
Kap.5. Martin Luther bliver kidnappet  
 

Da Luther nægter at tilbagekalde sine bøger, pådrager han sig 

både pavens og kejserens vrede. Heldigvis holder kejseren sit 

løfte til Luther om frit lejde til og fra rigsdagen. Så Luther bli-

ver ikke taget til fange på stedet. Han får lov til at forlade 

Worms sammen med en lille gruppe af sine tilhængere. Men 

fristen er kort. Om få dage er Luther en jaget mand – bandlyst 

af kirken og fredløs i landet.  

Kidnapningen 

På vejen hjem til Wittenberg sidder Luther og hans nærmeste i 

hestevognen og snakker muntert sammen om den begejstring, 

de møder alle vegne. De har overnattet i et par byer, hvor Lu-

ther også har prædiket. Overalt bliver kirkerne fyldt til briste-

punktet, når folk opdager, at Martin Luther er på prædikesto-

len.  

På en stejl stigning inde i skoven kommer pludselig fem ryttere 

til syne. De er bevæbnet med armbrøster og standser kusken.  

Er doktor Martin Luther i vognen, spørger de. Den skræk-

slagne kusk nikker. Den slags røveriske overfald hører ikke til 

sjældenhederne. Og tit ender det med både plyndring og drab. 

To mænd hiver Luther ud af vognen. Han får en lærredssæk 

over hovedet og hans hænder bliver bundet med læderreb. De 

trækker ham ind i skoven, hvor en hest venter. Et øjeblik efter 

er røverne forsvundet med Luther.  

Luther selv og en enkelt af hans medrejsende er klar over, at 

overfaldet er aftalt spil. Så de bliver ikke skræmt. Men Luther 

er alligevel ærgerlig over, at han ikke kan skynde sig hjem til 



Wittenberg, hvor arbejdet venter på ham. Han synes ikke, at 

han hurtigt nok kan komme i gang med at sprede det nye bud-

skab.  

På Wartburg som Junker Jörg 

Kidnapperne bringer Luther i sikkerhed på borgen Wartburg. 

Borgkommandanten tager imod ham og anviser ham to små 

værelser på borgen, hvor aftensmaden bliver serveret. Luther 

må lægge sin munkekutte og sin doktorhat, som gør ham alt for 

genkendelig. I stedet får han udleveret en ridderdragt. Han får 

også besked om at lade håret og skægget gro. Snart er han ikke 

længere Martin Luther, men Junker Jörg.  

Rygtet om Luthers død 

Hurtigt spreder det rygte sig, at Luther er død. Kusken og de 

andre mænd, som oplevede overfaldet, er ikke i tvivl. De er 

overbevist om, at Luthers fjender fik ram på ham i skoven. Der 

bliver stor sorg over hele landet. Mange havde håbet på, at Lu-

ther skulle stå i spidsen for en ny tid med frihed og håb for de 

undertrykte og fattige. Nu døde håbet sammen med Luther. 

Også vreden breder sig ud over landet. Et oprør lurer. Stemnin-

gen er så opkørt, at pavens folk ikke længere tør færdes frit. 

Overalt hænger der plakater med trusler mod papisterne. Præ-

ster, studenter og andre tilhængere af Luther holder opflam-

mende taler med opfordringer til vold mod pavens folk.  

Imens går Luther uvirksom rundt på borgen Wartburg. Han 

kæmper med djævelen. Han kæmper med sine bekymringer og 

sin tvivl. Han kæmper med sin dårlige mave. Og først efter ad-

skillige dage tager han sig sammen til at skrive det første brev 

til vennerne i Wittenberg. De ved stadig ikke, hvor Luther er, 

men nu ved de dog, at han lever! 


