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bag vil komme, dn,- alle dviliserede Nal:ioner "il h,\'lde Henl'~'
George fol' denne ene Bog, SOTII en af Menneskeslægtens største
Førere. - -

Johan .I1an8S01l, Leder a.t' den svenske H, G.-Bevægelse: Alt,id
man, jeg' i:!øge t.ilbage til "FreJw,kridt og Fattigdolll", naar jeg træn
ger til L,vs over vanskelig'c f.lkonollliskn Spflrg~mnal, eller lil 1\'[od
til tLt tro IJ.lla d~ll r'nclcli~'o Si'j!' fol' Samlhr,1 og ~-/'i~ti·a,rrlig'hcd." - -

P01'f!.ltim'mclell Nlte'll, J\ ey: l ngl'n Løsnll1g Il f "J ords[Jl:Jrgs
1l1aaJet hal' vakt slig' SYUlIHlthi ha;; mig som den, _Henry Georg'e
hal' fremsat, Den j-ilfredsstillrr Hetsf,·,lelseu Iig'e saa fuldt SOlD Fri
hedsfølelsen. Vore hedste (/Inskcr fol' Samfundets Uddkling man,
grundlægges paa llaahet 0111, at Fn'lIlti'lpu ,-il optage Henl')' Geor
~es Losning af, dllt' fundaJllt:!ntale S'.)ØrgsmHn,l: hvor!rdcs Jorden i
:sandhed kan hln'(' 1.:11 trofast MOller Jor alln sille B,;,rn."

Af danske Udtalelser, som vare sendte til Festen,
og oplæstes ved denne, hidsætte vi følgende Brudstykker:

GC01'g Brandes: "Jeg' Cl' en stor lknndrer, om eDd ing'en
Kender a,[ Henry George. I-b'iHI del' i hlUls Lære llar g'jort 1nd
tr,vk pl111 mig, Cl' den dylJsimlig'c Sallflhcd. at jeg ikke bør betalc
more Skat, jo f1ittig'cl'e jr;!,' er, jo men:' jeg' ar!H'jdcr, men at Af
g'ift,en bør hvile pari, den -Merindta'gt, jeg' hl1r udf'n min Fortjencste
og- uden Arbejde. - -" '

8vewZ H8!J.<ln-O: "Hvad jeg særlig' takkel' fJelll'Y Gf'ol'g'e for,
Cl' Foriltaaelsrl'l nf. hvad Al/l'S Ret betydrr i et Samfunds ØkOllO
lIlisj,(C Husholdning', og' <LI den - mærkelig' nok - t.rællg-er langt
ml"rc til Værn, eJ1(1 dc' Enkeltes. - _.,

J'a8t01' E. lloch, Oelens/;: "1'11a l\lindcdagf'n fol' Udgivelsen af
Henl',)' Georgcs 1J0vedvalrk, vil del' hele Verden ovcr "ære sam'e
ma,nge, SOIlI Iak'ker og n'lsi1"IIl'r <kline Mali Il , fordi han tændte Lvs
fol' dcm i et l\II1l'ke, som de ffll' n:cppc kllndl'. holde ud at so iu<r i
- fordi han vistc dem, saa klnrt og simpt:!ll. som ing'cn for havde
kUJllwt-, aj' GIld hllr ik kn iudr('t 1.1'1' J ord(']l saiIINl(';;, at den ikke kan
f,·,dc sin 13('I'olkning', - og' at der vil hlivll nok t.il alle arbejdende
Menneskcr, ~aasnl1rt man ophøror 1I1rll al', krænke den simple Orllnll
lov fol' rncllJHlskeligt Sillllfundslh'; Alles lige Het nI de Værdier,
SOIll alle hal' været fa'lIes 0111 M !r'embrillg'e.

Der el' mang'e a.f os, del' vil sige: Han hal' derved gjort os
Livet leU,ere al leve, og' aabllct, os Udsigter, dcr trøstc)' os i ad
skilligt MislIlOll og g'iver os nyt Haab om Folkf'lles Fremtid."

Bygningsværdi modsat Jordværdi.
Nye Oplysninger fra New York City,

"Vil det ikke værc umuligt pra,ktisk at drage Grænsen mel
lem den n"'gne J ords Sarlll'llmlsværdi og' Værdien af Brugcrcns Ar
lJe:ide ved Bygning' o'g Forhedrillg' "aa Jordstykket?" Saa.ledes
lyder h,vppig' en 11ll1vending mod Tauken om en Gl'Undværdiheskat
Iling' - oftest, vf~1 fra Folk, som ikke 11II\'e prakt.isk Kendskab t.iI
Ragrns Healitet. Men da s<la<lll1ll1c Folk jævnlig er i Flertal, Cl' dllt
af Vig'Lighrd stndig' pnan,Y at pna\'isc, h\'or lidet v}urd denne !11d
vending fnktisk IJr.
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Vi kan først henvise til, at allm'ede Nationaløkonomiens
Fader, Adam Smith for over ]00 Aar siden udtalte: "Sandsyn
ligvis tror lllaD det vanskeligt at udsondre, hvad der af Huslejen
el' Grundrente, og' hvad dCI' er Bygningsrente. Men i Virkeligheden
s,"nes en saa<lan Deling' dog ingellllmde vanskelig",

Det sltlume h[l.\·c mango scnerc l)I'akf:iskc Nationaløkonomer
crklæl'et. S:-lalrdC8 hal' vor uu,'wrClH]o :-1kattedirektflr MarclIsRlIhin
udtalt, at Ejl\Jldoulsvllnlering !'il Jordva'rdibeskatning' st.a:w i Let
hed og- Paalidelig'hell Ia.ngt oV(~r den almindelige Ansættelse t.il
pcrsonlig'e Skatter.

Ligell~des kan \'i hen vise til, at. der i Amerika og Australien,
tildeels og~aa i England, i lang'e Tider hllr bcst.a[\.ct en særlig
Skattcvu1'Clering' af Gnllldværdien modsat B~'gnings"ærdiCll, som ikke
11111' voldet nogensomhelst praktiSk Vanskelig'hcd. Nøjagtig d(\n
sanune Erfaring' er gjort, af den lange TIække t.~·ske R~'er, som i de
seucn\ Aar ha\'e antaget ell deeh'is Grllud,vænlibcskat.ning'.

Allig'evel kommer Tndvencling'eJl sta<lig freIlI paany, maaske
fordi den voxende Uduyttelse nf Jordoverfladen gør den synlige
JordJorbcdring \'ed Mcnneskehaand kendclig-erc og' mere iøjnefal
<1eurle, ellll deJI J on1'værd'iforhedring, som skyldes Samfundets Virk
sOlllhcd .i <let Hele og som slet ikkc buler sig- erkenf1ll "ed "Syns
fOlTetning-" paa Jordstykket, og' derfor "a,nskeligere opdag'es af den
jævne Mund,

Dette g'æl,ler dog mindre (le egentlige Lændbntgsejendomme,
11\"01' g-annnrl Praksis - hidrørende fra, at Bruger og Ejer som Re
gel ikke var sanIIne P<:'I"Son - furhcng-st har r!l'ao-et Grænsen mellem
B"~'llinu'sv;urdi 00' J or<l\'ærdi nu' mellem dE' lrb('J'dsværdier SOIl1. e Cl· ,~ , " ,

n(\( lægg-os i Jorden )Jaany hvert AnI' uf Hensyn til den kommende
Høst (eller højst under Hens,,-n til den Rotation, Ilvorfor et For
pag"tlliugsforhold g'ælder), og- de na,turlil$'o Jordværdier (Boniteten),
som ikke paa"irkes væsentlig ved Dyrkning, Jaltfald forsommer
ing'en forsta.ndig Jordbruger' a,t. sikre sig sin Ret t.iI at tage Nytte
af de .Jor<l.forhetlring'er, han selv udforer, hvilket, ogsaa Lo"giv
ningeu pall. forskellig 1\1aade 11[\.1' søgt M, sikre Brugercn oV6rfor
Ejeren, Og naar "Selvejel'lllandell" undertiden ikke ha.r Iig'esaa
god Ret overfor Prioritctshavereu til Løn fol' sino Byg'nings- og
JordforbedJ'inger, saa er Skj'lden ikke her de faktiske Forhold,
men en rnang'elfuld Lovg-inling', som har glemt at sikre Arbcjdets
Førsteret i dett.e Tilfælde.

Noget anderledes stiller deriJnocl Forboldet sig ved Byejen
dom ml", og da ga,nske særlig Grnndcne inde i de store Byer, hvor
hver Kvadral:tolllllle udnyttes SllU omhyg'gelig, og' h"or B,vgning'en
- og dcnllcd ByglliDg'svæl'dien - gnar sua langt uuder og' saa
højt ovel' JOI'cllinien, at seh'e Jordgrunden synes at blh'6 bortc, 
og hvorledes g'aar det da Jor<l\"ærdien?

J saa Henseende er del' imidlertid nu fremkommen et Svur,
som ikke kuude være bedre, Fra Jordens tætt,est, bebyg-g'ede Plet
- Manhattan-Øen i New Y01'k City - foreligg'er der nu Oplysnin
g(W, som ikke lader uog'en Tvh·J tilbag'e om, at Spørgsmaalet, om
UI'::ensen mellem Bygningsværdi og' Jord\'ærdi er prakt.isk løst, og
løst uden fjæ1'llestc pra.klisl,e Vanskelig'hed.

New York By vedtog nemlig on Lov af 8, Maj ]903, hvorefter
del' skulde optages en VlU'dering t.iI, Skat, af alle Byons Huse og
Grnnde, med .~ærsk:ilt An,qivelse ((,/' BY!Jningsvæl'dien. Og uagtet
der netop pait Manhat:tan-øen findes Hlang-e af de berømte "Sky-
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450,000
400,000
475,000

BygniJlg'sværdi----2,800,000
1,500,000
1,050,000

Den højeste Jordpris, som maaske nogensinde er opnaaet i Ver
uden, blev forleden betalt for en lille Gmncl pan Hjørnet ni Bl'oad
way og Wallst,reet, de to Hovedgader i New York. Jordstykket
maaler nøjag'ti g' 14 Alen ]3 Tommel' dansk langs Broadway og
19 Alen 8 TOlllmer dansk langs Wallst.reet, hvilket bliver ca, 280
Kvadratalell eller nøjagtig 161,936 danske Kva.drattommer, For
denne Jordplet (med en værdiløs Bygning paa) betaltes den Sum
af 700,000 Dollars eller 2,625,000 Kroner. Dette bliver over 9000 Kl'.
for en Kvadrat;alen og godt 16 Kroner fol' en Kvadrattomme. 
Og Prisen stiger højere fra Dag til Dag.

for Bygningeme 80m Urltryk for Bygn'ing'sværdien. Dette sker,
uagtet BygningsforsikkriJlgen vi.tterli~ indeholder 3 væsentlige Fejlkilder.
(1) Den er som Regel allerede for høj ved Forsikkringens OptagelsIl,
ofte 30-40 pCt. over Bekostningerne ved Bygningens Opførelse,
idet ByghelTen ofte af Hensyn til Pantsætning vil være interesseret
i høj ForsikkringssuDl, Forsikkringsselskabets Mænd stundom ogsaa,
(2) ForsikhiIlgssummen stanr stille, medens Bygningen daglig taber
i Værdi. (3) Forsikkringssutnmen giver intetsomhelst Udtryk far den
særlige Værdiforringelse, ~om Lawson Purdy omtaler ovenfor, og Rom
bestaar deri, at Bygningen heelt eller deelvis er værdiløs i Forhold
til Grundens Beliggenhed og Værdi.

Idet vi endnu t.i\føjer, at den udskrevne Skat andrager l'/t
Procent af Væl'dien, skal vi meddele det samlede ResuUat af Vur
deringen fol' hele Byen.

Vurdering af de beskattede Grund-Ejendomme i New York 1904.
Bydel Acres Folketa.l Grundværdi Byg-ning'snurdi--(1 Tusinder Dollars)

Mauhatlan 14,936 1,928,8G6 2,43(1,914 ],045,738
Bronx, ., 26,0l7 289,326 150,996 8.'\458
Brooldyn, 49,680 1,3]3,09f> 39fJ,942 455,123
Queens ., 82,883 188,010 70,1l3 51,622
H.idll1lond. 36,600 73,G56 20,023 20,844

lait 1,209,216 3,784,853 3,072,988 1,658,785

Hovedresultatet el' altslltl, at trods de kostbare Skyskrabere,
udgør Grundværdien ikke mind1'e ell(l 70 l-'?'ocent af den samlede
Ejendomsvænli i Verdens tættest bebyg'gede K "arter, og selvom
de ydre Kvarterer medregnes, bliver det gennemsnitlige Tal dog
kun 5 pCt. lavere,

Dette Result.at, overg'aar selv den dristig'ste Formodning, som
nogen Ven af GrllndværdillcskatniJlg kunde have om en saadan
Skats Betydning' i finansiel Henseende.

Og fremfor alt viser Result.atet, at al Bekymring' for, ILt l1lILlI
ikke i Praxis skulde kunne finde G rænsen mellem Bygningsværdi
og' Jordværdi - er ganske overflødig - selv i den tættest, bebyg
g'ede City.

Uvilkaarlig beklager vi, at ikke den danske F';jendomsskyld
Vmdering blev grundlagt pall. Iigllende Principer. Selvom man
lagde Skatten paa den fulde Skyldværdi, vilde det have været. af
overordellt.lig- Int.eresse, om B~'g'uingsvæl'dien deraf var bleven sær
skilt udsondret, Men vel at, mærke efter de konekte Principer, som
JIll'. Lawson Purdy, som o'-enfor vist, har gennemført, H, Il.

Den
Broadway
saaledes:

Block 851. Bldg. Co. 1,GOO,000 1,200,000

Det, heddel', særdeles oplysende for vort Spørg-smaal, i Beret
ningen bl. A.:

"I denne Sektion findes mang'e fine Villaer (residences), hvis
Grund hal' eu saa uhyre Værdi, tLt deres Bygninger, skøndt i og
for sig udmærkede, prakt,isk talt er værdiløse. Adskillige af dem
holdes midlet'tidlg hen pa.a Spekulation, og udlejes da saalænge t.il
Beboelse, men deres B~'gniJlger har desuagtet, ingen reel Salgsværui,
thi enh'-el' Køber af Ejondommen, som skal bet.ale dens fulde Handels
værdi, maa straks nodrive Huset og optøre en moderne k01lstrueret
Bygning, hvis lIn.., vil have Renter af sine Penge," (Herpall. følg'er
Exemplel'.)

Paa en direkte Forespørgsel fra RETs Side hal' Skattedirek
tør 1If1'. Lawson PU1'(ly stindt os føl&"ende Sva,r af I ste Maj d. A.:

". , , . De' spørgel' fl'emdeles, hvorledes vi udtinder den sær
lige Bygningsværdi i disse Tilfælde. - under nBygningsværdi" op
tag'es kun den Sum, for hvilken Byg11ing'cn kan sælges, Den kan
aldrig' blive højere ond B~'gllingeils Gcnopføl'elsesværdi (cost of re
product,ion) og' vil ofte vrero langt mindre i thi i vor By, hvor Ud
viklingen foreguar hllrt,ig, sker det, ofte, at en Bygning, selv i
udmærket St.and, el' værdiløs pan. det, Sted, hvor den ligg'er, og'
følgelig Cl' uden Salgsværdi. I sall. Fald opføros den i Forrotning'en
uvægerlig som ,'ærdiløs - - -"

Dette korrekte Svar er ganske særlig interessant for os i Dan
mark, bvor man ofte ret kritikløst - endog i statistiske og saa
kaldte videnskabelige Værker - benytter B1'andfO'rbikk'ringssummen

skrabere", med indt.il 22 Etager over Jorden og' 4 Etag'er under
Jorden, salL foreligg'er del' nu eu Vurdering, fOI'etag'et ved Nytaars
tid 1904, som mønstergyldigt viser, hvor let det hele enorme Arbejde
er udført" undm' Ledelse af New Yorks Skattedirektør, vor Me
ningsfælle, M1'. Lawson PU1'dy. Denne i Amerika højt ansete
Videnskabsmand og Skntteteknikel' hnr vist RET den Opmærksom
hed .at. tilsende os saavel et Ex))l. af det. t.rykte l~eglement for
Vurdel'ingen, som en fuldstændig Kopi af Vurdel·ill&'sforret.ning'en
fol' Mnnhatta.n Sec.tioll 3, omfattende 330 "Blocks", eller a.dskillige
Tusinde Ejendomme nf Øens midterste Deel, Hot.el- og WtLrehouse
K~·arteret. Vi htLllbe ved en a.nden Lejlighed a.t kunne g'ive en
fyldig Beskrivelse af det hele særdeles interessante Arbejde, og'
skulle her kllU frellldra.ge enkelte typiske Exempler pall nogle af
de største Ejendommes Værdi i Dollars

Nye Bygningm': Grundværdi

Block 810. Mac,y 3,500,000
820. Siegel Cooper 2,600,000
79;:). Crawford 1,700,000

Ælcl1'e By!J'II'inger:
797. Adlnns Co. 1,200,000
796. O'Neill Co. 1,200,000
824. Stem Bros, 2,855,000

berømte "Strygejærn"-Bygning paa. Trekanten mellem
og Fm Avenue (Grundflade 195x85 Fod) staa.r opført.


