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l^ndholdsregest:

Fragment af en udredning om fædrelandskærlighedens vilkår (i tiden o.

1813); "Egennyttens møre Baand, som ei engang længe kunde sammenknytte

tvende Mennesker, hvorledes skulde de kunde sammenknytte Staten, Folkene og

deres Fyrster?" Egennytten karakteriseres som tidens* afgud. Den ligger bag

Frankrigs, frihedsrøre og Englands vagt om sit herredømme. Staten er et sam-

fund af individer, og hvad der er almindeligt hos den enkelte, præger også

staten, "Tør nu Nogen uden at nødes paastaa, at vor Tidsalders Mennesker

ere villige til at opoffre Gods og Liv for hinanden og for Staten," Der bc-

frøves kun et "Stød for at omstyrte de ubeskærmede Taarne og Statens livlø-

se Maskine," Når tiden priser opofrelsen, priser den som bevæggrund egen-

nytten. Man opmuntrer til fædrelandskærlighed "ved Betragtning over den

Nytto, Man har af Staten." Man glemmer, at "al den Nytte Staten kan yde os,

Win kan vorde os til Deel under Livets Betingelse og at vi for denne uvis-

se Nytte nok betænke os paa at sætte Livet i Vove..." Vi er parate til

at "forsage og förråade" fædrelandet, når vi har udsigt til at opnå større
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fordGlG, "end det i sin nuværende Forfatning sandsynligvis kunde

eller vilde yde os."

Måske er dette et udkast til Til Fædrenelandet om dets Tarv og

Fare 1813 (US II, p. 699-730), hvori tanken om egennytten som en

hindring for den sande fædrelandskærlighed forkyndes med stor liden-

skab. Egentlige verbaloverensstemmclser synes der ikke at være. Be-

mærk dog at "tautologien" "forsage og förråade" fædrelandet findes

i skriftet (US II, p. 72321).

Datering; juni 1813 (?).


