
ÅNEJ, FLER RELIGIONER...
Kan man få nog med otäcka sekter och folk som hatar dem? Nej? Ja? Kanske? Här är en bunt 
symboler som i kombination troligtvis handlar om religionen. Om inte så, läs Bibelkoden och 
använd metoden därifrån.

Religionerna kommer från många olika håll med en majoritet varandes från den ursprungliga 
nordiska mytologin. Gudarna i den antas vara mäktiga dödliga som på något sätt funnit vägen till 
den gudomliga makten och de fungerar nu som helgon för sina anhängare. De mest dedikerade 
anhängarna tar också del av den gudomliga kraften och kan göra mirakel. Alla gudar tillhör samma 
religion och har speciella nischer eller uppgifter i världen.
  Dessa gudar och de religioner som växt upp kring dem är i stor utsträckning filosofiskt grundade 
och den som bekänner sig till en gud är den som tror på den livsstil och världsbild som hör till den.  
  Det finns ingen konflikt mellan de olika prästerskapen, tvärtom möts de ofta och diskuterar 
filosofiska och världsliga ämnen och de mest vältaliga av prästerna lockar många åhörare.

De gamla gudarna
Idag är inte mycket känt om de gamla gudarna. De känns igen från sina tecken som kan hittas på en 
del gamla föremål och i gamla ruiner, men deras läror har varit förbjudna så länge att ingen vanlig 
person i de civiliserade länderna vet vad de gick ut på.
  Nedan är namnen, deras
öknamn som är de som vanligen
används när man talar om dem,
och den symbol som de hade.

Masslah
”Slukaren”, vars tecken är ett
ormhuvud med droppande
gifttänder.

Vilion
”Himlaherren”, vars tecken är en
åskvigg.

Gorrona
”Dödsherren”, vars tecken en
dödskalle.

Merelon
”Berget”, vars tecken är ett berg
med tre toppar.

Karsas
”Solen”, vars tecken är en sol
med många strålar.



De moderna gudarna och filosofiska inriktningar
Alla moderna gudar är del av en panteon av gudar som antas ha besegrat sina föregångare i en 
väldigt avlägsen forntid.
 
Gudsförnekarna
Gudsförnekare tror att all kraft kommer från en ogudomlig källa, att den magi som magiker och 
präster använder är av samma slag men att olika traditioner gett upphov till olika formler. De anser 
att dyrkandet av gudarna är som att dyrka vilken annan död legendarisk person som helst.

Mikla
Miklas anhängare kallas också för naturister, och de tror att allt är en del av naturen och att obalans 
i naturen orsakar katastrofer som torka, jordbävningar och liknande. Denna obalans kommer från 
olika intelligenta arters försök att bemästra naturen och vädermagi och liknande är den farligaste av 
dessa naturrubbande element.

Torin
Torins anhängare ser hela livet och universum som en del i en oändlig cirkel av återuppbyggande 
och nedbrytande. De tror att om detta kretslopp rubbas så leder det till universums undergång, 
antingen att allt till slut bryts ner till dött stoft eller att allt växer tills det blir en enda stor klump av 
massa.

Lora
Loras anhängare är en av de få moderna religionerna som lägger stor vikt vid religiösa riter. De tror 
att gudens kraft och därmed dennes anhängare ökar med antalet anhängare som dedikerar sitt liv åt 
guden.
  Lora var ursprungligen en präst av Torin och mycket av ideologin är gemensam fast under Lora 
har mer satts i skrift och ritualiserats.

Tarin
Tarins anhängare kallas också visdomssökarna. De tror att världens hemligheter går att utröna 
genom studier, att det är ett pussel som bara ska förstås. Löser man pusslet kan man göra världen 
bättre och ta sig en plats bland gudarna.
  Tarin är Torins bror.

Xygon
Xygons anhängare, återfödarna tror att själarna är eviga och återföds, en tanke som delas av de 
flesta. Men tanken att den som kan bryta cykeln är de som blir gudar är unik. Xygons ursprung är 
inte i den nordiska mytologin utan man tror att det är en variant på den gud som i fjärran södern 
kallas Tsirrigon.

Kells
Kells anhängare, också kända som dödssökarna anser att livet bara är ett prov inför det bättre livet 
som väntar oss efter döden. De försöker därför göra så gott de kan i detta liv för att få en bra 
position i nästa.

Savos
Mansstyre, tror att männen är mer begåvade av kvinnor och mer lämpade att styra, födseln är 
kvinnans för att hon ska stanna hemma och ta hand om barn. Det är männens uppgift att skydda 
hemmet från hot utifrån och att göra livet bättre för dem.
  Savos och Terosa är enligt mytologin ett par som skiljdes åt på sin bröllopsdag.

Terosa



Terosas anhängare tror att kvinnan är menad att styra, att samma affektion som en kvinna har för sitt
barn har de för hela sitt folk. Terosa beskrivs i mer detalj nedan.

Jova
Jovas anhängare tror att magi är vägen till mer vetande. De tror att man med hjälp av magin kan 
kommunicera direkt med de som vet, eller med magi undersöka världens beskaffenhet.

Merdigor
Merdigors anhängare tror att det för varje sak som finns så finns en motpol. De tror också att det 
mest tydliga tecknet, den starkaste av dessa konflikter mellan pol och motpol är den som visar sig i 
skillnaden mellan kvinnor och män och kampen mellan Savos och Terosa. De tror också att de flesta
rasen av naturen egentligen är bisexuella, eller androgyna. Ställt till sin spets ser dom det som en 
kamp mellan ont och gott, inte att män eller kvinnor skulle vara onda eller goda utan att det onda 
skapar konflikter från stort till litet, och att könskampen är den viktigaste. Kan den lösas så är en 
stor del av slaget vunnet.

Terosa i detalj
Terosa anser att kvinnor av naturen är mer lämpade att inneha styrande poster i samhället. Hon 
anser att kvinnors moderskänslor appliceras både på familj och dem de ska styra över. Hon anser att
känslor är viktigare än rent intellekt när det kommer till vem som bör styra även om intelligens 
självklart är värdefullt.
  Terosas lärjungar värnar om mödrars vikt och de tar emot ensamstående mödrar och ger dem 
sängplats och mat om de behöver. De är sällan aktiva politiskt utom just frågan om stöd för änkor 
eller ensamstående med barn. Trots sin övertygelse om att kvinnor är mer lämpade att styra så väljer
de att försöka övertyga från gräsrotsnivå istället.
  Prästerskapet har en lös organisation baserad på ålder och kön och tillåter medlemmar av alla 
kända arter.
  Prästerskapet har strikta regler för vilka vapen dess medlemmar får använda och det baseras på de 
vapen Terosa själv använt enligt legenderna. Dessa vapen är stridsslagor, musköter, main-gauche, 
morgonstjärna, fångstpålar och stridsgaffel. Under vissa uppdrag kan andra vapen tillåtas. På själva 
tempelområdena bärs stridsslagor, Terosas favoritvapen, med vilket hon slog ner demonfursten 
Karsas. Då inte Terosa någonsin bar hjälm är inte det heller tillåtet för prästerskapet.
  Prästernas viktigaste ansvarsområden är att hjälpa de troende, de vakar över barn, förlöser barn 
och sprida religionens tro. Prästerna viger även de som ska gifta sig.
  Prästerskapet har vissa regler och begränsningar. Håret måste vara kortklippt, prästerna får inte 
bära vitt (vilket har sitt ursprung i att Karsas anhängare bar vitt). Prästerskapet bär mestadels  
brandgula plagg. Manliga präster kan som mest bli just vanliga präster, högre poster är förbehållet 
kvinnor, och Terosa själv har aldrig välsignat manliga präster med några större mirakel. Efter 
klimakteriet får inte kvinnor inneha styrande poster, men de får och innehar ofta, rådgivande dito.
Prästerna får inte bära magiska stavar, käppar, spön, huvudbonader och smycken. (Även det grundat
på händelser och motståndare Terosa sägs ha kämpat mot.)
  Terosa välsignar sina lärjungar med flera förmågor och mirakel. Prästmirakel har en liten chans att 
misslyckas så länge solen är uppe. Lärjungarna är mer resistenta än gemene man mot gift.
De har lättare än andra att upptäcka ifall någon ljuger.
  Dess mest spektakulära förmåga kommer med prästernas skepnadsändringsförmåga. Dessa 
skepnader följer en bestämd cykel från originalart till trollslända till katt till mus och sedan tillbaks 
till originalarten. En cykel kan följas om dagen.


