
Kap.4. Martin Luther forsvarer sig på rigsdagen 

i Worms 
 

Når den mægtige kejser Karl kalder, er der ingen vej udenom. 

Luther er nødt til at møde op og forsvare sig for rigsdagen i 

Worms. Med stærkt blandede følelser gør Luther sig klar. 

Skrækken sidder dybt i ham. Han har meget stor respekt for 

kejseren, men samtidig har han også stor lyst til at forklare sig. 

Selv er Luther overbevist om, at han har forstået sandheden. 

Og han er sikker på, at både kejseren og paven vil give ham ret, 

hvis bare han får mulighed for at forklare sig ordentligt.  

Fra Wittenberg til Worms 

Rejsen fra Wittenberg til Worms varer 12 dage og er et sandt 

triumftog for Luther. Alle vegne, hvor han kommer frem, står 

folk langs med vejene og jubler. De vil se og høre den berømte 

munk, som er modig nok til at trodse kirkens mægtige folk. 

Hver dag prædiker Luther i kirkerne i de byer, han rejser igen-

nem.  

Trods al den sympati og støtte, som Luther møder undervejs til 

Worms, så ved han godt, at han er ude på en farlig mission. 

Hvis missionen mislykkes, vil kejseren overgive Luther til pa-

vens folk, som straks vil lægge ham i lænker og føre ham til 

Rom, hvor han vil blive brændt på kætterbålet.  

Den 16. april ankommer Luther til Worms. En hær på hundrede 

bevæbnede ryttere er redet ham i møde og følger ham ind i 

byen. Portvagten blæser i sin trompet og alle springer op fra 



deres middagsmad og løber ud i gaderne for at få et glimt af 

den berømte og berygtede munk fra Wittenberg. Luther indlo-

gerer sig sammen med kurfyrsten, Frederik den Vise, som er 

Luthers beskytter. De spiser og drikker og fester, så ingen 

skulle tro, at Luther står foran en alvorlig kamp på liv og død.  

Forhøret går i gang 

Sidst på eftermiddagen kommer to af kejserens mænd for at 

hente Luther ind til forhøret. De kan næsten ikke bane sig vej 

igennem menneskemængden, som trænger sig på fra alle sider. 

Salen, hvor forhøret skal foregå, er fyldt med mennesker, som 

må drives ud med magt. Mens Luther bliver ført ind i salen, 

hilser han muntert på dem, han kender.  

Forhøret går i gang. Luther bliver præsenteret for en stor stabel 

bøger. Kejserens talsmand spørger, om Luther vil anerkende 

dem som sine skrifter. Det kan Luther kun svare ja til. Hans 

navn står jo på forsiden af alle bøgerne. Dernæst bliver han 

spurgt, om han vil tilbagekalde, hvad han har skrevet i sine bø-

ger.  

Pludselig bliver Luther ramt af forvirring og usikkerhed. Han 

kan ikke svare ordentligt for sig, og til sidst må han bede om at 

få sagen udsat. Der udbryder tumult i salen. Luthers tilhængere 

håbede, at Luther uden vaklen ville stå fast på alt, hvad han har 

skrevet. Nu frygter de, at han er ved at give efter for overmag-

ten. Også Luthers modstandere tager hans tøven som et tegn 

på, at han er på vej til at give op. De vil gerne have sagen af-

sluttet på stedet. Men kejseren imødekommer Luthers ønske 

om at få sagen udsat til dagen efter. Under mængdens larm og 



råb bliver Luther ført tilbage til sit logi, hvor han straks går i 

gang med at forbedre sit forsvar. Han studerer og noterer.  

Forhørets anden dag - Luther står fast 

Klokken fire næste eftermiddag kommer kejserens udsendinge 

igen og henter Luther. Nu er Luther som forvandlet. Al usik-

kerhed er forduftet. Han taler sin sag med stor styrke og slutter 

med at sige: Et menneske skal ikke gå på kompromis med sin 

samvittighed. Hvis ikke I kan overbevise mig med klare ord fra 

bibelen eller med sund fornuft, så holder jeg fast ved alt det, 

jeg har skrevet. Her står jeg. Jeg kan ikke andet. Gud hjælpe 

mig!  

 


