn
in Keulen gevonden. Een groot aantal van die aan haar gewijde votiefaltaren uit de
3e eeuw n.Chr. zijn in 1971 en 1972 uit de Oosterschelde opgevist.
Doorgaans zit ze op een troon met baldakijn. Ze draagt een lang gewaad met een
korte schoudermantel, het hoofd soms wel, soms niet bedekt, en ze heeft meestal een
mand met vruchten bij zich. Op de zijkant van haar altaren zijn vruchten, bomen,
planten en hoorns van overvloed te zien. Eenmaal draagt ze zo'n hoorn in haar
linkerarm. Als al deze motieven niet louter decoratie zijn, valt eruit af te lezen dat
ze een godin van vruchtbaarheid en voorspoed was.
Bijna altijd staat er ook een hond afgebeeld, iets wat volgens sommigen geduid
moet worden als een symbool van trouw, maar volgens anderen op een relatie met
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de onderwereld wijst. Volgens nog weer anderen zou de hond een symbool van
genezing zijn.
De afbeeldingen van een schip die soms te zien zijn, sluiten aan bij de inhoud van
de inscripties, waarin bijna altijd handelaren en zeelieden als oprichters van de altaren
genoemd worden. In dat verband heeft men erop gewezen dat de godin
overeenkomsten vertoont met de godin Isis, wier attribuut een schip is. Volgens
Tacitus werd deze godin door sommige Sueben vereerd (Germania, 9). In Tacitus'
Isis heeft men de Germaanse godin »Nerthus willen herkennen, over wier cultus in
de Germania wordt verteld. Nehalennia zou een lokale afspiegeling van Nerthus
kunnen zijn.
De naam Nehalennia is nog niet bevredigend verklaard. Het is niet eens zeker of het
hier wel om een Germaanse godin gaat. Gezien haar eventuele functie als doodsgodin
heeft men wel eens aan een
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Altaarsteen van Nehalennia. Leiden, Museum van Oudheden

verband met het lat. ‘necare’ (doden) gedacht. Maar omdat de
vruchtbaarheidsmotieven overheersend zijn, lijkt dat niet plausibel. Ook heeft men
de naam van een ie. woordstam *nēu- (schip) willen afleiden.
Cramer-Peters 1972a, b; Gutenbrunner 1936; Hondius-Crone 1955; Stuart
1971

Nerthus.
Tacitus bericht in zijn Germania over de godin Nerthus die in de 1e eeuw n.Chr. op
een eiland in de Oostzee werd vereerd: ‘Dan volgen de Reudigni, Aviones, Anglii,
Varini, Eudosi, Suardones en Nuithones die door rivieren en bossen worden
beschermd. Over de afzonderlijke stammen valt niet veel bijzonders te melden,
behalve dat zij gezamenlijk Nerthus, d.i. moeder Aarde, vereren en geloven dat zij
deelneemt aan het leven der mensen en dat zij naar de stammen komt gereden. In
een heilig bos op een eiland in de Oostzee staat een heilige wagen die met een doek
is toegedekt en alleen door de priester mag worden aangeraakt. Hij merkt het als de
godin in haar heiligdom is aangekomen en begeleidt haar dan met diepe eerbied, als
zij in de door koeien getrokken wagen door het land rijdt. Dan zijn het dagen van
vreugde en de plaatsen die de godin de eer waardig keurt ze te bezoeken zijn feestelijk
versierd. Dan wordt er geen oorlog gevoerd, dan grijpt men niet naar de wapens en
al het ijzer is goed opgeborgen. Maar de vrede en rust kent men slechts tot aan het
moment waarop de godin de omgang met de sterfelijken beu is en dan begeleidt
dezelfde priester haar weer terug naar haar heiligdom. Daarop worden wagen en
doek, en - als men dat wil geloven - de godin zelf gewassen in een afgelegen meer.
De slaven die daarbij helpen, worden door datzelfde meer verslonden. Vandaar de
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geheime angst en de heilige vrees om wat het dan ook moge zijn te zien, wat alleen
ten dode gewijden mogen aanschouwen.’ (Germania 40)
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Afbeelding van een wagen op een rotstekening bij Kivik (Skåne, Zweden)

De gereconstrueerde cultuswagen van Dejbjerg (Jutland), 1e-2e eeuw, waarin misschien een godheid
werd rondgereden. Keltisch of Germaans. Kopenhagen, Nationalmuseet

Omdat hier sprake is van een eiland in de Oostzee denkt men dat het centrum van
de cultus van Nerthus op een van de Deense eilanden gelegen moet hebben. Nerthus
representeert de Grote Moeder, moeder Aarde. Wat Tacitus over haar cultus vertelt
komt overeen met wat we ruim elf eeuwen later over de cultus van de Wanen in
Scandinavië horen (»Freyr). Ook daar is sprake van een rondgang met de god of
godin, begeleid door een priesteres of priester. De godheid wordt rondgereden in een
wagen en tijdens de ommegang leggen de mensen hun wapens ter zijde. Het doel
van de ommegang was het afsmeken van vrede, vruchtbaarheid en voorspoed. Dit
maakt Nerthus tot een typische Wanengodheid. Misschien kunnen we in de paren
Nerthus begeleid door een priester/Freyr begeleid door een priesteres een afspiegeling
zien van het goddelijke paar hemelgod/moeder Aarde, dat door vereniging in een
zogenaamde ‘hiëros gamos’, een heilig huwelijk waarbij de aarde symbolisch door
de hemelgod bevrucht wordt, de afgesmeekte vrede en voorspoed bracht.
Cultische optochten met vergelijkbare bedoelingen zijn ook bij andere volkeren
bekend. Ze vonden meestal plaats in verbinding met lentefeesten en deze feesten
gingen vaak gepaard met wat in de ogen van ongelovigen seksuele uitspattingen
waren. In het boek De gouden ezel van de Latijnse dichter Apuleius wordt verteld
over een dergelijke optocht voor de godin Cybele.
Sommigen verbinden de naam Nerthus met het Keltische ‘nertos’ (kracht) en zien
in Nerthus de vegetatieve krachten van de lente. Deze verklaring is echter onzeker.
Etymologisch gezien is de naam Nerthus identiek aan die van de Noordse god
»Njord. Maar hoe het komt dat Tacitus' godin in het Noorden een god werd, is niet
duidelijk. Misschien was de Germaanse Nerthus oorspronkelijk net zoals enkele
andere mythische wezens tweeslachtig. Een andere mogelijkheid is dat Nerthus
oorspronkelijk een godenpaar aanduidde, broer en zuster met dezelfde naam (vgl.
ook Freyja en Freyr). Bij de Wanen waren huwelijken tussen broer en zuster niet
ongewoon: Njord was volgens Snorri met zijn zuster
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getrouwd (Ynglinga saga [De saga van de Ynglingen] 4).
In Dejbjerg (gemeente Ringkøbing, Jutland) werden in 1881 en 1883 in een moeras
de fragmenten van twee wagens uit ongeveer de 1e eeuw v.Chr. gevonden. Ze waren
daar, als zovele vondsten in Scandinavië, neergelegd als - opzettelijk gefragmenteerde
- offergaven. Het is niet zeker of de wagens oorspronkelijk Keltisch zijn of Germaans
werk in Keltische stijl. Uit de best bewaarde delen heeft men één wagen
gereconstrueerd, die in het Nationalmuseet te Kopenhagen te zien is. De houten
wagen heeft vier wielen en een hoge zitplaats en is versierd met bronsbeslag waarin
behalve mensenkoppen allerlei symbolische tekens geslagen zijn. Men neemt aan
dat het hier om cultuswagens ging, maar zeker is dat niet.
Bij het koningsschip uit het einde van de 9e eeuw, dat in 1904 in Oseberg, Vestfold,
Noorwegen, werd opgegraven (nu in Oslo te zien), zijn een rijk met houtsnijwerk
versierde wagen en dito sleden gevonden, die waarschijnlijk ook religieuze doelen
hebben gediend. Op de resten van het tapijt dat aan boord van dit schip gevonden
werd, staat een optocht afgebeeld waarin overhuifde wagens worden meegevoerd.
Oude afbeeldingen van Nerthus zijn niet bekend. De enige afbeelding van Nerthus
in later tijd is van E. Doepler d. J. in het boek Walhall (1901).
Koek 1896; Polomé 1954 en 1980.

Nidhögg
(on. Níðhöggr, hij die in woede toeslaat), een monster uit de onderwereld. Volgens
het eddagedicht Grímnismál (Het lied van Grimnir) huist Nidhögg onder de wereld-es.
Hij is daar niet alleen, maar in het gezelschap van ‘meer slangen dan domme lieden
zich kunnen voorstellen’. Zowel Nidhögg als de slangen schaden de boom door aan
de wortels te knagen (Grm. 32, 34, 35).
In het gedicht Völuspá wordt hij tweemaal genoemd, de eerste maal in een
beschrijving van de onderwereld, een duister oord van bestraffing, vol giftige slangen
en met koude rivieren waarin de gestraften moeten rondwaden. Op deze plaats zuigt
Nidhögg de lichamen van de gestorvenen leeg. In de laatste strofe van het gedicht,
als na »Ragnarök een nieuwe wereld uit zee is opgerezen en de overlevenden haar
gaan bewonen, wordt een somber beeld geschetst: ‘Daar komt de duistere draak
aangevlogen, de glinsterende slang, van beneden uit de Donkere Bergen; hij vliegt
over 't veld; in zijn veren draagt Nidhögg doden...’ (Vsp. 39, 66)
Snorri Sturluson plaatst Nidhögg in Niflheim, op de plaats waar een van de drie
wortels van de wereld-es uitkomt. Onder deze wortel bevindt zich de bron Hvergelmir,
en daarin of daarbij knaagt Nidhögg aan de wortel (SnE. I, 15).
Het beeld dat de Völuspá en Snorri van Nidhögg en omgeving schetsen doet sterk
denken aan beelden van vagevuur en hel die in de middeleeuwse visioenenliteratuur
te vinden zijn: de uit slangen gevlochten hal, waar voortdurend gif drupt; de rivieren
vol zwaarden en bijlen die doorwaad moeten worden door eedbrekers, moordenaars
en echtbrekers (Vsp. 36, 38, 39). De strofen over plaatsen uit de onderwereld staan
in Vsp. vóór de beschrijving van Ragnarök, maar Snorri heeft ze in zijn navertelling
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ná Ragnarök geplaatst, in een beschrijving van plaatsen waar goede en slechte mensen
de toekomst door zullen brengen. Nidhögg is bij hem niet langer een lijkenvretend
monster en het ‘leegzuigen’ uit Vsp. is vervangen door ‘kwellen’. Het lijkt erop dat
Nidhögg ofwel gezien wordt als een van de duivelse monsters die de gestorvenen in
de hel kwellen ofwel als het hellemonster zelf: ‘daar kwelt Nidhögg de lichamen van
de doden’ (SnE. I, 52)
Wie of wat Nidhögg nu precies is, een slang of een draak, is niet duidelijk. In
Grímnismál lijkt men zich een slang te denken, maar het beeld in Vsp. 66 suggereert
veeleer een draak. In de verhalen symboliseren zowel Nidhögg als de slangen onder
de wereld-es in ieder geval ondergang en dood. Op de Scandinavische rotstekeningen
uit de
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De Gotlandse ‘slangensteen’, 7e eeuw n.Chr. Visby, Gotlands Fornsal

vroege IJzertijd zijn veel slangen te zien, maar de duiding daarvan is niet zeker. Ze
zouden betrekking kunnen hebben op een vruchtbaarheidscultus, maar ook op een
dodencultus kunnen wijzen. De oudste Gotlandse beeldstenen dragen vaak
afbeeldingen van slangen; de bekendste is de steen van Smiss (ca. 440-600), nu in
Gotlands Fornsal in Visby. Op de Scandinavische runenstenen staan meestal slangen
afgebeeld binnen wier contouren de teksten zijn ingekrast.
Een van de zestien veelkleurig beschilderde houtreliëfs met motieven uit de Edda's
van de Noorse kunstenaar Dagfin Werenskiold (1892-1977) op de muren langs het
voorplein van het Oslose stadhuis (voltooid in 1950) stelt Nidhögg onder de wereld-es
voor. De Deen Sigurd Vasegaard (1909-67) beeldde de vliegende draak aan het einde
van Vsp. af in het boek Vølvens Spådom (De voorspelling van de zieneres, 1957).
Halvorsen 1981d.

Njord
(on. Njörðr), een van de Wanengoden, de vader van Freyr en Freyja. Volgens Snorri
gaat hij over de elementen wind, (zee)water en vuur. Zeevaarders en jagers kunnen
op zijn bescherming rekenen (SnE I, 23). In Grímnismál 16 heet zijn woonplaats
Noatun (‘schip-land’), wat op een verbinding met de zee wijst. Ook is hij de god van
de rijkdom: hij is ‘zo rijk en machtig dat hij rijkdom in land of in losse bezittingen
kan schenken aan hen die hem daarom vragen’. Elders wordt Njord ook de ‘fégjafa
guð’ (de god die rijkdom geeft) genoemd (SnE. II, 13). Geen wonder dat een rijke
IJslander in de Vatnsdoela saga (De saga van de mensen uit het Vatnsdal) ‘rijk als
Njord’ wordt genoemd (hfdst. 47). Njord is een god over wie geen slechte dingen
bekend zijn. In Grm. heet hij dan ook ‘inn meinsvani’ (de man waarin geen kwaad
schuilt).
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Bij de vrede tussen Asen en Wanen werd hij als gijzelaar naar de Asen gestuurd en
hij ‘was het die Asen en Wanen met elkaar verzoende’ (SnE. I, 23). De Asen stuurden
»Hoenir als gijzelaar naar de Wanen, een uitwisseling die minder gelukkig bleek.
Volgens Vafþrúðnismál (Het lied van Vafthrudnir) 38-39 zal Njord na Ragnarök
terugkeren naar het land van de Wanen. Zowel Grm. als Vm. verbinden Njord met
heiligdommen, volgens Vm. zelfs met zeer veel, wat erop zou kunnen duiden dat
een cultus van Njord wijdverbreid is geweest.
De vrouw van Njord heet »Skadi, de dochter van de reus Thjasi, die door de goden
binnen hun muren gedood werd. Het huwelijk tussen beiden was niet gelukkig, zodat
ze uit elkaar gingen (SnE. I, 23). Hoewel Snorri suggereert dat Njord Freyr en Freyja
met Skadi kreeg (SnE. I, 24), zijn deze beide goden ook afkomstig uit de
Wanenwereld. Hun moeder was een Wane en waarschijnlijk de zuster van Njord,
want verbintenissen tussen broer en zuster waren bij de Asen niet, maar bij de Wanen
wel toegestaan (Yngl. s. 4). Het gedicht Lokasenna, waarin alle goden op hun
zwakheden worden aangesproken, verwijt Njord precies dit feit. Als Njord zich erop
beroemt dat hij een zoon heeft die de eerste onder de Asen kan heten, zegt Loki: ‘met
je zuster kreeg je die zoon!’ (Ls. 36).
In Snorri's Ynglinga saga, waarmee de grote kroniek van de Noorse koningen, de
Heimskringla, opent, vinden we nog andere gegevens over Njord. Hier wordt verteld
dat Odin Njord en zijn kinderen aanstelde als priesters in de Asenwereld. Snorri geeft
hierover enigszins verwarrende informatie, want in hoofdstuk 4 vertelt hij dat Freyja
het toverritueel dat ‘seiðr’ heette en door de Wanen werd beoefend, aan de Asen
onderwees, terwijl hij de zaak in hoofdstuk 7 omdraait: hij vertelt dat Odin bedreven
was in dit ritueel en het aan priesteressen liet onderwijzen, omdat het gepaard ging
met gebaren die als onmannelijk werden gezien. Na de dood van Odin regeerde Njord
over de Zweden en zette de offers die Odin had ingesteld, voort. De Zweden
beschouwden hem als hun vorst en betaalden hem belasting. In zijn tijd heersten
vrede en voorspoed op allerlei terrein, zodat ‘de Zweden geloofden dat Njord invloed
had op de jaargetijden en de voorspoed van de mensen’.
In de saga's wordt slechts eenmaal over offers gesproken die ook ter ere van Njord
gebracht worden: in Heimskringla's Hákonar saga góða (De saga van Hakon de
Goede), hfdst. 14, wordt een offerplechtigheid bij de jarls (een soort onderkoning)
van Lade (Trondheim) beschreven waarbij drie officiële toosts worden uitgebracht,
één voor Odin, één voor Njord en één voor Freyr ‘til árs ok friðar’ (voor een goed
jaar [op het land] en vrede).
Njord en Freyr worden verschillende andere malen samen genoemd. Ari
Thorgilsson de Geleerde (1067-1148) voegde aan zijn Íslendingabók (Het boek van
de IJslanders) een genealogie van zijn eigen familie toe, die begon met Yngvi, koning
der Turken (in overeenstemming met het wijdverbreide geleerde geloof dat de goden
oorspronkelijk Trojaanse helden geweest waren, die zich in het Noorden gevestigd
hadden), gevolgd door Njord, koning der Zweden, en Freyr. In de versie van het
Landnámabók (Het boek over de landname) die Haukur Erlendsson († 1334) bewerkte,
vinden we een oude eedformule, waarin drie goden worden aangeroepen: ‘zo helpe
mij Freyr en Njord en de almachtige Ase’ (Lnb. II, 268). In twee gedichten van de
10e-eeuwse dichter Egil Skallagrimsson worden ze gezamenlijk aangeroepen: in een
vervloeking waarmee Egil de door hem gehate Noorse koning Erik Bloedbijl uit het
land hoopt te verjagen worden Odin, een niet benoemde ‘land-ase’ en Freyr en Njord
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genoemd: ‘Mogen Freyr en Njord de onderdrukker uit zijn land(bezit) verjagen.’
(Egils s. 56) Ook in het gedicht dat de dichter ter gedachtenis aan zijn grote vriend
Arinbjörn maakte, worden ze genoemd, hier als de goden die Arinbjörn zijn rijkdom
verschaften (Egils s. 78). Uit deze plaatsen kan men aflezen dat Njord in de 10e eeuw
vrijwel altijd in één adem met zijn zoon Freyr genoemd werd, maar de vraag is of
dit altijd zo geweest is.
Uit plaatsnamen met Njord kan worden afgelezen dat de cultus van Njord in
Scandinavië wijdverbreid moet zijn geweest, vooral in Midden-Zweden en in
West-Noorwegen langs de kust. Dit laat-
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ste sluit aan bij de gegevens over Njord als een god die met schepen en scheepvaart
van doen heeft. Als zodanig zou hij een oude godheid kunnen zijn, gezien de grote
aantallen schepen en rituelen op schepen die op de rotstekeningen in Noorwegen en
Zweden te vinden zijn.
In Midden-Zweden liggen de plaatsen met Njord in hun naam niet aan het water,
maar in landbouwgebieden, zodat men moet aannemen dat hij hier in de eerste plaats
als vruchtbaarheidsgod werd vereerd. In ieder geval is Njord in Zweden verbonden
met het oudste Zweedse koningshuis. Njord en zijn zoon Freyr zijn de voorvaderen
van de Zweedse Ynglingen en dus ook van de latere Noorse tak, waartoe koning
Harald Schoonhaar (eind 9e, begin 10e eeuw) behoorde.
Een bijzonder probleem vormt de etymologie van de naam van de god. Die is
identiek met die van de godin »Nerthus, die volgens Tacitus in de 1e eeuw n.Chr.
op een eiland ten noordoosten van de Elbe vereerd werd. Het is alleen niet duidelijk
hoe een (noordelijke) Germaanse godin een Scandinavische god kon worden.
Misschien is oorspronkelijk sprake van een tweeslachtig wezen of van een broer en
een zus, zoals ook bij Freyr en Freyja het geval is.
Afbeeldingen van Njord uit de vikingtijd zijn niet bekend en ook later is hij vrijwel
nooit uitgebeeld. Er is alleen een houtskooltekening van Carl Ehrenberg in zijn reeks
Götter der nordisch-germanischen Mythe, 1882-83: Freyr en Gerd, Skadi en Njord.
In Nederland draagt de Leidse studentenroeivereniging Njord zijn naam.
Dumézil 1973; Kock 1896; Schröder 1927 en 1960.

Nornen
(on. norn, mv. nornir), vrouwelijke mythologische wezens die het lot van de mensen
bepalen. In de Lied-Edda komen ze behalve in de Völuspá alleen in de heldenliederen
voor. In de saga's worden ze niet genoemd, in de skaldenpoëzie regelmatig. Er is
vrijwel altijd sprake van een collectief en meestal in verbinding met woorden die
‘uitspraak’ of ‘oordeel’ betekenen, als ‘kviðr, dómr’ of ‘sköp’; de uitspraak van de
Nornen, het door de Nornen toebedeelde lot enz. (bijvoorbeeld in Fáfnismál [Het
lied van Fafnir] 44, Hamðismál [Het lied van Hamdir] 34). Slechts een enkele maal
wordt over één enkele Norn gesproken, in Reginsmál (Het lied van Regin) 2
bijvoorbeeld, waar de dwerg Andvari zich beklaagt over het droeve lot dat hem door
‘een ellendige Norn’ is opgelegd.
De bekendste passage in de Lied-Edda over de Nornen is Vsp. 19-20. Daar wordt
verteld over de bron van Urd, die onder de wereld-es ligt:
Daar komen vrouwen vandaan,
veel weten ze,
drie, uit het meer dat eronder ligt,
Urd noemden ze de eerste,
de tweede Verdandi
- ze sneden in hout - de derde Skuld;
wetten maakten ze, een leven kozen ze
voor de mensenkinderen, een lot voor
de mensen.
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Volgens het eddagedicht Fáfnismál zijn er veel meer Nornen dan drie en ze zijn van
verschillende herkomst: ze stammen af van Asen, alven of dwergen (Fm. 12-13).
In de Snorra-Edda volgt Snorri Sturluson Völuspá en Fáfnismál: ‘In de hemel zijn
heel veel mooie plaatsen en alles staat er onder goddelijke bescherming. Daar staat
onder de boom bij de bron een mooie zaal en daar komen drie meisjes uit met de
volgende namen: Urd, Verdandi en Skuld. Die meisjes stellen het lot van de mensen
vast. Er zijn nog meer Nornen, die op bezoek komen bij iedere mens die geboren
wordt om hem zijn lot toe te delen, en die Nornen zijn van Asen-, alven- of
dwergenherkomst.’ (SnE. I, 15) Volgens Fm. 12 is een van de taken van de Nornen
vrouwen te helpen om hun kinderen ter wereld te brengen.
In de Helgakviða Hundingsbana I (Het eerste gedicht over Helgi Hundingsdoder)
komen de Nornen in de nacht na de geboorte van Helgi op bezoek om hem zijn lot
toe te delen. Ze wensen
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hem toe dat hij de beroemdste en aanzienlijkste onder de vorsten zal worden. Ze
draaien gouden lotsdraden in elkaar, bevestigen die aan de hemel en wijzen hem land
toe tussen oost en west (HH I, 2-4).
Over de herkomst van de Nornen komen we niet meer te weten dan wat Fm. 13
erover zegt. Nergens horen we verder iets over Nornen die van Asen, dwergen of
alven zouden afstammen. Ze vertonen enige overeenkomst met de »Disen en de
»Matronen, over wie ook wordt gezegd dat ze vrouwen bij geboorten bijstaan. In
Hamðismál 29 worden wolven ‘de honden van de Nornen’ genoemd, waarmee het
lijkt of de dichter van dit vers de Nornen als reuzenvrouwen opvat. Reuzen zijn de
enige categorie die niet in Fm. 13 wordt genoemd. In de Völuspá komen de drie
Nornen uit het water, ze worden dus gezien als een soort watergeesten. Het geloof
in de voorspellende kracht van bronnen was wijdverbreid en diepgeworteld bij de
Germaanse volkeren, zozeer dat paus Gregorius III de Germaanse gelovigen in 731
het voorspellen uit bronnen moest verbieden. De IJslandse bisschop Gudmund Arason
de Goede, tijdgenoot en bekende van Snorri, trok twee eeuwen na de officiële
kerstening van IJsland (in het jaar 1000) het hele land door om de heidense geesten
met wijwater uit bronnen en bergen te verjagen. In de Snorra-Edda wonen de Nornen
niet in, maar naast de bron, en je kunt je afvragen of dit een opzettelijke verandering
is geweest.
Ook al worden de Nornen in de teksten heel vaak genoemd in verband met sterven
en dood - in dat opzicht vertonen ze enige overeenkomst met de »Valkyrja's -, hun
hoofdfunctie was het toedelen van het hele levenslot, het goede en het kwade. In de
late Middeleeuwen ritste iemand een droeve runentekst in de stafkerk van Borgund
(Sogn in Noorwegen): ‘De Nornen bepalen het goede en het kwade, mij hebben ze
diep verdriet toebedeeld.’ Snorri had als zovelen moeite met het feit dat het geluk
oneerlijk over de mensen verdeeld lijkt te zijn en daarom liet hij zijn Gangleri (d.i.
de Zweedse koning Gylfi die in SnE. I de Asen ondervraagt) tegen de drie goden
(Hoog, Even-
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De Nornen. Illustratie van Gust. van de Wall Perné in Frans Berdings eddabewerking, 1911
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hoog en Derde) zeggen: ‘Als de Nornen over het lot van de mensen gaan, dan delen
ze toch wel heel erg oneerlijk, want sommige mensen hebben een goed en rijk leven,
en anderen maar weinig geluk of eer, sommigen een lang leven, anderen een kort.’
Hoog zei: ‘Goede Nornen van goede herkomst delen een goed leven toe, maar als
mensen in ellende raken is dat de schuld van slechte Nornen.’ (SnE. I, 15) Waarmee
deze zaak is afgedaan.
In Boek VI van Saxo's Gesta Danorum raadpleegt Fridlewus de Nornen in een
tempel over het levenslot van zijn zoon. Twee wensen hem louter goeds toe, maar
de derde geeft hem, volgens Saxo uit pure boosaardigheid, de ondeugd van de
gierigheid.
Ook in de Norna-Gests þáttr (Het verhaal over Norna-Gest) in het handschrift
Flateyjarbók (Het boek van Flatey) treden drie Nornen op, van wie er twee goede
dingen toebedelen en een, hier uit boosheid over een belediging die Gest haar had
aangedaan, Gest wil schaden, wat door de beide anderen wordt verhinderd. Hier zijn
we duidelijk op het terrein van Doornroosje beland.
In de laatstgenoemde teksten treden drie Nornen op, net als in de Völuspá. Slechts
een van de drie hier genoemde Nornen wordt ook in andere teksten genoemd, en wel
Urd. Zij moet waarschijnlijk als een personificatie van het lot gezien worden, met
een naam die afgeleid is van de aanduiding ‘Urðar brunnr’ (de bron van Urd). Het
Oudnoordse ‘urðr’, oe. ‘wyrd’, ohd. ‘wurt’ betekent ‘lot’. Het oe. begrip duidt een
niet als persoon gedachte macht aan, die het leven van de mensen bepaalt. In het
Oudnoords werd ‘urðr’ gepersonifieerd, Urd werd een Norn. En waar Urd in ‘Urðar
brunnr’ nog niet-gepersonifieerd ‘lot’ kan betekenen, is dat duidelijk niet meer zo
in verbindingen als ‘Urds uitspraak’ of ‘Urds bindende besluiten’ (Grógaldr [Groa's
toverlied] 7, Fj. 47).
De namen van de drie Nornen in de Völuspá, Urd (wat geworden is), Verdandi
(wat in wording is) en Skuld (wat komen zal), duiden verleden, heden en toekomst
aan.
Het woord ‘Norn’ kan niet bevredigend worden verklaard. Een van de pogingen
tot verklaring brengt het woord in verband met een ie. wortel *(s)ner- (draaien); een
Norn is degene die de draden van het lot in elkaar draait. Hetzelfde geldt voor Urd.
De woordstam waarvan de naam is afgeleid betekent oorspronkelijk ‘draaien, wenden’
(vgl. lat. vertere), misschien het draaien van de te spinnen draad. Als de Nornen
oorspronkelijk als spinsters gedacht moeten worden, dringt zich de overeenkomst
op met hun klassieke voorgangsters, de drie Moiren, schikgodinnen, van wie in ieder
geval één, Klotho, een spinster was. De Nornen in de Helgakviða zijn met draden in
de weer, maar in de Völuspá spinnen of weven de Nornen niet, ze ritsen tekens in
hout.
Afbeeldingen van de Nornen uit ouder tijd zijn er niet. In later tijden echter werden
ze vaak afgebeeld, vooral onder invloed van Wagners opera Götterdämmerung
(voltooid 1874), waar ze in de eerste akte optreden.
In de Ny Carlsberg Glyptotek te Kopenhagen bevindt zich een reliëf uit 1821-22
van de Deen Hermann Ernst Freund, dat Balder en Mimir voorstelt die de Nornen
ondervragen. Op zijn verloren gegane Ragnarök-fries stonden de Nornen in nagenoeg
dezelfde opstelling afgebeeld, zoals blijkt uit een tekening van Henrik Olrik uit 1857
in het Statens Museet for Kunst in Kopenhagen. Freunds Nornen zijn afgebeeld met
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weegschaal en schrijfplank en als zodanig geïnspireerd op de Griekse Moiren, die
afgebeeld werden met spinrokken, boekrol en weegschaal. Twee van Freunds Nornen
zijn gevleugeld en het spinrokken ontbreekt. De Nornen die Carl Ehrenberg in 1888
schilderde, zijn van verschillende leeftijd en in uiteenlopende fantasievolle gewaden
gekleed. De jongste draagt een dirndl-achtige wapenrusting en op haar hoofd met
zeer lang loshangend blond haar (een soort Germaanse Primavera?) een gevleugeld
mutsje. Ze draagt bloemen in beide handen. Gesponnen wordt hier niet, deze Nornen
snijden in hout. In het trappenhuis van de universiteitsbibliotheek van Oslo maakte
Axel Revold (1887-1962) in 1933 twee grote wandschilderingen, geïnspireerd op de
Völuspá. Vsp. I toont de Nornen aan de voet van Yggdrasil, drie moedeloos uitziende
vrouwen met iets in de hand, dat op
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schrijftabletten lijkt. Een van de Yggdrasil-reliëfs (1950) van Dagfin Werenskiold
op het voorplein van het Oslose stadhuis toont de Nornen terwijl ze de wereld-es
begieten.
Vanaf de laatste decennia van de 19e eeuw wordt het beeld dat men, vooral buiten
Scandinavië, van de Nornen heeft, sterk door Wagner beïnvloed. Zijn Nornen spinnen
(hoewel hun handelingen meer op weven lijken) en na hem spinnen ze op vrijwel
iedere afbeelding. Hans Thoma (1839-1924) beeldde de Nornen verscheidene malen
af als een drietal tamelijk oude, spinnende vrouwen, zo bijv. op een aquarel uit 1889,
die zich in de Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin bevindt. Hier dragen
ze Grieks aandoende gewaden en middeleeuwse sluiers. In Berdings eddabewerking
van 1911 beeldde Gust. van de Wall Perné de Nornen spinnend af aan de bron en
onder Yggdrasil. Een installatie van Edward Kienholz (1927-) uit 1976 draagt de
titel Die Nornen (Zürich, Galerie Lelong). Deze installatie maakt deel uit van een
viertal, alle volgens de toelichting geïnspireerd op Wagners muziek. Salomé (1954-)
schilderde in 1984 en 1987 vier zeer grote doeken (acryl), op Wagners Ring
geïnspireerd. Zelf noemt hij deze beelden bij de muziek ‘psychologische portretten’.
Het eerste van deze doeken (uit 1984) heet Drei Nornen oder die Erschaffung der
Welt (München, Galerie Thomas). In het stripboek Het uur van Odin (1982) maakte
de striptekenaar Peter Madsen van de Nornen een stel oude heksen die in een zaal
vol levensdraden huizen.
Storch 1987; F. Ström 1954; De Vries 1970; Weber 1969.

Odin
(on. Óðinn), de voornaamste god van het Oudnoordse pantheon; zijn Zuid-Germaanse
tegenhanger is WODAN.
Odin is de zoon van Bor en de reuzin Bestla. Zijn broers heten Vili en Ve. Zijn
vrouw is Frigg, een dochter van de reus Fjörgynn, en zijn zoon bij haar is Balder.
Andere zonen, bij andere vrouwen, zijn Thor, zoon van Jörd (Aarde), Vidar en Vali,
zonen van resp. een reuzin en van Rind (SnE. I, 6). Volgens SnE. II, 16 zouden ook
Tyr, Bragi, Höder en Heimdall zonen van hem zijn, maar dit is vrijwel zeker niet
waar. Dan noemt SnE II, 52 ook nog Skjöld, de stamvader van de Deense koningen.
Odin en »Loki zouden bloedbroeders zijn (Ls. 9).
Odin heeft vele gezichten, en dat blijkt onder andere uit zijn vele namen:
Met alleen maar één naam
benoemde ik me nooit
sinds ik onder de
mensen kwam

zegt hij over zichzelf (Grímnismál [Het lied van Grimnir] 48). Snorri somt een paar
van deze namen op: ‘Odin heet Alvader, omdat hij de vader van alle goden is. Hij
heet ook Vader der gevallenen, omdat allen die op het slagveld vallen, zijn uitverkoren
zonen zijn. Ook heet hij God van de gehangenen, God van de gevangenen en God
van de lasten. En toen hij bij koning Geirröd kwam heeft hij nog veel meer namen
van zichzelf genoemd.’ En dan volgen de ongeveer vijftig namen die in het
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eddagedicht Grímnismál worden genoemd (SnE. I, 20). Bij sommige namen hoort
een verhaal dat we kennen, maar bij een groot aantal namen blijft het gissen naar
achtergronden en betekenis.
Odins belangrijkste attributen zijn de speer Gungnir en de ring Draupnir, beide
volgens SnE. II, 43 door »dwergen vervaardigd. De speer Gungnir treft altijd doel
en de ring is een onuitputtelijke bron van rijkdom: iedere negende nacht produceert
hij acht even voortreffelijke ringen. De ring speelt een kleine rol in het Balderverhaal:
hij wordt door Odin op Balders brandstapel neergelegd, maar later stuurt Balder de
ring vanuit het rijk van Hel weer terug aan zijn vader.
De god heeft een achtvoetig paard, »Sleipnir. Ook heeft hij twee wolven, Geri en
Freki (beide namen betekenen: de vraatzuchtige), en twee raven, Hugin (de gedachte)
en Munin (de herinnering). Daarom heet hij volgens Snorri ook wel Ravengod. De
raven zitten op zijn schouders en
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fluisteren hem alle nieuws in het oor dat zij op hun vliegtochten over de wereld te
weten zijn gekomen. Dit is een van de bronnen van Odins kennis (SnE. I, 38, 42;
Grm. 19, 20, 44; Yngl. s. 7).
Volgens SnE. I, 17 heet Odins hal Valaskjalf en deze hal heeft een dak van puur
zilver. Binnen staat zijn zetel, Hlidskjalf, en als hij daarop zit kan hij alle werelden
overzien. Een meer bekende Odinshal is echter »Valhöll, het met schilden gedekte
gebouw met de vele deuren waar zijn uitverkoren strijders verblijven.
In de oertijd offerde hij een van zijn ogen op in ruil voor een teug uit de bron van
»Mimir, die hem wijsheid en kennis moest verschaffen. Volgens de overlevering ligt
dit oog op de bodem van deze bron (SnE. I, 15; Vsp. 27). Een aantal namen van de
god heeft betrekking op zijn gezichtsvermogen, dat ondanks zijn ene oog
buitengewoon scherp is.
Er is een ander verhaal over de relatie Odin/Mimir, in tegenspraak met het verhaal
over het oog in de bron, dat vertelt dat Odin zich bij moeilijkheden raad laat geven
door het (afgeslagen en met kruiden geprepareerde) hoofd van Mimir (Yngl. s. IV,
Vsp. 46).
Als Odin niet in Asgard is, trekt hij de wereld door om kennis te verwerven, vrijwel
altijd onder een andere naam. Het onophoudelijke rondtrekken van deze god houdt
verband met zijn weten dat er een tijd zal komen dat de vijanden van de goden ten
aanval zullen trekken en de wereld ten onder zullen doen gaan. Zijn kennis en wijsheid
moeten hem helpen die ondergang tegen te houden. Ook probeert hij dit door een
leger te formeren van grote helden die hem in de eindstrijd tegen reuzen en monsters
moeten bijstaan. De mannen in dit elite-leger heten ‘Einheri's’ (on. einherjar). Ze
oefenen zich dagelijks tot aan Ragnarök. Dan zullen ze samen met de goden slag
leveren op het veld Vigrid.
Odins dienaressen zijn de »Valkyrja's. Die hebben een dubbele functie. Enerzijds
is het hun taak om in opdracht van Odin de mannen aan te wijzen die op het slagveld
zullen sterven en anderzijds hebben ze typisch vrouwelijke taken als het rondbrengen
van voedsel en drank in Valhöll (SnE. I, 36).
Bij Ragnarök zal Odin sterven in het gevecht met de wolf Fenrir. Volgens Snorri
wordt Odin door Fenrir opgeslokt, maar in het gedicht Völuspá (De voorspelling van
de zieneres) gaat hij door het zwaard ten onder. Vidar zal zijn vader wreken en de
wolf doden. Na Ragnarök keren verscheidene goden op de nieuwe aarde terug, maar
Odin is daar niet meer bij (SnE. I, 51)
Er zijn maar weinig verhalen waarin Odin de hoofdrol speelt. Wel wordt hier en
daar op zulke verhalen gezinspeeld, maar overgeleverd zijn ze niet. Toch is hij in
een aantal verhalen een opvallende aanwezigheid. Hij is een van de drie goden die
de mensen scheppen (Vsp. 17-18); hij is een van de drie goden die door »Thjasi van
hun maaltijd worden afgehouden (SnE. II, 2); hij is een van de drie die in de oertijd
betrokken zijn bij de dood van Otter (»Fafnir), waarmee in de Noordse overlevering
het verhaal over de Nibelungenschat begint (proza bij Rm.; SnE. II, 46). In deze
verhalen is zijn rol nogal passief. Handelend treedt hij op in het verhaal over de
skaldenmede die hij bij de reuzen weghaalt (»Suttung) en in het verhaal over de
wraak voor Balder (»Rind). Toespelingen op andere gebeurtenissen waarbij hij
betrokken zou zijn geweest, vinden we in het eddagedicht Harbárðsljóð (Het lied
van Harbard). Het gedicht Hávamál (Het lied van de Hoge), waarin o.a. de strofen
over het vinden van de runen en een aantal strofen over avonturen van de god met
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vrouwen, is hem in de mond gelegd en in de gedichten Grímnismál en Vafþrúðnismál
(Het lied van Vafthrudnir), evenals Hávamál gedichten waarin belangrijke
mythologische kennis wordt overgedragen, is hij de centrale figuur. Ook buiten de
Edda's bestaan verhalen over hem, allereerst in Snorri's grote compilatie van
koningssaga's, Heimskringla (Het wereldrond), maar ook in verschillende
voortijdsaga's, bijvoorbeeld in de Gautreks saga (De saga van Gautrek).
Zeer uitvoerige informatie over hem vinden we in de eerste hoofdstukken van de
Ynglinga saga, de eerste saga in Snorri's Heimskringla. Hier wordt hij gepresenteerd
als de menselijke voorvader van het Zweedse koningsgeslacht van de Ynglingen,
die op grond van zijn bijzondere eigenschappen nog tijdens zijn leven vergoddelijkt
werd. Volgens
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beproefd middeleeuws recept wordt hij voorgesteld als een machtig man uit Troje.
Omdat hem een goede toekomst in het noorden van Europa voorspeld wordt, heeft
hij besloten daar met zijn hele familie naartoe te gaan. Na een lange reis vestigt hij
zich in Zweden (Sigtuna), waar hij als koning regeert, belasting int en wetten
uitvaardigt, o.a. over de offerfeesten, het verbranden van de doden, het opwerpen
van grafheuvels en het plaatsen van gedenkstenen. Hoewel hij in deze saga als
menselijk wordt gepresenteerd, is sprake van een groot aantal bovenmenselijke
eigenschappen, die het beeld dat we ons op grond van andere bronnen vormen,
aanvullen.

Odin, Vili en Ve
Het oerwezen Buri, dat door het likken van de koe Audhumla uit het ijs ontstond,
had - hoe of met wie wordt niet verteld - een zoon Bor. Misschien was Buri net als
Ymir hermafroditisch of kreeg hij Bor bij een reuzin. Odin en zijn beide broers Vili
en Ve zijn de zonen van Bor en de reuzin Bestla, dochter van de reus Bölthorn. De
namen Buri en Bor betekenen volgens een van de interpretaties iets als ‘de
voortbrenger’ en ‘de voortgebrachte’ (van on. ‘bera’, dragen, baren). Buri, Bor en
hun afstammelingen worden door Snorri duidelijk onderscheiden van de reuzen,
hoewel ze net als Ymir uit het ijs ontstonden. Odin en zijn broers zijn kinderen van
een reuzin. Er is dus oorspronkelijk nauwelijks verschil tussen de ene en de andere
categorie.
In de skaldenpoëzie van de 10e eeuw heet Odin soms ‘broer van Vili of Ve’. De
namen van de broers zijn vrijwel zeker nog ouder, uit de tijd dat de drie namen nog
met elkaar allitereerden en de begin-w van Odin (uit *wōd-) nog niet verdwenen
was. Vili en Ve worden in de Snorra-Edda verder niet genoemd.
De hele genealogie Buri - Bor - (V)Odin, Vili, Ve stamt waarschijnlijk uit oude
tijden. Een dergelijke opbouw (vader - zoon - drie zonen met
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Bronzen beeldje uit Lindby (Skåne, Zweden) met één oog, dus waarschijnlijk een afbeelding van
Odin
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allitererende namen) vertoont ook de genealogie van »Tuisto uit de 1e eeuw n.Chr.
Volgens het gedicht Völuspá schiepen de zonen van Bor, wier individuele namen
hier niet genoemd worden, de wereld en gaf het godendrietal Odin, Hoenir en Lodur
de mensen leven. Snorri lijkt de overleveringen aan elkaar te hebben aangepast:
volgens hem schiepen de zonen van Bor zowel het een als het ander (SnE. I, 6-9).
In de Lied-Edda worden Vili en Ve maar eenmaal vermeld en wel in het gedicht
Lokasenna. Daar wordt op een gebeurtenis gezinspeeld waarover Snorri in zijn
Heimskringla vertelt, namelijk dat Vili en Ve gezamenlijk Odins vrouw »Frigg tot
vrouw namen toen Odin eens zeer langdurig afwezig was. Maar toen Odin terugkwam
nam hij haar zonder meer terug (Ls. 26; Yngl. s. 6). Dit verhaal doet denken aan twee
verhalen bij Saxo. In zijn Denengeschiedenis lezen we allereerst over Othinus die
uit schaamte over Friggs ontrouw vrijwillig in ballingschap gaat. Een zekere
Mithothyn neemt dan de regering op zich, tot Othinus na de dood van zijn vrouw
terugkeert. Dan vlucht hij naar het eiland Fyn, waar hij door de bewoners gedood
wordt (Gest. D. I, 25-6). Het andere verhaal is ingebed in de geschiedenis van Odin
en »Rind. Het vertelt dat de Asen Othinus vanwege zijn schandelijke gedrag tegenover
Rinda (»Rind) voor tien jaar in verbanning zonden en in zijn plaats een zekere Ollerus
(»Ull) tot god-koning aanstelden. Toen Othinus na tien jaar terugkeerde, vertrok
Ollerus en werd uiteindelijk door de Denen gedood (Gest. D. I, 72-3).
In alle gevallen is sprake van een langdurige, misschien afgedwongen afwezigheid
van de god. Welke mythe aan deze verhalen ten grondslag ligt valt moeilijk te zeggen,
maar gedacht wordt aan de op Indo-europees gebied wijdverbreide mythen waarin
de heersende god door zijn zonen of zijn broers ten val wordt gebracht. Een opvallende
afwijking van deze verhalen is dan wel dat de god in alle Scandinavische verhalen
zijn macht herneemt.

Odin en Frigg
De verhouding tussen Odin en Frigg is niet altijd even goed. In enkele, doorgaans
jonge, verhalen is sprake van wedijver ten aanzien van beschermelingen. Zo
bijvoorbeeld in de proza-raamvertelling van het gedicht Grímnismál, waar Odin
Friggs beschermeling Agnar naar de reuzen stuurt, opdat diens broer Geirröd, zijn
beschermeling, ongestoord koning kan worden. Maar Frigg weet er door handig
manipuleren voor te zorgen dat Geirröd later door Odin gedood wordt. Het gegeven
dat Frigg haar echtgenoot door manipulatie om de tuin kan leiden, is oud. In de
Historia Langobardorum van Paulus Diaconus († 795) lezen we over een strijd tussen
de Winnili (Langobarden) en de Vandalen, waarin Frea (Frigg) Godan (Odin) door
een list dwingt de Winnili aan de overwinning te helpen. Zij laat de vrouwen van de
Winnili hun haren als baarden voor hun gezicht binden en stelt hen samen met hun
mannen op voor het venster waardoor Odin 's ochtends de zonsopgang gadeslaat.
Als Odin hen ziet, zegt hij: ‘wie zijn die longibardi?’ en daarmee heeft hij de Winnili
een nieuwe naam gegeven. Bij een naamgeving hoort een geschenk en het geschenk
was de overwinning (Hist. L. I, 7-8). Andere gegevens die we uit de Noordse bronnen
kennen en die in dit verhaal al aanwezig zijn, zijn het venster, dat aan Odins
uitkijkpost, Hlidskjalf, doet denken, en het feit dat de god de overwinning schenkt.
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Of het verhaal over de twist tussen de god en zijn vrouw een zuiver Germaanse
overlevering is of misschien beïnvloed is door klassieke verhalen, daarover valt niets
met zekerheid te zeggen.

De god van de extase: krijgsgod, dichter-god, magiër-god
De naam Odin wordt meestal in verband gebracht met on. ‘óðr’ (uit ogm. *wōdana-;
got. wōds). Als adjectief betekent dit woord ‘razend, woedend’, ook in de zin van
‘dichterlijk geïnspireerd, bezield’. Als substantief betekent het ‘lied, dichtkunst’.
Odin is de god van de maatloze bezieling, de extase, de bezetenheid zo men wil.
Deze bezieling uit zich op het terrein van de strijd en dat van de dichtkunst. Odin is
de god van de dichters en de
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god van de krijgers. Hij is de god die de mensen tot razernij in de strijd kan brengen,
maar ook de god die sommigen de gave van het dichten verleent. Ook is hij de god
van de religieuze extase, die toegang tot andere werelden verleent.

De krijgsgod
Odin wordt in de Ynglinga saga een groot krijger genoemd: ‘Hij had zoveel geluk
in de strijd dat hij iedere keer de overwinning behaalde en zo kwam het dat zijn
mannen gingen geloven dat hem in iedere veldslag de overwinning toekwam.’ Ook
kon hij zijn krijgers tot grote razernij opzwepen en zijn vijanden kon hij blindmaken
of doen verstarren van angst. Odins naam Yggr, de Verschrikkelijke, hangt hiermee
samen. Als krijgsgod draagt hij verder onder meer de namen Herjann (legerleider;
‘herr’ = leger), Hjalmberi (helmdrager), Herteitr (herr + teitr, vrolijk), Sigföðr
(zegevader) of Sigtyr (god van de overwinning).
Volgens Snorri heet Odin de Ravengod vanwege zijn twee raven Hugin en Munin,
personificaties van het verstand en het geheugen. Een andere verklaring voor deze
bijnaam is echter ook denkbaar. De raaf en de arend waren aasvogels en horen als
zodanig thuis op het slagveld. In de Oudnoordse poëzie is het beeld van raven of
arenden die in een boom op hun voedsel, de gevallenen, zitten te wachten zo algemeen
dat het een cliché genoemd kan worden. Als vogels die geassocieerd zijn met strijd
en dood zijn het bij uitstek Odinsvogels. De naam Ravengod heeft dan ook vooral
betrekking op Odins functie als krijgsgod.
Als krijgsgod schonk Odin de overwinning, maar hij besloot ook wie van de
strijdenden zou moeten sterven. De gesneuvelden kregen een plaats in Valhöll.
Volgens Grm. 14 behoorde de helft van de doden op het slagveld echter telkens
»Freyja toe.
Odins wapen is de speer Gungnir. Tijdens de eerste strijd in de wereld wierp hij
deze speer tussen de tegenstanders (Vsp. 24). Daarmee wijdde hij hen aan zich toe.
Op meer dan één plaats in de teksten is er sprake van dat een strijdende partij een
dergelijk ritueel toepaste. Men wijdde zijn vijanden hierdoor toe aan de dood, al dan
niet onder het uitspreken van de woorden: ‘Nu geef ik je aan Odin.’ Een voorbeeld
hiervan vinden we in de Eyrbyggja saga (De saga van de bewoners van Eyr) 44,
waar iemand in de hoop op de overwinning ‘naar oud gebruik’ een speer over de
tegenpartij werpt. Over de speertoewijding aan Odin wordt op veel plaatsen gesproken.
Men geloofde, in ieder geval tegen het einde van de vikingtijd, dat wie op het slagveld
viel naar Valhöll zou gaan, maar dat degenen die op een andere manier stierven in
het onderaardse rijk van Hel terecht zouden komen. De Ynglinga saga vertelt echter
dat een held die aan een ziekte dreigde te sterven zich door een merkteken met een
speer aan de god kon toewijden en zo toch in Valhöll kon worden opgenomen.
Volgens de saga waren de eersten die dit deden Odin zelf en zijn opvolger Njord.
Odin neemt hoogst zelden deel aan het gevecht, maar zijn verschijning op het
slagveld betekent voor een van de deelnemende helden het uur van de waarheid.
Meer dan eenmaal lijkt de god zich op zo'n moment te keren tegen de held die tot
dan toe zijn uitverkorene was. Dit vertelt bijvoorbeeld de Völsunga saga (De saga
van de Völsungen) (hfdst. 9) over Sigmund, de vader van Sigurd (»helden). Tijdens
een gevecht waarbij het geluk aan zijn kant is, verschijnt plotseling een eenogige
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man in een blauwe mantel die zijn speer op hem richt. Als Sigmund naar de speer
slaat, breekt zijn zwaard en de krijgskansen keren. In feite is hier sprake van
uitverkiezing: Odin heeft de held nodig in Valhöll, waar hij het leger van de Einheri's
moet gaan versterken. Hetzelfde geldt voor de held Helgi Hundingsbani, eveneens
een ‘vriend van Odin’, die gedood wordt met een speer die de moordenaar van Odin
gekregen heeft. Ook Helgi krijgt een ereplaats onder de Einheri's (HH II, 34, en proza).
Omdat de god zijn leger van helden in de andere wereld moet versterken, lijkt het
of hij soms het lot een handje helpt door bewust onmin en oorlog tussen mensen en
vooral tussen verwanten aan te wakkeren. In de teksten, vooral in de voortijdsaga's
en in Saxo's Gesta Danorum, kunnen daarvan heel wat voorbeelden worden
aangewezen. Het eddagedicht Hárbardsljóð (Het lied van Harbard) laat Odin zeggen:
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Ik hitste de vorsten op
en verzoende ze nooit met elkaar
van Odin zijn de edelen
die op het slagveld vallen...
(Hrbl. 24)

Het beeld van Odin als ophitser is geen vriendelijk beeld. De god wordt dan ook
meermalen als arglistig, boosaardig en onbetrouwbaar voorgesteld. Als dergelijke
voorstellingen tegen het eind van de 12e eeuw bij Saxo verschijnen, zou men kunnen
denken dat het beeld van de god door de christen Saxo is gedemoniseerd, maar al in
de 10e eeuw zien we het beeld van de god die met alle middelen mannen naar zijn
Valhöll haalt verschijnen, bijvoorbeeld in de gedichten ter ere van de gestorven
koning Erik Bloedbijl († 954) en de jarl Hakon Sigurdason van Trondheim († 995).

De berserkers
Zijn de Einheri's Odins mannen in de andere wereld, ook op aarde heeft de god zijn
toegewijde krijgers, met eigenschappen die Odins naam, de Woedende, eer aandoen.
De Haraldar saga hárfagra (De saga van Harald Schoonhaar) noemt zelfs twee
groepen, de wolvenmannen (on. úlfhéðinn: de met een wolfspels beklede) en de
berserkers (on. berserkr: [misschien] de met een berenpels beklede, maar hier zijn
nogal wat andere verklaringen gesuggereerd, o.a. de onbeklede). Over de eerste groep
weten we heel weinig, over de tweede groep wat meer, omdat berserkers nogal eens
in saga's optreden. In beide gevallen gaat het om mannen die zich tot grote razernij
weten op te werken en dan tot bovenmenselijke daden in staat zijn, zelfs tot het
vechten met de blote handen. Tacitus vertelde in zijn Germania over de Harii dat ze
naakt en zwartgeverfd vochten, met zwarte schilden en bij voorkeur 's nachts, en
daarmee hun tegenstanders totaal in paniek wisten te brengen. Ook weet hij te melden
dat Germanen in de strijd achter hun schilden zingen, een soort grommend geluid.
Over de berserkers wordt eeuwen later hetzelfde verteld: ze grommen en ze bijten
in hun schildrand. In de IJslandse saga's worden de berserkers als rariteiten
voorgesteld; kennelijk was dit soort krijgerextase niet meer gangbaar. Maar dat er
eens groepen strijders waren, misschien zelfs strijders die tot een verbond behoorden,
die zich tot een soort collectieve strijdwoede op konden zwepen, is wel zeker. De
melding dat koningen dergelijke mensen in hun dienst hadden, vinden we al in een
gedicht van Thorbjörn Hornklofi over Harald Schoonhaar (laatste decennia van de
9e eeuw).

De dichter-god
Over Odins relatie tot de dichtkunst vertellen het Kvasirverhaal in de Snorra-Edda,
de strofen over Gunnlöd in de Lied-Edda en hoofdstuk 6 van de Ynglinga saga; de
skalden verwijzen ernaar in hun dichterlijke omschrijvingen. Ze noemen de dichtkunst
onder meer de drank of mede, de kop of drinkhoorn, de buit of diefstal van Odin, en
in hun kenningen gebruiken ze vrijwel ieder detail van de verhalen over Odins
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verovering van de dichtermede (»Kvasir; »Suttung). Veel van zulke kenningen staan
al in 10e-eeuwse gedichten, wat erop wijst dat we hier met een oud verhaal te maken
hebben. In het verhaal over Suttung wordt nadrukkelijk gezegd dat Odin de
Suttungenmede aan de dichters gaf, en daarom heet de dichtkunst de ‘gave van Odin’.
De Ynglinga saga, waarin de goden nadrukkelijk als bijzondere mensen worden
gepresenteerd, zodat de mythe van de dichtermede er geen plaats kon krijgen, zegt
over Odins relatie met de dichtkunst het volgende: ‘Hij kon zo vlot en goed praten
dat ieder die ernaar luisterde, dacht dat dát alleen de waarheid was. Hij zei alles in
versvorm, zoals dat heden nog in de dichtkunst gebeurt. Hij en zijn priesters heten
“verzenmakers”, want in de Noordse landen zijn zij met die kunst begonnen.’ (Yngl.
s. 2-9)

De god van de magie en van de runen
Odin bezat een groot aantal magische vermogens: hij kon verborgen schatten vinden
en hij kende spreuken waarmee hij de aarde of de bergen of grafheuvels kon openen.
Heel bijzonder was zijn vermogen om van gedaante te veranderen: ‘Zijn lichaam lag
dan alsof hij sliep of dood was, maar
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dan was hij een vogel of een wild dier, een vis of een slang en zo kon hij in een
oogwenk naar verre landen gaan om zijn eigen zaken of die van anderen te
behartigen.’ (Yngl. s. 7)
Odins kennis en wijsheid zijn volgens de Ynglinga saga vooral gebaseerd op wat
zijn raven en het afgeslagen hoofd van Mimir hem weten te melden. Maar ook
raadpleegt hij de doden, ofwel door ze uit de dood op te wekken (als in het gedicht
Baldrs draumar [Balders dromen]) of door onder gehangenen te gaan zitten: ‘door
dit alles werd hij geweldig wijs en al deze vermogens onderwees hij met behulp van
runen en het soort verzen dat je toverzangen noemt’ (Yngl. s. 7). Hierna wordt nog
verteld dat Odin het ritueel van de ‘seiðr’ beheerste, een toverritueel waardoor hij
de geesten kon ondervragen over heden en verleden. Dit was het ritueel dat volgens
de saga met zoveel onmannelijk gedrag gepaard ging dat het aan vrouwen onderwezen
moest worden (»Freyja).
De kennis van de runen was machtige kennis die, naar uit runeninscripties blijkt
en volgens eddagedichten als Hávamál (Het lied van de Hoge) en Sigrdrífumál (Het
lied van Sigrdrifa), voor allerlei magie kon worden aangewend. Odin was volgens
Háv. 138-141 de god die de wereld de runen schonk. Hoe hij de runen ‘vond’ staat
in een bekende passage in dit gedicht:
Ik weet dat ik hing
aan verwaaide boom
negen nachten in 't geheel
gewond door een speer
en gegeven aan Odin
ikzelf aan mijzelf
aan de boom
waarvan niemand weet
uit welke wortels hij ontspruit.

Negen dagen lang hangt de god aan de boom, zonder te eten of te drinken; dan ziet
hij de runen onder zich en weet ze te grijpen, schreeuwend, waarna hij van de boom
afvalt.
In het voetspoor van Sophus Bugge heeft menigeen erop gewezen dat in deze tekst
duidelijk christelijke invloeden zichtbaar zijn. Odin hangend aan de boom doet denken
aan de gekruisigde

Houtsnede in het grote boek van Olaus Magnus over de Scandinavische volkeren uit 1555. De tekening
stelt de god Thor (midden) voor, die wordt geflankeerd door Odin en Frigg
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Christus; beiden leden dorst, beiden werden door een speer verwond en beiden
schreeuwden op een essentieel moment. En, volgens Turville-Petre, beiden sterven
en beiden staan op uit de dood.
Hoewel het niet ondenkbaar is dat de passage in Hávamál christelijk beïnvloed
is, zijn er ook genoeg aanwijzingen voor de stelling dat we hier met een aantal oude
heidense gegevens te maken hebben, zoals het feit dat Odins attribuut een speer is
en dat verwonding door een speer in combinatie met ophanging de vorm bij uitstek
was van het Odinsoffer. Heidense skalden als Bragi en Egil Skallagrimsson (9e en
10e eeuw) noemen Odin al ‘Gungnirs schudder’ en ‘heer van de speer’. Ook de
verbinding van de god met hangen is oud, naar blijkt uit al vroeg voorkomende namen
als Hangaguð (hanggod) en Hangi (gehangene) of kenningen als ‘galga valdr’ (heer
van de galg)’ of ‘galga farmr’ (last van de galg). Hij wordt dus zowel voorgesteld in
verbinding met gehangenen als zelf als gehangene. Volgens Háv. 157 kon Odin een
gehangene met behulp van runen tot leven wekken en met hem spreken.
Bij de Germanen, die verschillende offerpraktijken kenden, werden mensenoffers
volgens Tacitus slechts aan de god Mercurius (= Wodan/Odin) gebracht (Germania
9). Ook auteurs uit de 6e en 7e eeuw spreken over mensenoffers aan oorlogsgoden.
In de Noorse en IJslandse teksten is verscheidene malen sprake van een offer aan
Odin en in de meeste gevallen gaat het dan om een combinatie van hangen en
doorsteken, maar er zijn ook voorbeelden van andere manieren van doden. Als Adam
van Bremen in zijn geschiedenis van de bisschoppen van Hamburg het grote offerfeest
in het heiligdom van Uppsala noemt, dat elke negen jaar herhaald werd, vertelt hij
over het bos waarin de lichamen van negen mannelijke vertegenwoordigers van
iedere levende soort na hun offerdood werden opgehangen (Gesta H.E. IV, 27). Alleen
is het niet zeker of hier sprake is van een Odinsoffer. In Uppsala werden volgens
Adam drie goden vereerd, en van oudsher was Uppsala het heiligdom van Freyr.
Het bekendste voorbeeld van een Odinsoffer is te vinden in de Gautreks saga (De
saga van Gautrek) 7, waar de held Starkadd zijn koning Vikar door doorsteken en
ophangen aan Odin offert (»helden).
Op deze manier offert Odin ook zichzelf aan zichzelf. Hij hangt gewond door een
speer (zijn eigen speer?) aan de boom ‘waarvan niemand weet uit welke wortels hij
ontspruit’. Deze boom is de wereld-es, Yggdrasil. De naam van deze boom betekent
vrijwel zeker ‘paard van Ygg’. Bij de skalden heet een galg regelmatig ‘paard van...’
en Ygg (de verschrikkelijke) is een van de namen van Odin.
Met zijn zelfoffer, zijn dood of bijna-dood bereikte Odin datgene waarnaar hij
altijd op zoek is, meer kennis en meer macht: hij leerde negen machtige magische
zangen van een reus, hem in moederlijke lijn verwant, hij mocht drinken van de
kostbare mede en hij won creativiteit:
Toen begon ik zaad te zetten
en vruchtbaar te worden
te groeien
en te bloeien
van een woord kwam mij woord
en weer een woord
van een daad kwam mij daad
en nog een daad.
(Háv. 141)
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Een typische Odinsdienaar is de 10e-eeuwse dichter Egil Skallagrimsson, krijger,
dichter en runenmeester, hoofdpersoon van de Egils saga Skallagrímssonar (De saga
van Egil Skallagrimszoon). In deze saga vinden we heel wat voorbeelden van de
razernij waartoe Egil in bepaalde situaties kon vervallen, een razernij die sterk doet
denken aan die van berserkers. Egil was ook een formidabel dichter en de runen
gebruikte hij zowel ten goede als ten kwade (hij verjoeg er volgens de saga een
koning mee uit Noorwegen, maar hij genas er ook een ernstig ziek meisje mee). Hij
is een van de weinige skalden die soms zeer persoonlijke uitspraken doet. Zijn
persoonlijkste gedicht is Sonatorrek (Het verlies van de zonen), ontstaan na de dood
van twee van zijn zonen. In dit gedicht klaagt hij de god aan die hij zo trouw gediend
had: ‘Ik stond op goede voet met de heer van de speer [Odin], vol
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vertrouwen geloofde ik in hem, tot de Zegeschenker (...) de vriendschap met mij
verbrak.’ Maar ook dankt hij de god dat hij hem het middel gaf om zijn verdriet te
overwinnen: ‘de vijand van de wolf [Odin] schonk me mijn vaardigheid’; deze
vaardigheid was de dichtkunst die het hem mogelijk maakte zijn verdriet te boven
te komen.

Odinsnamen en nog niet genoemde functies
Als oppergod draagt Odin namen als Alfödr (alvader), Gaut (stamvader van het volk
der Götar, Zweden), Veratyr (mensengod). De drie namen die de drie goden op de
drievoudige troon in de Snorra-Edda dragen, Hoog (on. Hárr), Evenhoog (on.
Jafnhárr) en Derde (on. Þriði), worden ook in de opsomming in Grímnismál genoemd,
maar Snorri heeft er een soort drie-eenheid van gemaakt (zie: Inleiding).
De dodengod herkennen we o.a. in Valfödr (dodenvader), Náfödr (lijkenvader),
de al eerder genoemde Hangagud (god der gehangenen) en misschien Hroptatyr, als
de duiding ‘verborgene’ de juiste zou zijn.
Een aantal namen heeft betrekking op het uiterlijk van de god: hij is eenogig, maar
met een felle blik; hij heeft een lange baard en grijze haren. Soms draagt hij een
wijde donkerblauwe of zwarte mantel en bijna altijd een hoed met brede rand die het
ontbrekende oog overschaduwt: Helblindi (Hel en blindr: Hel-blinde), Bileyg
(slechtziende), Baleyg (met de vlammende ogen), Sidskegg (met de lange baard),
Har (ofwel: grijsharige, ofwel: slechtziende), Harbard (grijsbaard), Sidhött (met brede
hoedrand).
In sommige teksten treedt Odin op als een zwerver, iemand die onophoudelijk
onderweg is, op zoek naar meer kennis en middelen om de dreigende ondergang af
te wentelen. Op zijn zwerftochten doet hij zich vaak voor als een ander: Gest (gast),
Gangleri (moe van het gaan), Vegtam (gewend aan de weg) en Gangi (loper), Grim,
Grimnir (de gemaskerde). Grimnir noemt hij zich in het gedicht Grímnismál (Het
lied van Grimnir), tot hij zich aan het einde in een opsomming van tientallen namen
als Odin openbaart.
Enkele namen van de god duiden op zijn zoeken naar wijsheid en waarheid: Sadr
(de ware), Sanngetall (sannr en geta: die de waarheid raadt), Fjölsvinn (veelwijze),
Svidr (wijze) en Svidrir.
Op zijn kwaadaardige kanten duiden namen als Bölverk (kwaadstichter) of
Glapsvinn (glepja + svinnr: die goed is in het verleiden), misschien ook Svipall (de
veranderlijke), maar ook draagt hij de naam Thekk (geliefde, aangename).
Bölverk noemde hij zich toen hij Suttungs dochter Gunnlöd verleidde en de
skaldenmede roofde (»Suttung). In de strofen over Billings dochter die de god keer
op keer ‘een blauwtje laat lopen’, is hij echter naamloos (Háv. 97-110). Men heeft
dit fragment in verband willen brengen met het verhaal dat Saxo vertelt over de
pogingen van Odin om de onwillige »Rind te verleiden.
De naam Göndlir (van ‘gandr’ of van ‘göndull’, [tover]staf) kan duiden op zijn
magische krachten, maar ook op zijn mannelijkheid.
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Odin kon vele gestalten aannemen, en ook als zodanig was hij Svipall (de
veranderlijke). Om bij Suttung binnen te komen veranderde hij zich in een slang, en
op een slangengedaante lijken namen als Vafud, Svafnir en Ofnir (on. Ófnir), alle in
de betekenis ‘wever, draaier, kronkelaar’ te wijzen. Slangen passen ook goed bij een
dodengod. Op een paardengedaante wijzen namen als Sidhof (met lange hoeven),
Atrid (aanstormer) en Jalk (paard).
Er zijn nog veel meer namen, vaak verwijzend naar verhalen die we niet kennen,
en lang niet altijd doorzichtig.

Cultus
Naar uit de plaatsnamen valt op te maken was de cultus van Odin in Scandinavië
niet zo wijdverbreid als die van goden als Thor en Freyr. De meeste plaatsnamen die
met Odins naam zijn samengesteld zijn te vinden in Denemarken en Zuid-Zweden.
In Noorwegen zijn zulke namen zeldzaam en op IJsland komen ze helemaal niet
voor. Veel plaatsnamen zijn natuurnamen, samenstellingen met woorden voor berg,
heuvel, meer, beek, bos e.d. Het aantal namen dat een heiligdom aanduidt
(samenstellingen met vé, hof of salr) is beperkt, de bekendste is het Deense Odinsvé,
nu
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Dit houten masker in de stafkerk van Hegge (Noorwegen, ca. 1200) wordt om zijn duidelijke
eenogigheid als een representatie van Odin gezien

Odense, op Fyn. Ook op religieuze praktijken wijzen samenstellingen met ‘akr’
(akker), ‘vin’ (grasland) of ‘land’. Dergelijke samenstellingen worden als oud
beschouwd, zelfs terugreikend tot in de Bronstijd, wat erop zou wijzen dat Odin op
enkele plaatsen in Scandinavië al vroeg vereerd werd en niet een god was wiens
cultus pas veel later naar Scandinavië kwam.
Nog zeldzamer dan plaatsnamen zijn persoonsnamen met -odin-. Op één Zweedse
runensteen staat de naam Uþintisa (on. Óðindís) en alleen in Denemarken wordt de
naam Odinkar een paar maal aangetroffen, niet alleen op stenen, maar ook als namen
van onder meer twee bisschoppen van koninklijken bloede. Volgens Jan de Vries,
die hier Naumann en Höfler volgt, betekent de naam ‘de man met het (lange)
Odinshaar’ en duidt hij erop dat de drager van dit lange haar in heidense tijd op een
bijzondere manier aan Odin was toegewijd (De Vries 1970, II, § 378). Dit verklaart
niet hoe het mogelijk was dat twee christelijke bisschoppen hun zo heidense namen
konden behouden. Over Odinkar de Jongere wordt in Adams kerkgeschiedenis gezegd
dat hij bij zijn doop door aartsbisschop Adaldag diens naam kreeg (Gesta H.E. II,
36), maar gedragen heeft hij die kennelijk niet.
Er rustte misschien een taboe op de naam Odin als persoonsnaam en het is mogelijk
dat (samenstellingen met) namen als Hrafn (raaf) of Ulf (wolf) op een band met de
god duiden, en hetzelfde geldt misschien voor samenstellingen met als eerste lid ‘sig’
(overwinning), als bijvoorbeeld de namen van de Völsungen Sigmund en Sigurd.
Over de verbreiding van de cultus van Odin in het Noorden bestaan ver
uiteenlopende meningen. Volgens sommigen kwam zijn cultus vanuit het zuiden van
het Germaanse gebied rond 200-400 naar het noorden, anderen denken dat dat wat
later gebeurde, en dan is er de mening dat zijn cultus zich pas verspreidde tijdens de
periode van de vikingen. Jan de Vries suggereert daarentegen dat de god al veel
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vroeger in het Noorden vereerd werd, misschien zelfs al in de Bronstijd. Interessant
is de visie van Turville-Petre die de cultus van Odin in verband brengt met de Noorse
koningen Harald Schoonhaar en Erik Bloedbijl, die hij als
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typische Odinsdienaren beschouwt, en met krijgergroepen die niet door familiebanden
of grondbezit gebonden waren aan een bepaalde plek. Van zulke groepen is regelmatig
sprake in de saga's, zowel van groepen strijders die nooit onder een dak sliepen, in
saga's vaak ‘zeekoningen’ genoemd, als van groepen berserkers (in jonge saga's vaak
als rariteiten voorgesteld). Deze mannen traden in groepsverband op en hadden hun
leven aan de strijd gewijd.

Wodan
Ook bij de West-Germaanse volkeren werd de god vereerd. Hij heet er Wodan, ohd.
Wotan of Langobardisch Godan, oe. Wēden of os. Woden. Sporen van zijn verering
zijn te vinden in plaatsnamen, in de naam van de middelste weekdag, in een enkele
runeninscriptie en op bracteaten en in een aantal toverspreuken.
Op de fibula van Nordendorf uit de eerste helft van de 7e eeuw staat een
runeninscriptie waarop behalve twee persoonsnamen drie godennamen staan, waarvan
twee met zekerheid geïdentificeerd kunnen worden als die van Wodan en Donar.
Deze fibula bevindt zich in Augsburg.
In de Romeinse tijd stelde men Wodan gelijk aan de god Mercurius, misschien op
grond van hun attributen (hoed, mantel en staf) of omdat beiden rondtrekkende goden
waren; misschien ook op grond van het feit dat beiden met doden in verband gebracht
kunnen worden. Wodan/Odin was echter geen handelsgod als Mercurius, ook al is
een van zijn namen Farmatyr (god van de lasten) en hij was heel wat krijgszuchtiger
dan Mercurius. De gelijkstelling van Wodan aan Mercurius is bij een hele reeks
middeleeuwse christelijke auteurs terug te vinden, o.a. bij Paulus Diaconus (tweede
helft 7e eeuw) en in de preken van AElfric (tweede helft 10e eeuw). In de rond 1136
voltooide Historia Regum Brittanniae (VI, 10) van Geoffrey van Monmouth is een
korte passage aan de god van de Saksen Mercurius/Wodan gewijd. Aan de Germaanse
Mercurius werden volgens Tacitus soms mensenoffers gebracht (Germania 9).
Het Romeinse ‘dies Mercurii’ werd in de meeste talen vertaald als ‘Wodansdag’:
ndl. woensdag, eng. wednesday, oe. Wodnesdaeg. Op IJsland werd de naam al in de
12e eeuw op instigatie van bisschop Jón Ögmundarson van Hólar vervangen door
het neutrale ‘miðvikudagur’ (midweekdag), vgl. Duits ‘Mittwoch’, beide mogelijk
beïnvloed door gr./lat. ‘media hebdoma’.
Of met de vele Romeinse Mercurius-inscripties op Germaans en Keltisch gebied
een Germaanse of een Keltische godheid bedoeld werd, kan bijna nooit met enige
zekerheid gezegd worden. Alleen in het geval van de inscriptie ‘Mercurius Rex’ op
een steen uit Nijmegen (CIL XIII 1326) denkt men er zeker van te zijn dat hier de
Germaanse hoofdgod bedoeld is.
Hoewel sommigen hier aan de god Tyr plegen te denken, was Wodan misschien
ook de ‘regnator omnium deus’ die verblijf hield in het heilige woud van de
Semnonen, dat men slechts geboeid mocht betreden. Ook aan deze god werden
mensenoffers gebracht (Germania 39). Jordanes vertelt enkele eeuwen later dat de
Goten hun krijgsgevangenen aan de god Mars offerden, terwijl ze buitgemaakte
wapens in bomen hingen (Getica V, 40-1). Misschien noet ook in deze Mars wel

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

Wodan gezien worden. Nog een aantal eeuwen later stelde Adam van Bremen Wodan
en Mars aan elkaar gelijk (Gesta H.E. IV, 26).

Plaatsnamen
Vooral in Engeland getuigen nog een aantal plaatsnamen van de verering van de
god: Wenslow, Wedynsfeld, Wodnesbeorh (later Adams Grave genoemd) en
Wansdyke.
Soms veranderde men de eerste letter W in G om zo te verdoezelen dat het om een
heidense godennaam ging: Duits Godesberg (uit Wodanesberg) en ndl. Gunsela
(1107), het latere Woensel, en Ghonsdreecht (1298), later Woensdrecht.
Volgens Jan de Vries heette het sterrenbeeld de Grote Beer vroeger ‘woenswagen’
(De Vries 1970, § 255).

Duidingen en herkomst
Het moge uit het voorgaande duidelijk zijn geworden dat het geenszins gemakkelijk
is om te zeggen wat voor een soort god Wodan/Odin was en waar
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zijn oorsprong moet worden gezocht. Een aantal onderzoekers uit het begin van deze
eeuw en vroeger zagen, uitgaande van zijn naam, een natuurfenomeen in hem, een
god van de stormen, die langzaam maar zeker de positie van de hoogste god had
gekregen. Anderen plaatsten hem als god in de onderwereld en zien hem als dodengod.
Volgens Jan de Vries was hij aanvankelijk een dodengod, die echter in de loop van
de periode van de volksverhuizingen, die gekenmerkt werd door gewapende
conflicten, uitgroeide tot een krijgsgod, de god die zijn helden een krijgshaftig
hiernamaals te bieden had. Zo kon de onderwereldse verblijfplaats van de god van
de doden verplaatst worden naar de bovenwereld, zelfs naar de ‘hemel’ (Asgard ligt
in sommige bronnen op aarde, in andere bronnen erboven). Höfler ziet in Odin en
zijn krijgers de goddelijke representatie van de zogenaamde cultische mannengroepen
die volgens hem in heel Europa te vinden waren. Anderen zoeken zijn oorsprong in
het Indo-europees verleden. Men heeft hem bijv. vergeleken met de Indische god
Rudra, een eenogige god als Odin, een gedaanteverwisselaar en een zwerver, maar
vooral met Varuna. Deze is als hij een god van vorsten, krijgslieden en dichters, een
beheerser van de magie, in de slag heer over leven en dood en een
gedaanteverwisselaar. Dumézil ziet hem als de donkere kant van het Indo-europese
godenpaar Mitra-Varuna, exponenten van het koning-priesterschap. Mitra zou de
lichte zijde, de priesterlijke kant, vertegenwoordigen, en Varuna de extase en de
wilde bezieling, o.a. op het slagveld. De beide aspecten van het godenpaar
Mitra-Varuna zouden in de Germaanse mythologie terug te vinden zijn in het
godenpaar Tyr-Odin, waarbij »Tyr het priesterlijke aspect vertegenwoordigde en
Odin het krijger-aspect. In de loop van de tijd zou Tyr vrijwel geheel door Odin
verdrongen zijn. Lotte Motz, die de verschillende visies op Odin kort aan de orde
stelt, denkt dat uitgegaan moet worden van de sjamanistische trekken die de god
bezit. Volgens haar is de god van oorsprong een rusteloos rondzwervende magiër-god,
vereerd door volksstammen die sjamanistische rituelen beoefenden en de
sjamanistische extase kenden. Aanvankelijk zou deze godheid op Germaans gebied
geen krijgszuchtige trekken gehad hebben, vandaar de gelijkstelling, bij Tacitus, aan
Mercurius en niet aan Mars. Ergens tussen de 2e en de 5e eeuw moet de god zich
echter tot een oorlogsgod ontwikkeld hebben, omdat men dan de god gelijk gaat
stellen aan Mars. De oorlogsgod is een bereden god en manifesteert zich, in ieder
geval vanaf de vikingtijd, te paard.
De god wordt ook in de volksoverlevering geassocieerd met woede en razernij;
hij is de leider van de Wilde Jacht, een jachtstoet van goden en geesten van gestorven
krijgers die je op een stormachtige herfstnacht maar beter niet kunt tegenkomen.

Afbeeldingen in ouder tijd
Op een van de rotstekeningen uit de Bronstijd in het Zweedse Bohuslän (Litsleby,
gemeente Tanum) staat een reusachtige speerdragende fallische figuur afgebeeld,
gezien zijn grootte kennelijk een god. Sommigen willen in deze figuur een vroege
representatie van een Odin-achtige god zien, maar te bewijzen valt hier niets. Op een
groot aantal gouden bracteaten (amuletten uit de periode van de volksverhuizingen),
staat regelmatig een mannenhoofd, zwevend boven een paard, soms begeleid door
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een vogel en samen met runen en andere tekens, die soms als magisch geduid kunnen
worden. Men neemt aan, vooral ook door de vogel (die aan Odins raven doet denken)
maar ook door de aard van sommige tekens, dat de man de god Wodan/Odin voorstelt.
Uit de 7e en 8e eeuw n.Chr. zijn veel afbeeldingen bewaard gebleven van een
ruiter te paard, met speer. Het bekendste is een van de helmplaatjes van de helm van
Vendel (Zweden, eind 7e eeuw), waarop de ruiter door twee vogels begeleid wordt.
Ook op andere helmplaatjes uit de graven in Vendel staan afbeeldingen die
hoogstwaarschijnlijk met de cultus van Odin verbonden zijn. Of echter in iedere
afbeelding van een ruiter te paard uit deze periode een Odinsfiguur moet worden
gezien, is zeer de vraag.
De speerdragende figuur op een achtbenig paard die op enkele Gotlandse
beeldstenen uit de 8e eeuw n.Chr. (bijv. Tjängvide I, Ardre VIII) door een Valkyrja
met een drinkhoorn ontvangen

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

151
wordt, zou heel goed Odin kunnen voorstellen, hoewel men er ook een dode held in
heeft willen zien die in Valhöll ontvangen wordt. Tussen de benen van het paard op
de steen van Tjängvide is de ‘valknútr’ (drie ineengrijpende driehoeken) te zien, die
men doorgaans met Odin associeert (»Hrungnir).
Een bronzen beeldje uit de 10e eeuw, gevonden te Lindby, Skåne, stelt de eenogige
Odin voor (Stockholm, Statens Historiska Museet). Op een van de 10e-eeuwse
beeldstenen op het eiland Man zien we een man met raaf en speer, met één voet in
de bek van een wolf. De man wordt geduid als Odin die door Fenrir wordt verslonden
(Thorwald-kruissteen, Kirk Andreas). Eenzelfde motief is te zien op de zijkant van
een houten kerkbank uit de stafkerk van Torpo (eind 12e eeuw, Oslo, Universitetets
Oldsaksamling). Of de eenogige figuur die zijn tong naar de beschouwer uitsteekt
in de kerk van Hegge, Noorwegen (12e eeuw), ook werkelijk Odin voorstelt of
misschien als een groteske beschouwd moet worden, is moeilijk te zeggen. Volgens
sommigen is de zogenaamde Odin van Ribe (Denemarken), een klein masker van
een man met twee vogels aan weerszijden boven de oren, een traditionele afbeelding
van Odin. Hierop gelijkende afbeeldingen zijn ook aangetroffen op Öland en Gotland
en in het Zweedse Uppland. Voor de mening dat het hier om een afbeelding van Odin
gaat, spreken andere vondsten in Ribe die naar Odin verwijzen. Er werd hier ook
een stuk schedel gevonden, met runen bekrast, waarschijnlijk een amulet die tegen
ziekte moest beschermen. In de runentekst staat een aantal namen, waaronder die
van Odin. Ook zijn in Ribe ongeveer honderdvijftig sceatta's gevonden, kleine zilveren
munten uit de 8e eeuw n.Chr. Op ongeveer driekwart ervan staat op de ene kant een
achterom kijkend dier en op de andere kant een bebaard hoofd. Dit hoofd wordt over
het algemeen als Wodan/Odin geïnterpreteerd en dit type sceatta's noemt men het
Wodan/Monster-type. Gezien het feit dat er aanmerkelijk meer munten van dit type
in Ribe zijn gevonden dan in Friesland en Engeland, waar ze ook wel voorkomen,
neemt men aan dat ze in Ribe zijn geslagen.
In een van de oudste handschriften van de Snorra-Edda (14e eeuw, Uppsala,
Universiteitsbibliotheek) staat het godendrietal Hoog, Evenhoog en Derde uit de
proloog afgebeeld, met voor hen hun ondervrager. Dezelfde situatie vinden we, met
nog een aantal andere afbeeldingen van Odin, in een van de 18e-eeuwse IJslandse
handschriften van de Snorra-Edda, dat van Ólafur Brynjólfsson (1760, Kopenhagen,
Koninklijke Bibliotheek, NKS 1867 4to). Ook in de andere 17e- en 18e-eeuwse
handschriften van deze Edda zijn Odins-afbeeldingen te vinden.

Odin/Wodan in de nieuwe tijd
Wat betreft later tijden moet worden opgemerkt dat heel wat, zo niet de meeste,
beeldende-kunstuitingen buiten Scandinavië vanaf de laatste decennia van de 19e
eeuw geïnspireerd zijn op de figuur van Wodan zoals deze gestalte kreeg in de
operacyclus Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner.
Van de beelden en reliëfs met Odin of Wodan noemen we: B.E. Fogelberg, Odins
ontmoeting met Gylfi, reliëf op een drinkhoorn, 1818, en Odin, marmer, 1830; H.E.
Freund, Odin, 1821-22; Odin zittend, 1824-25; idem, Odin tussen de wolven Geri
en Freki, beeld, 1825-27 (Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek); Rudolf Maison,
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Wotan, brons, eind 19e eeuw (Münchner Stadtmuseum); D. Werenskiold, Odin en
Mimir, Odin op Sleipnir, gepolychromeerde reliëfs op het voorplein van het raadhuis
van Oslo, 1945-50; B. Marklund, Odin, reliëf op de bronzen deuren van het Statens
Historiska Museet in Stockholm, ca. 1950; H. Natter, Wodan, marmer, ca. 1887;
Hans Schwegerle, Wotan, marmer en brons, 1930, privé-bezit. Ernst Barlach maakte
in 1948 Der Berserker, brons (Hamburg, Ernst Barlach Haus).
Pehr Hörberg (Zweden 1746-1816) maakte in het begin van de 19e eeuw een aantal
pentekeningen waarin Odins komst naar Zweden centraal staat, met motieven als
Odins ruiterij trekt Zweden binnen, Koning Gylfi ontvangt Odin bij zijn aankomst
in Zweden en Odin bouwt Sigtuna. Deze laatste, een gekleurde pentekening uit 1812,
bevindt zich in Stockholm (Nordiska Museet). Odin en
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Door Wagner geïnspireerd: Hans Thoma, Wotan als Wanderer, aquarel, 1876. Frankfurt a.M.,
Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie

zijn mannen zien eruit als 17e-eeuwers en zo is ook de stad die hij bouwt. Mårten
E. Winge (Zweden 1825-96) schilderde Asarnes invandring. Op een ballade van de
Noorse dichter Welhaven geïnspireerd is het schilderij van Peter N. Arbo (1831-92),
Asgårdsrejen (1872, Oslo, Nasjonalgalleriet). Het thema van dit schilderij is Odins
wilde jacht, maar op het schilderij is, als in Welhavens gedicht, niet Odin maar Thor
de aanvoerder van het leger van geesten en Valkyrja's. Op het schilderij van August
Malmström (Zweden, 1829-1901), Bråvallaslaget, dat enkele jaren later ontstond,
zien we Odin aan het hoofd van de strijdenden.
Hans Thoma (Duitsland, 1839-1924): Wotan als Wanderer, aquarel, 1876
(Frankfurt a.M., Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie); Wotan als
Kriegsgott, gravure, 1896; Wotan III, 1913, ets, Frankfurt; Wotan IV als Wanderer,
1916; E. Burne-Jones (Engeland, 1833-98), Odin, schilderij, ca. 1880; Carl Ehrenberg
(Duitsland), Odin, Thor en Magni, houtskool (reeks: Götter der
nordisch-germanischen Mythe, 1882-83); Konrad Dielitz, Odin en Brynhilde,
schilderij, ca. 1890; Aubrey Beardsley (Engeland, 1872-98), Die Götterdämmerung,
pen (1892, Princeton, University Library); Mariano Fortuny y Carbo (1838-94),
Wotan schlägt auf den Felsen, tempera op karton (na 1890, Venetië, Palazzo Fortuny);
Ernst Josephson (1851-1906), Wotan, gouache, 1890-1900 (Bergen, Noorwegen,
Stenersens Samling); idem, De aankomst van Odin, pentekening, 1890-1900
(Stockholm, Prins Eugens Waldemarsudde); Gilbert Bayes (Engeland), The
Storm-ride, reliëf, ca. 1900; Emil Doepler d. J. in het boek Walhall van Doepler en
Ranisch, 1901: Die Wilde Jagd, Odin und Fenriswolf, Odin am Weltbaum, Odin bei
Gunnlöd, Odin bei der Wolwa, Wodan und Frea am Himmelsfenster; Asger Jorn
(Denemarken, 1914-73), Odin en Euridike, 1960, olieverf, privé-bezit.
Gedichten zijn geschreven door: Friedrich von Hagedorn, ‘Der Wein’, 1745;
Friedrich Gottlieb Klopstock, ‘Hymne an Wodan’, in het toneelstuk Hermanns
Schlacht, 1796; J.S. Welhaven, de ballade ‘Aasgårdsrejen’, 1844 (op dit gedicht is
het schilderij van Arbo, zie hierboven, geïnspireerd); J. Baggesen, ‘Odin eller
Danrigets Stiftelse’ (Odin
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of de stichting van het Deense Rijk), episch gedicht, 1803; N.F.S. Grundtvig,
‘Maskeradenbal’, 1808; Adam Oehlenschläger, gedichten in Nordens Guder, 1819;
Richard Wagner, ‘Zum 25. August 1870’, 1870; F. Schanz, ‘Rolf Krake’, ballade,
1910.
Romans en verhalen zijn er van: N.F.S. Grundtvig, een deel uit de trilogie Optrin
af Norners og Asers kamp (Scènes uit de strijd van Nornen en Asen), met de titel
Odins komme til Norden (Odins komst naar het Noorden), 1809; C.J.L. Almqvist,
Sviavigamal, roman in vier delen, 1833; H. von Reder, Wotans Heer, 1892; Felix
Dahn, Odhins Trost, 1880; Olav Duun, Juvikfolke (De mensen uit Juvik), 1918-23;
Hans F. Blunck, de vanuit nationaal-socialistische overtuiging geschreven Sage vom
Reich, 1941-42; idem, ‘Herrn Wodes Ausfahrt’, in: Märchen und Sagen, 1937.
Toneelstukken werden geschreven door: K.G. Leopold (Zweden, 1756-1829),
Odin eller Asarnes invandring, tragedie, 1790; Viggo H.F. Stuckenberg (Denemarken,
1863-1905), Den Vilde Jaeger (De wilde jager), 1894; Ernst Toller (Duitsland,
1893-1939), Der entfesselte Wotan, komedie, 1923.
Uit de muziekgeschiedenis noemen we muziek van J.H. Stuntz, Odins Schwert,
ballet, 1818; idem, Orfa, ballet, 1852, en uiteraard van Richard Wagner de vierdelige
operacyclus Der Ring des Nibelungen, 1848-74. Wotan is hierin ‘der Wanderer’,
rusteloos rondtrekkend ten behoeve van het voortbestaan van de godenwereld. Het
gegeven dat de god een onbetrouwbare vriend is, wordt door Wagner in de ‘Walküre’
gebruikt, als Wotan door Frigga gedwongen wordt zijn bescherming van Siegmund
op te geven.
In Nederland draagt een firma die ecologische groenten distribueert, de naam Odin.
De firma heeft als logo een paard met acht poten, Sleipnir.
Bugge 1881-89; Buisson 1976; Dumézil 1940; Falk 1924; Fleck 1971;
Van Hamel 1932-33; Höfler 1934; Jensen 1991; Motz 1996; Schröder
1931; Stoklund 1996; Turville-Petre 1964.

Ragnarök
(on. Ragnarök) betekent letterlijk ‘het (nood)lot van de goden’ en slaat op de
ondergang van de hele wereld: goden, reuzen, monsters, mensen en natuur. De term
komt verscheidene malen in de Lied-Edda voor. Snorri Sturluson noemt de ondergang
in zijn Edda echter ‘ragnarök(k)r’ en dit betekent ‘godenschemering’ (SnE. I, 50,
51). Het is deze naam die door o.a. Wagner is overgenomen en zo algemeen bekend
is geworden.
Berichten over de ondergang vinden we allereerst in enkele godenliederen van de
Lied-Edda, met als voornaamste bron de Völuspá en Vafþrúðnismál (Het lied van
Vafthrudnir) waarin vrijwel uitsluitend gesproken wordt over de eerste en de laatste
dingen, en enkele strofen in het gedicht Hyndluljóð (Het lied van Hyndla). De
Snorra-Edda geeft een uitvoerige beschrijving van Ragnarök, die op deze en andere
gedichten gebaseerd is. Ook bij 10e-eeuwse skalden vinden we een enkele maal een
vermelding van gebeurtenissen bij Ragnarök.
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Waar de informatie in de gedichten soms fragmentarisch is, probeert Snorri een
samenhangend verhaal te geven, dat hij gedeeltelijk documenteert met een lang citaat
uit de Völuspá. In zijn verhaal verwerkt hij ook folkloristische motieven zoals het
verhaal over het schip Naglfar dat uit de nagels van overledenen is samengesteld, en
dat over de dikke schoen van Vidar, die gemaakt is van de teen- en hielstukken die
de mensen in de loop van de tijd hebben weggegooid. Waar in de Völuspá een
verheven sfeer overheerst, is in Snorri's verhaal, evenals op andere plaatsen, ruimte
voor humor, zoals in Snorri's uitspraak over de wolf die tegen de goden optrekt: ‘Zijn
bovenkaak reikt tot aan de hemel en zijn onderkaak schuift over de aarde. Hij zou
zijn muil nog verder opensperren als er plaats voor was.’ (SnE. I, 51)
Ragnarök voltrekt zich in grote lijnen als volgt: eerst komt de ‘machtige winter’
(on. fimbulvetr) met vorst, sneeuw, snijdende wind en nauwelijks zon. Er zullen drie
van zulke winters komen en geen zomer ertussen. Eraan voorafgaand wordt de
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wereld geteisterd door een drietal jaren waarin oorlogen alles verwoesten en broers
elkaar zullen bevechten:
Broers zullen vechten
in 't gevecht elkaar doden;
bloedschande zullen
verwanten bedrijven.
't Is hard voor de mensen
hoererij alom,
speertijd, zwaardtijd,
gespleten de schilden,
windtijd, wolfstijd,
tot de wereld vergaat.
(Vsp. 45)

Aan het eind van die tijd zullen wolven de zon en de maan opslokken, zullen de
sterren van de hemel verdwijnen en de hele aarde, zelfs Yggdrasil, beeft en siddert.
Door de aardbevingen en de vloedgolven raken de gebonden monsters los: Fenrir
en Loki slaken hun boeien en de Midgardslang komt uit de zee het land op. De
vijanden van de goden verzamelen zich. Heimdall blaast op zijn horen en roept de
goden samen voor beraad. Odin vraagt Mimir om raad en de Asen bewapenen zich
en begeven zich naar het veld Vigrid (‘waar men ten strijde rijdt’) waar de eindstrijd
plaats zal vinden. Naar Vigrid zijn ook de vijanden van de goden onderweg: Fenrir,
de Midgardslang en Loki met alle mannen van Hel, een verder onbekende reus Hrym
met alle rijpreuzen, de zonen van Muspell onder leiding van Surt. Deze is bewapend
met een schitterend zwaard. De zonen van Muspell rijden met zoveel geweld over
de brug Bifröst dat deze breekt.
Op het veld Vigrid stellen alle vijanden zich in slagorde op. Tegenover hen staan
de Asen met hun al eeuwenlang getrainde leger van Einheri's, Odins krijgers.
Vervolgens beschrijft Snorri de strijd als een serie tweegevechten: Odin (en na zijn
dood zijn zoon Vidar) tegen Fenrir, Freyr tegen Surt, Thor tegen de Midgardslang,
Tyr tegen de hellehond Garm, en Loki tegen Heimdall. De enige overlevenden van
deze gevechten zijn Vidar en Surt. Deze laatste vernietigt de wereld door vuur en de
aarde verzinkt in zee:
De zon zal verduist'ren
in zee verzinkt de aarde,
van de hemel verdwijnen
de heldere sterren;
geweld van vuur
en wolken van stoom,
hoog laaien de vlammen
tot aan 't hemelgewelf.
(Vsp. 57)

Hiermee is alles echter niet ten einde. De zieneres in Völuspá ziet voorbij dit einde:
Op ziet zij rijzen,
andermaal,
de aarde uit zee,
eeuwig groen;
watervallen bruisen
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erboven vliegt de arend
die in de bergen
op vissen jaagt.
(Vsp. 59)

Snorri zegt het wat prozaïscher en wat korter, maar voegt een detail toe: ‘Dan rijst
de aarde uit de zee omhoog en ze is groen en mooi. Dan groeien de akkers onbezaaid.’
Enkele goden overleven Ragnarök: in de Snorra-Edda zijn dat Odins zonen Vidar
en Vali, Thors zonen Modi en Magni en de twee onschuldig gestorvenen, Balder en
Höder, die terugkeren uit het rijk van Hel. De Völuspá noemt Balder, Höder en Hoenir
met name. Ze ontmoeten elkaar op het Idaveld, waar vroeger Asgard was, en daar
vinden ze de gouden speelstukken terug waarmee de goden zich in de gouden oertijd
amuseerden. Een nieuwe cyclus kan beginnen. Hun afstammelingen zullen het
hemelruim bewonen en aan de hemel zal de dochter van de oude zon stralen.
Volgens Vafþrúðnismál (Het lied van Vafthrudnir), daarin gevolgd door Snorri,
zal de vernieuwde aarde worden bewoond door de afstammelingen van twee mensen,
Líf (leven) en Lífthrasir (de naar leven strevende). Zij hebben Ragnarök overleefd
door zich in ‘Hoddmímis holt’ verborgen te houden, waar ze zich voedden met
morgendauw. Zij worden de stamouders van een nieuw mensenge-
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slacht. ‘Hoddmímis holt’ wordt over het algemeen geïnterpreteerd als ‘de stam van
Hoddmimir’. Hoddmimir zou een van de namen van de wereldes zijn, misschien
verwijzend naar de »Mimir die onder een van de wortels van deze es woont.
De Völuspá biedt de mensen een ander perspectief dan Vafþrúðnismál. In Vsp. 64
ziet de zieneres een met goud gedekte hal, schitterender dan de zon, waar ‘dyggvir
dróttir’ tot in eeuwigheid genot zullen smaken. Al naar de kleur van de interpretatie,
christelijk of heidens, ziet men in deze regels

Aubrey Beardleys voorstelling van de ‘Godenschemering’. Illustratie uit 1892 bij de opera
Götterdämmerung van Richard Wagner

een beeld van ‘deugdzame mensen’ in een hemelse feesthal of ‘trouwe krijgers’ in
een nieuw Valhöll. De 13e-eeuwer Snorri schetst in SnE. I, 52, voornamelijk gebaseerd
op Vsp., een beeld van diverse goede en slechte verblijfplaatsen voor de doden, dat
enigszins doet denken aan de middeleeuwse visioenen van hemel en hel. In zijn
presentatie roepen de slotregels van het hoofdstuk (ontleend aan Vsp. 39) een beeld
van de duivel op: ‘Daar kwelt Nidhögg / de lichamen van de doden.’ In de laatste
strofe van Vsp. verschijnt Nidhögg eveneens, als
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een reminiscentie aan het kwaad in de wereld. Alle monsters zijn dood, behalve hij:
Daar komt de donkere
draak aangevlogen,
de glanzende slang,
van beneden uit Duisterbergland;
de doden draagt Nidhögg
- hij vliegt over het veld tussen zijn veren...

Waarom moesten de goden ten onder gaan, waarom Ragnarök? Snorri geeft er geen
antwoord op. Hij beperkt zich tot het zo nu en dan vermelden van de nadering van
Ragnarök. Bij hem volgt de beschrijving ervan op de vertelling van Balder en de
daaropvolgende bestraffing van Loki, op deze manier een verband suggererend tussen
het een en het ander, misschien in navolging van de dichter van de Völuspá. Door
deze zijn de verschillende gebeurtenissen zo gearrangeerd dat zijn gedicht het verhaal
geworden is over een wereld die van lieverlee haar onschuld verliest (door gouddorst,
tovenarij, eedbreuk en ten slotte moord) en daarom ten onder moet gaan. Maar de
dichter biedt uitzicht op een nieuwe aarde en een nieuwe onschuld. Het gedicht is
waarschijnlijk rond het jaar 1000 ontstaan en lijkt gemaakt te zijn door een dichter
die tussen de heidense en de christelijke wereld in stond, misschien nog een heiden,
misschien reeds gekerstend, in ieder geval vertrouwd met de oude goden, maar ook
bekend met de ‘witte Christus’. Rond het jaar 1000 leefde in de hele christelijke
wereld de gedachte aan wereldondergang en laatste oordeel. In een omgeving waarin
heidenen en christenen met elkaar verkeerden is de gedachte aan een ondergang van
de goden dan misschien nabij. Daarnaast is het goed denkbaar dat een en ander uit
de christelijke eschatologie in zijn gedicht is binnengedrongen. Nergens zijn zoveel
christelijke monumenten (kruisen, grafstenen) waarop naast christelijke ook heidense
motieven voorkomen als in Noord-Engeland, waar zich veel Scandinaviërs hadden
gevestigd. Het lijkt dan ook goed mogelijk dat de dichter van de Völuspá in deze
omgeving heeft verkeerd.
Een gelijksoortige beschrijving van het einde van de wereld als in de Völuspá,
maar nu in christelijke context, wordt gegeven in het ohd. gedicht Muspilli (9e eeuw,
»Muspell):
Als het bloed van Elias op de aarde druppelt
dan ontbranden de bergen, geen boom blijft staan
als enige op aarde, de rivieren drogen op,
het moeras verzwelgt zichzelf, de hemel vergaat in vuur,
de maan valt, middenaarde brandt. (vv. 50-54)

Hierna volgt dan de Dag des Oordeels:
Voor die ‘muspilli’ kan geen verwant de ander nog helpen,
als de uitgestrekte aarde geheel verbrandt,
en vuur en lucht alles helemaal wegvagen,
waar is dan nog de grond,
waarover men ruzie maakte met zijn familie? (vv. 57-60)
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Het is mogelijk dat we hier te maken hebben met een oude heidense voorstelling die
door de christelijke auteur is overgenomen en aangepast. Op die manier kon de
christelijke missie aansluiten bij bestaande voorstellingen onder de mensen.
Sommige gegevens in de verhalen over Ragnarök, zoals de strijd tussen goede en
kwade machten (Asen, reuzen en monsters) of motieven als de wereldbrand en het
verzinken van de aarde in zee, zijn oeroud en komen in verschillende tijden en op
verschillende plaatsen voor. De ‘geweldige winter’ lijkt een voorstelling die vooral
bij arctische volkeren thuishoort. Christelijke motieven zouden o.a. Heimdalls hoorn,
het verduisteren van de zon en het vallen van de sterren kunnen zijn, maar zekerheid
hierover bestaat niet. Volgens Holtsmark heeft Snorri het verhaal op in ieder geval
één plaats bewust aangepast aan een gegeven uit de Apocalyps: bij hem trekken vier
legers op tegen de Asen in plaats van de drie in de Völuspá, en ze komen net als de
vier ruiters in dit bijbelboek uit de opengebarsten hemel aanrijden.
Ragnarök-motieven vinden we op het Gosforth-kruis in Cumbria, op de ‘hogback’
(een bijzonder soort grafsteen) van Sockburn on Tees (Tyne and Wear), misschien
op een kruisfragment
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in Lowther (Cumbria) en op de kruisfragmenten op Man. Het is niet altijd zeker of
de afbeeldingen heidense of christelijke motieven weergeven, maar opvallend vaak
worden reuzenslangen afgebeeld die misschien de Midgardslang moeten voorstellen,
verder afbeeldingen van mensen tussen monsters. Op het Gosforth-kruis staan o.a.
afbeeldingen van een man met een speer in zijn hand en zijn voet in de bek van een
groot monster, misschien een voorstelling van »Vidar, van een man met een hoorn
in de hand die »Heimdall zou kunnen voorstellen en van een gebonden man die
misschien de gebonden »Loki is. Op de 10e-eeuwse Thorvaldsteen op Man staat
waarschijnlijk Odin afgebeeld op het moment dat de wolf hem zal verslinden en op
een andere steen (Jurby) zien we Heimdall die op zijn hoorn blaast. Een van de kanten
van de Sockburn-steen toont een man tussen monsters met zijn hand in de bek van
een van de monsters. Volgens Bailey hebben we hier niet met Ragnarök te maken
maar met »Tyr en de gebonden Fenrir. Duidingen zijn natuurlijk altijd onzeker, zeker
waar de stenen door de tand des tijds zijn aangeknaagd, als in Sockburn.
De Deense beeldhouwer Hermann Ernst Freund maakte het Ragnarök-fries in het
slot Christiansborg (1825-26) dat bij een brand in 1884 verloren ging. Bewaard
gebleven zijn tekeningen van Henrik Olrik (1857, Kopenhagen, Statens Museet for
Kunst), Dietrich Wilhelm Lindau en Georg Christian Freund (diverse musea in
Kopenhagen). De Noorse schilder Peter Nikolai Arbo (1831-92) schilderde een
Ragnarök-voorstelling; de Duitser Carl Ehrenberg tekende het Begin van de
Godenschemering (houtskooltekening, in: Bilderzyklus aus der nordisch-germanischen
Göttersage, 1880-81). Het classicistische eddafries van Wilhelm Engelhard
(1813-1902) uit 1859 in slot Marienburg bij Hannover toont een aantal
Ragnarök-voorstellingen, o.a. Heimdall die tot de strijd oproept en de haan die bij
het begin van de eindstrijd kraait, de reuzen die de goden met rotsblokken aanvallen
en de goden in gevecht met de Midgardslang en de wolf Fenrir. Door Wagner
geïnspireerd is Aubrey Beardsleys pentekening Die Götterdämmerung (1892,
Princeton University Library).
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Fenrir verslindt Odin. Koorbankversiering in de stafkerk van Torpo (Noorwegen), eind 12e eeuw.
Oslo, Universitetets Oldsaksamling
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Onder de illustraties van de Deen Lorenz Frølich (1820-1908) bij de edda-uitgave
van Gjellerup in 1895 zien we o.a. de stervende Thor en Vidar die de wolf doodt.
Fraaie illustraties zijn er van Louis Moe bij het boek Ragnarok uit 1929, o.a. Odin
valt Fenrir aan en Thors gevecht met de Midgardslang. Anton Pieck tekende een
Ragnarök-voorstelling in De Tuin der Goden' (ed. Van Hamel, Utrecht z.j.). Uit onze
tijd zijn er verder onder meer illustraties (houtsneden, Oslo, Nasjonalgalleriet) van
Sigurd Vasegaard in Vølvens spådom (De voorspelling van de zieneres, 1957), waarin
o.a. een fraaie afbeelding van de draak »Nidhögg. Humoristisch zijn de pentekeningen
van Mogens Zieler in Martin Larsen, Guder, Helte og godt folk (Goden, helden en
goede lieden, 1954), o.a. de wolven die de zon en de maan opslokken. Onkinderlijke,
spannende illustraties zijn er van Tudor Humphries bij The Doom of the Gods, een
navertelling door Michael Harrison van Noordse mythen voor kinderen (Oxford
1985).
In Marcellus' Emants reisaantekeningen, uitgegeven onder de titel Op reis door
Zweden (Amsterdam 1983, oorspr. 1877) zijn veel gegevens uit de Edda's verwerkt,
o.a. een ten dele humoristische parafrase van een deel van het Ragnarök-verhaal (pp.
56-57). Zeer geestig is de visie op Ragnarök in de sciencefictionroman De hoorn
van Midgard van L. Sprague de Camp en Fletcher Pratt (Den Haag 1977; vertaling
van The Roaring Trumpet, 1941). In dit boek belandt een tijdreiziger door verkeerde
berekening niet in Ierland, maar midden in de Fimbulwinter, hij ontmoet Odin en is
voor hij het weet bij de gebeurtenissen betrokken geraakt.
Ragnarok is de titel van een Science Fiction Jaarboek, uitgegeven door
Rijswijk-Babel Publicaties. In Science Fiction zijn regelmatig titels en namen te
vinden die aan de Noordse mythologie zijn ontleend.
In de muziekgeschiedenis is er natuurlijk de invloedrijke opera van Richard
Wagner, Götterdämmerung (1876). Recent is er nog de opera Ragnarok van D.
Bedford (1983).
Bailey 1980; Holtsmark 1981c; Martin 1972; Olrik 1922; Reitzenstein
1924.

Reuzen.
Naast en tegenover de Asen en de Wanen vormen de reuzen een belangrijke
mythologische categorie. In oorsprong ten nauwste aan de goden verwant, groeien
ze in de loop van de tijd uit tot vijanden waarvoor men altijd op zijn hoede moet zijn.
In het Oudijslandse scheppingsverhaal dat Snorri Sturluson vertelt, ligt de oorsprong
van zowel Asen als reuzen in het oerijs. In dit ijs ontstonden spontaan de oerreus
»Ymir/Aurgelmir en de koe Audhumla die hem voedde, en vervolgens likte Audhumla
het oerwezen Buri vrij uit het ijs. De afstammelingen van Buri huwden reuzendochters,
Odins vader Bor bijvoorbeeld de reuzin Bestla en misschien was ook Odins vrouw
Frigg de dochter van een reus. Menige Ase is volgens de verhalen ontsproten aan de
verbinding van een Ase en een reuzin, onder wie Thor, Tyr, Vidar en Thors zonen
Modi en Magni. Over Heimdall, wiens vader onbekend is, wordt gezegd dat hij de
zoon is van negen reuzenmoeders. De Wanen, wier herkomst in tegenstelling tot die
van de Asen niet bekend is, gaan verbindingen aan met reuzenvrouwen, die als gevolg
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daarvan onder de Asen worden opgenomen: Njord trouwt Skadi en Freyr wint Gerd.
Ook omgekeerd was mogelijk: de Asin Gefjon had zonen met een reus en hoewel
Loki's vader een reus was, was zijn moeder misschien een Asin. De reuzen hadden
op hun beurt oog voor de bekoorlijkheden van de godenvrouwen: Thjasi liet Idun
ontvoeren en zowel de bouwmeester van Asgard als de reus Thrym hadden hun
zinnen op Freyja gezet.
Hoewel van gelijke oorsprong gingen de wegen van Asen en reuzen al spoedig
uiteen, want Odin en zijn broers doodden de oerreus Ymir en in zijn bloed verdronken
volgens Snorri alle reuzen die tot dan toe op aarde waren, op Bergelmir en zijn familie
na, die nu op hun beurt de stamouders van de reuzen werden. Waarom Ymir gedood
werd en of in het doden van Ymir de oorsprong van de vijandschap tussen reuzen
en Asen gezocht moet worden, is niet bekend. In ieder geval veronder-
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stelt het begin van de mythologische geschiedenis van het Noorden een conflict
tussen twee groepen machtige oerwezens, eindigend in de overwinning van een van
beide groepen. Een dergelijk conflict wordt ook in andere mythologieën, o.a. de
Griekse, gevonden.
In de Edda's komen we verschillende soorten reuzen tegen: uit de oertijd stammen
niet alleen de nakomelingen van de uit het ijs geboren Ymir, de rijpreuzen (on.
hrímþursar), maar ook de vuurreus Surt en de reuzen uit zijn gebied, volgens Snorri
de zonen of mannen van Muspell, over wie we niet veel meer te horen krijgen dan
dat ze aan het einde van de tijden met vuur tegen de goden zullen optrekken (SnE.
I, 51). Behalve reuzen met één hoofd worden ook reuzen met drie, zes of zelfs negen
hoofden genoemd. Volgens strofe 33 van het eddagedicht Vafþrúðnismál had de
oerreus Ymir al een zoon met zes hoofden, en Snorri maakt melding van een reus
met drie hoofden, die door Thor zou zijn gedood. In de mythologische verhalen
spelen dergelijke veelkoppige reuzen nauwelijks een rol: in de vervloeking waarmee
Skirnir de onwillige Gerd tot een ontmoeting met Freyr weet te dwingen is sprake
van een driekoppige reus in de onderwereld die haar zal krijgen als ze Freyr niet
neemt (Skm. 31, 35). De Hymiskviða meldt dat Tyrs grootmoeder negenhonderd
hoofden heeft, een overdrijving die duidelijk een product van de speelse fantasie van
de dichter lijkt.
Sommige reuzen uit de oertijd worden voorgesteld als wijs en machtig, zoals de
reus Vafthrudnir. De god Odin gaat onder een andere naam naar hem toe om zijn
kennis en wijsheid op de proef te stellen. God en reus stellen elkaar vragen over de
eerste en de laatste dingen, een wedstrijd met inzet van het leven, die culmineert in
een aantal vragen naar de eindtijd en de dood van Odin. Ten slotte stelt Odin de vraag
die niemand kan beantwoorden, een vraag waarmee hij zichzelf tegelijkertijd als de
hoogste god openbaart: ‘Wat fluisterde Odin in het oor van zijn zoon toen hij op de
brandstapel lag?’ Daarmee heeft de reus de wedstrijd en zijn hoofd verloren. In dit
gedicht wordt de reus afwisselend ‘geleerd’ (on. fróðr), ‘wijs’ (on. svinnr) en ‘zeer
wijs’ (on. alsvinnr) genoemd.
Een andere zeer wijze reus is »Mimir, de beheerder van de bron waarin Odins oog
verborgen ligt. Machtige reuzen zijn ook Thjasi en Geirröd, zelfs al verliezen ze het
van de goden, en als zeer machtig, bovenal in de toverkunst, wordt de reus
Utgardaloki/Skrymir voorgesteld in de uitvoerige vertelling over Thors reis naar
»Utgardaloki. Hij is de enige reus die erin slaagt de god Thor te kleineren en een
ontmoeting met hem overleeft.
Ook al worden reuzen bij sommige skalden en in de beide Edda's als groot, machtig
en gevaarlijk voorgesteld, toch leven reuzen en goden, enkele incidenten daargelaten,
doorgaans vreedzaam naast elkaar. In de verhalen waarin Thor de hoofdrol speelt,
worden de reuzen gezien als een dreigende macht die voornamelijk in bedwang
gehouden wordt door het speciale attribuut van deze machtige god, de hamer Mjöllnir.
Dit attribuut brengt de tegenstander in menig verhaal overtuigend tot zwijgen
(»Geirröd, Hrungnir, Hymir, Thrym, Sleipnir).
Er is pas sprake van grote vijandschap als het om de eindtijd gaat. In de
beschrijvingen van Ragnarök zijn de reuzen, samen met Loki en zijn monstergebroed,
demonische vijanden die de wereld ten onder doen gaan. De reus waaraan daarbij
de belangrijkste rol is toebedeeld is de vuurreus Surt.
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Over de verblijfplaatsen van de reuzen doen de teksten verschillende, soms elkaar
tegensprekende mededelingen. In de Edda's leven goden en reuzen naast elkaar, de
goden in Asgard en de reuzen in Jötunheim of Utgard, dat we ons als langs de
wereldzee gelegen moeten voorstellen, van elkaar gescheiden door wallen, rivieren
of, in het geval van Utgard, zelfs de oceaan. Hier leven de machtige reuzen als vorsten
of als welgestelde hereboeren in hun hal, met een gevolg, dienaars en dienaressen
en spelen om de gasten te onderhouden. Ze rijden paard (Hrungnir, Thrym), ze
bezitten vee en vullen hun maaltijden aan door uit vissen te gaan (Hymir). Maar ook
vinden we in de Edda's het beeld van de reus als levend in een hol in de bergen of
zelfs onder de grond. Thjasi en Skadi leven in de bergen op een plaats die Thrymheim
(donderwereld) heet; de door Odin verleide Gunnlöd woont in een berg of rots (SnE.
II, 6; misschien
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ook Háv. 104-107); Hyndla, de reuzin uit het gedicht Hyndluljóð (Het lied van
Hyndla), woont in een hol en de reuzen uit Skirnirs vervloeking huizen in de
onderwereld. Hierbij sluiten de dichterlijke omschrijvingen van de skalden aan,
waarin reuzen bijna altijd als berg- en rotsbewoners worden gekarakteriseerd in
omschrijvingen als bergwalvis, hol- of steenveldbewoner. Eénmaal wordt een reus
in of bij zee gelokaliseerd: »AEgir, de echtgenoot van de zeegodin Ran. In de
voortijdsaga's zijn reuzen vrijwel altijd holbewoners.
In het gedicht Völuspá houden de kwade machten, waaronder de reuzen, zich
vooral op in het oosten en van daaruit trekken ze tegen de goden op. Een uitzondering
vormt Surt, die uit het zuiden komt (Vsp. 50-52). De voortijdsaga's denken zich het
gebied van de reuzen vooral in het noorden en in het oosten, in de omgeving van de
IJszee, van Noord-Noorwegen tot Rusland, en in noordwestelijke richting soms op
IJsland, op Groenland en een enkele maal nog verder westelijk.

Reuzinnen.
Hoewel de namenreeksen in het tweede deel van de Edda van Snorri veel namen van
reuzinnen bevatten, spelen buiten de reuzinnen die Asen huwen of verhoudingen
met hen hebben slechts enkelen een rol in eddagedichten of in de verhalen in Snorri's
Edda. Twee van hen, Fenja en Menja, zijn de hoofdpersonen van het eddagedicht
Grottasöngr (Het lied van Grotti) en naar een derde is het eddagedicht Hyndluljóð
genoemd. In Grt. laat de Deense koning Frodi de beide reuzinnen, die hij in Zweden
gekocht had, zijn molenstenen draaien. Hij bezat namelijk een heel bijzondere molen,
Grotti. Deze had de eigenschap dat hij maalde wat men maar wilde. Fenja en Menja
moesten ‘goud en vrede en geluk’ voor Frodi malen. Maar toen hij hun nauwelijks
rust gunde, uitten ze hun woede en verdriet in een gedicht, Grottasöngr, en daarna
maalden zij 's nachts een leger onder aanvoering van de zeekoning Mysing. Deze
overviel Frodi en doodde hem. Daarmee kwam er een einde aan de in vele Noordse
bronnen genoemde mythische periode van vrede tijdens Frodi's regering, de
zogenaamde ‘vrede van Frodi’, gesitueerd rond het begin van onze jaartelling. Mysing
nam de molen en de twee reuzinnen mee op zijn schip en gaf hun de opdracht zout
te malen. Rond middernacht vroegen ze hem of hij niet genoeg kreeg van al dat zout,
maar hij liet hen doormalen. Het gevolg was dat het schip zonk en daarom is de zee
zout en wordt goud ‘meel van Frodi’ genoemd (SnE. II, 52).
Een deel van dit verhaal is oud: al in de 10e eeuw vinden we kenningen waarin
goud omschreven wordt als ‘meel van Frodi’.
In Snorri's verhaal zijn mythologische en sprookjesachtige motieven met elkaar
verweven. Het verhaal van de molen die niet gestopt kan worden is een algemeen
bekend Europees sprookjesmotief.
In Hdl. manifesteert de reuzin Hyndla zich als iemand met uitgebreide
genealogische kennis. Hyndla begeeft zich in het gezelschap van Freyja naar Valhöll
om daar de jonge held Ottar over zijn familie in te lichten. Freyja berijdt op deze
tocht een everzwijn, Hyndla een wolf. Een andere wolfberijdster is de reuzin
Hyrrokkin, die het schip van de dode Balder met zoveel geweld in zee schoof dat
alle goden ervan schrokken en Thor haar bijna uit woede gedood had (SnE. I, 49).
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Aanvankelijk waren reuzen wijze wezens, en als zodanig treden ze in een enkele
tekst op. Maar in de loop van de tijd werden de reuzen gezien als gevaarlijke machten,
die de wereld van goden en mensen bedreigden. De verschillende soorten reuzen
werden ook verschillend aangeduid. De meest neutrale benaming voor de hele soort
is on. ‘jötun’, oe. ‘eoten’. De oerreuzen heetten ‘hrímþursar’ (rijpreuzen). Dit woord
krijgt al vroeg een wat negatieve lading en het woord ‘thurs’ is altijd negatief geladen.
Vrij neutraal zijn ‘risi’ (reus) en ‘bergrisi’ (bergreus), en zeer negatief, met een
element van tovenarij, zijn ‘tröll’ en ‘tröllkona’ (trol en trollevrouw).
In de 13e eeuw, de eeuw waarin de saga's werden neergeschreven, was op IJsland
het geloof in allerlei wezens die bergen en rotsen bewoonden nog levend. Niet alleen
blijkt dat uit de vele (droom)gezichten in de Sturlunga saga (die de 12e en 13e eeuw
beschrijft), waarin reuzen optreden,

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

161
hetzij als beschermers van het land, hetzij als voorboden van onheil, maar ook uit
het feit dat de IJslandse bisschop Gudmund Arason de Goede het in het begin van
de 13e eeuw nodig vond om door het land te reizen en al deze wezens met wijwater
en vrome gebeden uit hun woonplaatsen te verjagen.
In de saga's komen de reuzen hoogst zelden voor, met uitzondering van de
voortijdsaga's. Daar vertonen ze twee gezichten. Enerzijds zijn

De reuzen vallen de goden aan. Detail van een fries van Wilhelm Engelhard, bestemd voor slot
Marienburg bij Hannover. Eerste ontwerp in 1851 gereed

het gevaarlijke, vaak mensenetende bergbewoners, en anderzijds zijn ze groot, dom
en, wat de reuzinnen betreft, manziek. In de beschrijvingen worden ze ook steeds
lelijker en grotesker. Zowel het groteske beeld als het beeld van de mensenetende
reus is lang populair gebleven in de IJslandse volkssprookjes. De heks van ‘Hans en
Grietje’ is op IJsland een mensenetende reuzin geworden. Reuzen met drie, zes of
zelfs negen hoofden zoals de Noorse volkssprookjes die ken-
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nen, komen in de IJslandse volkssprookjes niet voor.
De Zweed Mårten Eskil Winge schilderde Thors gevecht met de reuzen (1872,
Stockholm, Nationalmuseet); Carl Ehrenberg tekende hetzelfde motief in de reeks
Bilderzyklus aus der nordisch-germanischen Göttersage, houtskool, 1880-81.
Hartmann 1936; Motz 1981; Von Sydow 1919.

Rind
(on. Rindr). De Snorra-Edda vermeldt niet meer over haar dan dat ze de moeder is
van »Vali, »Balders wreker, en tot de Asinnen wordt gerekend (SnE. I, 30, 36; II,
19). In de Codex Regius van de Lied-Edda wordt ze nergens met name genoemd,
maar het eddagedicht Baldrs draumar, dat in een ander handschrift is overgeleverd,
noemt haar ook als de moeder van Vali.
Rind is vooral bekend door wat Saxo Grammaticus in Boek III van de Gesta
Danorum over haar vertelt. Na de dood van Balderus vroeg Othinus priesters en
waarzeggers hem te zeggen hoe hij wraak zou kunnen nemen voor zijn zoon. Een
Same (de tegenwoordig officiële naam voor een Lap), Rostiophus (on. Hrossþjófr,
paardendief), vertelde hem dat hij een zoon moest verwekken bij Rinda, de dochter
van de koning der Rutenen. Deze zoon zou de wraak voor hem voltrekken. In
vermomming reisde Othinus naar het hof van de koning en werd er aanvoerder van
de ruiterij. Tweemaal won hij een slag voor de koning en toen bekende hij deze zijn
liefde voor Rinda. De koning wilde daar wel naar luisteren, maar Rinda wilde niets
van hem weten en gaf hem een oorvijg toen hij haar om een kus vroeg. Het jaar
daarop ging hij weer naar het hof, nu in andere vermomming en onder een andere
naam. Hij gaf zich uit voor een edelsmid en kreeg de opdracht gouden
vrouwensieraden te maken. Hij bood Rinda ringen en een armband aan, maar toen
hij haar wilde kussen gaf ze hem een vuistslag. Toen haar vader haar tot een huwelijk
met de oude man wilde dwingen, zei ze dat ze nog te jong was om te trouwen. Volgens
Saxo had ze door dat Othinus niet uit liefde naar haar hand dong, maar andere
bedoelingen had. Othinus gaf het echter niet op. Hij kwam een derde maal naar het
hof van de koning, nu als jonge krijger, en probeerde indruk op het meisje te maken,
maar vergeefs. Bij het afscheid stootte ze hem ditmaal zo heftig van zich af dat hij
op de grond viel. Toen raakte hij haar aan met een stuk boombast waarop runen
geschreven stonden, en maakte haar gek. Nu deed hij zich voor als een geneeskundige
vrouw, Vecha, en wist in dienst van de prinses te komen. Hij schreef het zieke meisje
een heildrank voor en liet haar op haar bed vastbinden onder het voorwendsel dat de
drank alleen op die manier de gewenste uitwerking zou hebben, waarna hij haar
verkrachtte. Het gevolg was dat Rinda een zoon baarde, Bous. Deze zou later de
dood van Balder wreken. Othinus echter werd als straf voor deze en andere
schanddaden door de goden van zijn hoge rang beroofd en voor enige tijd uit hun
rijk verbannen.
Saxo's verhaal over hoe Odin Rind verleidde is vrijwel zeker de bewerking van een
populair middeleeuws gegeven, het motief van de minnaar in vrouwenkleren. De
mythe echter dat Rind de moeder werd van Balders wreker was lang voor Saxo
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bekend. Haar naam moet oorspronkelijk Vrindr geweest zijn. Dit blijkt uit twee regels
in het eddagedicht Baldrs draumar: ‘Rindr berr [Vála] / í vestrsölum’ (Rind baart
Vali in de westelijke zalen; Bdr. 11), waar men uit hoofde van het alliteratiesysteem
‘Vrindr’ en niet ‘Rindr’ zou verwachten. Hieruit kan men afleiden dat Rind als moeder
van Balders wreker al bekend was vóór de tijd dat de v voor r wegviel, in de 10e of
11e eeuw. Ook de Zweedse plaatsnaam Vrinnevid (uit een ouder *Wrindawi), wijst
in die richting.
De Lied-Edda meldt nergens dat Odin Rind door middel van toverkunst voor zich
won, maar wel vinden we een opmerking hierover in een strofe van de 10e-eeuwse
IJslandse skald Kormak, die tweemaal in Snorri's Edda wordt geciteerd: ‘seið
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Yggr til Rindar’, de Verschrikkelijke (= Odin) behekste Rind (SnE. II, 9; 67). Het
jonge eddagedicht Grógaldr (Groa's toverlied) maakt in een niet ongeschonden
overgeleverde strofe eveneens melding van een god, Rani of Vani, die Rind betovert,
en men neemt aan dat met deze god Odin wordt bedoeld.
Dat Rind door vooral 10e-eeuwse skalden als een godin werd gezien, blijkt uit het
feit dat haar naam evenals de namen van andere godinnen verscheidene malen het
basiswoord vormt in dichterlijke omschrijvingen voor ‘vrouw’.
Als de naam van deze godin inderdaad het eerste deel van de plaatsnaam
*Wrindawi/Vrinnevid vormt, zou dat erop kunnen wijzen dat hier eens een heiligdom
voor Rind heeft gestaan. Het tweede deel van de plaatsnaam zou volgens sommigen
‘wi’ (on. vé) zijn en ‘heiligdom’ betekenen. Een andere suggestie is dat ‘vid’ (on.
viðr) in Vrinnevid ‘bos’ betekent; in dat geval zou Vrinnevid gewoon het ‘bos van
Rind’ zijn. De naam van de godin is nog niet bevredigend verklaard.
Afbeeldingen van Rind zijn niet bekend.
Brate 1913; Holtsmark 1982d; Lundberg 1913; Sahlgren 1923.

Saxnôt
(oe. Saxneat), een god van wie we slechts de naam kennen, en een van de weinige
goden die in niet-Scandinavische teksten uit de vroege Middeleeuwen worden
genoemd. We vinden zijn naam in een afzwerings(doop)formule in een handschrift
uit de 9e eeuw naast die van Thunaer (»Thor) en Woden (»Odin). De naam Saxnôt
betekent letterlijk ‘genoot der Saksen’ en dat zou erop kunnen duiden dat Saxnôt een
Saksische stamgodheid was. De naam verschijnt ook in Oudengelse bronnen, daar
als voorvader van enkele Engelse koningsgeslachten: ‘Gesecg Seaxneting’ (Gesecg,
zoon van Seaxnet). Aangezien vorsten hun afkomst graag op de goden terugvoerden
- ook Wēden (= Wodan/Odin) komt als voorvader in de koningsgenealogieën voor
- is hier vermoedelijk sprake van dezelfde godheid.
Braune en Ebbinghaus 196514; Philippson 1929; Sweet 1885.

Sif,
de vrouw van Thor en de moeder van Thors dochter Thrud. Ze is ook de moeder van
de god »Ull; diens vader is onbekend. Sif is een verder vrijwel geheel onbekende
godin. In de proloog van zijn Edda meldt Snorri Sturluson al dat niemand iets over
haar familie weet, ook wordt daar op het enige feit gewezen waardoor zij bekend is:
haar prachtige, goudkleurige haren. Hoe weinig we over haar weten blijkt ook uit de
dichterlijke omschrijvingen voor Sif, die ofwel duiden op haar relatie met Thor,
ofwel op die met Ull, of op haar mooie haren. Thor heet in de dichtkunst regelmatig
‘Sifjar verr’, man van Sif.
Het enige verhaal waarin Sif een (passieve) rol speelt, vinden we in SnE. II, 43.
Daar wordt verteld waarom men ‘goud’ in de dichtkunst ‘het hoofdhaar van Sif’ mag
noemen. Loki had op een kwade dag Sifs haar afgeknipt, en toen Thor dat merkte
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had hij gedreigd hem alle botten in zijn lijf te breken als hij niet naar de dwergen
zou gaan om daar voor Sif gouden haren te laten maken die als gewone haren zouden
kunnen groeien. Loki ging toen naar de dwergenwereld, naar de zonen van Ivaldi
(»Loki), die een zestal bijzondere voorwerpen voor hem maakten, waaronder de
haren van Sif. Zodra ze de haren opzette, zaten ze vast als waren ze op haar hoofd
gegroeid.
Behalve dit verhaal vinden we nog slechts suggesties dat ze Thor ontrouw zou
zijn geweest, al dan niet met Loki (Ls. 53-54; Hrbl. 48); deze berusten ofwel op
verhalen die niet bewaard gebleven zijn of op fantasie.
De korte vermelding in een van de verhalen over »Thor, dat de reus Hrungnir de
godinnen Sif
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Sif en Loki, een illustratie van J.C. Dollman in Guerbers Noorsche mythen, 1913

en Freyja van de Asen wil krijgen, zal wel berusten op het gegeven dat de reuzen
altijd wel een mooi godinnetje mee willen nemen.
Uit de naam ‘Sif’ kan weinig worden afgeleid met betrekking tot de functie van deze
godin. ‘Sif’ betekent in feite niet meer dan ‘iemand met wie men een nauwe
betrekking heeft, bloedverwante’. Volgens sommigen is ze een jonge godin, ontstaan
in de nadagen van de Thorverering, toen ze aan de inmiddels tot vruchtbaarheidsgod
geworden Thor bij wijze van aanvulling als echtgenote zou zijn toegevoegd. Volgens
Jan de Vries moet er in ieder geval ooit wel eens een godin Sif bestaan hebben, gezien
het feit dat haar naam evenals andere godennamen in de 1e eeuw na de kerstening
vrijwel niet meer in skaldenkenningen gebruikt werd. Sporen van een Sif-cultus zijn
echter nergens aangetroffen.
Het gouden haar van Sif heeft in de vorige eeuw aanleiding gegeven tot
interpretaties van de godin als een personificatie van het (gouden) korenveld, dat
ieder jaar gemaaid wordt en het volgende jaar opnieuw op de akker staat. Een
dergelijke interpretatie wordt tegenwoordig onwaarschijnlijk geacht.
In de proloog van Snorri's Edda, waar volgens geleerde middeleeuwse traditie
sommige Noordse goden gelijkgesteld worden aan klassieke goden, wordt Sif als
een Sibylle gepresenteerd.
In H.A. Guerbers Noorsche mythen uit de Edda's en de sagen (Zutphen 1913) staat
een peinzende Sif van de hand van de Engelse schilder John Charles Dollman. Ze
zit in romantische pose in een klassiek aandoende omgeving, zich er niet van bewust
dat Loki met een mes in zijn hand juist over de muur klimt. Geen Thor in zicht! Titel
van de illustratie: Sif en Thor.

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

Uhland 1868; De Vries 1934.
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Sinthgunt.
In de ohd. Tweede Merseburgse Toverspreuk, een spreuk in een 10e-eeuws handschrift
in de bibliotheek van Merseburg (Duitsland), worden naast Wodan ook een verder
onbekende godheid met de naam Phol en enkele godinnen genoemd: Sinthgunt, de
zuster van Sunna (= Zon), en Frîja, de zuster van Uolla. De spreuk vertelt dat Phol
en Wodan door een bos reden en dat Wodans paard zijn voet verstuikte. Daarop
spreekt eerst Sinthgunt en dan Frîia een spreuk over de poot van het paard uit. Maar
pas als Wodan zelf zich er als derde en vermoedelijk hoogste god mee bemoeit wordt
het dier genezen.
De spreuk uit Merseburg is, ondanks zijn heidense inhoud, waarschijnlijk bewaard
gebleven omdat hij werd gezien als een spreuk met genezende werking. Paarden
waren nu eenmaal belangrijke dieren en het handschrift bevat behalve de twee
Oudhoogduitse spreuken een groot aantal Latijnse zegenspreuken. Frîia is misschien
dezelfde als de Scandinavische »Frigg, Sunna de tegenhanger van de Noordse Sol
en Volla die van de Noordse Fulla (»Asen). De identiteit van Phol heeft men tot nu
toe evenmin als die van Sinthgunt kunnen achterhalen.
Sinthgunt, in het handschrift ‘Sinhtgunt’, wordt slechts hier genoemd. Het is nog
niet gelukt de naam bevredigend te verklaren.
Gutenbrunner 1965; Schröder 1953.

Afbeelding van het handschrift van de Merseburgse Toverspreuken

Skadi
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(on. Skaði), dochter van de reus »Thjasi, vrouw van de god »Njord. Volgens het
proza bij het eddagedicht Skírnismál is ze de moeder van Freyr, maar dat is zeker
onjuiste informatie (»Freyr). Ze bewoont Thrymheim (on. Þrymheimr, donderwereld)
in de bergen, waar eens haar vader woonde,
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hanteert pijl en boog en beweegt zich voort op ski's. Daarom noemen dichters als
Bragi (9e eeuw) en Thjodolf van Hvinir (10e eeuw) haar ‘öndurdís’ of ‘öndurgoð’
(godin op de latten).
Het enige uitgebreide verhaal dat over haar verteld wordt, beschrijft hoe het
huwelijk tussen haar en Njord tot stand kwam.
Nadat de Asen Thjasi gedood hadden, kwam Skadi in volle wapenrusting uit
Thrymheim naar de goden om genoegdoening te eisen. De Asen boden haar die: ze
mocht uit hen een echtgenoot kiezen, maar op voorwaarde dat ze alleen hun voeten
zag. De goden gingen achter een scherm staan en Skadi liep erlangs. Ze zag een
bijzonder mooie voet en toen zei ze: ‘Die kies ik. Aan Balder zal niet veel lelijk zijn.’
Maar het was Njord uit Noatun. Skadi had nog een tweede voorwaarde voor de
verzoening gesteld: ze wilde dat de Asen haar aan het lachen zouden maken. Ze dacht
dat de Asen niet aan die voorwaarde zouden kunnen voldoen, maar ze had buiten
Loki gerekend. Deze vond er namelijk iets op: hij bond het ene eind van een touw
om de baard van een geit en het andere eind ervan om zijn geslachtsdeel en toen
trokken ze elkaar luid schreeuwend van hot naar her. Loki liet zich vervolgens bij
Skadi op schoot vallen en daarop begon ze te lachen. Loki won daarmee het spel en
Skadi moest de verzoening accepteren (SnE. II, 3).
Het huwelijk tussen Njord en Skadi was niet gelukkig. Zij kwam uit de bergen en
hij hoorde thuis bij de zee. Ze besloten tot een compromis: negen nachten zouden
ze in de bergen zijn en negen nachten aan zee. Het compromis werkte echter niet:
‘Toen Njord uit de bergen terugkwam naar Noatun zei hij:
“De bergen haat ik
'k verbleef er niet lang
slechts negen nachten.
Niet harden kon ik
het huilen van wolven
na 't zwanengezang.”

Toen antwoordde Skadi:
“Ik kon niet slapen
op 't strand van de zee
vogels krasten voortdurend.
Op zijn weg uit het bos
wekt met gekrijs mij
iedere morgen de meeuw.”

En toen trok Skadi de bergen in en ging in Thrymheim wonen.’ (SnE. I, 23)
De klachten van Njord en Skadi vinden we ook in Latijnse bewerking in het eerste
boek van Saxo's Gesta Danorum, hier in de mond gelegd van de held Hadingus en
zijn vrouw Regnilda, en veel uitvoeriger en bloemrijker dan de twee zesregelige
strofen in Snorri's Edda.
Volgens de Heimskringla en een daar geciteerde strofe van Eyvind Skaldaspillir
(10e eeuw) huwde Skadi later Odin en kreeg met hem veel zonen, onder wie Saeming,
de stamvader van het geslacht van de jarls van Lade in Noorwegen (Yngl. s.).
Er zijn wat aanwijzingen dat er sprake is van een connectie tussen Skadi en Loki,
maar de gegevens zijn zo vaag en uiteenlopend dat het niet mogelijk is eruit op te
maken van welke aard deze connectie was. In het gedicht Lokasenna beroemt Loki
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zich erop dat hij als eerste de hand had in Thjasi's dood, waarop Skadi hem voorspelt
dat hij met de darmen van zijn zoon gebonden zal worden. In reactie daarop zegt
Loki: ‘Luchtiger taal sloeg je aan tegen de zoon van Laufey toen je mij in je bed
uitnodigde’ (Ls. 49-52). Dit zou een verwijzing naar een liefdesbetrekking tussen
beiden kunnen zijn, maar ook valt niet uit te sluiten dat we hier te maken hebben met
het standaardverwijt van Loki aan iedere godin, namelijk dat ze haar echtgenoot
bedriegt. Op vijandschap duidt in ieder geval Skadi's handelen bij de bestraffing van
Loki. Zij was het die een gifslang boven de gebonden Loki ophing die hem tot aan
Ragnarök met zijn gif moest kwellen (SnE. I, 51). Een van de omschrijvingen die
dichters voor Loki gebruiken is ‘vijand van Skadi’ (SnE. II, 23).
Men heeft de naam van de godin op verschillende manieren proberen te duiden,
vrijwel alle onbevredigend. Het vaakst brengt men de naam in verband met een
Gotisch woord ‘skadus’, dat ‘schaduw, duister’ betekent, en interpreteert Skadi als
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een godin van de winter en het duister. Volgens sommigen is ze een vegetatiegodin
en zou uit het verhaal over de wisselende woonplaatsen afgeleid kunnen worden dat
deze godin zich, als de Griekse Persephone, tijdens de wintermaanden in de
onderwereld bevindt. Haar al heel oude benaming ‘godin op de latten’ past echter
niet erg bij een dergelijke duiding.
Het Oudnoordse woord ‘skaði’ is een masculinum, en sommigen hebben zich
daarom afgevraagd of Skadi oorspronkelijk een mannelijke god is geweest. Nu kent
de Noordse mythologie nog een god aan wie dezelfde kwaliteiten als aan Skadi
worden toegeschreven en die dezelfde bijnaam als Skadi kreeg, de god »Ull. Ook
hij is een goed boogschutter en een uitstekend skiër en heet daarom ‘öndurás’ (god
op de latten) (SnE. II, 21). Het ligt voor de hand aan te nemen dat er een connectie
tussen beide godheden bestaan heeft. Sommigen zijn zo ver gegaan dat ze beide
godheden aan elkaar hebben gelijkgesteld. Beiden zouden oude godheden zijn, maar
waar Ull in de loop van de tijd verdween, bleef Skadi. Vervolgens zou de
oorspronkelijk mannelijke Skadi tot een vrouwelijke god geworden zijn. Eenzelfde
wisseling van geslacht is waarschijnlijk opgetreden in het geval van Njord, waar
oorspronkelijk slechts sprake was van een vrouwelijke godheid Nerthus.
In het gedicht Lokasenna is sprake van Skadi's heiligdommen (Ls. 51). Men heeft
haar naam in een groot aantal plaatsnamen rond de Oslofjord in Noorwegen en in
Midden-Zweden menen terug te vinden. Het tweede lid van deze plaatsnamen is
vaak een woord dat ‘heiligdom’ betekent, on. vé, hof of ho rgr. Vooral de namen
op ‘vé’ (Skedevi of Skedvi) komen opvallend vaak voor. Over de betekenis van het
eerste lid van deze namen bestaat echter geen overeenstemming: men heeft er een
mannelijk(e god) ‘skaði’, een vrouwelijk(e godheid) ‘*skeðja’, en zelfs een woord
‘skeið’, paardenrenbaan, in gezien. Kortom, de plaatsnamen met ‘ske-, sked-, skä-’
in het eerste lid wijzen niet met zekerheid op een cultus van Skadi.
De oudste vormen van de naam ‘Scandinavië’ vinden we in de Historia Naturalis
van Plinius de Oudere (23-79 n.Chr.). Daar spreekt hij over een groot eiland ten
oosten van Brittannië dat ‘Scatinavia’ of ‘Scadinavia’ heet. Dit ‘eiland’ heeft men
geïdentificeerd als Skåne (etymologisch uit *Scaðin-awj) in Zuid-Zweden en een
van de vele duidingen van de naam is ‘eiland van Skadi’. Ook in dit geval zijn er
echter velen die de duiding aanvechten, zodat ook deze naam niets zegt over het
bestaan of de verering van een god of godin Skadi.
Afbeeldingen van Skadi zijn er bijna niet: een tekening van Carl Ehrenberg, Skadi
en Njord, in de reeks Götter der nordisch-germanischen Mythe, 1882-83), en een
illustratie van Emil Doepler d. J. in het boek Walhall (1901). De Frigg die in de
Historia de gentibus septentrionalibus van Olaus Magnus (1555) samen met Thor
en Odin staat afgebeeld, draagt behalve een zwaard de attributen van Skadi, boog en
pijlenkoker, maar het begeleidende commentaar zegt er niets over, zodat we niet
weten op welke (mis)informatie deze voorstelling berust.
Adam Oehlenschläger schreef een gedicht in Nordens Guder, ‘Skades Giftermaal’
(1819).
Lindroth 1915; Schröder 1941; Schütte 1932.
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Sleipnir
is de achtbenige grijze schimmel van Odin. Een van de raadsels uit een verzameling
oude raadsels die in de Hervarar saga ok Heiðreks (De saga van Hervör en Heidrek)
is opgenomen, luidt: ‘Wie zijn die twee / die tien benen hebben / drie ogen / en één
staart?’, en het antwoord is ‘Odin op Sleipnir’.
Met zijn acht benen verplaatst Sleipnir zich sneller dan de wind, over land, over
zee en door de lucht. Een voorbeeld daarvan vinden we bij Saxo, waar Hadingus
door een eenogige grijsaard te paard ergens naartoe wordt gebracht, verborgen onder
diens mantel. Als hij door een split in de mantel kijkt ziet hij tot zijn schrik de zee
onder zich (Gest. D. I). De eddagedichten hebben niet
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De bouwmeester van de Asen en zijn paard Svadilfari. Tekening van Robert Engels in Germaniens
Götter, 1919

veel over Sleipnir te vertellen. In het gedicht Baldrs draumar (Balders dromen) rijdt
Odin op hem naar Niflhel om te weten te komen wat het lot voor Balder in petto
heeft, en volgens SnE. I, 49 mag Hermod het paard lenen om ermee naar Hel te rijden
en Balder terug te halen. Op zijn tanden stonden volgens Sd. 15 eens runen ingekrast.
Over zijn herkomst vertelt de Snorra-Edda het volgende verhaal. Toen de goden
Valhöll gebouwd hadden, moest er nog een muur omheen gebouwd worden om de
reuzen buiten te houden. Een onbekende bouwmeester, naar later zou blijken een
reus, bood toen aan om in betrekkelijk korte tijd een sterke muur te bouwen, maar
als beloning eiste hij Freyja, de zon en de maan. De goden zegden toe dat hij zou
krijgen wat hij wilde, als hij de muur zonder ‘menselijke’ hulp binnen één winter
kon voltooien. Wel mocht hij zijn paard gebruiken. De afspraak werd met sterke
eden bekrachtigd, want beide partijen vertrouwden elkaar niet. De goden dachten
dat het de man nooit zou lukken om op tijd klaar te zijn, maar toen bleek dat het
paard van de reus, de hengst Svadilfari, het onmogelijke mogelijk maakte. Beiden
werkten dag en nacht door en het paard sleepte tweemaal zoveel en dubbel zo grote
stenen als zijn baas. Drie dagen voor het begin van de zomer (d.i. rond de derde week
van april) was de muur bijna klaar en de goden kregen het benauwd, want ze wilden
Freyja, de zon en de maan niet kwijt. De sluwe god »Loki vond een uitweg: hij nam
de gedaante van een merrie aan en wist Svadilfari op die manier van het werk weg
te lokken. Het gevolg was dat de man de muur niet op tijd af kon maken en een aanval
van reuzenwoede kreeg. En omdat hij een reus was hielden de goden zich niet aan
hun eden en ze riepen Thor, die de reus met zijn hamer doodde: ‘maar het gevolg
van het samenzijn van Loki en Svadilfari was dat Loki een tijdje later een veulen
wierp. Het was grijs en het had acht benen en het is het beste paard bij de goden en
bij de mensen.’ (SnE. I, 42) Dat Sleipnir de zoon van Loki en Svadilfari is, zegt ook
het gedicht Hyndluljóð (Het lied van Hyndla) str. 40.
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Grani, het paard van Sigurd (»helden), dat in de heldengedichten van de Lied-Edda,
in de Völsunga
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saga en in de Þíðreks saga (De saga van Diederik van Bern) wordt genoemd, zou
een afstammeling van Sleipnir zijn.
De hengst is een belangrijk symbool van vruchtbaarheid en wordt doorgaans met de
god »Freyr geassocieerd. Odin en zijn grijze schimmel wijzen echter in een andere
richting. Een van Odins functies is die van dodengod en ook de grijze schimmel kan
geassocieerd worden met de dood. In menige overlevering is het verschijnen van een
grijs paard een voorbode van de dood. In de Gísla saga Súrssonar (De saga van Gisli
Sursson) verschijnt Gisli's goede droomvrouw hem op een grijs paard als ze hem
uitnodigt naar haar woning te komen, d.i. te sterven (Gísla saga Súrssonar 30, str.
25). De Sturlunga saga (De saga van de Sturlungen) vertelt dat Gudrun Gjukadottir
in 1255 in een reeks van dromen die ondergang en dood voorspelden, op een grauwe
schimmel uit het dodenrijk kwam aanrijden (Sturlunga saga I, 190). Ook in het latere
volksgeloof voorspelt de verschijning van een grijs paard de dood. In de
Böglungasögur (Verhalen over de Böglungen), die gebeurtenissen na de dood van
koning Sverrir († 1190) beschrijven, staat een bericht over een man die zijn paard
bij een smid in Nesjar laat beslaan. Hij komt van verre, van zo ver dat de smid hem
niet gelooft. Het paard heeft bovenmatig grote hoefijzers nodig en bij vertrek maakt
de man zich bekend als Odin en het paard springt over een ruim drie meter hoog hek
en verdwijnt in vliegende vaart. Hoewel het paard dus Sleipnir geweest zal zijn, is
er geen sprake van acht benen en een grijze kleur. Maar wel wees het bezoek op
dood en verderf, want vier dagen later vond er in Zweden een grote veldslag plaats
(Eirspennill, pp. 469-470).
Op een aantal oude afbeeldingen, die men als Odin-afbeeldingen identificeert op
grond van de aanwezigheid van attributen als een speer, een of twee raven of een
zogeheten ‘valknútr’ (drie met elkaar vervlochten driehoeken of ringen), zit Odin
als in het bovenstaande verhaaltje op een gewoon vierbenig paard. Hoe de acht benen
van Sleipnir te duiden en hoe en wanneer Odins paard acht benen kreeg, is niet
gemakkelijk te zeggen. In de 19e
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Sleipnir op de beeldsteen van Alskog Tjängvide, Gotland, 8e eeuw. Stockholm, Statens Historiska
Museet
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eeuw heeft men er een symbool van de wind en de windrichtingen in willen zien;
men heeft ook wel gewezen op bepaalde volksfeesten waarbij soms paarden een rol
spelen die door meerdere mensen worden voorgesteld, en men heeft het in verband
gebracht met het sjamanistische karakter van de god Odin. Misschien geven de acht
benen alleen maar aan dat het paard buitengewoon snel is en het is zelfs denkbaar
dat afbeeldingen als op de twee Gotlandse beeldstenen van Alskog Tjängvide I en
Ardre (8e eeuw), waarop een man op een achtbenig paard te zien is, de mythe van
het achtbenige paard in het leven hebben geroepen.
Het verhaal over de herkomst van Sleipnir is verknoopt met een oud en in Europa
en Azië wijdverbreid volksmotief dat men ‘een reus/duivel als helper’ zou kunnen
noemen. In alle gevallen biedt een onbekende zijn hulp aan tegen een ongehoord
hoge prijs, moet in ruil daarvoor zijn opdracht binnen een bepaalde tijd afhebben en
wordt, op het moment dat hij denkt zijn prijs verdiend te hebben, bedrogen. Wij
kennen het motief met een dwerg als helper in het bekende sprookje van Repelsteeltje.
In Scandinavië gaat het altijd om een bouwmeester. Toespelingen op het
bouwmeestermotief zijn al in de Völuspá (str. 25-26) te vinden; de verknoping van
dit gegeven met de wording van Sleipnir wordt toegeschreven aan Snorri zelf.
Over de runen op de tanden van Sleipnir, uit een opsomming over runen op allerlei
plaatsen ingekrast (Sd. 15), merkt Anne Holtmark op dat het in de opsomming gaat
om de plaatsen waar de kracht van iemand of iets is geconcentreerd. Volgens haar
betekent het feit dat de runen op Sleipnirs tanden stonden, dat Sleipnir een paard was
dat getraind was voor het gevecht.
SnE. I, 15 en het eddagedicht Grm. str. 30 noemen nog een groot aantal andere
godenpaarden. Over deze paarden wordt verder niets verteld.
Niet alleen Sleipnir kan door de lucht rijden, ook andere paarden hebben deze
eigenschap, waaronder de paarden van de Valkyrja's, de paarden die de dag, de nacht
en de zonnewagen langs de hemel trekken, en het paard van Friggs boodschapster
Gna (SnE. I, 35). Het schitterende paard van de reus »Hrungnir, Gullfaxi (met gouden
manen) kwam na de dood van de reus in het bezit van Thors zoon Magni (SnE. II,
24).
De achtbenige Sleipnir staat, als hierboven vermeld, misschien afgebeeld op de
beeldstenen van Tjängvide en Ardre, samen met een Valkyrja en achter haar Valhöll
en enkele strijdende mannen.
In het geïllustreerde IJslandse handschrift van Ólafur Brynjólfsson uit 1760, dat
zich in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen bevindt (NKS 1867 4to), staat
Sleipnir tweemaal afgebeeld, beide malen met de benen twee aan twee aan elkaar
gebonden. Op de titelpagina van een ander IJslands handschrift uit dezelfde tijd zien
we een soortgelijke tekening.
De Deense tekenaar en illustrator Louis Moe (1857-1945) beeldde Odin op Sleipnir
af op het moment dat zij Fenrir aanvallen (1928). Van de Noor Dagfin Werenskiold
(1892-1977) is er een Odin op Sleipnir op een van de Yggdrasil-reliëfs op het
voorplein van het Oslose stadhuis (1950). Anton Pieck tekende Hermod op de
achtvoetige Sleipnir op weg naar Hel (in: De Tuin der Goden, Utrecht z.j.).
Buisson 1976; Gjessing 1943; Holtsmark 1981f.
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Sol
(on. Sól, zon) & MANI (on. Máni, maan) zijn volgens het eddagedicht Vafþrúðnismál
(Het lied van Vafthrudnir) de kinderen van Mundilfoeri. Ze hebben de opdracht
iedere dag langs de hemel te rijden om de mensen de tijd aan te geven (Vm. 22-23).
Snorri Sturluson vertelt het wat uitvoeriger: de kinderen van Mundilfoeri waren zo
mooi dat hun vader de jongen Mani en het meisje Sol noemde. Over deze arrogantie
werden de goden zo kwaad dat ze broer en zuster aan de hemel plaatsten. Sol moet
de paarden van de zonnewagen mennen en Mani moet de loop en de gestalten van
de maan controleren. De paarden
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van de zonnewagen heten Arvak (vroeg wakker) en Alsvinn (zeer snel). Onder de
boegen van de paarden plaatsten de goden blaasbalgen om hen tegen de hitte van de
zon te beschermen. Mani nam twee kinderen van de aarde mee toen ze bij een bron
water kwamen halen. Die kinderen heten Bil en Hjuki. Op hun schouders dragen ze
een stok met een emmer eraan. Wie naar de maan kijkt, kan hen daar zien (SnE. I,
11).
Sol en Mani haasten zich langs de hemel omdat ze door twee wolven worden
achtervolgd. De wolf Sköll zit achter de zon aan en de maan wordt door de wolf Hati
Hrodvitnisson opgejaagd (Grm. 39). Aan het einde van de tijden zullen deze wolven
de zon en de maan inhalen en vernietigen (SnE. I, 12). Volgens Snorri zijn ze reuzen
in wolvengedaante en zonen van een reuzin in het IJzerwoud: een van hen zal de
machtigste van allen worden. Hij heet Managarm (Maan-hond) en ontleent zijn kracht
aan de levenskracht van de mensen die sterven. Hij zal de maan opslokken en de
hele hemel met rood bloed bezoedelen waardoor de zon een aantal zomers lang haar
glans verliest en het weer wisselvallig wordt (SnE. I, 12; Vsp. 40-1). Volgens
Vafþrúðnismál wordt de zon door Fenrir omgebracht. Na Ragnarök zal de nieuwe
aarde door een nieuwe zon, de dochter van de oude zon, beschenen worden (Vm.
47; SnE. I, 53).
Naast bovenstaande verhalen vinden we in de teksten ook een verklaring van de
herkomst van de hemellichamen: zon, maan en sterren zijn geschapen uit vonken
die in de oertijd uit Muspellsheim zijn weggespat, en toen de goden de aarde uit
»Ymir hadden geschapen en zijn schedel er als hemel boven hadden geplaatst, gaven
ze deze vonken vaste plaatsen en banen aan het hemelgewelf (SnE. I, 8; Vsp. 5-6).
In Snorri's verhaal wordt vrijwel alles gepersonifieerd voorgesteld. Hij put daarbij
uit eddagedichten, maar ook uit overleveringen die we niet kennen, waaronder
waarschijnlijk volksverhalen, zoals het verhaal over de kinderen in de maan.
Dergelijke verhalen zijn in heel Europa bekend. Veel van de door Snorri genoemde
namen komen alleen bij hem voor. En alleen hij vertelt, mis-
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schien om een zekere parallellie te bereiken, dat niet alleen de zon, maar ook de maan
in een wagen door de hemel wordt getrokken.
De verschillende vermeldingen van de ondergang van zon en maan in Grm. 39,
Vm. 53 en Vsp. 41-42 zijn verre van duidelijk en lijken soms met elkaar in
tegenspraak. Snorri heeft geprobeerd ze met elkaar te verbinden, mogelijk mede op
grond van ons onbekende bronnen. Er is sprake van drie of vier wolven: Sköll, Hati,
Managarm en Fenrir. Als Fenrir in Vm. 53 opgevat wordt als de naam van een van
de belangrijkste tegenstanders van de goden, de wolf »Fenrir, wordt aan hem de dood
van de zon toegeschreven, maar ‘fenrir’ kan ook neutraal ‘een wolf’ betekenen.
Snorri heeft duidelijk voor het laatste gekozen. Bij hem treedt Fenrir uitsluitend op
als tegenstander van Odin en zijn de vernietigers van zon en maan conform Grm. 39
de wolven Sköll en Hati. In dat gedicht wordt echter niet meer gezegd dan dat Sköll
en Hati voor de zon uit en achter de zon aan rennen. In Vsp. 41-42 is sprake van een
wolf die een ‘tungl’ (een hemellichaam, zon of maan) vernietigt. Snorri zag er de
maan in en daarom heeft hij Hati gelijkgesteld aan Managarm. De naam Managarm
komt verder nergens voor en is waarschijnlijk door hem verzonnen. Of het in Vsp.
om de vernietiging van de zon of de maan of van allebei gaat, is niet duidelijk. In
het gedicht is tweemaal sprake van het duister worden van de zon en nergens staat
iets over haar verdwijning. Ook vermeldt Vsp. geen nieuwe zon.
SnE. I, 35 noemt Sol en Bil als Asinnen. Volgens SnE. I, 11 was Sol getrouwd
met een verder onbekende Glen. De naam betekent iets als ‘opening tussen de
wolken’. Bil is verder niet bekend, maar dat ze als Asin beschouwd werd, blijkt uit
het feit dat haar naam als andere godinnennamen regelmatig voorkomt in kenningen
voor vrouwen. Hjuki wordt alleen door Snorri genoemd.
Mani wordt niet tot de Asen gerekend. In SnE. II, 34 wordt een aantal kenningen
voor Sol gegeven, dergelijke aanwijzingen ontbreken voor Mani. Uit een enkele
dichterlijke omschrijving van ‘reuzin’ als ‘bruid’ of ‘vrouw van Mani’ kan worden
afgelezen dat de dichters zich Mani als een reus voorstelden, maar verhalen zijn er
niet over.
Sol en Mani werden aan de hemel gesteld om de jaren te tellen: de Germaanse
tijdrekening voor het christendom telde in manen en winters (vgl. bijvoorbeeld de
etymologie van het ndl. ‘maand’).
Over een cultus van zon en maan is niet veel bekend. De gepersonifieerde godin
Sol heeft een zuidelijker zuster in de godin Sunna, die in de Tweede Merseburgse
Toverspreuk wordt genoemd maar verder onbekend is.
Uit verspreide berichten in klassieke en postklassieke teksten kunnen we aflezen
dat de Germaanse volkeren de zon vereerden. Talrijke Scandinavische plaatsnamen,
als bijv. het Noorse Solbjorg, wijzen op een dergelijke verering. Allerlei
volksgebruiken die vaak tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan getuigen van
het grote belang dat men aan het verschijnen van de zon na een lange, donkere winter
hechtte. In Noordwest-IJsland wordt bij die gelegenheid ‘sólarkaffi’ (zonnekoffie)
gedronken.
Voor een maancultus heeft men nauwelijks bewijzen gevonden, hoewel men de
jaren lang in manen telde (vgl. de naam ‘ártali’ (jarenteller) voor de maan in Alvíssmál
[Het lied van Alvis] 14). De nieuwe maan bepaalde het begin van offerfeesten en
thing-vergaderingen.
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De zon werd in het Noorden vanaf ten minste de vroege Bronstijd vereerd. Het
indrukwekkendste overblijfsel uit de oudere Bronstijd is de zogenaamde zonnewagen
van Trundholm, in 1902 gevonden. Deze bevindt zich thans in het Nationaal Museum
van Kopenhagen. Op zes wielen staan een paard en een bronzen, aan één kant vergulde
en rijk met spiralen versierde schijf. Paard en schijf waren waarschijnlijk
oorspronkelijk door leidsels of iets dergelijks met elkaar verbonden. De wagen staat
niet alleen. Ook in Skåne zijn resten van een dergelijke wagen gevonden. Bij
Eskelhem op Gotland vond men een bronzen schijf met aan weerszijden ringen,
waarbij resten van paardentomen gevonden werden. Sommige geleerden vragen zich
af of de gevonden schijven uit de oudere Bronstijd niet veeleer de maan representeren.
Op rotstekeningen treffen we veelvuldig zonnesymbolen aan als raderen, schijven
en swastika's, vaak samen met adoranten en/of schepen.
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De zonnewagen van Trundholm (Sjaelland, Denemarken), ca. 1000 v.Chr. Kopenhagen, Nationalmuseet
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Ook de schitterend gestileerde en bewerkte raderen op de Gotlandse beeldstenen uit
de 5e-7e eeuw n.Chr. worden vaak als zonneraderen geïnterpreteerd.
Tegen het einde van de 19e eeuw schilderde de Londense schilder John Charles
Dollman (1851-1934) de achtervolging van Sol en Mani door de twee wolven (als
illustratie in Guerbers Noorsche mythen, 1913).
Holtsmark 1971, 1981b en 1981g; Lorenz 1984.

Surt
(on. Surtr), een reus die er was voordat de rijpreuzen en de goden ontstonden.
Tenminste, zó vertelt het de Snorra-Edda in het scheppingsverhaal: nog vóór Niflheim
was er Muspellsheim (»Muspell), een wereld van vuur, waar niemand zich kan
ophouden die er niet thuis is. Surt is er de grenswachter: ‘hij heeft een brandend
zwaard en bij het eind van de wereld zal hij ten oorlog trekken en alle goden
overwinnen en de hele wereld in vlammen doen opgaan’ (SnE. I, 4). Als bron wordt
strofe 52 uit het eddagedicht Völuspá geciteerd.
Surt is, naar ook uit andere bronnen blijkt, een vijand van de goden. Als Ragnarök
aanbreekt zal hij tegen de goden optrekken en slag leveren op een vlakte die Vigrid
(Vm. 17-18) of Oskopnir (Fm. 14-15) heet. Zijn persoonlijke tegenstander is dan de
god »Freyr, die na een hard gevecht door hem gedood wordt (Vsp. 53). Als aan het
einde van de strijd de voornaamste goden gevallen zijn, slingert Surt vuur over de
aarde en verbrandt alles. Naar Vm. noemt Snorri deze eindbrand Surta(r)logi (de
brand van Surt) (SnE. I, 51-53).
Hoewel Surt in geen van beide Edda's een reus genoemd wordt, is hij dat vrijwel
zeker wel. Door de skalden wordt zijn naam vanaf de 10e eeuw een enkele maal in
omschrijvingen van reus of reuzin genoemd en ook in de ‘þulur’, de lange
opsommingen van namen en synoniemen in de handschriften van de Snorra-Edda,
staat zijn naam bij de reuzennamen. Zijn woonplaats werd oorspronkelijk
waarschijnlijk diep onder de aarde of in een berg gedacht. Daarop wijst een
omschrijving als ‘Surts verzonken dalen’ van de skald Eyvind Skaldaspillir (10e
eeuw). De associatie met vuur is mogelijk jonger en verbonden met het vulkanische
IJsland.
Verdedigers van beide opvattingen gaan uit van zijn naam. ‘Surtr’ is een variant
van ‘svartr’ (zwart) en betekent ‘de Zwarte’. Volgens sommigen, onder meer Axel
Olrik, is dit een passende naam voor iemand die in de ingewanden van de aarde leeft.
Anderen gaan uit van de verbinding met vuur en interpreteren de naam als ‘die zwart
geworden is door verzenging’.
Op IJsland stelde men zich voor dat Surt in een uitgestrekt hol in de lavavelden
van de Borgarfjord woonde; het hol draagt zijn naam: Surtshellir. Deze naam dateert
uit de landnametijd (874-930). In het IJslandse Landnámabók (Boek over de
landname) staat een kort bericht over een vereerder van Surt: een zekere Thorvald
kwam in de herfst eens in de Borgarfjord logeren en ‘toen ging hij naar het hol van
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Surt en reciteerde er het gedicht dat hij op de reus in het hol had gemaakt’ (Lnb. I,
p. 240).
Het beeld van een vuurwereld in het zuiden tegenover een wereld van ijs en kou
in het noorden zou een schepping van Snorri zelf kunnen zijn, afgeleid van het
wereldbeeld dat in de proloog van zijn Edda beschreven wordt: het noordelijk deel
van de wereld is zo koud dat er niets kan groeien en het zuidelijk deel van Afrika is
heet, omdat de zon het verbrandt. Eenzelfde beeld vinden we ook in het eerste
hoofdstuk van de Ynglinga saga. Dat Snorri Surt in deze wereld van vuur plaatst,
kan door hem afgeleid zijn uit de uitdrukking ‘Surtar logi’ (Surts brand) in Vm. 50,
maar ook uit Vsp. 52, waarin staat dat Surt uit het zuiden komt en tegen de goden
optrekt met ‘het verderf van de takken’ (= vuur). Het vlammende zwaard van Surt
uit SnE. I, 4 zou eveneens aan Vsp. 52 ontleend kunnen zijn, want hier is (in een nog
steeds niet bevredigend geïnterpreteerde regel) sprake van een schitterend zwaard.
Dat zwaard zou oorspron-
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Interieur van de grot Surtshellir (IJsland). Tekening van Auguste Mayer gemaakt tijdens de
IJslandexpeditie van Paul Gaimard, 1835-36
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kelijk aan de god Freyr hebben toebehoord, die zowel in Vsp. als in de SnE., maar
nergens anders, Surts tegenstander is (»Freyr). Maar ook is wel de mening geuit dat
de waker uit SnE. I, 4 een voorbeeld had in de engel met het vlammende zwaard in
het paradijsverhaal.
In Surtshellir (Surts hol) hebben zich eeuwenlang mensen opgehouden. In de 13e
eeuw gebruikte een van de strijdende partijen die het land teisterden het hol; later
verscholen er zich volgens de volksverhalen regelmatig vogelvrijen.
In IJsland wordt Surt in het bewustzijn van de mensen nog steeds geassocieerd
met vuur. Toen een onderzeese vulkaanuitbarsting bij de eilandengroep
Vestmannaeyjar in 1963 een nieuw eiland deed ontstaan, kreeg dit zijn naam: Surtsey
(Surts eiland).
Holtsmark 1981i; Olrik 1922; Phillpotts 1905.

Suttung,
een reus die alleen bekend is uit het verhaal over de roof van de dichtermede. Dit
verhaal is fragmentarisch overgeleverd in het eddagedicht Hávamál (Het lied van de
Hoge) en uitgebreid in de Snorra-Edda, waar het het vervolg is op de vertelling over
het ontstaan van de dichtermede (»Kvasir).
Het verhaal gaat als volgt. Enige tijd nadat de dwergen Fjalar en Galar Kvasir
hadden gedood en uit zijn bloed de dichtermede hadden gebrouwen, brachten ze een
reuzenechtpaar om het leven, en toen hun zoon Suttung genoegdoening voor de dood
van zijn ouders kwam eisen, gaven ze hem de mede. Suttung nam de mede mee naar
zijn woning, Hnitbjörg, en liet hem daar bewaken door zijn dochter Gunnlöd. Odin
echter was van mening dat de mede bij de Asen thuishoorde en ging eropuit om hem
in zijn bezit te krijgen. Nadat hij de negen slaven van Suttungs broer Baugi op listige
wijze de dood in had gejaagd, trad hij bij hem in dienst onder de naam Bölverk
(kwaadstichter). Hij beloofde hem dat hij die zomer het werk van negen slaven voor
hem zou doen als Baugi hem wilde helpen om een slok van de mede te krijgen. En
dat beloofde Baugi. Na de zomer gingen ze samen naar Suttung, maar deze weigerde
Bölverk van de mede te laten drinken. Toen nam Odin zijn toevlucht tot roof. Hij
liet Baugi een gat in de berg boren, veranderde zich in een slang en kroop naar binnen.
Daar trof hij Gunnlöd, en nadat hij drie nachten met haar had doorgebracht, mocht
hij van haar drie teugen van de mede nemen. Odins eerste slok leegde het vat Odrerir,
de tweede Son en de derde Bodn. Daarna veranderde hij zich in een arend en vloog
zo snel hij vliegen kon naar Asgard. Maar ook de reus Suttung nam de gedaante van
een arend aan en vloog hem na. De Asen zagen Odin komen en zetten vaten klaar
en zodra hij Asgard binnengevlogen was, spuugde hij de mede in de vaten. Maar
omdat Suttung hem zo dicht op de staartveren zat, had hij in zijn haast onderweg wat
mede verloren en ‘die mede mag iedereen hebben die dat wil, we noemen dat het
deel van de broddeldichters. Maar de van Suttung geroofde mede gaf Odin aan de
Asen en aan allen die kunnen dichten.’ Het verhaal zwijgt over wat er met Suttung
gebeurde. In de vertelling is een groot aantal kenningen voor dichtkunst ingelast, als
‘bloed van Kvasir’, ‘drank van de dwergen’, ‘zee (of meer) van Odrerir, Son en
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Bodn’, ‘Suttungenmede’, ‘zee van Hnitbjörg’, ‘vangst, vondst, drank of gave van
Odin’ en ‘drank van de Asen’ (SnE. II, 5 en 6).
Tussen Snorri's verhaal en Hávamál 104-110 bestaan grote overeenkomsten, maar
even grote verschillen. Odin gaat hier bij Suttung op bezoek, er is sprake van een
drinkgelag (in strofe 13 van het gedicht is sprake van dronkenschap van Odin in
Gunnlöds huis), Gunnlöd geeft hem van de mede te drinken en hij vergeldt haar dit
slecht; hij doorboorde een berg met iets dat Rati heet (een knaagdier? een boor?),
hier kennelijk om naar buiten te komen. Odrerir is gewonnen. Gunnlöd heeft hem
geholpen om uit het huis van de reus weg te komen. De reuzen komen bij Odin naar
Bölverk informeren. Odin heeft een meineed gezworen en Suttung en Gunnlöd
bedrogen.
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Snorri's vertelling lijkt gebaseerd op de Hávamál-strofen en een aantal kenningen
die in zijn vertelling zijn ingelast. Veel van deze kenningen komen uit 10e-eeuwse
gedichten en daaruit blijkt dat zowel dwergen als reuzen iets met de dichtermede
van doen hadden en dat deze ook al vroeg met drie vaten geassocieerd werd. De
namen Suttung en Hnitbjörg zijn in geen enkele kenning terug te vinden. Mogelijk
was het Snorri zelf die Suttung, Gunnlöd en hun woonplaats Hnitbjörg met zijn
verhaal verbond. Ook het einde van het verhaal, Odins ontsnapping in de gedaante
van een arend en de achtervolging door Suttung, eveneens in die gedaante, zou
ontleend kunnen zijn, en wel aan het verhaal over de roof van »Idun, dat onmiddellijk
aan deze vertelling voorafgaat. Daar is het de arend Thjasi die de valk Loki achtervolgt
en het verhaal eindigt met de dood van Thjasi, wat een traditioneler einde is voor
een reus dan Suttungs eenvoudigweg verdwijnen uit het verhaal.
Hoe Snorri's verhaal ook tot stand gekomen moge zijn, de mythe van de roof van
de dichtermede is een oude mythe met wortels tot in Indo-europese tijd. Verhalen
over vergelijkbare diefstallen door goden of helden zijn wijdverbreid geweest en ook
in menig sprookje terug te vinden. Doorgaans gaat het om water dat onsterfelijkheid
of wijsheid schenkt. Turville-Petre wijst in dit verband op Ierse verhalen. De meest
opvallende parallellen echter zijn te vinden in Indische mythen over de roof van de
soma. Het sap van de somaplant is de godendrank die mensen en goden, en bovenal
Indra, kracht en sterkte verleent. Ook kan hij onsterfelijkheid schenken en mensen
tot dichters maken. Volgens een passage in de Rigveda werd de soma door een adelaar
uit een ijzeren fort geroofd en aan Indra gebracht. Volgens een andere passage was
het Indra zelf in de gedaante van een adelaar die de drank roofde. Door deze drank
gesterkt kon Indra monsters bestrijden en grote daden stellen.
In de Noordse mythe rooft niet Thor, die de meeste overeenkomsten met Indra
vertoont, de dichtermede, maar Odin, de bezielde, de god die dichters en krijgslieden
in een staat van heilige opwinding kon brengen.
Régis Boyer duidt een van de afbeeldingen op

Onder het toeziend oog van Odin boort de reus Baugi een gat in de berg waar Gunnlöd, de dochter
van Suttung, de dichtermede bewaakt. Uit het handschrift van Ólafur Brynjólfsson (18e eeuw) in de
Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen
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de beeldsteen van Hammars (Gotland, 8e eeuw), waarop een arend, een vrouw met
drinkhoorn en een man te zien zijn, als Odin, Gunnlöd en Suttung.
In het 18e-eeuwse geïllustreerde handschrift van de Snorra-Edda van Ólafur
Brynjólfsson (Kopenhagen, KB, NKS 1867 4to) staan twee scènes uit het verhaal
afgebeeld: Baugi en Bölverk die een gat in de berg boren en Odin als arend, die de
mede in de ketels van de goden spuwt, terwijl Suttung hem op de hielen zit. De op
IJsland woonachtige Spaanse kunstenaar Baltasar schilderde in 1991-92 een zeer
groot doek dat hij The mead of poetry noemde, waarop een arend in volle vaart te
zien is die een bloedrood stroompje dichtermede verliest.
Boyer 1997; Doht 1974; Van Hamel 1934; Turville-Petre 1964.

Tanfana
(of Tamfana) is de naam van een Germaanse godin die in Tacitus' Annalen (I, 15)
wordt vermeld. Tacitus vertelt dat de Romeinen onder Germanicus in 4 n.Chr. in het
gebied van de Marsi, ergens tussen Lippe en Ruhr in Duitsland, het heiligdom van
deze godin verwoestten, toen de Germanen daar juist een groot religieus feest vierden.
Men heeft op grond van de beschikbare gegevens in deze tekst berekend dat het hier
om een groot herfstfeest ging dat bij volle maan plaatsvond. De hier vereerde godheid
zou een vegetatiegodheid geweest kunnen zijn. Er is nog geen bevredigende verklaring
van de naam gevonden.
Tamfana wordt genoemd in Klopstocks gedicht ‘Wingolf’ (1747). De titel van dit
gedicht verwijst naar het heiligdom van de godinnen op het Idaveld in Asgard,
Vingólf.
Much 19673; De Vries 1970, II.

Thjasi
(on. Þjazi), reus, vader van »Skadi. Zijn woonplaats heet Thrymheim (donderwereld).
Volgens het eddagedicht Hárbarðsljóð (Het lied van Harbard) is hij de zoon van
Allvaldi. In de Snorra-Edda heet zijn vader Ölvaldi en waren er ook nog twee broers,
Idi en Gang. Over deze drie broers vertelt de Edda dat ze het goud van hun vader na
zijn dood verdeelden door er om de beurt een hap van te nemen, en daarom kun je
goud ook ‘mondtelwerk van Idi, Gang of Thjasi’ noemen (SnE, II, 4). De reuzennamen
Idi en Gang komen verscheidene malen in kenningen voor, zij het zelden in
omschrijvingen van goud. Thjasi wordt ook tweemaal in verband met goud genoemd,
maar de meeste kenningen waarin hij genoemd wordt, verwijzen naar het verhaal
van de roof van »Idun.
Thjasi is de reus die de godin Idun en haar appelen roofde en ten gevolge daarvan
door de goden werd gedood. Snorri vertelt hierover het volgende verhaal. In de oertijd
gingen Odin, Loki en Hoenir uit wandelen in een eenzaam en woest gebied waar

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

weinig eetbaars te vinden was. Toen ze een kudde ossen aantroffen, vingen ze er een
en legden hem in een kookkuil. Maar de os wilde maar niet gaar worden, hoe lang
ze ook wachtten. Toen kwamen ze erachter dat er een arend in de boom boven hun
hoofd zat, die daar kennelijk de schuld van was. De arend verzekerde de goden dat
de os gaar zou worden als ze hem een deel van het vlees zouden geven. Dat beloofden
ze en het vlees werd gaar. Daarop greep de arend de drie beste stukken van de os.
Loki werd boos, greep een grote stok en sloeg naar hem. De arend vloog op en toen
bleek de stok aan de arend vast te zitten en Loki aan de stok. De arend vloog weg,
precies zo hoog dat Loki over de grond werd meegesleept. Hij smeekte om genade,
maar die kreeg hij pas toen hij, ver buiten het gehoor van de anderen, een eed
gezworen had dat hij Idun met haar appelen op een bepaalde dag uit Asgard weg zou
lokken. Op de afgesproken dag nam Loki Idun mee naar een bos, onder het
voorwendsel dat hij daar heel bijzondere appelen gevonden had die ze maar eens
met de hare moest vergelij-
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De reus Thjasi, in de gedaante van een arend, achtervolgt de valk Loki, die de godin Idun - die hij in
een noot heeft veranderd - is komen terughalen. Illustratie van Anton Pieck in De Tuin der Goden,
z.j.
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ken. En toen ze in het bos waren ‘kwam daar de reus Thjasi in de gedaante van een
arend, greep Idun en vloog met haar naar huis in Thrymheim’. Maar de Asen misten
Idun en vooral haar appelen al spoedig smartelijk, ze werden namelijk oud en grijs.
En dus hielden ze een bijeenkomst om te zien wat eraan te doen was, en natuurlijk
kwam toen uit dat Loki meer van haar verdwijning wist. Hij kreeg de opdracht haar
terug te halen. Hij leende Freyja's valkenkleed en vloog naar het rijk van de reuzen,
waar hij Idun alleen thuis trof. Hij veranderde haar in een noot en vloog snel met
haar weg, maar Thjasi veranderde zich in een arend en vloog hen achterna. De Asen
stonden op de uitkijk en zagen de achtervolging. Ze legden toen vlak achter de muur
een grote stapel hout neer en staken die in brand. Loki wist veilig met Idun Asgard
binnen te komen, maar de arend had zo'n vaart dat hij niet op tijd wist af te remmen,
over de muur schoot en in het vuur belandde, waarop de Asen hem doodden. Het
gevolg van dit alles was dat Thjasi's dochter Skadi met »Njord trouwde en onder de
goden werd opgenomen. Thjasi's ogen werden door Odin als sterren aan de hemel
geplaatst (SnE. II, 2-4).
De bron van dit verhaal is het gedicht Haustlöng van de 10e-eeuwse dichter Thjodolf
uit Hvinir, maar Snorri heeft er een enkel gegeven aan toegevoegd, soms ontleend
aan bronnen die we niet kennen, soms misschien ook gefantaseerd. Thjodolf zegt
bijvoorbeeld niet meer dan dat Thjasi verbrandde. Hij noemt geen goden die hem
gedood zouden hebben. Het hele vervolg van de geschiedenis, de wraaktocht van
Skadi en haar huwelijk met Njord, komt uit andere bronnen.
Bepaalde details in de verschillende overleveringen komen niet met elkaar overeen.
Volgens Snorri plaatste Odin Thjasi's ogen als sterren aan de hemel, maar het gedicht
Hárbarðsljóð (str. 19) zegt dat Thor dit deed. In hetzelfde gedicht beroemt Thor zich
erop dat hij Thjasi doodde, terwijl Loki zich er in de Lokasenna op beroemt dat hij
de voornaamste doder van de reus was.
Het gegeven dat een reus een godin rooft of wil roven komt meer voor. Meestal
willen de reuzen echter Freyja in hun macht krijgen. Hier gaat het misschien meer
om Iduns attribuut, de verjongende appelen, dan om Idun zelf.
Soms kan een naam licht werpen op de functie van iemand of iets, maar een
bevredigende verklaring voor Thjasi's naam is nog niet gevonden.
Op de beeldsteen van Hammars (Gotland) staan een grote arend, waarbinnen een
man te zien is, een vrouw met een beker in haar hand en achter haar een man met
geheven zwaard afgebeeld. Jan de Vries (1970 II, § 433) suggereert dat de scène naar
het Thjasi-verhaal verwijst en Thjasi, Idun en Loki voorstelt. Anderen zien er echter
Odin, Gunnlöd en »Suttung in.
In het 18e-eeuwse IJslandse handschrift NKS 1867 4to (Kopenhagen, Koninklijke
Bibliotheek) van Ólafur Brynjólfsson staan Thjasi en Loki afgebeeld op het moment
dat Loki met de stok naar Thjasi slaat en vast blijft zitten. In Godenverhalen uit de
Edda (naverteld door Dan Lindholm, Rotterdam 1981) tekende Jan Verheyen de
arend Thjasi op het moment dat hij Idun komt roven. Voor De Tuin der Goden
(Utrecht z.j.) tekende Anton Pieck Loki als valk en Thjasi als achtervolgende arend.
Holtsmark 1949; Nylén 1991.
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Thor
(on. Þórr, ohd. Thonar, DONAR) is een zoon van Odin en »Jörd (Aarde). Zijn vrouw
heet »Sif, zijn stiefzoon »Ull. Zijn kinderen zijn Magni, Modi en Thrud. Hij heeft
een dienaar, Thjalfi, en een dienares, Röskva. Hij zou de pleegzoon zijn van Vingnir
en Hlora (SnE. II, 11) In het eddagedicht Hárbarðsljóð (Het lied van Harbard) wordt
hij nog ‘broer van Meili’ genoemd.
In de Snorra-Edda vertelt Snorri over hem het volgende. ‘Thor is na Odin de
beroemdste van de Asen. Hij wordt Asen-Thor of Wagen-Thor genoemd. Hij is de
sterkste van alle goden en mensen. Hij heerst over Thrudvang en zijn huis heet
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Bilskirnir. Het heeft 540 kamers en is het grootste huis dat bestaat. Thor heeft twee
bokken die Tanngnjóstr en Tanngrisnir (beide namen betekenen: tandenknarser)
heten en verder een wagen die door deze bokken wordt getrokken. Daarom wordt
hij Öku-Thor (Rijdende Thor) genoemd. Hij bezit bovendien drie kostbare
voorwerpen. Het eerste is de hamer Mjöllnir, die de rijpreuzen en de bergreuzen
meteen herkennen als hij ermee zwaait, en dat is niet zo vreemd, want deze hamer
heeft menige schedel van verwanten en vrienden verpletterd. De tweede grote schat
die Thor bezit is zijn krachtgordel. Als hij die om zijn lichaam spant, wordt zijn
godenkracht tweemaal zo groot. En hij bezit een derde waardevol iets. Dat is een
paar ijzeren handschoenen. Die kan hij niet missen bij het opvangen van zijn hamer.
Niemand is zo kundig dat hij alle verhalen over zijn grote daden kan vertellen. Maar
ik kan je wel zoveel over hem vertellen dat er vele uren zullen verstrijken voor ik je
alles wat ik weet verteld heb.’ (SnE. I, 21) En inderdaad gaan verreweg de meeste
verhalen in Snorri's Edda over deze god.
Volgens SnE. I, 15 en Grm. 29 gaat Thor dagelijks te voet naar de rechterplaats
van de Asen onder Yggdrasil (de andere goden gaan te paard) en op weg daar naartoe
moet hij vier rivieren doorwaden: Körmt, Örmt en de twee Kerlaugar, ‘want de
Asenbrug staat in vlammen en de heilige wateren koken’, verklaart het gedicht, een
verklaring die voor ons helaas duister is.
Thor staat bekend om zijn kracht en om zijn heftige reacties op het reuzen-kwaad:
‘Thor alleen sloeg daar toe, razend van woede, hij blijft zelden zitten, als hij zoiets
hoort...’ (Vsp. 26) is een typische reactie. Thors belangrijkste taak in het pantheon
van de Scandinaviërs is namelijk het bevechten van reuzen en monsters. Daarover
moeten talrijke verhalen hebben bestaan. Op allerlei plaatsen in de Snorra-Edda en
in menig skaldengedicht worden toespelingen gemaakt op zowel bekende als heel
wat onbekende gebeurtenissen. Er waren dus veel meer verhalen in omloop dan de
verhalen die bij Snorri zijn overgeleverd.
Verhalen in de Snorra-Edda waarin Thor een rol speelt, gaan onder meer over de
bouwmeester van de Asen (»Sleipnir), over de reis naar »Utgardaloki, over het halen
van de ketel voor »AEgir en de vistocht met »Hymir, over het tweegevecht met
»Hrungnir en ten slotte over het treffen met de reus »Geirröd. Ook wordt daar verteld
bij welke gelegenheid de dwergen Brokk en Sindri Thors belangrijkste attribuut, de
hamer Mjöllnir, maakten (»dwergen). Bijna al deze verhalen worden ook geheel of
gedeeltelijk verteld in grote 10e-eeuwse skaldengedichten. Thor speelt eveneens een
kleine rol in het Balderverhaal, waar hij degene is die Loki uiteindelijk weet te vangen
(»Loki).
Thors aartsvijand is de Midgardslang. Bij de vistocht met Hymir is het hem niet
gelukt deze onschadelijk te maken, maar tijdens Ragnarök zullen hij en de slang met
elkaar vechten, waarbij Thor de slang doodt, maar nog maar een paar stappen kan
doen voor hij door het gif van de slang sterft (SnE. I, 51, Vsp. 56). Thors zonen,
Modi en Magni, zullen de nieuwe wereld na Ragnarök bewonen en in hun bezit is
dan Mjöllnir; misschien is dit zo gedacht dat zij nu de functie van beschermers van
de wereld hebben (SnE. I, 53; Vm. 51).
In de Lied-Edda is aan Thor een belangrijke plaats toebedeeld. In vier grote
gedichten speelt hij een hoofdrol. In het gedicht Lokasenna verschijnt hij pas aan het
einde van het gedicht op het banket bij AEgir waarop de goden door Loki beledigd
worden, maar dan is hij ook de enige voor wie Loki wijkt, met de woorden ‘want ik
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weet dat je toeslaat’. Een hilarisch gedicht is de Þrymskviða (Gedicht over Thrym),
het verhaal over Thors poging zijn door de reus »Thrym gestolen hamer terug te
krijgen. Een onderwerp apart is het eddagedicht Hárbarðsljóð, waarin de god het
moet afleggen tegen zijn vader Odin: als Thor op een keer terugkeert van een tocht
naar het land van de reuzen komt hij bij een zee-engte. De veerman Harbard, in
werkelijkheid Odin zelf in de gedaante van een brutale oude kerel, bevindt zich met
zijn boot aan de overkant. Thors roepen wordt grof door hem beantwoord en hij
vertelt hem dat zijn heer hem heeft verboden om rovers en gauwdieven over te zetten.
Hij raakt absoluut niet onder de indruk van Thors naam en de opsomming van zijn
daden. Integendeel, hij somt zijn eigen erotische en andere presta-
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ties op. Spottend merkt hij op dat Odin na een gevecht de gesneuvelde vorsten krijgt
en dat Thor met de gevallen knechten genoegen moet nemen. Uiteindelijk moet Thor
een grote omweg maken die hem veel tijd kost. (En volgens sommigen maakt Odin
daarvan gebruik om de nacht bij Thors vrouw Sif door te brengen.) Het gedicht is
een ‘senna’, een twistgesprek. Het is zo beeldend, dat men wel aanneemt dat het in
feite bedoeld was om gespeeld te worden.
Het raam van het gedicht Alvíssmál (Het lied van Alvis), dat verschillende
benamingen van vooral natuurverschijnselen geeft, toont ons Thor in nachtelijk
gesprek met een dwerg, Alvis (alwetend), die zijn dochter wil huwen. Thor is tegen
dit huwelijk, maar doet of hij toestemming zal geven als de dwerg een aantal vragen
beantwoordt. Vervolgens stelt hij een groot aantal vragen die de dwerg goed weet
te beantwoorden, totdat de zon opgaat en de dwerg versteent(»dwergen):
Nooit zag ik in één borst
meer oertijdkennis;
heel listig, zeg ik je,
leidde ik je om de tuin
bovengronds, dwerg,
treft jou de dag aan,
de zon schijnt nu de zaal in.
(str. 35)

Het is mogelijk dat dit gedicht een soort instructie aan skalden is.
Een zeer belangrijke bron van onze kennis van Thor is de skaldenpoëzie. Een groot
deel van de verhalen in de Snorra-Edda is gebaseerd op de skaldengedichten die erin
worden geciteerd. Thors vistocht wordt al in een 9e-eeuws fragment (van de dichter
Bragi) genoemd, andere fragmenten zijn van 10e-eeuwse skalden, waaronder twee
gedichten ter ere van Thor, beide Thorsdrapa geheten, van de skalden Eysteinn
Valdason en Eilif Gudrunarson. In deze gedichten sommen de skalden op welke
reuzen en reuzinnen door Thor gedood zijn.
In het mythologische deel van de Ynglinga saga wordt Thor slechts eenmaal
genoemd, in de opsomming van de woningen die Odin zijn goden toewijst.

De namen van Thor
Een veel voorkomende naam, vooral in de jonge eddagedichten Hymiskviða en
Þrymskviða, is HLOR(R)IDI, wat misschien ‘de luide rijder’ betekent en zou kunnen
duiden op het feit dat de god zich met veel lawaai verplaatst. De naam komt voor
het eerst voor in een skaldengedicht uit ca. 986 (Einar Skalaglamms Vellekla).
Misschien is de naam van Thors pleegmoeder in de proloog van de Snorra-Edda,
Hlora, van deze naam afgeleid. In deze zelfde proloog komen we nog LORRIDI tegen,
hier de zoon van Thor genoemd, en ook de eerste namen in de dan volgende
genealogie, EINRIDI, VINGTHOR, en VINGNIR zijn alle Thorsnamen.
EIN(D)RIDI (misschien: de alleen rijdende) is een Thorsnaam die enkele malen in
10e-eeuwse skaldengedichten voorkomt. Snorri noemt de naam alleen in de proloog.
De naam komt verder slechts eenmaal in het runendeens (10e eeuw) en eenmaal in
het runenzweeds (11e eeuw) voor, beide malen als persoonsnaam. Ook is hij als

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

persoonsnaam te vinden op het 14e-eeuwse runensteentje van Kingigtorsuaq,
Groenland.
VINGTHOR, met onduidelijke betekenis, misschien ‘strijd-Thor’, komt uitsluitend
voor in jonge gedichten en in de proloog van de Snorra-Edda. Of deze naam iets te
maken heeft met de in de runeninscriptie van Nordendorf overgeleverde vorm
‘wigiþonar’ is hoogst onzeker.
De naam VINGNIR komt in de teksten voor als Odins-, Thors- en reuzennaam.
Snorri noemt Vingnir als pleegvader van Thor (SnE. II, 11).
VEOR (‘bewaker van het heiligdom’?) wordt verscheidene malen in de Hymiskviða
gebruikt en in de Völuspá heet Thor ‘miðgarðs véorr’, wat doorgaans als ‘beschermer
van de wereld’ wordt geïnterpreteerd. Deze naam past goed bij zijn functie als
bestrijder van de vijanden van de wereld van goden en mensen.
In skaldenkenningen wordt de god meestal omschreven als ‘familielid van...’ of
als vijand of doder van reuzen.

Uiterlijk en manieren
Thor is groot en sterk. In saga's wordt hij vaak voorgesteld als een roodharige man
in de kracht
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Thor haalt de Midgardslang op. Schilderij van J.H. Füssli, 1790. Londen, Royal Academy of Arts
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van zijn leven. In zijn hoofd zit een fragment van de slijpsteen van Hrungnir. In
sommige verhalen presenteert hij zich opzettelijk als een kleine jongen, in andere
verhalen wordt verteld dat hij soms groter werd, tot de hemel kon reiken. Zijn eetlust
is groot en zijn drinkcapaciteit vrijwel onbeperkt. Gedichten als de Þrymskviða en
de Hymiskviða weten daar smakelijk over te vertellen. In het verhaal over de reis
naar Utgardaloki wil hij dan ook tonen hoeveel drank hij aankan. Een en ander moge
duidelijk maken dat in het beeld van deze god heel wat sprookjesachtige motieven
te zien zijn.
Verteld wordt ook dat hij als enige onder de goden niet over de brug Bifröst kan
komen en een paard zoals de andere goden heeft hij niet. Hij doorwaadt dan de
rivieren en is sterk genoeg om zich in het watergeweld staande te houden. Overigens
wordt op vijf verschillende plaatsen over hem verteld dat hij door een rivier of zelfs
de zee waadt. Wat hierbij gedacht is, valt moeilijk te zeggen. Is hij op de een of
andere manier verbonden met water of wil men hiermee de nadruk leggen op zijn
van tijd tot tijd reusachtige gestalte?
Hij wordt in veel bronnen voorgesteld als een primair reageerder: toon mij een
reus en ik sla toe! Zijn woorden tot Loki in de Lokasenna beginnen tot vier maal toe
met: ‘Hou je bek dicht, verdorven booswicht / mijn moker, Mjöllnir, / zal je de les
lezen!’ In een aantal verhalen bij Snorri is het niet zeker of de voorstelling van de
god daarin teruggaat op oude overleveringen of het gevolg is van ‘lustiges fabulieren’,
van Snorri zelf of van een van zijn bronnen.

Attributen
Thors voornaamste attribuut is de hamer Mjöllnir. Om deze goed op te kunnen vangen
heeft hij een paar ijzeren handschoenen en om zijn kracht te kunnen versterken bezit
hij een krachtgordel. Soms lijkt hij het echter zeer wel zonder zo'n gordel te kunnen
stellen, want verscheidene malen wordt ons verteld dat zijn kracht ook versterkt
wordt doordat de god in ‘Asenwoede’ ontsteekt. Zonder zijn attributen is hij in ieder
geval minder machtig en als hij in het verhaal over zijn reis naar Geirröd zonder deze
attributen op pad gaat, krijgt hij onmiddellijk van een reuzin een aantal vervangende
attributen: een paar ijzeren handschoenen, een krachtgordel en een staf. Dankzij deze
voorwerpen kan hij zich tegen Geirröd verdedigen. In het gedicht Þórsdrápa van
Eilif Gudrunarson worden zowel staf als hamer genoemd.
De hamer met de korte steel is door dwergen gemaakt en is onontbeerlijk bij het
bestrijden van de vijanden van de goden. Hij speelt een rol in vrijwel alle verhalen
die we kennen. De hamer werd echter ook gebruikt om een huwelijk te bezegelen
(Þrk.), bij de begrafenis van Balder en bij het tot leven wekken van Thors dode
bokken (SnE.). Dit duidt erop dat de hamer ook een sacrale functie had. Het woord
dat in deze sacrale samenhang meestal wordt gebruikt is ‘vígja’, wijden: ‘Thor wijde
deze runen / deze grafheuvel’ staat op stenen in Denemarken en Zuid-Zweden uit de
vikingtijd. Dat Thor gedacht werd als beschermer blijkt ook uit de vele Thorsamuletten
die in Scandinavië, Engeland en op IJsland zijn gevonden. Een van de interessantste
amuletten stamt uit IJsland en is waarschijnlijk 10e-eeuws. Het lijkt een kruising van
een kruis en een Thorshamer. Op dezelfde plaats waar de Thorshamer werd gevonden,
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vond men ook een amulet in de vorm van een bijl, waarvan men aanneemt dat ook
dit een Thorsamulet is.

Thors bokken
Thor is ‘heer of bezitter van de bokken’. Zijn bokkenwagen wordt op verschillende
plaatsen genoemd en skalden mogen graag schilderen met hoeveel geweld de god
in zijn bokkenwagen komt aanrijden. Zo bijvoorbeeld in het gedicht Haustlöng van
Thjodolf van Hvinir dat (o.a.) het gevecht met Hrungnir beschrijft: ‘alle hemelen
stonden door Thor in brand en de aarde onder hem was met hagel bedekt toen de
bokken de Wagen-god [Thor] naar de ontmoeting met Hrungnir trokken. De aarde
gingbijna in stukken.’ (SnE. II, 25)
Over de bokken vertelt Hym. 37-38 dat Loki er de schuld van was dat een van de
twee bokken half lam en bijna dood was en dat een reus, Egil, zijn beide kinderen
afstond om de god te compense-
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ren. Dit verhaal wordt door Snorri veel uitvoeriger verteld in SnE. I, 44. Hier biedt
Thor zijn bokken als voedsel aan zijn gastheren aan, met de voorwaarde dat de boer
en zijn familie de beenderen op de bokkenhuiden moeten gooien, maar de zoon van
de boer, Thjalfi, haalt met zijn mes het merg uit een bot van een van de bokken. Als
de god de bokken de volgende morgen weer levend maakt door hen met zijn hamer
te ‘wijden’, blijkt een van de twee lam. De woede van de god is groot. Het gevolg
is dat de kinderen van de boer, Thjalfi en Röskva, in dienst van Thor komen. Van
schuld van Loki is hier geen sprake.
Of het verhaal, dat parallellen in veel landen kent, een diepere betekenis heeft, is
onbekend. Zeker is alleen dat de hamer hier een instrument is bij het tot leven wekken
van een dode.

Cultus
Thor is een van de meest vereerde Asengoden. Zijn naam is te vinden in tal van
plaatsnamen door heel Scandinavië, maakt meer dan andere goden deel uit van
personennamen, staat op runenstenen, wordt door skalden in lofdichten bezongen.
De meeste informatie over de verering van de god, in vasteland-Scandinavië en in
de overzeese gebieden, is te vinden in IJslander- en koningssaga's en in het IJslandse
Landnámabók (Het boek over de landname) en bestrijkt vooral de 10e eeuw, de
periode van de nadagen van het heidendom. Vooral de saga's over de beide Noorse
bekeerderkoningen, Olaf Tryggvason († 1000) en Olaf de Heilige († 1030) bieden
veel informatie. Deze informatie is echter, vooral in de door monniken geschreven
saga's, zeer christelijk gekleurd. Thor treedt er ofwel op als de heidense god die
bedroefd of woedend is over zijn aanstaand gedwongen vertrek ofwel als de grote
vijand die thuishoort in de hel.
Uit het plaatsnamenonderzoek lijkt naar voren te komen dat de verering van Thor
vooral in Zuidwest-Noorwegen al in de 9e eeuw stevig gevestigd was. Een aanzienlijk
aantal plaatsen heet er Thorshof (hof = heiligdom) of Thorsland. De mensen die in
de tweede helft van deze eeuw uit grotendeels dit gebied uitweken naar de Britse
eilanden en IJsland namen deze verering mee. De verering van Thor breidde zich uit
in de 10e eeuw.
Over de verering in Zweden en Denemarken is minder bekend. We weten alleen
wat Adam van Bremen in zijn kerkgeschiedenis over het heiligdom van Uppsala,
lange tijd centrum van de Freyr-verering, vertelt: daar was Thor in de tweede helft
van de 11e eeuw de hoofdgod, die op het altaar de ereplaats innam, geflankeerd door
Odin en Freyr. Eerder had Adam verteld dat een Engelse missionaris in 1030 in
Zweden een Thorsbeeld vernietigd had en daarom gedood was (Gest. H.E. II, 62; IV,
26). Volgens Adam was Thor in die tijd vooral met vruchtbaarheid verbonden: hij
bracht de goede oogsten en hij heerste over bliksem en donder. Ook in Denemarken
wijzen inscripties en vondsten van Thorsamuletten erop dat het geloof in hem tegen
het einde van de vikingtijd levend was bij diegenen die nog niet tot het christendom
waren overgegaan.
Over vorm en inhoud van de Thor-verering vinden we het meeste in de IJslandse
bronnen. Hier lezen we hoe de mensen die naar IJsland kwamen de steunpilaren van
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hun huis en hoogzetel, waarin een afbeelding van Thor was uitgesneden, meenamen,
evenals soms wat aarde van onder het voetstuk van het godenbeeld. Zodra IJsland
in zicht kwam, werden de pilaren overboord geworpen, opdat Thor zijn dienaren zou
wijzen waar ze moesten gaan wonen. Men zocht soms jarenlang naar de plaats waar
de pilaren waren aangespoeld, Ingolf Arnason bijvoorbeeld, de eerste Noordse
bewoner van IJsland, was bijna twee jaar onderweg van de plek waar hij voet aan
land zette naar de plek waar hij zijn pilaren terugvond, Reykjarvík (rookbaai).
Thorvereerder Thorolf Mostrarskegg bouwde zijn Noorse heiligdom weer op op de
plek waar de god aan land was gekomen. Later moest dit heiligdom verplaatst worden,
omdat enkele van Thorolfs buren de heiligheid van de plek niet wilden respecteren.
De ‘Thors-pilaren’ werden de kern van de huizen die de landnemers bouwden.
Volgens sommige teksten waren er nagels in geslagen, misschien een reminiscentie
aan het slijpsteenfragment in het hoofd van Thor (»Hrungnir). Aan Thor werden
offers, misschien zelfs mensen-
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offers, gebracht. De Eyrbyggja saga althans maakt melding van een steen op het
thingveld van Thorsnes waarop de botten van de mensen die geofferd werden, werden
gebroken.
Over de heiligdommen weten we heel weinig, maar vrijwel zeker is dat er meerdere
goden werden vereerd, van wie één misschien de ereplaats innam. De godenbeelden
stonden op voetstukken opgesteld. Beschrijvingen van afbeeldingen van de god
vinden we slechts in de Olafssaga's: in de saga van Olaf Tryggvason in het handschrift
Flateyjarbók (Het boek van Flatey) wordt een heiligdom in het Trondheimgebied
genoemd waarin Thor te midden van vele goden is opgesteld. Hij zit in een wagen
die door twee houten bokken wordt getrokken en het toom van de bokken is van
zilver. Alles staat op wielen en is beweegbaar (Flat. I, p. 268). In de saga van Olaf
de Heilige is sprake van een zeer groot Thorsbeeld met hamer, met goud en zilver
behangen. Het beeld is hol en krijgt iedere dag te eten (Flat. II, p. 281). In beide
gevallen laat de koning het beeld vernietigen, met in het laatste geval het detail dat
er ratten en muizen, als katten zo groot, uit weglopen als het beeld omvalt, waarmee
bewezen is dat de god geen god is. Of dergelijke beschrijvingen een historische kern
hebben, is nog maar de vraag. Het is natuurlijk denkbaar dat er nog overleveringen
over dit soort heiligdommen de ronde deden in de tijd dat de IJslandse monniken
Odd en Gunnlaug hun koningssaga's optekenden (tweede helft van de 12e eeuw),
maar waarschijnlijk lijkt het niet.
In de saga's verschijnt Thor tegen het einde van de periode van het heidendom
enkele malen aan mensen, bedroefd of kwaad over het feit dat hij moet vertrekken.
In het Flateyjarbók verschijnt hij zelfs aan Olaf Tryggvason en zijn mannen. Hier is
het verhaal humoristisch: een tamelijk jonge, knappe, roodharige man mag een eindje
meevaren op Olafs schip. Hij vermaakt iedereen met sterke verhalen. Het laatste
verhaal dat hij vertelt gaat over de manier waarop hij de Noren met zijn hamer van
twee reuzinnen bevrijdde. Daarna springt hij overboord en verdwijnt.
Tegen het einde van de vikingtijd werd Thor vereerd als de god die de mensen
tegen de gevaren van de zee beschermde en hen op het land van een goed jaar moest
verzekeren. Hier had hij dus de functie van een vruchtbaarheidsgod gekregen. Maar
hij was ook de reuzendoder, de god die de mensen moest beschermen tegen de
krachten van de chaos, gesymboliseerd in de reuzen. Daarnaast ziet men Thor, niet
een van de andere goden, als de vertegenwoordiger en verdediger van het heidendom
tegenover de christenen met hun ‘witte Christus’. Daarvan getuigen enkele teksten
over de kerstening van IJsland. Sommige mensen namen in die tijd trouwens het
zekere voor het onzekere en vertrouwden ofwel uitsluitend op zichzelf of aten van
twee walletjes: over Helgi de Magere, die land nam in Noord-IJsland, wordt gezegd
dat hij Thor op zee aanriep, maar zijn hoeve noemde hij naar Christus Kristsnes.

Thor in de proloog van de Snorra-Edda
In de proloog van de Snorra-Edda wordt Thors herkomst ingepast in het
middeleeuwse geleerde verhaal over de herkomst van de goden uit Troje. Hij heet
hier Tror en hij is de zoon van Munon of Mennon en de kleinzoon van Priamus. Hij
werd in Thracië opgevoed door hertog Lorikus. Hij was, vergeleken bij anderen, heel
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mooi, ‘als ivoor in eikenhout’. Op zijn twaalfde bereikte hij zijn volle kracht en toen
kon hij tien berenhuiden tegelijk optillen. Daarna doodde hij zijn pleegvader en diens
vrouw en eigende zich het rijk Thracië toe... ‘dat rijk noemen wij Thrudheim. Daarna
reisde hij door vele landen en verkende alle werelddelen en overwon op zijn eentje
alle berserkers en alle reuzen en een heel erg grote draak en veel wilde dieren. Op
het noordelijk halfrond trof hij een waarzegster die Sibylle heette, wij noemen haar
Sif, en hij trouwde met haar. Over haar familie kan niemand iets vertellen. Ze was
een heel mooie vrouw. Haar haar was als goud.’ Daarop volgt een genealogie waarvan
het laatste lid Odin is. Thor wordt verder niet in de proloog genoemd. Aan het einde
van deel I van de Snorra-Edda komt de geleerde geschiedenis weer om de hoek
kijken. Daar geven de in Sigtunir-Asgard aanwezige personen die hun bezoeker
koning Gylfi zoveel onzin
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hadden wijsgemaakt zichzelf de namen van de goden waarover ze hebben verteld.
En een van die personen werd naar de oude Asen-Thor genoemd... ‘en díe Thor heet
(ook wel) Aka-Thor en aan hem worden de grote daden toegeschreven die Hektor
in Troje heeft verricht’ (SnE. I, 54).
Snorri probeert hier dus de verhalen over Thor als een herinterpretatie van de
daden van de Trojaanse held Hektor te zien. In een van de handschriften van zijn
Edda, de Codex Trajectinus, die zich in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht
bevindt, wordt ook nog verteld dat het verhaal over Aka-Thor, die de Midgardslang
met behulp van een ossenkop probeert te vangen, eigenlijk een verhaal over Hektor
en Achilles is. In het (verwarde en verwarrende verhaal) worden allerlei elementen
en personen uit beide overleveringen aan elkaar gelijkgesteld. Over de vraag of
dergelijke uitweidingen van Snorri of van een latere middeleeuwse auteur zijn, kan
niets met zekerheid worden gezegd.

De god buiten Scandinavië: Tomar, Thunaer, Thor
De Scandinaviërs bleven hun god Thor ook vereren op de plaatsen waar ze zich
vestigden. In en rond viking-Dublin werd Tomar, zoals de Ieren hem noemden, ijverig
vereerd, o.a. in een heilig eikenbos. In Engeland, waar uitgebreide vestigingen van
Scandinaviërs waren, de zogenaamde Danelaw, gebruikten auteurs tegen het einde
van de 10e en in de 11e eeuw niet meer de Engelse naam Thunor, die we hoofdzakelijk
uit plaatsnamen kennen, maar de Scandinavische naam Thor of Thur. Dit duidt erop
dat de oorspronkelijke Oudengelse naam in onbruik was geraakt. De Engelse
geestelijke AElfric (eind 10e eeuw) vertelt in zijn Life of St. Martin dat de duivel
soms aan de heilige verscheen in de gedaante van de oude goden. Soms verscheen
hij als Jupiter, en dat was Thor, en soms als Mercurius ‘die ze Othon noemden’. In
het traktaat De falsis diis (Over de valse goden), dat ook aan AElfric wordt
toegeschreven, staat nog dat Thor de god was die de Denen het meest liefhadden.
Hier wordt de opvatting dat Jupiter dezelfde zou zijn als Thor aangevochten:
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Thor, bronzen beeldje, 6,7 cm hoog, ca. 1000 n.Chr. Reykjavík, Nationaal Museum
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Zilveren amulet, ca. 1000 n.Chr., een kruising tussen een kruis en een Thorshamer. Reykjavík,
Nationaal Museum

weliswaar vertellen de Denen in hun dwaling dat degene die zij Thor noemen, de
zoon van Mercurius (= Odin), Jupiter was, maar dat kan niet, want uit oude boeken
blijkt dat Jupiter de zoon van Saturnus was en niet van Mercurius, aldus het traktaat.
Eenzelfde redenering vinden we later in Boek VI, 183 in Saxo's Gesta Danorum met
als conclusie dat de gelijkstelling van Thor aan Jupiter en die van Odin aan Mercurius
dus niet kan kloppen, dat het hier om verschillende goden gaat.
In Rusland heette de god die het meest door de Scandinaviërs daar werd vereerd,
PERUN. Hij wordt verscheidene malen in de Kroniek van Nestor genoemd. De heidense
Scandinaviërs in Rusland zwoeren eden op hun wapens onder aanroeping van deze
god, en in 980 werd een beeld van hem opgesteld op een heuvel in Kiev. De naam
van de god betekent misschien ‘hij die toeslaat’ en zou dus een mooie naam voor
een dondergod zijn, maar of het hier om Thor gaat kan niet met zekerheid gezegd
worden.
Sommige Samenstammen noemden hun dondergod HORAGALLES (‹ Thorākarl =
de oude Thor). Op de Samische sjamanentrommels staat deze god afgebeeld met een
hamer in de ene en een bijl in de andere hand of ook wel met een hamer in iedere
hand. Naast hem staat vaak een klein figuurtje afgebeeld, dat geduid wordt als de
dienaar van de god. Horagalles beheerste donder en bliksem en heerste over leven,
gezondheid en dood. Het is vrijwel zeker dat Horagalles door de Samen van de
Scandinaviërs werd overgenomen.
Bij de zuidelijke Germaanse stammen luidde de naam van de god DONAR, een
naam die waarschijnlijk evenals de naam Thor met de ‘donder’ verbonden is. De
bronnen over deze god zijn buiten Scandinavië veel schaarser.
In Romeinse bronnen is er sprake van dat de Germanen »Hercules vereerden.
Volgens Tacitus was hem ergens in Germaans gebied een bos gewijd en werden er
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strijdliederen voor hem gemaakt (Annalen II, 12; Germania 3). Door de Romeinen
werd de god Donar soms aan Hercules gelijkgesteld, waarschijnlijk vanwege het
attribuut van de hamer, die met de knots van Hercules werd vergeleken. Beiden zijn
bijzonder sterk en treden
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op als bestrijders van monsters. Vandaar dat Donar in de inscripties uit de Romeinse
tijd soms misschien als Hercules verschijnt.
Er is echter een probleem, namelijk dat er ook een connectie schijnt te bestaan
met de Romeinse hoofdgod Jupiter. Zo werd de Latijnse naam van de weekdag ‘dies
Iovis’ (dag van Jupiter) in de Germaanse talen met zijn naam verbonden: ohd.
donarestag (› du. Donnerstag), oe. þunaeres daeg (› eng. thursday), ofr. thunresdei,
mnl. donresdag (› ndl. donderdag (met invoeging van d tussen n en r en aanpassing
aan het appellatief ‘donder’). Waarschijnlijk was het feit dat Jupiter bliksems slingerde
zoals Donar zijn hamer voor de Germanen aanleiding om de Latijnse naam op deze
manier te vertalen. De donderdag was bij verschillende volkeren lang een heilige
dag.
De eik was aan Donar gewijd en ook deze heet in het Latijn ‘robor Iovis’ (boom
van Jupiter). Nog in 725 wordt de door Bonifatius te Geismar (Duitsland) gevelde
Donarseik zo aangeduid (Willibald, Vita Bonifatii, 6).
Donar wordt samen met Wodan vermeld in de runeninscriptie van Nordendorf
(bij Augsburg; begin 7e eeuw), waarop misschien drie godennamen staan: Logaþore,
Wodan en Wigiþonar. Deze laatste naam zou ‘wij-Donar’ (van ‘wijden’) kunnen
betekenen. In de doopformule voor de Saksen (9e eeuw) is ook sprake van een drietal
waarvan Donar deel uitmaakt, namelijk Thunaer, Wodan en »Saxnôt.

Herkomst van Thor
Sinds Jacob Grimm in 1844 in zijn voorwoord bij de tweede druk van zijn Deutsche
Mythologie op de overeenkomsten tussen Thor en de Indische god Indra wees, hebben
geleerden zich regelmatig met deze overeenkomsten beziggehouden. Van beide
goden wordt gezegd dat ze voortgekomen zijn uit een verbintenis tussen de hoogste
god (de hemelgod Dyaus, Odin) en de Aarde. Indra is evenals Thor een krijger-god,
verdediger tegen allerhande vijanden, doder van een oermonster (de draak Vritra, de
Midgardslang). Ze verplaatsen zich in een wagen - die van Indra wordt getrokken
door paarden, die van Thor door bokken - waarbij ze wateren en stormen trotseren.
Beiden hebben een attribuut dat gemaakt is door iemand die bekend staat als een
maker van mooie dingen voor de goden (Tvastr, de dwergen) en dit wapen wordt
geïnterpreteerd als de bliksem. Nog een overeenkomst is dat regelmatig over beide
goden wordt verteld hoeveel ze kunnen eten en drinken: in de Þrymskviða verslond
Thor een os en acht zalmen en hij dronk drie vaten mede leeg, terwijl Indra bij een
bepaalde gelegenheid driehonderd buffels at en drie meren vol soma (een magische
drank) leegdronk.
Hoewel er ook grote verschillen tussen beide goden zijn, zijn de overeenkomsten
zo opvallend, dat aangenomen moet worden dat beiden een gemeenschappelijke
Indo-europese oorsprong hebben (Rydberg, Schröder, Dumézil e.a.). Lotte Motz
ontkent de overeenkomst met de Indo-europese god niet, maar ziet ook opvallend
veel overeenkomsten met goddelijke en half-goddelijke monsterbestrijders uit het
Nabije Oosten.
Daarnaast schenkt ze aandacht aan de relatie tussen de god en zijn omgeving.
Volgens haar is de Thor die wij kennen ten nauwste verbonden met natuur en
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natuurverschijnselen in het Noorden, zoals woest stromende rivieren, onweer met
donder en bliksem, door reuzen bevolkte gebergten, en, voor hij de god van de
boerenbevolking werd, met een samenleving van rondtrekkende jagers en vissers.

Afbeeldingen
Op de Scandinavische rotstekeningen uit de late Bronstijd verschijnt regelmatig een
gigantische fallische figuur met bijl of hamer. Op de steen van Hvitlycke (gemeente
Tanum, Bohüslan, Zweden) staat deze figuur met geheven hamer voor een parend
paar. In deze figuur ziet men een vruchtbaarheidsgod, misschien een voorloper van
Thor, maar met dergelijke toeschrijvingen moet men, gezien de tijd, voorzichtig zijn.
Dit geldt ook voor de zogenaamde Dreigötterstein van Anderlingen (Kreis
Bremervörde, Duitsland), uit de oudere Bronstijd. De steen was binnen in de
grafkamer van een grafheuvel opgesteld, met de beeldzijde naar de dode toe gericht,
en vertoont drie mense-
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lijke figuren, van wie één in orantenhouding, één met geheven bijl en één in een
lange kiel. Of het hier om drie goden gaat of om personen die een grafritueel volvoeren
of om nog iets anders, zal wel nooit met zekerheid kunnen worden gezegd.
Uit het eind van de 10e eeuw stamt een klein bronzen beeldje van een zittende
man met punthoed en hamer (Reykjavík, Nationaal Museum). Bij »Hymir wordt
ingegaan op de verschillende stenen waarop Thors ‘vis’vangst staat afgebeeld. De
vele hameramuletten uit het einde van de vikingtijd zijn hierboven al genoemd. Ook
op runenstenen uit deze tijd staat nogal eens een Thorshamer afgebeeld.
Of de zittende figuur tussen twee bokken of met twee bokken(koppen) in de buurt
die op de Romaanse kerken van Hirsau, Oberröblingen en Belsen (Duitsland) staat
afgebeeld, een reminiscentie aan Donar/Thor is, zoals sommigen (o.a. Simek,
Farwerck) beweren, is nog maar de vraag.
Op de Thor-afbeeldingen in 18e-eeuwse IJslandse handschriften is bij »Hymir al
gewezen.

Thor in de nieuwe tijd
Het schilderij van Johann Heinrich Füssli, Thor in Hymirs Boot bekämpft die
Midgardschlange (1790) is een van de eerste afbeeldingen van Thor. Op dit schilderij
staat Thor frontaal boven in beeld afgebeeld, met geheven hamer staande op de
voorplecht van een minuscuul bootje, de reus zit achterin, ineengekrompen. De slang,
met een gevleugelde kop, komt onder in beeld, oprijzend uit een woedende zee. In
de linkerbovenhoek van het schilderij kijkt Odin toe vanuit de wolken. Zowel Thor,
voorgesteld als een wat mollige, naakte jongeling, als de reus lijken een studie in het
spierenstelsel van Hercules-achtige figuren. De compositie van dit schilderij, dat de
blik van de beschouwer als het ware dwingt naar de lichte(nde) figuur van Thor,
heeft kennelijk indruk gemaakt op vele afbeelders van Thor, want we komen een
dergelijke compositie tot bijna op de dag van vandaag in illustraties van dit motief
tegen. Een eerste compositie die eraan doet denken, nu met een volledig geklede
Thor in een fantasievolle strijdwagen (met bokken), is het schilderij van de Zweed
Mårten E. Winge, Thors strijd met de reuzen (1872). Ook vinden we een dergelijke
compositie in een illustratie van Louis M. Moe in het boek Oldemoders Fortaelling
om Nordens Guder (1890). In het grote schilderij Asgårdsrejen (De wilde jacht) van
de Noor Peter Nikolai Arbo (1831-92) is de geheel in het rood geklede Thor, met
hamer, bokkenwagen en koningskroon, de centrale figuur (Oslo, Nasjonalgalleriet).
Carl Ehrenberg tekende Thors strijd met de reuzen (houtskooltekening in de
Bilderzyklus aus der nordisch-germanischen Göttersage, 1880-81). Uiteraard zijn
er vele illustraties van Emil Doepler d. J. in Doepler en Ranisch, Walhall (1901):
Thor, Thor und die Midgardschlange, Thor den Hrungnir bekämpfend, Thor bei dem
Riesen Thrym als Braut verkleidet, Thor bei Skrymir en Thor den Fluß Wimur
durchwatend. Verder de illustraties van Lorenz Frølich bij de eddavertaling van Karl
Gjellerup (1895) of, uit later tijd, die van U. Bremer bij H.C. Artmann, Die
Heimholung des Hammers (1977).
Wat sculpturen betreft: van de streng classicistische Thor uit het verloren gegane
Ragnarök-fries van de Deen Hermann Ernst Freund (1786-1840) bestaat nog een
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kopie van Georg Christian Freund (1821-1900, Kopenhagen, Statens Museet for
Kunst). De monumentale Thor van Bengt Erland Fogelberg uit 1844 is een soort
Hercules-figuur; de tekeningen voor deze en twee andere Noordse godenbeelden,
van Odin en Freyr, had Fogelberg al in 1818 op een expositie van Götiska Förbundet
tentoongesteld (Stockholm, Nationalmuseet). Ook op het nu verdwenen eddafries in
slot Marienburg bij Hannover van Wilhelm Engelhard (1859) stond Thor afgebeeld
naast Odin en Freyr.
In de literatuur heeft Thor meestal ingang gevonden in zijn hoedanigheid van
dondergod. Zo in een ode van de Duitse dichter Friedrich Johann Klopstock (‘Wir
und Sie’, 1766). Verder: Adam Oehlenschläger, ‘Tors Rejse til Jotunheim’ (episch
gedicht, 1807) en gedichten in de bundel Nordens Guder, 1819: ‘Hammeren hentes,
Tors fiskeri, Tor besøger Hymir’; J.M. Stiernstolpe, ‘Mythologierne eller Gudatvisten’
(satirisch gedicht, 1820); Ludwig Uhland, Der Mythus von
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Thor (1836), een studie; N.F.S. Grundtvig, Nordens Mythologie eller Sindbilled-Sprog
(1852), een studie; W. Hertz, Thors Trunk, Thor kam als Gast ins Riesenland (1859);
T. Thorild, ‘Harmen’, een gedicht; W. Schulte von Brühl, Der Hammer Thors (1915);
Hans Friedrich Blunck, ‘Herr Dunnar und die Bauern’; ‘Von jungen Göttern’, in:
Märchen und Sagen (1937); Christopher Fry, Thor, with angels (1948; Nederlandse
vertaling door Bert Voeten: Thor en de engelen, 's-Gravenhage 1960).
In het (jeugd)boek Erik Menneskesøn (Kopenhagen 1986) van Lars-Henrik Olsen,
met illustraties van Erik Hjorth Nielsen, komt Thor de jonge Erik halen om de goden
te helpen de gestolen appelen van Idun terug te halen en zo Asgards ondergang te
voorkomen. Binnen dit kader wordt een groot aantal mythen verteld.
Een superheld Thor is de hoofdpersoon in de strip The Mighty Thor (sinds 1968).
Van Peter Madsen is er in Nederlandse vertaling het stripboek Thors bruiloft (Haarlem
1981). Een andere strip is De hamer van Thor, tekst en tekeningen van Karel Biddeloo
(Antwerpen 19942).
In het Noorse volkssprookje ‘De blauwe kouseband’ van Asbjørnsen en Moe (in:
Noorse volkssprookjes, Utrecht 1941) zou Thors krachtgordel wel eens het voorbeeld
kunnen zijn van de sterkmakende kousenband die er een rol in speelt. In het verhaal
‘Ontstaan van het Uddeler- en Bleeke Meer’ in de Veluwsche Sagen van Gust van
de Wall Perné (1993; herdruk van 1910 en 1912) spelen een gevecht tussen Thunar
en een geweldige slang en hun beider dood een rol. Volgens de schrijver heeft hij
het verhaal in zijn jeugd van een oude koopmansvrouw gehoord. De bijbehorende
tekening (uit 1909) toont de god in zijn bokkenwagen.
In de muziekgeschiedenis heeft ‘Donner’ slechts een kleine rol in Wagners Das
Rheingold, als beheerser van wind en wolken.
Het element thorium is naar Thor genoemd.
Dumézil 1977; Farwerck 1970; Klingenberg 1976; Marold 1975; Motz
1996; Rydberg 1886-89; Schröder 1957; Steinhauser 1968; Turville-Petre
1964.

Thorgerd Hölgabrud
(on. Þorgerðr Hölgabrúðr), volgens een aantal teksten een godin die omstreeks het
jaar 1000 rond Trondheim en in het Gudbrandsdal, het gebied van de jarls van Lade,
vereerd zou zijn, samen met haar zuster Irpa. De Jómsvíkinga saga (De saga van de
Jomsvikingen) vertelt dat jarl Hakon Sigurdarson deze godin voor de beslissende
slag tegen de Jomsvikingen om hulp vraagt. De godin verhoort zijn gebed pas als hij
belooft haar zijn zevenjarige zoon Erling te offeren. Dit gebeurt. De godin zendt dan
een tegen de Jomsvikingen gerichte hagelstorm en vecht zelf mee op het schip van
de jarl, pijlen schietend vanaf iedere vinger. Toch wordt de slag pas gewonnen als
ook Irpa verschijnt (Jomsv. s. 34).
In de Jómsvikinga saga bidt de jarl tot de godin op een open plek in een bos.
Andere vertellingen noemen een heiligdom. Dit heiligdom stond volgens de
Faereyinga saga (De saga van de bewoners van de Faeröer) op een open plek in het
bos, was met goud en zilver versierd en had glazen (!) vensters. Binnen stond het
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fraai aangeklede beeld van de godin met een zware gouden ring aan haar arm (Faer.
s. 23).
Ook de Njáls saga (De saga van Njal) noemt het heiligdom, hier gesitueerd in het
Gudbrandsdal. Er staan drie manshoge godenbeelden, van Thorgerd, Irpa en Thor.
De beelden zijn gekleed, Thorgerd draagt een sluier en Thor heeft als attribuut zijn
wagen. De saga meldt dat Viga-Hrapp de godenbeelden naar buiten sleept, ze
ontkleedt en het heiligdom verbrandt (Njáls s. 88).
In de waarschijnlijk jongste van deze teksten, de Óláfs saga Tryggvasonar in mesta
(De grootste saga van Olaf Tryggvason) in het Flateyjarbók, slaat koning Olaf
Tryggvason haar beeld in stukken, eveneens nadat hij het van zijn kleding en
versierselen heeft ontdaan, en verbrandt het samen met dat van de god Freyr (Flat.
I, pp. 452-455).
De Harðar saga (De saga van Hörd) is de enige tekst waarin een heiligdom voor
deze godin op IJsland genoemd wordt. In dit verhaal worden de goden als levende
personen voorgesteld, die hun
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vereerder verlaten om naar een ander te gaan. Uit woede hierover verbrandt hij hun
heiligdom (Harð. s. 19).
Het meest onwaarschijnlijke verhaal vertelt de Þorleifs þáttr jarlaskálds (Het
verhaal over Thorleif Jarlaskald) in het Flateyjarbók. De held van dit korte verhaal
heeft jarl Hakon in een gedicht bespot en om zich te wreken maakt de jarl met behulp
van zijn godin een houten man met een menselijk hart die hij met de speer uit het
heiligdom van de godin naar IJsland stuurt om Thorleif te doden (Flat. I, pp. 235-236).
Was deze Thorgerd een godin of niet? Allereerst valt op dat zij ofwel in zeer jonge,
ofwel in oudere, maar zeer christelijk gekleurde teksten optreedt. De oudste
vermeldingen zijn te vinden in de Óláfs saga Tryggvasonar (De saga van Olaf
Tryggvason) van de monnik Oddr en in het gedicht Jómsvíkinga drápa van bisschop
Bjarni Kolbeinsson († 1222). Vrijwel alle teksten wijzen in de richting van een
plaatselijke cultus.
Snorri noemt haar niet als een van de Asinnen. In zijn Edda noemt hij haar in de
hoofdstukken die de kenningen voor goud behandelen terloops als dochter van ‘Hölgi,
naar wie Halogaland genoemd wordt’. Daar lezen we dat goud ook ‘het dak van
Hölgi's grafheuvel’ genoemd kon worden omdat Hölgi's grafheuvel uit een laag
offergeld (zilver en goud) en een laag stenen en aarde was opgebouwd. Volgens
Snorri werd zowel aan Hölgi als aan Thorgerd geofferd (SnE. II, 55) In zijn
Heimskringla noemt hij Thorgerd niet, hoewel hij wel kort vermeldt dat men zegt
dat Hakon zijn zoon geofferd heeft om de overwinning op de Jomsvikingen te behalen
(Óláfs saga Tryggvasonar 42). Dit zou erop kunnen duiden dat hij aan de echtheid
van de verhalen over een godin Thorgerd twijfelde.
Over de naam van Thorgerd zijn de teksten niet eenstemmig: het eerste deel van
haar bijnaam verschijnt als Hölga- (van Hölgi) maar ook als Hörða- (= van de
bewoners van Hördaland), Hörga- (= van de altaren) of Hölda- (= van de mannen).
Hölgi zou de stamvader van de jarls van Halogaland zijn.
Het tweede deel van Thorgerds bijnaam betekent ‘bruid, vrouw’ en daarom
bevreemdt het dat Snorri haar ‘dochter’ en niet ‘vrouw’ van Hölgi noemt. De meeste
teksten stellen haar voor als een boosaardig wezen, zelfs als een toverkol. In het
Flateyjarbók heet ze Hölgatröll (Hölgi's toverkol).
Samenvattend moet gesteld worden dat deze godin misschien eens plaatselijk
vereerd werd, en wel in het gebied van de jarls van Lade, maar dat de christelijke
auteurs zo weinig van haar, haar cultus en haar heiligdom afwisten dat zij in de
verhalen nog sprookjesachtiger en demonischer trekken kon krijgen dan de bekende
goden. Haar zuster Irpa is niet meer dan een naam. Pogingen om de functie van
Thorgerd en haar zuster Irpa te achterhalen, hebben dan ook nog niet tot bevredigende
verklaringen geleid.
De enige onder de aandacht gekomen afbeelding van Thorgerd is een tekening uit
1895 van Jenny Nyström-Stoopendaal, Thorgerd Hörgabrud.
Halvorsen 1981f; Storm 1885.

Thrym
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(on. Þrýmr) is de reus die volgens het eddagedicht Þrymskviða (Gedicht over Thrym)
de hamer van Thor stal. Aangezien de hamer Thors belangrijkste attribuut is, het
instrument waarmee hij de vijanden van de goden bestrijdt, is dit een grote ramp.
Thor stuurt Loki, die daartoe Freyja's valkenkleed leent, naar Jötunheim om erachter
te komen waar de hamer gebleven is. Deze blijkt door de reus Thrym gestolen en
acht mijlen diep onder de aarde verborgen te zijn, en hij wil hem slechts teruggeven
als hij Freyja tot vrouw krijgt. Met deze boodschap komt Loki terug, maar Freyja
barst bijna van woede - haar beroemde halssieraad springt in stukken - als ze hoort
dat de goden haar aan een reus willen uithuwelijken. De Asen weten zich geen raad
totdat Heimdall voorstelt om Thor als bruid te verkleden. Nu is het Thors beurt
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om woedend te worden, maar Loki wijst erop dat het snel met de Asen afgelopen
zal zijn als Thor zijn hamer niet terughaalt. Dan wordt Thor als bruid gekleed en
gesluierd. Loki gaat met hem mee als dienares. Als ze bij de reus aankomen, wordt
er een groot feest gehouden. De bruid eet en drinkt voor drie. Telkens als de reus
daar zijn verbazing over uitspreekt, legt de dienares uit dat de bruid al dagen lang
niet at of dronk uit verlangen

De reus Thrym schrikt van de vurige ogen van zijn ‘bruid’ (Thor). Illustratie van Lorenz Frølich,
1896

naar Jötunheim. Als de reus zijn bruid wil kussen doen de blikken van Thor hem
achteruitdeinzen, en weer komt de dienares met haar verklaring: zo verlangend was
de bruid naar Jötunheim dat ze nachtenlang niet sliep. Dan brengt de zuster van de
reus de hamer en de reus laat hem aan de bruid overhandigen om er hun huwelijk
mee in te wijden. Zodra Thor echter zijn hamer terugheeft, gebruikt hij hem: alle
reuzen worden gedood.
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Thrym is een reus die verder niet bekend is: noch de skalden noch Snorri vermelden
hem; alleen in de zogenaamde ‘thulur’, opsommingen van namen en synoniemen,
die in de handschriften van de Snorra-Edda te vinden zijn, vinden we zijn naam
onder de reuzennamen. Net als veel andere reuzennamen betekent zijn naam ‘luid
gedruis, donder’. Hij heeft niets te maken met Thrymheim, de woonplaats van de
reus Thjasi en later van Skadi.
Ook over de diefstal van Thors hamer horen we nergens anders iets. Er is
gesuggereerd dat het wegraken en terughalen van de hamer oorspronkelijk thuishoorde
in de overleveringen over Thors bezoek aan de reus »Geirröd. Als reden wordt
aangevoerd dat Thor zijn hamer hier aanvankelijk niet gebruikt, maar om meer dan
een veronderstelling gaat het hier niet. Men neemt daarom over het algemeen aan
dat er geen oude mythe ten grondslag ligt aan het verhaal over het terughalen van de
hamer en dat de reus een schepping is van de dichter van de Þrymskviða. Omdat de
skalden en Snorri het verhaal kennelijk niet kennen, veronderstelt men dat het gedicht
zeer jong is, 12e-of zelfs 13e-eeuws.
De stof van dit zeer humoristische gedicht, waarin een vriendelijk loopje met Thor
wordt genomen, was in de Middeleeuwen in heel Scandinavië bekend en geliefd. In
IJsland werden er al rond 1400 ‘rímur’ (lange, verhalende gedichten) over gedicht,
Thrymlur, en op de Faeröer en in alle Scandinavische landen zijn balladen over het
onderwerp gemaakt.
Afbeeldingen moeten voornamelijk op het vlak van de illustraties worden gezocht.
Zo zijn er o.a. illustraties van de Deen Lorenz Frølich bij Karl Gjellerups vertaling
van de godenliederen uit de Edda (1895) en van Uwe Bremer bij een boek van de
Oostenrijkse auteur H.C. Artmann, Die Heimholung des Hammers (Wenen 1976).
Het stripboek Thors bruiloft van de Deen Peter Madsen verscheen in 1981 in
Nederlandse vertaling (Haarlem).
In de 19e eeuw zijn er gedichten van N.F.S. Grundtvig (in: Kvaedlinger I, 1808)
en A. Oehlenschläger (in: Nordens Guder, 1819). Grundtvigs lange gedicht is voorzien
van uitgebreide noten en een stelling, door de gefingeerde commentator geponeerd,
dat het gedicht na de totstandkoming van de Unie van Kalmar (1397) als een
huldeblijk aan koningin Margarethe gedicht was en in feite als een allegorie op de
achtergronden en de totstandkoming van de Unie gelezen moest worden.
Van Adalbert von Chamisso is er een vertaling in stafrijm uit 1821 (in: Sämtliche
Werke in zwei Bänden. Bd. 1, München/Wenen 1982, pp. 407-416).
In de muziek was het gedicht inspiratie tot een parodistisch muziekstuk van D.
Koppel op tekst van Sven M. Kristensen: Trompetkvadet for kor, solister og orkester
(Kopenhagen/Leipzig 1935), waarin Thors hamer vervangen is door Louis Armstrongs
trompet, Richard Wagner de rol van Thrym en Josephine Baker die van Freyja
toebedeeld hebben gekregen, terwijl Mickey Mouse als Loki de ‘jazzshow’ steelt.
In 1974 ging op IJsland de opera Þrymskviða van Jón Asgeirsson in première.
Het muziekgezelschap ‘Sequentia Köln’, dat de laatste jaren regelmatig thema's
uit de Noordse mythologie bezingt, laatstelijk nog tijdens het Festival van Oude
Muziek 1997 in Utrecht, heeft ook de Þrymskviða op zijn repertoire staan.
Von See e.a. 1997.
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Tuisto
(in de handschriften ‘Tuisco’) is volgens Tacitus de mythische stamvader van de
Germanen. Het enige dat hij over hem vertelt is het volgende: ‘In oude liederen, de
enige vorm van historische overlevering die zij kennen, loven de Germanen Tuisto,
een uit de aarde geboren god. Hem schrijven ze een zoon, Mannus, toe en Mannus
drie zonen, hun stamvaders (...)’ (Germania, 2).
Etymologisch gezien kan de naam Tuisto evenals de vorm ‘Tuisco’ in verband
gebracht worden met
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het telwoord ‘twee’. Hij duidt waarschijnlijk een dubbelgeslachtelijk (oer)wezen
aan. In de Oudnoordse mythologie staat eveneens een dergelijk wezen aan het begin
van de dingen: »Ymir, de stamvader/-moeder van de reuzen, uit wie de gehele wereld
geschapen werd.
De opbouw van de genealogie van de goden bij Tacitus (een oervader met één
zoon, die op zijn beurt drie zonen heeft, die stamvaders van verschillende
goden-/mensenvolkeren worden) is bij meer Indo-europese volkeren aangetroffen.
In het Noorden vinden we haar in de reeks Buri, zoon Bur of Bor en diens drie zonen
Odin, Vili en Ve, de stamvaders van de goden in de Snorra-Edda, en in de reeks
Thjelvar, zoon Hafdi en de drie kleinzoons Guti, Graipr en Gunfjaun in de Gotlandse
Guta saga. In deze gevallen gaat het wel om vrij jonge teksten.
De enige verwijzing naar Tuisto in later tijden is te vinden in een regieaanwijzing in
het drama Hermann van de Duitse dichter Johann Elias von Schlegel uit 1743. Hier
is sprake van een woud, waarin beelden van Tuiskon en Mannus zouden staan.
Much 19673.

Tyr
(on. Týr), een god over wie in de Oudnoordse teksten heel weinig wordt verteld.
Volgens de Snorra-Edda is hij een zoon van Odin, een moeder wordt niet genoemd
(SnE. II, 16). In het eddagedicht Hymiskviða (Het gedicht over Hymir) heet hij een
zoon van de reus Hymir en een Asin. Volgens het gedicht Lokasenna (Ls. 40) had
hij een vrouw die hem met Loki bedroog, maar dit gedicht is als bron van dit soort
gegevens niet erg betrouwbaar.
In de Snorra-Edda is zijn enige functie het binden van de wolf »Fenrir. Vrijwel
alles wat over hem wordt verteld heeft daarmee te maken. Hij is zeer moedig en
onverschrokken en bepaalt in hoge mate aan wie de zege in gevechten toevalt. Daarom
moeten moedige en daadkrachtige mannen hem aanroepen, zegt Snorri. Van een
verstandig man kun je zeggen dat hij ‘verstandig als Tyr’ is en een man die boven
anderen uitsteekt en niet bang is, wordt ‘flink als Tyr’ genoemd. ‘Een bewijs van
zijn stoutmoedigheid is, dat toen de Asen de wolf Fenrir meelokten om hem te boeien,
de wolf niet geloofde dat ze hem weer los zouden maken voordat ze hem Tyrs hand
als onderpand in zijn bek legden. En toen de Asen hem niet wilden losmaken, beet
hij de hand eraf ter hoogte van wat tegenwoordig het “wolfsgewricht” [pols] heet.
Daarom heeft Tyr maar één hand en een verzoener van mensen kun je hem niet
noemen.’ Op grond van deze gegevens kan Tyr ‘Eenhandige’ en ‘Voeder van de
wolf’ worden genoemd (SnE. I, 25; II, 16).
Het grote verhaal over het binden van de wolf voegt nog enige details aan het
beeld toe: Tyr is de enige die de gevangen wolf durft te voederen, de enige ook die
bereid is zijn hand op te offeren omwille van een hogere zaak - veiligheid voor de
goden - en daarom zijn rechterhand vrijwillig in de bek van de wolf legt (SnE. I, 34).
Gezien dit verhaal zou men verwachten dat Tyr bij het einde der tijden, Ragnarök,
Fenrir tegenover zich zou zien, maar de traditionele tegenstanders van de wolf bij
die gelegenheid zijn Odin en »Vidar. Snorri laat Tyr tegen de hond Garm vechten:
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‘die zit vastgebonden bij Gnipahellir en is een vreselijk monster. Ze doden elkaar.’
(SnE. I, 51)
De god Tyr moet, naar uit zijn naam kan worden afgeleid, eens een zeer belangrijke
Indo-europese godheid zijn geweest: ogm. *Tīwaz, ohd. Ziu, oe. Tig of Tîw kunnen
worden teruggevoerd op een Indo-europese wortel die ‘god’ of ‘goddelijk’ betekent.
Hiervan zijn onder meer afgeleid skt. Dyaus, gr. Zeus en lat. Jupiter (uit: ‘dyaus
pitar’), aanduidingen voor de hoogste godheid bij verschillende volkeren. Op grond
hiervan neemt men aan dat Tyr oorspronkelijk de hemelgod was. De Germanen
hebben hem later echter als een oorlogsgod gezien, verwant aan de Romeinse god
Mars. Deze oorlogsgod werd volgens klassieke bronnen hoog
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vereerd en er werden hem mensenoffers gebracht. Zijn teken, de t-rune, vindt men
op bracteaten, soms zelfs in duplo, en op een speer uit een Angelsaksisch grafveld
in Holborough (Kent) uit de 6e eeuw.
Op de gelijkstelling *Tīwaz - Mars wijst het feit dat sommige volkeren bij de
vertaling van de namen van de weekdagen zijn naam gebruikten om er de ‘dies
Martis’ (vgl. fra. ‘mardi’) mee aan te duiden: oe. ‘Tiwesdaeg’ (eng. Tuesday), on.
‘Týsdagr’, ohd. ‘ziestag’, zw. ‘tisdag’.
Tyr werd echter ook geassocieerd met het handhaven van het recht en de
Oudgermaanse vergader- en rechtsplaats, het thing of ding (on. ‘þing’, Langobardisch
‘thinx’). Als zodanig heette hij in de 3e eeuw n.Chr. in de Romeinse invloedssfeer
»Mars Thingsus. Dit ‘thingsus’ wordt vaak aangevoerd om de Nederlandse en Duitse
vormen van de weekdagnaam ‘dinsdag’ (mnl. ‘dingesdag’) en du. ‘Dienstag’ te
verklaren.
In Scandinavië is van Tyrs oorspronkelijk hoge goddelijke status niets meer te
merken. Veel sporen van verering zijn er ook niet. In Noorwegen zijn plaatsnamen
samengesteld met Tyr zeer zeldzaam, en uit Zweden is slechts één voorbeeld bekend.
In Denemarken is hij wel vereerd, naar uit de verscheidene malen voorkomende
plaatsnaam Tislund (Tyrs bos) blijkt. Een van deze plaatsen was oorspronkelijk ook
thing-plaats. Als men de schaarse plaatsnamen die met Tyr zijn samengesteld
vergelijkt met die waarin de namen van Odin, Thor, Njord, Freyr of Ull voorkomen,
lijkt het wel zeker dat de god Tyr overal plaats heeft moeten maken voor deze jongere
goden.
In de Edda's is van deze oorspronkelijke hemelgod, oorlogsgod en beschermheer
van het recht niet veel meer overgebleven dan een associatie met strijd, het duidelijkst
misschien in het eddagedicht Sigrdrífumál (Het lied van Sigrdrifa):
Zegerunen moet je kennen
als je de overwinning wilt behalen,
ze inkrassen op het gevest van je zwaard,
sommige op de sierrand
sommige op de ring
en tweemaal Tyr noemen.
(Sd. 6)

Misschien wordt met deze zegerune de t-rune bedoeld die de naam van de god Tyr
draagt. Een ander aspect van hem was onenigheid: bij Snorri heet hij ‘geen verzoener
van mensen’ en ‘god der gevechten’ (SnE. I, 25; II, 16) en in Ls. 38 beweert Loki
dat Tyr nog nooit een bevredigende overeenkomst tussen twee partijen tot stand heeft
gebracht.
In de skaldenpoëzie wordt niet over hem gedicht, maar zijn naam wordt regelmatig
in omschrijvingen van andere goden gebruikt. Odin bijvoorbeeld heet Sigtyr
(zege-Tyr), Valtyr (Tyr van de verslagenen) of Hangatyr (god van de gehangenen)
en een van de namen van Thor is Reidartyr (god van de wagen). Het meervoud van
zijn naam, ‘tívar’, wordt in het Oudnoords in de algemene betekenis ‘goden’ gebruikt,
zowel zelfstandig als in samenstellingen: ‘sigtívar’ (zegegoden, Akv. 29), ‘valtívar’
(goden van de verslagenen, Vsp. 52, 62; Hym. 1).
Voor de eenhandigheid van Tyr bestaan parallellen. Evenals hij mist ook de Ierse
god Nuadu een hand; hij verloor deze in een veldslag, maar kreeg later een zilveren
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hand; een van de handen van de Indische zonnegod Sûrya is van goud. Van een
vervanging van Tyrs verloren hand weet de overlevering echter niets.
Ook is erop gewezen dat het plegen van meineed bij verschillende volkeren gestraft
werd met het verlies van een hand of zelfs een hele arm. Tyr verloor zijn hand omdat
de goden tegen de wolf gelogen hadden toen ze hem zeiden dat hij zich zonder vrees
kon laten binden. Men kan zich afvragen waarom juist de god van het recht bereid
is zijn hand als onderpand in te zetten bij iets waarvan hij wist dat het een leugen
was. Hier moet hij een hoger doel hebben willen dienen, het onschadelijk maken van
een van de machten van de chaos. En ook hiervoor heeft men een parallel gevonden,
ditmaal bij de Romeinen. Dumézil wees op het bij Livius overgeleverde verhaal over
de Romein Mucius Scaevola, die zijn rechterhand in het vuur liet verbranden om
zijn vijand ervan te overtuigen dat hij hem de waarheid vertelde. Ook hier diende
het opofferen van de hand een hoger doel, namelijk een einde maken aan de belegering
van Rome door de
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Etrusken. Wel moet men er dan van uitgaan dat Scaevola net als Tyr loog. Een
dergelijke parallel kan erop wijzen dat het motief van de ‘duurbetaalde leugen om
bestwil’ een oud motief is.
Op een rotstekening uit de late Bronstijd (Lökeberg, Bohuslän, Zweden) staat een
god afgebeeld die in zijn rechterhand een wapen draagt en wiens linkerhand ontbreekt.
Jan de Vries zegt voorzichtig, dat het verleidelijk is hierin een afbeelding van de
oude hemelgod te zien, maar dat er natuurlijk niets bewezen kan worden (De Vries
1970 II, § 359). Almgren maakt melding van verschillende eenarmige figuren op
rotstekeningen, weigert echter er goden in te zien en stelt kortaf dat de vervaardigers
van de rotstekeningen soms eenvoudigweg met één arm volstonden. Duidelijker is
het bracteaat van Trollhättan (Zweden, 4e-5e eeuw) in Statens Historiska Museet in
Stockholm. Hierop staat een figuurtje met zijn linkerhand in de bek van een hond of
wolf.
De 18e-eeuwse Ólafur Brynjólfsson tekende Odin en Tyr naast de gebonden wolf
(Kopenhagen, KB, NKS 1867 4to) en zijn tijdgenoot Jakob Sigurðsson tekende hem
in zijn eddahandschrift (Reykjavík, Landsbókasafn, ÍB 299 4to) als een soort Romeinse
soldaat, met twee handen. Eronder staat in runen geschreven: Mars of Tyr. Uit de
19e eeuw: een tekening uit 1882 van Carl Ehrenberg waarop vier goden staan
afgebeeld, o.a. Tyr (in: Götter der nordisch-germanischen Mythe), een tekeningetje
van Lorenz Frølich en een illustratie van Emil Doepler d. J. in het boek Walhall
(1901).
Almgren 1934; Bremer 1894; Dumézil 1939; Holtsmark 1981j; Krohn
1911; Much 1898.

Afbeelding van Palle Bregnhøi van het moment waarop de wolf Fenrir de hand van Tyr heeft afgebeten

Ull
(on. Ullr), zoon van »Sif en stiefzoon van Thor. De Snorra-Edda noemt hem een
goed boogschutter en zo snel op de ski's dat niemand hem kan bijhouden. Hij is mooi
en krijgshaftig. Men-
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De god Ull in het handschrift van Ólafur Brynjólfsson, 18e eeuw, IJsland

sen die een tweegevecht moeten leveren, kunnen op hem bouwen (SnE. I, 31). In
kenningen wordt hij omschreven als ‘god op de latten’, ‘boog-god’, ‘jacht-god’ en
‘schild-god’. Een schild heet ook wel ‘schip van Ull’ (SnE. II, 44). Volgens het
eddagedicht Grímnismál (Het lied van Grimnir) (str. 5) heet het land waar hij woont
Ydalir (taxusdalen). In het eddagedicht Atlakviða (Het oude Atlilied) (str. 30) worden
vier dingen genoemd waarop men een heilige eed moet zweren; één ervan is ‘de ring
van Ull’.
Het enige verhaal dat over hem wordt verteld is te vinden in boek III van Saxo's
Gesta Danorum. De goden hadden vastgesteld dat hun leider Othinus (= Odin) zich
verscheidene malen berispelijk had gedragen en daarom werd hij uit zijn ambt gezet
en verbannen. Maar omdat ze bang waren dat de mensen hen niet langer zouden eren,
nu de schande van de hoofdgod openbaar geworden was, gaven ze een zekere Ollerus
zowel zijn goddelijke als zijn wereldlijke macht. Ze gaven hem zelfs de naam van
zijn voorganger. Toen Ollerus tien jaar had geregeerd, lukte het Othinus om weer in
zijn vroegere waardigheid hersteld te worden en verdreef hij zijn plaatsvervanger.
Ollerus vertrok naar Zweden, waar hij opnieuw roem hoopte te verwerven. Hij werd
echter door de Denen gedood. Saxo eindigt met de opmerking: ‘Het verhaal gaat dat
hij zo bedreven was in de toverkunst, dat hij bij het oversteken van zeeën een bot
gebruikte waar hij vreselijke toverformules in had gekrast, en dat hij de wateren die
hem op zijn weg hinderden met dat bot net zo gemakkelijk was overgestoken als met
een roeiboot.’
Wie was deze god en welke functies heeft hij gehad? De teksten geven weinig
antwoorden en die antwoorden roepen voornamelijk vragen op. Uit de kenningen
waarmee de skalden hem hebben omschreven, kan worden afgeleid dat hij een god
van de jacht geweest is, woonachtig in de bergen, waar hij zich op ski's voortbewoog
en pijl en boog hanteerde. De naam van zijn woonplaats, ‘taxusdalen’, wijst in
dezelfde richting: de beste bogen werden gemaakt uit taxushout.
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Over de relatie met Thor en Sif is niets bekend,
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maar deze moet tamelijk oud zijn, want Thor wordt al in het 10e-eeuwse gedicht
Haustlöng van Thjodolf van Hvinir ‘Ulls stiefvader’ genoemd. Even weinig kan er
gezegd worden over het verband dat men tussen Ull en Njords vrouw »Skadi
vermoedt. Zij houdt zich immers ook op in de bergen, beweegt zich voort op ski's
en schiet met pijl en boog.
Naar aanleiding van het verhaal bij Saxo, waarin Ollerus/Ull tijdelijk de plaats
van Odin inneemt, is ook gewezen op een overeenkomst tussen Ull en Odin, die op
het vlak van de taal ligt. ‘Oðinn’ is afgeleid van ‘Óðr’, die we slechts kennen als de
verdwenen geliefde van »Freyja. De naam ‘Ullr’ heeft een doublet ‘Ullinn’, dat
regelmatig in plaatsnamen te zien is. Verder dan het registreren van deze
overeenkomst komt men echter niet.
Men vermoedt dat Ull een van de oudere goden is. Evenals »Tyr zou hij zijn
oorspronkelijk belangrijke positie in het Scandinavische pantheon hebben verloren.
Dat hij vroeger een heel belangrijke god geweest moet zijn, blijkt uit het grote aantal
plaatsnamen waarin zijn naam voorkomt, met name in Zweden en het oosten van
Noorwegen. Namen als Ullevi (heiligdom van Ull), Ultuna (heilig bos van Ull) en
Ulleråker (akker van Ull) wijzen op een uitgebreide cultus. De oudste vermelding
van zijn naam is te vinden op een oordband (schedebeslag) met runeninscriptie van
rond 200 n.Chr. dat in een moeras in Thorsberg (Sleeswijk) gevonden is. Daar staat
o.a. te lezen ‘wlþuþewaR’, wat letterlijk ‘dienaar van Ull’ betekent. In Grm. 42 wordt
gesproken over ‘de gunst van Ull en alle goden’; de nadrukkelijke vooropstelling
van Ull hier zou ook kunnen wijzen op zijn oorspronkelijk belangrijke positie. Helaas
is men er tot op heden niet in geslaagd de strofe bevredigend te duiden.
Nielsen heeft op grond van een nieuwe interpretatie van de (sterk beschadigde)
tekst op de Zweedse Sparlösa-steen geprobeerd Ull als vruchtbaarheidsgod te duiden
en heeft hem in relatie met Freyr gebracht, hem zelfs met Freyr geïdentificeerd, maar
echt bewijzen kan hij dit niet.
De naam van de god hangt waarschijnlijk samen met got. ‘wulþus’ en oe. ‘wuldor’
(glorie) en is misschien ook verwant aan het Nederlandse woord weelde. Maar ook
is gesuggereerd dat de naam samenhangt met een oud *wellan (wellen) en
geassocieerd moet worden met water. Nog een andere suggestie was dat de naam
een afleiding zou zijn van ‘ull’ (wol) en dat het hier om een wollen godenbeeld zou
gaan.
Uit de Middeleeuwen zijn geen afbeeldingen van deze god bekend.
Het rijk versierde handschrift van Ólafur Brynjólfsson uit 1780 (Kopenhagen, KB,
to
NKS 1867 4 ) toont Ull op ski's. Verder is er een beeld van de Zweed C.G.
Qvarnström, Uller (1843, Stockholm, Konstakademie). Een tekening van Carl
Ehrenberg, Tyr en Heimdal, Widar en Ullr, is opgenomen in Götter der
nordisch-germanischen Mythe (1882-83).
Nielsen 1969 en 1976; RäF 1966; Wessén 1929-30.

Utgardaloki
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(on. Útgarðaloki) of SKRYMIR (on. Skrýmir), de reus tegen wie Thor het volgens een
uitgebreid verhaal in de Snorra-Edda bijna aflegde. Het verhaal begint ermee dat
Thor, Loki en Thors dienaren Thjalfi en Röskva te voet op reis gingen naar Jötunheim.
Ze staken de grote oceaan over die de aarde omringt, en kwamen na verloop van tijd
in een groot bos. Na een hele dag lopen zochten ze een nachtverblijf en ze vonden
een enorme schuur met een klein zijkamertje. Daar maakten ze het zich gemakkelijk.
Midden in de nacht ontstond er een zware aardbeving en het gezelschap trok zich
terug in het zijvertrek. Thor hield de wacht. Ze bleven de hele nacht lawaai horen.
De volgende ochtend bleek dat er een enorme reus naast de schuur lag te snurken.
Thor bond zijn krachtgordel om en was juist van plan de reus met zijn hamer te slaan
toen deze wakker werd.
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Thor vroeg hem naar zijn naam. De reus zei dat hij Skrymir heette en hij vroeg Thor
wat hij met zijn handschoen had gedaan. Toen bleek dat ze in de handschoen van de
reus hadden geslapen! Na het ontbijt, ieder op een eigen plek, bood Skrymir aan dat
ze hun proviand zouden delen en hij stopte alle proviand in een zak die hij over zijn
schouder sloeg. Na een hele dag lopen koos Skrymir zich een slaapplaats onder een
grote eik en viel meteen in slaap. Thor en zijn gezellen probeerden vergeefs de zak
met de proviand open te krijgen. In grote woede probeerde Thor tot driemaal toe de
reus met zijn hamer te treffen, maar hoewel de reus bij iedere klap wakker werd,
troffen Thors klappen hem naar zijn zeggen niet harder dan als een blaadje, een eikel
en een tak. Na de derde klap stond hij op en verliet het gezelschap onder medeneming
van de zak met proviand, en niet dan na hen gewaarschuwd te hebben voor
Utgardaloki en zijn mannen... ‘En er wordt niet vermeld dat de Asen een opgewekt
tot ziens zeiden.’
Na een halve dag lopen zagen ze een geweldig hoge burcht, waarvan de poort,
een hekwerk, gesloten was. Toen ze het hek niet open kregen wrongen ze zich tussen
de spijlen door en zo kwamen ze binnen. De deur van de hal stond open en op banken
aan weerszijden van de hal zaten buitengewoon grote mannen. Ze groetten de koning,
Utgardaloki. Deze beantwoordde hun groet spottend (‘Is dat jochie Asen-Thor?’) en
zei dat ze pas gastvrijheid konden krijgen als ze bewezen hadden dat ze de een of
andere kunst of vaardigheid beheersten. Een aantal wedstrijden volgt: Loki eet om
het hardst met Logi, ze eten even snel, maar Logi eet alles, het vlees, de botten en
de trog, terwijl Loki alleen het vlees at en de botten afkloof. Thjalfi loopt een wedstrijd
tegen Hugi en verliest. Thor zal laten zien hoeveel hij kan drinken, maar het lukt
hem maar niet om de drinkhoorn van de reus te legen. Daarna moet hij de kat van
de reus optillen. Die kat blijkt echter bijzonder rekbaar en pas als Thor zich tot het
uiterste heeft uitgerekt komt één poot van de kat los van de grond. Dan laat de reus
Thor vechten met een oude vrouw, Elli, en deze blijkt Thor te sterk: op een gegeven
moment valt Thor op één knie. Als het zover gekomen is, maakt de reus een eind
aan de ‘spelen’, de gasten worden nu goed ontvangen en ze brengen daar de nacht
door.
De volgende morgen vertrekken ze na een goed ontbijt en Utgardaloki begeleidt
hen een stukje. Als de reus Thor vraagt of hij tevreden is over zijn bezoek, geeft Thor
toe dat hij zich onteerd voelt en daar niet gelukkig over is. Dan vertelt de reus hem
dat hij diep onder de indruk was van hem en zijn kracht en dat alles wat ze hebben
beleefd een zinsbegoocheling was. Loki at om het hardst met het vuur (Logi = vuur),
Thjalfi liep hard tegen de geest van de reus (Hugi = geest), Thor dronk uit een
drinkhoorn, waarvan het einde in zee stak, probeerde een kat op te tillen die in
werkelijkheid de Midgardslang was, en worstelde tegen de ouderdom (Elli =
ouderdom). Ook wat er in het bos gebeurde was tovenarij en zinsbegoocheling; als
de reus niet telkens een berg tussen zichzelf en Thors klappen had gehouden zou hij
het niet hebben kunnen navertellen. Thors reactie was er een van grote woede. Hij
hief zijn hamer om de reus te slaan, maar op dat moment was de reus verdwenen en
ook de burcht was niet meer te vinden, zodat Thor zwaar gefrustreerd naar huis
terugging (SnE. I, 44-47).
Ook Saxo kent deze bewoner van Utgard, een gebied dat ver buiten de grenzen
van de bewoonde wereld ligt. In het achtste boek van zijn Gesta Danorum wordt
Thorkillus, na zijn reis met de Deense koning Gormo naar het rijk van Geruthus
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(»Geirröd), door deze koning naar Ugarthilocus gestuurd om hem te vragen waar hij
na zijn dood terecht zal komen en of hij voor zijn ijverig dienen van de goden beloond
zal worden. Thorkillus gaat met een klein gezelschap in een schip op reis tot hij in
een land komt waar eeuwige nacht heerst. Als onderweg het hout opraakt en er als
gevolg daarvan honger en ziekte in het gezelschap heersen, ziet Thorkillus op een
dag vuur in de verte, gaat op onderzoek uit en ontmoet twee reuzen die hem in ruil
voor een aantal goede uitspraken vuur geven en verder de weg wijzen. Na vier dagen
varen bereiken ze het land van Ugarthilocus. Ook hier is sprake van een onneembaar
hoge veste, een rots ditmaal, en een ingang waar ze zich doorheen
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moeten persen. In het hol waar ze in komen, staan ijzeren zetels en er kruipen
ontelbaar veel slangen. Na het oversteken van een waterstroom bereiken ze een diep
gelegen en stinkend hol waarin Ugarthilocus aan kettingen vastligt. Zijn haren zijn
hard en dik als struikgewas. Thorkillus rukt hem een baardhaar uit om als bewijsstuk
mee te nemen. Op de terugweg worden bijna al Thorkillus' gezellen door slangen en
demonen gedood. Zelfs als ze al weer aan boord zijn vallen er nog slachtoffers, zodat
Thorkillus zich tot de ‘god van het heelal’ wendt en hem om hulp vraagt. Zijn gebed
wordt verhoord en het restant van het gezelschap - er zijn er nog maar drie over komt via Germanië, waar Thorkillus zich tot het christendom bekeert, veilig thuis.
Hier maken Thorkillus' vijanden de koning wijs dat hij zal sterven als hij diens
berichten gehoord heeft. De koning probeert dan hem te vermoorden, maar Thorkillus
voorziet de aanslag en raakt niet gewond. Hij gaat naar de koning, berispt hem en
vertelt daarna over zijn reis. De voorspelling gaat in vervulling: als Thorkillus over
het helse verblijf van 's konings god Ugarthilocus vertelt, blijft het hart van de koning
van schrik en verdriet stilstaan.
Het verhaal van Thors bezoek aan Utgardaloki is een van Snorri's zogenaamde
mythologische novellen, een verhaal met zoveel smaak verteld en opgesmukt met
zoveel sprookjesachtige details, met de god in een verre van waardige hoofdrol, dat
men zich heeft afgevraagd of hier wel sprake is van een mythe. Er zijn echter een
aantal raakpunten met mythen en volksverhalen van andere volkeren waaruit men
zou kunnen afleiden dat sommige elementen in Snorri's verhaal misschien toch
teruggaan op oude mythische overleveringen. Zo wees Von Sydow op parallellen
met een Keltisch sprookje, Chadwick vond ze in de Russische volksverhalen over
de reus Svjatogor, en Dumézil zocht ze bij de Osseten, afstammelingen van de oude
Scythen. Hij wees onder meer op een verhaal dat sterke overeenkomsten vertoont
met Snorri's handschoenverhaal: reizigers brengen de nacht door in de holte van het
schouderblad van een reus, denkend dat ze in een hol liggen. Het is precies dit gedeelte
van Snorri's vertelling waarnaar buiten de Snorra-Edda een enkele maal verwezen
wordt, en wel in twee gedichten in de Lied-Edda. Zowel in Hárbarðsljóð (Het lied
van Harbard) str. 26 als in de Lokasenna (Loki's twistgesprek) 60 wordt een toespeling
op Thors verblijf in Skrymirs handschoen gemaakt. Ls. 62 noemt ook nog de zak
met proviand die niet geopend kon worden. Een en ander bewijst in ieder geval dat
het Skrymirgedeelte van het verhaal in IJsland niet alleen aan Snorri bekend was.
De parallel met het Ossetische verhaal zou op een oorspronkelijk Indo-europese
overlevering kunnen wijzen.
De reus heet in Hrbl. niet Skrymir, maar Fjalar. Bij Snorri heeft hij twee namen,
Skrymir en Utgardaloki. Dat Snorri twee namen voor een en dezelfde reus gebruikte,
zou erop kunnen wijzen dat er oorspronkelijk sprake was van twee verhalen met
twee protagonisten.
Waar uit de twee genoemde strofen blijkt dat het Skrymirverhaal een bekend
verhaal was, kan dit niet van de gebeurtenissen bij Utgardaloki gezegd worden.
Slechts in één skaldenstrofe, toegeschreven aan Kveldulf, de grootvader van de
dichter Egil Skallagrimsson, heet de ouderdom ‘Thors worstelvriendin’ (Egils saga
24). Als deze strofe terecht aan Kveldulf wordt toegeschreven zou dit betekenen dat
het verhaal al rond het einde van de 9e eeuw bekend was, maar aan de juistheid van
de toeschrijving bestaan twijfels. Dat betekent dat de gebeurtenissen bij Utgardaloki
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door geen enkele overlevering worden gesteund, reden waarom sommigen aannemen
dat ze door Snorri of iemand uit zijn omgeving verzonnen zijn.
Hoewel er gezien de naam een overeenkomst moet zijn, lijkt Snorri's Utgardaloki
in niets op de gebonden reus Ugarthilocus die Saxo ons toont. Deze doet vooral
denken aan de gebonden Loki die in een hol onder de aarde op een eiland in een
meer ligt, het beeld dat Snorri ons schetst (SnE. I, 50). Saxo's Ugarthilocus is echter
een duivelse figuur en zijn omgeving een hellerijk. Snorri's Utgardaloki is een
reusachtig en machtig heer die met zijn mannen een burcht bewoont. Hij beschikt
over magische vermogens, maar een demon is hij niet. De omgeving en daden van
Snorri's »Geirröd
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doen demonischer aan dan de bijna ‘hoofse’ omgeving van zijn Utgardaloki.
Snorri's Utgardaloki vertoont in één opzicht een overeenkomst met de Loki die
we uit het eddagedicht Lokasenna kennen: hij heeft een scherpe tong waarmee hij
zijn bezoekers danig irriteert. Misschien heeft de verteller van het verhaal dit trekje
van het gedicht geleend.
Oude afbeeldingen bij dit verhaal zijn er niet. Jonge afbeeldingen, meestal
boekillustraties, tonen bijna altijd scènes uit het Skrymirverhaal en bij voorkeur het
verblijf in de handschoen.
Adam Oehlenschläger publiceerde in 1807 het episch gedicht Thors reis naar
Jotunheim; W. Hertz in 1859 Thor kam als Gast ins Riesenland en Thors Trunk.
Chadwick 1964; Dumézil 1943; Mogk 1923; Sydow 1919.

Valhöll
(on. Valhöll; du. Walhalla), Odins hal, waar helden en krijgers die op het slagveld
gevallen zijn, na hun dood naartoe gaan. Beschrijvingen zijn fragmentarisch door de
teksten verspreid. De uitvoerigste beschrijving vinden we in de Snorra-Edda.
De naam van Valhöll (hal der gevallenen) hangt nauw samen met de functie van
de hal: onderdak verlenen aan gevallen krijgers. De gevallen krijgers op het slagveld
heetten de ‘valr’. Het woord hangt samen met het werkwoord ‘velja’, kiezen. Men
geloofde namelijk dat de strijders die na hun dood in Valhöll kwamen, daartoe door
Odin waren uitverkozen, ‘en daarom heet Odin ook Valfödr (vader van de “valr”),
want allen die op het slagveld vallen, zijn zijn uitverkoren zonen’ (SnE. I, 20). Zij
zijn namelijk degenen die de goden tijdens Ragnarök tegen hun vijanden moeten
bijstaan. In Valhöll oefenen zij zich dagelijks voor deze definitieve slag. De oudste
tekst die het verblijf van Odins strijders in Valhöll in verband brengt met Ragnarök,
is het gedicht Eiríksmál (Het lied van Erik) dat een anonieme skald na de dood van
de Noorse koning Erik Bloedbijl in 954 op verzoek van koningin Gunnhild dichtte.
In dit vers zegt Odin dat hij Erik naar Valhöll haalde ‘omdat het niet zeker is wat er
zal gebeuren als de grijze wolf de woningen der goden zal aanvallen’, m.a.w. omdat
hij hulp nodig heeft. Eenmaal in Valhöll aangekomen heten de krijgers Einheri's (zij
die samen één leger vormen) en hun leider Odin draagt de naam Herjann (aanvoerder).
Het aantal krijgers waarover hij uiteindelijk zal kunnen beschikken is groot: als ze
de wolf gaan bestrijden zullen door ieder van de 640 deuren van Valhöll 800 Einheri's
tegelijk naar buiten komen.
De hal is van stralend goud en hij staat in Gladsheim (vreugde-wereld), Odins
woongebied in Asgard aan de voet van de wereld-es. De poort die toegang biedt tot
het terrein heet Valgrind (dodenpoort) en niemand weet op welke manier deze oude
poort wordt afgesloten (Grímnismál [Het lied van Grimnir] 22). Speerschachten
vormen de daksparren van de hal en het dak is met gouden schilden gedekt. Buiten
voor de deur is een bosschage of een boom met roodgouden bladeren, die Glasir
heet. Boven de deur hangt volgens Grm. 10 een arend en naast de deur een wolf.
Men kan zich afvragen boven welke deur die arend hangt, want verderop in hetzelfde
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gedicht wordt verteld dat de hal vijf maal honderd plus veertig deuren heeft. Als men
uitgaat van het zgn. ‘groothonderd’ (= 120), heeft de hal 640 deuren.
Op het dak van de hal staat de geit Heidrun, uit wier uier de mede stroomt die door
Odins krijgers gedronken wordt. Eveneens op het dak bevindt zich het hert Eikthyrnir.
De geit en het hert voeden zich met de takken van de boom Laerad. Ze produceren
beide onuitputtelijke overvloed: zoals de mede die de geit levert nooit opraakt, zo
welt uit het gewei van het hert het water dat de bron Hvergelmir voedt. Vanuit deze
bron stromen rivieren naar alle werelden, die van de goden, de mensen en de doden.
Binnen op de banken liggen maliënkolders verstrooid. Zwaarden zorgen er voor
de verlichting. Hier drinken de Einheri's 's avonds de mede en ze

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

203
eten het vlees van het everzwijn Saehrimnir, dat volgens Snorri al even wonderbaarlijk
is als de geit Heidrun: iedere ochtend wordt hij door de kok Andhrimnir in de ketel
Eldhrimnir gebraden en 's avonds is hij weer klaar voor verwerking. De gastheer in
deze hal is Odin en hij leeft van wijn alleen (SnE. I, 2, 38-40; II, 41, 42; Grm. 8-9,
18, 22, 23-26).
Het diep onder de aarde gelegen verblijf van de doodsgodin »Hel en Odins hemelse
burcht Valhöll zijn twee voorstellingen van het dodenrijk die waarschijnlijk vrij jong
zijn, niet veel ouder dan de vikingtijd.
Het aanbrengen van dieren(schedels), in dit geval een arend, boven de deur is
volgens De Vries een oud gebruik. Hij wijst ook op een al bij Jacob Grimm geciteerde
passage van een monnik, Richerus van St.-Remy (tweede helft 10e eeuw), die meldt
dat op de geveltop van het paleis van Karel de Grote een vliegende arend was
aangebracht.
De poort Valgrind staat volgens Grm. 22 voor een heilige deur. Aangezien de
strofe er een is van een reeks strofen die Valhöll beschrijven, neemt men aan dat het
de naam van de poort van Valhöll is. Toch twijfelen sommigen en willen zij Valgrind
veeleer zien als de poort naar het rijk van Hel (vgl. Nagrind of Helgrind, dodenpoort).
Zowel de geit Heidrun als het hert worden gezien als varianten op de oerkoe
Audhumla, die »Ymir met haar melk voedde. De mede uit Heidruns uier zou, als in
oosterse mythologieën, een onsterfelijkheidsdrank zijn, die ‘heiðr’ heet. Daarom heet
de wereld-es die wordt overgoten met ‘wit vocht’, dat door De Vries als offermede
geïdentificeerd wordt, ‘heiðvanr’ (aan ‘heiðr’ gewend), de geit Heidrun (vriendin
van ‘heiðr’) en een schedel waaruit vocht drupt dat Odin runenwijsheid verleent
‘Heiddraupnir’ (‘heiðr’-druppelaar’). Anderen zijn van mening dat de naam nog niet
bevredigend verklaard is en wijzen op overeenkomsten met de geit Amaltheia uit de
Griekse mythologie, wier melk de jonge Zeus dronk, terwijl hij later uit een van haar
horens een hoorn van overvloed maakte. De geit wordt nog genoemd in één ander
eddagedicht, Hyndluljóð (Het lied van Hyndla).
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Afbeelding van Valhöll in het geïllustreerde handschrift van de Snorra-Edda van Brynjólfsson (18e
eeuw)
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Het hert Eikthyrnir wordt evenals Heidrun gezien als een variant van de oerkoe
Audhumla. Snorri's mededeling in SnE. I, 39 (naar Grm. 26) dat het gewei van dit
hert op het dak van Valhöll de oerbron Hvergelmir van water voorziet, valt niet goed
te rijmen met Snorri's verhaal over de oerbron die er al was, lang voor de aarde (en
dus ook Valhöll) gemaakt werd (SnE. I, 4).
De namen van kok, ketel en ever heeft men met het woord ‘hrím’ in de betekenis
van ‘roet’ in verband gebracht. De steeds herlevende ever Saehrimnir heeft parallellen,
allereerst bij Snorri zelf in het verhaal over de bokken van »Thor (SnE. I, 44), maar
ook buiten IJsland, o.a. in Ierland (De Vries 1970 II, § 582, noot 1). Volgens De
Vries hebben we hier te maken met een Luilekkerlandmotief.
Laerad is, naar men aanneemt, een andere naam voor de wereld-es. De betekenis
van de naam is problematisch. De meest voor de hand liggende betekenis is ‘hij die
schade veroorzaakt’ (uit ‘lae’, onheil, kwaad, en ‘ráða’, bedenken, aandoen). Deze
betekenis past echter niet goed bij een hemelse boom, die al even hemelse creaturen
voedt.
Glasir, het verder onbekende bos met de gouden bladeren, wordt ook genoemd in
het gedicht Bjarkamál dat de dichter Thormod Kolbrunarskald in de nacht vóór
koning Olaf de Heilige op Stiklastadir viel (1030) voordroeg. Uit de samenhang kan
een ‘wat of waar’ niet worden opgemaakt; er staat slechts dat goud ‘glanzend loof
van Glasir’ genoemd kan worden (SnE. II, 56). In ieder geval was het begrip geen
verzinsel van Snorri.
In alle teksten betekent Valhöll ‘hal der gevallenen’, maar het is mogelijk dat het
woord in ouder tijd ‘berg der gevallenen, dodenberg’ heeft betekend. In Zuid-Zweden
dragen enkele heuvels of rotsen waarin naar men meende de doden verbleven, de
naam ‘Valhall’. Een ‘hallr’ is een rots. Het is mogelijk dat we hier te maken hebben
met een ouder begrip ‘valhallr’, dat het geloof uitdrukte dat de doden in bergen
woonden (zie ook »Hel), en dat Valhöll pas in de vikingtijd tot de stralende vorstenhal
uit de teksten werd. Magnus Olsen heeft gesuggereerd dat het idee van het paleis
met de vele deuren gebaseerd zou kunnen zijn op verhalen (of reminiscenties aan
verhalen) van geïmponeerde reizigers uit het Noorden die het Romeinse Colosseum
hadden gezien, en misschien zelfs gladiatorengevechten, die tot het beeld van de
eeuwig vechtende Einheri's zouden hebben kunnen inspireren.
Op de Gotlandse beeldstenen ziet men regelmatig een krijger te paard, een dame
met drinkhoorn en een bergachtig uitziende hal afgebeeld. Men interpreteert deze
voorstelling als de aankomst van de dode krijger in Valhöll.
In de geïllustreerde jonge handschriften van de Snorra-Edda vinden we ook
afbeeldingen van Valhöll: het 17e-eeuwse AM 738 4to (Reykjavík) toont Valhöll als
een paleis met vele torentjes, met een dwars erdoorheen groeiende Yggdrasil, compleet
met geit en hert, Heimdall in de deur en een vaandel in top, en het 18e-eeuwse
handschrift NKS 1867 4to toont een soort renaissancegebouw met een laag aarde
erbovenop, waarop Yggdrasil en de geit staan.
In de Ny Carlsberg Glyptotek te Kopenhagen bevindt zich een fresco van Stephan
Sinding uit 1886-87, waarop Valhöll en de goden zijn te zien.
De Duitse naam ‘Walhalla’, die ook in Nederland werd overgenomen, is een
18e-eeuwse creatie, waarschijnlijk op grond van Latijnse vertalingen.
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Op de Noordse mythologie gebaseerd is Richard Wagners ‘Walhall’, al dragen
zijn goden geen Noordse namen. In de titel van het tijdschrift Walhalla (München
1905-13) is het walhalla een symbool van Germaans heidendom. De Deense stripserie
uit de jaren '70 en '80, Valhalla van Peter Madsen, in het Nederlands vertaald als
Walhalla (Vertellingen uit het godenrijk; Haarlem 1982), gebruikt in een vrolijke
mengeling motieven uit mythologie en saga's. Valhöll en de goden spelen ook een
rol in de Britse film ERIK THE VIKING uit 1988-89.
Weinig met goden te maken hebben het Walhalla bij Regensburg en het
gelijknamige museum op het Scilly-eiland Tresco in Zuidwest-Engeland. Het Walhalla
bij Regensburg, dat tussen 1830 en 1847 door L. von Klenze voor koning
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Ludwig I van Beieren werd gebouwd, is een erehal waarin de afbeeldingen van grote
Duitsers en een enkele Nederlander te zien zijn, o.a. Willem de Zwijger, Erasmus,
Hugo de Groot en Maarten Tromp. Het Engelse Walhalla bevat boegbeelden van
gezonken schepen.
In de literatuur zijn er gedichten van Hoffman von Fallersleben, ‘Walhalla,
Walhalla, was soll denn das sein?’ (1842) en H. Rebenstock, ‘Walhalla der
Menschheit’ (1847). K. von Gerstenberg schreef het toneelstuk Walhalla der Heiligen
(1873).
Einarsson 1965; Marold 1972; Olsen 1931-32; Sturtevant 1952; De Vries
1970 II, § 582.

Vali
(on. Váli) is de zoon van Odin en »Rind. Hij is ‘dapper in de strijd en een zeer goed
boogschutter’ (SnE. I, 30). Vrijwel alles wat over hem verteld wordt, heeft betrekking
op zijn functie als wreker van Balder; hij heet o.a. ‘Balders wreker’ en ‘Höders
vijand’ of ‘Höders doder’ (SnE. II, 29). Als zodanig wordt hij ook vermeld in twee
eddagedichten, beide overgeleverd buiten de Codex Regius van de Lied-Edda, Baldrs
draumar (Balders dromen) en Hyndluljóð (Het lied van Hyndla). Ook het gedicht
Völuspá verwijst naar hem, zonder echter zijn naam te noemen. De informatie is
overal dezelfde: ‘één nacht oud’ volgens de teksten, d.i. op zeer jeugdige leeftijd, en
zonder zich gewassen of gekamd te hebben, doodde hij Höder, de ‘handbani’ (lett.
hand-doder, degene die de moord pleegde) van Balder (Bdr. 11, Vsp. 32-3, Hdl. 29).
Volgens Vm. 51 en SnE. I, 53 behoort hij tot de goden die Ragnarök zullen
overleven en de nieuwe aarde zullen bewonen.
Hoewel men de naam Vali op verschillende manieren heeft proberen te duiden, is
deze tot op heden nog niet bevredigend verklaard. De oude Noorse plaatsnaam
‘Valaskioll’ (uit ‘Valaskjálf’) in Zuidoost-Noorwegen zou naar de god Vali kunnen
verwijzen, want men brengt de naam van de met zilver gedekte godenbehuizing
‘Valaskjalf’, volgens Grm. 6 door een niet nader genoemde Ase gebouwd, in verband
met deze god. Het feit dat een andere Noorse plaatsnaam in hetzelfde gebied, Viskjøl,
afgeleid van ‘Viðarsskjálf’, ook naar een zoon van Odin verwijst, zou kunnen duiden
op een verering van deze Odinszonen, al vormen twee bewijsplaatsen een wel heel
magere bewijslast. Odin zelf heeft overigens een zetel of zaal waarvan de naam met
hetzelfde ‘skjalf’ is samengesteld: Hlidskjalf.
In Gest. D. III heet de wreker van Balderus (»Höder) BOUS; hij werd door Othinus
bij Rinda verwekt. Hij groeide op tot een jonge krijgszuchtige man en Odin droeg
hem op om zijn broer Balderus te gaan wreken, waarop Bous tegen Hotherus ten
strijde trok. Tijdens het gevecht viel Hotherus, maar ook Bous raakte zwaargewond.
Hij stierf de volgende dag aan zijn verwondingen en werd door het leger in een grote
grafheuvel bijgezet.
De naam ‘Bous’ is de Latijnse vorm van od. ‘bo’, on. ‘búi’ (bewoner, boer);
Holtsmark brengt Bous in verband met het Duitse ‘Bube’ en verklaart de naam als
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‘kleine jongen’. Dit zou aardig aansluiten bij een van de pogingen om de naam Vali
te verklaren als afgeleid van ‘*wanilo’, kleine Wane.
De verschillende namen voor de wreker van Balder worden door De Vries verklaard
als plaatselijk bepaald: de naam Bous zou thuishoren op Deens gebied, de naam Vali
op Noors grondgebied. Volgens hem zou Bous een vegetatiegodheid zijn en zijn
cultus een vruchtbaarheidscultus, die in de loop van de tijd een plaats in de
Baldermythe kreeg. Wat daarentegen over de jonge Vali verteld wordt, doet volgens
De Vries denken aan bepaalde regels waaraan krijgers die zich aan Odin hadden
toegewijd zich hielden, zoals bijv. het niet knippen van haren en baard voor men zijn
vijand gedood had. Dichtregels als ‘hij waste zijn handen niet en zijn haren kamde
hij niet voor hij Balders vijand op de brandstapel bracht’ (Vsp. 33 en Bdr. 11) zouden
daarop kunnen wijzen.
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Volgens Snorri heet Vali ook Ali. Deze naam komt behalve bij Snorri eenmaal voor
in een gedicht van Bragi (SnE. II, 45), maar uit de samenhang valt niet meer op te
maken dan dat Ali een van de Asen moet zijn.
Van deze god zijn geen afbeeldingen bekend.
Holtsmark 1981k; Nordenstreng 1924.

Valkyrja
(on. valkyrja), bovennatuurlijke vrouwelijke strijder, dienares van Odin. Ze heeft
volgens het eddagedicht Grímnismál (Het lied van Grimnir) 36 en SnE. I, 36 de taak
Odin en de Einheri's bier te schenken en al wat daarbij hoort. De voornaamste taak
van een Valkyrja echter is het kiezen van de ‘valr’, de helden die in het gevecht
zullen vallen en daarna in Odins hal, Valhöll, zullen worden opgenomen. Valkyrja's
zijn dan ook meestal op het slagveld te vinden. Namenlijsten van Valkyrja's vinden
we in Völuspá 30, waar ze als paardrijdende dienaressen van Odin worden genoemd,
en in Grm. 36, waar de nadruk ligt op hun tafeldienende kwaliteiten.
Hoewel Valkyrja's door Snorri in de hoofdstukken over de Asinnen worden
behandeld en ze ook in de Lied-Edda tot de bovennatuurlijke wereld behoren, kent
de literatuur ook andere vrouwen die ‘Valkyrja’ genoemd worden, maar die veeleer
menselijk dan bovennatuurlijk lijken. Hoewel ze in de gedichten het vermogen hebben
om zich door de lucht voort te bewegen, lijken ze voor het overige vooral op de in
eddagedichten en voortijdsaga's genoemde ‘schildmeisjes’, vrouwelijke krijgers. Het
individuele lot van deze Valkyrja's is meestal nauw verbonden met dat van een
bepaalde held. In de Helgakviða Hundingsbana I (Het eerste gedicht over Helgi
Hundingsbani) bijv. komen de menselijke koningsdochter Sigrun en haar gevolg als
Valkyrja's door de lucht aanrijden: de bergen schitteren, bliksems flitsen, hun
maliënkolders zijn met bloed bespat en hun speren stralen. Ze komen de held echter
geen hulp bieden, Sigrun komt hulp vragen in de heel menselijke kwestie van een
ongewenste verloofde. Ook Svava in de Helgakviða Hjörvarðssonar II (Het tweede
gedicht over Helgi Hjörvardszoon) die met acht andere vrouwen door de lucht rijdt,
wordt een Valkyrja genoemd. Ze schenkt haar held een zwaard en beschermt hem
in de strijd. Voor het overige zijn deze vrouwen vooral menselijk: ze hebben hun
held lief, trouwen hem zelfs, en in de Helgakviða Hundingsbana II volgt Sigrun haar
gestorven geliefde de grafheuvel in, totdat Helgi definitief naar het dodenrijk moet
vertrekken. In al deze gedichten is er nauwelijks sprake van een verband tussen de
Valkyrja en de god Odin. De auteur van het proza dat de Völundarkviða (Gedicht
over Völund) inleidt, noemt een drietal koningsdochters Valkyrja's, maar beschrijft
hen tegelijkertijd als zwanenmeisjes. Hij had duidelijk geen helder beeld van de
werkelijke aard van deze jonge vrouwen en de tekst van het gedicht is op dit punt
ook niet helder.
Verband tussen Odin en een Valkyrja is er wel in het gedicht Sigrdrífumál (Het
lied van Sigrdrifa). Sigrdrifa wordt door Sigurd in diepe slaap op een bergtop
aangetroffen, geharnast en gewapend, achter een muur van schilden en binnen een
ring van vuur. Sigurd neemt haar haar helm af en snijdt het harnas open, waarop ze
ontwaakt en hem haar verhaal vertelt: ze is een Valkyrja die, tegen de wil van Odin
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in, een jonge strijder liet leven en zijn oudere tegenstander de dood in zond. Odin
zei haar dat ze voor straf zou moeten trouwen, waardoor ze haar bovennatuurlijke
macht zou verliezen. Hij bracht haar in een diepe slaap die zou voortduren tot er een
held kwam die onverschrokken genoeg was om door de vlammen te rijden. In alle
prozabewerkingen van het Sigurdverhaal wordt Sigrdrifa gelijkgesteld aan Brynhild,
een van de heldinnen in dit verhaal. Zowel Sigrdrifa (zegeschenkende) als Brynhild
(‹ harnas + strijd) zijn Valkyrja-namen. Het gegeven is een hoofdthema in Wagners
opera Die Walküre.
De Valkyrja hoort dus thuis op het slagveld, waar ze de krijgers aanwijst die gaan
sterven. Als zodanig is ze een doodsgodin. Doodsgodinnen
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zijn zeker de vrouwen die volgens de Njáls saga (De saga van Njal) hfdst. 157 op
de ochtend van de slag bij Clontarf (Ierland) in het jaar 1014 door een man in Caithnes
werden gezien. Hij zag twaalf mensen in een huis verdwijnen en toen hij er door een
venster naar binnen keek, bleken het vrouwen te zijn die aan het weven waren op
een weefgetouw dat uit speren, zwaarden, menselijke darmen en schedels was
opgebouwd. Ze weefden er het lot

Door Wagner geïnspireerd: James Ensor, Der Ritt der Walküren, gouache, 1888

van de krijgers op en reciteerden er strofen bij, die in de saga zijn opgenomen. Naar
de tot driemaal toe herhaalde zin ‘vindum, vindum, vef darraðar’ (laat ons winden,
winden het weefsel van D.) heet het gedicht Darraðarljóð (Het sperenlied). Over de
betekenis van ‘vef darraðar’ bestaat geen eenstemmigheid; men leest ofwel ‘weefsel
van de speer’ ofwel ‘weefsel van Odin’, in beide gevallen is de betekenis ‘strijd’.
De wevende vrouwen noemen
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Stephan Sinding, Rijdende Walkure met speer, brons, 57 × 52 cm, 1908. Frankfurt a.M., Galerie und
Kunstantiquariat Joseph Fach

zich Valkyrja's en de zes namen die in het gedicht genoemd worden zijn ook typische
Valkyrja-namen. Aan het einde van het gedicht scheuren de vrouwen hun weefsel
in stukken en rijden ermee weg, zes naar het noorden en zes naar het zuiden. In de
slag bij Clontarf tussen een binnenvallend vikingleger en de Ierse koning Brian Boru
vielen zowel de koning als jarl Sigurd van Orkney. Het gedicht is waarschijnlijk kort
na deze slag in de invloedssfeer van de jarls van Orkney ontstaan.
De benaming ‘val-kyrja’ is een samenstelling waarin twee werkwoorden verborgen
zijn, die beide ‘kiezen’ betekenen. ‘Val’ in Valkyrja en Valhal hangt samen met het
on. werkwoord ‘velja’ (kiezen) en betekent ‘uitverkorene(n)’; ‘kyrja’ is afgeleid van
een on. werkwoord ‘kjósa’ (kiezen) en betekent ‘zij die kiest’. Een Valkyrja is dus
iemand die de mensen uitkiest die als uitverkorenen bij Odin mogen wonen.
Bijna alle namen van Valkyrja's die we kennen, hebben te maken met strijd, zo
bijvoorbeeld Skögul (schildzwaaister), Gunn (strijd), Hild (gevecht), Göndul
(stafdraagster), Geirskögul (speerzwaaister).
Op de Gotlandse beeldstenen staat menigmaal afgebeeld hoe de gevallen krijger
in Valhöll ontvangen wordt. Het vrouwenfiguurtje dat hem met een drinkhoorn voor
de deur opwacht, noemt men vaak een Valkyrja, zulks op grond van teksten als de
10e-eeuwse Eiríksmál (Het lied van Erik) of Grímnismál 36 waarin de Valkyrja's
als Odins schenksters optreden.
In de beeldende kunst van de 19e eeuw zijn de Valkyrja's/Walkuren een geliefd
thema, ook al voordat Wagners opera Die Walküre (eerste opvoering 1870)
kunstenaars begon te inspireren.
Een keuze: Hermann Ernst Freund begon in de jaren '20 van de 19e eeuw aan een
reusachtig fries, het zgn. Ragnarök-fries. Bij zijn dood was dit nog niet voltooid en
het werd afgemaakt door zijn vriend H.W. Bissen (1798-1868). Het fries, dat zich
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in het kasteel Christiansborg bevond, ging verloren toen het kasteel in 1884 door
brand werd verwoest. Er zijn echter tekeningen bewaard ge-
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bleven, o.a. van Henrik Olrik uit 1857 (in het Statens Museet for Kunst te
Kopenhagen), waaruit blijkt dat Freund zich de Valkyrja's als een soort gevleugelde
Amazones in korte tunieken voorstelde. Van Bissen is een Valkyrja-sculptuur uit
1835 bewaard gebleven. In de Nasjonalgalleriet in Oslo bevindt zich Valkyrien (1866)
van de Noor P.N. Arbo (1831-92). Op dit schilderij, een mengeling van dramatiek
en bonbonromantiek, staat de Valkyrja afgebeeld als een mollig meisje met loshangend
haar, blootsvoets op een zwart paard door de lucht rijdend, gekleed in maliën, met
een fantasiehelm op het hoofd, en bewapend met speer en rond schild. Later schilderde
Arbo nog Valkyriens død (1880, in hetzelfde museum). Classicistisch doen de
Valkyrja's aan op het godenfries van Wilhelm Engelhard dat zich eens in het kasteel
Marienburg (1859) bij Hannover bevond, maar nu verdwenen is. De Valkyrja's van
Gust. van de Wall Perné in Berdings eddabewerking uit 1911 rijden blootsvoets op
zwarte paarden, met speer en schild en gekleed in een soort maliënschortjes, en met
de gevleugelde helm die zoveel tekenaars en schilders kennelijk typisch Noords
vonden. Stephan Sinding maakte in het begin van de eeuw een groot bronzen
Valkyrja-beeld, dat op Grønningen in Kopenhagen staat. Er bestaan verscheidene
voorstudies van dit beeld, uit 1902, 1904 en 1908. Deze Valkyrja's zijn veeleer fraaie
naakt-te-paard-studies dan Valkyrja's. Alleen het feit dat ze een wapen zwaaien
herinnert aan hun functie. Op het Yggdrasil-fries van de Noor Dagfin Werenskiold
(1892-1977) op het binnenplein van het Oslose stadhuis staan de zwanenmeisjes uit
de Völundarkviða afgebeeld.
Op de grote Nibelungententoonstelling die in 1987-88 in het ‘Haus der Kunst’ in
München werd gehouden, waren ook een aantal walkuren-voorstellingen te zien
(walkuren, want geïnspireerd door Wagners Walküre of het Nibelungenlied. In het
boek dat ter gelegenheid van de tentoonstelling werd uitgegeven (München 1987)
staan walkurenverbeeldingen van o.a. Hans Makart (Der Kuss der Walküre, schilderij,
vóór 1880), James Ensor (Der Ritt der Walküren, gouache, 1888, en schilderij, 1938),
Hans Thoma (Walküre, 1895), Stephan Sinding (bronzen uit 1904 en 1908), Hermann
Hendrich (Der Walkürensturm, 1909) en Paul Klee (Walküre, tekening, 1940).
Heinrich Heine schreef het gedicht ‘Die Walküren’ (in: Romanzero, 1847). Het
on. Darraðarljóð is verschillende malen vertaald, o.a. door Thomas Gray, Lulof
Gräter en tweemaal door Johann Gottfried Herder. Op grond van deze vertalingen
schiep A.C.W. Staring zijn vertaling ‘Het weefgezang der Schikgodinnen’, afgedrukt
in N. Westendorps Verhandeling enz. van 1826, en later enigszins gewijzigd in
Starings bundel Winterloof (1832) afgedrukt onder de titel ‘Het weefgezang der
Walkyren’.
Genzmer 1956; Goedheer 1938; Holtsmark 1939; Kroesen 1997; Motz
1980; Von See 1959; Steblin-Kamensky 1982; F. Ström 1954.

Veleda
was een Germaanse zieneres die een rol speelde in de opstand van de Bataven in 69
n.Chr. Claudius Civilis stuurde de legioenscommandant van Castra Vetera (Xanten)
naar haar toe. Volgens Tacitus was ze ‘een maagd uit de stam van de Bructeri die
grote macht bezat, naar het gebruik bij de Germanen om vele vrouwen voor
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zieneressen, in extreme gevallen van bijgeloof zelfs voor godinnen te houden. Het
aanzien van Veleda steeg toentertijd zeer, want zij had het succes van de Germanen
en de nederlaag van de legioenen voorspeld’ (Hist. IV, 61). Toen de Bataven Keulen
bedreigden, riepen de inwoners van die stad Civilis en Veleda aan als scheidrechters:
‘Gezanten werden met verschillende geschenken aan Civilis en Veleda gestuurd en
handelden alles af naar de zin van de Keulenaren; het was hun echter niet toegestaan
voor Veleda zelf te verschijnen en met haar te spreken. Men verbood hun haar te
zien om zo meer eerbied in te boezemen. Ze woonde in een hoge toren en een door
haar daarvoor uitgekozen familielid bracht de vragen en antwoorden over als
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(ware hij de) boodschapper van een godin.’ (Hist. IV, 65) In 70 kaapten de Germanen
het vlaggenschip van de Romeinse Rijnvloot en sleepten het schip de Lippe op om
het aan Veleda te schenken. De Romeinse commandant Petilius Cerialis kende
blijkbaar de macht van Veleda en probeerde haar zelfs over te halen de Romeinen
van dienst te zijn, waarbij hij Civilis en de Bataven gratie beloofde (Hist. V, 24).
Tacitus' verslag breekt hierna af, maar uit een vermelding in een gedicht van Papinius
Statius (Silvae I, 4, 89) blijkt dat Veleda zich in 77 n.Chr. in Romeinse gevangenschap
bevond. Later werd ze vermoedelijk naar Italië gedeporteerd en in een tempel in de
stad Ardea in Latium ondergebracht. Een spotvers op een steen uit die plaats spreekt
namelijk over ‘de lange verwaten maagd die door de Rijnwaterdrinkers wordt vereerd’.
Veleda is het bekendste voorbeeld van een zieneres bij de Germanen. Vrouwen
komen herhaaldelijk in die functie voor. Tacitus vermeldt in hoofdstuk 8 van zijn
Germania: ‘In de ogen van de Germanen bezitten vrouwen een zekere heiligheid en
de gave van de profetie en daarom letten ze op hun raadgevingen. Zo hebben wij
onder de regering van de goddelijk vereerde Vespasianus zelf beleefd, hoe Veleda
lange tijd door zeer veel Germanen als een goddelijk wezen werd geëerd. Maar al
in de grijze oertijd hebben de Germanen Albruna en verscheidene andere vrouwen
vereerd, maar niet uit vleierij en zonder dat ze ze als het ware eerst tot godinnen
maakten.’
Andere zieneressen, van wie we niet veel meer kennen dan de naam, zijn twee
Semnonenvrouwen uit de 1e en 2e eeuw n.Chr., Waluburg en Ganna. Interessant is
de etymologie van hun namen, die in beide gevallen verwijst naar een belangrijk
attribuut van een zieneres, de toverstaf: Walu- is waarschijnlijk terug te voeren op
ogm. *waluz (on. völr, staf) en Ganna hangt waarschijnlijk samen met on. ‘gandr’,
toverstaf.
Uit Scandinavië is in de eerste plaats de ‘völva’ (zieneres) bekend die de god Odin
in het eddagedicht Völuspá (De voorspelling van de zieneres) over verleden en
toekomst van de wereld onderricht. Ook in de saga's worden zieneressen vermeld.
Het bekendste voorbeeld is hier de rondreizende zieneres in de Eiríks saga rauða
(De saga van Erik de Rode), die de mensen in Groenland ten tijde van een
hongersnood rond het jaar 1000 de toekomst voorspelt.
Over de praktijk van het voorspellen is nauwelijks iets bekend. De beschrijvingen
in de saga's zijn in de 13e eeuw opgetekend en zijn dus, zeker voor de oudste periode,
een onzekere bron. Daarbij kwam dat de ‘seiðr’, zo heette het ritueel, in de ogen van
de christelijke auteurs van de saga's heidens en verderfelijk was.
Uit de Edda leren we weinig over de rituelen. In het gedicht Völuspá zit de zieneres
buiten als Odin haar komt ondervragen, en in een ander eddagedicht, Baldrs draumar
(Balders dromen) moet hij een zieneres met toverzangen uit de dood opwekken.
In enkele saga's wordt verteld dat de ziener of zieneres op een hoog platform
plaatsnam om zo contact met de geesten te krijgen. Bij het ritueel speelden ook
gezangen een rol. De Eiríks saga (hfdst. 4) vermeldt nog veel meer details, beschrijft
o.a. gedetailleerd kleding en staf van de zieneres en het maal dat ze de avond
voorafgaand aan het ritueel gebruikte. Vele details in deze beschrijving doen denken
aan kleding en rituelen van sjamanen.
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In Scandinavië heeft een enkele kunstenaar in de 19e eeuw de zieneres uitgebeeld.
Oude afbeeldingen zijn niet bekend.
In de Nagelaten gedichten van J.F. Helmers (1814) staat een aantal Germaanse
strijdzangen, gericht tegen de Romeinen. In één daarvan, de ‘Godspraak van Veleda’,
treedt Veleda zelf op. Aarnout Drost voert in zijn historische roman Hermingard van
de Eikenterpen (1832), die zich omstreeks 306 n.Chr. afspeelt, een priesteres Geertrud
ten tonele die net als Veleda in een toren op een eiland aan de Lippe woont.
Franz 1950; Strömbäck 1935; Volkmann 1964.
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Vidar
(on. Víðarr), een zoon van Odin en de reuzin Grid (on. Gríðr). Vrijwel alles wat over
hem verteld wordt, heeft betrekking op zijn functie als wreker van Odin. Als zodanig
doet hij denken aan zijn broer »Vali, wiens enige functie het wreken van »Balder is.
Volgens Grímnismál (Het lied van Grimnir) 17 is zijn land begroeid met rijshout en
hoog gras en is het daar, dat hij verklaart dat hij zijn vader zal wreken, ‘af mars baki’,
te paard gezeten. Zijn naam is niet gemakkelijk te interpreteren; de meest
waarschijnlijke interpretatie is: ‘die over veel gebied heerst’.
Hij bezit een dikke schoen van een bijzonder materiaal, namelijk ‘de teen- of
hielstukken die mensen uit hun schoenen snijden. Een man die de Asen te hulp wil
komen, moet eraan denken deze stukken leer weg te werpen’ (SnE. I, 51). Verderop
lijkt het of Snorri dit verhaal vergeten is, want dan noemt hij Vidar ‘eigenaar van de
ijzeren schoen’ (SnE. II, 18). Met deze stevige schoen zal hij tijdens Ragnarök de
wolf Fenrir tegemoet treden om de dood van zijn vader Odin, die door de wolf
verslonden werd, te wreken. Er bestaan twee overleveringen over de manier waarop
dit gebeurde. Het gedicht Völuspá (De voorspelling van de zieneres) geeft een
ridderlijke versie: Vidar, die hier ‘de machtige zoon’ van Odin wordt genoemd,
doorsteekt het hart van de wolf met zijn zwaard (Vsp. 55). In Snorri's prozavertelling
vinden we een andere versie: ‘De wolf verslindt Odin. Dat wordt zijn dood. Maar
daarna komt Vidar naar voren en hij gaat met één been in de bek van de wolf staan.
Aan zijn voet heeft hij de schoen waarvoor men al eeuwenlang materiaal heeft
verzameld. (...) Met één hand pakt hij de bovenkaak van de wolf en dan scheurt hij
zijn bek open, en dat wordt de dood van de wolf’ (SnE. I, 51).
Na Ragnarök behoren Vidar en zijn broer Vali tot de weinige goden die in het
vernieuwde Asgard zullen wonen (Vafþrúðnismál (Het lied van Vafthrudnir) 51;
SnE. I, 53).
De gegevens over Vidar zijn spaarzaam en alleen te vinden in Snorri's Edda en in
enkele strofen van de eddagedichten Völuspá, Grímnismál, Vafþrúðnismál en
Lokasenna. In skaldengedichten wordt zijn naam nooit gebruikt. Zijn moeder Grid
wordt slechts even genoemd in het verhaal over »Thors reis naar de reus Geirröd
(SnE. II, 26) en verder nergens.
Hij wordt volgens Snorri ‘de zwijgzame Ase’ genoemd (SnE. I, 29). De enige
maal dat hij buiten het verhaal over de dood van Odin wordt vermeld, is in de
Lokasenna, als hij Loki in opdracht van Odin te drinken aanbiedt, zwijgend (Ls. 10
en proza). Hij is de enige god die zich niet in het twistgesprek mengt en daarmee
doet hij zijn bijnaam ‘de zwijgzame Ase’ eer aan. Het is natuurlijk mogelijk dat
Snorri hem zo genoemd heeft op grond van de gegevens in dit gedicht. Interessant
is dat Odin in de bewuste strofe Vidar beveelt plaats te maken voor ‘de vader van
de wolf’ (Loki), misschien een bedekte verwijzing naar Ragnarök en de strijd die
Odin en later Vidar tegen de wolf zullen leveren.
Vidar is dus een god wiens enige functie die van Odins wreker lijkt te zijn. Dat
hij niet in skaldengedichten wordt genoemd en dat er nauwelijks plaatsnamen zijn
die op verering van hem wijzen, duidt er volgens sommigen op dat hij veeleer een
literaire creatie is dan een levende godheid, en als hij wél een god is, dan een jonge.
De twee plaatsnamen waarin men zijn naam meent te herkennen, beide in Noorwegen,
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Virsu (uit: Víðarshof) in Hedmark, en Viskjøl (uit: Víðarsskjalf) in Vestfold, zijn
namen die in de vikingtijd moeten zijn gegeven.
Op twee bekende monumenten uit de vikingtijd in Engeland, beide van rond 900,
staan afbeeldingen waarvan men denkt dat ze betrekking op deze mythe hebben. Op
het Gosforth-kruis in Northumberland zien we hoe een man met één hand de
bovenkaak van een monster vastgrijpt; in zijn andere hand houdt hij een speer of een
staf en hij staat met één voet in de bek van het monster, afgebeeld als een slangachtig
wezen met aan beide uiteinden een wolvenkop. Het andere monument is het fragment
van een kruis uit Kirk Andreas op het eiland Man. Hier zien we een man die door
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slangen omringd is en met zijn voet in de bek van een wolf staat. Hij houdt een speer
in zijn hand en met zijn andere hand raakt hij de kop van de wolf aan. In beide
gevallen kan de man op grond van het handgebaar en de voet in de bek geïnterpreteerd
worden als Vidar, de doder van de wolf. Toch zien velen in de afbeelding in Kirk
Andreas veeleer Odin op grond van de raaf die naast hem staat afgebeeld. De raaf is
een typisch Odinsattribuut. Op de andere kant van dit kruisfragment is een christelijke
voorstelling te zien.

Vidar in de bek van de wolf. Houtsnede van E. Hansen, 1947

Op beide kruisen zien we een vermenging van heidense met christelijke motieven,
waarbij de heidense motieven waarschijnlijk een christelijke interpretatie hebben
gekregen, misschien de strijd van het goed tegen het kwaad symboliseren (Gosforth)
of de ondergang van het heidendom tegenover de overwinning van het christendom
(Kirk Andreas).
In de reeks Götter der nordisch-germanischen Mythe (1882-83) is er een
houtskooltekening van Carl Ehrenberg: Tyr en Heimdall, Vidar en Ull.
Bailey 1980; Berg 1957-58; Cubbon 1971; Olrik 1922.

Wanen.
Het Noordse pantheon kent naast de Asen een tweede, kleine groep goden, de Wanen,
met als vertegenwoordigers onder de Asen »Njord, zijn zoon »Freyr en zijn dochter
»Freyja. Waar de Asen voornamelijk verbonden zijn met macht, strijd en handhaving
van het evenwicht tussen goede en boze machten, zijn de Wanen
vruchtbaarheidsgoden in de ruimste zin van het woord, verantwoordelijk voor ‘een
goed jaar en vrede’ - d.i. gunstige omstandigheden voor groei en bloei op het land,
maar ook gunstige omstandigheden op zee - en in verband daarmee zijn ze schenkers
van welvaart en rijkdom. Ook beheersten zij volgens Snorri Sturluson een bepaalde
vorm van toverkunst, de ‘seiðr’, die door de Asen als schandelijk werd beschouwd,
vooral voor mannen, maar kennelijk ook als nuttig werd gezien, want Odin zelf
zorgde ervoor dat deze kunst aan vrouwen werd onderwezen.
De Wanen kenden het huwelijk tussen broer en zuster: Freyr en Freyja waren de
kinderen van Njörd en diens zuster. In het eddagedicht Lokasenna wordt daar door
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Loki een snerende opmerking over gemaakt (Ls. 36). In de Ynglinga saga zegt Snorri
dat het huwelijk tussen broer en zuster bij de Wanen gebruikelijk was, maar bij de
Asen niet was toegestaan (Yngl. s. 4).
De Wanengoden zijn al vroeg vereerd. Tacitus bericht over de verering van de godin
»Nerthus in de 1e eeuw n.Chr. door een aantal Germaanse stammen in
Noord-Duitsland en Denemarken. Uit zijn bericht kan worden opgemaakt dat Nerthus
een Wanengodin was. Of de vele fallische godheden op de rotstekeningen uit de late
Brons- en vroege IJzertijd als Wanengoden gezien kunnen worden, is de vraag, al
wijzen even zovele zogenaamde ‘heilige bruiloften’ en cultusschepen op deze
rotstekeningen wel in die richting. Ze getuigen in ieder geval van een
vruchtbaarheidscultus die goed bij de Wanen past.
De cultus van de Wanen is vooral verbonden met gebieden rondom het Mälarmeer
in Zweden,
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rondom de Oslofjord en in het Trondheimgebied in Noorwegen. Daar zijn opvallend
veel plaatsnamen samengesteld met de namen van Wanengoden, wat erop wijst dat
hun cultus wijdverbreid was. Zo vindt men bijvoorbeeld in Zweden namen als Frötuna
(Freyja + tún), Fröstuna (Freyr + tún) en Närtuna (Njord + tún); het element ‘-tuna’
(on. tún; ndl. tuin) betekent hier waarschijnlijk ‘omheinde heilige plaats’. In
Denemarken zijn bijna geen plaatsnamen samengesteld met namen van de
Wanengoden. Over het algemeen genomen komen de namen van de Asen veel minder
vaak in plaatsnamen voor.
Wat ‘Wanen’ betekent, is onzeker. Vele etymologieën zijn aangedragen, maar
geen enkele is overtuigend. Snorri Sturluson heeft in zijn tijd de naam conform
middeleeuwse tradities geduid. Zijn duiding is te vinden in de Ynglinga saga, waar
hij de Wanen laat wonen in Wanaland of Wanaheim in de delta van de Don aan de
Zwarte zee: ‘die rivier heet Tanais of Vanais’. Met deze geestelijke sprong is de
naam verklaard (Yngl. s. 1). De Asen daarentegen kwamen uit Asia, Azië.
Voorzover men weet is de aanduiding ‘Wanen’ een zuiver Scandinavische
aangelegenheid; de aanduiding ‘Asen’ daarentegen komt bij alle Germaanse stammen
voor. De cultus van de Asen lijkt in de loop van de eeuwen vanuit het zuiden in het
Noorden doorgedrongen te zijn.
Hoewel de drie Wanengoden in vrijwel alle verhalen samen met de Asen optreden
en zelf soms ook wel Asen genoemd worden, is er een tijd geweest dat beide groepen
vijandig tegenover elkaar stonden. Na een oorlog, waarvan Snorri zowel in de
Snorra-Edda als in de Heimskringla (Het wereldrond) melding maakt en waarop ook
gezinspeeld wordt in het gedicht Völuspá, is een verzoening tot stand gekomen
waarbij gijzelaars werden uitgewisseld. Bij die gelegenheid zijn Njord, Freyr en
Freyja volgens Snorri naar de Asen gezonden en onder hen opgenomen (Yngl. s. 4;
SnE. II, 5)
Op wat aan deze oorlog voorafging wordt in een aantal duistere strofen in het
eddagedicht Völuspá gezinspeeld. De maker van dit gedicht moet aangenomen hebben
dat zijn toehoorders zijn verwijzingen begrepen; wij zijn door gebrek aan
achtergrondkennis niet zo gelukkig. Er is sprake van ingrijpende verschillen tussen
Asen en Wanen, waardoor de Asen zich bedreigd voelden, gesymboliseerd in de
mysterieuze, niet dood te krijgen Gullveig, misschien een personificatie van het goud
en de gouddorst. Deze treedt vervolgens op als de tovenares Heid (on. heiðr) die de
mensen de ‘seiðr’ onderwijst en daarom ‘het hart van slechte vrouwen verheugt’.
Gullveig/Heid heeft iets met de oorlog tussen Asen en Wanen te maken maar niemand
weet precies hoe, en wat er in die oorlog gebeurt is ook niet duidelijk. De oorlog
tussen Asen en Wanen wordt de eerste oorlog in de wereld genoemd. Het lijkt of de
Wanen in deze oorlog meer succes hebben dan de Asen, want de burchtwal van de
Asen wordt gebroken en de Wanen houden zich staande op het veld, misschien met
tovenarij (Vsp. 21-24). Volgens Snorri slaagde geen van beide partijen erin de
overhand te krijgen, zodat men uiteindelijk gedwongen was tot een vergelijk te
komen.
Dumézil, hierin gevolgd door De Vries, komt met parallellen bij andere
Indo-europese volkeren voor het gegeven dat twee in de grond verschillende groepen
pas na een oorlog of dwang met elkaar kunnen versmelten. Hij wijst in dit verband
op het klassieke verhaal over de oorlog tussen de Romeinen en de Sabijnen en op
het Oudindische verhaal over de opname onder de goden van de Nāsatya, goden van
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vruchtbaarheid en rijkdom. Turville-Petre ziet opvallende overeenkomsten met
halfmythische, halfhistorische Ierse verhalen over een strijd tussen de Túatha Dé
Danann, goden van licht en leven, en de Fomorian, goden van duisternis en dood.
Ook deze verhalen eindigen met een soort verzoening tussen de twee groepen,
waarmee de vertegenwoordiger van de ene groep de andere groep bepaalde
vaardigheden leert, die vruchtbaarheid en voorspoed kunnen verzekeren.
Men heeft de tegenstelling tussen Asen en Wanen, hun oorlog en daaropvolgende
verzoening, op allerlei manieren proberen te interpreteren. Volgens sommige, vooral
oudere, onderzoekers hebben we hier te maken met een herinnering aan een conflict
tussen een oude vruchtbaarheidscultus
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van een plaatselijke boerenbevolking en een jongere stroming (van binnenvallende
krijgshaftige stammen) die vooral de krijgsgoden vereerde. De historische kern van
dit gebeuren zou in een (wel heel) ver verleden gezocht moeten worden, namelijk in
het tweede millennium v.Chr., toen de bestaande, misschien niet-Indo-europese
megalithcultuur van Noordwest-Europa door de uit het zuiden komende Indo-europese
strijdbijlcultuur onder de voet gelopen werd, waarna beide culturen zich in de loop
van de tijd met elkaar vermengden. De Vries, opnieuw in het voetspoor van Dumézil,
ziet een tegenstelling tussen sociale lagen binnen de (hier Germaanse) maatschappij,
tussen aan de ene kant de vorst en de krijgers, die de Asengodsdienst aanhingen, en
aan de andere kant de boerenstand, voor wie de cultus van de Wanen van belang
was. Een dergelijke tegenstelling zou keer op keer tot botsingen en een verstoring
van het evenwicht in de samenleving leiden en dit evenwicht zou telkens opnieuw
door een overeenkomst hersteld moeten worden. Zo zou de mythe van een oorlog
tussen de twee groepen, gevolgd door een plechtig verbond, ontstaan kunnen zijn.
Ólafur Briem en later Lotte Motz zijn er niet van overtuigd dat de twee groepen
goden als vanzelfsprekend opgedeeld kunnen worden in vruchtbaarheidsgoden,
vereerd door een landelijke gemeenschap, en krijgsgoden die door de aristocratie
werden vereerd. Beiden hebben geprobeerd aan te tonen dat zogenaamde krijgsgoden
als Odin en Thor heel wat kenmerken delen met de vruchtbaarheidsgoden, terwijl
dezen op hun beurt kenmerken vertonen van de krijgsgoden. Zo is Freyr bijvoorbeeld
een groot krijger en de belangrijkste voorvader van de Zweedse koningsdynastie,
heeft Odin heel wat met de toverkunst te maken en wordt aan zowel Odin als Thor
geofferd om het einde van een hongersnood te verkrijgen. De cultus van de Asen
schijnt zich in de loop van de eeuwen vanuit het zuiden naar het noorden te hebben
verspreid, terwijl de cultus van de Wanen een zuiver Scandinavische aangelegenheid
was. Op een gegeven moment hebben vereerders van de Asen en vereerders van de
Wanen in Scandinavië naast en door elkaar gewoond. Conflicten kunnen daarvan
het gevolg zijn geweest. Dit zou het verhaal over een oorlog tussen Asen en Wanen
kunnen verklaren. Het eindigde uiteindelijk met een volledige verzoening: in het
heiligdom van Uppsala werden twee Asen en één Wane gezamenlijk vereerd.
Adam Oehlenschläger schreef ‘Om Vanerne’, gepubliceerd in Nordens Guder, 1819.
Briem 1963; Dumézil 1977; Motz 1996; Turville-Petre 1964.

Yggdrasil
(on. Yggdrasill of ‘askr Yggdrasils’), de wereld-es, het centrum van Asgard en de
wereld. De boom is zeer oud, want de zieneres in het gedicht Völuspá, die naar eigen
zeggen uit de oertijd stamt, herinnert zich de boom ‘nog onder de aarde’. Volgens
dit gedicht staat de boom, die eeuwig groen is, bij de bron van Urd, waar de drie
»Nornen wonen die het lot van de mensen vaststellen. De boom wordt met wit leem
begoten. Eronder ligt de hoorn of het gehoor van »Heimdall verborgen. Ook is er
nog de bron van »Mimir waarin het oog van Odin ligt, dat hij als onderpand aan
Mimir gegeven had. Bij »Ragnarök schudt de boom op zijn grondvesten en
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waarschijnlijk gaat hij met de rest van de wereld in vlammen op (Vsp. 2, 19-20,
27-28, 47).
Het gedicht Grímnismál (Het lied van Grimnir) bevat nog andere informatie: de
boom heeft drie wortels; onder een ervan woont Hel, de godin van het dodenrijk,
onder de tweede wonen de rijpreuzen en onder de derde de mensen. De goden
vergaderen dagelijks onder de es. Onder en op de boom bevinden zich allerlei wezens
die de boom op de een of andere manier aantasten. Eronder liggen talloze slangen
en daar bevindt zich ook het monster »Nidhögg dat de wortels van de boom aanvreet.
Helemaal bovenin zit een arend en langs de stam beweegt zich de eekhoorn Ratatosk,
die als
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boodschapper tussen de arend en Nidhögg fungeert. Ook bevinden zich tussen de
takken nog vier herten die aan het loof van de boom knabbelen. De stam vertoont
tekenen van rotting (Grm. 29-35).
Deze gegevens werden door Snorri Sturluson in zijn Edda gebruikt en soms
veranderd of uitgebreid: de boom rijst hoog op boven de aarde en de hemel en zijn
takken breiden zich over de hele wereld uit. De drie wortels komen uit bij de Asen
in de hemel, bij de rijpreuzen, ‘daar waar eens Ginnungagap was’, en in de
onderwereld, Niflheim. Onder

Levensboom op een bovendorpel van een venster uit de oudste kathedraal van Trondheim, ca. 1100

iedere wortel ligt een bron: de bron van Urd in de hemel, Hvergelmir in de
onderwereld en de bron van Mimir bij de rijpreuzen. Tussen de ogen van de arend
in de top van de boom zit een havik, Vedrfölnir. Volgens Snorri zijn het de Nornen
die de boom dagelijks begieten met het witte leem dat om de bron heen ligt (SnE. I,
15, 16, 41, 51).
Men neemt algemeen aan dat het deze boom is waaraan Odin negen nachten hing
toen hij de runen vond (Hávamál [Het lied van de Hoge] 138-141).
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De Lied-Edda noemt nog een aantal andere bomen: Hoddmimir (Vafþrúðnismál 45),
Laerad (Grm. 25-6) en Mimameid (Fjölsvinnsmál [Het lied van Fjölsvinn] 20, 24),
maar misschien gaat het hier om andere namen voor Yggdrasil.
Over de betekenis van de naam ‘Yggdrasil’ bestaat geen eenstemmigheid, maar de
meest acceptabele verklaring, die echter grammaticaal een probleem oproept (men
zou een genitief-s verwachten: Yggsdrasil), is ‘Yggs paard’. In de dichtkunst is een
gangbare omschrijving voor ‘galg’: ‘paard van de gehangene’. Odin hing negen
nachten aan de boom als aan een galg, de boom kan dus met recht ‘Odins paard’
genoemd worden. Ygg (on. yggr, de verschrikkelijke) is een van de vele namen van
Odin.
De voorstelling van een wereldboom bestaat in veel andere, oudere religies, o.a.
Iraanse en Indische, en de overeenkomsten tussen dergelijke wereldbomen en
Yggdrasil zijn opvallend groot. In menige voorstelling woont een vogel - een arend
of een havik - in de kruin en ligt een monster - een draak of een slang - aan de wortel.
Soms vinden we ook een waterstroom of een boom, herten en zelfs een dier dat de
verbinding tussen de vogel in de kruin en het monster aan de wortel in stand houdt.
Dichterbij in de tijd ligt het feit dat de Germanen al in de oudste tijden bomen
vereerden en hun goden in bossen offers brachten. Daarvan vinden we al voorbeelden
in Tacitus' Germania. Het bekendste voorbeeld is de offerplechtigheid bij de
Semnonen, een Suebenstam: ‘Op bepaalde tijden ontmoeten afgevaardigden van alle
verwante stammen elkaar in een bos dat geheiligd is door voortekenen die hun
voorvaderen al hebben waargenomen, en door oeroude, vrome vrees. Dan wordt van
staatswege een mensenoffer gebracht en op een gruwelijke wijze een ruw cultusfeest
gevierd. Aan het bos wordt ook nog op een andere manier eerbied bewezen. Iedereen
mag het namelijk alleen geboeid betreden om op die manier zijn onmacht en de macht
van de godheid in het openbaar aan te geven. Als iemand toevallig struikelt mag hij
zich niet overeind laten helpen en niet opstaan; over de grond kruipend moet hij eruit
gaan. De religieuze gebruiken gaan terug op de veronderstelling dat in dit bos de
oorsprong van het volk der Suebi te vinden is. Hier woont de godheid die over alles
heerst en alles is aan haar onderworpen en tot gehoorzaamheid verplicht’ (Germania,
39).
Adam van Bremen bericht tegen het einde van de 11e eeuw dat een heilige boom
die aan Yggdrasil doet denken naast de tempel in Uppsala stond: ‘Dicht bij deze
tempel staat een zeer grote boom met wijd gespreide takken, die zowel 's zomers als
's winters groen zijn. Wat voor soort boom dit is, weet niemand. Er is ook een bron
waaraan de heidenen plegen te offeren...’ Ook vertelt Adam dat de Zweden in Uppsala
iedere negen jaar een groot feest hielden, waarbij negen dagen lang iedere dag een
man en mannelijke dieren van iedere soort werden geofferd. De lijken werden in het
bos rond de tempel opgehangen en men geloofde dat iedere boom geheiligd werd
door het bloed en de dood van de gehangenen (Gesta H.E. IV, 27).
Bij de Germaanse volkeren buiten Scandinavië is de wereld-es onbekend. Toch
is het mogelijk dat gelijksoortige voorstellingen ook hier hebben bestaan.
In 772 vernietigde het leger van Karel de Grote in de buurt van de vesting Eresburg
in het land van de Saksen de ‘Irminsul’ (lett. reusachtige zuil), een heilig voorwerp
van de heidense Saksen. Wat het precies is geweest, is niet bekend. Men noemt het
afwisselend een afgodsbeeld, een gedenkteken of een boomstam. Volgens de
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9e-eeuwer Rudolf von Fulda was het een enorme boomstam, die in het vrije veld
stond opgesteld. De 10e-eeuwse geschiedschrijver Widukund van Corvey vertelt in
zijn Res gestae Saxonum dat het ging om een gedenkteken voor de zege van de Saksen
op de Thüringers. Volgens hem was de naam afgeleid van een god Irmin/Hirmin,
die hij gelijkstelde aan de Griekse Hermes. Hoewel men deze naam wel heeft willen
verbinden met de naam van de (H)erminones in Tacitus' Germania en de plaatsnaam
‘Ermelo’ in Gelderland (Irminlo, 855, Lex. 133), lijkt ‘irmin’ eerder een voorvoegsel
te zijn dat ‘groot, enorm’ betekent. Dit voorvoegsel kwam in alle Germaanse talen
voor, vgl. on. Jörmungandr
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(geweldige slang), oe. eormengrund (groot gebied: aarde).
Het is mogelijk dat de ‘geweldige zuil’ de boom symboliseerde die in de
voorstellingswereld van veel oude volkeren niet alleen het centrum van de wereld
vormde, maar ook de hele wereld schraagde en droeg.
In de Middeleeuwen vinden we vaak boomachtige versieringen op de kerkportalen
van menige Noorse stafkerk. Door de met elkaar verstrengelde takken bewegen zich
slangen, bovenin zitten soms monsters, aan de voet van het portaal ziet men een
enkele maal een open drakenbek. Op het noordportaal van de kerk van Urnes in
Sogn, Noorwegen (11e eeuw) vreet een hert de takken aan. Misschien mogen we in
deze versieringen reminiscenties aan Yggdrasil zien. Ook vertoont een van de
bewaarde steensculpturen van de oude kathedraal van Trondheim, gedateerd op ca.
1100, een levensboom die sterk aan Yggdrasil doet denken.
Het 17e-eeuwse IJslandse handschrift 738 4to (Reykjavík, Stofnun Árna Magnússonar)
bevat twee afbeeldingen van Yggdrasil, compleet met alle dieren erin, erop en eronder.
Axel Revold beeldde de boom in 1933 af op een groot fresco in de aula van de
universiteitsbibliotheek van Oslo. Een van de houtreliëfs van Dagfin Werenskiold
langs het voorplein van het Oslose stadhuis toont de herten die aan het loof van de
boom knabbelen (1938). De IJslander Einar Jónsson maakte in zijn laatste jaren een
groot gipsen beeld dat hij Yggdrasils órar (Y.'s gekte) noemde (1949, Reykjavík,
Museum van Einar Jónsson). Op de bronzen deuren van het Historisch Museum in
Stockholm is ook een afbeelding van de boom te vinden.
In de eddabewerking van F. Berding (1911) beeldde Gust. van de Wall Perné
Yggdrasil af met Nornen, wolven en slangen. Odins oog vormt de bron en boven in
de top van de boom zit een haan!
In de literatuur speelt Yggdrasil nauwelijks een rol. Simek (1984) noemt twee
Zweedse gedichten, ‘Vårdträdet’ van Viktor Rydberg en ‘Yggdrasill’ van J. Linke.
De Irminsul duikt als symbool van de Oudgermaanse religie op in het gedicht ‘Der
Wein’ (1745)

Valhöll, Yggdrasil en de geit Heidrun op een illustratie in het handschrift van Ólafur Brynjólfsson,
18e eeuw, IJsland
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van de Duitse dichter Friedrich von Hagedorn. Friedrich de La Motte Fouqué
(1777-1843) schreef een toneelstuk, Die Irminsäule. In de 20e eeuw werd deze zuil
verscheidene malen door germanofiele verenigingen als symbool gekozen.
Boyer 19922; Gutenbrunner 1939-40; Helm 1950; Holmberg 1922; Olrik
1917; Steinsland 1979.

Ymir
is in de Oudnoordse mythologie de naam van de oerreus uit wie de aarde gemaakt
werd. Volgens de Snorra-Edda was er in het allereerste begin in het noorden van de
ruimte alleen Niflheim (nevelwereld), een wereld van kou en duisternis, met in het
midden de bron Hvergelmir, waaruit een elftal rivieren, de Elivagar, wegstroomden.
In het zuiden van de ruimte lag een andere wereld, »Muspell of Muspellsheim, een
wereld van licht en warmte, gloeiend en brandend, het rijk van de reus »Surt. Wie
daar niet thuishoort kan er niet leven. Tussen deze beide uitersten bevond zich het
gapende niets, »Ginnungagap. De rivieren in Niflheim waren ijzig koud en toen ze
ver van hun bron waren gekomen, bevroren ze tot ijs en werden hard als steen. De
waterdamp boven het ijs werd tot rijp en laag na laag zette zich op het ijs af en de
hele massa schoof de gapende leegte in en vulde het noorden ervan op. Koude nevels
dreven naar het midden. Maar de vonken van Muspellsheim in het zuiden spatten
ook de lege ruimte in. Hete winden deden het ijs en de rijp smelten zodat het begon
te druppen en uit de druppels ontstond een levend wezen ‘door de kracht van degene
die de warmte zond’, en het werd Ymir genoemd, maar de rijpreuzen noemen hem
Aurgelmir.
Zo ontstond het oerwezen Ymir, een rijpreus. Er smolt echter nog meer ijs en
daardoor ontstond de oerkoe Audhumla (= misschien: de niet-gehoornde) uit wier
spenen vier melkrivieren stroomden. Daarmee werd Ymir gevoed. De koe zelf leefde
van het likken aan de ijsblokken, die zout bevatten. En de eerste dag dat ze aan het
ijs likte, kwam er haar tevoorschijn, de tweede dag een hoofd en de derde dag
verscheen er een hele man, Buri, die de stamvader van de goden zou worden. Hij
was mooi, groot en sterk en verwekte een zoon, Bor. Deze zoon nam Bestla, de
dochter van een reus, tot vrouw en zij baarde drie zonen: »Odin en zijn broers Ve en
Vili.
Ymir was dubbelgeslachtelijk. Zijn nageslacht kreeg hij als volgt: terwijl hij sliep
ontstonden uit het zweet onder zijn linkeroksel een man en een vrouw en zijn ene
voet (of been) verwekte een zoon bij zijn andere voet. Van deze drie stammen alle
reuzen af.
Daarop doodden de zonen van Bor Ymir, waarom wordt niet vermeld. Uit zijn
wonden stroomde zoveel bloed dat de goden er de andere reuzen in konden verdrinken.
Alleen de reus Bergelmir ontkwam door met zijn familie op een lúðr (zie hierna) te
gaan zitten. Van hen stammen alle nieuwe reuzengeslachten af.
Odin en zijn broers sleepten het lijk van Ymir naar het midden van Ginnungagap
en maakten er de aarde van:
Uit Ymirs vlees
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werd d'aarde geschapen,
uit zijn bloed de baren,
uit zijn beend'ren de bergen,
't geboomte uit zijn haar,
en uit zijn hoofd de hemel.
Uit zijn wenkbrauwen maakten
de welwillende goden
Midgard voor de mensen,
en tot dreigende
donkere wolken
werden zijn hersens herschapen.
(Grm. 40-41)

Snorri voegt hier nog aan toe dat de stenen gemaakt werden van Ymirs tanden, kiezen
en botsplinters.
De goden plaatsten Ymirs schedel boven de aarde en maakten daaruit de hemel.
Onder elk van de vier uiteinden van het schedeldak plaatsten ze een dwerg om het
hemelgewelf te dragen. Die
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dwergen heten: Vestri (westen), Sudri (zuiden), Austri (oosten) en Nordri (noorden).
En alle vonken uit Muspellsheim die los door de lucht vlogen, gaven de goden een
vaste plaats aan het hemelgewelf om hemel en aarde te verlichten. Daarna begonnen
ze de aarde zelf in te richten (»Asgard) (SnE. I, 4-8).
Snorri heeft zijn verhaal samengesteld op grond van gegevens uit drie grote
eddagedichten en op grond van gegevens waarvan de bron ons niet bekend

Ymir drinkt de melk van de oerkoe Audhumla. Illustratie van de Deense tekenaar Palle Bregnhøi

is. In de drie gedichten, de Völuspá, Grímnismál en Vafþrúðnismál, komt het ontstaan
van de wereld aan de orde, maar de gegevens in de verschillende gedichten sporen
lang niet altijd met elkaar.
In Snorri's verhaal kunnen verschillende motieven worden onderscheiden. Allereerst
het ontstaan van een aantal oerwezens uit het smeltende ijs ten noorden van
Ginnungagap. Een tweede motief is het ontstaan van de reuzen. Het derde de
schepping van de wereld uit de gedode oerreus. En
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ten slotte de ondergang van de oudste reuzen en het ontstaan van een nieuw
reuzengeslacht.

Drie oerwezens: Ymir, Audhumla, Buri
Twee oerwezens ontstonden spontaan uit het contact tussen warmte en kou, vuur en
ijs: de oerreus Ymir en de koe Audhumla. De enige bron van Snorri die ons bekend
is, is strofe 31 van Vafþrúðnismál, die vertelt dat koude druppels uit de Elivagar
wegspatten en dat daaruit Aurgelmir ontstond. Volgens strofe 29 van hetzelfde gedicht
is Aurgelmir de oudste van alle reuzen en Snorri stelt hem zonder meer gelijk aan
Ymir. De dualistische voorstelling van het eerste ontstaan van leven uit een op elkaar
stoten van vuur en ijs zou onder invloed van geleerde middeleeuwse literatuur ontstaan
kunnen zijn, maar ook is het denkbaar dat zijn eigen land van ijs en vuur, IJsland,
Snorri tot de voorstelling geïnspireerd heeft.
De voorstelling van de oerkoe wordt in veel andere religies gevonden, o.a. in
Egypte, Perzië en Indië. De koe werd gezien als een symbool van de aarde zelf, soms
als een symbool van vruchtbaarheid. De Egyptische Hathor, godin-moeder en godin
van liefde, werd voorgesteld als een koe, wier uiers de farao's of de doden voedden.
De Griekse Hera heet koe-ogig en ze werd tijdens de feesten ter harer ere op een
wagen rondgereden die door ossen werd getrokken. De Germaanse godin »Nerthus
werd rondgereden op een door koeien getrokken wagen. De naam die de oerkoe in
het Noorden draagt, Audhumla (ook Audumla) is Scandinavisch en betekent
waarschijnlijk rijk (melkgevende) hoornloze koe, uit: ‘auðr’ (rijkdom) en *humala
(hoornloos). Voor die rijkdom staan de vier melkrivieren die uit haar uiers stromen.
Deze vier stromen doen echter ook sterk denken aan de vier rivieren die uit het
paradijs wegstromen en misschien heeft Snorri het beeld daar vandaan. In de Noordse
mythologie vinden we behalve Audhumla nog twee andere dieren die als symbolen
van overvloed kunnen gelden: de geit Heidrun uit wier uier onophoudelijk mede
vloeit en het hert Eikthyrnir uit wiens gewei zoveel water stroomt dat het de bron
Hvergelmir voedt (»Valhöll).
De naam Ymir kan ‘de bulderaar’ (afgeleid van on. ‘ymja’, bruisen, steunen,
bulderen) betekenen, maar gezien zijn dubbelgeslachtelijkheid wordt ‘ymir’ ook
geassocieerd met Iraans ‘yima’ (skt. ‘yama’), lat. ‘geminus’, afgeleid van een ie.
wortel *iemo-, ‘tweeling’ of ‘tweegeslachtelijke’. Aurgelmir wordt afgeleid uit ‘aurr’
(vochtig zand of met stenen vermengd zand) en een werkwoord dat ‘galmen, dreunen’
betekent.

Veelkoppige reuzen
In de strofe over Aurgelmirs afstammelingen in Vm. 33 vinden we een detail dat
Snorri niet vermeldt: de reus die door de benen van Aurgelmir verwekt werd, had
zes hoofden. Alleen in de Lied-Edda is een heel enkele maal sprake van een
meerkoppige reus, maar de rationele Snorri houdt dit soort reuzen buiten zijn verhaal.
Gesuggereerd is, dat de dubbele naamgeving Aurgelmir-Ymir en de dubbele
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verwekking van nageslacht in Vm. 33 erop duiden dat oorspronkelijk verschillende
mythen over de oerreus de ronde deden waarin hij soms Ymir en soms Aurgelmir
heette, in de ene versie nageslacht onder zijn oksels verwekte en in de andere versie
met zijn voeten. Deze mythen zouden ofwel in de loop van de tijd met elkaar
versmolten zijn of door Snorri tot één verhaal zijn gemaakt. Anne Holtsmark is van
mening dat er oorspronkelijk twee oerwezens waren, die ook op enigszins
onderscheiden manier ontstonden: Ymir, uit wie de kosmos geschapen werd, en
Aurgelmir, die de stamvader van de reuzen werd.

Ymir gedood en de wereld gemaakt
De oerkoe likte de voorvader van de goden uit het ijs, deze ontstond dus niet spontaan
zoals de oerreus, en zijn nakomelingen, voortgekomen uit een huwelijk tussen Buri's
zoon Bor en een reuzin, doodden de oerreus (»Asen, »Odin).
Waarom Ymir gedood werd, wordt niet vermeld. In veel mythologieën is sprake
van een grote strijd tussen goden en reuzen en misschien moeten we ook hier aan
iets dergelijks denken, hoewel expliciet gesproken wordt over slechts drie doders,
Odin en zijn beide broers. Hoe het ook zij, belangrijk is dat uit Ymir de gehele wereld
gescha-
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pen werd. Zijn bloed vulde Ginnungagap op en zijn dode lichaam werd door Bors
zonen in het midden van deze zee van bloed geplaatst en werd de aarde enzovoort.
In oude skaldenkenningen als ‘Ymirs bloed’ (zee) en ‘Ymirs schedel’ (hemelgewelf)
wordt naar deze mythe verwezen.

Dood van bergelmir
Ymir was niet de enige die stierf. Hij had een nageslacht en bijna al deze reuzen
verdronken in zijn bloed. Bij Snorri ontkomen de reus Bergelmir, zijn vrouw en wat
er verder tot zijn huishouding behoorde op een soort vlot, want zo moet Snorri's
verhaal wel geïnterpreteerd worden. De gedachte aan het zondvloedverhaal dringt
zich op: een vloed, het verdrinken van bijna alle levende wezens, het overleven van
enkelen die stamouders van nieuwe wezens worden. Maar de verschillen zijn groter:
dit verhaal is vóór de schepping van de aarde gesitueerd en de ondergang van de
reuzen wordt niet moreel gemotiveerd. Daarom heeft men zich afgevraagd of Snorri
het bijbelse verhaal heeft willen overnemen of dat hij een andere vloedtraditie heeft
gekend. Volgens Anne Holtsmark, die heel Snorri's scheppingsverhaal interpreteert
als een welbewuste poging van een christelijk auteur om tegenover het bijbelse
scheppingsverhaal een soort heidense anti-schepping te stellen, waarin de wereld
ontstond uit kwade machten als Surtr en de ijzige Elivagar, heeft Snorri het
bijbelverhaal bewust aan zijn bedoelingen aangepast. De overleving van Bergelmir
c.s. kan volgens haar gezien worden als het overleven van het kwaad in de wereld.
Snorri's bron, strofe 35 van Vm., vertelt iets anders over Bergelmir dan Snorri. In
de strofe lezen we:
eindeloos veel winters
voor de aarde geschapen werd,
werd Bergelmir geboren;
dit is het eerste dat ik nog weet,
dat de wijze reus
op een lúðr werd gelegd.

Van een vloed is hier geen sprake. De ‘lúðr’ is op veel verschillende manieren
geïnterpreteerd: als uitgeholde boomstam, (doods)kist, baktrog, het houten onderstel
waarop de molenstenen rusten, of als (jacht)hoorn. Wat het hier betekent kan uit de
context niet worden opgemaakt. Sommigen zien er een wieg in, anderen een vlot.
Snorri, of een ons verder onbekende bron, heeft er kennelijk iets in gezien dat kan
drijven.
Het gegeven dat de wereld uit de delen van een oerwezen geschapen werd, is
wijdverbreid. Voor de schepping van de wereld uit Ymir heeft men daarom allerlei
voorbeelden en mogelijke invloeden gezocht: Griekse voorstellingen, Iraanse en
andere voorstellingen uit het Midden- en Verre Oosten, middeleeuwse kerkelijke
theorieën. Jan de Vries, die ernaar streeft om alle Noordse mythologie in de eerste
plaats als origineel Noords te zien, vrij van ‘zuidelijke’ invloeden, betoogt dat de
scheppingsmythe zich in het Noorden zelfstandig heeft ontwikkeld, misschien uit
oeroude Indoeuropese voorfasen.
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Oude afbeeldingen bestaan niet. De oudste afbeeldingen uit later tijd vinden we in
IJsland, in het door Ólafur Brynjólfsson geïllustreerde handschrift van de Snorra-Edda
uit de tweede helft van de 18e eeuw (Kopenhagen, KB, NKS 1867 4to. Ook 18e-eeuws
is het schilderij Audumla og Ymir (ca. 1777) van de Deen Nikolai A. Abilgaard
(1742-1809) in het Statens Museet for Kunst te Kopenhagen. De IJslandse
beeldhouwer Einar Jónsson (1874-1954) maakte een sculptuur Ymir og Auðhumla
(1907-09, in de tuin van het Museum van Einar Jónsson te Reykjavík).
Holtsmark 1964; Lorenz 1984; Schröder 1931.
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Hervarar saga ok Heiðreks » dwergen, Freyr, Sleipnir
Historia de gentibis septentrionalibus, zie: Olaus Magnus
Historia Langobardorum, zie: Paulus Diaconus
Hrafnkels saga freysgoða » Freyr
Húsdrápa, gedicht, zie: Ulf Uggason
Hversu Nóregr byggðist » AEgir
Hymiskviða, eddagedicht (in Lied-Edda) » AEgir, Hrungnir, Hymir, Loki,
reuzen, Thor, Tyr
Hyndluljóð, eddagedicht » Freyja, Heimdall, Höder, Loki, Ragnarök, reuzen,
Sleipnir, Valhöll, Vali
Íslendingabók, zie: Ari Thorgilsson de Geleerde
Jómsvíkinga saga » Thorgerd Hölgabrud
Jordanes, Getica » Odin
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Kalevala, Fins epos » Höder
Kormak (Kormákr) Ögmundarson, skald » Hrungnir, Rind
Kormáks saga » Alf
Kroniek van Nestor, Oudrussische kroniek » Thor
Kveldulf, skald » Utgardaloki
Landnámabók » Asen, Disen, Freyr, Njord, Surt, Thor
Laxdoela saga » Balder, Heimdall
Lied-Edda (Lied-Edda), zie afzonderlijke gedichten
Livius » Tyr
Lokasenna, eddagedicht (in Lied-Edda) » AEgir, Alf, Asen, Balder, Bragi,
Fenrir, Freyja, Freyr, Frigg, Gefjon, Gerd, Heimdall, Höder, Hrungnir, Idun,
Ing, Loki, Muspell, Odin, Sif, Skadi, Thjasi, Thor, Tyr, Utgardaloki, Vidar,
Wanen
Lokka táttur, Faeröerse ballade » Hoenir, Loki
Merseburgse, Eerste Merseburgse Toverspreuk » Disen
Merseburgse, Tweede Merseburgse Toverspreuk » Balder, Frigg, Sinthgunt,
Sol
Muspilli, gedichtfragment (ohd.) » Ragnarök
Nibelungenlied » Alf, dwergen, Fafnir
Norna-Gests þáttr » Nornen
Njáls saga » Freyja, Hel, Thorgerd Hölgabrud, Valkyrja
Nordendorf, runeninscriptie van » Loki, Thor
Odd (Oddr) Snorrason, monnik, auteur » Thor, Thorgerd Hölgabrud
Oddrúnargrátr, eddagedicht (in Lied-Edda) » Freyja, Frigg
Óláfs saga helga (in Heimskringla) » Alf
Óláfs saga Tryggvasonar (in Heimskringla) » Asen, Disen, Thorgerd Hölgabrud
Oláfs saga Tryggvasonar in mesta » Thorgerd Hölgabrud
Óláfs þáttr Geirstaðaálfs » Alf
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Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus » Alf, Frigg, Odin, Skadi
Paulus Diaconus, Historia Langobardorum » Alci, Frigg, Odin
Plinius de Oudere, Historia Naturalis » Skadi
Ragnarsdrápa zie: Bragi Boddason
Reginsmál, eddagedicht (in Lied-Edda) » AEgir, Disen, Fáfnir, Loki, Nornen
Res gestae Saxonum, zie: Widukind von Corvey
Richerus van St.-Remy, monnik » Vallhöll
Rígsþula, eddagedicht » Heimdall
Rigveda » Suttung
Rudolf von Fulda » Yggdrasil
runengedicht, het Oudengelse » Ing
Saxo Grammaticus, Gesta Danorum » Alci, Balder, Freyja, Freyr, Frigg, Geirröd,
Hel, helden, Höder, Hrungnir, Loki, Nornen, Odin, Rind, Skadi, Sleipnir, Thor,
Ull, Utgardaloki, Vali
Sighvat Thordarson (Sighvatr Þórðarson) » Alf
Sigrdrífumál, eddagedicht (in Lied-Edda) » Disen, Mimir, Odin, Sleipnir, Tyr,
Valkyrja
Skáldskaparmál (= SnE. II) » Bragi
Skírnismál, eddagedicht (in Lied-Edda) » Alf, Freyr, Gerd, Idun, reuzen, Skadi
Snorra-Edda, zie: Snorri Sturluson
Snorri Sturluson » passim
Snorri Sturluson, Snorra-Edda » passim
Snorri Sturluson, Heimskringla » Gefjon, Njord, Odin, Skadi, Wanen
Snorri Sturluson, Ynglinga saga » Alf, Asen, Asgard, Disen, Freyja, Freyr,
Frigg, Gefjon, Gerd, Hoenir, Kvasir, Loki, Mimir, Nerthus, Njord, Odin, Skadi,
Surt, Thor, Wanen
Sögubrot af fornkonungum » AEgir, Alf, Hoenir
Sörla þáttr » Freyja
Sonatorrek zie: Egil Skallagrimsson
Statius, Papinius, Silvae » Veleda
Sturlunga saga » reuzen, Sleipnir
Svipdagsmál, eddagedicht » Dag & Nott
Tacitus » Alci, Baduhenna, Wanen
Tacitus, Annales » Disen, Tanfana, Thor
Tacitus, Germania » Hercules, Ing, Jörd, Mannus, Mars Thingsus, Nehalennia,
Nerthus, Odin, Thor, Tuisto, Veleda, Yggdrasil
Tacitus, Historiae » Mars Thingsus
Thorbjörn Disarskald (Þorbjörn Dísarskáld), skald » Disen
Thorbjörn (Þorbjörn) Hornklofi, skald » Hymir, Odin
Thorsdrapa, zie Eilif Gudrunarson en Eysteinn Valdason
Þíðreks saga af Bern » Alf, Fafnir, Sleipnir
Thjodolf van Hvinir (Þjóðólfr af Hvinum), skald » Skadi
Thjodolf van Hvinir, Ynglingatal » Loki
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Thjodolf van Hvinir, Haustlöng » Freyja, Ginnungagap, Hoenir, Hrungnir, Idun,
Loki, Thjasi, Thor, Ull
Þorleifs þáttr jarlaskálds » Thorgerd Hölgabrud
Thormod Kolbrunarskald (Þormóðr Kolbrúnarskáld) » Valhöll
Þorsteins þáttr baejarmagns » Geirröd
Þrymskviða, eddagedicht (in Lied-Edda) » Asen, Freyja, Geirröd, Heimdall,
Hymir, Loki, Thor, Thrym
Tweede Merseburgse Toverspreuk » Balder, Frigg, Sinthgunt, Sol
Ulf (Úlfr) Uggason, skald, Húsdrápa » Balder, Freyja, Freyr, Heimdall, Loki
Vafþrúðnismál, eddagedicht (in Lied-Edda) » Alf, Asgard, Ask & Embla, Dag
& Nott, Fenrir, Frigg, Njord, Odin, Ragnarök, reuzen, Sol, Surt, Thor, Vali,
Vidar, Yggdrasil, Ymir
Vatnsdoela saga » Freyr, Njord
Vellekla, gedicht, zie: Einar Helgason skálaglamm
Víga-Glúms saga » Disen, Freyr
Vita Bonifatii, zie: Willibald
Völsa þáttr » Freyr
Völundarkviða, eddagedicht (in Lied-Edda) » Alf, Valkyrja
Völuspá, eddagedicht (in Lied-Edda) » Alf, Asgard, Ask & Embla, Balder,
dwergen, Fenrir, Freyja, Freyr, Frigg, Ginnungagap, Heimdall, Hel, Höder,
Hoenir, Hymir, Jörd, Loki, Midgardslang, Mimir, Muspell, Nidhögg, Nornen,
Odin, Ragnarök, reuzen, Sleipnir, Sol, Surt, Thor, Tyr, Vali, Valkyrja, Veleda,
Vidar, Wanen, Yggdrasil, Ymir
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Völuspá in skamma, eddagedicht » Loki
Völsunga saga » Fafnir, helden, Loki, Odin, Sleipnir
Widukind von Corvey, Res gestae Saxonum » Yggdrasil
Willibald, Vita Bonifatii » Thor
Ynglinga saga, zie: Snorri Sturluson
Yvain, zie: Chrétien de Troyes

Beeldende kunstenaars
Abilgaard, Nikolai Abraham (De., 1742-1809) » Ymir
Arbo, Peter Nikolai (No., 1831-1892) » Dag & Nott, Odin, Ragnarök, Thor,
Valkyrja
Baltasar (Sp./IJsl., geb. 1938) » Fenrir, Suttung
Barlach, Ernst (Du., 1870-1938) » Odin
Bayes, Gilbert (Eng., geb. 1870) » Odin
Beardsley, Aubrey (Eng., 1872-1898) » dwergen, Fafnir, Jörd, Odin, Ragnarök
Biddeloo, Karel (Vl., 20e eeuw) » Thor
Bissen, H.W. (De., 1798-1868) » Valkyrja
Blommér, Nils Jakob Olsson (Zw., 1816-1853) » Alf, Bragi, Freyja, Idun, Loki
Bregnhøi, Palle (De.) » Geirröd, Tyr, Ymir
Bremer, U. (Du., 20e eeuw » Thor, Thrym
Brynjólfsson, Ólafur (IJsl., eind 18e eeuw) » Balder, Hel, Hymir, Odin, Sleipnir,
Suttung, Thjasi, Tyr, Ull, Valhöll, Yggdrasil, Ymir
Bundgaard, Anders (De., 1864-1937) » Gefjon
Burne-Jones, Sir Edward (Eng., 1833-1898) » Odin
Carlsson, Alexander Fredrik Wilhelm (Zw., 1846-1878) » Balder, Loki
Chodowiecki, Daniel-Nikolaus (Du., 1726-1801) » Höder
Christensen, Lauritz » Dag & Nott
Conradsen, Harald (De., 1817-1905) » Bragi
Cramer, Peter (De.) » Balder
Dielitz, Konrad Wilhelm (Du., 1845-1933) » Odin
Doepler der Jüngere, Emil (Du. 1855-1922) » Balder, Bragi, Fenrir, Freyja,
Frigg, Geirröd, Heimdall, Hrungnir, Loki, Midgardslang, Nerthus, Odin, Skadi,
Thor, Tyr
Dollmann, John Charles (Eng., 1851-1934) » Balder, Frigg, Sif, Sol
Doyle-Penrose, James (Eng., 1864-1932) » Freyja, Idun, Loki
Eckersberg, Carl Christopher Wilhelm (De. 1783-1853) » Balder, Höder, Loki
Ehrenberg, Gottfried Ferdinand Carl (Du., 1840-1914) » Balder, Bragi, Freyja,
Freyr, Heimdall, Hel, Idun, Loki, Njord, Nornen, Odin, Ragnarök, reuzen, Skadi,
Thor, Tyr, Ull, Vidar
Engelhard, Friedrich Wilhelm (Du., 1813-1902) » Idun, Midgardslang, Ragnarök,
reuzen, Thor, Valkyrja
Engels, Robert » Sleipnir
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Ensor, James (Belg., 1860-1949) » Valkyrja
Ernst, Max (Du., 1891-1976) » Fafnir
Fantin-Latour, Jean Théodore (Fr., 1836-1904) » Jörd
Fogelberg, Bengt Erland (Zw., 1786-1854) » Balder, Freyr, Midgardslang, Odin,
Thor
Fortuny y Carbo, Mariano (It., 1838-1874) » Odin
Freund, Hermann Ernst (De., 1786-1840) » Balder, Frigg, Idun, Mimir, Muspell,
Nornen, Odin, Ragnarök, Thor, Valkyrja
Freund, Georg Christian (De., 1821-1900) » Muspell, Ragnarök, Thor
Frølich, Lorenz (De. 1820-1908) » Balder, Freyr, Gefjon, Gerd, Heimdall, Loki,
Midgardslang, Ragnarök, Thor, Thrym, Tyr, Ymir
Füssli, Johann Heinrich (Zwits., 1741-1825) » dwergen, Fafnir, Hymir, Thor
Gunnerud, Arne Vinje (No., 1930) » Fenrir
Handschrift AM 738 4to (Reykjavík) » Hymir, Odin, Valhöll, Yggdrasil
Handschrift ÍB 299 4to (Reykjavík) » Tyr, Ull
Handschrift NKS 1867 4to (Kopenhagen), zie: Brynjólfsson, Ólafur
Hansen, Constantin Carl Christian (De., 1804-1880) » AEgir, Heimdall, Idun
Hansen, Ernst (De.) » Ask & Embla, Heimdall, Vidar
Hardy, Dorothy (Eng.) » Fenrir, Loki
Hendrich, Hermann (Du., 1856-1931) » Valkyrja
Hermann, Karl Heinz (Du.) » Asen
Humphries, Tudor (Eng.) » Ragnarök
Hörberg, Pehr (Zw., 1746-1816) » Odin
Jónsson, Einar (IJsl., 1874-1954) » Yggdrasil, Ymir
Jorn, Asger (De., 1914-1973) » Odin

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

250
Josephson, Ernst (Zw., 1851-1906) » Odin
Kienholz, Edward (VS, geb. 1927) » Nornen
Klee, Paul (Zwits., 1879-1940) » Valkyrja
Lindau, Dietrich Wilhelm (Du., 1799-1862) » Frigg, Muspell, Ragnarök
Madsen, Peter (De.) » Nornen, Thrym, Thor, Valhöll
Maison, Rudolf (Du., 1854-1912) » Odin
Makart, Hans (Oost., 1840-1884) » Valkyrja
Malmström, Johan August (Zw. 1829-1901) » Alf, Odin
Marklund, Bror Hjalmar (Zw., 1907-1977) » Odin
Mayer, Auguste (Fr.) » Surt
Moe, Louis (No., 1857-1945) » Balder, Hel, Hymir, Midgardslang, Ragnarök,
Sleipnir, Thor
Molin, Johan Peter (Zw., 1814-1873) » AEgir
Natter, Heinrich (Du., 1846-1892) » Loki, Odin
Nielsen, Erik Hjorth (De.) » Asen, Hymir, Thor
Nyström-Stoopendaal, Jenny (No.) » Thorgerd Hölgabrud
Olrik, Henrik Benedikt Ole (De., 1830-1890) » Frigg, Muspell, Nornen,
Ragnarök, Valkyrja
Pieck, Anton (Ned., 1895-1987) » Balder, dwergen, Hel, Ragnarök, Sleipnir,
Thjasi
Qvarnström, Carl Gustaf (Zw., 1810-1867) » Balder, Höder, Idun, Loki, Ull
Rackham, Arthur (Eng., 1867-1939) » Alf, Freyja, Idun
Reich, Jacques (Oost./VS, 1852-1923) » Eostra
Revold, Axel (No., 1887-1962) » Nornen, Yggdrasil
Salomé (Du., geb. 1954) » Nornen
Schwegerle, Hans (Du., 1882-1950) » Odin
Schwind, Moritz von (Oost., 1804-1871) » Alf
Sigurðsson, Jakob (IJsl., 18e eeuw) » Tyr
Sinding, Stephan (No., 1846-1922) » Valhöll, Valkyrja
Spang Olsen, Ib (De., 20e eeuw) » Midgardslang
Stassen, Franz (Du., 1869-?) » Balder
Thoma, Hans (Du., 1839-1924) » Fafnir, Frigg, Nornen, Odin, Valkyrja
Ussing, Stephan (De., 1828-1855) » Balder
Vasegaard, Sigurd (De., 1901-1967) » Nidhögg, Ragnarök
Verheyen, Jan (Ned., 20e eeuw) » Hymir, Thjasi
Wahlbom, J.W.C. (Zw.) » Loki
Wall Perné, Gustaaf Fredrik (Gust.) van de (Ned., 1877-1911) » Fafnir, helden,
Nornen, Thor, Valkyrja, Yggdrasil
Werenskiold, Dagfin (No., 1892-1977) » Fenrir, Nidhögg, Nornen, Odin,
Sleipnir, Valkyrja, Yggdrasil
Wergeland, Oskar (No., 1844-1910) » Loki
Winge, Mårten Eskil (Zw., 1825-1896) » Loki, Odin, reuzen, Thor
Wiwel, Niels » Dag & Nott
Zieler, Mogens (De., geb. 1905) » dwergen, Ragnarök
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Auteurs
Almqvist, Carl Jonas Love (Zw., 1793-1866) » Odin
Arnold, Matthew (Eng., 1822-1888) » Balder
Baggesen, J. (De., 1764-1826) » Odin
Bellman, Carl Michael (Zw., 1741-1795) » Freyja
Blanche Koelensmid, C.H.A. » Loki
Blunck, Hans Friedrich (Du., 1888-1961) » Balder, Odin, Thor
Cappelen, Peder W. (No.) » Loki
Chamisso, Adalbert von (Du., 1781-1838) » Thrym
Dahl, Peter (Zw., 1934) » Freyr
Dahn, Felix (Du., 1834-1912) » Balder, Loki, Odin
Duun, Olav (No., 1876-1939) » Odin
Emants, Marcellus (Ned., 1848-1923) » Balder, Bragi, Höder, Loki, Ragnarök
Ewald, Johannes (De., 1743-1823) » Balder, Höder
Fry, Christopher (Eng., 1907) » Thor
Gardner, Alan (Eng.) » Freyja
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm von (Du., 1737-1832) » Valhöll
Goethe, Johann Wolfgang von (Du., 1749-1832) » Alf
Gorter, Herman (Ned., 1864-1927) » Balder
Gräter, Lulof (Du.) » Valkyrja
Gray, Thomas (Eng., 1716-1771) » Balder, Valkyrja
Grimm, Jacob (Du., 1785-1863) » Eostra
Grundtvig, N.F.S. (De., 1783-1872) » Freyja, Idun, Odin, Thor, Thrym
Gustav III (koning van Zw., 1746-1792) » Frigg
Hagedorn, Friedrich von (Du., 1708-1754) » Jörd, Odin, Yggdrasil
Hegenscheidt, Alfred (Be., 1866-1936) » helden
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Heiberg, Johan Ludvig (De., 1791-1860) » Alf
Heine, Heinrich (Du., 1797-1856) » Valkyrja
Helmers, Jan Frederik (Ned., 1767-1813) » Veleda
Herder, Johann Gottfried (Du., 1744-1803) » Alf, Balder, Idun, Valkyrja
Hertz, Wilhelm von (Du., 1835-1902) » Balder, Thor, Utgardaloki
Hoffman von Fallersleben, August Heinrich (Du., 1798-1832) » Valhöll
Jacobowski, L. » Loki
Kayser-Langerhanns, A. (Du.) » Loki
King, Cynthia (VS) » Balder
Klopstock, Friedrich Gottlieb (Du., 1724-1803) » Bragi, Odin, Tanfana, Thor
Kummer, Bernhard (Du., 1897-1962) » Asgard
Lagerlöf, Selma (Zw., 1858-1940) » dwergen
La Motte Fouqué, Friedrich Heinrich Carl de (Du., 1777-1843) » Balder, Loki,
Yggdrasil
Leopold, Carl Gustaf (Zw., 1756-1829) » Odin
Lindgren, Torgny (Zw., geb. 1938) » Freyr
Ling, Per Henrik (Zw., 1776-1839) » Asen
Linke, Johannes (Du., 1900-1945) » Yggdrasil
Mann, Thomas (Du., 1875-1955) » helden
Mykle, Agnar (No., geb. 1915) » Ask & Embla
Oehlenschläger, Adam Gottlob (De., 1779-1850) » Alf, Balder, Bragi, Dag &
Nott, Fenrir, Freyja, Gerd, helden, Hymir, Idun, Loki, Odin, Skadi, Thor, Thrym,
Utgardaloki, Wanen
Olaus Magnus (Zw., 1490-1558) » Alf, Frigg, Odin, Skadi
Olrik, Axel (De., 1864-1917) » Fenrir
Olsen, Lars-Henrik (De.) » Asen, Thor
Percy, Thomas (Eng., 1729-1811) » Asen, Balder
Pram, Christen (No.) » helden
Pratt, Fletcher (Am., 1897-1956) » Heimdall, Ragnarök
Ranisch, Wilhelm (Du., 1865-1945) » Balder, Freyja, Geirröd, Hrungnir, Odin,
Thor
Rebenstock, H. (Du.) » Valhöll
Reder, H. von » Odin
Rydberg, Abraham Viktor (Zw., 1828-1895) » Balder, Yggdrasil
Schanz, F. » Odin
Schlegel, Johann Elias von (Du., 1719-1749) » Tuisto
Schulte von Brühl, W. (Du.) » Thor
Shakespeare, William (Eng., 1564-1616) » Alf
Sohlern, Freiherr von » Balder
Spenser, Edmund (Eng., 1552-1599) » Alf
Sprague de Camp, Lyon (Am., geb. 1907) » Heimdall, Ragnarök
Staring, Anthoni Christiaan Winand (Ned., 1767-1840) » Balder, Hymir,
Valkyrja
Stiernstolpe, J.M. (Zw., 19e eeuw) » Thor
Strindberg, Johan August (Zw., 1849-1912) » Loki
Stuckenberg, Viggo Henrik Fog (De., 1863-1905) » Odin
Sundman, Per Olof (Zw., geb. 1922) » Freyr
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Tegnér, Esaias (Zw., 1782-1846) » Balder, Freyja, Gerd
Thorild, Thomas (Zw., 1759-1808) » Thor
Tolkien, John Ronald Reuel (Eng., 1892-1973) » Alf, Asgard, dwergen, Fafnir
Toller, Ernst (Du., 1893-1939) » Odin
Uhland, Ludwig (Du., 1787-1862) » Thor
Westendorp, Nicolaas (Ned., 1773-1836) » Valkyrja
Wallis, A.S.C. (= Adèle Sophia Cornelia Opzoomer) (Ned., 1857-1925) » Gerd
Wall Perné, Gust van de (Ned., 1877-1911) » Thor
Weiser, K. (Du.) » Loki
Welhaven, Johan Sebastian (No., 1807-1873) » Odin
Wieland, Christoph Martin (Du., 1733-1813) » Alf
Woutersen-van Weerden, Alice (Ned.) » Asen

Componisten
Ásgeirsson, Jón (IJsl.) » Thrym
Beständig, Otto (Du., 1835-1917) » Balder
Kistler, Cyrill (Du., 1848-1907) » Balder
Koppel, Hermann David (De., geb. 1908) » Thrym
Schubert, Franz Peter (Du., 1797-1828) » Alf
Stuntz, J.H. (Du.) » Loki, Odin
Vogl, Heinrich (Du., 1845-1900) » Balder
Wagner, Richard (Du., 1813-1883) » dwergen, Fafnir, Frigg, helden, Idun, Jörd,
Loki, Nornen, Odin, Ragnarök, Thor, Valhöll, Valkyrja
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Register van mythologische en historische namen
Namen in hoofdletters hebben een eigen lemma. De Oudijslandse namen staan tussen
haakjes.
Achilles » Thor
Adaldag, aartsbisschop » Odin
Adils (Aðils), koning in Zweden » Disen
AEGIR, reus, zeegod » Asen, Bragi, dwergen, Heimdall, Hymir, Loki, reuzen,
Thor
Afliae, matronennaam » Matronen
Afrodite » Freyja
Aggi » Alci
Agnar (Agnarr) » Odin
Ailill van Connaught, Ierse vorst » Höder
Aio » Alci
Aka-Thor (Aka-Þórr), Thorsnaam » Thor
Alagabiae » Matronen
Alaisiagae, matronennaam » Mars Thingsus, Matronen
Alateivia, matronennaam » Matronen
Alaterv(i)ae, matronennaam » Matronen
Alberich, dwerg » Alf, dwergen
Albruna, Germaanse zieneres » Veleda
ALCI(S), Germaans godenpaar » Baduhenna
Aldrian, mythische koning » Alf
ALF/ALVEN » dwergen, Nornen
Alfheim (Álfheimr, mv. Álfheimar) » Alf, Freyr
Alfhild (Álfhildr) » Alf
Alfödr (Alvader), Odinsnaam » Odin
Alfrek (Álfrekr), dwerg » Alf
Ali, zoon van Loki » Loki
Allvaldi / Ölvaldi, reus » Thjasi
Alrik » Fafnir
Alsvinn (Alsvinnr), paard » Sol & Mani
Alvader (Alföðr), Odinsnaam » Dag & Nott, Jörd
Alven » Alf, dwergen
Alvis (Alvíss) dwerg » dwergen, Thor
Alwijs » dwergen
Anar » Jörd
Andhrimnir (Andhrímnir), kok » Valhöll
Andlang (Andlangr), plaats » Asgard
Andvari, dwerg » AEgir, dwergen, Fafnir, Loki, Nornen
Angrboda (Angrboða), reuzin » Fenrir, Hel, Loki, Midgardslang
Annar (Annarr, Ánarr, Ónarr) » Dag & Nott, Jörd
Amaltheia, geit » Valhöll
Arminius, Germaans aanvoerder » Disen
Arvak (Árvakr), paard » Sol & Mani
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ASEN,

passim
Asen-Thor (Ása-Þórr), Thorsnaam » Jörd
ASGARD (Ásgarðr), plaats » AEgir, Asen, Balder, Bragi, Fenrir, Freyja, Hrungnir,
Odin, Ragnarök, reuzen, Suttung, Tanfana, Thjasi, Vidar, Valhöll, Yggdrasil
Asinnen » AEgir, Asen, Frigg, Valkyrja
ASK (Askr) » Asgard, Hoenir
Ašvins, Indische tweelinggoden » Mimir
Atli, Hunnenkoning » Fafnir
Atrid (Atríðr), Odinsnaam » Odin
Attila, Hunnenkoning » Fafnir
Attis » Freyja
Auberon, elf » Alf
Aud (Auðr) » Dag & Nott
Audhumla (Auðhumla), koe » Asen, Odin, reuzen, Valhöll, Ymir
Augustus, Romeins keizer » Freyr
Aurboda (Aurboða), reuzin » Gerd
Aurgelmir, reus » reuzen, Ymir
Aurvandil (Aurvandill) » Hrungnir
Austri, dwerg » dwergen, Ymir
BADUHENNA,

Germaanse godin
(on. Baldr), Ase » Asen, dwergen, Forseti, Freyr, Frigg, Hel, Höder,
Loki, Nornen, Odin, Ragnarök, reuzen, Rind, Skadi, Sleipnir, Thor, Vali, Vidar
Balderus » Balder, Höder, Rind, Vali
Baleyg (Báleygr), Odinsnaam » Odin
Balin, dwerg » dwergen
Bara (Bára) » AEgir
Barrey, bosje » Gerd
Baudihillia, matrone » Matronen
Baugi, reus » Suttung
Beda, matrone » Mars Thingsus, Matronen
Beldaeg » Balder
Beli, reus » Freyr
Bergelmir, reus » reuzen, Ymir
berserkers » Balder, Odin, Thor
Bestla, reuzin » Asen, Odin, reuzen, Ymir
Beyla » Gerd, Freyr
BALDER
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Bifröst, brug » Asgard, Heimdall, Muspell, Ragnarök, Thor
Bifur (Bífurr), dwerg » dwergen
Bil, Asin » Asen, Sol & Mani
Bilbo » Fafnir
Bileyg (Bileygr), Odinsnaam » Odin
Billing » Odin
Bilskirnir, hal » Thor
Bláin (Bláinn), oerwezen » dwergen
Blodughadda (Blóðughadda) » AEgir
Blodughofi (Blóðughófi), paard » Freyr
Bodn (Boðn), vat » Kvasir, Suttung
Bölverk (Bölverkr), Odinsnaam » Odin, Suttung
Bölthorn (Bölþorn), reus » Odin
Bofur (Báfurr), dwerg » dwergen
Bombur (Bömburr), dwerg » dwergen
Bor (on. Borr), oerwezen » Asen, Ask & Embla, Hoenir, Loki, Odin, reuzen,
Tuisto, Ymir
Borghild (Borghildr) » helden
Bous » Balder, Höder, Rind, Vali
BRAGI, Ase » AEgir, Asen, Idun, Odin
Breidablik (Breiðablik), plaats » Balder
Brian Boru, Iers koning » Valkyrja
Bricriu » Loki
Brimir, oerwezen » dwergen
Brisingamen (on. Brísingamen), halssieraad » dwergen, Freyja, Loki, Heimdall
Brokk (Brokkr), dwerg » dwergen, Thor
Brynhild (Brynhildr) » Fafnir, Valkyrja
Bur » Tuisto
Buri (Búri), oerwezen » Asen, Odin, reuzen, Tuisto, Ymir
Byggvir » Gerd, Freyr
Byleist (Býleistr) » Loki
Bylgja » AEgir
Castor » Alci
Claudius Civilis » Veleda
Cúchulainn, Ierse held » Hrungnir
Cybele » Freyja, Nerthus
(Dagr)
Delling (Dellingr) » Dag & Nott
Derde (Þriði), Odinsnaam » Nornen
Dioscuren » Alci
DISEN (Dísir) » Matronen, Nornen
Domaldi, koning in Zweden » Freyr
Donar » Hercules, Loki, Odin, Thor
Dori (Dóri), dwerg » dwergen
Draupnir, ring » Balder, dwergen, Freyr, Gerd, Odin
DAG
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Dromi (Drómi), boei » Fenrir
Dufa (Dúfa) » AEgir
Duisterwereld, plaats » Freyr
Durin (Durinn), dwerg » dwergen
Dvalin (Dvalinn), dwerg » dwergen
DWERGEN » Nornen
Dyaus, Indo-europese god » Jörd, Thor, Tyr
Earendel » Hrungnir
Ebbi » Alci
Egil (Egill), reus » Hymir, Thor
Eikthyrnir (Eikþyrnir), hert » Valhöll, Ymir
Einheri's (Einherjar), krijgers in Valhöll » helden, Odin, Ragnarök, Valhöll,
Valkyrja
Ein(d)ridi (Einriði), Thorsnaam » Thor
Eir, Asin » Asen
Eldhrimnir (Eldhrímnir), ketel » Valhöll
Eldir » AEgir
ELF/ELFEN » Alf
Elivagar (Élivágar), rivieren » Ymir
Elli » Utgardaloki
EMBLA » Asgard, Ask & Embla, Hoenir
EOSTRA

Erda » Jörd
Erik, Zweeds koning » Freyr
Erik Bloedbijl, Noors koning » Bragi, Disen, Freyr, Njord, Odin, Valhöll
Erling Hákonarson » Thorgerd Hölgabrud
Ermin/Irmin » Mannus
Evenhoog (Jafnhárr), Odinsnaam » Nornen
Fafner » Fafnir
FAFNIR (Fáfnir), draak » dwergen, helden
Fafnisbani (Fáfnisbani) » Fafnir
Farbauti (Fárbauti), reus » Loki
Farmatyr (Farmatýr), Odinsnaam » Odin
Fasolt, reus » Fafnir
Fenja, reuzin » reuzen
FENRIR, wolf » Hel, Loki, Midgardslang, Ragnarök, Sleipnir, Sol & Mani, Tyr,
Vidar
Fensalir, plaats » Frigg
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Fergus Mac Roich, Ierse held » Höder
Fili (Fíli), dwerg » dwergen
Fimafeng (Fimafengr) » AEgir
Fimmilena, matrone » Mars Thingsus, Matronen
Fjalar (Fjalarr), dwerg » dwergen, Kvasir, Suttung
Fjalar (Fjalarr), reus » Utgardaloki
Fjölnir » Gerd
Fjölsvinn (Fjölsvinnr), Odinsnaam » Odin
Fjörgyn, naam van Jörd » Jörd
Fjörgynn, reus » Frigg, Odin
Fold, naam van Jörd » Jörd
Folkvangr (Fólkvangr), plaats » Freyja
Fomorian, Ierse goden » Wanen
FORSETI, Ase » Asen, Balder
Fornjot (Fornjótr), reus » AEgir
FOSITE, Germaanse god » Forseti
Franang (Fránangrsfors), waterval » Loki
Frea » Frigg, Odin
Frealaf » Balder
Freia » Idun
Freki, wolf » Odin
Freyfaxi, paard » Freyr
FREYJA, Wanengodin » Asen, Balder, Disen, dwergen, Freyr, Frigg, Gefjon,
Heimdall, Hrungnir, Idun, Kvasir, Loki, Nerthus, Njord, Odin, reuzen, Sif,
Sleipnir, Thjasi, Thrym, Wanen
FREYR, Wanengod » Alf, Asen, Balder, dwergen, Freyja, Gerd, Idun, Ing, Mimir,
Nerthus, Njord, Odin, Ragnarök, reuzen, Skadi, Sleipnir, Surt, Thorgerd
Hölgabrud, Tyr, Wanen
Friagabis, matrone » Garmangabis, Matronen
Fricco » Freyr
Fridlewus » Nornen
FRIGG, Asin » Asen, Balder, Freyja, Geirröd, helden, Loki, Odin, reuzen,
Sinthgunt, Skadi, Sleipnir
FRIGGA » Frigg
FRÎJA, Germaanse godin » Frigg, Sinthgunt
Frisavae » Matronen
Frodi (Fróði), Deens koning » Freyr, reuzen
Frø » Freyr
Fröja » Freyja
Froth » helden
Fulla, Asin » Asen, Frigg, Sinthgunt
Gabiae » Matronen
Gaia » Idun
Galar (Galarr), dwerg » dwergen, Kvasir, Suttung
Gandalf (Gandálfr), dwerg » Alf, dwergen
Gang (Gangr), reus » Thjasi
Gangi, Odinsnaam » Odin
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Gangleri, schuilnaam van de Zweedse koning Gylfi » Nornen
Gangleri, Odinsnaam » Odin
Ganna, Germaanse zieneres » Veleda
Garm (Garmr), hond » Fenrir, Hel, Ragnarök, Tyr
GARMANGABIS, matrone » Matronen
Gaut (Gautr), Odinsnaam » Odin
Gavasiae » Matronen
Geertrud » Veleda
GEFJON » Asen, Freyja, Frigg, reuzen
Gefn, naam van Freyja » Freyja, Gefjon
GEIRRÖD 1 (Geirröðr), reus » Frigg, Loki, reuzen, Thor, Thrym, Utgardaloki,
Vidar
Geirröd 2 (Geirröðr), koning » Odin
Geirrödargardar (Geirröðargarðar), plaats » Geirröd
Geirskögul, valkyrja-naam » Valkyrja
Geirvimul, rivier » Hel
GERD (Gerðr), reuzin/Asin » AEgir, Asen, Freyr, Frigg, Idun, reuzen
Geri, wolf » Odin
Germanicus, Romeins veldheer » Tanfana
Gersimi, Asin » Freyja
Geruthus » Geirröd, Hel, Utgardaloki
Gest (Gestr / Norna-Gestr) » Nornen
Gest (Gestr), Odinsnaam » Odin
Gewarus » Balder, Höder
Ghimmendegop » Ginnungagap
Gilling (Gillingr), reus » dwergen
Gimlé, plaats » Hel
GINNUNGAGAP » Muspell, Yggdrasil, Ymir
Gisli Sursson (Gísli Súrsson) » Disen, Freyr, Sleipnir
Gjallarbrug (Gjallarbrú) » Asgard, Hel
Gjallarhoorn, hoorn » Heimdall
Gjalp, reuzin » Geirröd
Gjuki (Gjúki), koning aan de Rijn » Fafnir
Gjukungen (Gjúkungar), de koningsfamilie aan de Rijn » Fafnir
Gjöll, rivier » Asgard, Hel
Gladsheim (Glaðsheimr) » Valhöll
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Glapsvinn (Glapsvinnr), Odinsnaam » Odin
Glasir, boom of bosje » Valhöll
Gleipnir, boei » Fenrir
Glen (Glenr) » Sol & Mani
Glitnir, zaal » Forseti
Gloin (Glóinn), dwerg » dwergen
Glaesisvellir, plaats » Geirröd
Gna (Gná), Asin » Asen, Frigg, Sleipnir
Gnipahellir, plaats » Fenrir, Tyr
God » Hoenir
Godan » Frigg, Odin
Göndlir, Odinsnaam » Odin
Göndul 1, naam van Freyja » Freyja
Göndul 2, valkyrja-naam » Valkyrja
Gormo, koning in Denemarken » Geirröd, Utgardaloki
Graipr » Tuisto
Grani, paard » Fafnir, Sleipnir
Gregorius III, paus » Nornen
Greip, reuzin » Geirröd
Grid (Gríðr), reuzin » Geirröd, Vidar
Grim (Grímr), Odinsnaam » Odin
Grimnir (Grímnir), Odinsnaam » Odin
Grjottunagardar (Grjóttúnagarðar), plaats » Hrungnir
Groa (Gróa) » Dag & Nott, Hrungnir
Grotti, molen » reuzen
Grund, naam van Jörd » Jörd
Gudmund (Guðmundr) Arason de Goede, IJslandse bisschop » Nornen, reuzen
Gudmund (Guðmundr) van Glaesisvellir » Geirröd
Gudrun (Guðrún), dochter van Gjuki » Fafnir, helden, Sleipnir
Gullfaxi, paard » Hrungnir, Sleipnir
Gullinborsti, ever » dwergen, Freyr
Gullintanni, naam van Heimdall » Heimdall
Gulltopp (Gulltoppr), paard » Heimdall
Gullveig » Wanen
Gunfjaun » Tuisto
Gungnir, speer » dwergen, Freyr, Odin
Gunn (Gunnr/Guðr), valkyrja-naam » Valkyrja
Gunnar (Gunnarr), zoon van Gjuki » Fafnir
Gunnar Helming (Gunnar Helmingr) » Freyr
Gunnar van Hlidarendi (Gunnarr / Hlíðarendi) » Hel
Gunnhild (Gunnhildr), Noorse koningin » Valhöll
Gunnlöd (Gunnlöð) » Frigg, Odin, reuzen, Suttung, Thjasi
Guthmundus » Geirröd
Guti » Tuisto
Guttorm (Guttormr), zoon van Gjuki » Fafnir
Gylfi, koning in Zweden » Gefjon, Nornen, Thor
Gymir 1, reus of zeegod » AEgir

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

Gymir 2, reus » Gerd
Haddingjar » Alci, Ing
Hadingus » Hel, Skadi, Sleipnir
Haduwulf » Freyr
Haeðcyn » Höder
Hafdi (Hafði) » Tuisto
Hagen » Alf
Hakon Adalsteinsfóstri, Noors koning » Bragi
Hakon Sigurdarson (Hákon Sigurðarson), Noors edele » Freyr, Odin, Thorgerd
Hölgabrud
Halfdan de Zwarte, Noors koning » Freyr
Hallfred (Hallfreðr) » Freyr
Hallinskidi (Hallinskíði), naam van Heimdall » Heimdall
Hangagud (Hangaguð), Odinsnaam » Odin
Hangatyr (Hangatýr), Odinsnaam » Tyr
Hangi, Odinsnaam » Odin
Harald Hardradi (Harald de Harde), Noors koning » Ginnungagap
Harald Schoonhaar (Haraldr inn hárfagri), Noors koning » Freyr, Njord, Odin
Harbard (Hárbarðr), Odinsnaam » Odin, Thor
Har (Hárr), Odinsnaam » Odin
Hartungen » Alci
Hathor, Egyptische godin » Ymir
Hati Hrodvitnisson, wolf » Fenrir, Sol & Mani
Hedin (Heðinn), held » Freyja
Hefring » AEgir
Heid (Heiðr), tovenares » Wanen
Heiddraupnir (Heiðdraupnir), schedel » Valhöll
Heidrek (Heiðrekr), koning in Zweden » Freyr
Heidrun (Heidrún), geit » Yggdrasil, Valhöll, Ymir
HEIMDALL (Heimdal[l]r, Heimdali), Ase » AEgir, Asen, Asgard, Freyja, Loki,
Odin, Ragnarök, reuzen, Thrym, Vallhöll, Yggdrasil
Hektor » Thor
HEL, godin » Asgard, Balder, Fenrir, Jörd, Loki, Midgardslang, Odin, Ragnarök,
Sleipnir, Valhöll, Yggdrasil
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Helblindi » Loki, Odin
HELDEN

Helgi Hjörvardszoon (Hjörvarðsson) » helden
Helgi Hundingsbani » helden, Nomen, Odin, Valkyrja
Helgi de Magere (Helgi inn magri) » Freyr, Thor
Helgrind, poort » Valhöll
Hemra, rivier » Geirröd
Hengist » Alci
Hera » Frigg, Idun, Ymir
Heracles » Idun
Herebeald » Höder
Hercules » Thor
HERCULES MAGUSANUS, Germaanse god
Herjan (Herjann), Odinsnaam » Odin, Valhöll
Hermes » Yggdrasil
Hermod (Hermóðr), Ase » Balder, Hel, Sleipnir
Herteit (Herteitr), Odinsnaam » Odin
Hertha » Jörd
Hesperiden » Idun
Hild (Hilðr) » Freyja
Hild (valkyrja-naam » Valkyrja
Hildisvin (Hildisvín), ever » Freyja
Himinbjörg, plaats » Heimdall
Himinglaeva » AEgir
Hirmin, zie: Irmin
Hisbernia » Idun
Hjalmberi (Hjálmberi), Odinsnaam » Odin
Hjalti Skeggjason » Freyja
Hjuki (Hjúki) » Sol & Mani
Hjördis (Hjördís) » helden
Hler (Hlér), reus of zeegod » AEgir
Hlidskjalf (Hliðskjálf), zetel of zaal » Gerd, Loki, Odin, Vali
Hlin (Hlín), naam van Frigg » Asen, Frigg
Hlodyn/Hlödyn, naam van Jörd » Jörd
Hlora (Hlóra) » Thor
Hlor(r)idi (Hlór(r)iði), Thorsnaam » Thor
Hludana, Germaanse godin » Jörd
Hnitbjörg, rotswoning » Suttung
Hnoss, Asin » Freyja
Hoddmimir (Hoddmímir), boom of bos » Ask & Embla, Mimir, Ragnarök,
Yggdrasil
HÖDER (Höðr) » Asen, Balder, Odin, Ragnarök, Vali
Högni, zoon van Gjuki » Alf, Fafnir
Högni, vorst » Freyja
Hölgatröll » Thorgerd Hölgabrud
Hoenir, Ase » Asen, Ask & Embla, Fafnir, Kvasir, Loki, Mimir, Njord, Odin,
Ragnarök, Thjasi
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Hörn, naam van Freyja » Freyja
Hött (Höttr), Odinsnaam » Kvasir
Holda » Jörd
Holgersson, Nils » dwergen
Holmger » Fafnir
Hoog (Hárr), Odinsnaam » Hymir, Nornen
Horagallus, Samische god » Hrungnir, Thor
Horsa » Alci
Horwendillus » Hrungnir
Hotherus » Balder, Höder, Vali
Hrafnkel (Hrafnkell freysgoði) » Freyr
Hreggmimir (Hreggmímir), hemelnaam » Mimir
Hreidmar (Hreiðmarr) » Fafnir
Hrekkmimir (Hrekkmímir), reuzennaam » Mimir
Hrimfaxi (Hrímfaxi), paard » Dag & Nott
Hringhorni, schip » Balder
Hrod(rs)vitnir (Hróð(rs)vitnir), wolf » Fenrir, Sol & Mani
Hrönn » AEgir
Hroptatyr (Hroptatýr), Odinsnaam » Odin
HRUNGNIR, reus » Freyja, reuzen, Sif, Sleipnir, Thor
Hrym (Hrymr), rijpreus » Muspell, Ragnarök
Hugi » Utgardaloki
Hugin (Huginn), raaf » Odin
Hunding (Hundingr) » helden
Hvergelmir, bron » Nidhögg, Valhöll, Yggdrasil, Ymir
HYMIR, reus » Midgardslang, Tyr
Hyndla, reuzin » Freyja, reuzen
Hyrrokkin, reuzin » Balder, reuzen
Ibor » Alci
Idaveld (Íðavöllr), plaats » Asgard, Ragnarök
Idi, reus » Thjasi
Idisen » Disen
IDUN (Iðunn) » Asen, Bragi, Freyja, Hoenir, Loki, reuzen, Thjasi
Ifing, rivier » Asgard
IJzerwoud (Járnviðr), bos » Sol & Mani
Indra, Indische god » Hrungnir, Hymir, Jörd, Kvasir, Suttung, Thor
ING » Freyr, Mannus
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Ingjald, zoon van Helgi de Magere » Freyr
Ingolf Arnason » Thor
Inguni » Freyr
Ingunar-Freyr » Freyr, Ing
Irmin/Ermin » Mannus, Yggdrasil
Irminsul » Yggdrasil
Irpa, Noorse godin » Thorgerd Hölgabrud
Isis » Balder, Nehalennia
Ivaldi (Ívaldi), dwerg » dwergen, Freyr, Sif
Jafnhar (Jafnhárr), Odinsnaam » Odin
Jalk (Jálkr), Odinsnaam » Odin
jarl, een kleinkoning » Freyr, Heimdall, Njord, Odin, Skadi, Thorgerd Hölgabrud
Jarnvid (Járnviðr), bos » Fenrir
JÖRD (Jörð), reuzin / Asin » Asen, Dag & Nott, Frigg, Odin, Thor
Jörmungand (Jörmungandr), Midgardslang » Loki, Midgardslang
Jötunheim (Jötunheimr / Jötunheimar), plaats » Asgard, Balder, Gefjon, Geirröd,
Hrungnir, reuzen, Thrym, Utgardaloki
Jon (Jón) Ögmundarson, IJslandse bisschop » Odin
Jupiter » Hercules, Thor, Tyr
Karel de Grote » Forseti, Valhöll, Yggdrasil
Kerlaugar, twee rivieren » Thor
Kili (Kíli), dwerg » dwergen
Klotho » Nornen
Kolga » AEgir
Kriemhild » helden
KVASIR » dwergen, Loki, Odin, Suttung
Körmt, rivier » Thor
Laerad (Laeraðr), boom » Valhöll, Yggdrasil
Laevateinn, zwaard » Loki
Landvaettir » Disen
Laufey » Balder, Loki, Skadi
Lemminkäinen, Finse held » Balder, Höder
Leviathan » Midgardslang
Lif (Líf) » Ask & Embla, Ragnarök
Lifthrasir (Lífþrasir) » Ask & Embla, Ragnarök
Litr, dwerg » Balder, dwergen
Liudger, missionaris » Forseti
Locke » Loki
Loeding (Loeðingr), boei » Fenrir
Lodur (Lóðurr) » Ask & Embla, Hoenir, Loki, Odin
Lofn, Asin » Asen
Logaþore » Loki, Thor
Logi » Loki, Utgardaloki
Lok » Hoenir

Paula Vermeyden en A. Quak, Van AEgir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie

» AEgir, Asen, Balder, Bragi, dwergen, Fafnir, Fenrir, Frigg, Freyja,
Geirröd, Gerd, Heimdall, Hel, Hoenir, Höder, Idun, Midgardslang, Muspell,
Njord, Odin, Ragnarök, reuzen, Sif, Skadi, Sleipnir, Suttung, Thjasi, Thor,
Thrym, Tyr, Utgardaloki, Vidar, Wanen
Longinus, Romeins soldaat » Balder
Lopt (Loptr), naam van Loki » Loki
Loridi (Lóriði), Thorsnaam » Thor
Lorikus (Lórikús) » Thor
Lugaid, Ierse held » Höder
Lyngvi » helden
Lytir » Freyr
LOKI

Maan (Máni) » Dag & Nott, Sol & Mani
Mada, Indische belichaming van de roes » Kvasir
Magni » Hercules M., Hrungnir, Ragnarök, reuzen, Sleipnir, Thor
Managarm (Mánagarmr), wolf » Fenrir, Sol & Mani
MANI » Sol & Mani
MANNUS » Jörd, Tuisto
Mānus » Mannus
Mardöll, naam van Freyja » Freyja, Heimdall
Mars » Mars Thingsus, Odin, Tyr
MARS THINGSUS, Germaanse god » Tyr
MATRONEN » Eostra, Freyr, Garmangabis, Nornen
Medb, Ierse koningin » Höder
Meili » Thor
Menja » reuzen
Mennon » Thor
Mercurius » Odin, Thor
Midgard (Miðgarðr), plaats » Asgard, Ask & Embla, Midgardslang
MIDGARDSLANG (Miðgarðsormr) » Fenrir, Hel, Hymir, Jörd, Loki, Ragnarök,
Thor, Utgardaloki
Mim (Mímr) » Mimir
Mimameid (Mímameiðr), boom » Mimir, Yggdrasil
MIMIR (Mímir) » Hoenir, Kvasir, Nornen, Odin, Ragnarök, reuzen, Yggdrasil
Mimingus, ‘sater’ » Balder
Miscorblindi, reus » AEgir
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Mithothyn » Odin
Mitra » Odin
Mjöllnir, hamer » dwergen, Freyr, Loki, reuzen, Thor
Modgunn (Móðgunnr) » Hel
Modi (Móði) » Ragnarök, reuzen, Thor
Moiren » Nornen
Moord-Glum (Víga-Glúmr) » Freyr
Motsognir (Mótsognir), dwerg » dwergen
Mucius Scaevola, Romein » Tyr
Munin (Muninn), raaf » Odin
Mundilfoeri » Sol & Mani
Munon » Thor
MUSPELL (Múspell) » Ragnarök, reuzen, Ymir
Muspellsheim (Múspellsheimr), plaats » Ginnungagap, Muspell, Sol & Mani,
Surt, Ymir
Mysing (Mýsingr), zeekoning » reuzen
Mökkurkalfi (Mökkurkálfi), lemen reus » Hrungnir
Nacht » Dag & Nott
Naglfar, schip » Muspell, Ragnarök
Naglfari » Dag & Nott
Nagrind (Nágrind), poort » Valhöll
Nafödr (Náföðr), Odinsnaam » Odin
Nal (Nál) » Loki
Nanna, Asin » Asen, Balder, Forseti, Frigg, Höder
Nar(f)i » Loki
Nāsatya, Indische goden » Kvasir, Wanen
NEHALENNIA, Germaanse godin » Jörd
NERTHUS, Germaanse godin » Baduhenna, Freyr, Jörd, Nehalennia, Njord, Skadi,
Wanen, Ymir
Nibelungen » Alf, Fafnir
NIDHÖGG (Níðhöggr), slang » Fafnir, Hel, Ragnarök, Yggdrasil
Niflheim (Niflheimr), plaats » Ginnungagap, Hel, Nidhögg, Surt, Yggdrasil,
Ymir
Niflhel, plaats » Asgard, Hel, Sleipnir
Nikulas (Nikúlás) Bergsson, IJslandse abt » Fafnir
NJORD (Njörðr), Wanengod » Asen, Freyja, Freyr, Loki, Mimir, Nerthus, Odin,
reuzen, Skadi, Thjasi, Tyr, Ull, Wanen
Noatun (Nóatún), plaats » Njord, Skadi
Nörr / Nörfi / Narfi, reus » Dag & Nott
Nordri (Norðri), dwerg » dwergen, Ymir
Nori (Nóri), dwerg » dwergen
NORNEN » Alf, Yggdrasil
NOTT (Nótt) » Dag & Nott, Jörd
Nuadu, Ierse god » Tyr
Oberon, elf » Alf
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Od (Óðr) » Freyja, Ull
ODIN (Óðinn), Ase » passim
Odinkar de Jongere, bisschop » Odin
Odrerir (Óðrerir), ketel » Kvasir, Suttung
Ölvaldi / Allvaldi, reus » Thjasi
Öndurdís » Disen
Örmt, rivier » Thor
Ofnir (Ófnir), Odinsnaam » Odin
Oin (Óinn), dwerg » dwergen
Olaf Gudrödarson Geirstada-alf (Óláfr Guðröðarson Geirstaða-álfr), koning in
Zweden » Alf
Olaf de Heilige, koning van Noorwegen » Freyr, Thor, Valhöll
Olaf de Houthakker, koning in Zweden » Freyr
Olaf Liljuros (Óláfr Liljurós) » Alf
Olaf de Pauw (Óláfr pái) » Balder, Heimdall
Olaf Tryggvason, koning van Noorwegen » Freyja, Freyr, Geirröd, Thor,
Thorgerd Hölgabrud
Ollerus » Odin, Ull
Onar » Jörd
Ori (Óri), dwerg » dwergen
Orm » Fafnir
Osiris » Balder
Oskopnir (Óskópnir), vlakte » Surt
Ôstara » Eostra
Othinus » Balder, Frigg, Höder, Odin, Rind, Ull, Vali
Ottar (Óttarr), held » reuzen
Otter (Otr), dwerg/otter » dwergen, Fafnir, Odin
Persephone » Balder, Skadi
Perun » Thor
Petilius Cerialis, Romeins commandant » Veleda
Phol » Balder, Sinthgunt
Pollux » Alci
Poseidon » AEgir
Postumus, Romeins keizer » Hercules
Priamus » Thor
Prometheus » Loki
RAGNARÖK (Ragnarök, Ragnarökkr), wereldondergang » Asen, Asgard, Balder,

Fenrir, Freyr, Gerd,
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Heimdall, Höder, Hoenir, Idun, Loki, Midgardslang, Mimir, Muspell, Nidhögg,
Njord, Odin, reuzen, Skadi, Sol & Mani, Surt, Thor, Tyr, Valhöll, Vali, Vidar,
Yggdrasil
Ran (Rán), zeegodin » AEgir, Asen, dwergen, Fafnir, Hel, reuzen
Rani » Rind
Raos » Alci
Raptos » Alci
Ratatosk (Ratatoskr), eekhoorn » Yggdrasil
Rati, boor » Suttung
Redbad, Friese koning » Forseti
Regin (Reginn), smid, dwerg » dwergen, Fafnir
Regnilda » Skadi
Reidartyr (Reiðartýr), Thorsnaam » Tyr
Remus » Alci
REUZEN » Nornen
RIG (Rígr) » Heimdall
rijpreuzen » Mimir, Muspell, Ragnarök, reuzen, Surt, Thor, Yggdrasil, Ymir
RIND (Rindr, Vrindr) » Asen, Balder, Frigg, Odin, Vali
Rinda » Höder, Odin, Rind, Vali
Romulus » Alci
Rostiophus » Rind
Röskva » Thor, Utgardaloki
Rudra, Indische god » Odin
Sad / Sann (Saðr / Sannr), Odinsnaam » Odin
Saehrimnir (Saehrímnir), ever » Valhöll
Saeming (Saemingr) » Skadi
Saga » Asen, Frigg
Saitchamiae » Matronen
Sandraudiga » Matronen
Sanngetal (Sanngetall), Odinsnaam » Odin
Saturnus » Thor
SAXNÔT (Saxneat), Germaanse god » Thor
Scyldingas » Gefjon
Sessrumnir (Sessrúmnir), zaal » Freyja
Sibylle » Sif, Thor
Sidhof (Síðhófr), Odinsnaam » Odin
Sidhött (Síðhöttr), Odinsnaam » Odin
Sidskegg (Síðskeggr), Odinsnaam » Odin
Siegfried, held » dwergen, Fafnir
Sieglinde » helden
SIF, Asin » Asen, dwergen, Freyja, Freyr, Hrungnir, Loki, Thor, Ull
Sigföðr, Odinsnaam » Odin
Siggeir » helden
Sigi » helden
Sigmund, held » helden, Odin
Signy (Signý) » helden
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Sigrdrifa (Sigrdrífa), Valkyrja » Valkyrja
Sigrid » Fafnir
Sigröd » Fafnir
Sigrun (Sigrún), Valkyrja » helden, Valkyrja
Sigtyr (Sigtýr), Odinsnaam » Odin
Sigurd (Sigurðr), held » dwergen, Fafnir, helden, Odin, Sleipnir, Valkyrja
Sigurd (Sigurðr), jarl van Orkney » Valhöll
Sigyn » Asen, Loki
Sindri, dwerg » dwergen, Thor
Sinfjötli, held » helden
Singastein (Singasteinn), plaats » Heimdall
SINTHGUNT, Germaanse godin » Frigg
Sjöfn, Asin » Asen
SKADI (Skaði), reuzin/Asin » Asen, Bragi, Disen, Frigg, Loki, Njord, reuzen,
Thjasi, Thrym, Ull
Skedevi/Skedvi » Skadi
Skidbladnir (Skíðblaðnir), schip » dwergen, Freyr
Skinfaxi, paard » Dag & Nott
SKIRNIR (Skírnir) » Freyr, Gerd, Idun, reuzen
Skjöld (Skjöldr) » Gefjon, Odin
Skjöldungar » Gefjon
Skögul » Valkyrja
Skrymir » reuzen, Utgardaloki
Skuld, norn » Nornen
Sköll, wolf » Fenrir, Sol & Mani
SLEIPNIR, paard » Balder, Hel, Hrungnir, Loki, Odin
Smaug, draak » Fafnir
Snorri de Priester (Snorri goði) » Hel
Sökkmimir, reus » Mimir
Sökkvabekk (Sökkvabekkr), woonplaats » Asen
SOL (Sól) » Sinthgunt
Solbjart (Sólbjartr) » Dag & Nott
Son (Són), ketel of vat » Kvasir, Suttung
Snotra, Asin » Asen
Starkad/Starcatherus (Starkaðr) » helden, Odin
Sudri (Suðri), dwerg » dwergen, Ymir
Sunna, Germaanse godin » Sinthgunt, Sol & Mani
SURT (Surtr), reus » Asgard, Freyr, Muspell, Ragnarök, reuzen, Ymir
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Surtarlogi » Surt
Surtshellir, hol in IJsland » Surt
Sûrya, Indische god » Tyr
SUTTUNG (Suttungr), reus » dwergen, Odin, Thjasi
Svadilfari (Svaðilfari), hengst » Loki, Sleipnir
Svafnir (Sváfnir), Odinsnaam » Odin
Svava (Sváva), valkyrja » Valkyrja
Sverrir, Noors koning » Sleipnir
Svidr / Svinn (Sviðr / Svinnr), Odinsnaam » Odin
Svidrir (Sviðrir), Odinsnaam » Odin
Svipal (Svipall), Odinsnaam » Odin
Svipdag (Svipdagr), Svebdeg » Dag & Nott
Svjatogor, Russische reus » Utgardaloki
Swaefdaeg (Swaefdaeg) » Dag & Nott
Syn » Asen
Syr (Sýr), naam van Freyja » Freyja, Freyr
Syrdon, Ossetische held » Loki
TANFANA/TAMFANA

Tanngnjost (Tanngnjóstr), bok » Thor
Tanngrisnir, bok » Thor
Thekk (Þekkr), Odinsnaam » Odin
Thjalfi (Þjálfi) » Geirröd, Hrungnir, Loki, Thor, Utgardaloki
THJASI (Þjasi), reus » Bragi, Hoenir, Idun, Loki, Njord, Odin, reuzen, Skadi,
Suttung, Thrym
Thjelvar » Tuisto
Thonar » Thor
THOR (Þórr) » AEgir, Asen, Asgard, Balder, Disen, dwergen, Freyja, Freyr,
Frigg, Geirröd, helden, Hercules, Höder, Hrungnir, Hymir, Jörd, Loki,
Midgardslang, Odin, Ragnarök, reuzen, Sif, Skadi, Sleipnir, Thjasi, Thorgerd
Hölgabrud, Thrym, Tyr, Ull, Utgardaloki, Valhöll, Vidar, Wanen
THORGERD HÖLGABRUD (Þorgerðr Hölgabrúðr)
Thorgrim (Þorgrímr) » Freyr, Hel
Thorin (Þorinn), dwerg » dwergen
Thorkillus » Geirröd, Hel, Utgardaloki
Thorleif (Þorleifr) » Hrungnir
Thorolf (Þórólfr) Mostrarskegg » Thor
Thorstein (Þorsteinn) baejarmagn » Geirröd
Thorvald (Þorvaldr) » Surt
Thorvard (Þorvarðr) » Alf
Thridi (Þriði), Odinsnaam » Odin
Thrud (Þrúðr) » Hrungnir, Sif, Thor
Thrudheim (Þrúðheimr), plaats » Thor
Thrudvang (Þrúðvangar), plaats » Thor
THRYM (Þrýmr), reus » Freyja, Loki, reuzen, Thor
Thrymheim (Þrymheimr), plaats » reuzen, Skadi, Thjasi, Thrym
Thunaer » Saxnôt, Thor
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Thunor » Thor
Thund (Þund), rivier » Asgard
Thökk (Þökk), reuzin » Balder, Loki
Tig / Tîw » Tyr
Titania, elf » Alf
Tomar » Thor
Triśiras, driekoppig monster » Hrungnir
Tror » Thor
Tuatha Dé Danann, Ierse goden » Wanen
TUISTO (Tuisco), Germaanse god » Jörd, Mannus, Odin
Turenn, Ierse helden » Idun
TYR (Týr), Ase » Asen, Fenrir, Hymir, Mars Thingsus, Odin, Ragnarök, reuzen
Tyrfing (Tyrfingr), zwaard » dwergen
Udr (Úðr) » AEgir
Udrot » AEgir
Ugarthilocus » Hel, Utgardaloki
ULL (Ullr), Ase » Asen, Freyja, Sif, Skadi, Thor, Tyr
Ullin (Ullinn) » Freyja
Unnr » AEgir
Urd (Urðr), norn » Asgard, Nornen, Yggdrasil
Utgard (Útgarðr) » Asgard, reuzen, Utgardaloki
UTGARDALOKI (Útgarðaloki), reus » Asgard, Loki, Midgardslang, reuzen, Thor
Uolla » Sinthgunt
Vacallinehae » Matronen
Vafthrudnir (Vafþrúðnir), reus » Asgard, Dag & Nott, reuzen
Vafud (Váfuðr), Odinsnaam » Odin
Vagasker, plaats » Heimdall
Valaskjalf (Válaskjálf), zetel, hal » Odin, Vali
Valfödr (Valföðr), Odinsnaam » Odin, Valhöll
VALHÖLL, hal » Bragi, Heimdall, Hel, helden, Hrungnir, Odin, Ragnarök, reuzen,
Sleipnir, Valkyrja, Yggdrasil
Valgrind, poort » Valhöll
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(Váli), Ase » Asen, Balder, Höder, Odin, Ragnarök, Rind, Vidar
Vali, zoon van Loki » Loki
VALKYRJA (Valkyrjur) » Balder, helden, Höder, Nornen, Odin, Sleipnir
Valtyr (Valtýr), Odinsnaam » Tyr
Vanadis (Vanadís) » Disen
Vani » Rind
Var (Vár) of Vör, Asin » Asen
Varuna » Odin
Vatviae » Matronen
Ve (Vé), broer van Odin » Asen, Ask & Embla, Frigg, Hoenir, Odin, Tuisto,
Ymir
Vecha » Rind
Vedrfölnir (Veðrfölnir), havik » Yggdrasil
Vegtam (Vegtamr), Odinsnaam » Odin
VALI

VELEDA

Venus » Freyja, Frigg
Veor (Véorr), Thorsnaam » Thor
Veratyr (Veratýr), Odinsnaam » Odin
Verdandi (Verðandi), norn » Nornen
Vespasianus » Veleda
Vestri, dwerg » dwergen, Ymir
Vetmimir (Vet(t)mímir), hemelnaam » Mimir
VIDAR (Viðarr), Ase » Asen, Fenrir, Geirröd, Odin, Ragnarök, reuzen, Tyr
Vidblain (Víðbláin), hemel » Alf, Asgard
Viga-Hrapp (Víga-Hrappr) » Thorgerd Hölgabrud
Vigrid (Vígríðr), vlakte » Fenrir, Loki, Odin, Ragnarök, Surt
Vihansa, Germaanse godin » Asen
Vikar (Vikarr), Noors koning » helden, Odin
Vili (Vili), broer van Odin » Asen, Ask & Embla, Frigg, Hoenir, Odin, Tuisto,
Ymir
Vimur, rivier » Geirröd
Vindalf (Vindálfr) » Alf, dwergen
Vindhler (Vind(h)lér), naam van Heimdall » Heimdall
Vingnir, Thorsnaam » Thor
Vingolf (Vingólf), plaats » Asgard, Tanfana
Vingthor (Vingþórr), Thorsnaam » Thor
Völsi » Freyr
Völsung (Völsungr) » helden
Völsungen (Völsungar) » helden
VÖLUND (Völundr), smid » Alf, helden
Volla, Germaanse godin » Frigg, Sinthgunt
Von (Ván), rivier » Fenrir
Vonargand (Vonargandr), naam van Fenrir » Loki
Vrindr » Rind
Vritra, Indische draak » Thor
Wagen-Thor (Öku-Þórr), Thorsnaam » Thor
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Walhalla » Valhöll
Walkuren » Valkyrja
Waluburg, Germaanse zieneres » Veleda
WANEN » Alf, Asen, Freyr, Heimdall, Hoenir, Kvasir, Mimir, Nerthus, Njord,
reuzen
Wēden » Odin, Saxnôt
Wigiþonar » Loki, Thor
Willibrordus » Forseti
Wod » Hoenir
WODAN » Balder, Frigg, Hoenir, Loki, Mannus, Odin, Sinthgunt, Thor
Woden » Balder, Odin, Saxnôt
Wotan » Odin
Ydalir (Ýdalir), plaats » Ull
YGGDRASIL (Yggdrasill), wereld-es » Asgard, Heimdall, Mimir, Nornen, Odin,
Ragnarök, Thor, Valhöll
Ygg (Yggr), Odinsnaam » Rind, Yggdrasil
YMIR, oerreus » Asen, Asgard, dwergen, Hymir, Loki, Muspell, Odin, reuzen,
Sol & Mani, Tuisto, Valhöll
Ynglingar, Ynglingen » Freyr, Njord
Yngvi » Freyr, Ing, Njord
Yngvi-Freyr » Freyr
Ynguna(r)-Freyr » Freyr
Zeus » Frigg, Tyr, Valhöll
Ziu » Tyr
Zwartalven » dwergen
Zwartalvenheim, plaats » dwergen
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