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Christine Mundhenk (red.)
Melanchthons Briefwechsel, Band T 14, Texte 3780-4109 (1545), bearb. von
Matthias Dall´Asta, Heidi Hein, Christine Mundhenk. Stuttgart-Bad Canstatt; Verlag fromann-holzboog 2013. 624 s. EUR 298.
I dette bind er der udgivet 346 tekster og ikke færre end 39 bliver her offentliggjort for første gang eller i det mindste for første gang i deres fulde
længde. De hovedbegivenheder, som disse tekster især drejer sig om, er optakten til konciliet i Trient og rigsdagen i Worms. Melanchthon blev til dels
sammen med andre wittenbergteologer bedt om at aflevere adskillige betænkninger. Bortset fra sit professorembede medvirkede han i dette år ved
flere embedsudnævnelser, udarbejdede i snesevis af anbefalingsskrivelser og
førte den omfattende brevveksling.
Også i dette års breve gives der et udmærket indtryk af den tætte kontakt,
som bestod mellem Christian d. 3. og Melanchthon. I januar måtte kongen
beklage, at de madvarer, som han havde sendt til familierne Melanchthon,
Bugenhagen og Luther, ikke var blevet behandlet korrekt. Han gik derfor
nu over til at forære de store berømtheder et årligt kontantbeløb af ren og
skær beundring (nr. 3785). Et takkebrev fra Melanchthon er ikke bevaret,
men de få bevarede breve fra året 1545 viser klart nok, hvorledes kongen
og han gjorde hinanden tjenester. Melanchthon roser kongen for den iver,
som han lægger for dagen for at hjælpe kirke- og undervisningsvæsenet og
beder ham give et stipendium til den danske student Tyge Asmundsen, som
allerede har opholdt sig i Wittenberg, støttet af Københavns universitet.
Han ønsker at forlænge studietiden med et år, og Melanchthon roser hans
evner og anbefaler det stærkt. Han antyder tydeligt nok, at Tyge senere kan
yde noget godt i sit fædreland (nr. 3880). Det slog til. Tyge Asmundsen
blev prædikant hos kronprins Frederik, ansat ved universitetet og endte som
biskop over Lunds stift.
Interessant er også en anden sag. I Wittenberg udkom nu (1545) en tysk
oversættelse af Antonio Beccadellis bog om kong Alfonso d. 5.´s taler og
handlinger (De dictis..) Der Regiments Personen…Lustbuch, foretaget af en
Eberhard. Han havde tilegnet Christian d. 3. bogen og forsynet den med en
rosende fortale til ham. Man tager næppe fejl, når man antager, at Melanchthon har været engageret i dette. I det mindste oplyser han Christian d. 3.
om bogen, nævner, hvorledes Alfonso i sin tid bekæmpede “tyrkernes kejser
Muhammed” og i det hele taget kunne tjene som eksempel efterfølgelse.
Den uudtalte hensigt var også, at kongen burde betænke Eberhard med en
erkendtlighed (nr. 4034). Christian d. 3. kunne på sin side også bede Melanchthon om hjælp, idet han skrev et anbefalende brev til ham for en ridder
Johannes von Barthorea, som ville til Wittenberg for at få rådgivning hos
Melanchthon (nr. 4053). Vi ved ikke, hvad sagen drejede sig om.
Martin Schwarz Lausten
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