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Lejelovforslal:'et.
Retsforbundet er medforslagsstiller til d~t skrappeste restriktionskompleks,

som nogensinde er forelagt Folketinget til behandling.

En overflødig krigstidslov uden bet~'dende ahiklingsparagraffer.

1958

Så kom endelig efter årelang tøven regeringens
socialdemokratiske forslag til en ny lejelov, og
man forstår så udmærket, at det har varet så
længe, inden det blev fremsat, thi det må have
været et drøjt stykke arbejde at få de to liberale
partier i regeringen til at tage medansvar for en
så udpræget socialdemokratisk klasselov. Det
kunne være interessant at få opklaret; hvilke
tvangsmidler H. C. Hansen har måttet benytte
for at få vore folk til at kapitulere.

Ikke alene bevarer forslaget alle den gamle lovs
restriktioner, men disse skærpes og nye føjes til
nu mere end 13 år efter krigens ophør, hvor en
sådan lovgivning forlængst burde have overlevet
sig selv.

Det skal fortsat i 5 år være filantropi at udleje en
lejlighed i den gamle boligmasse, thi de få procent,
der tillægges ejendommene, er som en dråbe i havet,
når man betænker, at alene håndværksudgifterne til
reparationer er steget 500 %, siden restriktionerne
blev indført for 19 år siden.

En væsenHig skærpelse af restriktionerne er det,
at det nu forbydes ejere og lejere at indgå på frivil
lige overenskomster om lejeforhøjels . Det vil i prak
sis sige, at den hæderlige lejer, som vil betale for
det, han får, bliver gjort til forbryder, mens det bur
de være omvendt.

En anden væsentlig skærpelse af restriktionerne
er det, at man fratager. ejeren retten til at modsætte
sig bytning af lejligheder. Det betyder, at han kan
få sin ejendom beboet af uønskede personer, som han
står magtesløs overfor.

Bibeholdelsen af nævnenes politiske sammensæt
ning er uheldig i hvert fald i København. Tænk blot
på, at i et af nævnene er varetagelsen af ejernes in
teresser med borgerrepræsentationens velsignelse
lagt i hænderne på - en kommunist! og i flertallet
af de øvrige på en socialdemokrat, fordi disse har
flertallet i borgerrepræsentationen.

l en pjece, som jeg udarbejdede for en halv snes
år siden, og som blev udgivet af Retsforbundet: Hvad
Retsforbundet vil - i korte træk, skrev jeg: »1 kraft
af huslejemonopolet gør man bolignøden permanent
og huslejen ulige - og i reglen urimelig høj for de

unge, der skal sætte bo«. Disse ord har stadig gyl
dighed. De unge vil fortsat komme til at betale mindst
4 gange så meget i husleje for de nye lejligheder, som
prisen er i de gamle. Med hvilken ret skal den ældre
generation have privilegium på de billige lejligheder?
Det hjælper kun lidt, at hr. Bundvad kan se, at dette
el' forkert, når han fremsætter et lovforslag, som
gør denne skævhed permanent; og skævheden yder
ligere forstærkes derved, at lejerne i de gamle lejlig
heder gennem pristalsreguleringen får mere end dob
belt dækning for alle lejestigninger, medens lejerne
i de nye næppe får dækning for halvdelen. Denne
uretfærdighed kunne der bødes på ved at give alle
ret til at fradrage boligafgiften i selvangivelsen.

l forbindelse med lejeloven får vi en boligskat på
14 %. Det er en skæbnens ironi, at det er en rets
statsminister, som skal forelægge og forsvare denne
skat, som vi hidtil har været modstandere af, og det
er kompromitterende, at en del af skatten skal ca
moufleres som grundskyld. Men måske er det netop
denne bestemmelse, som har fået vore folk til at
sluge hele kamelen rå.

Det må håbes, at i hvert fald nogle af Retsforbun
dets repræsentanter i Folketinget må få øjnene op,
inden det er for sent, og blankt stemme imod disse
skandaløse lovforslag uanset følgerne. Der vil nem
lig ingen skade ske, dersom lejeloven bortfaldt fra
1. april næste år. Tværtimod. Det ville blot have til
følge, at bolignøden med eet slag ville være forbi 
her ligesom det skete i Belgien, da man ophævede
restriktionerne dernede; thi bolignøden er kun noget,
politikerne skaber. Vi har procentvis flere lejligheder
til befolkningen, end vi havde i 1939, og dengang var
der mange tusind ledige lejligheder. Det er ufatteligt,
at vore egne politiske repræsentanter er så bange for
at lade vore frihedsideer bevise deres bærekraft i
praksis.

Det, der tiltrænges i dag, er ikke en skærpelse af
restriktionerne men en afvikling. Når denne 5-årige
lov udløber, vil de have varet i 25 år. Hvad om man
benyttede disse forhåbentlig sidste 5 år til en grad
vis -ophævelse af såvel huslejestop som uopsigelig
hed.

Sandheden er, at det vil blive meget få lejere, som
ville blive opsagt, hvis man ophævede uopsigelighe
den. Man ved, hvad man har, men ikke hvad man
får. 1 min ejendom med 23 lejemål ville der f. eks.
kun blive opsagt en eneste, og han ønsker selv at
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bortbytte sin lejlighed, hvad han selvfølgelig har fået
lov til, men der er ingen, som vil have ham - og de
øvrige lejere ville blive henrykte, hvis de kunne
slippe af med ham. Denne restriktion er nemlig i
reglen kun til fordel for en enkelt ubehagelig lejel',
oftest en kværulerende kommunist, som i kraft af re
striktionen føler sig urørlig, hvad han i praksis også
er, til gene for alle de ordentlige lejere.

Karakteristisk for den overfladiskhed, hvormed
vor folketingsgruppe har behandlet dette lovkom
pleks, er det, at skønt jeg er den eneste retsstatsmand,
som har været ejerrepræsentant i et københavnsk
huslejenævn har jeg ikke været indkaldt til et eneste
møde med vore repræsentanter i udvalget, og forslaget
bærer just ikke præg af, at man har haft overskud af
sagkundskab.

Ved den videre behandling af forslaget, som for
håbentlig vil undergå mange liberaliserende ændrin
ger, inden det bliver til lov, må man i hvert fald bede
vore folketingsmedlemmer holde sig for øje, at Rets
forbundet alle dage har været modstander af restrik
tioner, og det kan derfor ikke være vor opgave
krampagtigt at holde fast på dem. Lad os overlade
det til de partier, som tror på velfærdsstatens velsig
nelser.

Arge Krapper.

Udenrigs:

Affæren Pasternak,
Det er i denne tid ikke egentlige krigshandlin

ger og grusomme myrderier, som behersker dag
bladenes forsider, men mordet på åndsfriheden,
som har manifesteret sig i Sovjets ufattelige be
handling af Ruslands store søn forfatteren Boris
Pasternak.

Man nærer i Vesten det inderlige håb, at hans
skæbne i alderdommen trods alle de uhyggelige
fortilfælde ikke må blive altfor grusom. Han har
vist sig som en god patriot og en ydmyg søn af sit
fædreland under denne for Sovjet så kompromit
terende affære og fortjener alle rettænkende men
neskers respekt og ·anerkendelse.

Om Sovjets reaktion på den ære, som det sven
ske akademi har bevist Pasternak, bliver det al
mindelige indtryk, at det påny er lykkedes magt
haverne i Kreml at vise verden det svælgende
dyb, der stadig består mellem østlig og vestlig
tankegang.

Måske kan affæren åbne øjnene på en og an
den tænkende kommunistisk sympatisør, og så
har den gjort sin nytte. Ellers forekommer Sov
jets ubeherskede reaktion lige så tåbelig, som da
det for to år siden ødelagde ti års kostbar freds
propaganda på lige så få dage ved sine brutale
myrderier på de ungarske arbejdere.

A.K.

HVOR VAR
SPARE· PEDERSEN?
Ifølge dagspressen har regeringspartierne i Finans

udvalget gennemført en bevilling på 33,6 mill. kr. til
videnskabeligt byggeri ved Københavns Universitet
og en bevilling på 23,6 mill. kr. til et nyt zoologisk
centralinstitut samt at stille 9,8 millioner kr. til rå
dighed for opførelsen af et nyt kemisk institut ved
Aarhus Universitet.

Hvor var vor berømte Spare-Pedersen - eller er
det kun, når det drejer sig om småpenge, at der skal
spares?

En uheldig debut.
Fru Herbøl var ikke heldig med sin debut i folke

tinget ved at gå ind for enkepensionen. Hun burde,
inden hun talte på Retsforbundets vegne, have læst
programmet igennem. Hun ville da på forsiden un
der punkt 5, b have fundet, at »AI offentlig under
støttelse og forsorg bortfalder med undtagelse af om
sorg for abnorme individer, krøblinge o. lign.«

Bedre lykke næste gang.

Kun 100 millioner kr. om året.

Skønt vor sønderjyske folketingsmand Kr. Kri
stensen kun i en kortere periode har repræsente
ret os på Christiansborg, er han allerede blevet
i den grad smittet af Folketingets almindelige vel
færdsmentalitet, at han ifølge Information og
Vejen frem foreslår, at soldaterne skal hjemsen
des med 5000 kr. hver! Han har fundet ud af, at
udgiften for skatteborgerne hertil »kun« bliver
100 millioner kr. om året. Vi er vel rejst med den
slags repræsentanter.

Undervisningsminister Jørgen Jørgensen forbere
der revision af biblioteksloven. En af de ny bestem
melser går ud på at refundere komrquner, hvori der
findes centralbiblioteker, en del af de udgifter, som
specielt skyldes centralbibliotekets indsats som mo
derbibliotek for omliggende biblioteker og folkebog
samlinger. I et ministermøde har Jø.rgen Jørgensen
orienteret sine kolleger om fOl'slaget med det resultat,
at minister Starcke anmodede om at få undersøgt, om
ikke denne merudgift for statskassen kunne udlignes
gennem en afgift på 2 kr. pr. lånerkort.

Nu må man blot håbe, at Starcke fastholder sin
modstand og stemmer imod, hvis refusionen allige
vel bliver foreslået som en statsu«\sift.

Ø,,18 De er eDig med os -
eller De finder, at også vore meninger bør kendes, så hjælp
os med at skaffe abonnenter ved at indsende emne- eller
medlemslister, og Retsdemokraten vil omgående blive til
sendt de pågældende, så langt oplaget rækker.

Iøvrigt Blener wi, at tiden er inde til skattenedsættelser.
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Hvad Retsdemokraten vil.
Det kan ikke undre, at mange retsstatsfolk fik

et chok ved den unaturlige regeringsdannelse for
halvandet år siden, da Retsforbundet efter i næ
sten 40 år at have bekæmpet velfærdsstaten gik
ind i en velfærdsregering.

Mest forbløffende var det vel, at det skete med
enstemmig tilslutning i såvel Folketingsgruppe
om Forbundsråd. Men så meget større var uenig

heden blandt medlemmer og vælgere. De sidste
demonstrerede deres utilfred hed ved det kæm
pemæssige frafald ved kommunevalgene i for
året, hvor vi mistede 73.000 stemmer sammenlig
net med folketingsvalget ti måneder tidligere.

Uenigheden blandt medlemmerne er vel delvis
blevet skjult derved, at man har forment de util
fredse adgang til at ytre ig i Retsforbundet<;
presse, ja end ikke i det interne forhandlingsblad
har man optaget nogen artikel i det sidste par år.

Der var en tid, da vi indenfor Retsforbundet
var stolte af det frie ord, af at meninger frit kun
ne brydes, men dette gode har man altså ment at
måtte ofre på trekantregeringens alter.

Men uden ytringsfrihed intet demokrati. Der
for er vi, en lille flok retsstatsmænd blevet enige
om at udgive dette lille blad.

Vi vil i Retsdemokraten loyalt støtte enhver
bestræbelse hos vore ministre og folketingsmed
lemmer i deres forsøg på trods deres ringe min
dretal at fremme vore ideer og programpunkter.
Men vi vil også tillade os at kritisere og angribe
enhver vigten, som de måtte gøre sig skyldige i,
uden personsanseelse.

Skønt tilhængerne af regeringsdannelsen i en
lang periode har haft en monopolstilling i vor
hidtidige presse, vil vi ikke nægte dem at komme
til orde i vort blad, forudsat at indlægget er skre
vet i en sømmelig tone og ikke er for langt.

Det er en selvfølge, at vi vil kæmpe for at
fremme vore grundlæggende ideer grundskyld
og frihandel, at vi vil kæmpe for begrænsning af
statens opgaver, kæmpe imod restriktioner, privi-

legier og monopoler. At vi vil kæmpe for person
lig frihed, ikke mindst erhvervsfrihed og økono
misk frihed, og at vi vil kræve afskaffelse af så
mange overflødige love som muligt.

Vi vil kræve et absolut kattestop nu. Vi vil
derfor å vidt muligt gå imod enhver ny statsud
gift. Vi siger »så vidt muligt«. Der kan nemlig
komme nye statsopgaver, om må løses. Men vi
må da forlange af regeringen eller den pågælden
de minister, at der findes besparelser på andre
områder til finansiering af den pågældende for
anstaltning. I øvrigt mener vi, at tiden er inde til
skattenedsættelser.

Det er hensigten foreløbig at lade Retsdemo
kraten udkomme een gang om måneden i den
periode, Folketinget er inde. Det er ikke med glæ
de, vi begynder udsendelsen, men vi anser den
for nødvendig, så længe de utilfredse ikke kan
komme til orde i vore sædvanlige organer.

Fra velfærdsstatens overdrev.
I anledning af socialreformens 25 års jubilæ

um krev fhv. socialminister Poul Sørensen i
Ber!. Tid. bl.a.:

»Udvidelser af den sociale lovgivning bør ikke
finde sted, og de bestående regler bør ændres,
hvor der er tale om at yde bidrag på forskellig
måde til sunde, fuldt beskæftigede mennesker,
endog medens de befinder sig i deres bedste al
der.

Når f. eks. en tobørns-familie, hvor både mand
og kone arbejder, og hvor den samlede årlige ind
komst udgør omkring 16.000 kr., kan modtage
4.000 til 5.000 kr. om året i form af rentetilskud,
huslejetilskud, anbringelse 'af børn i vuggestuer
og børnehaver, så er der noget galt. En sådan fa
milie skulle kunne klare sig selv.«

Deri har han så inderlig ret - nu mangler vi
blot at få at vide, hvor mange af disse tilskud
han og hans parti selv har stemt for.

BESTI LLI NGSKUPON

Uudertegnede ønskes at abonnere på

Retsdemokraten
Navn:

~~i.ll.j.Il~: .

Adresse:

Abonnementet 5 kr. bedes indsendt efter omstående adressse, post
konto nr. 79679.

..



RETSDEMOKRATEN 1958

Oluf Pedel·sen.
Fiskeriminister Oluf Pedersen har sat Retsforbun~

det i et dårligt lys ved i Folketinget at kræve bemyn
digelsesloven om ind- og udførsel af fisk forlænget,
en overflødig lov, som vi hidtil har været modstan
dere af, og som ikke har noget med frihandel at gøre.

Nu venter vi blot på, at han som afbigt for sine
mange synder fremsætter forslag om ophævelse af
sit eget »lille gode«, men så inderligt overflødige
ministerium. Det ville være en gestus, som ville blive
vurderet efter fortjeneste.

Robert Sandan i
i folketinget.

Under Gudrun Bjørners sygeorlov er formanden
for Retsforbundets østre Storkreds, mejeriejer Ro
bert Sandau indkaldt som bendes suppleant i Folke
tinget. Han har endnu ikke haft noget ordførerskab
og er således endnu et ubeskrevet blad i tingets hi
storie, men vi håber, og vi tror, at han, som i hvert
fald ikke er bundet af nogen håndfæstning, vil holde
sig strengt til Retsforbundets program i de sager,
han måtte få betroet.

Gudrun Bjørnel' har været alvorligt syg, og bar
måttet tilbringe sin 60 års fødselsdag forleden p:1
Kommunehospitalet. Vi bringer hende vor forsinkede
lykønskning med ønsket om, at hun hurtigt må gen
vinde helbred og kræfter til varetagelse af sine be
troede bverv i Borgerrepræsentation og Folketing.

HVAD
RETSFORBUNDET VIL

i korte træk.

l. Retsforbundet vil afskaffe alle skatter.

. Retsforbundets krav om en gradvis fjernelse
af alle sk'atter bygger på den grundsætning, 'at
enhver er retmæssig ejer af sin arbejdsfortjene
ste. Vi finder det derfor i strid med ejendoms-

Porto

12 øre

retten at gøre indkomsten til genstand for nogen
form for beskatning.

Vi anser det ligeledes for en alvorlig uret
navnlig mod de mindrebemidlede og dem med de
mange børn at forfalske varepriser ved at for
dyre dem med told, restriktioner, skatter og an
dre afgifter. Derfor må også de indirekte skat
ter bort.

Men vi erkender, at samfundet må have penge
til bestridelse af sine berettigede fællesudgifter,
og hertil er midlerne lige for hånden:

2. Retsforbundet vil opkræve fuld grundskyld.
. Retsformundet baserer sin økonomiske politik

på den anskuelse, at de naturlige rigdomskilder.
herunder især jorden, tilhører hele befolkningen.
Men da en almindelig fordeling af jord ikke vil
være hensigtsmæs ig i et moderne samfund, fore
slår vi, at enhver, der lægger beslag på grund
ejendom, enten denne er beliggende .j by eller på
land, betaler en afgift herfor til samfundets fæl
les kasse i overensstemmelse med en retfærdig
ansat jordværdi varierende efter bonitet og be
liggenhed. Denne afgift må være så stor, at
nøgenjord kan fås uden udbetaling. Afgiftens
størrelse er konjunkturbestemt og reguleres af
tilbud og efterspørgsel. Det kalder vi at betale
fuld grundskyld, og det er ikke alene samfundets
ret, men samfundets pligt at opkræve den.

Fortsættes.

.~ NOTER ~*

Under finansminister Kampmanns og undervisnings
minister Jørgen Jørgensens bortrejse til ordisk Råds
møde i Oslo har minister Viggo Starcke fungeret som
statsminister.

Medlem af formandsskabet, landsretssagfører E. Harre
moes repræsenterer i år Retsforbundet ved F.N.s general
forsamling. Hr. Harremoes ventes tilbage fra Amerika i
midten af december.
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