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Mart in Luthers L iv og Gerning 
i de njermeste Aar efter Kigsdagen i Worms 

og den statskirkelige Udvikling. 

1. ßeformationstiden er en voldsom Gennembrudst id . 
Det var to dristige Skridt af Luther, at han havde 

indladt sig paa at skrive om Tidens störe politiske Sporgs
maal, og at han havde brudt med alt, hvad der hidtii 
havde gseldt for kirkeiige Autoriteter, det almiudelige 
Kirkemode lige saa vel som Paven og de heje Bisper. 

Hans Modstandere saa godt Faren derved og benyttede 
sig deraf. 1 det berygtede W o r m s e r e d i k t , hvori Kejser 
Karl d. 5te, en Maaneds Tid efter Luthers Opbrud fra 
Worms, erkleerede ham for en fredlos Mand, fremhsevedes 
det, at alle Luthers Skrifter preedikede Revolution, at kun 
Frygten for Svaerdet havde afholdt ham fra at behandle den 
verdslige Ret endnu vaerre end den gejstlige, og at „den 
Foragt, han viste for al Autoritet, nodvendig maatte fore 
t i l et egenraadigt og ganske fffiisk L i v , " * ) 

Papistiske Forfattere fremstillede ham som en Nar, 
der smurte en „Bundschuh" (d. e. en Snorestovle) saa-
ledes, at den smagte af Muskatvin og andre Herligheder. 
Snerestovlen, som Menigmand brugte, naar Adelsmanden 
brugte lange Stovler, var et Mserke for en hemmelig 

' ) Ediktet er efler Kejserens 0nske udfoerdiget af Pavens Sende-
mand, Aleander, og offentliggjort 25. Maj 1521, men med Da-
teringen 8. Maj, for at det künde synes udgaaet efter „Kur-
fyrsternes og Stosndemea enstemmige Beslutning." 
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Forening, der arbejdede paa, at der künde komme bedre 
Forhold i Tyskland. Da Luther var i Worms, künde 
man paa Gadehjarnerne se Opslag fra denne Forenings 
Bestyrelse t i l at statte Luther, og nedenunder stod: 
„Bundschuh". Luther heskyldtes da for at ville lokke 
sine LandsmEend t i l at slutte sig t i l denne hemmelige 
Forening. 

Luthers Fjender fremstillede ham som „en sachsisk 
Catilina, der brod med al aandelig Autoritet." 

Men ogsaa uden for sine Modstanderes Kreds oplevede 
Luther adskiliigt, der maatte minde ham om, at han var 
i en saare vanskelig Stil l ing. 

Unge, frejdige Meunesker kan — som Grundtvig i 
hans Ungdom — synge om Reformationstiden, at „da 
var det Lyst at ieve." Men ser v i nojere t i l , da v i l v i 
erfare, at der var mange Ting, som künde gore Livet 
tungt i de Dage. 

Er der nogen T i d 1 Historien, der bar lignet den T i d 
i Naturen, da Vaarens Kroefter brydes med Vinteren, da 
milde, ucesten sommervarme Dage veksler med Frost-
naetter og Snefald, da optoede Veje bliver vanskelige at 
befare, da Elvene i Bjerglande vokser op t i l at blive 
odeläeggende Fossefald, — bar nogen T i d for Älvor haaret 
Praeg af den underiigste Blanding af det leite og lyse 
og det tunge og trange, da var det de Dage, der fulgte 
efter Rigsdagen i Worms. 

Det var Foraarstegn, naar Luthers gode Venner ihlandt 
Augustinermunkene aflagde Munkekappen for at veere 
frie Vidner for EvangeHet. 

Det var Vaartegn med Turtelduens Kurren, som 
Luther selv sang om i Kcempevisetonen, da han i Somme-
ren 1523 spurgte fra Nederlandene, at to unge Augusti-
nermunke, der havde studeret i Wittenberg og der slutiet 
sig t i l Vidnesbyrdet om, at Freden ikke künde vindes 
ved et Menneskes egne gode Gerninger, men maatte tages 
som en Gave i Troen, — at de var gaaet frimodige i 
Daden for denne Bekendelse. Det var ogsaa et Vaartegn, 
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da Luther ved denne Lejlighed forste Gang blev Sanger 
paa sit tyske Modersmaal. 

Det varslede godt, da det ikke blot var Augustiner-
niunke men ogsaa Graabrodre og Sortebrodre, Benedikti-
nere og Brigitlinere, Nonner som Munke, der sluttede 
sig t i l Leeren om Relfisrdiggorelsen af Troen, og da den 
ene Humanist efter den anden — trods deres Mesters, 
Erasmus', Kiuirren — tog ved den wittenbergske Münks 
Laerdom. 

Den moerkelige Digter i Nürnberg Skomageren H a n s 
Sachs gav Vaarstemuingen et smukt Udtryk , da han 
tegnede Billedet af Faareflokken, der var lokket ud i 
0rkenen af den falske Maanes Skin for at blive et Bytte 
for Ulvene, og af, hvordan Solen saa kommer, bryder 
Skyerne og hjselper Faarene t i l at komme hjem; i et 
Trse sidder den w i t t e n b e r g s k e N a t t e r g a l og synger 
Solen i Mode. 

Det vai" ikke blot i Nt'u'nberg, men i mange andre 
lyske Staedei", Augsburg, Ulm, Straszburg, Bremen, Breslau, 
at det samme Rore kendles, som havde sit Brsendpunkt 
i Wittenberg. Den vaagne tj'ske Borgerstand saa, at 
dens Frigoi"else paa mange Maader hang sammen med 
det, Luther kaempede for. 

Melanchlhon, der folte sig baenket ved Gudernes Bord, 
naar han nod de paulinske Breves Ambrosia, udgav den 
groeske Komedieskriver Äristofanes' Satire over Sofistcrne 
(„Skyerne") for at advare Ungdommen imod de orkeslose 
filosofiske Gruhlerier, og de Humanister, der ikke künde 
folge med den Bevaegeise, der udgik fra Hojskolen i 
Wittenberg, kom t i l at maerke, at de ikke havde de 
unges 0rer. Crotus Rubianus, der 1521 havde Hilst 
Luther som den ny Paulus, da han kom tu Erfurt paa 
Rejsen t i l Wittenberg, gjorde snart den Erfaring, at ße-
vsegelsen gik staerkere, end han künde folge den. 

Men der var andre Vaartegn end de milde. 
Om den Tid, da Herder under sit Ophold i Strasz^ 

bürg vakte den unge Goethe t i l at losrive sig fra de 
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franske Forbilleder og blive en virkelig tysk Digter, og 
da unge, begavede Mennesker i Göttingen sluttede sig 
t i l Klopstocks Fane, bar Tvskerne brugt det Udtryk, a t 
det var en „ S t u r m - u n d D r a n g " - P e r i o d e ; man kan 
vel overscette det ;.en Storms og Strids" Periode. Man 
Störmede los imod alt, hvad der iorekom en at vsere en 
Hindring imod det ny friske L i v ; man stred imod, livad 
der for havde gtBldt som Regler, det var nodvendigt at 
boje sig for. Meget a f det gode gamle maatte dele 
Skffibne med det ormstukne , som fortjente at skylles bort 
af den brusende Strom. Udtrykket „Sturm- und Drang"-
Periode er ogsaa, og med Rette, hievet brugt om de Dage, 
der kom efter Rigsdagen i Worms. 

Den nys opfundnc Bogtrykkerkunst blev i stor Ud -
streekning taget i Brug. Men naar Bogtrykkerne hellere 
end gerne trvkte Skrifter af Luther og hans Tübsengere, 
saa havde hans Modstandere sveert ved at faa noget ud, 
selv om de bsd hoj Betaling derfor. De mange Skrifter 
fra deune Tid, som Bogtrykkerne tjente Penge ved at 
udgive, er, med deres Tekst og med deres Billeder, et 
godt Udtryk for den offentlige Mening, og her er Sand-
hede'n tit blandet sammen med Raahed og Voldsomhed. 

Det er ikke blot Gudsordets Sejr over Mandeviddet, 
der bliver prist, men ogsaa L^gfolkets Sejr over Prajste-
skabet. Det fremstilles, hvordan Leegmeend i Munddyster 
vinder Sejr over Pi'eesterne, og det regner med Skaildsord 
over de foreedte Tiggermunke. 

I Trsesnit fremstillede den wittenbergske Apotheker 
og Maler Lukas Kranach „Änlikristens" euer Pavens L i v 
i ModsoBtning t i l Kr i s t i Lidelseshistorie, og Luther selv 
satte Lidskrifter under Billederne. Her er Grsenserne 
maaske ikke overskredne. Men dette er Tilfgeldet i Frem-
stillingen af „Sandhedens S e j e r s t o g " . Paa dette 
Billede rider Hutten, og ved Halen paa hans Hest slsebes 
Paven, Kardinalerne og mange Luther-Fjender af Sted; 
ved Siden af Freisens Vogn vandrer Luther og Carl
stadt. 
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Langt videre endnu gik den tidligere Graabroder 
E b e r l i n i sine statistiske Oplysninger om Tilstandeu i 
Tyskland. Landet udreder aariig mange Tusind Gylden 
t i l Pavestolen, men over en Mill ion t i ! de fire Tigger-
munkeordener. Der er 24,000 „Klostersvin" i Tyskland, 
raen 400,000 i Europa, der havde fortjent, at Bonderne 
beengte dem elter druknede dem. 

Ved Siden af saadanne Stridsskrifter maa a s t r o l o -
g i ske Skrifter ngevnes som dem, der fik den videste 
Udbredelse, I dem varsledes der om Vandllod og Uro 
i 1524. 

Der var mange Ordforere og Forfattere, der vilde 
omdanne Samfundet. Saadanne havde man lajnge kendt: 
men nu fik de paa ny Vind i Sejlene. 

1476 var H a n s B o h e i m hievet brcendt, som ved sin 
Prasdiken, der haade bandlede om den hellige Jomfru og 
om EjendommenesDeling, havde samlet störe Skarer af Pile-
grimme om Niclashausen i Sydtyskland, hvor han virkede. 

Naar Luther havde fremhcevet „Guds Retfeerdigbed" 
som den, et syndigt Menneske skulde vinde ved Troen, 
saa blev det for Samfundsreformatorerne et Slagord, 
hvorved det btev betegnet, som i deres 0jne var en ret-
fiErdig Samfundsorden i Modsaetning t i i den, som havde 
historisk Heevd. 

Baade i 1513 og de naermest folgende to Aar og i 
1517 havde der vaoret B o n d e o p s t a n d e i Sydtyskland. 
1521—22 gserede det atter voldsomt, og 1525 bröd det ud. 

Rejsningen begyndte paa et Gods i Naerheden af 
Schaffhausen, hvis Besidder, en Grevinde, midt i den 
travle Hosttid havde givet Bonderne det Hoveri, at de 
skulde samle Sneglehuse, som hun vilde bruge t i l Garn-
vindsler. Men Klagerne, de fremsatte, drejede sig ikke 
hlot om sligt urimeligt Hoveri men ogsaa om, hvad 
Fortrsed Herremaendenes Eneret t i l Jagt og Fiskeri voldte, 
og mere af samme Slags. 

Beveegelsen bredte sig fra Landet t i l Byerne. Som 
Foreie nsevnes en Landskneegt, en Farversvend, en ße-
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slagsmed, flere Kromsend og nogle Riddere som Götz 
von Beiiichiiigen. 

Under Navnet „ D e t o l v A r t i k l e r ; ' blev der affattet 
et socialt Program med en bibelslc Begrundelse. Det gik 
ud paa Ophcevelsen af Livegeuskabet og Godsejernes 
Eneret t i l Jagt og Fiskeri, og paa Begrainsning af Hove
riet. Men ved Siden deraf blev opstillet mange forskellige 
Maat. Nogle taeukte kun paa at faa Forholdene omdannet 
i deres egeu Egn. Andre kroevede folkeligt Seh'styre, 
andre igen et folkeligt Kejserdomme. En forhenvaerende 
Praest vilde have et kommunistisk Gudsrige og forsegte 
at virkeliggore det i Mühlhausen. 

Den revolutionsere BeviBgelse strakle sig fra Alperue 
ti i Harzen, og under den blev der begaaet mange Grusom-
heder af Bonderne. Men det synes, at Herrem^ndeue 
under Forsoget paa at undertrykke Rejsningen, bar gaaet 
langt videre i Blodsudgydelse end deres Modstandere. 

Vor Tids Historiegranskere mener, at den forfasrdelige 
Bondekrig var kommet, selv om der ikke var opstaaet 
en Luther. Men det bar va;ret i hojeste Gj"ad pinligt for 
ham at se den kirkelige Reformations Sag sammenblandet 
njed denne sociale Revolution og at erfare, at den ene 
Svaermer efter den anden folte sig Üge saa berettiget som 
han t i l at bryde med a! ydre Autoritet. 

Dette bele Rore forte Luther ind i Krampe af en helt 
anden Slags, end han havde haft i Aarene 1517—21, 
og det bar bidraget maegtigt t i l at give den kirkelige 
Reformation, han stod i Spidsen for, en anden Vending, 
end han fra ferst af bar taenkt sig. Dette skulde paa-
vises igennem Forta3l l ingen om Bevaegelsen i hans naei-
nieste Kreds og hans Forhoid til den. 

2. Luther paa 
I Juli 1524 skrev Luther 

Frederik.den Vise og t i l hans 

Wartburg". 
et Sendebrev t i l Kurfyrst 
Broder, Hering Johan, for 

\ 
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at advare dem imod den oprorske- Aand, som raadede 
hos Thomas Münzer og hans Tilhasngere. Seerligt dvEe-
lede han ved den F e j g h e d , som traadte frem hos den 
neevnte Folkeleder. Det maatte voere en slet Aand, der 
ikke künde henvise tu andre Frugter end Nedbrydelsen 
af Kirker og Klostre og Ophrsendelsen af Helgener. Det 
künde ogsaa de aller veerste Skeelmer paa Jorden gore, 

^ isser hvor de vidste sig sikre og uden Modstand. Da 
vilde det dog have mere at betyde, dersom ,,Allstüdter-
aanden" — saaledes kalder Luther Praesten Münzer, fordi 
han havde haft Ti lhold i Altstadt — for t i l Dresden eller 
Berlin eil er Ingolstadt, og paa et af disse Steder nedhrod 
Klostre og hraendte Helgener. Et andet Vidnesbyrd om 
Allstädteraandens Fejghed var det, at han krob i Krogen 
og skyede Lysct som Djeevelen Korset. Han havde i et 
Skrift tilhudt, at han offentligt vilde forsvare sig for „en 
Forsamling, der ikke var far l ig , " men ikke i en Krog 
for to eller tre Mennesker. „Hvad er det for en Aand, 
som er bange for to eller tre og ikke kan lide en farlig 
Forsamling? Jeg v i l sige dig det: han lugter Stegen; 
han bar een eller to Gange faaet paa Nasen af mig i 
Wittenberg i mit Kloster, derfor er han bange for Suppen 
og v i l ikke staa, uden hvor hans egne er, som siger Ja 
t i l alle hans ypperlige Ord." Over for denne Münzers 
Fejghed maa Luther minde om sin egen Faerd. „Jeg kan 
ikke rose mig med saadanne boje Ord (som Münzers om 
<:le himmelske Roster, han havde hört) eller trodse paa 
dem; jeg er et stakkeis, elendigt Menneske og bar ikke 
begyndt min Sag saa fortraeffeligt, men med megen Frygt 
og Bseven. Hvor ydmygt angreb jeg ikke Paven, hvor 
bad j eg . . . som mine forste Skrifter viser? Alligevel bar 
jeg i en saadan faltig Aand gjort det, som denne Verdens-
iEder-Aand endnu ikke har forsogt, men som han hidtii 
meget ridderligt og mandhaftigt har skyet og flygtet for 
og tilmed rost sig af; at han har boldt sig fra, som af 
en Idreet, der vidnede om en ridderlig og hoj Aand. T h i 
jeg har staaet i L e i p z i g for at disputere for den aller-

V 
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farligste Forsamling. Jeg har medt i A u g s b u r g uden 
Lejde for min vserste Fjende. Jeg har slaaet i W o r m s 
for Kejseren og hele Riget, skont jeg forud havde faaet 
at vide, at mit Lejde vilde blive brudt og at der blev 
opspüudet sa3lsomme Reenker imod mig- Hvor svag og 
fatlig jeg end var, saa stod mit Hjerte dengang saa
ledes: dersom jeg havde vidst, at saa mange Djasvle 
havde sigtet paa mig, som der var Teglsten paa Husene 
i Worms, saa var jeg dog redet derind I lige Maade 
vilde jeg have staaet i en Krog ovei" for een, to, tre, 
hvcin det saa var, hvor og hvordan man havde onsket 
det. Min svage og fattige Aand har maattet staa f r i t 
som en Markblomst, har maattet vasre rede t i l at svare 
enbver, som Sankt Peder leerer det (i sit forste Brev 
3, 15)." 

Naar jeg skal give en Fremstilling af Luthers L iv og 
Virksombed efter den navnkundige Rigsdag i Worms 
1521, vi i jeg begyude med at fremdrage dette Brev om 
Thomas Miinzer, baade fordi det forer os ind i den ejen-
dommelige Strid, som vor störe Kirkefader havde i disse 
Aar, og fordi det kalder Minderne frem fra hans tidligere 
Ktempeliv. Hvad der i de forste Aar efter Rigsdagen i 
Apr i l 1521 lagde Beslag paa Luthers Krasfler, var isoer 
ßryderierne med den Aand, som var over Thomas Münzer 
og alle dem, der i mer eller mindre Grad lignede ham. 
Det var Luther en seerdeles Glasde, skrev bau i det 
samme Brev, hvoraf det ovenstaaende er taget, at Münzer 
og hans Meningsfasiler roste sig af, at „de ingenting 
har leert af os eller modtaget fra os." Men andre var 
der som Carlstadt, der hiev paavirket af den samme 
Aand, og om hvem det ikke künde beneegtes, at de 
havde staaet i samme Fylk ing som Luther. Dennes 
gamle Fjender Papisterne künde eller vilde i alt Faid 
ikke se, at den Bevaegeise, der blev ledet af Maend som 
Münzer og Carlstadt, ikke kom Luther ved. Paa ham 
kastede man Skylden for al den Uorden, de andre bragte 
i Stand, og naar han talte eller skrev imod Svsermei'-
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aunderiie, da saa det i Papisternes 0jne ud, som var dcL 
sine alt For ivrige Tilheengere, han nu maatte hrydes med, 
i Stedet for aabenbare Modstandere. For Fyrster og 
Menigmand i Tyskland har det taget sig ud paa samme 
Maade. Det var for en stor Del Folk. som Luthers ma?g-
tige Rost havde vakt, der siden lyttede t i l Münzers og 
Carlstadts Taler. Luther selv bar folt, at, har han end 
ikke veeret den, der satte Münzer og Carlstadt i Gang, 
saa horte dog mange af dem, der fulgte disses Tale, t i l 
hans egne keere Laerlinger og Venner. Og derfor fik den 
hele Kamp, hvori han i disse Aar blev fort ind, en gan
ske anden Skikkelse end de tidligere Tiders Kampe. 
Havde han fer staaet som en Krigshovding over for en 
fjendtlig Haar, saa var hans Forhold nu snarere som 
Hövdingens, i hvis egen Haer der var Mytteri 

Hvilken Kamp var saa den vaerste at hestaa? 
Lad OS dvaele ved nogle af Optrinene fra Kampene 

mod Papisterne. 
Ved vor offentlige Gudstjeneste er Mindet om Martin 

Luther hievet knyttet t i l Allebelgensdagen. Det var t i l 
visse en alvoriig og folgerig Handling, Luther foretog 
sig, da han AUehelgensdags Affen opsiog sine Seetninger 
om Afladen paa Dören t i l AUebelgenskirken i Wittenberg. 
Han lagde selv Vaegt paa denne Mindedag, som man 
kan se det af det Brev, han skrev Alleheigensdag 1527 
ti l Nikolaus Amsdorf. Luther havde da gennemgaaet en 
saare trang T i d ; der var Pest i Wittenberg; der var 
Sygdom i hans eget Hus. Han selv havde for kort T i d 
siden lidt baade af legemlig Sygdom og af haarde A n -
fcegtelser. Om sine Bekymringer har han ogsaa fortalt 
sin Ven i det naevnte Brev. Men saaslutter det: „Witten
berg paa Alleheigensdag i det liende Aar efter For-
kastelseu af AfladslEeren, t i l hvilken Begivenheds Ihu-
kommelse vi i denne Time drikker en Draabe Vin sam
men og gor OS t i l gode med hinanden." Senere stod da 
den Stund, han opsiog sine Ssetninger, i Glans for ham. 
Han takkede Gud for, hvad der var kommet ud af denne 



Handling. Men da han foretog sig den, havde han ingen 
Anelse om, hvad den vilde fore t u . Han var ,.en ung 
Doktor, nylig kommen ud af Essen, hidsig og munter i 
den hellige Skrift . " Han havde allerede tlere Aar igennem 
fort en i ivi ig Kamp for den gamle augustinske Leere om 
Synd og Naade og for en hlbelsk Oplysning, i Mod-
sjßtning t i l de skolastiske Pindehuggerier og Lovprisningen 
af Aristoteles. Han vilde ganske vist ssette Afladslisren 
under alvoriig Forhandling blandt de Iserde. Men han 
tjenkte ikke paa ved sine latinske Scetninger, som var 
hestemte t i l at forhandles paa de leerde Hojskoler, at 
veekke en Folkebevaegelse over heie Tyskland og videre 
ud i Verden. Hvor megen Vsegt v i , som kender Folgerne 
af Luthers Indsigelse imod Afladshandelen, end maa leegge 
paa den Handling, han foretog sig den 31 . Oktober 1517, 
saa kan v i godt forstaa, at han ikke, da han fandt A n -
ledning t i l at f r e m h E e v e sin Fserd i Modsaetning til den 
fejge Thomas Münzers, kom t i l at naevne denne Begyndelse 
t i l sin störe Kamp imod Papisteriet. Derimod nsevner 
han Modet i Augsburg med Kardinal Thomas af Gaeta, 
Disputationen i Leipzig med den Ingoistädter-Professor, 
Dr. Eck, og Rejsen t i l Worms for at indstüle sig, for 
Kejser Kar l den Femte og det tyske Rige. 

Da han drog t i l A u g s b u r g uden Lejdebrev i Efter-
aaret 1518, hiev han paa Rejsen advaret i et Kloster 
om, at det vilde falde ham svaert at vserge sig imod 
Veelskmasndene; de vilde brasnde ham; men han svarede: 
_At bhve brsendt med Neelder, det künde gaa an; men 
I l d er for hed." Men om det Ojeblik, da han overgav 
Kardinalen sin endelige Erklaering, har Julius Köstlin i 
sin ypperlige Levnedsheskrivelse af vor Reformator be-
meerket, at det for Luther vel bar voeret lige saa vjgtigt 
og inderligt gribende som det, da han senere i Worms 
udtalte for Kejseren og Riget sit beromte Ord: „Jeg kan 
ikke andet, Gud hjselpe m i g l " Han maatte allerede den 
Gang beslntte sig t i l at bryde med det hele romerske 
Kirkevsesen, hvis cegte Talsmand Cajetan var, om han 


