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VOORWOORD

Waarschijnlijk denken we bij het woord ‘Viking’ meteen aan de jon-
ge, onverschrokken Scandinaviërs die vanaf de negende tot diep in 
de elfde eeuw uitzeilden naar het oosten, zuiden en westen, plun-
derend en handeldrijvend, en zich vestigden in Rusland, de Britse 
eilanden en een groot deel van Europa, in IJsland, Groenland en 
zelfs in Newfoundland. Maar de meeste Scandinaviërs waren in de 
eerste plaats honkvaste boeren, die in vaak barre omstandigheden 
voor hun vee en gewassen zorgden. Deze verhalen geven een beeld 
van dat geïsoleerde, nogal moeizame plattelandsleven; ze zijn gro-
tendeels na de Vikingtijd in IJsland opgetekend, toen de Noordwest-
Europeanen zich tot het christendom hadden bekeerd.

De Vikingen wisten dat de goden die ze vereerden soms afdaal-
den naar Midden-Aarde. Waarom ze dat deden? Nou, Thor dreunde 
voorbij in zijn bokkenwagen als hij met de reuzen wilde vechten, en 
Loki was hier om een schimmige deal te sluiten met een stel hebbe-
rige dwergen, en ook een keer om de godin Idun te redden. Hermod 
kwam langs toen hij op weg was naar de onderwereld Niflheim, ne-

gen dagen noordwaarts en neerwaarts vanaf Midgard. En ver-
der waren er veel goden die puur voor hun plezier naar 

Midgard gingen, als de aarde haar grauwwitte winter-
jas had afgeworpen en zich kleedde in een zee 

van kleuren. 

Af en toe stak een god de regenboogbrug over om mensen in nood 
te helpen.

In een van de verhalen in dit boek wordt bijvoorbeeld beschre-
ven hoe Odin, de machtigste van alle goden, en zijn kompaan Honir 
vruchteloos probeerden een gevaarlijke trol – een kidnapper – uit te 
schakelen, iets wat Loki uiteindelijk wel lukte. En in een ander verhaal 
leert de godin Frigg een meisje hoe ze linnen kan maken van vlas, 
‘koel in de zomer en warm in de winter – een waardevoller weefsel 
vind je nergens’. 

De Vikingen wisten dat ze Midden-Aarde deelden met alle mogelij-
ke bovennatuurlijke wezens. Zo waren er dwergen, verscholen in kui-
len en grotten, en ijsreuzen en rotsreuzen, zoals de reus Vafthrudnir 
(Tangler), die zich liet verleiden tot een dodelijke raadselwedstrijd 
zonder te weten dat zijn tegenspeler Odin was. En werkelijk overal 
waren er schimmen en spoken, kwelgeesten en gruwelijke ondoden 
– lichamen die door magiërs weer tot leven waren gewekt en op een 
dodelijke missie werden gestuurd. Maar gewoonlijk lieten de meeste 
geesten de mensen met rust, tenzij ze natuurlijk oneerbiedig werden 
bejegend, want dat werd hard afgestraft.

Zowel de mensen die onrecht was aangedaan als de gierigaards 
vonden geen rust in hun graf, dat was tenminste wat werd gedacht. 
Hun geesten zouden ’s nachts ronddolen, zoals gebeurde met de 
vrekkige boer Skarp.



Maar de mensen geloofden ook dat een pasgestorven man of 
vrouw een bepaalde gave over kon dragen aan een levende jongen of 
levend meisje, zoals de dichter Halldor dat doet in het ontroerende 
slotverhaal van dit boek.

De Vikingen vereerden een pantheon van dertien goden en der-
tien godinnen. En zelfs nadat ze zich tot het christendom hadden 
bekeerd, bleven de Scandinaviërs (en met name de IJslanders) in alle 
mogelijke bovennatuurlijke wezens geloven. Wij niet, al zijn er aar-
dig wat mensen die denken geesten te zien. 

Eeuwenlang bleef de bloedwraak bestaan en keek niemand ervan 
op dat een flink meningsverschil eindigde met een gebroken schedel 
of een afgebrande boerderij. Ook dat geldt niet voor ons.

Maar bekijk het nu eens van een andere kant! Wat deze volksver-
halen zo loepzuiver en ook nu nog relevant maakt, is wat eraan ten 
grondslag ligt. Of we het nu leuk vinden of niet, we zijn allemaal het 
kind van onze eigen vader en moeder. En we erven nogal wat van 
ze, goede en minder goede dingen die we moeten accepteren als we 
opgroeien en volwassen worden.

Deze sagen bevestigen het belang van familie en van een gelijk-
waardige relatie tussen man en vrouw. Ze laten zien hoe waardevol 
het is vrienden te hebben, hard te werken, te dromen, af en toe om 
jezelf te lachen, uitdagingen aan te gaan en vol te houden als het 
tegenzit.

Dát dus, naast een oog voor het mooie in de wereld om ons heen, 
en het feit dat je leeft…

Kevin Crossley-Holland, Chalk Hill. September 2019

–

DE 
RADDRAAIER

EN DE 

TROL
–

Sommige dingen zijn verschrikkelijk.
Trollen zijn erger.



Onvoorstelbaar.
Maar het kon gebeuren.
Ook na een zachte, zwoele zomermiddag in augustus kon de 

noordenwind plotseling opsteken en vanaf de gletsjer naar beneden 
razen, dwars over de mossige, moeizame begroeiing, helemaal tot 
aan Ulf en Thora’s boerderijtje, en als de twee – of hun dochtertje 
Asta – dan toevallig zonder hun warme kappen of capes buiten wa-
ren, konden ze zo tot op het bot verstijven dat ze op houten benen 
terug naar huis strompelden, als stramme karkassen. 

Dan doken de trollen op, zoekend naar een prooi, en ontwaakten 
de geesten, en restte hun niets anders dan de drempel te besprenke-
len met vers water, de deur te vergrendelen, en er het beste van te 
hopen. 

Af en toe trok Asta eropuit om samen met haar vader op haring 
of kabeljauw te vissen, al waagden ze zich nooit ver buiten de kust 
uit angst dat het gruwelijke Serpent van Midgard vanuit de diepte 
omhoog zou schieten om hen te verzwelgen. Andere keren hielp 
ze haar moeder bij het melken van hun drie koeien, en vulde ze de 
voederbakken met geurig hooi. Ooit was er een broertje geweest, 
maar toen het werd geboren, bleek het zo’n zwak piepend, mieze-
rig schepseltje te zijn dat haar ouders hem op de gletsjer hadden 


