
Fra Sigmarakolyttens første spørgsmålsbog 

Hvor stammer Sigmar fra? 
Sigmars moder var Bergilda, hans fader Sigmund. Han trådte ud af de dødeliges verden og ind i gudernes 
evige kreds. 
Sigmars moder var Bergilda, hans fader – priset være miraklet – Ulrik. Han levede som menneske og 
opsteg som gud. 
Sigmar er barn af Ulrik, bragt hertil på en tohalet komet og for en stund givet legeme som menneske. 
Sigmar blev ved egne kræfter gudekonge i livet og vandt derved gudernes krone i evigheden. 

Hvilken gren af Sigmarkirken er den vigtigste? 
Sølvhammeren – de rejsende præster binder riget sammen med stål og Sigmars hammer. 
Faklen – kirkens præster udbreder ordet og lyset og udgør et holdepunkt i rigets byer. 
Armbolten – de vise munke studerer Sigmars ord og formulerer kirkens og lovens bud. 
Den lutrende flamme – inkvisitorer og heksejægere sikrer rigets renhed. 

Hvad er dine vigtigste bud? 
Adlyd din ordens befalinger – de kommer fra din gud. 
Giv hjælp og støtte til dværgefolket – gør dem aldrig fortræd. 
Lad Imperiets enhed gå frem for alt. 
Vis altid tro lydighed mod Rigets trone. 
Fordriv og bekæmp Rigets fjender. 

Hvem er Sigmar-troendes værste fjender? 
Grønhuder – de var vore første og største fjender, og de har altid været her. 
Kaostilbedere – den største trussel mod Imperiet, indefra, såvel som udenvælds. 
Dissidenter – Imperiet er Sigmars arv; at hade nationen er at hade Sigmar. 
Hekse og koglekunstnere – gudeløse og vederstyggelige; bryder tingenes naturlige orden. 

Hvad er kirkens fornemste opgave? 
At forene Rigets folk under én gud og én kejser. Høj som lav. 
At udgøre de søjler hvorpå Riget hviler, og at styrke og tjene dets institutioner. 
At repræsentere Sigmars ord i ånd, som kejseren gør det ved sin hånd. 
At lutre Rigets legeme, ved stål og ild og bøn. 

Hvem viser man den største respekt? 
Kejseren der sidder i Sigmars sæde her på jord. 
Ærkepatriarken ved hvem Sigmars vilje manifesteres. 
Statuen af Sigmar, for ingen i verden overgår ham, hvilket hans billede minder os om. 
Slægtens eller landsbyens overhoved, for de lever Sigmars slidsomme liv.


