
Befälsordning och hierarki för de Furstliga på Gravberget 
 
På Gravberget finns flera grupper som ingår i hierarkiska organisationer, fr a olika militära 
sådana. Här följer en översikt över vem som kan ge order åt vem och inte. 
 
 
Normalläget 
De  
Skarpt läge / Ofred 
 
 
 

Normalläget 
Först beskrivs hur det fungerar i vanliga fall. Det är så det ser ut i början av lajvet och fortsätter 
göra om inget dramatiskt förändrar läget. 
 
Följande order- och befälshierarkier finns, parallellt med varandra: 
 

 Huset Gadd 
 Huset Vråk 
 Legionärer 
 Ministeriet 
 Rödkåpor och Salamandrar 
 Kollegiet 

 

Huset Gadd 
 

 
 
  

Herr Magnus 
Gadd

Fru Estrid Gadd

Fru Marit Lilja

Familjen Gadds

tjänstefolk

Jörgen 
Svartbryte

Gårdsfolket på 
Hammargården

Rotemästare

Gårdsknektar

Herr Nidmund 
Gadd



Legionärer 

 
 
 

Ministeriet 

 
 
 

Generalmajor

Severa

Sergeant

Skarpe

Korpral Voss

Svartstenslegionärer

Korpral Korpvinge

Legionärer

Överstelöjtnant

de Foix

Ryttmästare

Subotai

Landgreve 

Valdemar Gadd

Korpral

Gyrid Skalte

Transportbrigaden

Alva Magnusdotter

Sekreterare

Övriga 
delegationen



Rödkåpor 

 
 
 
 

Kollegiet 

 
 
 
De ovanstående diagrammen illustrerar alltså befäls- och rapportkedjor i normalläget. 
Observera att i normalläget finns alltså ingen som har befälsrätt över alla andra.  
 
 

Order- oc h rapportväg 
Grundprincipen är att order går rakt ”nedåt” och rapporter rakt ”uppåt” i den befälskedja som 
illustreras i schemat ovan. En order eller en rapport bör dessutom passera alla nivåer; dvs, man 
bör om alls möjligt bara ge order till den man har närmast under sig och rapportera till den man 
har närmast över sig. Om man hoppar över vissa led i kedjan skapar det dels förvirring och 
osäkerhet om vems order man egentligen ska följa, dels undergräver det det överhoppade 
befälets auktoritet. Ingendera är önskvärt. 
 
De som är i toppen på varje hierarki kan hoppa över mellanled men det bör bara ske när det är 
helt nödvändigt (till exempel i en kritisk situation där det inte finns tid till annat) och ordinarie 
order- och rapportväg ska så snart som möjligt återupptas. 
 
Observera också att det innebär att ingen utom deras direkta befäl ska kommendera enskilda 
soldater. 
 
Herr Magnus Gadd är värd för tillställningen och även om han inte har någon befälsrätt över 
andra än sitt eget hushåll väger hans ord tungt. I normalläget har han också sista ordet om något 
står olöst mellan olika grupper - vid Ofred (se nedan) ligger däremot sista ordet hos 
generalmajor Severa. 
 

Prior

Lidelle

Salamandrar

Maga

Solaris

Kraka 
Ulfsdotter



På "tvären" 
Det här är förhoppningsvis klart och entydigt så länge man rör sig rakt uppåt och nedåt inom 
varje hierarki. Men hur gör man om man behöver hjälp från en annan gren?  
 
Så länge det rör sig om rent vardagliga småsaker kan man naturligtvis be folk om hjälp direkt – 
dock aldrig befalla dem man inte har befälsrätt över. Då gäller att om begäran är rimlig och inte 
går ut över de arbetsuppgifter man har att utföra bör den uppfyllas. Man kan dock alltid neka 
med hänvisning till sitt arbete.  
 
Om det gäller något mer utöver det vanliga - till exempel om forskningsexpeditionen skulle vilja 
begära extra eskort för en forskningsutflykt, eller om legionärerna vill begära förstärkning för 
att söka efter rebeller - är ordningen som följer. De enda som har rätt att besluta om att låna ut 
arbetskraft för extraordinära uppgifter till en annan ’gren’ är: 
 

 För huset Gadds hird och hushåll: Herr Magnus Gadd. I hans frånvaro herr Nidmund eller 
fru Estrid. 

 För huset Vråk: Herr Ulfgeir Vråk eller riddar Gunnela Vråk själv. 
 För legionärer och officerare: Överstelöjtnant de Foix eller generalmajor Severa. I deras 

frånvaro ryttmästare Subotai. 
 För Ministeriet och Transportbrigaden: Landgreve Valdemar Gadd. I hans frånvaro Alva 

Magnusdotter eller utsedd ställföreträdare. 
 För Kollegiet: Maga Solaris eller maga Gáddjá. 
 För Rödkåpor och Salamandrar: Prior Lidelle eller Salamandrarna själva. 

 
Ordningen är då att man går till vederbörande, förklarar sitt ärende och begär de resurser man 
behöver. Den som beslutar tar ställning till vad man kan avvara och beviljar, modifierar eller 
avslår begäran – och liksom ovan gäller naturligtvis att om begäran är rimlig och resurserna 
finns så villfars den. Därefter utser hen i samråd med sina underlydande vilka som ska tas ut och 
instruerar dem. 
 
Att vi insisterar på den här ordningen, som kanske ser lite tungfotad ut, är för att ledningen 
behöver ha koll på vad som händer och vad deras underlydande sysslar med. De högsta befälen, 
militära som civila, har ansvar för att de underlydande har ett roligt lajv och lagom mycket att 
göra och för att kunna uppfylla det ansvaret måste de ha överblick.  
 
Vad vi också vill undvika med detta strikta system är ett problem som uppstår på många lajv när 
olika högstatusroller kringgår befälskedjan och börjar att på egen hand kommendera runt 
enheter eller enskilda soldater. Det stör ofta den planerade verksamheten och gör i värsta fall 
lajvet tråkigare. 
 
 

De högsta 
De högst uppsatta och mest inflytelserika rollfigurerna på lajvet bildar en informell 
"ledningsgrupp". Uppstår oväntade kriser förväntas de samarbeta och göra upp en plan. Det är 
också medlemmar av denna grupp som kan såväl deklarera Ofred (se nedan) som blåsa av 
larmet. 
 
De högsta på platsen är: 
 

 Herr Magnus Gadd 
 Generalmajor Severa 
 Överstelöjtnant de Foix 



 Landgreve Valdemar Gadd 
 Maga Solaris 

 

Ofred 
Så långt normalläget, men vad händer om det blir skarpt läge och gården tycks hotas av 
invaderande fiender, Drakfåglar eller vandöda?  
 
När och om Ofred förklaras råda av någon av de högsta (se ovan) gäller samma militära 
befälsordning som om det var krig. Generalmajor Severa och hennes officerare får befälsrätt 
över alla andra så länge läget varar. De som inte normalt är under hennes befäl ställs tillfälligt 
under det befäl hon utser. Exempel på hur det skulle kunna se ut: 
 

Exempel på befälsordning vid ofred 
 

 

Generalmajor

Severa

Överstelöjtnant

de Foix

Herr Magnus Gadd

Gårdsknektar
Riddar Gunnela Vråk

Salamandrar Kollegiet

Sergeant Skarpe

Korpral Voss

Svartstenslegionärer

Korpral Korpvinge

Legionärer

Korpral Skalte

Transportbrigaden

Ryttmästare Subotai 
(till förfogande)


