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angivelse af både hvor de originale citater findes i Weimar-udgaven og i oversættelserne. Hvis man ønsker at
læse et citat i dets sammenhæng, kan man i de fleste tilfælde let finde frem til en dansk oversættelse ved

hjælp af oplysningerne under hvert citat. På net-siden lutherdansk.dk kan man se, om der er en oversættelse af
det pågældende skrift, citatet er hentet fra. Hvis der ikke er en dansk oversættelse, er der henvisninger til

eventuelle norske, svenske eller engelske. Er der problemer med at finde et citat eller et emne i den
forbindelse, er man velkommen til at bruge Direkte Luther-hjælp. En bog med citater fra Luthers skrifter vil
altid være ufuldkommen på grund af det kæmpe kildemateriale. Så der vil sikkert være mange gode citater,
der mangler her. Men man er velkommen til at sende citater ind, som måske kan komme med i næste udgave.

Så på med brillerne og frem med blyant og saks.

 

Efter idé og oplæg fra Kurt Alands tyske Luther-lexikon. 620 emner
og opslagsord, 1620 citater med angivelse af placering i Luthers
skrifter. Med angivelse af både hvor de originale citater findes i
Weimar-udgaven og i oversættelserne. Hvis man ønsker at læse et
citat i dets sammenhæng, kan man i de fleste tilfælde let finde frem
til en dansk oversættelse ved hjælp af oplysningerne under hvert
citat. På net-siden lutherdansk.dk kan man se, om der er en

oversættelse af det pågældende skrift, citatet er hentet fra. Hvis der
ikke er en dansk oversættelse, er der henvisninger til eventuelle

norske, svenske eller engelske. Er der problemer med at finde et citat
eller et emne i den forbindelse, er man velkommen til at bruge

Direkte Luther-hjælp. En bog med citater fra Luthers skrifter vil altid
være ufuldkommen på grund af det kæmpe kildemateriale. Så der vil

sikkert være mange gode citater, der mangler her. Men man er
velkommen til at sende citater ind, som måske kan komme med i
næste udgave. Så på med brillerne og frem med blyant og saks.
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