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Moralske fabler Ludvig Holberg Hent PDF Forlaget skriver: Hvad disse mine Fabler, som ere 232 udi Tallet
angaaer, da, naar jeg undtager en Snees deraf, ere de alle Originaler, og af min egen Invention. Hvad Bifald
de ville finde, sær hos dem, der holde for, at Fabler bør skrives paa Vers, skal jeg ey kunne sige: Jeg for min
Part holder saadant ikke alleene ufornødent; men endogsaa u-naturligt, og haaber jeg, at man herudi ville

findes af min Meening; thi man kand fast ingen anden Aarsag give her til, end at Phædrus, Fontaine, og nogle
andre have udført deres Fabler udi rimede Vers, da derimod den sunde Fornuft viser, at intet er u-rimeligere
end rimede Samtaler, Historier, Eventyr og Skue-Spill, hvilke ingen Affectation og Høytravenhed lide, men
alleene recommenderes af Tydelighed, og naturlig Simplicitet; Hvorom alting er, da seer man af dette mit
Verk, at jeg haver villet efterkomme, hvad som jeg engang nogenledes haver forbundet mig til, nemlig at

moralisere paa alle brugelige Maader: Andet Sigte kand ikke være ved disse Fablers Forfattelse.

 

Forlaget skriver: Hvad disse mine Fabler, som ere 232 udi Tallet
angaaer, da, naar jeg undtager en Snees deraf, ere de alle Originaler,
og af min egen Invention. Hvad Bifald de ville finde, sær hos dem,
der holde for, at Fabler bør skrives paa Vers, skal jeg ey kunne sige:

Jeg for min Part holder saadant ikke alleene ufornødent; men
endogsaa u-naturligt, og haaber jeg, at man herudi ville findes af min
Meening; thi man kand fast ingen anden Aarsag give her til, end at
Phædrus, Fontaine, og nogle andre have udført deres Fabler udi
rimede Vers, da derimod den sunde Fornuft viser, at intet er u-

rimeligere end rimede Samtaler, Historier, Eventyr og Skue-Spill,
hvilke ingen Affectation og Høytravenhed lide, men alleene

recommenderes af Tydelighed, og naturlig Simplicitet; Hvorom
alting er, da seer man af dette mit Verk, at jeg haver villet

efterkomme, hvad som jeg engang nogenledes haver forbundet mig
til, nemlig at moralisere paa alle brugelige Maader: Andet Sigte kand

ikke være ved disse Fablers Forfattelse.
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