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Generellt:
Världsmötet inleddes med en kort diskussion kring vägledande principer för samtalet. Det enades
att
-

Bestäm lagom mycket

-

Besluten ska fungera som en ledstång för ena handen så att den andra kan vara fri

Hur förhåller vi oss till de Fornnordiska Gudasagorna i Erborigien?
● Ragnarrök har inte hänt
● Om Gudarna lever eller dör i Asgård påverkar inte deras förmåga att ingripa i
saker som händer i Erborigien
● Gudasagorna ser likadana ut som i Eddan och bör berättas
● Var vi är på Gudarnas tidsaxel spelar ingen roll
● Religionen måste/bör inte vara logisk
Hur gör sig religionen påmind i vardagen?
● Mötet gillade idén om att ha fler uttryck, gester och ritualer, om än i många
fall helt vardagliga, för att göra Erborigien mer Erborigiskt

○ Det kan handla om att vid måltid offra lite av sin dryck - att “miniblota”
utan förväntan på att få kontakt med aktuell Gud
● För att ta oss åt det hållet planeras följande:
○ Peter Engström lägger upp ett dokument på styrelsens Google drive och
delar det via en länk på hemsidan
○ I det dokumentet är det fritt fram för medlemmar att skriva in sina
förslag på uttryck, gester och ritualer (med eller utan förklaring) som
sedan kan sorteras efter länder/folkgrupper etc för att bilda en
överskådlig databank att ha som inspiration när roller och/eller lokala
sedvänjor skapas
○ Detta är tänkt att vara förslag och möjligheter - inte någon komplett
sanning
● Asarna som arketyper - försök vara som “din” Gud
● En intressant fråga är hur uttryck och traditioner i Wennheim påverkats av
Ödestron, som i flera hundra år varit dominerande och tron på De Sanna
Gudarna endast varit accepterad i c:a 30 år
○ Rimligen ganska många rester från Ödestron
○ Kanske någon tradition som Kyrkan “tagit över” men gett en annan
betydelse…
● Arrangörer kan bli bättre på att fråga deltagarna i god tid innan
arrangemanget hur deras roll ser på religion, moral etc.
○ Tidigare fanns ett “rollformulär” som uppmuntrade deltagarna till att
fundera över t.ex.
■ vilken gud de valt
■ hur rollen skulle reagera vid olika situationer
○ Kanske något att återinföra?!

Gudar på resa
● Mötet gillade idén om vägaltare i Erborigien
● Placering
○ På väg in i/ut ur stad/by/gård
○ Som markering för något extraordinärt som har hänt på platsen

○ Som markering för t.ex. ett extra bra svampställe
● Vägaltare kan också tjäna som milstolpar/vägbeskrivningamarkörer och som
mötesplatser
● Ett vägaltare kan vara vigt åt en specifik Gud, men behöver inte vara det
● Vad händer med offergåvorna?
○ Håller någon lokal präst ordning?
○ Är det lokala fåglar som rensar på blänkande föremål?
○ Vad händer om någon stjäl någon annans offer från altaret?
Gudarnas symboler/runor
● Mötet gillade idén med symboler för Gudarna
● Viktigt är att vara tydlig med att det inte handlar om rätt eller fel, utan bara
om förslag på hur man kan göra så att den som vill ha inspiration, eller inte vill
hitta på något eget kan välja någon version
● För att ta oss åt det hållet planeras följande:
○ Peter Engström lägger upp ett dokument på styrelsens Google drive och
delar det via en länk på hemsidan
○ I det dokumentet listas Gudarna, vad de står för, till vilken Gud man
blotar vid olika tillfällen samt förslag på symboler kopplat till
ovanstående
○ Här uppmanas medlemmarna komplettera med sina förslag
Kyrkans ritualer
● Det finns hos många ett motstånd mot att spela prästroller då det upplevs som
mycket att läsa in och många tillfällen att “göra fel”
● För att sänka den tröskeln har Peter Engström m.fl. har börjat samla
information kring de blot som genomförts och funderat vidare på hur man
kan presentera detta i en enkel ritualbok
● Tanken är att denna samling ska ge förslag på hur man kan genomföra olika
typer av blot - inte lista rätt eller fel
● Mötet gillade förslaget och ombad Peter m.fl. att fortsätta arbetet
● Viktigt att vara tydlig kring blot och ritualer både utanför och i spel

○ Om en roll ska vara en van blotdeltagare, men spelaren inte vet vad som
ska hända och vad som förväntas av rollen blir det svårt att få till en bra
spelupplevelse
○ Gör det lätt att vara ny!
● Viktigt också att deltagarnas insatser efterfrågas för att öka delaktigheten så att
det inte blir en stor grupp deltagare som står och tittar på något som en eller
ett fåtal sysslar med
Hur f ungerar Nars kyrka i tider av kris och/eller oro?
● Vi är vana vid att religiösa samfund öppnar sina lokaler i händelse av kris och
oro - att de hjälper till att mätta de hungrande och värma de frusna etc
● Hur fungerar det i Erborigien?
○ Det sociala skyddsnätet är uppbyggt på olika sätt i de olika länderna
■ Aralantha har sitt feodalsystem
■ Randersmark sina klaner
■ I Wennheim förlitar man sig på grannar etc
■ I Naronien finns inga problem under Furst Kei…
○ Tänk igen på Gudarna som arketyper - olika Gudar ger olika handlingar

