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N:o 42.
Nya

Extra Posten
Torsdagen den 25 Maj 1820.
(InsSndt-)

Oförgripliga Reflexioner.
Och na, j Prester, detta budet
galler eder till, Mal- 2: X.

C

kJtadgarne för Svenska Bibel-Sällskapet
i Stockholm, af Kongl. Maj-.t Allcrnådigst
gillade och stadfästade d. 22 Febr. 18 x 5,
föreskrifva ovillkorligen i 3 §• Dess (Bi
bel-Sällskapets) enda föremål skall vara,
att låta trycka samt ibland Allmänheten
utsprida den Heliga Skrift eller Bibelen,
efter den i vårt land allmänt antagna öfversättning. Eho som laser denna Kon
ungsliga Stadga, och tillika någorlunda för
står Svenska tungomålet, lär tydligen fin
na, att Svenska Bibel-Sällskapets enda fö
remål skall vara att låta trycka och utspri
da Bibeln på Svenska, det vill säga Bibeln,
icke något annat än Bibeln, .Nu frågas:
om samma Sallskap skulle väl trycka Bi
beln, men tillika en bråte med förspråk,
företal, register, ordalistor, trefaldiga tid—
täkningar, underrättelser om mått, mål
och vigt, sammanlagdt med summarier i
början och tolkningar i slutet af hvarje
Capitcl; kunde väl sådant kallas att upp
fylla dess enda föremål, som skall vara
att trycka Bibeln; eller förtjenar icke en
sådan åtgärd snarare den korta, men enkla
°ch sanna benämningen: lagbrott?
Svenska Bibel-Sällskapet, som nästan
“ar alt tacka det Engelska för sin tillva

relse, borde — om än Konungens högå
bud och befallning icke så högt och tyd
ligen utstakade dess pligter — ställa sig
Engelska Bibel-Sällskapets vackra efterdömen till en värdig efterföljd. Ingen Bi
bel-Upplaga ifrån det är åtföljd af fratzer
och menniskopåfund; utan de hafva en
dast tryckt Guds Heliga Ord, utan tillägg
af egna funder. Om nu, som ryktet för
mäler, den Qvart-Upplaga Svenska BibelSällskapet låter trycka med grof stil för
svagsynte Christne, *) är åtföljd af alla
*) Såsom ett ytterligare bevis på klokskap
i planen må tjena, att desse svagsynte,
for livilka Bibeln ar tryckt med den grofsta stil som i allmänt tryck brukas, nod
gas кора en liel lunta tryckt med den
aldrafinastc stil som linnes i Sverige —
dS dc som erhållit octavupplagan, tryckt
med vanlig fin stil, hvartill naturligtvis
fordras båttre syn, icke blifvit undfäg
nade med det Ilårliga registret, som de
svagsynte platt icke kunna låsa- — Så
dan mannamån liofves ingen Christen en
skilt, Snnn mindre ett helt Sallskap;
livarfore skola de som lia svagare syn,
och fór hvilkas skull Bibeln enkom tryckes med grSfre stil, antingen beskattas
for, eller gratilieras med all denna här
lighet som Registren tros innehålla? då
de som se att låsa de djupsinniga sakerne, icke kunna pi аптшь satt komma i
åtnjutande af denna skatt, S11 att de kå
pa ett ex. till af Bibeln. Är sådant rått-

de förspråk, m. m. som o (Van äro upp
räknade. och som med finaste Svenska stil
utgöra icke noga räknadt a5 ark^ eller be
tydligt mer än Nya Testamentet ensamt r
hvad skall man säga om en sådan beskatt
ning på Svenska Christenheten, som tryg
gat sig vid sin Nådiga Konungs visa för
ordnande, hvarigenom de undvekeatt kö
pa saker som icke vore Guds Ord, och
de således icke behöfde?
Jag har mycket bråkat min hjerna,
för att finna något enda skäl till en sådan
glömska af Konungens bud, till en sådan
blandning af heliga och oheliga ting, till
en sådan obehörig skatt och tunga, på Gudälskande Bibelläsare; men har icke kunnat
finna ett enda, Konungens befallning är
klar och ovillkorlig — således gäller in
gen ursäkt; och aldrig må det uppbyggliga
i registren m. m. kunna tjena till före
vändning. Ingen kan vara så enfaldig att
tro (i fall man hade den djerfheten att
inbilla någon det), att en om sin salighet
öm Christen förbigår Bibeln, och i Doc
tor Luthers förspråk eller andra beskedli
ga mäns chronologier och register söker
bugsvalelse och bekräftelse i det enda nöd
vändiga, eller lugn för sitt oroliga samve
te. Det är i Bibeln han söker allt hvad
bans'eviga val tillhör, — och det är en
dast Bibeln som Bibel-Sällskapet skall
trycka.
Men antagom för ett Ögonblick att nå
gon af nyfikenhet skulle fordrifva en le
dig stund med att ger: on bläddra det olofiigen tryckta registret, hvad uppbygg
ligt finner han der? J0, ibland något som
går an — men som derföre icke fört]enar
att sitta inom samma permar med Bibeln
— får ban läsa, t. ex. ”att Gud hotar
”med ändan” — ”att Gud är för Gud en

"styggelse” -—.”att,’ bannlysningen är af
”Christo förordnad” — ”att till barmher”tighetens lekamliga verk hör fångars
”besÖkning och befrielse” ■— ”att Gud
”vill icke genom något beläte afmålas” —■
"att dårskap stundom är bättre än vis”het” — ”att dårens hjerta är såsotn
"ett hjul” — ”att han har hjertat i mun”nen” — ”att han har hjertat på ven”ster” — ”att Apostlarne gifva bifall till
”Jesu dom" — att den lekamliga naturli”ga födelsen är synd” — "att Gudfrukti”ga kan intet förskräcka" — men ”att Gud
”är deras förskräckelse" — att iörrrösta
"på den treenige Guden” (citat, ur G. T.)
— "att Guds namnEhjeh (Nii. finnes ej i
"hela Bibeln) är alldeles ett med Jeho”vah" — "att horeri skadar pl kroppen
"med blygsamma sjukdomar" — "att lifvet
"kommer nakot i verlden” — ”Mirakel"
"(ordet finnes ej i Bibeln; och underverk
"tinnes ej i registret) —,"att rike kunna
blifva fattige, m. m, m. m, *) Lägg här
till en svärm af främmaride ord, såsom
consacrera, presentera, dependera , mini
sterialii er, conf;rera, applicera, ,, ,6,,
m. fl. som Christ na Allmogen rned den
bästa syn i verlden ändå icke begriper,
helst den som oftast har rätt svårt att
begripa den barbariska Svenskan, som nä
stan i hvar rad trallas i förklaringarne un
der Capitlen. Det uppbyggliga som vin
res af Chronologien fär också vara temligen fmt, då Hrr Luther, Calvinus och Calovius på många ställen differera på en ba
gatell af Co år och derutöfver.
FörKlaringarne som finnas under de
flesta C 'phel, och som sammanräknade äfven ga rill många ark, äro, Gudi klagadt!
på intet vis b.ytrre, utan tvertom oftast
h h;st oanständiga, hädiska, anstötfiga, hår-,
d igna, dumma och orediga. Jag vill be—

vist? — Men allt Sr hulpet, om ^SvBibel - Sali.skipet antingen Iimit ili gre
ort allvarligen ibefalfes och tillhålles, el
ler sjelfvilligt besluter, att i särskilt
Band salja allt hvad det Шег trycka,
och som icke Sr endasi Bibeln.

*) Vid redaktionen af registret lår icke fårglimmas: deras- lfrhanimlse som svik*
med tionde, oeli deras välsignelse som
den rigtigt gifva ; samt att mycken pr*'
dikan gör kroppen tritt-

upplagor intagen. Hvad har man då att
vänta? Vore HERren icke dårars förmyn
dare, som man säger, kunde så illa åtbära, att Originalet till den under tryck
ningen varande Qvart-Upplagan vore nå
gon af Göthebprgska Biblarne för år 180D,
hvaraf genom Guds milderika Försyn ett
betydligt antal uppbrann i eldsvådan: då
finge den Svenska Christenheten ibland
andra plumpa tryckfel, lösa Matth, у: 8
på följande ohyggliga sätt förvändlad: ”Ett
godt tröd kan icke bära goda frukt,” o. s.
v. Jag säger icke att det händer med nya
Qvart-Upplagan — men det skulle ju kun
na hända, om nitet, i stället för att vara
vändt åt Guds förhärligande och Hans he
liga Ords utspridande, gränsades blott in
om den fåfänga äran att bara trycka, för
att i en tryckt berättelse kunna säga: Så
många tusen exemplar af Bibeln äro tryck
ta i år.
Mana tankar äro der före följande, att
om det är en sanning att Svenska BibelSällskapet, eller rättare dess Comité, verk
ligen kunnat Vara nög vågsamt att se för
bi den 3:dje §. i de Kongl. Stadgärne, som
utstakar dess ovillkorliga pligt, och trycka
något som icke är endast Bibeln, så þör
en sådan vågsam tryckning på intet vis
komma sjelfva Bibel-Sällskapets Gassa till
last, utan ensamt stanna på dens eller de
ras ansvar och kostnad, som beslutit och
verkställt en sådan oloflig tryckning. Se
dermera böra aldrig oftanämnda utomor
dentliga Bihang medfölja Guds Heliga Ord,
inom samma permar, utan annonceras och
säljas särskilt, såsom de andra Apokryliska
Beickerne, i händelse någon liebhaber skul
le vilja köpa dem för sortamentets skull.—
Körtel igen:
Svenska Bibehällskapcts enda föremål
shall vara, att låta ' trycka samt ibland
*) Och livad skulle Sällskapet såga, om Allmänheten utsprida den Heliga Skrift
hela Upplagan, en gäng färdigtryckt blir eller Bibelen, efter den i vårt land all
hr lögnagtiga uppgifter och vrängda mänt antagna öfversåttning.
framställningar till 'Allmänhetens för
— piDg d. 28 April 1820.
villande, rSttvisfigen conliskerad, och
f h ge Vederbf rände lita infor Domstol
— leiman.
beilfa lagbrottet ?

visa hvarl jag säger. I anmälan till i Mos.
B. 2: iS, 20, laser man, att "Gud skapa
de qvinnan tier fore, att intet djur ville
hjelpa Adam att föröka sitt slagte” — Z'
35 ”att Christus söndertrampar ormens liuf—
Vud, d. ä. förstör djefvulens rike, synden,
döden och helvetet: men han stinger Chri
stum i hålen, d. ä. förföljer och dödar
Christum och Hans Christtrogne igen.” —
2 Mos. B. 3i: i5 far man veta huru Romarne straffade den som slog fader eller
moder — hvad har sådant drafvel att gö
ra i Guds heliga Ord? Vid 3 Mos. B. 4:
12 löses följande ohyggliga Symbolik: att
”huden af stufen, m.ed allt köttet, samt
med hufvudet och fotterna, och inplfvorna
och goret betecknade — Christum,” Hvad
tycker Sv. Bibel-Sällskapet eller dess Co
mité om slikt *). Fins ingen Christen Brest
som duger till Redaktör, om en Lekman
éj ör betrodd? Eller är stilen kanske för
lin, att dylikt UDdsluppit uppmärksamhe
ten? — Vidare: Jos. g: 2. ”De som om*koros, hade förhud.’' Detta är då icke
syndigt sagdr, men hjertans enfaldigt. —
Dom. B. 3: 1. liar en förklaring, som
nästan är ett non plus ultra af oreda. —
Men jag tröttnar att vidare röra i detta,
Och uppmanar hvarje läsare, att pä samve
tet saga hvad uppbyggel.se han hämtat af så
dant, och om det kan kallas själens spis,
Jag vill medgifva, att något häraf kan vara
byckfe! i en gammal upplaga; men hvad sä
kerhet har man att de icke aftryckas i en
ЬУ? Det har ju händt, att tvenne sär®xilta upplagor af Bibel-Sällskapets Biblar
blifvit noggrant corrigerade till en blif'’atxde Ny Upplaga, att personen som gjor
de sig den mödan, då hl^f ined tecknarnhghet ansedd; men atl ingen enda af
«ans rättelser ar i någon af sedan tryckta

Cunz von der Rosen, Kcjsar Maxi hundra år hvardefa. Hvilken erinran för
en Monark, som just nu var i begrepp att
milian den Förstes Hofnarr. underhandla om en fred!

M«

Maximilian blef af sina Amtmän på de
Kejserliga godsen så oförskämdt bedragen,
att desse inom korrt tid voro rike, men
han sjelf ganska ofta hade brist på pen
ningar. En dag beklagade han sig, att
han ej visste huru han skulle erhålla en
tillräcklig summa till krigsomkostnaderna.
Blif Amtman på dina gods, sade Cunz,
så kan da låna penningar åt Kejsaren.
Ett ord i rättan tid, som ingen annan vå
gade uttala emot dessa rika blodsugare.—*
Också erkände Maximilian sin hofnarrå
företräde framför alla andra, som omgåfvo hans person, och älskade honom så
mycket, att han förlät honom ipånga obe
tänksamma upptåg.
En dag när sändebuden från Venedig
öfverlemnade till Kejsaren en skänk af en
prydlig presenter-tallrick af kristall (den
tiden en stor raritét), och Kejsaren lät
stalla honom bredvid sig på ett med en
duk betäckt bord, fastnade hofnarren*
sporre i duken, och kastade tallricken p»
golfvet, så att den gick i tusen styckenKanske skedde detta med Kejsarens vet
skap, som derigenom ville visa Venetianerna, att han värderade deras bräcklig*
skänker lika med deras vänskap.
sändebuden blefvo högst förbittrade; de
trodde sig skymfade af denna händelse*
och fordrade, alt narren skulle eftertryck
ligen straffas. — ”Mina vänner,” sad®
Cunz, ”det var ju bara glas. Om ni ja'
”git med er guld eller silfver, så hade i*1'
”genting gått sönder, eller åtminstone ha”de äfven bitarna varit brukbara.” — kej'
saren skrattade och Cunz hände ingenti11#’
ty huru skulle Maximilian kuuna för e®
småsak straffa en man, som med faranД
sitt eget lif hade bevisat honom den heg
sta grad af trohet? — Händelsen var
(Slut e. a. g-)
jande:

Led titeln Hofnarr plägar man i vå
ra dagar förena ett förnedrande begrepp;
likväl var en sådan person vanligen den
klokaste och icke sällan den redligaste vid
hela hofvet. Hvem vet om en Monark
någonsin haft en trognare vän en sin hofnarr, emedan denne, personligen honom
tillgifven, med honom delade lycka och
olycka, med honom stod eller föll. När
Kejsarens allvarsamme Råder måste tiga,
då vågade det skämtande Rådets leende
mun ostraffat Öppna sig; när egennyttan
tillslöt de förras läppar och egensinnighet
Konungens hjerta, då vågade sanningen
framträda i narrkåpan. Ej sällan räddade
en hofnarr sin krönta vän från undergång,
och ett lustigt tokeri verkade ofta helsosammare, än högt uppsatte, men pedanti
ska embetsmäns granna och ledsamma fra
ser. Så har redan Shakespeare i sin Lear
skildrat de kloka narrarna, genom hvilkas afskaffande vid hofven i sanning in
genting vunnits; så var äfven Cunz von
der Rósen Kejsar Maximilian den Förstes
såkallade Lustiga Råd. — Några exempel
af hans träffande qvickhet må här anföras,
ipnan vi skrida till befättelsen af den hän
delse, som gör honom isynnerhet märk
värdig hos goda menniskor.
År i5io var han med Maximilian (då
redan Kejsare) på riksdagen i Augsburg,
der åtskilligt underhandlades, som angick
freden. En dag framträdde Cunz hastigt
och frågade de närvarande: huru gammal
tron j jag är? — När nu den ena gissa
de en, den andra en annan ålder, sade
ha^ändtligen: Ni felen allesamman; jag
är redan ötver tvåhundra år gammal; ty
jag har öfverlefvat de begge fredsluten i
Hagenau och Cainerich, hvilka gjordes på
N:o 45 utgifves nästa Måndag.
Stockholm, tryckt hos Johan Imnelius, 1820.

