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Mennesker 
ennesker er den race der så vidt muligt minder om vores egen verdens mennesker, hvad angår 

udseende. De har ingen særlige evner eller karaktertræk fra barnsben, ligesom elveren med sin 

affektion for naturen, eller orken med den nærmest overnaturlige styrke. Men plejer at sige, at 

menneskernes største fordel er deres store mangfoldighed, for menneskerne er den mest udbredte race i 

hele Ros. De er også den mest politisk anlagte race, og de går meget op i stand og rang. Alt har en fast plads 

i samfundet. På grund af menneskernes mange forskelle, specielt set ved den tydelige gudeopdeling, kan 

der tit opstå store konflikter indbyrdes i racen.   

M 



Beklædning 
Mennesker er hovedsageligt arbejdere og bønder. De går i simpelt, 

naturligt farvet tøj, som kan holde til en hård dags arbejde. Det mest 

almindelige klædningsstykke hos mennesker er for mændene mest 

bukser og en tunika. Kvinderne kan sagtens bære bukser og tunikaer, 

ligesom mændene, men der foretrækkes dog stadig den traditionelle 

kjole. De adelige og kongelige går med fine silkestoffer og andre fine 

klæder. Guld og andre smykker, der symboliserer deres rang, er altid 

populært i de adelige rækker.   

 

 

Hjemland 
Menneskernes hjemland hedder Gallmare. Dengang guderne var i fåtal, og den gamle kongefamilie sad på 

tronen, hed det dog Galdmare. Blot få generationer efter landet blev genforenet under den nuværende 

kongeslægt, blev landet endnu engang truet med ødelæggelse. Denne gang var det ikke sortelverne, men 

den store drage, Gall, som var på krigsstien. Dette siges at have været en test fra skæbnens side, for at se, 

hvor godt den nye kongefamilie kunne beskytte landet, og hvor forenet virkelig var blevet.  

Selve kampen er gået i historiebøgerne, men detaljerne er 

efterhånden mangelfulde. Hvad man ved er, at landets folk 

samlede deres bedste krigere og magikere. Sammen fik de 

nedlagt Gall, men tabene var enorme. De brændte Galls enorme 

krop, og knoglerne er formentlig begravet for at symbolisere 

landets fundament. Andre mener, at kongefamilien har taget 

knoglerne som deres trofæ.  

For at anerkende Gall som et af landets værdigste modstandere, og for at ære dagen hvorpå landets folk og 

borgere for alvor stod sammen, blev landet omdøbt til Gallmare.  

Nu om dage står Gallmare stadig stærkt. Mennesker er hovedsageligt fordelt i de fire største byer: 

Viselberg, Hykla, Nordron og Drotheim. Rundt om disse byer er der mange forstæder, og der er utallige 

mindre byer og landsbyer placeret overalt i landet. Ligesom i de andre lande, er der placeret forter langs 

grænserne, specielt op mod Galvs Skove, hvor menneskernes største fjende, sortelverne, holder til under. 

Omkring disse forter er der også opstået små byer, og forterne kan fungere som en lille by i sig selv.  

 

Kongefamilien 
Dengang landet endnu var spæd, tilhørte tronen Kons slægt (læs: Naturtroen). Landet var med stor 

sandsynlighed meget mindre dengang, og knapt så civiliseret. Da sortelverne drog ud fra Elnaríl og 

erobrede Gallmare, skulle Kons slægt efter sigende været blevet udslettet. Under denne besættelse blev 

Hykil født, og han ville senere befri landet fra dets kæder. Men landet var blevet splittet og ødelagt, og 

menneskerne dannede deres egne små len og bekrigede hinanden for at opnå magten over hele landet.   

Rosenskjold-familien var den største handelsslægt i Gallmare, og de tjente godt på de indbyrdes kampe 

mellem de Skarmarl-troende og de nye Hykil-troende adelsfamilier, da der blev kæmpet om tronen. Da 

Farven på en garkers 

beklædning er inddelt 

efter de officielle 

gudefarver 

Hykil: Hvid 

Normark: Blå  

Skarmarl: Rød  

Frasen, ”Bålet var så stort at 

dyrene troede det var blevet 

morgen!” siges at stamme fra 

legenden om Gall. 



tiden var inde, indtog de den gamle kongeby, Drotheim, med en enorm hær af lejesoldater. De andre 

adelsfamilier kunne intet gøre, udmattede som de var efter deres indbyrdes stridigheder.  

Rosenskjold brændte alle dokumenter i kongebyen som omtalte tidligere herskere og konger, mange 

fortællinger, og historiske dokumenter siges også at være mistet til flammerne. Alle dokumenter og bøger 

blev stablet sammen til et gigantisk bål i midten af Drotheim. Bålet brændte i syv dage foran slottet. Siden 

da har Rosenskjold-familien siddet på tronen. 

Mange af de gamle konger sendte tropper til de omkringliggende lande, for at udvide deres rige, men uden 

det store held. Rosenskjolds familien forstod sig på struktur, og vidste, at et stærkt bagland var vigtigt for 

enhver større invasion. Derfor blev disse kampe indstillet for at skabe ro i Gallmare. Efterhånden var der 

kommet god orden i Gallmare. 

 

Rosenskjold-slægtens bedrifter: 

 
1. De samlede adelsfamilierne under deres 

overherredømme til fælles kamp mod landets fjender. 

De adelsfamilier, som nægtede at samarbejde med 

kongen, blev slået ned eller frataget deres adelsbreve 

og værdier, og smidt på gaden.  

 

2. De samlede alle informationer om den forrige kongefamilie, og brændte alle dokumenter om dem, 

og samtlige genstande til minde om dem.  

 

3. De indledte forhandlinger med Dræsk om at stå sammen i mere eller mindre fælles front. Dette 

samarbejde holder stadigvæk. Blandt andet har Kong Thormod Saxe Rosenskjold IV anlagt en 

handelsrute mellem Viselberg og Dræsk.  

 

4. Lysbringerne får tildelt området som ligger op til Galvs skove, og ordenen opfører fort Det Lyse 

Håb, for at forhindre sortelvere i at trænge over grænsen i den sydlige del af Gallmare.  

 

5. Adskillige forter bliver opført hele vejen op ad grænsen mod Galvs Skove.  

 

6. Indtagelsen af Midterlandet under ledelse af en dygtig general ved navn Sir Nikkelbirg Glintenborg. 

Denne blev herefter udnævnt til hofmarskal, da det blev opdaget at den daværende hofmarskal 

Grev Phillip Sankelmark stjal af de skatter han indsamlede i kongens navn.  

 

7. Byen Kiel bliver bygget i Midterlandet. 

Rosenskjolds kongerække skifter 

mellem to familienavne: Omod 

Rosenskjold eller Saxe Rosenskjold.  

Kongefamilien er generelt også 

Normark-tilbedere, og derfor anses 

Normark for at være 

”statsreligionen”. 



 

Regenten 
Nuværende regent:  

Riddergeneral Josef Daumann. Han overtog tronen efter borgerkrigen i 8268, med folkets gode vilje, for det 

var Ridderordenen og Daumann selv, der red ud og stoppede begge hære i kølvandet på den sidste 

massakre på Den 13. Legion. Dette ledte til Fredsforhandlingerne i Kløvermark, hvor dronningen abdicerede 

i al hast.  

Tidligere regent:  

Dronning Lillian Rosenskjold I, som var den første dronning menneskernes historie. Hun overtog tronen 

efter sin fader, Edward Omod Rosenskjold XXVIII, som efter lang tids sygdom gik bort. 

Nuværende hofmarskal:  

Sir Nikkelbirg Glintenborg, direkte efterkommer af Hykil. Nikkelbirg var med til at indtage Midterlandet, og 

var en meget dygtig general, før han blev udråbt til hofmarskal. Han er også Højesteretsdommer og 

overhoved for Drotheims Dommerhus. Hans bror, Solon, er Glintenborg-familiens overhoved og leder. 

Byerne 

Drotheim 
Drotheim er Gallmares hovedstad og hjemsted for mange af de 

største adelsfamilier, for ikke at nævne kongefamilien. Byen huser 

også et af landets største biblioteker og Dommerhuset.  

Man ved at Drotheim by er nær, når man begynder at kunne skue 

over de enorme marker der dyrkes i mange kilometers omfang, så 

langt som øjet kan se, rundt om selve byen. Her bor og arbejder 

Drotheims bønder i mark og på gård, og mange bondefamilier har 

gjort det utallige generationer. To store hovedveje, lavet af sten fra 

de omkringliggende bjerge, skyder vej igennem byen og krydser 

hinanden på midten, og byen bliver delt i fem dele, som beskrives 

nedenunder. 

I modsætning til Nordron, Viselberg og Hykla, er Drotheim ikke rettet 

mod nogen bestemt trosretning, og som resultat er der også en meget tydelig opdeling inden for byens 

mure: et Skarmarl-kvarter til sydvest, et Hykil-kvarter til sydøst og et Normark-kvarter til nordvest. Dette er 

på ingen måde kommet på grund af regler eller love, men er opstået på grund af folks naturlige interesse 

for at holde sig til sine egne.  

Drotheim har et 

underjordisk 

kloaksystem. Under 

borgerkrigen i 8268, 

lykkedes det Hyklas 

tropper at trænge ind i 

byen på denne måde, 

takket været hjælp 

indefra.  



Hver af disse ”bydele” er prydet og pyntet med 

bannere og farver der passer til den bestemte gud, 

og hver bydel har for generationer siden fået deres 

egen katedral. Det vil derfor med størst 

sandsynlighed være tydeligt, hvor i Drotheim man 

befinder sig.  

I den nordøstlige bydel, som er det finere eller 

ligefrem ”vigtigere” område, påtager byen sig en 

mere neutral tone. Udover at have en enorm 

markedsplads for alle byens handlende, uanset 

hvilken bydel de kommer fra, er det typisk her at 

embedsfolk arbejder og bor. Inde i centrum af 

Drotheim, finder man det royale slot, Rexenborg, 

hvor den nuværende kongefamilie, Rosenskjold, 

holder til.  

 

Drotheims royale slot, skulle ifølge befolkningen, være det største og smukkeste bygningsværk i hele vores 

Gallmare. De imponerende mure der indrammer slottet, skjuler slottets beskæftigelse fra befolkningens 

syn. Dette er en ting den forrige kongefamilie tog som en forholdsregel til befolkningen. Som kronen på 

værket, stikker spirer af slottets tårne højt op i luften. De tre største spirer har Skarmarls, Hykils og 

Normarks tegn på toppen.  

Efter borgerkrigen mellem Hykla og Drotheim, blev Dronning Lillian Rosenskjold I sendt i eksil på en 

herregård i Nordron, efter at have abdiceret. Den nuværende regent, Riddergeneral Josef Daumann, holder 

også til i slottet indtil han må give tronen videre til Rosenskjold-slægtens næste arving.    

 Byens vagtkorps 
Byen bliver efterset og beskyttet af gardister, som alle er under 

Højkaptajn Brutus’ befaling. Gardisterne er delt op i legioner, som 

har forskellige formål. Der er 13 legioner i alt, og der er altid 

mindst én legion som fungerer som kongefamiliens personlige 

livvagter. Soldaterne kan let kendes på deres grønne og hvide 

våbenslag, kongehusets farver. Legionerne består alle af dygtige 

krigere, hvis formål er at beskytte og overholde orden i byens 

gader og uden for murene. De ynder alle, at træde hurtigt i 

aktion, hvis byens gode ro og orden er truet. Tilrejsende har i 

ærefrygt fortalt om tyve, der huggede ejendele fra folk, men altid 

blev grebet på fersk gerning af gardisterne. Loven bliver 

håndhævet, og disciplinen holdt stram. 

Den 13. Legion led et 

knusende nederlag mod 

Hykla under borgerkrigen, og 

siges at være nedlagt. Deres 

1. deling blev også 

fuldkommen udslettet under 

slaget mod Hykils Orden på 

Tauks Hede. Delingens 

kaptajn, Frederik Nifler, 

ligger begravet på heden. 



Drotheims Dommerhus 
Dommerhuset er alle Højesteretsdommeres arbejdsplads, 

medmindre de er udstationeret i de andre byer. Udover at være 

kontorbygning, fungerer Dommerhuset også som retssal. 

Drotheims Dommerhus ligger også i den nordøstlige del af byen, 

direkte over for biblioteket. Det er en stor bygning i flere etager, 

med en indhegnet og beskyttet gårdhave, som er trukket væk fra 

gaden. Dommerhuset har et tæt samarbejde med, og arbejder 

under, kongehuset, da den øverste Højesteretsdommer, og alle 

dommernes overhoved, også regentens hofmarskal. Den 

nuværende hofmarskal er Sir Nikkelbirg Glintenborg, en 

efterkommer af Hykils slægt. På grund af det royale samarbejde, 

er det som oftest folk af adelig slægt eller forbindelse, der 

modtager titlen Højesteretsdommer. 

Der er flere hundrede Højesteretsdommere i Gallmare. Her er nogle navne, som man evt. kan støde på eller 

er stødt på ude på Tauks Hede: 

1. Sir Nikkelbirg Glintenborg  

2. Fru Domina Triglav  

3. Loup S. Lockett  

4. Clemence Posie 

5. Aramis Engelbert  

6. Jeanette Svaneholm 

7. Fritz Valentin  

8. Maximillian Anværn 

 

Drotheims Bibliotek 
Det er ikke et uheld, at Drotheims Bibliotek ligger over for Dommerhuset. Byens kloge hoveder bruger 

meget af deres tid på at studere, genopfriske og finpudse deres evner derinde, specielt folk der ønsker at 

arbejde i Dommerhuset, eller allerede tilhører det. Ud over bøger, har biblioteket arkiveret meget af 

Gallmares officielle historie i form af aviser, love og kunstværker. På grund af bibliotekets placering, indhold 

og stamgæster, tillades der sjældent pak eller plebejere. 

Drotheims Bibliotek kendetegnes, fra borgernes side, tit af to ting: den store trappe, bestående af 16 trin, 

der leder op til hovedindgangen, og tagene, som næsten består af rent glas, for at lukke så meget lys ind 

som muligt.   

Viselberg 
Den rigeste by i Gallmare, måske kun overgået af hovedstaden, Drotheim, hvis man tæller slotsområdet 

med. Viselberg er Skarmarls by, i den forstand, at Skarmarl-tilbedere begyndte at samle sig her kort efter 

hans opstigning til guderiget. Her svor de, at de ville bygge en by, så rig og overdådig, som deres nye gud 

kunne se sig værdig nok til at vende tilbage til. Skarmarl havde personligt ikke selv noget med byen at gøre, 

da han kommer fra Kædens Smedje.  

Ligesom mange store byer, er Viselberg omgivet af landsbyer. I modsætning til de andre byer, er Viselberg 

ikke omgivet af lige så mange marker, da Viselbergs borgere foretrækker at bruge deres penge frem for 

En Højesteretsdommer må ikke 

proklamere sin religion i tjenesten, 

da de skal forholde sig absolut 

neutrale, og de har også ret til at 

holde sin trosretning hemmelig i 

privatlivet.  



deres energi. De importerer hellere fra områderne omkring hovedstaden og Nordron. De marker der nu er, 

leverer til landsbyerne, som ikke er lige så rige, eller de knap så rige inden for byens mure, eller også er de 

til ejernes selvforsyning. 

Opbygning 
Byen er omgivet af en mur, og ved hvert af 

bymurens fire hjørner er der placeret et 

vagttårn. Flammens Ordens hærenhed 

holder et vågent øje med fremmede 

udefra, såvel som borgerne indefra, fra 

disse vagttårne. Byen har to 

hovedindgange: den sydlige byport og den 

nordlige byport. Selvom der ikke er nogen 

officiel lov, er det alment kendt, at den 

sydelige port er til det lavere samfund, 

altså den almene lavklasseborger, pak, 

fremmede og dets lige. Dette er fordi alt 

der måtte komme syd fra Viselberg ikke 

regnes for at være særlig vigtigt. Den 

nordlige port er for de høje stande, altså de 

velhavende borgere, vigtige gæster og 

embedsfolk. Dette er fordi porten vender 

mod resten af Gallmare, og ikke mindst 

hovedstaden. 

I den sydelige del af Viselberg, finder man Viselberg Fængsel, som ejes af Flammens Orden. Dette er også 

deres hovedkvarter. Fængslet er placeret i syd af samme grund som porten: der kommer stort set intet 

godt fra syd. Herfra kan Flammens Orden nemt tage på deres togter sydpå – til Tauks Hede eller 

galderområdet for foden af Tauk Bjerget – uden at forstyrre førsterangsborgerne i den nordlige bydel.  

Fængslet afholder af og til offentlige henrettelser, på en henrettelsesplads i byen, hvor de afliver 

indfangede sortblodsvæsner, naturtilbedere og forrædere. Henrettelserne er et højdepunkt for mange af 

byens borgere, specielt de mere lavstående klasser.  

I midten af byen finder man Skarmarls Kirkes hovedkvarter, i form af en overdådig og besmykket katedral 

med en flot kirkehave. Da byen er oprettet til ære for guden Skarmarl, betyder katedralens ve og vel meget 

for byens indbyggere og overhoveder, specielt fordi det også er Viselbergs måde at vise omverden, hvor 

overdådig Skarmarls by er.  

I byens vestlige og østlige del bor middelklasseborgerne, og her er der mulighed for at handle, da stederne 

er rige på markedspladser og handlende. 

Borgerne 
Grundet Viselbergs høje velfærd, som blandt andet skyldes tilstedeværelsen af almen adel, samt Fru 

Triglavs bosættelse i byen, er der visse regler for omgangen med hinanden. Der lægges meget vægt på 

respekten for ens ”overmænd”. Jo højere stand og større rigdom, des mere indflydelse og medvind vil man 

få i Viselberg. Overklasseborgerne er under den overbevisning, at enhver indbygger med respekt for sig selv 

bor inde for byens mure, så der ses i de fleste tilfælde ned på bondefamilierne uden for murene.  



Udefrakommende mennesker, der ikke tilhører nogen orden eller adelsfamilie, vil blive forment adgang, 

hvis de ikke vil udfylde et dokument, der skal udrede, hvorfor de vil opholde sig i byen. Papiret skal 

underskrives af en Inkvisitør fra Flammens Orden.  

Ydermere har Viselbergs borgere en bestemt måde at tiltale hinanden på. Det er meget vigtigt, at man 

tiltaler hinanden med hr./frøken/fru osv. Dette er selvfølgelig også normalt andre steder, men Viselbergs 

borgere gør det udtalt, også blandt bekendte, og til et punkt hvor det næsten bliver for høfligt. Gøres dette 

ikke anses man at være uhøflig.  

Skarmarl-troen bliver udøvet af folk over hele Ros, men de største tre ordener er at finde i Viselberg. Den 
største af ordenerne er Skarmarls Kirke. Herefter kommer Flammens Orden, og til allersidst Triglav-kirken. 
Alle ordener har ét suverænt overhoved. 

Skarmarls Kirke 
Skarmarls Kirke er Viselberg og denne trosretnings hovedsagligste 
forkyndere. Kirken består af magikere, altså garkere og ledes af 
Eleonora Sorenia. De mennesker, der tjener under kirken, bliver udvalgt 
gennem en speciel proces. Personerne bliver valgt, hvis de har oplevet 
drømme, hvori Skarmarl selv har taget kontakt til dem. Vælger 
personerne, at følge Skarmarls kalden, vil de opsøge kirken, som tager 
sagen videre til overhovedet for kirken. Viser det sig, at personerne har 
løjet om Skarmarls ord, vil de komme for en rettergang, hvor resultatet 
af og til har været døden, medmindre de kan betale en klækkelig sum. 
Betaler de summen, kan de blive eventuelt blive medlemmer af kirken 
alligevel, alt efter, hvor tilfredsstillende summen har været. Det er uvist, 
hvor mange folk, der har betalt sig ind i kirkens rækker, men kirken 
tjener godt på deres tilhængeres ønske om, at holde sig på god fod med 
Skarmarl og hans talerør til de dødelige. 

Kirken er kendt for deres stærke garkere, da størstedelen af Viselberg 
hellere gør sig i magi frem for fysisk kamp. En garker af Skarmarls tro 
kan altid genkendes på deres dybrøde tøj, Skarmarls farve. Hvor alle 
medlemmer, som ligger under rangen Højgarker, har til opgave, at 
forkynde Skarmarls tro på må og få, er det Højgarkere og opefter, der 
har til opgave, at beskytte Viselberg sammen med Triglav-kirken. Disse 
garkere vogter over byen ved, at bruge deres enorme magiske kræfter 
til, at holde trusler såsom sortblodsvæsner stangen. Selv kirkens 
Ærkegarkeren er med til at beskytte byen, når han eller hun skal. 
Kirkens nuværende Ærkegarker er Eleonora Sorenia. Hun kom til 
magten omkring samme tid som lederen af Flammens Orden, Frøken 
Isolde, og de siges at kende hinanden godt.  

Eleonora Sorenia leder et magisk råd bestående af fem medlemmer.  

  

Den højste rang en spiller i 

spillet kan opnå er Garker; 

andet skal aftales med en 

arrangør. 

Discipel eller Ærkegarker er 

ikke muligt for en spiller 

overhovedet. 



Alle rådsmedlemmer af garkere af Fjerde Cirkel og har 400 garkere under deres kommando. Der er i alt 
2000 magikere i Skarmarls Kirke. 500 af dem er af Anden Cirkel, 600 er af Tredje Cirkel og de sidste 900 er 
af Fjerde Cirkel. Som regel er det magikeren af den højeste cirkel der har lederskabet, da omkring halvdelen 
af denne orden er af Fjerde Cirkel, blev der indført et rangsystem, som de alle følger for at opretholde 
orden. Alle garkerne behandler hinanden med respekt, så rangen har kun en betydning, når der tages en 
beslutning. 

I modsætning til Flammens Orden, brænder Skarmarls Kirke ikke selv 
potentielt uskyldige borgere, som er beskyldt for at være galdere, 
uden en rettergang. Til gengæld overgiver de med glæde disse fanger 
til Flammens Orden, så de kan tage sig af dem. Selvom Skarmarls 
Kirke, ligesom alle andre Skarmarl-ordener, ikke bryder sig om 
galdere, er de stadig blot en kirke, hvis to mål, som sagt, er, at 
beskytte og forkynde.  

 

Flammens Orden   
Flammens Orden er Viselbergs primære hærenhed Denne orden er delt 
op i to fraktioner: hær og inkvisition. Den styres af Overinkvisitøren, 
Frøken Isolde, som blandt andet også bærer titlen ”Skarmarls Næve”, 
altså Skarmarls højre hånd. Det er en ekstremt ærefuld titel, som bringer 
bæreren af denne stor respekt i Viselberg. Kun én person kan bære 
denne titel, og titlen bliver kun videregivet ved døden eller utilgivelig 
vanære. For at blive udnævnt til Skarmarls Næve, skal man bestå en 
prøvelse, som kun få folk bliver set værdige nok til at prøve. En solid blok 
af magisk is vil blive fremstillet af byens dygtige garkere, og den, der 
bryder igennem eller ødelægger denne isblok, enten med våben, bare 
næver eller magisk kunnen, består prøven og modtager titlen. Isen er for 
de fleste så godt som umulig at bryde igennem medmindre man er stærk 
eller dygtig nok.  

Ordenen består primært af folk der er Skarmarl-tilbedere fra Viselberg, 
men det er i meget sjældne tilfælde sket, at folk udefrakommende 
mennesker er blevet optaget i ordenen pga. deres store had til 
naturtilbedere.  

Hæren: Hærafdelingen af Flammens Orden bliver styret af General Julius 
Harsok, som hårdnakket beretter, at han er af selveste Skarmarls slægt. 
Harsok er en dygtig garker og kriger, og mange aner ham som Isoldes 
højre hånd, fordi han styrer hæren for hende, når hun ikke ser nogen 
grund til at overtage eller træde ind.   

Den samlede hærstyrke er omkring 3000 soldater. Der er fem Kaptajner i 
Flammens Orden, der adlyder Harsoks befaling. Hver af de fem kaptajner 
har 600 menige soldater under deres kommando. De 600 menige 
soldater er inddelt i 60 enheder, som ledes af en løjtnant hver. 

  

Den højeste rang en spiller i 

spillet kan opnå er Kaptajn, 

alt andet skal aftales med 

en. Overinkvisitør er ikke 

muligt for en spiller 

overhovedet. 

Skarmarl-kirken lever efter 

mottoet: ”Den, der tjener sig 

selv, tjener Skarmarl, og den, 

der tjener Skarmarl, tjener sig 

selv.” 



Invisitionen: Flammens Orden er nok mest kendt for deres 
bidske diskrimination og jagt af naturtilbedere og galdere. Det 
er den mest aktive galderjægerorden i hele Ros, formentlig på 
grund af Skarmarls historie med galdere og Højgaldere. For 
Flammens Orden er galdere kættere og svæklinge, der vovede 
og endnu vover, at byde Skarmarl trods bare ved deres 
eksistens. Da menneskelige naturtilbedere ikke er beskyttet af 
Gallmares lov, har ordenen frit leje til at indfange og henrette dem så meget de har lyst til. 

Hvis Inkvisitionen kunne slippe godt fra det, så de hellere en uskyldig brænde op, end at lade en 
naturtilbeder gå fri. Det har muligvis kostet en del uskyldige borgere livet, hvilket bringer dem på kanten af, 
hvad der er lovligt i Gallmare. Der går grufulde rygter om små landsbyer, der er blevet brændt til bunds, 
fordi der har været én galder iblandt dem. Om de har myrdet borgere eller ej er usikkert, men hverken 
Viselberg eller kongehuset har set sig nødsaget til at stoppe dem. 

De få soldater der tjener under Inkvisitionen har rang af Inkvisitør 
eller højere, og deres opgave er, at opspore og udrydde 
naturtilbedere i hele Gallmare, hvis ikke hele Ros.  Inkvisitører bliver 
håndplukket fra resten af hæren. Det er dem, der viser størst 
potentiale til at handle alene og effektivt. Han eller hun skal også 
have viljen og styrken til at kunne nedlægge naturtilbedere uden 
den mindste tøven. De skal desuden også være kløgtige og mestre i 
bedrag, da Inkvisitører også fungerer som spioner, specielt når der 
er mistanke om galderaktivitet. Din nabo, som du har kendt i 10 år, 
kunne meget vel vise sig, at være en Inkvisitør, som har holdt øje 
med området.  

Flammens Orden ejer og holder til i Viselbergs Fængsel. Det er dertil 
de bringer mistænkte såvel som bekræftede naturtilbedere og lader 
dem gennemgå tortur og pine inden de til sidst bliver henrettet, 
som regel offentligt. Flammens Orden står for størstedelen af de 
offentlige henrettelser i Viselberg.Triglav-kirken  

Triglav-kirken udlever ikke Skarmarls tro så trofast eller fanatisk som 
Skarmarls Kirke og Flammens Orden; de fokuserer nemlig ikke 
specielt meget på hexejagt eller forkyndelse. De dræber gerne 
naturtilbedere, hvis de ser nogle, men deres liv er ikke dedikeret til 
den evige jagt.  

Denne orden bliver styret af Fru Domina Triglav, som også er 
Højesteretsdommer. Sammen med Skarmarls Kirken fokuserer Fru 
Triglav på at beskytte Viselberg, men i modsætning til de andre 
ordener, består Triglav-kirken af lejesoldater, der viser deres 
loyalitet over for den højst bydende, som for tiden er, og i lang tid 
har været, Fru Triglav.  

Skarmarl-kirken og Flammens Orden har stor respekt for Fru Domina Triglav, men de holder meget nøje øje 
med denne orden da Triglav-kirkens lejesoldater har vist sig at være meget upålidelig gennem tiden. Visse 
delinger af Triglav-kirken har før været anklaget for dødedanseri og tilhængerskift, men det sidste er jo at 
forvente af lejesoldater. Det er alment kendt, at Viselberg er en af de rigeste byer i Ros, og det er blandt 
andet grundet Triglav-familiens rigdom. Grundet den velfærd, som Fru Triglav giver Viselberg, og de mange 

Den højeste rang en spiller i 

spillet kan opnå er Major. Alt 

andet skal aftales med en 

arrangør. 

Flammens Orden bærer farverne sort 
og rød, og mange naturtilbedere er 
flygtet ved synet af soldater, der 
bærer disse farver.  

 



andre gode ting hun har gjort for byen og Skarmarls tro, er hun endnu godt stillet, så længe hun som altid 
lader sin straf og vrede ramme hvem end der vover at bringe hende skam. 

Selvom hun, som størstedelen af Viselberg, er tilbeder af Skarmarl, foretrækker Fru Triglav, i modsætning til 
Flammens Orden, at holde sig på god fod med Drotheim og kongefamilien, formentlig på grund af hendes 
embede som Højesteretsdommer. Derfor tolererer hun på ingen måde handlinger, der stiller hende i et 
dårligt lys over for regenten. Triglav-kirkens deling på Tauks Hede har flere gange mærket hendes vrede på 
grund af netop dette. 

Fru Triglav er enevældig overhoved for Triglav Kirken. Under hende er der én general i Triglav-kirken, og det 

er hendes ældste søn, Burchardt Triglav. 

Triglav-kirken har Burchardt som general under ham tjener der to kommandanter, de råder over de 1000 
soldater der er kirkens egne. De ydligere 3000 soldater der er lejesoldater der har til formål at beskytte 
byen Visselbjerg har deres egne overordnede der svarer til major i triklav-kirken, derfor adlyder de 
kommandanterne og general Burchardt Triglav sålænge b  etalingen stemmer. Hver Major befaler 500 triglav 
soldater og 1500 skjoldbroderer, også her er der lavet et specielt rangsystem for at opretholde ro og orden 
i galederne blandt alle de lejesoldater. 

Hykla 

Byen Hykla er en af de fire stor byer i Gallmare. Byen hed oginalt Jystra, men efter at Hykil havde befriet 

Gallmare fra sortelverne blev den til ære for ham omdøbt til Hykla, og blev Hykils hovedsæde. Byen 

voksede hurtig op fra at være en lille bondeby til en storby. Der blev bygget en katedral i byen, og der blev 

lavet palisader rundt om byen. Byen blev bygget op som et fort, og bliver stadig i dag set som en krigsby. 

Byen er også hovedsæde for de tre ordener og de tre vigtigste adelsfamilier inden for Hykil-tilbedelsen. 

Beskrivelse af Hykla 

Eftersom Hykla ligger op af Tril Skov, og ikke så langt fra Galvs Skove, var byen tidligere for det meste 

bygget af træ. Efter borgerkrigen i år 8268 mellem Hykla og Drotheim blev en stor del af byen brændt ned 

af sortelverne. Med hjælp fra dværgene blev byen genopbygget, denne gang i sten og meget større. Der 

blev rejst en stenmur omkring hele byen, i stedet for en palisade.  

Efter genopbyggelsen, blev byen også opbygget med de tre store ordener i tankerne. Hver orden har totalt 

magt over hvert sit eget område i byen. Der er stadig områder som bliver styret af et fællesråd bestående 

af alle ordener. Grundet denne opbygning, skal folk som ikke er Hykil-troende sørge for at vide, hvilken del 

de befinder sig i, da de forskellige ordener har forskellige syn og forskellig behandling af udefrakommende. 

I den nordlige del af Hykla har Hykils Orden fået deres fort. Som den største orden er det også Hykils Orden 

som har det største område. Hver dag kommer der nye rekrutter hen for at blive optaget i ordenen, dog er 

der næsten lige så mange som forlader stedet hver dag da de ikke kunne holde til træningen. 

I den vestlige del holder Lysbringerne til. Få får lov til at komme ind i deres område og få har også lyst. 

Lysbringerne er de mest troende der kan findes i Hykla. De er stærkt aggressive overfor alle som ikke har 

samme tro som dem. Dag og nat kan der høres sværdklinger der mødes og bønner der bliver råbt.  

I den sydøstlige bydel er det Rådet der bestemmer. Det er her man finder den almindelig befolkning i Hykla, 

købmænd, håndværkere mm.  

I midten af Hykla er katedralen placeret og her holder Retfærdighedens Sværd til. Denne orden består 

næsten udelukkende af garkere. Dagligt bliver der holdt gudstjenester til ære for Hykil. Ved disse 

gudstjenester er der altid folk fra de andre ordener og andre Hykil-troende. 



Katedralen 

Efter genopbyggelsens af Hykla, er katedralen blevet lavet om til midtpunktet. Katedralen er et symbol for 

Hykils storhed. Som den største bygning i hele Hykla, tårner den sig op over alle andre, og kan endda ses 

over murerne.  

Inde i katedralen er der altid aktivitet, og der er altid mindst en Profet og to Disciple tilstede. Der bliver 

holdt gudstjenester flere gange dagligt, og hver søndag holder Stormesteren fra Retfærdighedens Sværd en 

5 timers lang gudstjeneste. Mange Hykil-troende mener, at hvis man er en sand tilbeder, skal man mindst 

én gang deltage i en af disse gudstjenester.  

Biblioteket  

Inde i centrum af Hykla og tæt på katedralen er byens bibliotek, som også er styret af Retfærdighedens 

Sværd. Biblioteket indeholder alt viden omkring Hykla, adelsfamilierne samt Hykil og dens fire ordener. Dog 

kan hvem som helst ikke komme ind og læse, hvad de har lyst til. Som så meget andet i Hykla, er biblioteket 

indelt i forskellige niveauer som svarer til ens rang eller status i byen. Dette betyder også, at der på det 

laveste niveau kun er historier om Hykil, Hykla, Gallmare og anden generel viden. Her er det primært 

indbyggere som arbejder og holder styr på alt. Jo højere niveau man kommer op på, des flere 

hemmeligheder, sjældne værker og meget andet er der at finde. For at kunne arbejde på de forskellige 

niveauer skal man have den tilhørende rang.  

Fængslet  

Hykla har kun et fængsel som er bevogtet af de tre ordener. 

Fængslet er også kendt som Den Hvide sten. Navnet stammer 

fra at det er blevet udhugget i en hvid klippe som ligger under 

Hykla. Fængslet er kendt som det mest sikre fængsel i hele 

Gallmare, da det aldrig er lykkedes nogle at flygte.  

Fængslet er placeret under selve Hykla, de eneste der ved 

præcis hvordan fængslet ser ud, og har tegningerne over det, er Rådet og de tre Stormestre. Dette er en 

sikkerhedsforanstaltning, da det gør det sværere, at flygte derfra, eller befrie en derfra.  

Hykils sønner 
Da Hykil åndede ud på sit dødsleje og blev sendt videre til 

gudeverden, efterlod han sig tre sønner, som senere ville blive 

ledere af hver deres orden. Skønt de var forskellige, var deres 

mål altid at ære deres faders minde og beskytte hans 

eftermæle.  De tre vigtigste adelsfamilier i Hykla nedstammer 

alle fra hver sin søn af Hykil. Sammen styrer de den største del af Hykla i form af Rådet. Samtidig står hver 

familie for at styre hver sin del af Hykla, i form af den økonomiske, praktiske mm.  

 

Glinte 

Hykils ældste søn, Glinte, fulgte trofast i sin fars fodspor. Han trådte ind i Lysbringernes rækker og viste 

hurtig stort talent. Dagen Hykil blev for gammel til at styre ordenen, overtog Glinte posten som Stormester. 

Efter Hykils død, begyndte Glinte at ændre på Lysbringerne. De begyndte at følge Hykils ord som var de lov. 

For evigt ville de sørge for, at forsætte Hykils mål: at udrydde alle sortelvere i Ros.  

Ligesom alt andet i byen, er 

fængslet opdelt. Hver orden og 

Rådet har hver deres sektion, men 

alle hjælpes ad med at bevogte 

det.  

De tre adelsfamilier i Hykla er de 

eneste som officelt kan spore 

deres stamtræ tilbage til en gud. 



Efter Glintes død tog hans familie efternavnet Glintenborg, og er nu en af de tre adelsfamilier som hjælper 

de tre ordener med at styre Hykla.  

Glintenborg 
Overhovedet: Solon Glintenborg 

Den ældste af de tre adelsfamilier i Hykla er familien Glintenborg. Grundet at Glinte var Stormester i 

Lysbringerne i mange år, er familien stærkt knyttet til Lysbringerne. Blandt dem er mange magtfulde 

individer såsom, Sir Nikkelbirg Glintenborg som er den nuværende hofmarskal, Fineas Glintenborg, som er 

Mester hos Lysbringerne og styrer det 1. kompagni samt flere andre medlemmer, som har opnået en høj 

rang i både Hykils Orden og Lysbringerne.  

Som et tegn på deres magt og arv, er familien Glintenborg også i besiddelse af Hykils skjold og sværd, som 

symbol på viljen til at kæmpe. Skjoldet og sværdet kan med andre ord også fortolkes som Hykils kampånd.  

Udover at have mange af deres medlemmer i ordenerne styrer familien også handel og skat i byen. Alle 

forretninger, ordener og indbyggere betaler skat til Glintenborg-familien som så med Rådet bruger disse 

penge på at forbedre byen for alle.  

Hornor 

Hykils andenfødte, Hornor, så meget op til både sin storebror, Glinte, og sin far, Hykil.  Derfor fulgte han i 

begges fodspor og blev en del af Lysbringerne. Her tjente han det meste af sit liv, men efter at Glinte 

overtog ordenen, var han meget uenig i, hvordan den blev styret. Han holdt ud i et par år, men besluttede 

så at oprette sin egen orden, dette var efter den yngste bror, Timus, havde oprettet Retfærdighedens 

Sværd. Hornors orden blev kend som Hykils Orden, og i modsætning til Lysbringerne, der betragtede alt 

hvad Hykil havde gjort som det rigtige, så Hykils Orden mere på hvad Hykils hensigter var. Hans familie tog 

navnet Hornlund som efternavn og er nu en af de tre adelsfamilier i Hykla.  

Hornlund 
Overhoved: Samuel Hornlund 

Hornlund-familien nedstammer fra Hykils anden søn, Hornor. Familien har specialiseret sig inden for 

fremstilling af våben, rustninger og alt andet inden for det militære område. Det er derfor også dem som 

leverer alt dette til de forskellige ordener. Gennem dette har familien skabt et kæmpe netværk af 

leverandører og budbringere, og det er derfor også faldet til dem at styre generel forsyning af alle forter 

med tilknytning til Hykla.  

Desuden er Hornlund-familien også i besiddelse af et vigtigt familieklenodie, nemlig Hykils egen rustning og 

uniform. Ud fra denne rustning er utallige forskellige designs blevet lavet til de forskellige ordener.   

Siden det var Hykils søn, Hornor, som oprettede Hykils Orden efter sin fars død, har familien et tæt forhold 

med denne orden. Overhovedet, Samuels, ældste søn, Caspar Hornlund, er Mester i Hykils Orden og styrer 

det 1. og 2. kompagni. 

Familiens overhoved, Samuel Hornlund er kendt for selv at være en fantastisk våbensmed. Siden han kunne 

holde en hammer, har han arbejdet i smeden indtil han blev familiens overhoved. Han er også kendt for at 

være den bedste handelsmand i hele Hykla, og en af de bedste i Gallmare. Han bliver beskrevet som en 

meget streng og bestemt person, men en stor vindrikker.  



Timus 

Som den yngste søn af Hykil, var Timus meget opsat på at gøre sin far og familie stolt. Han arbejdede hårdt 

på, at få Hykla til at blive en velfungerende by. I modsætning til sine to brødre, trådte han ikke ind i 

Lysbringerne. Mange mente dette var fordi han var en meget spinkel type. I tiden efter sin fars død var 

Timus fyldt med sorg. Han følte ikke, han kunne være i Hykla mere. Derfor oprettede han sin egen orden, 

Retfærdighedens Sværd. Målet for denne orden var, at sprede Hykils ord til alle mennesker i hele Gallmare. 

Kort tid efter drog Timus selv afsted og efterlod sin familie og sit gamle liv i Hykla. Han vente først tilbage til 

Hykla dagen før sin egen død.  

Da han drog afsted, tog han efternavnet Tidekvist, som hans familie stadig bruger i dag. Hans familie er en 

af de tre adelsfamilier i Hykla.  

Tidekvist 
Overhoved: Julius Tidekvist 

Familien Tidekvist nedstammer fra Hykils yngste søn Timus. Grundet at han grundlagde Retfærdighedens 

Sværd ved hjælp Hykils journal har familien tætte bånd med denne orden, og flere af dens medlemmer er 

derfor en del af ordenen. De medlemmer som ikke er, hjælper med at styre byen og holde styr på både 

indbyggerne og Hyklas relationer ved hjælp af diplomati. De højest rangerede diplomater i Hykla stammer 

alle fra Tidekvist-familien.  

Familien opbevarer stadig Hykils journal, dog er placeringen kun kendt af få medlemmer af familien. Det var 

ved hjælp af denne journal at Timus sammen med nogle garkere fik lavet Hykils bibel efter hans død.   

Overhovedet, Julius Tidekvist, er et kendt ansigt af mange i Hykla. Dagligt går han en tur rundt i forskellige 

gader og snakker med folk. Han bruger denne tid til, at finde ud af, hvad den normale borger har behov for 

og tager det videre til Rådet.  

Rådet 
Rådet er hvor de tre overhoveder fra hver familie mødes og diskuterer love, problemer og meget mere. 

Ofte vil der befinde sig en Mester eller Profet fra hver orden til hvert af disse møder. De fungerer som 

repræsentanter fra hver orden og som rådgivere. Dette betyder også, at det er dem som fremlægger hvis 

der er noget en af ordnerne ønsker bliver taget op. Det skal understreges, at Den Gyldne Rose ikke har 

adgang til disse møder.  

Det er også rådet som kan give Den Gyldne Rose lov til at tilfangetage forrædere fra andre ordener; dette 

sker ofte via en henvendelse fra en af de andre ordener eller direkte fra Den Gyldne Rose selv. 

Andre vigtige personer i Hykla 
Sir Nikkelbirg Glintenborg 

Nikkelbirg er den nuværende hofmarskal i Gallmare. Han er en del af den adelige Glintenborg familie som 

nedstammer fra Hykil. Nikkelbirg har opnået den højeste politiske rang uden for Hykla af Hykiltroende.  

Sankt Agnar Pansar – Helt af Hykla og Hykil 

En af de mest kendte Hykil tilbedere i nyere tid, er Agnar Pansar. Han var en del af Hykils Orden og hjalp 

blandt andet byen Kiel som var under konstant angreb af Sortelverne, for denne bedrift fik han ærestitlen 

Vogter, den yngste person til dato som har opnået denne titel.  



En mørkere side af Agnars historie var da han brød fredsaftalen mellem menneskerne og sortelverne. Dette 

medførte en borgerkrig i Gallmare mellem Drotheim og Hykla. Borgerkrigen udsprang da den daværende 

dronning, Lilian Rosenskjold, dræbte alle Agnars mænd ude for Drotheims murer og fik Agnar henrettet.  

For alle sine bedrifter gennem hans liv blev Agnar ophøjet til en hellign og fik et fort opkaldt efter sig.   

De fire ordener 
De fire ordener hedder Hykils Orden, Lysbringerne, Retfærdighedens Sværd og Den Gyldne Rose. Hver 

orden består af ti grupper, der hver styres af to personer: henholdsvis en Discipel og en Kaptajn, af disse 

findes der ti af hver. Disse rapporterer til hver deres individuelle Profet og Mester, og af disse findes der 

fem af hver. I toppen af det hele sidder Stormesteren og styrer ordenen.  

Rangsystem  
Alle ordener bruger det samme rangsystem. Rangsystemet er delt i to grene: den militære og den gejstlige. 

Alle starter ud som Aspirant.  Det er ikke muligt for en spiller at opnå højere rang end Tempelkriger eller 

Høj Garker uden tilladelse fra en arrangør. 

Stormesteren er den øverste i sin orden.  

Mester/Profet: Disse personer står begge for at lede to 

kompagnier. De fungerer også som kommunikationsled mellem 

kompagnierne og Stormesteren 

Kaptajn/Discipel: Hvert kompagni ledes af en Kaptajn og en 

Discipel. Dette er den højst mulige rang en spiller kan opnå i 

spil, men kun med tilladelse fra arrangørerne. 

Tempelkriger/Højgarker: Soldater som har tjent deres orden i 

lang tid. Til dagligt hjælper de deres Kaptajn/Discipel med deres 

pligter 

Løjtnant/Garker: Står ofte for den generelle træning og 

fungerer tit som leder for en gruppe soldater/garkere under 

dem 

Kriger/Ritualist: Er blevet anerkendt af sin orden som en sand 

soldat/garker af Hykil 

Kampbroder/Lærling: Har tjent sin orden i et stykke tid og vist 

sig selv værdig 

Aspirant: Ny i ordenen 

Folk der har fået en ærestitel bliver tit betragtet som var de 

højere rangeret end deres egen rang.  

Forfremmelser 
Den laveste rang som har ret til at forfremme folk er enten Kaptajn eller Discipel. De har begge ret til at 

forfremme inden for deres eget felt. De eneste som kan ændre på sådan en beslutning er folk med højere 

rang end dem, ved forfremmelse til Tempelkriger og Højgarker er det ikke unormalt at disse personer bliver 

spurgt til råds.  

Måden hvorpå man kan opnå en forfremmelse er meget forskellig alt efter hvilken orden man befinder sig i, 

alt efter kompagni og hvor man er udstationeret. Dog bliver alle holdt efter den generelle standard inden 

for deres respektive orden og hvis man ikke lever op til dette vil man hurtigt blive degraderet igen.  



Forfremmelser til Kaptajn og Discipel bliver besluttet af et råd som består af respektive Mesteren eller 

Profeterne. Her vil ordenens Stormester også tit deltage i beslutningen, dog er det rådet som har den 

endelige beslutning.  

Når en Stormester skal vælges til en orden bliver der lavet et råd som består af alle Kaptajner/Discipler og 

alle Mester/Profeter. Disse beslutter så i fællesskab hvem der bliver den nye Stormester. Det er næsten 

altid enten en Mester eller en Profet. En sjælden gang imellem sker det at enten en Kaptajn eller Discipel 

bliver Stormester.  

 

Lysbringerne 
Stormester: Lumos Galme 

Farver: Hvid  

Områder: Eliteorden  

Lysbringerne er Hykils egen orden. Denne orden blev grundlagt af Hykils bedstefar under besættelsen af 

Gallmare. Det var denne orden som holdte stand i det nordlige Gallmare i år 3738 imod sortelverne.  Det 

var også denne orden der, med Hykil som deres leder, fik smidt sortelverne ud af Gallmare i år 3787.  

Lysbringernes største mål er, at leve efter deres gud, Hykil. Ordenen er kendt som den mægtigste 

krigerorden i hele Gallmare.  

Ingen kan stå imod Lysbringerne når de først har sat sig et mål. I kamp kan deres hyldst til Hykil altid høres, 

selv over larmen af kampen.  

Det er ikke muligt at søge ind i Lysbringerne. I stedet for, er det Lysbringerne selv som rekrutterer folk til 

deres orden ud fra de andre Hykil tilbedende ordener. At få en anmodning om at blive en del af deres 

orden er en af de største anerkendelser der findes for en soldat af Hykil da det anerkender hans tro og 

evner. 

Lysbringernes nuværende Stormester, Lumos Galme bliver betragtet som den bedste kriger i Hykla. Han har 

aldrig tabt en duel i sværdkamp. Ud over dette, er han en kløgtig strateg. 

Opbygning 
Lysbringerne er delt op i fem kompagnier. Hvert kompagni består af en Mester og to kaptajner og 

varierende mængder af resten. Lysbringerne har ikke selv nogle garkere i deres rækker. Garkere, som går 

rundt mellem dem, stammer fra Retfærdighedens Sværd.  

Kort beskrivelse af hvert kompagni 

 Det 1 kompagni de bedste soldater der er at finde i hele Hykils hær  

 Det 2 kompagni hjælper Hykils Orden med at bevogte murerne 

 Det 3 kompagni styre fort Hæder og Befrielse. 

 Det 4 kompagni kavalarister  

 Det 5 kompagni reserven. Det er også her nye rekrutter bliver oplært.  

Ærestitler  

Paladin: Hvis en garker optages af Lysbringerne vil personen stadig blive trænet op som kriger. Når 

træningen er fuldendt, vil garkeren modtage ærestitlen ”Paladin”, da han nu er en kriger, som både kan 

kæmpe og betjene magien.  



Hykils Vilje: Kun en kan have denne titel af gangen. Personen som bærer denne titel har dræbt utallige af 

Hykils fjender. Personen har stået badet i sine fjenders blod i et utal af kampe. Vedkommende har aldrig 

viget fra Hykils vej, et forkert skridt fra denne sti er nok til at miste titlen. Den bliver kun givet til en fra 

Lysbringerne, og dette kun med alle tre stormestres velsignelse.  

Syn på andre racer 
Lysbringernes er kendt for, at synes at mennesket er den eneste sande race. De kan til dels respektere 

dværgene, grundet deres viden inden for smedning. De har intet godt at sige om de andre racer, især ikke 

deres ærkefjender, sortelverne.  

De anser et hvert menneske som ikke tror på Hykil som værende vantro, og vil intet have med dem at gøre. 

Hvis en vantro står i vejen, vil de ikke tøve med at slå dem ned.  

 

Retfærdighedens Sværd 
Stormester: Malkatar Stormkløft 

Farver: Hvid  

Områder: Hykils ord, gudstjenester 

Hykils gejstlige orden. Retfærdighedens Sværd er en orden af garkere, som har viet deres liv til at værne om 

Hykils ord, sprede hans budskab, samt hjælpe dem som er i nød. I modsætning til mange andre Hykil-

krigere, er deres guds ord deres sværd. Hver søndag holder de optog igennem gaderne i Hykla, og messer 

og prædiker. 

Mange af garkerne drager også ud i verdenen for at sprede Hykils ord og få flere mennesker til at tilslutte 

sig de forskellige ordenener. Det er meget normalt at garkere fra Retfærdighedens Sværd bliver ”lånt” ud til 

andre ordener. Dette kan være for at hjælpe dem med en kommende kamp, træne nye garkere osv.  

Lederen af ordenen, Malkatar Stormkløft, er den ældste nuværende Stormester. Han bliver betragtet som 

den klogeste person i hele Hykla, og bliver tit spurgt til råds af de andre Stormestre.  

Opbygning 
Retfærdighedens Sværd bruger ikke kompagnier ligesom de 

andre Ordener. I stedet for er de inddelt i cirkler. En cirkel 

består altid af mindst en Højgarker.  Disciple fungere som 

vejledere og er til rådighed for alle. En stor del af 

undervisningen i Retfærdighedens Sværd foregår som den 

enkelte helst ønsker det. Cirklerne bliver brugt som steder 

man kan søge råd og diskutere. Det er op til en højere 

rangerende om man er klar til at stige i rang. 

Selvom det er en garkerorden har de dog stadig krigere. Disse fungerer primært som vagter i katedralen og 

biblioteket, eller som vagter der drager med ordensmedlemmer som drager ud i Gallmare. Tit er disse 

krigere garkere som ikke kunne leve op til kravene. Ofte bliver de i stedet for optrænet i Hykils Orden og så 

rykket tilbage til Retfærdighedens Sværd.  

Ærestitler 
Fredsbringer: Denne titel gives til de der har vist deres værd inden for konfliktløsning mellem folket i Hykla, 

og ordenerne. Fredsbringere bliver betragtet som nogle af de bedste fredsmæglere i Hykla.  

Ligesom de andre ordener har de 

fem profetter, og 10 disciple. 



Apostel: Denne titel gives til de der har viet sit liv til at sprede Hykils ord til alle i Gallmare. En Apostel har 

vandret rundt i Gallmare tyndt og konverteret utallige mennesker om til Hykil-troende.  

Syn på andre racer 
Som alle andre Hykil-troende er sortelverne deres største fjende, og de ønsker intet andet end deres 

udslettelse. Orkere, gobliner, dværge og elvere er alle mere ubetydelige for dem. Hvis de står i vejen, skal 

de naturligvis stadig fjernes. 

Ordenen anser mennesker af anden religion som folk der er faret vild, og de ønsker at konvertere dem over 

til deres tro. Dette gælder også naturtilbedere.  

Hykils Orden 
Stormester: Salomon Emanuel Dragsfeldt 
Farver: Rød/hvid 
Område: Hyklas hovedstyrke 

Hykils Orden blev grundlagt af Hykils anden søn, Hornor. I modsætning til de to andre ordener bliver Hykils 

Orden betragtet som den mindst fanatiske, og mange mener også det er derfor den er vokset til den største 

af de tre ordener. Grundet dens størrelse er det også denne orden som står for forsvaret af Hykils mure og 

omliggende steder. Det er samtidig også den orden som er spredt mest ud over hele Gallmare.  

Hykils Orden har tit stået i skyggen af de to andre ordener, fordi den ikke er ligeså fanatisk og fordi den 

mere fungerer som en blanding af de to andre. Dog fik mange i Gallmare endelig øjnene op for den da 

Sankt Agnar Pansar gik i gang med en krig imod sorteleverne og samtidig rekrutterede flere hundrede 

mennesker til at gå sammen med ham.  

Salomon Emanuel Dragsfeldt er den yngste person som har opnået titlen af Stormester. Han var også en af 

de få som gik fra at være Kaptajn til Stormester. Det var også første gang det skete at alle var enige i 

beslutningen af en forfremmelse til Stormester.  

Opbygning 
Som den største orden i Hykla er Hykils Orden også i besiddelse 

af de fleste kompagnier. Hykils Orden består af ti kompagnier, 

hvoraf det 9. og 10. kompagni er reservekompagnier.  

Hvert kompagni består af en Mester og Profet, en Kaptajn og 

Discipel og varierende mængder af de andre. Det eneste 

kompagni hvor der er anderledets er det 1. kompagni hvor den 

laveste rang er Løjtnant. Hvert kompagni pånær det 9. og 10. 

er på 1000 mand.  

Her er en kort beskrivelse af hvert kompagni: 

 Det 1. kompagni er de bedste soldater i ordenen og er altid udstationeret i Hykla.  

 Det 2. kompagni forsvarer murene sammen med det 1. kompagni. 

 Det 3. kompagni er en af ordenens to kavalerier. De er stationeret i Hykla. 

 Det 4. kompagni er en af ordenens to kavalerier. En stor del er baseret i Hykla, og de styrer Fort 

Rolighed 

 Det 5. kompagni sørger for patruljer omkring Hykla.  

 Det 6. kompagni styrer Fort Lovlighed. 

I forhold til de andre ordener har 

Hykils Orden ikke kun enten 

kaptajner eller disciple, men har 

begge to.  



 Det 7. kompagni styrer Fort Det Lyse Håb. 

 Det 8. kompagni beskytter vigtig lokationer inde i Hykla.  

 Det 9. kompagni er reservekompagni til 2.-5. kompagni. 

 Det 10. kompagni er reservekompagni til 6.-8. kompagni. De er baseret på Tauks Hede (spil 

området). 

Ærestitler 
Vogter: Da det falder til Hykils Orden at bevogte murene er det også dem som har ærestitlen ”Vogter”. At 

modtage denne titel betyder, at du har stået trofast og forsvaret din by, dit fort eller andre trosfæller imod 

alle odds. 

Helt: Denne titel bliver givet til vedkommende der har vist sig som en beskytter af mennesker i Gallmare. 

Personen har udvist sin vilje til at beskytte de svage i Gallmare og at han intet vil lade dem ske. Personen 

har udvist at deres liv er vigtigere end hans eget.  

Syn på andre racer 
Af de tre store ordener er Hykils Orden den som bedst kan omgås med andre racer, dog ikke sortelverne. Så 

længe de andre racer ikke udgør en trussel imod dem eller Hykla, vil de heller ikke opføre sig aggressivt 

over for dem. De kan også samarbejde med mennesker af anden tro, dog bliver dette kun gjort hvis det 

antages for at være strengt nødvendigt. En stor misforståelse der er med Hykils Orden er, at mange tror de 

aktivt jagter naturtilbedere. Dette er ikke sandt, da de kun vil jage sådan folk hvis de er Hexe eller 

Dødedansere, eller hvis de arbejder imod dem.  

Den Gyldne Rose 
Mester: Jullita Saphira 

Farver: Hvid/guld 

Områder: Indsatsstyrke/politi 

Af alle Hykil-troende ordener er Den Gyldne Rose den mindst 

kendte, og også den mindste af dem. Selvom ordenen er 

meget mindre end alle de andre, betyder det ikke den er 

ubetydelig. Ordenen består kun af kvinder, og deres eneste 

opgave er, at holde Hykla og alle Hykil-troende rene. Hvis en 

person flygter fra sin pligt som Hykil-troende, hvis man vender 

Hykil ryggen eller er til fare for andre i Hykla, kan man 

forvente, at Den Gyldne Rose hurtigt og nådeløst fjerner personen.  

Ordenen har ingen politisk magt i Hykla, og er ikke engang med i Rådet, men det er derimod Rådet som 

bestemmer, om ordenen har tilladelse til at jage en person. Dog er det ordenen selv som beslutter straffen 

for vedkommende de jager. Dette betyder også, at den højeste rang i ordenen er Mester eller Profet, og 

denne kan kun holdes af en person som er leder af ordenen.  

Fort Rosen fungerer som ordenens hjem, og det er her de bestemmer. Ingen andre ordener har lov til at 

træde ind på fortet, medmindre den nuværende leder af ordenen tillader det. Fortet fungerer som en 

selvstændig by, og får derfor næsten ingenting fra Hykla. De få indbyggere der bor der, og som ikke er en 

del af ordenen, hjælper til med at bygge og skaffe ressourcer. 

Den Gyldne Rose er ikke baseret i 

Hykla, grundet dens funktion, men 

har sit eget fort uden for Hykla, 

Fort Rosen. 



Opbygning 
Sammenlignet med det de andre ordener kan man ikke kalde Den Gyldne Rose stor. Deres styrke består af 

omkring 500 soldater/garkere som alle er specialiseret i at opdage, finde og udrydde enhver trussel som 

kommer inde fra Hyklas egne rækker. 

Grundet dette har de ikke kompagnier, men jagtgrupper som ændres alt efter hvad en opgave kræver.  

Ærestitler 
Skjoldmø: Kun de bedste krigere i ordenen får denne ærestitel. Ofte bliver den givet til dem som har vist 

deres værd i kamp imod selv de mægtigste fjender. 

Valkyrie: Denne titel gives til de få medlemmer der har dømt utallige fanger, og altid har valgt den rette 

dom. Ofte har vedkommende skulle dømme over 100 mennesker, før overvejelsen til denne titel kan blive 

gjort.  

Syn på andre racer  
Den Gyldne Rose holder sig på god fod med de andre racer i Gallmare, på nær sortelverne, som de ligesom 

alle Hykiltroende anser som den største fjende. Grunden til de i forhold til de andre ordner holder sig på 

god fod med de andre racer er at det tit kan ske i deres søgende efter en desertør eller forræder af Hykla 

skal rejse igennem Dræsk, eller til Midterlandet og derfor har brug for hjælp til at finde den skyldige af de 

lokale.  

Forter 
Fort Lovlighed – 6. kompagni af Hykils Orden  

Som det nordligste af Hyklas fort sørger Fort Lovlighed for at holde sortelevere ude af Tril Skove, og 

forhåbentlig kunne advare de andre fort og Hykla om angreb. Derfor er der altid adskillige budbringere i 

beredskab.  

Fort Hæder – Lysbringerne 3. kompagni 

Dette fort bliver brugt af Lysbringerne til først og fremmest at beskytte Hykla, men også til, at vurdere 

deres soldaters evner ved at lade dem møde fjenden under nogenlunde kontrollerede forhold.  

Fort Befrielse – Lysbringerne  3. kompagni 

Ligesom Fort Hæder bliver Fort Befrielse brugt til at beskytte Hykla og træne nye rekrutter.  

Fort Det Lyse Håb – Hykils Ordens 7. kompagni  

Udover at skulle forhindre fjender i at nå hen til Hykla, fungere Fort Det Lyse Håb også som en sikring imod 

at belejre Hykla. Det er nemt for dem at komme ind i flanken på fjenderne hvis de belejre Hykla, samtidig 

hvis fjenden først vil indtage fortet kan Hykla komme det til undsætning.  

Fort Rosen – Den Gyldne Roses fort 

Dette fort fungerer som en selvstændig by styret af Den Gyldne Rose. Det er stort set kun medlemmer af 

ordenen der bor der, samt de få der er tager sig af mange af de praktiske ting rundt omkring i fortet. 

Samtidig forsvarer det Gallmares sydlige grænse.   

Fort Rolighed – 4. kompagni af Hykils Orden 

Hykils Ordens 4. kompagni styrer dette fort. Kaptajn Philip Axelsen, bedre kendt som Philip Den Fredelige, 

er den daglige leder af fortet og den portion af det 4. kompagni der er der. Fortets job er, at beskytte 

grænsen til Gallmare, samt sørge for at intet uønsket trænger ind i Gallmare.  



Sankt Agnars Fort – 10. kompagni af Hykils Orden  

Som det mindste af de 10 kompagnier i Hykils Orden er hele kompagniet udstationeret i Sankt Agnars Fort 

på Tausk Hede. Placercing på Tauks Hede er stratetisk da Tauks Hede er kendt for et stort antal Hexe og 

Dødedansere, og generelt mystiske fænomener. Derfor menes det i Hykla at det er vigtigt at have folk 

derude til at rappotere tilbage på hvad der blot er rygter og hvad der er sandt.  

Hykil ude på Tauks Hede  
Repræsentanterne ude på Tauks Hede af Hykils Ordens 10. kompagni. De er blevet placeret der, fordi det 

blev besluttet, at direkte rapporter om hvad der sker på Tauks Hede var en god ide. Hvis man ønsker, at 

være en del af denne gruppe, er den nemmeste måde at komme ud og snakke med gruppen in-game. 

Således at man kan blive rekrutteret.  

Hvis man ønsker, at komme ud som en af de andre ordener, kan det være en god ide, at kontakte den 

nuværende Spilvejleder, som er ansvarlig for Hykil/Hykla. Siden det hele er bygget som det er, kræver det 

tit, man har beviser på hvem man er. Dette er ISÆR vigtigt hvis man ønsker at komme ud med en bestemt 

rang, da dette er noget som man normalt får tildelt in-game af det 10. kompagnis kaptajn.  

Hvis man ikke har haft kontakt med den ansvarlige Spilvejleder, skal man ikke forvente, at de nuværende 

spillere i Hykils Orden vil tro på en, og derfor skal man ikke forvente, at de vil modtage en med åbne arme.  

 

Nordron 
Lore er på vej! 

 

Kongens Hvile 
Nordøst fra Drotheim ligger Kongens Hvile. Dette er det endelige hvilested for alle Gallmares regenter siden 

Rosenskjold-slægten blev de enevældige herskere over det samlede land. Stedet er ikke en by som alle 

andre byer, idet den huser få folk, nemlig vagterne, garkere fra de forskellige trosretninger og det 

mandskab det kræves at holde stedet rent og fodre alle i byen.  

Set udefra kunne byen nemt ligne et fort, grundet muren som går hele vejen rundt om byen og de vagter 

som kan ses gå rundt på dem.  

Kongens Hvile blev grundlagt for at forhindre de kongelige i at blive rejst som udøde. Grundet dette er der 

kun én port i muren, og alle som kommer ind i byen bliver grundigt tjekket af vagterne, uanset hvor ofte de 

besøger den. I midten af byen er gravkammeret placeret. Kammeret er den største bygning i byen og går 

dybt ned under jorden for at have plads de tidligere såvel som fremtidige regenter.  

Byen bliver officielt åbnet for hele Gallmares befolkning (og eventuelle royale gæster fra andre lande) den 

dag en regent skal stedes til hvile. På sådan en dag er vagterne i højeste beredskab.  

 

Ridderordenen 
Ridderordenen består af adelige, kampdygtige mænd og kvinder, som vil det bedste for landet Gallmare og 

dets indbyggere. Deres første og vigtigste regel er derfor: 



Fædrelandet før tronen! Kærlighed og loyalitet til landet, altid – kærlighed og loyalitet til regenten, hvis 

de fortjener den! 

Selvom de som alle andre normalt tjener under tronen, må de gøre hvad der er bedst for landet. Uanset 

trosretning og tilhørsforhold, vil dette altid være den vigtigste regel for en Ridder, hvilket blev ført til 

skinnende eksempel af deres Riddergeneral Josef Daumann under borgerkrigen. Titel og ansvar går i arv fra 

generation til generation i de enkelte familier. Kan en person ikke udvise den ære og det ansvar som det 

kræver, har de ikke vist sig værdige nok til at beholde deres titel og åg. Dernæst skal en Ridder altid sørge 

for at være ærefuld og god – de skal altid gøre det rigtige. 

En Ridder kan og vil: 

 Være sandfærdig, holde sit ord og aldrig forråde sine allierede 

 Aldrig skade en uskyldig person 

 Aldrig myrde og slå ihjel uden grund 

 Hjælpe og beskytte folk i nød 

 Ære sin familie, sine allierede og sine venner hvis de selv er ærefulde og gode 

 Fælde de æresløse og ondskabsfulde  

 

Riddere er adelige og har derfor et større eller mindre stykke jord i nærheden af deres foretrukne by. Ved 

de større stykker jord er der tit vokset landsbyer op rundt om. Ridderne bor som regel på deres jord, hvor 

de som regel har deres familie. De mest aktive riddere holder til i og omkring ordenens hovedsæde. 

Selvom ridderrangen er en arv, er det på ingen måde uset, at folk er blevet adlet efter at have udvist stor 

ære og godhed i felten. Meget sjældent mister man sin titel, men rygtet siger at man gennem hårdt 

arbejde, bøn og sand anger kan få syndsforladelse og få chancen for at træde ind i deres rækker igen. 

Lederskabet 
Ridderordenens nuværende general, Josef Daumann, har efter at have stoppet borgerkrigen sat sig som 

Gallmares regent. Ikke af lyst, men af nødvendighed, indtil tronens næste sande arving bliver født. Med 

hård og retfærdig hånd sørger han for at opretholde den skrøbelige fred i Gallmare. Den 

næstkommanderende, Ridder Alphonse Pierre, hjælper derfor til mere en nogensinde før med at vejlede 

Ridderordenen. 


