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mead hall wikipedia Feb 17 2022 among the early germanic peoples a mead hall or feasting hall was a large building with a single room from the fifth century to the early middle ages
such a building was the residence of a lord or king and his retainers these structures were also where lords could formally receive visitors and where the community would gather to
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norse mythology wikipedia Sep 24 2022 norse nordic or scandinavian mythology is the body of myths belonging to the north germanic peoples stemming from old norse religion and
continuing after the christianization of scandinavia and into the nordic folklore of the modern period the northernmost extension of germanic mythology and stemming from proto
germanic folklore norse mythology consists
is iceland really green and greenland really icy science Oct 01 2020 jun 30 2016 the legends say naddador was the first norse explorer to reach iceland and he named the country
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