
Digitalt fika om Wenheim 210529

Deltagare:

Emma Wallet, Robert Östberg, Sandra Hjelmérus, Ylva Bäcklund, Anders Ekman, Anders

Fridborg, Gunilla Carlsson, Carl Wellander

Lösa, ibland motsägelsefulla, anteckningar från det digital mötet om Wenheim. Detta är

tankar och idéer som luftades, och inte fastslagna beslut.

Wenhiem idag:

● Hur är läget i Wenheim, fyra år efter Stormidsommar?

○ Sedan Veira “vann ritualen” på Stormidsommar har vindarna vänt i Wenheim

■ Folk sträcker på sig mer

■ Framtidstro

■ Bättre skördar

■ Naronien på dekis

● Hur går den nya hövding Minnas styre? Vad har förändrats, hur går snacket på

gatorna i Gargul?

○ Hövding Minna fortsätter i samma riktning som Hövding Rannvi, men har

tagit ett fastare grepp om Statsapparaten och styr upp administrationen

○ Uppskattat av många - ogillat av de som tjänat på den tidigare (o)ordningen

● Hur har relationen med Naronien utvecklats? Känner sig Wenheim mer säkert, eller

fortsatt hotat?

○ Naronien

■ Furst Kei har inte tillsatt någon ny Furste av Östra Naronien sedan

Grimar avsattes

■ Tolkas som tecken på att det inte finns tid/kraft/resurser för en

ny framstöt mot Wenheim – i alla fall inte för tillfället

■ Efter den dåliga skörden i Aralantha 653 (vulkanutbrottet) ställde de

välvilliga Naronierna upp och skänkte förnödenheter till Aralantha

■ Nemrals Näve hjälpte till med omfördelningen

■ Ryktet att Furst Kei tog rikligt betalt av Aralantha för maten är

endast illasinnat, men om det skulle stämma är statsfinanserna

för tillfället i alla fall något bättre än tidigare

■ Även om Wenheim försvar nu är bättre så är Naroniens militära

förmåga större

■ Dock inte så stor att N snabbt kan ta W och sedan omgruppera

för att avskräcka A från att lägga sig i

● Vad har hänt med Veiras Ledung, Veiras Sanna Ledung och Nemrals Näve?

○ Veiras Ledung

■ Under ledning av Heine Hildemarsson har “Veiras Ledung” mer tagit

formen av Wenheims reguljära armé

■ Ordning och reda i leden

○ Veiras Sanna Ledung

■ Yrskallarna i “Veiras Sanna Ledung” har antingen lugnat ned sig och

anslutit till “Veiras Ledung” - Wenheims armé  - skingrats för vinden



eller hamnat på värdshusbänkarna i Ravindal där de skryter om sina

bedrifter, sanna eller inte…

○ Nemrals Näve

■ “Näven” har dragit sig tillbaka från Wenheim och riktar sina insatser

inom Naroniens gränser

Wenheims kultur:

○ Hur spelar man Wenheimare?

■ Stolthet

■ Vi kanske måste böja oss vissa stunder, men vi knäcks inte

■ Det var vi som bröt Agnors tyranni

■ Syn på grannarna

■ Randersmarkare

■ Potentiella fiender

■ Farliga

■ Irrationella

■ Naronier

■ Ledarna

■ (Potentiella) fiender

■ Farliga

■ Folket

■ Vekt

■ Knäcks vid minsta motgång

■ Aralanthier

■ Tudelat

■ Vissa ser upp till Aralanthier

● Så kommer vi att bli om några år när

ekonomin är än bättre

● Hattar är snyggt… Skaffar hattar som var

på modet i Aahren så sent som för

tre-fyra år sedan…

■ Andra ser Aralanthierna som inkräktare, och

har lite mindervärdeskomplex. Ser ner på de

wenheimare som ser upp till aralanthierna.

■ Tänk USA

■ En ung nation

■ Har vunnit en frihetskamp

■ Tycker att de är grundade på högre värden, bättre principer, än

de andra nationerna

■ Folket är beväpnat och stridsdugligt

■ Att ha ett vapen hemma (och kunna använda det) är

mer regel än undantag

○ Hur yttrar sig Wenheims kultur i vardagen?



■ Mycket jordbruksrelaterat

■ Tänk bondepraktikan

■ Regn på X så blir sommaren Y

■ Skördefest - Frej

■ Blotar för

■ God skörd

■ Fåren på bete

■ Tackar för god skörd

■ Att förråden räcker över vintern

■ Stoltheten över Frihetskriget

■ Alla fallna firas

■ En vacker höstdag?

■ Blir det för likt ”Alla Helgona”?

■ På våren?

■ Till minne av slaget vid Nebreons slätt?

■ Årsdagen av raserandet av Garguls Borg?

■ Viktiga datum 619

■ 8/5          Borgen i Gargul raserades

■ Människor, vättar och dvärgar hjälptes åt

■ 9/6          Slaget vid Nebreons slätt

■ 18/6        Gissur väljs till Hövding

■ 20/6       Den fria nationen Wenheim utropas

■ Borgrasardagen

■ Firas stort i hela Wenheim – tänk nationaldag

■ Bygg upp något som raseras

■ Stenmur

■ Kubbar

■ Kasta på

■ Gräva under

■ Dragkamp med tre rep (människa/vätte/dvärg)

■ Tävlingar

■ Mat

■ Agnors Bane (recept finns)

■ Spettekaka

■ Pepparkakshus

■ Staplade småkakor

■ När Borgen raserades hittades Furstens förråd

som åts upp på segerfesten

■ Gunilla arrangerar Borgrasarfest 220526

■ Ekman är anmäld

■ Mer folktro

■ Det har spelats på ganska mycket knytt i Wennheim

■ Midirdalen i Klintjebergen

■ Svartnarrar

■ Varghuvud och Veira

■ ”Se upp där nere” innan man slänger ut hett vatten

■ Klädsel/utrustning



■ Väst

■ Fårskinn från början

■ Varmt

■ Lätt att arbeta i

■ Fattigt – går inte åt så mycket skinn som till en

hel rock

■ Gördel

■ Under Frihetskriget förekom inga uniformer, så för att

känna igen varandra i skogen och på slagfälten knöt

Wenheimarna ett tyg runt midjan (olika färger för olika

förband)

■ Erövrade banér revs i delar och knäts runt midjan

■ Farmors klänning

■ Gissur (eller någon annan prominent Wenheimare)

blev skadad, höll ihop såret med ett tyg – stilbildande

■ Soldaterna fortsatte att bära görden efter

krigsslutet

■ Andra tog efter för att hedra de som var med

■ Olika släkter/byar kan ha olika färger

■ För att visa lojalitet med flera gruppern

kan gördeln vara flerfärgad

○ Jfr samernas kolter

■ Kanske är det bra att säga att detta var

vanligare förr, så att man inte hamnar i

”rätt eller fel” när någon skaffat sig en

gördel?

■ Stav

■ Under Furstetiden fick inte folket bära vapen (endast

Furstens soldater)

■ En vandringsstav kunde dock inte Fursten förbjuda

■ Wenheimarna blev då duktiga på att slåss med sina

stavar

■ Staven blev en symbol för frihet, uppror,

självbestämmande

■ Generellt

■ Bra med plagg som går att göra personliga

○ Är ödestron närvarande på något sätt, finns det gamla sedvänjor som levt

kvar?

■ Ord och uttryck

■ Om Ödet och Gudarna vill

■ Om det sig vill

■ Om framtiden vill

■ Väven

■ Min tråd ledde åt ett annat håll

■ Min väg ledde åt ett annat håll



■ Fnurra på tråden

■ Påminner om telefonledning

Vid tangentbordet

Erik  Bohlin


