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Til Læserne.

Særegne Omstændigheder og mit Hiertes Anliggender bragte mig i nøjere Bekiendtskab med 

Oldtidens vise Seneca. Uden egentlig Hensigt prøved jeg paa at oversætte de Stykker, som findes i 

nærværende Samling: Jeg havde den Lykke, at Afhandlingen om Livets Korthed, som jeg til en 

Prøve lod indrykke i Minerva for September 1799 og derpaa indsendte til Selskabet for de skiønne 

Videnskabers Befordring, vandt dette ærede Selskabs Biefald i den Grad, at det paatog sig Trykke-

Omkostningerne ved nærværende Udgave. Ved dens Udarbejdelse har jeg bestræbt mig for saaledes

at udtrykke Senecas Aand i Modersmaalet, at det hverken skulde blive en ordret Oversættelse eller 

udsvævende Omskrivning. Hvorvidt dette er lykkedes mig, derom forventer jeg mine kyndigere 

Landsmænds Dom.

Jeg har især betient mig af Grønovii og Ruhkopfs Udgaver og tilsidst sammenlignet det Hele

saavel med den gamle danske Overstettelse, vi have af Senecas Værker ved Birgitte Thot[t] (1610-

1662) fra 16[5]8, som med den tydske af enkelte Stykker ved Carl Ph. Conz udgivet i Stuttgard 

[17]90-92. thi jeg ansaae det for Pligt, at benytte mig af Andres Arbejde, naar det kun ikke skeete 

med slavisk Tvang, som jeg ikke troer nogen Upartisk skal kunne beskylde mig for. Hvis dette 

Forsøg maae vinde Kyndiges Bifald og de skiønne Videnskabers Selskabs videre Opmuntring og 

Understøttelse, skal jeg stræbe at opfylde det Løfte, jeg gav i min Indbydelse til Subskription om at 

levere et lignende Bind hvert Aar af denne Forfatters 

Værker, hvortil jeg har forskaffet mig de fornødne Hjelpemidler, som ellers paa dette mit saa 

isoleerte Opholdssted vilde være umueligt at bekomme.

Jeg anbefaler saaledes dette Skrivt, ikke fordi jeg egennyttigere ønsker dets Afsætning, da 

Oplaget er mit, men fordi jeg troer en Senecas høje og ædle Grundsætninger fortiene at vejes og 

tages til Eftertanke; og maae jeg ved at giore disse bekiendte for mine Landsmænd virke noget til 

det store Maal Almeen-Oplysning, da vil hver Time, som hengleed i stille Eensomhed ved dette 

Arbejde, være mig en dobbelt kiær Erindring.

Min Fraværelse fra Trykkestedet, som har giort mig Correkturen umuelig, haaber jeg maae 

tiene til Undskyldning for de Trykfejl, som mueligen maatte være indløbne.

Ærrøeskjøbing

den 20de Maj 1801. C. G. Limkilde.
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Om Forsynet.
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