
 

 

 

Moder af tusinder 
GUDINDE FOR VISDOM OG FAMILIESAMMENHOLD 
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Fortællingerne 

I begyndelsen var verdensaltet, hvor alt og intet bølgede i en 

harmonisk balance. Ud af verdensaltet opstod urkraften. I et kort 

øjebliks pludselig opstået uro, som ført af et lille vindpust, stødte 

lidt af alt og intet sammen. Verdener opstod, der blev lys og mørke 

og de første væsener tog form.  

”Moder af tusinder”, også kaldet dronningemoderen, er 

efterkommer af et af disse første væsener: Urmoderen. Efter at 

have gennemlevet 8000 livsformer, hver død og genfødt 800 

gange opnåede dronningemoderen så stor en visdom, at det gav 

hende en titans kræfter. I sin visdom så hun at et stærkt 

familiesammenhold er af største vigtighed for at styrke og favne 

viden.  

I skovpasset lærte vi ”Moder af tusinder” at kende som Enken og 

Araknidernes dronningemoder. Hos Arakniderne er kvinder bærere 

af den største viden. Det kan være en tung byrde. Derfor bærer 

mændene, som en selvfølgelighed, Araknidernes æg. Sådan 

beskytter Arakniderne både familie og visdom. Blandt de troende 

findes mange, som betragter edderkopper som et helligt dyr.  

Verden 

Verdener skabes, formes og går til i en uendelighed. Vi stræber 

efter viden om disse verdener, for de har alle noget at lære os. 
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Fra vores verden har de fleste adgang til drømmenes verden og 

nogle til åndeverdenen. Guderne har adgang til vores verden, men 

vi ikke til deres. Kun gennem præstinder og drømmesyn kan 

troende få forbindelse til deres guder. At rejse mellem verdener 

kan være problematisk og forbundet med farer.  

I gudernes verden er vores gudinde en blandt mange og aldrig 

stærkere end vi ad troens vej kan gøre hende. 

Gudinden 

”Moder af tusinder”, dronningemoderen er ikke længere blandt os 

som Titaner. Hendes rede blev tilintetgjort af Fenrisulven og 

beboere fra skovpasset - på Hels befaling. Fra reden forlod hun sin 

fysiske form, men hendes fremtid var sikret. 

”Moder af tusinde” blev med sin død som Titaner ophøjet til 

gudinde. Mens gløderne stadig ulmede i nattemørket, samledes 

dronningemoderens tilhængere ved reden, en præstinde trådte 

frem og en ny tro tog form.  Asken fra reden blev samlet og 

anvendes nu i forbindelse med hellige handlinger. 

Symbol 

 

 

Troende 

Enhver, som ikke i forvejen tilhører en anden religion, kan blive 

optaget som troende. Dette sker ved henvendelse til den 

kulturbærende viskvinde. Troende indvies i ”menigheden” af 

ypperstepræstinde ved en særlig optagelsesceremoni. Herefter 

kaldes de ”visdommens vogtere”. Mænd og kvinder er ligeværdige, 

men varetager vidt forskellige opgaver.  
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Bøn: 

Kære Moder af Tusinder  

Vi beder om styrken i familien 

Vi beder om visdom i livet 

Vi beder om sammenhold og beskyttelse i familien 

Vi beder om kraften til at holde sammen og passe på hinanden i dit 

fravær 

Afsluttes med bevægelser, der symboliserer de 8 ben:  

Styrke (begge arme føres ud til siden, opad som de forreste ben) 

Visdom (begge arme føres ud til siden, en anelse op, som andet 

benpar) 

Familie (begge arme føres ud til siden, en anelse ned, som tredje 

benpar) 

Sammenhold (begge arme føres ud til siden, nedad, som det 

bageste benpar) 

 

Helligsted 

De troende samles til hellige handlinger i visdommens tempel. Det 

var dronningemoderens ønske at kun kvinder blev præstinder. Vi 

stoler på hendes visdom og følger dette ønske. Enhver, der har 

mødt hende vil forstå hvorfor, det må være sådan.  

Kun præstinder kan forestå de hellige handlinger i templet. 

Når ikke der foregår hellige handlinger, står templet til enhver tid 

åbent for den, der kommer med fredelige hensigter for at søge 

inspiration og visdom. 

Templet er mærket med ordene: Σοφία φωλιά 

 



SIDE 4 

Enken 

Blandt kvinderne var en, af 

dronningemoderen, blevet 

udvalgt og fundet værdig til 

at bære ”dronningeæg”. 

Denne kvinde er blandt de 

troende kendt som ”Enken”. 

Ved at bære 

”dronningeæg”, har denne 

kvinde påtaget sig opgaven 

at bære kimen til både 

visdom og nyt liv. Enken har 

bolig i visdommens tempel. 

Blandt mange andre 

opgaver er det ”Enken”s 

ansvar at udvælge og 

oplære en efterfølger.  

 

 

Visdom 

Kun gudinden kan rumme større visdom end den titaneren bar. 

Blandt de troende findes 8 viskvinder med særligt ansvar for at 

bringe viden om og til familien. Hver kvinde bærer sin del af en 

større viden. Viskvinderne står sammen med præstinderne 

gudinden nærmest.  

De tre første viskvinder: 

Kulturbæreren, hendes viden er om vores kultur og det er hendes 

ansvar at dele ud af denne viden til skovpassets borgere i et 

omfang, som er forsvarligt og i overensstemmelse med borgerens 

ønske.  

 

Edderkoppehviskeren har stor viden om edderkopper. Hun kan 

forstå og tale deres sprog. Det er hendes ansvar at indhente nyt 
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fra edderkoppernes verden og dele sin viden med familien i et 

omfang som er forsvarligt og i overensstemmelse med de troendes 

ønske.  

 

Ypperstepræstinden har tæt kontakt til gudinden og hendes 

viden gælder alle religiøse anliggender. Det er hendes ansvar at 

dele sin viden med familien i et omfang som er forsvarligt og i 

overensstemmelse med de troendes ønske.  

Det falder yderligere under hendes ansvar at andre præstinder får 

den viden, der skal til for at forestå messer og andre religiøse 

handlinger. 

 

Flere vil komme til: 

Viskvinden for alkymi.  

Viskvinden for handel.  

Viskvinden for lægekundskab.  

Viskvinden for magi.  

Viskvinden for lægekundskab.  

 

Magt og styrke 

Det er som oftest mændene, der påtager sig fysisk og politisk 

komplicerede opgaver i det omkringliggende samfund. Det være 

sig som rådgivere, dommere, borgmestre, adelsfolk, vagter eller 

andet.  

Det er kvindernes opgave at bidrage til deres virke med deres 

visdom. Dette arbejde skal værdsættes med stor respekt. 

 

 

 

Således nedskrevet af de første troende (LV17) 


